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Dobiegają końca projekty realizowane 
w perspektywie fi nansowej na lata 2007-2013

Co to takiego perspektywa fi nansowa?
Roczne budżety UE są uchwalane z uwzględnieniem średnioterminowych ram fi nansowych, 
określanych jako perspektywy fi nansowe. Są one sporządzane na okresy kilkuletnie (5-7 
letnie) i pozwalają na podejmowanie wspólnych działań o dłuższym niż rok horyzoncie czaso-
wym. Wydatki zawarte w perspektywie fi nansowej są podzielone na grupy. Są one wyrazem 
głównych priorytetów politycznych przyjętych przez kraje członkowskie na następne kilka lat. 
W odniesieniu do każdej z grup określany jest pułap, jeśli chodzi o zobowiązania dotyczące 
wydatków na dany rok budżetowy. A zgodnie z zasadą n+2, gdzie n rozumiane jest jako rok 
kończący perspektywę, wydatki mogą być ponoszone do 2015 roku.
Aktualna perspektywa fi nansowa dobiega końca, podpisywane są ostatnie umowy o dofi -
nansowanie i można rozpocząć dokonanie podsumowań. Aktywne jednostki samorządu 
terytorialnego mogły sporo zyskać dla swoich miast i gmin, a teraz cieszyć się efektami 
swoich działań.

Co ostatnia perspektywa fi nansowa 
przyniosła dla województwa śląskiego?
Samorządy mogły uczestniczyć m.in. we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL 2007-2013) czy Programu Rozwoju 
Obszarów -Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013). Tylko w ramach RPO WSL 
2007-2013 podpisano 1565 umów o dofi nansowanie na kwotę 6,4 mld zł. 

Jak aktywne były samorządy naszego powiatu?
Do naszego powiatu trafi ło 68 projektów dofi nansowanych na łączną kwotę 125 mln zł 
w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 oraz 59 projektów dofi nansowanych w ramach 
PROW 2007-2013 na łączną kwotę 18 mln zł. 
Aktywność samorządów w perspektywie unijnego fi nansowania 2007-2013 na przykładzie 
RPO WSL i PROW 2007-2013

Środki fi nansowe pozyskane przez samorządy powiatu zawierciańskiego z PROW oraz 
RPO WSL na lata 2007-2013 w przeliczeniu na 1 mieszkańca w PLN

Łącznie do Gminy Kroczyce, za sprawą projektów realizowanych przez Gminę Kroczyce, 
Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach, SP ZOZ SKALMED oraz Dom Kultury w Kro-
czycach trafi ło niespełna 17 mln zł!!! W przeliczeniu na jednego mieszkańca Gminy Kro-
czyce jest to kwota ponad 2,5 tys. zł.
Działalność samorządu gminnego nie ograniczyła się jednakże tylko do funduszy unijnych. 
Pozyskiwano środki z budżetu państwa, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz innych źródeł. 

Źródło: opracowanie UG Kroczyce na podstawie www.slaskie.pl Mapy projektów dostępne na http://prow.slaskie.pl/mapa/ oraz 
http://rpo.slaskie.pl/mapa/ oraz danych UG Kroczyce, stan danych na 8 października 2014r.

Źródło: opracowanie UG Kroczyce na podstawie www.slaskie.pl Mapy projektów dostępne na http://prow.slaskie.pl/mapa/ oraz 
http://rpo.slaskie.pl/mapa/ oraz danych UG Kroczyce, stan danych na 8 października 2014r., BDR (liczba ludności stan na 
31.12.2013r.)

P i ę k n i e j ą  n a m  w s z y s t k i e  s o ł e c t w a
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Jak zmieniła się nasza gmina w ostatnich latach?
Komunikacja i bezpieczeństwo w gminie

Wyremontowano i przebudowano prawie 30km  dróg, zmo-
dernizowano i rozbudowano sieć oświetlenia ulicznego, urucho-
miona została również pierwsza linia „czerwonych” autobusów na 
odcinku Piaseczno-Zawiercie.

Największą inwestycją drogową na terenie Kroczyc była prze-
budowa dróg powiatowych 1773S i 1017S od miejscowości 
Kalinówka (poprzez Przyłubsko, Przybyszów, Kroczyce i Kost-
kowice) do granicy powiatu zawierciańskiego i myszkowskiego 
w miejscowości Dzibice, o łącznej długości 14,85 km. W ramach 
projektu wykonano także przebudowę i budowę chodników, prze-
budowę skrzyżowań, przebudowę zatok autobusowych, przebu-
dowę utwardzonych poboczy, przebudowę zjazdów w zakresie 
pasa drogowego i organizację zieleni. Całkowity koszt projektu 
wyniósł 7,9 mln PLN, przy dofinansowaniu w ramach RPO WSL 
na lata 2007-2013 w wysokości 6,7 mln PLN. Gmina Kroczyce 
uczestniczyła w kosztach realizacji zadania w kwocie 598 tys. zł. 
Był to także jeden z największych projektów realizowanych przez 
Starostwo Powiatowe w Zawierciu w zakresie dróg, zarówno pod 
względem finansowym, jak i długości przebudowywanych dróg. 

Kolejna inwestycja to droga nie do poznania…. a do Pra-
deł. W lipcu bieżącego roku zakończyła się realizacja kolejnego 
ważnego i pokaźnego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 1773S na odcinku Kalinówka Pradła- Etap 
II”. Jest to odcinek od mostu nad rzeką Krztynią w Przyłubsku 
do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 794 w Pradłach. Reali-
zacja inwestycji została rozpoczęta w marcu 2014 r. Zadanie to 
było możliwe dzięki udziałowi w programie „Narodowy Program 
Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostęp-
ność – Rozwój”, popularnie zwanego „schetynówką”, do którego 
Współwnioskodawcą zadania był Powiat Zawierciański, ale to 
gmina Kroczyce z uwagi na ograniczenia w ilości możliwych do 
złożenia wniosków przez jednego beneficjenta, przejęła zada-
nie do realizacji i podjęła się pozyskania środków. Byliśmy wtedy 
jedyną gminą w województwie śląskim, która podjęła się realizacji 
zadania na drodze powiatowej i jednym z 4 projektów na drogi 
powiatowe, które wybrano do dofinansowania w województwie 
śląskim. Przebudowa drogi obejmowała nie tylko wykonanie 
nowej nawierzchni jezdni, ale również prace związane z wycinką 
drzew, roboty rozbiórkowe, wykopy pod zjazdy, pobocza czy 
chodniki. Ważnym elementem zadania była odbudowa odwodnie-
nia drogi. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2 261 552,33 zł, 
z czego Gmina Kroczyce wraz z Powiatem Zawierciańskim pokryła 
aż 50% kosztów czyli 1 130 776,33 zł. 

Łącznie Gmina Kroczyce wsparła przebudowy dróg powiato-
wych na naszym obszarze w kwocie 1,2 mln zł. Nadto, w ramach 
zadania związanego z przebudową wodociągu Dzibice-Dobro-
goszczyce Gmina Kroczyce odtworzyła nawierzchnię drogi 
powiatowej w Dobrogoszczycach o długości 1km i umocniła rowy 
w miejscowości Dzibice. 

Wśród zmodernizowanych dróg znalazły się: droga dojazdowa do 
użytków rolnych Pradła Piec o długości 1km (2011r.) oraz droga 
dojazdowa do użytków rolnych Kroczyce-Marianka (2013r.). 

W bieżącym roku remonty dróg realizowane są ze środków 
rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań zwią-
zanych z usuwaniem skutków intensywnych opadów deszczu, które 
nawiedziły gminę w 2013 r. Zgodnie z protokołem Wojewódzkiej 
Komisji weryfikacji szkód powodziowych w infrastrukturze komu-
nalnej spowodowanych przez intensywne opady deszczu, które 
wystąpiły w dniach 5-6 lipca 2013 roku na terenie gminy, następu-
jące drogi ujęte są do remontów:

L.p. Miejscowość
Nazwa drogi (miejscowa), 
numer drogi

Długość, powie-
-rzchnia znisz-
czeń

1. Browarek-Bodziejowice Dz. nr 340,340/2 875m

2. Browarek (do sadu) 347 775m

3. Browarek-Biała Błotna Dz.nr 320, D-575 1300m

4. Biała Błotna-Bodziejowice D-36 870M

5. Siedliszowice przez wieś D-436, D-455 500M

6. Siedliszowice do remizy OSP D-140 400m

7. Siemięrzyce-Bugaj
D-146/1, D-194 
D-196, D-233/1

1030m

8. Lgota Murowana D-473 675m

9. Dobrogoszczyce D-127, D-64 1.100M

10. Gołuchowice
D-182
D-158

900m

cd. str. 4 »
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Kultura, sport i rekreacja
W naszej gminie, postrzeganej jako gmina turystyczna, postawiono także na rozwój kultury, sportu i rekreacji. Powstały 

obiekty, które mogą stanowić szeroko pojętą infrastrukturę około turystyczną i uzupełniać ofertę spędzania czasu 
wolnego dla mieszkańców i turystów.  

W 2010 roku w Kroczycach z udziałem środków RPO WSL 2007-
2013 przebudowano starą remizę strażacką na Dom Kultury. Od 
2011 roku Dom Kultury w Kroczycach rozpoczął swoją działal-
ność przedstawiając nam nową ofertę kulturalną i rekreacyjną. 
Tylko w 2014 roku odbyło się co najmniej 14 imprez na amfite-
atrze, przy basenie otwartym w Kroczycach i wiele kameralnych 
spotkań w sali wielofunkcyjnej w budynku domu kultury. Oferta 
kulturalna placówki obejmuje szeroki zakres zajęć- od nauki gry 
na instrumentach muzycznych, zajęcia taneczne, plastyczne do 
nauki tańców dawnych. Czy pamiętacie jeszcze jak kiedyś wyglą-
dał budynek przed remontem?

Także z udziałem środków RPO WSL 2007-2013 wybudowany 
został stadion sportowy w Kroczycach. A w niedalekiej odległo-
ści od stadionu „na Mariance” powstał skatepark, plac zabaw 
oraz plac treningowy, czyli siłownia na wolnym powietrzu. 
Uzupełnieniem tej infrastruktury są zadaszone punkty wypo-
czynkowe (altany), przeznaczone do spożywania posiłków i odpo-
czynku oraz wydzielone miejsce do grillowania. Na terenie strefy 
kulturalno-rekreacyjnej wybudowane zostały ciągi komunika-
cyjne, umożliwiające poruszanie się po obiekcie a także parking 
dla 9 samochodów, wybudowany z myślą o zmotoryzowanych 
użytkownikach tej infrastruktury. 

Infrastruktura około turystyczna na Mariance jest drugim z 4 
komponentów projektu realizowanego z udziałem środków UE 
w ramach RPO WSL 2007-2013.   

Komponent I zakładał wykonanie kompleksowego remontu 
infrastruktury amfiteatru w Kroczycach, polegającego między 
innymi na remoncie elewacji i dachu sceny oraz remoncie sanita-
riatów. Ponadto w ramach projektu wykonane zostało uszczelnie-
nie zbiornika wodnego, bezpośrednio sąsiadującego z infrastruk-
turą amfiteatru. 

