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 Nie tylko dla najmłodszych
 

W sześciu miejscowościach gminy Kroczyce: Siedliszowicach, Gołuchowicach, 
Kostkowicach, Piasecznie, Białej Błotnej i Pradłach powstała nowa infra-
struktura okołoturystyczna, na którą składają się przede wszystkim: siłow-

nie na wolnym powietrzu, place zabaw oraz punkty wypoczynkowe, a także drobna 
infrastruktura towarzysząca (np. ogrodzenia, ciągi piesze, kosze na śmieci itp.).

Projekt zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 2007-2013 i nosi tytuł: „Budowa infrastruktury okołoturystycznej 
na terenie gminy Kroczyce”, a jego beneficjentem jest gmina Kroczyce.
• Komponent I: miejscowość Siedliszowice – budowa siłowni na wolnym powietrzu, 

placu zabaw oraz punktu wypoczynkowego
• Komponent II: miejscowość Gołuchowice – budowa siłowni na wolnym powietrzu 

oraz punktu wypoczynkowego wraz z ogrodzeniem
• Komponent III: miejscowość Kostkowice – budowa siłowni na wolnym powietrzu 

oraz punktu wypoczynkowego
• Komponent IV: miejscowość Piaseczno – budowa punktu wypoczynkowego oraz 

ciągów pieszych i dojść w okolicy skały Okiennik
• Komponent V: miejscowość Biała Błotna – budowa placu zabaw i siłowni na wol-

nym powietrzu wraz z ogrodzeniem
• Komponent VI: miejscowość Pradła – budowa siłowni na wolnym powietrzu wraz 

z ogrodzeniem
Wartość zadania to około 450 tys. zł, w tym dofinansowanie UE do kwoty 340 tys. zł.
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Wodociąg Kroczyce-Siemięrzyce

P ozyskanie środków UE umożliwiło budowę nowego odcinka wodociągu. 
Roboty budowlane rozpoczęto w kwietniu 2015 r., polegały na budowie 
odcinka sieci wodociągowej Kroczyce, ul. Marianka - Siemięrzyce Wrzoski 

o łącznej długości 952,5 mb. Na sieci została zabudowana zasuwa odcinająca oraz 5 
hydrantów ppoż. nadziemnych. W zakresie prac wykonano również 7 szt. przyłączy 
o łącznej długości 188 mb. Zakończenie robót budowlanych nastąpiło maju 2015r.

Zadanie sfi nansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007-2013.

Całkowita wartość inwestycji to ponad 127 tys. zł , z czego dofi nansowanie wyniesie 
nie więcej niż 75% kosztów kwalifi kowanych operacji.

NIE LADA WYZWANIE PRZED NAMI 
- czyli skąd i na co pozyskać pieniądze UE

Powoli rusza proces wydatkowania funduszy unijnych z perspektywy fi nansowej na lata 2014-2020. Pierwsze konkursy na zada-
nia już zostały ogłoszone. Niektórzy z nas pewnie z niecierpliwością patrzą na kalendarz, bo początek tego okresu programowa-
nia - czyli rok 2014 - już za nami. Jednakże należy zdać sobie sprawę, że zanim dojdzie do uruchomienia pierwszych konkursów, 

niezbędne jest opracowanie szeregu dokumentów strategicznych i aktów prawnych oraz określenie ról poszczególnych instytucji 
odpowiedzialnych za wdrażanie programów i spełnienie wszystkich formalności. Ten etap dobiega końca a przed nami mozolna praca 
przygotowania dokumentów aplikacyjnych.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

Na realizację PROW- województwo śląskie otrzyma najprawdo-
podobniej około -110-120 milionów euro. Będzie można się ubiegać 
o środki na zachowanie dziedzictwa kulturowego, zabytków i budow-
nictwa tradycyjnego czy układów urbanistycznych wsi. Wspierane 
będą projekty związane z budową i modernizacją oczyszczalni ścieków, 
kanalizacji, targowisk czy budową dróg lokalnych. Wiele gmin zainte-
resowanych jest tym ostatnim, niemniej należy mieć na względzie, że 
gminy i powiaty będą mogły aplikować o środki na budowę dróg lokal-
nych w wysokości do 3 milionów złotych na benefi cjenta w okresie 
realizacji programu. Dla większości benefi cjentów nie jest to kwota 
wystarczająca na rozwiązanie problemów dróg lokalnych. Określono 
także inne limity np. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej limit ten 
wynosi do 2 mln złotych na benefi cjenta w okresie realizacji pro-
gramu, dla inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształ-
towanie przestrzeni publicznej (…) – do 500 tys. zł na miejscowość 
w okresie realizacji programu.

Około 40 milionów euro zostanie przeznaczone na wdrażanie 
podejścia LEADER. Benefi cjenci z naszego powiatu mogą ubiegać 
się o te środki za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Perła 
Jury” z siedzibą w Łazach. Warto wiedzieć, że blisko połowa tych 
środków zostanie przeznaczona na wspieranie przedsiębiorczości 
na terenach wiejskich.

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020)

RPOL WSL na lata 2014-2020 dysponuje środkami w wyso-
kości 2 498 891 499 EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i 978 045 635 EUR z Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Z pieniędzy pochodzących z Regionalnego Programu dla woje-
wództwa śląskiego będą realizowane projekty o kluczowym zna-
czeniu dla rozwoju regionu. Część środków fi nansowych Regional-
nego Programu dla województwa śląskiego, skierowana będzie 
na przedsięwzięcia typowo inwestycyjne – począwszy od tych 
wspierających przedsiębiorców, poprzez infrastrukturę teleko-
munikacyjną, drogową (tylko drogi wojewódzkie i powiatowe 
stanowiące połączenie do głównych dróg tworzących sieć TEN-T) 
i sanitarną, aż po przedsięwzięcia mające na celu ochronę środo-
wiska czy infrastrukturę ochrony zdrowia. Obok działań inwesty-
cyjnych w programie, specjalna pula środków przeznaczona jest 
na wspieranie osób mających trudności na rynku pracy, a także 
chcących założyć własną fi rmę lub podnieść swoje kwalifi kacje. 
Dofi nansowany zostanie rozwój i właściwe ukierunkowanie edu-
kacji, w sposób zwiększający szanse absolwentów na znalezienie 
pracy. Promowane będzie też nawiązywanie i zacieśnianie więzi 
i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami.

W ramach RPO WSL 2014-2020 obszary wiejskie będą adre-
satem wsparcia o charakterze bezpośrednim oraz pośrednim. 
Dofi nansowane przedsięwzięcia powinny służyć ich szerszemu 
włączeniu w procesy rozwojowe m.in. poprzez wzmocnienie 
potencjału gospodarczego lokalnych ośrodków rozwoju, poprawę 
skomunikowania z Metropolią Górnośląską oraz Aglomeracjami, 
działania ukierunkowane na poprawę dostępu i jakości usług, 
w tym edukacyjnych i społecznych, aktywizację zawodową, przed-
siębiorczość i lepsze wykorzystanie kapitału ludzkiego, w tym 
reorientację zawodową rolników, przeciwdziałanie ubóstwu 
i wyłączeniu społecznemu, rewitalizację społeczną i infrastruktu-
ralną, a także ochronę i racjonalne wykorzystanie zasobów środo-
wiska, w tym wsparcie efektywności energetycznej, gospodarki 
odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, wykorzystania lokalnych 
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Aby jeździło nam się lepiej i bezpieczniej...

W
ielu z nas z pewnością napotkało utrudnienia w ruchu drogowym na terenie naszej gminy w pierwszej połowie 
roku 2015, jako że gmina realizuje kolejne projekty dotyczące poprawy jakości infrastruktury drogowej. Łącznie 
inwestycję związane z poprawą stanu infrastruktury drogowej na terenie naszej Gminy, obejmą ponad 8 km dróg 
na kwotę ponad 5 mln złotych.

Największą inwestycją, jaka jest realizowana jest przebudowa 
ciągu dróg powiatowych nr 1729S i nr 1772S na odcinku od skrzy-
żowania z drogą powiatową nr 1773S do Skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 794. Droga ta przebiega przez Siamoszyce, Szy-
powice oraz Dzwono-Sierbowice. Przebudowa realizowana jest 
w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Pro-
gram Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo 
– Dostępność – Rozwój, zwanego potocznie „schetynówką”. 
Przebudowa drogi powiatowej nie jest zadaniem gminy, Powiat 
Zawierciański – jako właściciel drogi – winien je realizować. Niniej-
sze zadanie przekazano Gminie Kroczyce do realizacji w drodze 
porozumienia. Benefi cjentem środków jest Gmina Kroczyce przy 
udziale fi nansowym Powiatu Zawierciańskiego oraz Gminy Pilica. 
Jest to już drugie zadanie na drodze powiatowej, na które gmina 
Kroczyce pozyskuje środki i realizuje inwestycję (w ubiegłym roku 
była to przebudowa drogi powiatowej nr 1773S na odcinku Kali-
nówka – Pradła – etap II).