W ramach komponentu III w Pradłach został wybudowany 
plac zabaw, wyposażony nie tylko w urządzenia przeznaczone do 
zabawy, ale i ławki piknikowe oraz utwardzone miejsce przezna-
czone do grillowania.  

Komponent IV, czyli parking w Pradłach służy usprawnieniu 
obsługi ruchu turystycznego i zwiększenia bezpieczeństwa 
natury komunikacyjnej w bezpośrednim sąsiedztwie historycznej 
dymarki, stanowiącej pozostałość po funkcjonującej w XVII i XVIII 
wieku na tym terenie Kuźnicy Pradelnej. Lokalizacja jest nieprzy-
padkowo- w niewielkiej odległości od placu zabaw- może służyć 
także korzystającym z tej infrastruktury.

Usprawnieniu ruchu turystycznego służy także sieć tras rowero-
wych dla centralnej części Jury Krakowsko – Częstochowskiej 
w Gminie Kroczyce. W 2010 roku wybudowano i oznakowano 
jedną trasę rowerową o łącznej długości 14,24 km na terenie Gminy 
Kroczyce wraz z budową punktów infrastruktury turystycznej. 

W bieżącym roku objęte zostały drogi w Gołuchowicach, Siedli-
szowicach, Lgocie Murowanej, Biała Błotna – Bodziejowice 
oraz Browarek – Biała Błotna. Pozostałe remonty zrealizowane 
będą w przyszłym roku.

Od kilku lat powstaje ciąg pieszo-rowerowy wraz z kanaliza-
cja deszczową od Kroczyc przez Podlesice do granic gminy, 
przy drodze wojewódzkiej nr 792. Gmina Kroczyce udziela dota-
cji i realizuje zadanie w ramach porozumienia z województwem 
śląskim. Z uwagi na szczupłość środków finansowych Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Śląskiego, zadanie realizowane jest 
etapami, aby nie utracić pozwolenia na budowę.

Warto wspomnieć, że droga od Kalinówki do Pradeł nie była 
pierwszą „schetynówką” w naszej gminie. Od marca do listopada 

2011 r. realizowano zadanie polegające na przebudowie dróg, 
przebudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, budowie 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej w miejscowości Podlesice. 
W ramach robót budowlanych całkowicie wymieniono konstruk-
cję nawierzchni jezdni oraz wybudowane zostały nowe chodniki 
i wjazdy indywidualne na posesje. Zadanie obejmowało również 
wymianę istniejącego wodociągu wykonanego z rur azbestowo-
-cementowych oraz budowę odcinka kanalizacji sanitarnej i kolek-
tora deszczowego, mającego na celu odprowadzenie wód desz-
czowych z dróg. Ta część inwestycji dofinansowana była także 
z WFOŚiGW w Katowicach.

W 2014 roku Gmina Kroczyce złożyła wniosek o dofinansowa-
nie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 
drogę powiatową relacji Siamoszyce-Szypowice- Dzwono-
-Sierbowice. Wniosek złożono we wrześniu br. i już w IV kwar-
tale 2014 roku będzie wiadomo, czy otrzymano dofinansowanie. 
W oparciu porozumienia z powiatem przyjęto zadanie do realiza-
cji, a w kosztach zadania partycypuje także Gmina Pilica i Powiat 
Zawierciański.

Fot. UG Kroczyce, dawna remiza strażacka w Kroczycach / remiza straż. po przebudowie

Fot. UG Kroczyce, plac rekreacyjny na Mariance
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Wspomniany projekt jest integralną częścią budowy systemu 
ścieżek  rowerowych w centralnej części Jury Krakowsko – Czę-
stochowskiej, w którego realizację zaangażowane są także gminy: 
Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Włodowice i Zawiercie. Prace 
obejmowały budowę  ciągu pieszo - rowerowego o długości 1,35 
km w ciągu drogi powiatowej na terenie Przyłubska, punktową 
naprawę nawierzchni trasy, po której przebiega ścieżka rowerowa, 
oznakowanie całej trasy na długości 14,245 km, budowę 4 zada-
szonych punktów postojowych w ciągu trasy ścieżki rowerowej, 
wyposażonych w ławeczki, stoły, kosze, tablice informacyjną itp., 
oraz montaż urządzeń do zliczania rowerzystów. Kwota dofinanso-
wania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 – 614 323,19 zł.

Życie kulturalne w naszej gminie w duże mierze toczy się 
wokół świetlic wiejskich. Program Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013 umożliwił rozbudowę i unowocze-
śnienie wielu świetlic i ich otoczenia, na ten cel pozyskano 
ponad 1 250 tyś. zł.

W Pradłach wykonano roboty budowlane i instalacyjne mające 
na celu przebudowę obiektu strażnicy OSP, celem przystosowania 
go do pełnienia funkcji centrum społeczno- kulturalnego sołec-
twa Pradła. W ramach zadania dobudowano wieżę zegarową oraz 
dodatkowe pomieszczenia, które zostały zagospodarowane jako 
biblioteka i dodatkowa salka świetlicy. Ponadto konieczne było 
wykonanie nowej konstrukcji dachu i docieplenie elewacji, a także 
wykonanie drogi wewnętrznej, którą dostarczane jest paliwo do 
kotłowni c.o. Prace budowlane prowadzone były w 2010 r.

W Piasecznie wybudowano nowe schody i dojście do świetlicy 
wiejskiej z kostki brukowej. Dodatkowo, aby poszerzyć ofertę 
spędzania wolnego czasu wykonano plac zabaw z ławkami. Plac 
zabaw został wyposażony w następujące urządzenia rekreacyjne: 
huśtawka podwójna, huśtawka wagowa, karuzela, zjeżdżalnia 
oraz sprężynowiec.

W Lgocie Murowanej w 2010 roku dokonano termomoderni-
zacji budynku świetlicy przy współfinansowaniu z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach. Na zadanie przeznaczono 67 000, 00 zł z umorzenia 
pożyczki z WFOŚIGW w Katowicach, co stanowi 42,4% kosztów 
całego przedsięwzięcia. W 2011 roku z udziałem środków PROW 
2007-2013 wykonano remont sali głównej, remont łazienki, klatki 
schodowej i kuchni, zakupiono nowe wyposażenie kuchenne. 
Zmodernizowana została również kotłownia i wykonana wymiana 
instalacji grzewczej. Ponadto zamówieniem zostało objęte zago-
spodarowanie terenu przyległego do świetlicy. Wykonano dojście 
do budynku, ogrodzenie, boisko sportowe wraz z piłko chwytami 
oraz plac zabaw dla dzieci. 

W Dobrogoszczycach w 2011r. powstała nowa świetlica wiej-
ska. W związku z budową wykonane zostały niezbędne roboty 
budowlane i instalacyjne. Dodatkowo w ramach realizacji operacji 
zamontowano grzejniki elektryczne oraz zakupiono wyposażenie 
w postaci 15 stołów, 80 krzeseł oraz stołu do tenisa stołowego.

W Przyłubsku w 2010 r. została wyremontowana sala i łazienka 
w świetlicy wiejskiej. W ramach operacji został także wykonany 
w świetlicy kominek, zapewniający ogrzewanie pomieszczeń 
świetlicy.

W Szypowicach świetlica jest także całkowicie odmieniona. 
W 2014 r. rozbudowano istniejący budynek świetlicy od strony połu-
dniowej, wykonano roboty remontowe i wykończeniowe wewnątrz 
budynku, nowy wjazd, pochylnię dla osób niepełnosprawnych, par-
king samochodowy z płyt ażurowych, utwardzono teren kostką 
betonową. Oprócz tego świetlica została zaopatrzona w meble 
i wyposażenie kuchenne, w tym zastawę stołową i sprzęt AGD.

Także w 2014 roku zakończono projekt polegający na budowie 
siłowni zewnętrznej, dojścia do siłowni zewnętrznej oraz 
dostawie i montażu systemu złożonego z 2 zjeżdżalni (Anakonda 
+ Kamikaze) na działce 2137 w m. Kroczyce, przy basenie 

otwartym i amfiteatrze. Inwestycja realizowana jest w ramach 
działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW 2007-2013. 
Umowa o przyznanie pomocy UE została podpisana w czerwcu 
2014 roku. Zgodnie z umowa Gmina Kroczyce otrzymała unijne 
wsparcie finansowe w wysokości 78 208 PLN.

Fot. UG Kroczyce, plac zabaw w Pradłach

Fot. UG Kroczyce, świetlica w Szypowicach „przed”

Fot. UG Kroczyce, świetlica w Szypowicach w trakcie prac

Fot. UG Kroczyce, zjeżdżalnia nad basenem otwartym w Kroczycach
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OchrOna zdrOwia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej SKALMED 

w Kroczycach zyskał nowe oblicze już w 2010r. Zrealizowano projekt 
pn. „Remont I piętra SP ZOZ SKALMED wraz z doposażeniem sprzę-
towym” w ramach RPO WSL na lata 2007-2013, pozyskawszy na 
ten cel 1,2 mln PLN unijnych pieniędzy. Projekt obejmował zmianę 
funkcji pomieszczeń na I p. z porodówki i gabinetów lekarskich na 
pracownię RTG, pokoje biurowe i pokoje badań lekarskich. Celem 
działań było również dostosowanie budynku dla osób niepełno-
sprawnych za pomocą windy i dodatkowej klatki schodowej. Zmiany 
dotyczyły również zagospodarowania terenu celem zapewnienia 
dojazdu i stanowisk parkingowych dla osób niepełnosprawnych 
w pobliżu nowowybudowanej klatki schodowej i szybu windowego. 
Ponadto w ramach projektu zakupiono sprzęt medyczny niezbędny 
do prawidłowego funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej tj.: 
cyfrowy aparat rtg wraz z oprzyrządowaniem, fotel ginekologiczny, 
stół do rehabilitacji, aparat do elektroterapii i laseroterapii, aparat 
do magnetoterapii, aparat do terapii ultradźwiękami, elektrokardio-
graf 12-kanałowy, holter ekg z oprogramowaniem i zestawem do 
analizy, archiwizacji i wydruku danych, holter ciśnienia z oprogra-
mowaniem i zestawem do analizy, archiwizacji i wydruku danych, 
defibrylator półautomatyczny, funkcje aed, ręczny zapis EKG, lampa 
bezcieniowa, mobilna, lampa bezcieniowa ścienna lub sufitowa, 
system do prób wysiłkowych, bieżnia do prób wysiłkowych, cyklo-
ergometr, audiometr, kardiotokograf z funkcją fhr i toco, aparat 
do elektrokoagulacji, perymetr, autokeratorefraktometr. Ponadto 
zakupiono meble do gabinetów lekarskich, krzesła do poczekalni, 
meble do gabinetu rehabilitacyjnego oraz leżanki lekarskie. 

Dostęp do diagnostyki w gminie Kroczyce jest znacznie łatwiej-
szy niż w innych gminach powiatu zawierciańskiego, a SP ZOZ 
SKALMED ciągle stawia na wyższy poziom diagnostyki i usług 
medycznych. Szereg badań można wykonać bez wyjeżdżania z Kro-
czyc, w tym badania rtg, a zabiegi rehabilitacyjne wykonywane są 
na bieżąco. Dodatkowo Gmina Kroczyce przeznaczyła w roku 
2013 kwotę 15 tys. zł na zakup dodatkowego sprzętu rehabi-
litacyjnego dla SP ZOZ SKALMED – zakupiono specjalistyczny 
sprzęt do krioterapii, hydroterapii, kinezyterapii za kwotę ponad 
35 000,00 zł. Ponadto Zakład Fizjoterapii został powiększony 
o kilka pomieszczeń a w dotychczas istniejących został przeprowa-
dzony gruntowny remont. W następnym roku dokupiono dodat-
kowo dwa nowe aparaty do fizykoterapii za kwotę 7 000,00 zł. 

W 2014 roku wyasygnowano kwotę 30 tys. zł na zakup apa-
ratu USG do Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

Fot. UG Kroczyce, pracownie rtg w SP ZOZ SKALMED

InfRAStRUKtURA KOMUnALnA 
i przestrzeń publiczna

Brak przestrzeni publicznej stanowiącej swoistego rodzaju cen-
trum nie jest już słabą stroną Kroczyc. W kwietniu 2011 r. roz-
poczęła się realizacja zadania pn. Odnowa i przebudowa Cen-
trum miejscowości Kroczyce. Prace budowlane zakończono 
w lipcu 2012 r. W ramach realizacji inwestycji wybudowany został 
pasaż rekreacyjno – handlowy wraz z niezbędnymi instalacjami 
wewnętrznymi i zewnętrznymi. Teren przyległy do pasażu został 
zagospodarowany, poprzez budowę nowego parkingu oraz 
wewnętrznego deptaka, na terenie którego zostały rozmiesz-
czone lampy, donice z roślinnością, ławki parkowe, pojemniki na 
odpadki oraz fontanna. Pomieszczenia pasażu przeznaczone są na 
cele działalności handlowo - usługowej i biurowej. Zagospodaro-
wanie wnętrza atrium, parkingi oraz ciągi piesze dofinansowane 
jest ze środków PROW na lata 2007-2013. Część lokali już znalazła 
właściciela, a przebudowane centrum zyskało nową jakość. 

Prawie równocześnie zakończyły się prace przy remoncie 
targowiska w Kroczycach. W szczególności wykonano nową 
nawierzchnię, ustawiono stoiska handlowe oraz wykonano ter-
momodernizację dwóch budynków magazynowych. Zadanie 
zrealizowano w ramach PROW 2007-2013 - oś 3 „Jakość życia na 
obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działa-
nie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, 
kwota wsparcia UE ok. 600 tys. zł.

W 2014 roku wykonano termomodernizację budynku miesz-
kalnego wielorodzinnego w m. Siedliszowice. Zakres robót 
budowlanych obejmował ocieplenie ścian budynku i stropodachu, 
wykonanie nowego pokrycia dachu, wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej, prace naprawcze płyty balkonowej, prace wykończe-
niowe,  wykonanie modernizacji kotłowni i instalacji centralnego 
ogrzewania. Całkowita wartość zadania wyniosła 340 574,29 PLN, 
z czego 231 tys. zł pochodziło z umorzenia pożyczki WFOŚiGW 
w Katowicach.

Fot. UG Kroczyce, centrum Kroczyc – tak jest

Fot. UG Kroczyce, centrum Kroczyc – tak było  |  tak jest - wieczorny widok fontanny

Fot. UG Kroczyce, targowisko po remoncieFot. UG Kroczyce, obiekt wielorodzinny 
w Siedliszowicach po termomodernizacji
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e-administracja

E-URZąD:  nie ma w nim kolejek 
i jest czynny przez całą dobę.

Zachęcamy do korzystania z usług urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych za pomocą e-urzędu. Wystarczy wejść 
na stronę Gminy Kroczyce pod adresem www.kroczyce.pl i uruchomić ikonę e-urząd w lewym górnym rogu strony.  
Od 2009r. Gmina Kroczyce zwiększyła zakres usług świadczonych drogą elektroniczną. Projekt współfinansowany przez 

Unię Europejską z Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego 2007-2013.

Korzystanie z usług e-urzędu pozwoli na zaoszczędzenie czasu, 
który jest tak cennym dobrem w obecnych czasach. Elektroniczna 
skrzynka podawcza to wirtualne miejsce, gdzie mogą trafić Twoje 
wnioski, formularze czy zapytania. Głównym założeniem e-urzędu 
jest ściągnięcie z platformy wniosku, wypełnienie go i odesłanie 
wiadomością E-mail do urzędu. 

Aby skorzystać z elektronicznej formy załatwiania spraw 
w Urzędzie należy:
1. Zarejestrować skrzynkę kontaktową na Osobę fizyczną bądź 

inny podmiot oraz wypełnić pole z danymi rejestrującego się. 
Po pomyślnej rejestracji przechodzimy do kroku drugiego.

2. Logujemy się do portalu poprzez podanie wcześniej wybra-
nego loginu (nazwy użytkownika) oraz hasła. 

3. Wybieramy interesujący nas formularz z „Katalogu usług”.
4. Wypełniamy wniosek elektronicznie.  
5. Podpisujemy go elektronicznie (więcej informacji na temat płat-

nego podpisu elektronicznego na stronie www.mg.gov.pl) 

bądź poprzez bezpłatny „profil zaufany”, który można uzyskać 
poprzez: 
• założenie konta na portalu www.epuap.gov.pl
• złożenie wniosku o utworzenie profilu zaufanego
• udanie się do jednego z wybranych urzędów: naczelnik 

urzędu skarbowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
wojewoda, konsul ,by tam potwierdzić swoje dane osobowe 
z danymi wprowadzonymi do systemu.

Nieposiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub 
profilu zaufanego nie wyklucza z korzystania z e-urzędu. Poprzez 
dysponowanie własną skrzynką kontaktową, możemy pobrać 
potrzebny nam wniosek, który jest już uzupełniony o nasze dane, 
wpisać resztę potrzebnych informacji, wydrukować go i gotowy 
przynieść do Urzędu. Przy każdym z wniosków są również infor-
macje na temat potrzebnych dokumentów, opłat czy osób do 
kontaktu, które mogą udzielić rzetelnych informacji w danym 
temacie.  

Ochrona środowiska
Niebagatelne walory krajobrazowe wymagają niezwykłych dzia-

łań w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Należy mieć także 
świadomość, że działania środowiskowe należą do najdroższych 
inwestycji. Na tym polu najważniejsze zadanie ciągle przed nami 
tj. budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Aktualnie funkcjonuje 
oczyszczalnia ścieków w Siamoszycach, która w 2010 roku została 
dociążona kolejnym odcinkiem kanalizacji w miejscowości Szy-
powice. Na ten cel gmina pozyskała 1 mln PLN z PROW na lata 
2007-2013. W ramach realizacji operacji wykonano kanalizację gra-
witacyjną o długości 3041,60 mb oraz tłoczną o długości 907 mb, 
a także wykonano połączenia ciągu głównego grawitacyjnego do 
ostatniej studzienki bądź granicy posesji na długości 825,35 mb. 
Ponadto zamontowano 4 przepompownie ścieków i dokonano 
przyłączenia energii elektrycznej do przepompowni.

Wśród najważniejszych działań podejmowanych przez Gminę 
Kroczyce wymienić można przejmowanie gruntów związanych ze 
szczególnie ważnymi przyrodniczo i turystycznie obiektami np. 
skała Okiennik w Piasecznie. 

Złożono również wniosek do Agencji Nieruchomości Rolnych, 
Oddział Terenowy w Opolu o przekazanie na własność Gminy 
kilku działek położonych w Podlesicach o łącznej powierzchni 
6,75 ha. Działki te położone są na terenie Parku Krajobrazowego 
Orlich Gniazd w pobliżu Rezerwatu Przyrody ,,Góra Zborów” oraz 
w szeroko pojętej okolicy skałek Kroczycko – Podlesicko - Rzęd-
kowickich. Na jednej z działek objętych wnioskiem znajduje się 
skała o nazwie ,,Wilczy Kamień”. Jest to specjalny obszar siedlisk 
Natura 2000-Ostoja Kroczycka. Obszar, w skład którego wchodzą 
wnioskowane działki należy do kluczowych terenów, warunku-
jących zachowanie różnorodności krajobrazu nie tylko w skali 
regionu, ale także kraju.

Fot. UG Kroczyce, centrum Kroczyc – tak jest

eurzad.gwkroczyce.finn.pl

Fot. UG Kroczyce, przepompownia w Szypowiacach

Fot. UG Kroczyce, skała Okiennik w Piasecznie

cd. str. 8 »
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Ponadto od 2008 roku corocznie realizowany jest program 
demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowych 
z budynków znajdujących się na terenie gminy. Łącznie od 2008 
roku usunięto 425 ton azbestu. Gmina partycypuje w kosztach 
demontażu, transportu i utylizacji w 75%. 

Gmina wyeliminowała także azbestowe przestarzałe wodo-
ciągi. W roku 2011 w ramach zadania związanego z przebudową 
dróg, sieci wodociągowej wraz z przyłączami, budowa kanaliza-
cji deszczowej i sanitarnej w miejscowości Podlesice wymieniono 
wykonany z rur azbestowo – cementowych wodociąg oraz wybu-
dowano odcinek kanalizacji sanitarnej i kolektora deszczowego, 
mającego na celu odprowadzenie wód deszczowych.

W latach 2013-2014 przebudowano wodociąg na terenie 
miejscowości Dzibice – Dobrogoszczyce o łącznej długości 7,5 
km. Dotychczasowy wodociąg azbestowo-cementowy nie był 
w stanie zapewnić mieszkańcom wody o odpowiednich parame-
trach do celów konsumpcyjnych i ppoż. Wykonano prace rozbiór-
kowe i ziemne, demontażowe i montażowe związane z nowym 
wodociągiem. Powstały węzły wodociągowe, zaślepiono stalowe 
przyłącza wodociągowe z projektowanymi w miejscu połączenia 
z istniejącym przyłączem. Wykonano załomy sieci wodociągowej, 
łuki segmentowe i roboty różne oraz odtworzeniowe w miejscu 
prowadzenia prac. Zadanie współfinansowane było z PROW 2007-
2013 w kwocie 1,6 mln PLN oraz ze środków WFOŚiGW w Kato-
wicach. Aktualnie na terenie gminy nie ma już funkcjonujących 
wodociągów cementowo-azbestowych.