Zakres prac obejmuje przebudowę drogi o łącznej długości 6,3 
km i szerokości 5,2 m. Całość inwestycji to koszt ok. 4,5 mln zł, 
w tym dotacja z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” – 50%. 

W maju b.r. podpisano równocześnie dwie umowy ma 
remonty dróg gminnych. Pierwsza umowa dotyczyła zadania pn. 
„Remont drogi gminnej w Dobrogoszczycach (D-127, D-64)”. 
W wyniku inwestycji wyremontowano 1 km drogi o szerokości 
3,5 m. Remont drogi możliwy był dzięki wsparciu fi nansowemu 
w ramach uruchamiania środków z rezerwy celowej budżetu pań-
stwa na usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk 
żywiołowych. W przypadku Gminy Kroczyce chodzi o skutki inten-
sywnych opadów z lipca 2013 r., które wyrządziły znaczące szkody 
w infrastrukturze drogowej na terenie naszej gminy. Całkowita 
wartość zadania to około 400 tyś. zł. W tym dofi nansowanie do 
wysokości 80% wartości zadania pokrywa budżet państwa. Droga 
w Dobrogoszczycach, została oddana do użytku na początku lipca 
b.r. Druga umowa dotyczy zadania pn. „Remont drogi gminnej 
Siemięrzyce – Bugaj (D-146/1, D-146)”. Inwestycja obejmuje 
remont nawierzchni na odcinku o długości ponad 1 km i szero-
kości 4 m. Realizacja zadania współfi nansowana jest z budżetu 
państwa w ramach uruchamiania środków z rezerwy celowej na 
usuwanie klęsk żywiołowych w wysokości do 80% wartości zada-
nia. Całkowita wartość zadania wynosi około 360 tyś. zł. Przewi-
dywany czas zakończenia robót to koniec sierpnia 2015 r.

potencjałów odnawialnych źródeł energii oraz zagospodarowania 
zasobów przyrody na rzecz zwiększenia atrakcyjności turystycznej 
i podniesienia jakości życia.

W ramach programu planuje się wsparcie Lokalnych Grup Dzia-
łania (LGD) jako potencjalnych benefi cjentów, na naszym terenie 
będzie to LGD Perła Jury. LGD musi opracować strategię, na pod-
stawie której będzie mogą ubiegać się o dofi nansowanie.

Wsparcie zrównoważonego rozwoju Subregionu Centralnego, 
na terenie którego leży nasza gmina będzie realizowane w opar-
ciu o zapisy Strategii ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). 

Gmina Kroczyce bierze czynny udział w pracach nad ZIT dla sub-
regionu centralnego. Ze środków ZIT planujemy budowę oczysz-
czalni ścieków w Kostkowicach oraz etapową budowę kanalizacji 
sanitarnej.

Aby jednak to było możliwe, musimy stanąć do konkursu 
o środki unijne do nowych programów, udowodnić, że nasze 
projekty są ważne z punktu widzenia społeczności lokalnej 
i regionu oraz spełnić wymogi formalne i merytoryczne instytucji 
zarządzających.

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.slaskie.pl

NIE LADA WYZWANIE PRZED NAMI - czyli skąd i na co pozyskać pieniądze UE c.d.
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GOSPODARKA ODPADAMI
Zmiana fi rmy odbierającej odpady komunalne!

W dniu 30 czerwca 2015r. upłynął termin wykonania 
umowy, zawartej pomiędzy Gminą Kroczyce i Zakła-
dem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zawier-

ciu, której przedmiotem był „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy 
Kroczyce”. W związku z powyższym Gmina Kroczyce była zobo-
wiązana do ogłoszenia przetargu na „Odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych oraz odpadów z nieruchomości zamieszka-
łych na terenie Gminy Kroczyce”. 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego najko-
rzystniejszą ofertę złożył Zakład Oczyszczania, Wywozu i Utylizacji 
Nieczystości – „EKO-SYSTEM” Bożena Strach i Waldemar Strach 
Spółka Jawna, ul. Spółdzielcza 1/1, 42-274 Konopiska z ceną 
oferty 836 565,56 zł brutto za całość zamówienia, z czego cena 
jednostkowa za 1 Mg odpadów zmieszanych to 394,00 zł, nato-
miast cena za 1 Mg odpadów segregowanych to 272,00 zł.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły również oferty:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Krzywa 3, 42-400 

Zawiercie, który przedstawił cenę oferty 1 167 050,29 zł brutto 
za całość zamówienia .