Największym projektem nakierowanym na ochronę atmosfery 
i ograniczenie niskiej emisji jest wyposażanie 648 gospodarstw 
domowych z terenu gminy Kroczyce w instalacje kolektorów sło-
necznych, na cele ciepłej wody użytkowej. Projekt pn. „Kompleksowa 
poprawa stanu powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez mon-
taż instalacji kolektorów słonecznych” uplasował się na 4 miejscu 
w rankingu projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd 
Województwa Śląskiego w ramach RPO WSL 2007-2013 w 2011 
roku. Dofinansowanie unijne to kwota 7 123 100,43 zł, a wpłaty 
mieszkańców za prawo do korzystania z zamontowanego zestawu 
solarnego wyniosły 14% kosztów kwalifikowanych. Dostarczano 

4 standardowe rozwiązania w oparciu o średnie zużycie wody 
i liczbę mieszkańców na stałe przebywających w budynku. Zestawy 
zlokalizowane są na dachach lub elewacjach budynków miesz-
kalnych lub na konstrukcjach zlokalizowanych w bezpośrednim 
sąsiedztwie budynków.

Fot. UG Kroczyce, Wilczy Kamień
Fot. UG Kroczyce, prace przy budowie wodociągu 

Dzibice – Dobrogoszczyce, zima 2012-2013

Fot. UG Kroczyce, przykładowy zestaw solarny wolnostojący

Fot. UG Kroczyce, odtworzone i umocnione pobocza 
po budowie wodociągu w Dzibicach

Z wizytą na 99 urodzinach
Pani Agnieszka Sroka, mieszkanka Kroczyc świętowała 13 lipca tego roku swoje 99. uro-

dziny. Ten wyjątkowy dzień jubilatka spędziła w gronie rodziny i licznie przybyłych gości.  

Z okazji tych niecodziennych urodzin wójt gminy Kroczyce Stefan Pantak wraz z Przewod-

niczącą Rady Gminy Wandą Karoń wręczyli dostojnej jubilatce kwiaty, list gratulacyjny oraz 

drobny upominek, jak również złożyli jej najserdeczniejsze życzenia.



Wieści z Kroczyc i okolicy | Nr 1/27 | Październik 2014 9

55 lat minęło... 
czyli jubileusz oSP Biała Błotna

O chotnicza Straż Pożarna w Białej Błotnej obchodziła 
jubileusz 55-lecia działalności. Podczas uroczystości 
zorganizowanych 6 lipca 2014r. jednostka otrzymała 

sztandar ufundowany przez mieszkańców miejscowości.

W uroczystości uczestniczyli znakomici goście, między innymi 
generał brygadier Zbigniew Meres - wiceprezes Zarządu Głów-
nego Związku OSP RP w Warszawie i jednocześnie Senator RP, 
Anna Nemś - Poseł na Sejm RP, Waldemar Andzel – Poseł na Sejm, 
Stanisław Dąbrowa – członek zarządu województwa śląskiego, 
mł. bryg. Artur Łągiewka - Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szko-
leniowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Zawierciu, Jerzy Wójcik – przedstawiciel Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach, Mieczysław Skręt- Prze-
wodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w Katowicach, Gra-
żyna Piotrowska - Kierownik PZU, Stefan Pantak- Wójt Gminy Kro-
czyce i Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Kroczycach, Wanda 
Karoń - Przewodnicząca Rady Gminy Kroczyce. 

Uroczystą Mszę Świętą odprawił Obecny Proboszcz Parafii 
w Pradłach ks. Marek Mazur oraz ks. Henryk Konofalski. W trak-
cie mszy został poświęcony sztandar dla jednostki, motopompa 
szlamowa ufundowana przez wójta gminy Kroczyce oraz moto-
pompa pozyskana, dzięki wsparciu PZU. Zaproszeni goście pod-
czas swoich wystąpień zgodnie komplementowali jubilatów, 
życząc im dalszych sukcesów. 

Podczas uroczystości wręczono wyróżnienia, podziękowania 
i medale. Medal honorowy im. Bolesława Chomicza przyznany 
przez prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP dostał Marian Masłowski. 

Druhowie: Stanisław Szymczyk, Stanisław Machelski, 
Mieczysław Borówka, Mirosław Rodacki oraz Wacław Białkowski 
zostali odznaczeni Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa.

 Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali  druhowie: 
Mateusz Białkowski,  Mirosław Frocisz, Robert Frocisz,  
Krzysztof Szymczyk, Sebastian Wilczek, a także Daniel Brewka.

Całość uroczystości uświetniał występ Orkiestry Dętej Kroczyce 
działającej przy Domu Kultury w Kroczycach oraz występ Koła 
Gospodyń Wiejskich z Białej Błotnej. 

Nie zabrakło również dodatkowych atrakcji, a strażacy zadbali 
o najmniejszy szczegół. Każdy chętny mógł wpisać się do pamiąt-
kowej kroniki. Dla licznie przybyłych mieszkańców zorganizowano 
zabawę taneczną, która zakończyła imprezę. 

Odznaczenie dla dyrektor 
naszej biblioteki

Jest osobą kreatywną, chętnie podejmującą nowe 
wyzwania, cenioną i szanowaną. Mowa o dyrektor Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Kroczycach, która 30 maja 

została odznaczona Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi 
dla Województwa Śląskiego.

Podczas Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w Ryduł-
towach Srebrną Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa 
Śląskiego otrzymała Zofia Machura, dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Kroczycach. Pracę na stanowisku dyrektora tej insty-
tucji rozpoczęła w 2006 roku. Zarządza dwiema placówkami biblio-
tecznymi (centralą i filią w Pradłach). W 2013 roku jej placówka 
- jako pierwsza biblioteka w powiecie zawierciańskim zakończyła 
tworzenie katalogu elektronicznego, który dostępny jest on-line.
Warto też wspomnieć, że z początkiem przyszłego roku ma zostać 
wprowadzona wypożyczalnia internetowa, co oznacza, że będzie 
możliwość zamawiania książek przez internet. 

Biblioteka oferuje czytelnikom różne formy aktywności, 
między innymi spotkania autorskie ze znanymi pisarzami oraz 
lokalnymi artystami dla dorosłych i dzieci, konkursy recytator-
skie, poranki z baśnią, wycieczki do biblioteki czy też spektakle 
teatralne dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych oraz 
gimnazjalistów. 

Ogłoszenie
Gminna Biblioteka Publiczna 

uprzejmie prosi 
wszystkich czytelników 

o potwierdzenie swoich danych. 
W tym celu można skontaktować się 

telefonicznie z placówką 
– tel.: (034) 3152050 

lub potwierdzić dane osobiście. 
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GMInnE ZAWODy 
SPORtOWO-POŻARnICZE 
Ochotniczych Straży Pożarnych

Dokładnie 20 lipca tego roku na Stadionie Sportowym 
w Kroczycach odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarni-
cze Ochotniczych Straży Pożarnych, w których wzięło udział 
10 jednostek z terenu gminy Kroczyce. 

Kolejno startowały OSP Dzibice, OSP Szypowice, OSP Kro-
czyce, OSP Pradła, OSP Dobrogoszczyce, OSP Gołuchowice, OSP 
Lgota Murowana, OSP Siamoszyce, OSP Siedliszowice i OSP Biała 
Błotna. Drużyny brały udział w dwóch konkurencjach: sztafeta 
pożarnicza 7x50m z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe. Naj-
lepszą okazała się drużyna OSP Szypowice, która uzyskała łączną 
liczbę punktów 112,90. Drugie miejsce zajęła drużyna OSP Biała 
Błotna z łączną liczbą punktów 124,44, natomiast trzecie miejsce 
zajęła drużyna OSP Kroczyce z łączną liczbą punktów 134,84.

W zawodach brała również udział Kobieca Drużyna Pożarni-
cza OSP Gołuchowice, a także: Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 
Dziewcząt OSP Gołuchowice oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarni-
cza Chłopców OSP Biała Błotna.

Zwycięskie drużyny otrzymały medale, puchary oraz nagrody 
pieniężne ufundowane przez wójta gminy Kroczyce, odpowiednio 
za zajęcie I miejsca 3000 zł, za zajęcie II miejsca 2000 zł oraz za 
zajęcie III miejsca 1000 zł. Serdecznie gratulujemy!

Zwycięstwo Kostkowianek 
na „Śląskich Smakach”

J aglak po jurajsku, zupa krem z pieczonego selera oraz 
kotleciki jagnięce na ziemniakach - takie pyszności przy-
gotowane przez Kostkowianki zostały docenione przez 

jury na Kulinarnym Festiwalu „Śląskie Smaki”, a panie zdobyły 
I miejsce i tytuł Eksperta Śląskich Smaków 2014.

Festiwal „Śląskie Smaki” jest organizowany przez Śląską Orga-
nizację Turystyczną już od 2005 roku, a za każdym razem impreza 
odbywa się w innej części województwa. Tegoroczna edycja festi-
walu miała miejsce 8 czerwca w Zawierciu. Do konkursu przystą-
piło 6 drużyn w kategorii amatorzy (w tym dwie drużyny z naszej 
gminy, czyli Pradlanki i Kostkowianki), 7 w kategorii profesjonali-
stów oraz 4 w kategorii uczniów szkół gastronomicznych. 

Drużyna w składzie: Lidia Lenartowicz, Teresa Kańka, Wanda 
Jakubik i Agata Szymańska zgłosiła do konkursu jaglaka po juraj-
sku, zupę krem z pieczonego selera w asyście chrupiącego boczku 
oraz kotleciki jagnięce na ziemniakach w łospie w towarzystwie 
musu rabarbarowego i duszonej pokrzywy. Jak przyznaje pani 
Agata, przygotowania do konkursu trwały cały rok. - Prawdą jest, 
że po "Śląskich Smakach" w ubiegłym roku, gdzie zajęłyśmy III 
miejsce, rozpoczęłyśmy przygotowania do kolejnej edycji. Miały-
śmy nowe pomysły. Pierwszy raz wzięłyśmy udział w turnieju już 3 
lata temu, nie wiedząc  jak to wygląda. Wtedy zobaczyłyśmy jakie 
potrawy przygotowuje się na takich konkursach. 

Warto zaznaczyć, że Koło Gospodyń Wiejskich Kostkowice 
powstało zaledwie 3 lata temu, a już może się pochwalić wieloma 
sukcesami, takimi jak II miejsce na Festiwalu Pieśni Patriotycz-
nej w Hucisku czy udział w Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich 
Zespołów Artystycznych w Brennej. Zwycięstwo w turnieju „Ślą-
skie Smaki” jest jak do tej pory najcenniejszym osiągnięciem. 

JD

STRAŻACY Z SIEDLISZOWIC TAKŻE „ZA PAN BRAT” Z UNIĄ!

OSP Siedliszowice sięgnęło po środki unijne! Z powodzeniem złożono wniosek za pośrednictwem LGD Perła Jury do Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o dofinansowanie ze środków UE zakupu sprzętu nagłaśniającego i AGD na potrzeby 
świetlicy. Zadanie właśnie jest realizowane. Trzymajmy kciuki za naszych strażaków! Pozyskali dofinansowanie z UE w kwocie 5 556,80 
PLN i dofinansowanie z Gminy Kroczyce o wartości 1 389,20 PLN.
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W podziękowaniu za plony. 
Dożynki Powiatowe  
- Święto Mleka w żarnowcu

t egoroczne Dożynki Powiatowe miały miejsce ostat-
niego dnia sierpnia w Żarnowcu, a w uroczystościach 
brała udział delegacja z gminy Kroczyce. 

Dożynki rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą, a następnie 
korowód dożynkowy udał się na teren stadionu, gdzie Starostwie   
Dożynek – Elżbieta Bocheńska oraz Jan Kłek - przekazali na ręce 
Starosty Zawierciańskiego Rafała Krupy bochen chleba z tego-
rocznych zbiorów. Podczas ceremonii wręczono odznaczenia 
resortowe Zasłużonym Rolnikom Powiatu, w tym między innymi 
odznaczony został mieszkaniec naszej gminy, Arkadiusz Szczechla. 
Tego dnia naszą gminę  reprezentowały panie z KGW Kostkowice 
i Kroczyce, a wspierał je wójt gminy Kroczyce, Stefan Pantak. 
Nasze gospodynie przygotowały piękny wieniec dożynkowy oraz 

zaśpiewały na scenie dwie ludowe piosenki. Podczas dożynek 
można było zobaczyć występ dzieci z Zespołu Tańca Ludowego 
z Węgier, kapelę Żarnowiacy oraz wybory Gospodyni i Gospoda-
rza Roku. Nie zabrakło także innych zespołów ludowych. Gwiazdą 
wieczoru był Zbigniew Wodecki, a impreza zakończyła się zabawą 
taneczną. 

JD

Lato pełne atrakcji z Domem Kultury w Kroczycach
Wśród oferty Domu Kultury każdy mógł znaleźć coś dla 

siebie. Różnorodność gatunków muzycznych i artystycznych 
zapewnił dyrektor Domu Kultury w Kroczycach - Leopold Sta-
warz, który objął stanowisko w kwietniu tego roku. 

Pierwszą imprezą rozpoczynającą sezon był koncert „Kochan-
kowie z Werony”. Pełen magii i romantycznej atmosfery koncert 
miał miejsce 16 maja, a na scenie kroczyckiego Domu Kultury 
wystąpili lokalni artyści. Gwiazdą wieczoru był Lucyan Wesołow-
ski, który przyjechał do nas z samej Werony. 

Z okazji Dnia Matki odbył się koncert „Kocham swoją Mamę”.   
25 maja na scenie kroczyckiego Amfiteatru wystąpili artyści z Kro-
czyc i powiatu zawierciańskiego. Impreza zakończyła się wspólnie 
odśpiewanym „Sto lat” dla wszystkich mam. Kolejnym wydarze-
niem był Dzień Dziecka. Specjalnie dla dzieci przygotowano pokaz 
iluzjonistyczny, odwiedzili nas szczudlarze, teatrzyk i wesołe mia-
steczko. Nie zabrakło też konkursów z nagrodami.

Tuż przed zakończeniem roku szkolnego mieliśmy mini „Mam 
Talent”, czyli Międzyszkolny Przegląd Talentów Artystycznych. 
Podopieczni placówek oświatowych z naszej gminy mieli możliwość 
wystąpienia przed swoimi kolegami i koleżankami z innych szkół. 

Występy były rozmaite – od recytacji i teatrzyków do pokazów gim-
nastycznych, tanecznych oraz koncertów. 

Ważną częścią oferty kulturalnej Domu Kultury w Kroczycach 
były lipcowe koncerty, czyli występ zespołu Wolna Grupa Bukowina 
oraz zespołu Turnioki. Cieszy duża liczba gości, nawet z tak odle-
głych miejscowości jak Gliwice, Kraków czy Chorzów. Dzięki obec-
nym na koncercie  harcerzom, panował wspaniały klimat imprezy. 
W ofercie DK w Kroczycach nie zabrakło także imprez typowo 
tanecznych. Pierwszą była zabawa na zakończenie roku szkolnego 
z zespołem Talking Brothers. Kolejną - zabawa odpustowa, podczas 
której wystąpiła Kapela Kroczycka, zespół Tedi Band, a na zakończe-
nie zagrali dla nas DJ-e. 

Warto wspomnieć także o zajęciach, które były prowadzone 
w Domu Kultury przez okres wakacyjny. Wszyscy chętni mogli 
nauczyć się filcowania, wyrobu biżuterii, metody zdobienia deco-
upage czy też wziąć udział w zajęciach tanecznych. Dużym zainte-
resowaniem cieszyły się warsztaty perkusyjne, a najlepsi ucznio-
wie mieli okazję zagrać z orkiestrą symfoniczną podczas imprezy 
na zakończenie wakacji.  

JD
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PiKniK strażacKi

Była to jedna z najlepszych imprez tego lata, zorganizo-
wana przez Dom Kultury w Kroczycach. 10 sierpnia na 
terenie Amfiteatru w Kroczycach mogliśmy uczestniczyć 

w Pikniku Strażackim. 

Imprezę poprowadził Kevin Aiston, prezenter telewizyjny 
i radiowy znany z programu "Europa da się lubić", a także strażak 
(Dowódca Sekcji Straży Pożarnej w Radzyminie). Kevin wystą-
pił także z krótkim programem kabaretowym, doprowadzając 
wszystkich do śmiechu.

W programie imprezy znalazła się między innymi prezentacja 
sprzętu pożarniczego oraz sprzętu ratownictwa technicznego. 
W ramach pokazu można było zobaczyć w jaki sposób uwalniany 
jest kierowca zakleszczony w rozbitym samochodzie i jak można 
udzielić mu kwalifikowanej pomocy przedmedycznej. Dzięki 
dużemu zaangażowaniu strażaków, pokaz cieszył się dużym 

zainteresowaniem. Z kolei dla miłośników muzyki zagrał zespół 
North Cape, specjalizujący się w szantach, a imprezę zamknął 
zespół Conner, wykonujący muzykę country.  

JD

W przedszkolu w Kroczycach nie można się nudzić!
W lutym najmłodsi zaprezentowali się na Międzyszkolnych Pre-

zentacjach Talentów, które zorganizowano w Gimnazjum. Przed-
szkole zorganizowało kilka konkursów dla swoich podopiecznych: 
„Przedszkolak sprawny i zdrowy” oraz „Konkurs wielkanocny na 
najpiękniejszą dekorację świąteczną”.  W ciągu roku organizo-
wane były wyjazdy do MOK-u , teatru, filharmonii  czy do kina 3D.

W ramach współpracy ze Szkołą Podstawową w Kroczycach, 
uczniowie zaprosili  przedszkolaków na bajkę pt. „Muminki”. 
W czerwcu odbył się także wyjazd dzieci do „Orlego Gniazda” 
w Siamoszycach na zajęcia edukacyjno-przyrodnicze. Stałym gościem 
w przedszkolu są funkcjonariusze Policji, którzy prowadząc poga-
dankę, uświadamiającą dzieciom zagrożenia na drodze, a także 

mówią o tym, jak radzić sobie w sytuacjach 
niebezpiecznych. 

Nasze przedszkole na bieżąco współ-
pracuje z Domem Kultury w Kroczycach. 
Starszaki prezentowały swoje umiejętno-
ści na „Kroczyckich Wiankach”. Natomiast 
dzieci 4 i 5-letnie godnie reprezentowały 
przedszkole w „Międzyszkolnym Przeglą-
dzie Talentów”.

W ramach współpracy między placów-
kami przedszkolaki uczestniczyły w kon-
kursie w oddziale przedszkolnym w Pra-
dłach, gdzie zajęły I oraz II miejsce. 

W czerwcu, jak co roku, odbyły się 
„Festyny Rodzinne”, podczas których 
rodzice przedstawili dzieciom bajkę „Czer-
wony Kapturek” oraz „Rzepka”. Rodzice 
w roli aktorów wypadli znakomicie. 

OSP Dobrogoszczyce na rzecz lokalnej świetlicy
Strażacy z OSP Dobrogoszczyce zakupili nowy sprzęt nagłaśniający i AGD 
do świetlicy w Dobrogoszczycach. Środki na ten cel pozyskali za pośred-
nictwem LGD Perła Jury z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013. Wartość dofinansowania z UE - 5 556,80 PLN. Dodat-
kowo pozyskano dofinansowanie z Gminy Kroczyce o wartości 1 389,20 
PLN. Gratulujemy odwagi i pomysłu!
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CO DZIAŁO SIĘ 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W KROCZYCACH?

GWIEŹDZISty ZLOt ROWEROWy W MORSKU
30 maja dwunastoosobowa grupa uczniów klas V i VI brała udział 
w Gwieździstym Zlocie Rowerowym w Morsku organizowanym 
przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu oraz Komendę Powia-
tową Policji w Zawierciu. W konkurencji indywidualnej III miejsce 
zajęła uczennica klasy Vb Kamila Mikoda. W rywalizacji drużyno-
wej reprezentacja naszej szkoły również wywalczyła III miejsce. 
Uczniów przygotowywała pani Ewa Gajecka,.

GWIAZDy SZERyfA PRAW DZIECKA
11 czerwca 2014 r. w Szkole Podstawowej w Kroczycach odbyła 
się uroczysta gala wręczenia odznaczeń ”Gwiazd Szeryfa Praw 
Dziecka”. Samorząd uczniowski przygotował krótką prezentację 
wieloletniej współpracy Szkoły Podstawowej w Kroczycach z  orga-
nizacją humanitarną i rozwojową działająca na rzecz dzieci – UNI-
CEF. Uczniowie wyróżnili osoby najbardziej zaangażowane w walce 
o respektowanie praw dziecka. Odznaki otrzymali: pani Maria 
Utracka – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach, pani 
Wanda Karoń – przewodnicząca Rady Gminy Kroczyce, pan Stefan 
Pantak – wójt Gminy Kroczyce, pani dyrektor – Lidia Rosa-Woło-
szyn, pani Paulina Furgacz - opiekun samorządu uczniowskiego, 
koordynator akcji oraz pan Jarosław Kleszczewski – lekarz rodzinny.
W minionych latach nasza szkoła brała udział w pierwszej edycji 
ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-pomocowej UNICEF „Wszyst-
kie Kolory Świata”, „Dostrzec Innych. Pomoc humanitarna na świe-
cie”, drugiej edycji ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Baw się 
i bądź bezpieczny” objętej honorowym patronatem Ministerstwa 
Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia  i obecnie trzeciej edy-
cji kampanii „Szkoła z Prawami Dziecka”. Uroczysta gala została 
uświetniona występami artystycznymi uczniów.

DZIECI – DZIECIOM
W ramach współpracy Szkoły Podstawowej w Kroczycach z Przed-
szkolem w Kroczycach uczniowie przygotowali dla najmłodszych dwa 
spektakle teatralne. 23 maja 2014 roku klasy czwarte przygotowały dla 
nich spektakl o tematyce ekologicznej i zdrowotnej “We wsi Ekocuda”, 
którym przypomnieli, jak należy dbać o przyrodę, a także o własne zdro-
wie.  24 czerwca 2014 roku uczestnicy koła teatralnego „Pacynka” przy-
gotowali spektakl teatralny „W Dolinie Muminków”, podczas którego 
przybliżyli sylwetki głównych bohaterów powieści Tove Jansson.