REMONDIS Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa, 
Oddział w Częstochowie, ul. Radomska 12, 42-200 Często-
chowa przedstawił cenę oferty 866 767,35 zł brutto za całość 
zamówienia.

Gmina Kroczyce rozlicza się z podmiotem odbierającym odpady 
komunalne na podstawie ilości odebranych i zagospodarowa-
nych ton odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych 
od mieszkańców Gminy Kroczyce, więc koniecznym było wybra-
nie fi rmy, która zaproponowała najkorzystniejsze warunki, czyli 
Zakład Oczyszczania, Wywozu i Utylizacji Nieczystości – „EKO-SYS-
TEM” Bożena Strach i Waldemar Strach Spółka Jawna, ul. Spół-
dzielcza 1/1, 42-274 Konopiska. Zakład Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. w Zawierciu, który do tej pory świadczył usługi na tere-
nie Gminy Kroczyce złożył ofertę o 39,5% droższą w stosunku 
do najtańszej oferty. Utrzymanie kontraktu z dotychczasowym 
usługodawcą było niemożliwe ze względu na gorsze warunki 
przedstawione w nowej ofercie. Wybranie oferty ZGK Sp. z o.o. 
jako najkorzystniejszej w przetargu, byłoby nie tylko niezgodne 
z ustawą Prawo zamówień publicznych i mogłoby spowodować 
odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.

Ponadto przetarg dotyczył również odpadów odbieranych 
z kontenerów gminnych rozstawionych według wskazania zama-
wiającego, których odbiór Gmina Kroczyce w odróżnieniu od 
odpadów odebranych od mieszkańców pokrywa ze środków wła-
snych. Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów odbieranych 
od mieszkańców pokrywane są ze środków pozyskanych z tytułu 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku ze zmianą podmiotu odbierającego odpady komu-
nalne od lipca 2015 roku Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
po raz ostatni odebrał odpady w dniach 29 i 30 czerwca 2015 
roku. Tym samym pierwszy odbiór przez nowy podmiot, którym 
jest Zakład Oczyszczania, Wywozu i Utylizacji Nieczystości – „EKO-
-SYSTEM” Bożena Strach i Waldemar Strach Spółka Jawna, odbę-
dzie się w pierwszą i drugą sobotę sierpnia 2015 roku.

Ocena stanu gospodarki komunalnej.
Nowelizacja ustawy, która weszła w życie 1 lipca 2013 roku 

radykalnie zmieniła sytuację związaną z gospodarowaniem 
odpadami komunalnymi. Od tej pory to gminy są podmiotami 

odpowiedzialnymi za zorganizowanie odbioru i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych od mieszkańców. Od dnia 1 lipca 2013 roku 
ilość odbieranych odpadów zarówno zmieszanych, jak i segregowa-
nych, stale rośnie. Głównym czynnikiem powodującym wzrost ilo-
ści odpadów jest rosnąca liczba wytwarzanych przez mieszkańców 
odpadów oraz większa świadomość na temat obowiązku segregacji 
odpadów i korzyści z tego wynikających. Ilość wytworzonych przez 
mieszkańców odpadów przedstawia poniższa tabela:

Miesiąc
Odpady 

segregowane
Odpady zmieszane

2013 rok 2014 rok 2013 rok

Styczeń - 18,10 ton -

Luty - 13,71 ton -

Marzec - 23,25 ton -

Kwiecień - 29,8 ton -

Maj - 40,98 ton -

Czerwiec - 31,00 ton -

Lipiec 7,57 ton 25,72 ton 87,63 ton

Sierpień 25,28 ton 45,36 ton 53,56 ton

Wrzesień 21,76 ton 37,10 ton 70,40 ton

Październik 23,93 ton 22,48 ton 74,54 ton

Listopad 19,73 ton 34,02 tony 69,08 ton

Grudzień 17,77 ton 22,70 ton 100,18 ton

Opłaty
Na terenie Gminy Kroczyce obecna stawka za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny wynosi 7 zł miesięcznie od mieszkańca 
z zastrzeżeniem, że stawka za każdą kolejną osobę, powyżej czte-
rech osób wynosi 3 zł. 

Jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane 
i odbierane stawka ta wynosi 14 zł miesięcznie od mieszkańca 
z zastrzeżeniem, że stawka za każdą kolejną osobę, powyżej czte-
rech osób wynosi 6 zł. 

Obecnie obowiązująca stawka jest stawką jedną z niższych 
w stosunku do innych gmin powiatu zawierciańskiego. Koszty 
pozbywania się odpadów komunalnych z terenu Gminy Kroczyce 
stale rosną w związku ze zwiększającą się ilością odbieranych 
odpadów komunalnych. Ilość odebranych odpadów w okresie od 
1 lipca 2013r. do 31 grudnia 2013r. oraz za cały 2014r. przedsta-
wia poniższa tabela:

Okres
Ilość odpadów 
zmieszanych

Ilość odpadów 
segregowanych

1.07.2013 - 31.12.2013 455,39 ton 116,045 ton

1.01.2014 - 30.06.2014 584,48 ton 156,84 ton

1.07.2014 - 31.12.2014 513,31 ton 183,4ton

Średnia ilość wytworzonych i odebranych odpadów zmieszanych 
na jednego mieszkańca w Gminie Kroczyce wynosi 0,015 tony na 
miesiąc natomiast odpadów segregowanych 0,005 tony na miesiąc.

Cena jaką Gmina Kroczyce płaci za 1 tonę zebranych odpadów 
komunalnych zmieszanych od 1 lipca 2015 roku wynosi 394,00 
zł.(brutto) natomiast za 1 tonę odpadów komunalnych segrego-
wanych 272,00 zł. (brutto).
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Dla porównania podajemy ilość odpadów wytworzonych na 
jednego mieszkańca w innych gminach w 2014 roku:

Gmina

Ilość odpadów 
zmieszanych na 

jednego mieszkańca 
(na miesiąc)

Ilość odpadów 
segregowanych na 

jednego mieszkańca 
(na miesiąc)

Irządze 0,008 tony 0,002 tony

Łazy 0,013 tony 0,003 tony

Ogrodzieniec 0,016 tony 0,004 tony

Pilica 0,016 tony 0,004 tony

Poręba 0,023 tony 0,004 tony

Szczekociny 0,016 tony 0,004 tony

Włodowice 0,013 tony 0,004 tony

Zawiercie 0,027 tony 0,009 tony

Żarnowiec 0,010 tony 0,002 tony

Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 
za 2014 rok.

W 2014 roku wydatki jakie Gmina Kroczyce poniosła w związku 
z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów odebranych od 
mieszkańców Gminy Kroczyce to 431 346,36 zł. 

Dlaczego warto segregować śmieci?
Znaczną część wytworzonych odpadów można przerobić albo 

ponownie wykorzystać. Dzięki segregowaniu odpadów możemy 
odzyskać surowce, które oznaczają nowe, używane przez nas 
produkty, m.in. kubki, doniczki, a nawet meble czy ubrania.

Przypominamy mieszkańcom jak segregować odpady!
WOREK ŻÓŁTY: puste butelki plastikowe po napojach, puste 

opakowania po chemii gospodarczej, torebki foliowe, opako-
wania po margarynach, jogurtach itp., puszki po konserwach, 
kartony po sokach, produktach mlecznych. Istnieją też oczywi-
ście opakowania wielomateriałowe z dominującymi elementami 
z tworzyw sztucznych, choćby laminaty z folii, papieru i poliety-
lenu, np. opakowania na zupki, chipsy.

Pamiętajmy, że do żółtego worka nie należy wrzucać: bute-
lek i pojemników z zawartością, opakowań i butelek po olejach 
i smarach, płynach chłodniczych, plastików, które nie są opako-
waniami (meble plastikowe, zabawki, części samochodowe itp.). 

WOREK ZIELONY: puste szklane butelki po napojach, sokach, 
alkoholach, puste słoiki.