PRZyWRÓĆMy DZIECIOM UŚMIECH - ZBIÓRKA MAKULAtURy
W roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Podstawowa w Kroczycach brała 
udział w akcji „Przywróćmy dzieciom uśmiech”. Organizatorem była 

fundacja „Przyjazny Świat Dziecka”.  Akcja polegała na zbiórce maku-
latury na rzecz rodzinnych domów dziecka. Włączyło się do niej 37 
uczniów wraz z rodzicami. Łącznie zebrano 1850 kg makulatury. Nad 
jej przebiegiem czuwała pani Jadwiga Klimas i pani Dorota Szymocha.

nA SCEnIE ZESPOŁU PIEŚnI I tAŃCA „ŚLąSK”
26 marca 2014 roku uczestnicy koła teatralnego „Pacynka” oraz 
zespołu tanecznego ze Szkoły Podstawowej w Kroczycach pod 
kierunkiem pani Eweliny Pasich i pani Iwony Bednarz brali udział 
w Święcie Teatru w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie. 
W konfrontacjach tych uczestniczyły wybrane zespoły z terenu 
województwa śląskiego. Nasi uczniowie zaprezentowali spektakl 
pt.: „Zaklęta Góra”. Szkołę reprezentowali: Kamila Bednarz, Klau-
dia Gudyś, Aleksandra Mrugała, Anna Perkowska, Kaja Wypchał,  
Matylda Krupa, Klaudia Wołczyk, Julia Lipska, Wiktor Bednarz,  
Jakub Żurawski, Magdalena Staszewska, Aleksandra Bombska, 
Dominika Nędza, Maja Podsiadło, Daria Wołczyk oraz absolwentki – 
Julia Bednarz, Aleksandra Radkowska i Wiktoria Toborowicz. Głów-
nym celem tego przedsięwzięcia była integracja w pracy na rzecz 
dzieci i młodzieży oraz uwrażliwienie młodego widza na sztukę.
Dnia 27 maja 2014 roku uczniowie, nauczyciele oraz rodzice ze 
Szkoły Podstawowej w Kroczycach uczestniczyli w I edycji „Inte-
gracyjnej Sceny Prezentacji Uczniów i Nauczycieli” w siedzibie 
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im.Stanisława Hadyny w Koszęcinie. 
Celem tego spotkania było promowanie talentów. Swoim talen-
tem podzieliło się z publicznością aż 350 wykonawców. 
Z naszej szkoły prezentowali się: zespół wokalno-ruchowy klas I-III 
z optymistyczną piosenką „Żyj do przodu”- solistka Aleksandra Kli-
mas, duet Julia Szlachta i Wiktoria Szlachta z piosenką z filmu High 
School Musical „Masz w sobie wiarę”, zespół wokalno-taneczny klas 
IV-VI z piosenką o intrygującym profesorze Robercie oraz rodzice, 
nauczyciele wraz z uczniami z rytmiczną piosenką „Wiwat”.
Uczestnicy przygotowywani byli do występu przez panią Iwonę 
Kozłowską, panią Jadwigę Klimas, panią Aleksandrę Kanios-Kitę 
oraz panią Dorotę Klimas.
Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową 

www.spkroczyce.szkolnastrona.pl

OSP w Gołuchowicach znowu z sukcesem 
sięgnęło po środki UE

OSP w Gołuchowicach za sprawą środków UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013 i pośrednictwem LGD Perła Jury doposażyło miejscową świe-
tlicę w sprzęt nagłaśniający, sprzęt AGD, zastawę stołową oraz nowe stoły.
Projekt został już skontrolowany przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego, a na konto OSP w Gołuchowicach niebawem wpłynie  
11,5 tys. PLN unijnego dofinansowania.
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Co słychać w Szkole Podstawowej w Dzibicach?

t radycyjnie już koniec roku szkolnego w Szkole Podsta-
wowej fundacji „Elementarz” w Dzibicach obfitował 
w szereg atrakcyjnych wydarzeń o charakterze tury-

styczno – sportowo - kulturalnym. 

Biorąc pod uwagę zeszłoroczny pobyt i świetną zabawę w Mia-
steczku Westernowym Twinpigs w Żorach, w tym roku ucznio-
wie za cel swojej podróży wybrali Dream Park Ochaby, w którym 
mogli zwiedzić między innymi: Park Miniatur i Park Dinozaurów, 
Oceanarium Prehistoryczne i hit sezonu - dom do góry nogami 
z samochodem na podjeździe! Choć pogoda w tym dniu nikogo 
nie rozpieszczała, wszyscy doskonale radzili sobie z momentami 
kapryszącego od czasu do czasu deszczu, spędzając miło ten czas 
w kinie 6D lub oglądając symulowany atak rekinów. 

Na początku czerwca, dzięki uprzejmości pani dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Sokolnikach, grupa uczniów naszej szkoły 
miała możliwość po raz drugi w tym roku szkolnym udać się na 
wycieczkę zagraniczną. Po bardzo udanym pobycie w Pradze 
teraz przyszła kolej na stolicę Austrii – Wiedeń. Pierwszą atrakcją 
na trasie podróży były czeskie jaskinie Punkevni ze słynną prze-
paścią Macochy oraz spływem łodziami podziemną rzeczką Pun-
kvią. Kolejne trzy dni to już pobyt w Wiedniu. Uczniowie zwiedzili  

m. in. letnią rezydencję rodziny Habsburgów – Pałac Schönbrunn, 
wiedeński Ring, najbardziej kolorowy dom w Wiedniu – Hunder-
twasser Haus, Muzeum Historii Naturalnej z zapierającym dech 
w piersi bogactwem przyrody oraz podziwiali panoramę miasta 
z wieży widokowej. Oczywiście nie obyło się bez wizyty w słynnym 
wiedeńskim wesołym miasteczku – Prater – z największą na świe-
cie karuzelą łańcuchową - Praterturm oraz 250 innymi atrakcjami.

Jeszcze jedną niezwykle emocjonującą imprezą w tym roku 
szkolnym była gra patrolowa, rozegrana w Ośrodku Harcerskim 
w Kostkowicach. Została ona zorganizowana z okazji Dnia Dziecka. 
Poszczególne drużyny, w skład których wchodzili uczniowie z róż-
nych klas, z niezwykłym zaangażowaniem rozwiązywały wyzna-
czone zadania, rywalizując o palmę pierwszeństwa. Zarówno 
wygrani, jak i przegrani zostali obdarowani słodkimi upominkami 
oraz kiełbaską pieczoną na ognisku. Zabawa była przednia.

Na koniec roku szkolnego bardzo miłą niespodziankę sprawiła 
wszystkim uczennica klasy III - Łucja Masiarek, która w Wojewódz-
kim Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się 
zuchu do maszyny w ruchu” organizowanym przez KRUS otrzy-
mała wyróżnienie i bardzo cenną nagrodę.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Pradłach są WSZECHStROnnIE UZDOLnIEnI, 
co udowodnili biorąc udział w różnorodnych konkursach organizowanych w szkole i poza nią. 

Drużyna w składzie Aleksandra Ciszewska, Sebastian Domagała 
i Michał Tuszyński zajęła II miejsce w turnieju Wiedzy o Ruchu 
Drogowym organizowanym w Szkole Podstawowej w Kroczycach. 
Kinga Stańczyk zajęła III miejsce w Ogólnopolskim turnieju Wie-
dzy Pożarniczej, którego eliminacje gminne przeprowadzono 
w Gimnazjum w Kroczycach. Uczniowie kl. I, II, IV i VI brali natomiast 
udział w XIII Powiatowym Konkursie Grafiki Komputerowej pod 
hasłem „Jestem bezpieczny w sieci”. W finale konkursu, który odbył 
się w SP nr 6 w Zawierciu Kinga Stańczyk uzyskała wyróżnienie. 

W II semestrze uczniowie klas starszych brali udział w przedmio-
towych konkursach organizowanych przez Jurajskie Stowarzysze-
nie Nauczycieli Twórczych. Kinga Stańczyk, Julia Skwarek, Alek-
sandra Ciszewska i Tomasz Rodacki zakwalifikowali się do etapu  
powiatowego.

Z okazji Dnia Dziecka Rada Rodziców zorganizowała Piknik 
Rodzinny. Dla dzieci przygotowano mnóstwo atrakcji, min. dmu-
chańce, malowanie twarzy, rozgrywki w piłkę nożną oraz opiekę 
animatora. Piknik był też okazją do wspólnego grillowania i pie-
czenia prażonek. 

W czerwcu odbył się Międzyszkolny Konkurs Matematyczny, 
w którym I miejsce zajęła Kaja Wypchał z SP Kroczyce, II miejsce 
Bartosz Dusza z SP Siamoszyce i III Wojciech Mikoda ze Szkoły 
Podstawowej w Siamoszycach. Dużą atrakcją dla przedszkolaków 
z ternu Gminy Kroczyce był turniej Wiedzy Bajkowej, w którym 
mogli oni wykazać się wiedzą i znajomością bajek. Każdy uczestnik 
turnieju został nagrodzony.

Reprezentacji Szkoły Podstawowej w Pradłach nie zabrakło 
również podczas gminnej imprezy Kroczyckie Wianki, gdzie 
dzieci zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i taneczne. 
Kolejną okazją do podziwiania utalentowanych uczniów SP Pra-
dła był „Kroczycki „Mam talent”. Dzieci zaśpiewały piosenki, 
pokazały ciekawy układ taneczny z szarfami. Gromkimi oklaskami 
został nagrodzony muzyczny występy uczniów kl. II i III oraz IV 
i V. Wszystkich uczestników nagrodzono dyplomami, natomiast 
Gabriela Pantak, Aleksandra Kaproń, Patryk Kita i Gabriel Sochacki 
zostali wyróżnieni nagrodami rzeczowymi.
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Oj, działo się, dużo się działo ... w Szkole Podstawowej 
Fundacji „Elementarz” z Oddziałem Przedszkolnym w Siamoszycach. 

 Drugie półrocze nasi uczniowie tradycyjnie  rozpoczęli od przygo-
towania dużej uroczystości  środowiskowej. Była to choinka nowo-
roczna, czyli ,,Karnawał z Babcią i Dziadkiem”, w której uczestni-
czyli nie tylko przedszkolacy, uczniowie, ale również ich rodzice. 
Nie zabrakło również babć i dziadziusiów, dla których wszyscy 
uczniowie przygotowali artystyczny program i własnoręcznie 
wykonane upominki z okazji Dnia Babci i Dziadka. 
Drugim ważnym wydarzeniem dla uczniów naszej szkoły był Prze-
gląd Talentów zorganizowany przez Gimnazjum w Kroczycach. Dla 
zgromadzonej publiczności wystąpił chór szkolny z repertuarem 
wokalno – tanecznym. Uczniowie klas IV – VI przygotowali kaba-
ret pt. „Bzdurobajka”. Dodatkowo zaprezentowały się uczennice 
klasy V i VI przygotowując swój indywidualny występ taneczny. 
Po hucznym rozpoczęciu nauki w drugim semestrze nad-
szedł czas wytężonej pracy dla uczniów. Klasa szósta przygo-
towywała się do swojego pierwszego poważnego egzaminu 
jakim był sprawdzian kompetencji szóstoklasisty. Wysiłek się 
opłacał, gdyż wyniki osiągnięte podczas tegorocznego egza-
minu w naszej szkole były bardzo wysokie. Nie zabrakło też 
konkursów, w których uczniowie mogli sprawdzić i porównać 
swoje umiejętności z uczniami innych szkół. Jeden z uczniów  
klasy VI zajął 16 miejsce w Ogólnopolskim  Konkursie Języka  
Angielskiego, drugi reprezentował szkołę w Jurajskim Konkursie 
Matematycznym na poziomie powiatowym. Dodatkowo chłopcy 
z klasy VI zajęli drugie i trzecie miejsce w Międzyszkolnym Konkur-
sie Matematycznym organizowanym przez SP w Pradłach. 
Również uczniowie klas młodszych odnosili sukces w konkur-
sach. Uczniowie tych klas zostali zaproszeni przez SP Fundacji 
„Elementarz” w Bzowie do wzięcia udziału w konkursach muzycz-
nych. Uczennica  klasy II zajęła I miejsce w tymże konkursie  

w kategorii wokalny występ solowy, natomiast w kategorii 
występ zespołu również zajęliśmy pierwsze miejsce. Sukcesy te 
były możliwe dzięki pani Cecylii Miłosz, która przygotowała swo-
ich podopiecznych. 
Jednak nie samą nauką uczeń w naszej szkole, dlatego warto 
wspomnieć o wycieczkach, w których braliśmy udział. W maju 
wyjechaliśmy do Westernowego Miasteczka Twinpigs w Żorach, 
a w czerwcu zwiedziliśmy Jaskinię Raj. Dodatkowo uczniowie 
klasy VI mieli okazję zwiedzić Centrum Kopernika w Warszawie. 
Jednak wszyscy uczniowie najmilej wspominają dzień, a raczej noc 
z 3 na 4 czerwca br. Wówczas odbyło się nasze pierwsze noco-
wanie w szkole. W biwakowaniu wzięli udział wszyscy uczniowie. 
Noc spędzona w szkole obfitowała w wiele atrakcji począwszy 
od wspólnej dyskoteki, po pieczenie kiełbasek przy ognisku, 
a skończywszy na nocnym oglądaniu filmu. Również wiele wra-
żeń dostarczył dzień następny, czyli 4 czerwca , gdyż wówczas 
odbył się nasz szkolny Dzień Dziecka. Nie zabrakło dmuchanych 
zjeżdżalni, animatorów, którzy prowadzili zabawę dla przedszko-
laków oraz uczniów,  wspaniałych smakołyków. 
Ważnym dniem był dzień, w którym zakończyliśmy udział w pro-
gramie „Trzymaj formę”. Podsumowaniem programu był szkolny 
Dzień Sportu rozpoczęty konkursem na najdłuższą kanapkę, a  
zakończony baloniadą.
14 czerwca 2014 r. szkolny chór prowadzony przez panią Cecylie 
Miłosz wystąpił w amfiteatrze w Kroczycach podczas corocznego 
święta, jakim stały się „Kroczyckie Wianki”. 
Drugie półrocze w naszej szkole obfitowało w wiele emocjonują-
cych wydarzeń, dlatego z utęsknieniem czekaliśmy na wakacje, by 
móc odpocząć i nabrać sił na nowy rok szkolny.
Opracowała: Sylwia Bauza.

Kroczyckie Wianki jak co roku zachwyciły publiczność
"Kroczyckie Wianki" to jedna z najważniejszych imprez kulturalnych na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej. Wydarzenie jest 

organizowane przez społeczność całej gminy Kroczyce,  a impreza odbyła się 14 czerwca na terenie Amfiteatru w Kroczycach.

Podczas części artystycznej zaprezentowała 
się młodzież szkolna i gimnazjalna oraz dzieci  
z przedszkola. Nie zabrakło także pań z Kół Gospo-
dyń Wiejskich oraz orkiestry dętej. Gospodynie 
przygotowały regionalne smakołyki, które można 
było spróbować przy pięknie ozdobionych sto-
iskach. Ważną częścią imprezy był konkurs kuli-
narny, a wszystkie uczestniczące w zawodach 
koła otrzymały dyplomy. Komisja zadecydowała, 
że wszyscy uczestnicy konkursu zasługują na  
I miejsce. Oceniali: marszałek województwa ślą-
skiego Mirosław Sekuła, wójt gminy Kroczyce Ste-
fan Pantak oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Zawierciańskiego Jarosław Kleszczewski.

Kroczycka publiczność miała także okazję zoba-
czyć występ grupy tańców dawnych "Allemande" 
z Domu Kultury w Kroczycach pod dyrekcją Anny 
Musialskiej oraz zespołu tanecznego "Agrafka".

Gwiazdą wieczoru był zespół Rootzmans z Włodo-
wic (finaliści programu Must Be The Music), a punktem kulmina-
cyjnym imprezy było przedstawienie nawiązujące do tradycji Nocy 
Świętojańskiej w wykonaniu młodzieży gimnazjalnej. Wszystko to 

w pięknej scenerii Skały Młynarskiej. Impreza zakończyła się poka-
zem sztucznych ogni oraz zabawą taneczną. 

Joanna Drabek
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KROCZYCE  
z certyfikatem 

Gmina Kroczyce w dniu 24.10.2014 r. otrzymała Certyfikat EURO-
-GMINA w ramach „II Ogólnopolskiego Plebiscytu Gospodarczego”. 
Certyfikat jest potwierdzeniem, iż Gmina spełnia wymagania najlep-

szych Gmin Unii  Europejskiej.  Certyfikat przyznano na podstawie oceny 
Kapituły Plebiscytu Euro-Gmina w oparciu o dotychczasowe działania 
samorządu. W skład Kapituły wchodzili m.in. przedstawiciele Ministerstwa 
Gospodarki, administracji rządowej, ekonomiści, przedstawiciele mediów i 
patronów Plebiscytu. Certyfikat ten upoważ-
nia władze samorządowe Gminy do używania 
znaku i nazwy EURO-GMINA na tablicach 
informacyjnych, materiałach promocyjno-
-reklamowych oraz pieczęciach urzędowych 
Gminy. Uhonorowany został również Zespół 
Pieśni i Tańca „Ziemia Kroczycka”, który 
otrzymał Certyfikat EURO-PARTNER,  za 
popularyzowanie folkloru dawnych pieśni, 
obrzędów, zwyczajów ziemi kroczyckiej. 
Zespół został zaliczony do grona najlepszych 
przedsiębiorstw  w kraju spełniających stan-
dardy Unii Europejskiej. 

JD

Przemoc nigdy nie PoPłaca 
czyli „Dzień bez PrzeMocy w szkole”

t uż przed zakończeniem roku szkolnego odbyło się 
spotkanie adresowane do dzieci i młodzieży zatytu-
łowane „Dzień bez przemocy w szkole”. tego dnia, 

czyli 5 czerwca, uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum w Kroczycach mieli okazję wysłuchać kilku ciekawych 
wystąpień dotyczących zapobiegania przemocy. 

Spotkanie poprowadzili Marta Wnuk oraz Adam Granat 
ze Stowarzyszenia Policji IPA, a można było także wysłuchać 
pracownika zakładu poprawczego w Zawierciu. Młodzież 
dowiedziała się między innymi o społecznych i prawnych 
konsekwencjach agresywnych zachowań wobec innych. 
Po wystąpieniu zaproszonych gości młodzież gimnazjalna 
przygotowała swój własny program dotyczący przeciwdzia-
łania przemocy, przedstawiła pantomimę i krótki występ 
kabaretowy. 

JD

OSP Przyłubsko na rzecz lokalnej świetlicy
Strażacy z OSP Przyłubsko zakupili 2 szt. kolumn aktywnych, 2 szt. statywów kolumnowych, 2 kable przyłączeniowe, 2 mikrofony 
dynamiczne, 2 kable mikrofonowe i 1 mikser na potrzeby miejscowej świetlicy. Środki na ten cel pozyskali za pośrednictwem LGD 
Perła Jury z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie wsparła także dotacją gmina Kroczyce. Całkowita 
wartość zadania to 5 747 zł.

KGW Lgota Murowana 
na V Międzygminnym turnieju 

Kulinarnym w Żarnowcu

T urniej „Dary Lata” to cykliczna impreza 
mająca na celu prezentację regionalnych 
potraw oraz integrację Kół Gospodyń Wiej-

skich. to już piąty taki turniej, który odbywa się w 
ramach Dni Żarnowca. W tym roku, czyli 27 lipca, 
Koło Gospodyń Wiejskich z Lgoty Murowanej repre-
zentowało gminę Kroczyce.

Gospodynie z Lgoty Murowanej przygotowały do 
konkursu sporo regionalnych smakołyków, takich jak 
swojski chleb ze smalcem, ciasto drożdżowe ze śliw-
kami, pieczony schab czy pierogi. Nie zabrakło także 
kulinarnych nowości na bazie dostępnych latem skład-
ników. Największym zainteresowaniem komisji konkur-
sowej cieszył się tort szpinakowy z żurawiną. 

W turnieju wzięły udział koła reprezentujące gminy 
z powiatu zawierciańskiego, jak również z niektórych 
gmin województwa małopolskiego czy świętokrzy-
skiego.Wszystkie koła biorące udział w turnieju dostały 
podziękowania od Wójta Gminy Żarnowiec oraz 
nagrody rzeczowe.

JD
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OtWarciE ŚWiEtLicY WiEJsKiEJ 
w Szypowicach

Poświęcenie rozbudowanego budynku świetlicy wiej-
skiej miało miejsce 24 sierpnia. Podczas uroczysto-
ści wręczono odznaczenia zasłużonym druhom, a nie 

zabrakło też występów artystycznych.
Na uroczystość, mimo kapryśnej pogody, przybyli zaproszeni 
goście, w tym między innymi: zastępca dyrektora Zarządu Woje-
wódzkiego ZOSP RP w Katowicach Jerzy Wójcik, przedstawiciel 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu 
kpt. Arkadiusz Spera, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zawier-
ciańskiego Jarosław Kleszczewski, Członek Zarządu Powiatu 
Cezary Barczyk, wójt gminy Kroczyce oraz prezes Zarządu Gmin-
nego ZOSP RP w Kroczycach Stefan Pantak, a także Przewodni-
cząca Rady Gminy Kroczyce Wanda Karoń.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, której przewodniczył 
proboszcz Parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Dzwono-Sierbowicach, o. Wacław Bujak. Towarzyszyli 
mu o. Krzysztof Kustra i o. Piotr Hetmański. 
Głównym celem zorganizowanego wydarzenia było poświęce-
nie rozbudowanego budynku świetlicy wiejskiej. Całkowity koszt 
inwestycji to ponad 640 tys zł. Dofinansowanie w kwocie 325 
965,72 zł pochodziło ze środków unijnych z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, pozostała kwota została 
pokryta ze środków gminy Kroczyce. Poświęcenia budynku doko-
nał proboszcz parafi i, a wstęgę przecinali zaproszeni goście oraz 
prezes OSP Szypowice wraz z przedstawicielką Koła Gospodyń 
Wiejskich w Szypowicach.

Tego dnia nie zabrakło wyróżnień, podziękowań, medali i odzna-
czeń. Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Dawid Kluch, 
Przemysław Błaut oraz Krystian Cupiał. Odznaką „Strażak Wzo-
rowy” odznaczony został  Mateusz Malec. Statuetkę za długo-
letnią służbę na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Szypowi-
cach otrzymali: Szczepan Cupiał (69 lat służby) oraz Włodzimierz 
Górzyński (52 lata służby). 
W podziękowaniu oraz w dowód uznania Zarząd OSP Szypowice 
oraz mieszkańcy Szypowic wręczyli wójtowi gminy Kroczyce sta-
tuetkę. Wydarzenie uświetnił koncert Orkiestry Dętej z Dzwono-
-Sierbowic, występ chórku parafi alnego „Dzieci bez talentu” oraz 
występ nowo powstałego Koła Gospodyń Wiejskich. 

Przegląd Zespołów Ludowych, 
Kapel i Śpiewaków

Gdy 8 czerwca w Zawieciu trwał turniej 
kulinarny „Śląskie Smaki”, tego samego 
dnia w Szczekocinach miał miejsce Prze-

gląd Zespołów Ludowych, Kapel i Śpiewaków. 
Oczywiście brali w nim udział reprezentanci 
naszej gminy.

Przegląd był doskonałą okazją dla artystów do 
zaprezentowania się szerszej publiczności z całego 
powiatu zawierciańskiego. Obecność wielu kapel 
ludowych, zespołów śpiewaczych oraz twórców 
ludowych wpłynęła na przyjazną atmosferę kon-
kursu oraz wymianę doświadczeń. 
Trzecie miejsce w kategorii soliści śpiewacy zajęła 
Genowefa Welon, a Koło Gospodyń Wiejskich Kro-
czyce otrzymało wyróżnienie. Kapela Ludowa z Kro-
czyc podczas swojego występu porwała wszystkich 
do tańca, za co zajęła trzecie miejsce w swojej 
kategorii. Podczas imprezy można było zobaczyć 
prace twórców ludowych, w tym prace Stanisława 
Welona, Genowefy Welon, Doroty Cierniak czy pań 
z Koła Gospodyń Wiejskich Podlesice. 

JD
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ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE ZE SPALANIA ŚMIECI

Z bliża się sezon grzewczy. Wkrótce warunki atmosferyczne 
spowodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła 
do domów poprzez spalanie odpowiedniego opału. Wiele 

osób ulega pokusie pozbywania się śmieci, paląc je w piecach. 
Takie postępowanie nie pomaga zaoszczędzić na kosztach węgla, 
wydajność energetyczna nieposegregowanych śmieci jest nie-
wielka, natomiast może stać się przyczyną bardzo poważnych 
kłopotów dla zdrowia i życia. Szczególnie niebezpieczne jest 
spalanie odpadów z tworzyw sztucznych takich jak: plastikowe 
butelki, worki foliowe, opakowania po sokach, mleku, odpadów 
z gumy, lakierowanego drewna, mebli.

Kominy gospodarstw domowych znajdują się na niewielkich 
wysokościach, co uniemożliwia wyniesienie dymu na duże odle-
głości i rozproszenie go przez wiatr, dlatego dymy tak łatwo tra-
fiają do ludzkich dróg oddechowych. Im bliżej źródła spalania, tym 

trucizn w powietrzu i na gruncie jest więcej. Szczególnie w okresie 
jesienno – zimowym, gdy rozprzestrzenianie dymów jest ograni-
czone ze względu na niską temperaturę i dużą wilgotność powie-
trza. Wdychając zanieczyszczenia, każdy narażony jest na choroby 
dróg oddechowych, uszkodzenie płuc. Podtruty organizm jest 
bardzo podatny na choroby wirusowe i bakteryjne.

Palenie śmieci jest niekorzystne także dla pieca i przewodów 
kominowych. Na ściankach osadza się trudna do usunięcia tzw. 
sadza mokra, co może prowadzić do zapalenia się przewodów, 
a w ostateczności do pożaru całego domu. Zatkany komin to 
także przyczyna zatruć niewidocznym i bezwonnym czadem.

PAMIętAJ! Domowy piec nie jest przeznaczony  
do spalania odpadów komunalnych!

Ostatni wakacyjny koncert plenerowy 
musiał być wyjątkowy

tego w Kroczycach jeszcze nie było! Kabaret Dno wystąpił z Orkiestrą Symfoniczną feroce, a podczas koncertu można było 
posłuchać najlepszych wokalistów z naszych okolic. 

Połączenie wszystkich elementów tego koncertu wydaje się na 
pierwszy rzut oka wybuchowe, ale kto tylko miał okazję być na 
tym koncercie przyzna, że było to świetne widowisko. Na scenie 
pojawiła się grupa tańców dawnych "Allemande" z Domu Kultury 
w Kroczycach, która zatańczyła do utworu zagranego na żywo 
przez orkiestrę i zaśpiewanego przez Macieja Kucerę. Popis swo-
ich umiejętności wokalnych dał Marcin Szlachta, który wystąpił 
ze swoimi uzdolnionymi córkami – Julią i Wiktorią. Na scenie 

pojawiła się też Olimpia Karbownik, która uczy śpiewu w naszym 
domu kultury, a także wokalistki - Aleksandra Szpor i Julia Bed-
narz. Elementem rockowym tego koncertu był występ Adama 
Pstrowskiego. Między kolejnymi utworami na scenie kilkakrotnie 
pojawiał się Kabaret Dno, który przedstawił przezabawne ske-
cze. Imprezę poprowadził dyrektor Domu Kultury w Kroczycach, 
Leopold Stawarz. 

JD
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Pięknieją nam wszystkie sołectwa
to były pracowite cztery lata, a kadencja Rady Gminy 
dobiega końca.
  
Z przewodniczącą Rady Gminy, Wandą Karoń rozmawia 
Joanna Drabek.

Joanna Drabek: -Jak zmieniła się gmina Kroczyce w ciągu 
czterech lat kadencji Rady?
Wanda Karoń: -Wzorem sołectwa Kroczyce powstały place 
zabaw w Dzibicach, Pradłach, Lgocie Murowanej, Piasecznie  oraz 
w Gołuchowicach.
Ponadto mamy nowe drogi, między innymi drogę Kalinówka – Dzi-
bice,  drogę Przyłubsko  – Pradła oraz nową drogę w Dobrogoszczy-
cach. Wiele domów wyposażonych jest w kolektory słoneczne. Cieszę 
się, że w Kroczycach mamy siłownię pod chmurką, basen i zjeżdżalnię, 
a w Szypowicach wyremontowaną remizę. Pięknieją wszystkie sołec-
twa, a podczas ostatniej kadencji sukcesywnie w każdej miejscowości 
coś zmienialiśmy na lepsze.
Warto wspomnieć, że nasze starania zostały docenione, a Gmina 
Kroczyce została nominowana do nagrody w Regionalnym Plebi-
scycie Gospodarczym Euro-Gmina, Euro-Powiat, Euro-Partner pod 
honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki, Wojewody Ślą-
skiego Piotra Litwy oraz Marszałka Woj. Śląskiego Mirosława Sekuły. 
Wręczenie nagród odbyło się 24 października podczas II Śląskiej Gali 
Gospodarczej.

J.D.: -tę nagrodę otrzymał także Zespół Pieśni i tańca „ Zie-
mia Kroczycka”. 
W.K.: - Ziemia Kroczycka otrzymała tę nagrodę za wspieranie sztuki 
ludowej, która świetnie się rozwija na terenie naszej gminy. Cieszę 
się, że w zespole mamy tyle młodzieży, która jest pełna zapału,energii 
i co najważniejsze, chce się dalej uczyć ludowych piosenek i tańców. 
Nie brakuje trudności i poświęceń, bo przecież członkowie zespołu 
są w różnym wieku, część z nich to studenci którzy muszą specjalnie 

przyjeżdżać na próby. Mimo to ci młodzi ludzie chcą  poświęcić swój 
wolny czas, by kultywować lokalne tradycje i to jest piękne.  Mamy na 
terenie prężnie działające Koła Gospodyń Wiejskich, rozwija się Orkie-
stra Dęta. Cieszę się też z ilości wydarzeń kulturalnych w naszej gmi-
nie. To zasługa naszego Domu Kultury, który wzbogacił swoją ofertę 
o nowe zajęcia, koncerty, wyjazdy do teatrów. 

J.D.: -Czy Pani zdaniem poprawiła się atrakcyjność tury-
styczna naszej gminy?
W.K.: -Oczywiście, widzimy, że z roku na rok odwiedza nas więcej turystów. 
Mamy coraz więcej gospodarstw agroturystycznych, jest tu wiele hoteli 
i restauracji, a to bardzo ważne dla odwiedzających naszą gminę gości. 
Turyści cieszą się na przykład, że wstęp na teren amfiteatru i basenu wraz 
z zjeżdżalnią jest bezpłatny. Przez wakacje odbyło się tu wiele wspaniałych 
imprez plenerowych, które również są naszym atutem.

J.D.: -Jakie były najtrudniejsze decyzje w ciągu tej kadencji?
W.K.: - Najtrudniejsze decyzje zawsze dotyczą podjęcia uchwały 
o podwyższeniu podatku gruntowego i opłaty za wodę. Te trudne dla 
nas decyzje konsultujemy w komisjach Rady Gminy. Niestety koszty 
ponoszone przez gminę rosną.

J.D.: -Jakie wyzwania stoją przed gminą Kroczyce?
W.K.: - Dobrze będzie, gdy powstanie droga Siamoszyce – Szypowice 
– Dzwono - Sierbowice.
Ciągle przed nami jest budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków. 
Z pewnością pojawią się kolejne wyzwania, ale te dwie sprawy są 
nam najbliższe.

J.D.: -16 listopada br. odbędą się wybory samorządowe. 
Czy zamierza Pani ubiegać się o mandat radnej?
W.K.: - Tak, będę ubiegać się o mandat.

J.D.: -Zatem powodzenia, dziękuję za rozmowę.

Wanda Karoń - Przewodnicząca, Zbigniew Biały - Wiceprzewodniczący, Andrzej Kowalik - Wiceprzewodniczący 
Radni: Ryszard Cupiał, Krzysztof Furgacz, Krzysztof Janikowski, Beata Kampa, Józef Kowalski,  Robert Łągiewka, Sławomir Łysek, 
Henryk Pacan, Paweł Pałuchowski, Andrzej Stolarski, Zdzisław Szwaja, Grzegorz Widawski ( nie ma na zdjęciu)

Rada Gminy Kroczyce:  Pamiątkowe zdjęcia Rady kadencji 2010 - 2014
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