Pamiętajmy, że do zielonego worka nie należy wrzucać: 
szkła okiennego, kryształów, porcelany, opakowań po lekar-
stwach, termometrów, rtęciówek, szkła okularowego, żarood-
pornego, żarówek, świetlówek, lamp neonowych, fl uorescencyj-
nych i rtęciowych, refl ektorów, ekranów i lamp telewizyjnych, 
luster i szkła zbrojonego, ceramiki, itp.

WOREK NIEBIESKI: gazety, czasopisma, papier szkolny i biu-
rowy, książki, tekturę i kartony, itp.

Pamiętajmy, że do niebieskiego worka nie należy wrzucać: 
papieru połączonego z innymi materiałami; opakowań z zawar-
tością np. żywności , wapna, cementu, itp.

WOREK BRĄZOWY: odpady zielone z ogrodów, skoszona 
trawa, liście, chwasty.

Pamiętajmy, że do brązowego worka nie należy wrzucać: 
obierków, zepsutych warzyw i owoców.

Informujemy, że właściciele nieruchomości zobowiązani 
są do zagospodarowywania odpadów zielonych i odpadów 

ulegających biodegradacji w miarę możliwości w kompostowni-
kach poprzez ich kompostowanie lub w inny sposób wykorzystać 
je we własnym zakresie.

Na terenie Gminy Kroczyce funkcjonuje Punkt Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego miesz-
kańcy Gminy Kroczyce w ramach opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi mogą bezpłatnie dostarczać następu-
jące rodzaje odpadów komunalnych: 

• papier,
• szkło,
• tworzywa sztuczne,
• metal,
• opakowania wielomateriałowe,
• odpady zielone z pielęgnacji ogrodów,
• odpady wielkogabarytowe, 
• przeterminowane leki i chemikalia,
• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• odpady budowlane i rozbiórkowe, gruz z remontów wyko-

nywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie 
jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub roz-
biórkę a także na wykonanie, których nie jest wymagane 
zgłoszenie do administracji budowlano-architektonicz-
nej, przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.),

• zużyte opony,
• inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia 

odpadów komunalnych.
Punkt ten jest czynny w każdy poniedziałek w godzinach 7.00 

do 18.00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
O p r ó c z  z b i ó r k i  o d p a d ó w  ko m u n a l n y c h  o p i s a n y c h 

powyżej Gmina zapewnia raz w roku odbiór odpadów 
wielkogabarytowych.

Obowiązek uzyskania przez Gminę 
poziomów recyklingu!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 
maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowa-
nia do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektó-
rych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645), 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. 
w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz 
sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 676) oraz ustawą o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach, Gmina zobowiązana jest osiągnąć 
za 2015r. wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących 
frakcji odpadów komunalnych:

• papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło w wysokości 16 %.
• odpady budowlane i rozbiórkowe w wysokości 40 %.
Ustawa zobowiązuje również gminę do ograniczenia 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegrada-
cji przekazywanych do składowania w stosunku do masy 
tych odpadów wytworzonych w 1995 r.  Dopuszczalny 
poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ule-
gających biodegradacj i  przekazanych do składowania
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 
w 2015r. powinien wynosić nie więcej niż 50%.

Pamiętaj! Segregując odpady dbasz o otaczające nas 
środowisko!!!

GOSPODARKA ODPADAMI c.d.
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Terminy wywozu odpadów komunalnych 
za okres

od lipca do grudnia 2015

Miejscowość Miesiąc

dzień/
odpady 

zmie-
szane

dzień/
odpady 
segre-

gowane

Biała Błotna, 
Browarek, Dzibice, 

Dobrogoszczyce, Huta 
Szklana, Gołuchowice, 

Kostkowice, 
Lgota Murowana, 

Piaseczno, Podlesice, 
Siamoszyce, 
Przyłubsko, 

Szypowice, Trzciniec

sierpień 1 1

wrzesień 5 5

październik 3 3

listopad 7 7

grudzień 5 5

Kroczyce, Pradła, 
Lgotka, Siemięrzyce, 

Siedliszowice

sierpień 8 8

wrzesień 12 12

październik 10 10

listopad 14 14

grudzień 12 12

Miejscowość Miesiąc

miesiąc
Paź-

dzier-
nik /

dzień

Kroczyce, Podlesice, Lgotka gabaryty 7

Huta Szklana, Gołuchowice, Lgota 
Murowana, Piaseczno, Siamoszyce, 

Przyłubsko, Szypowice, Trzciniec, 
Siemięrzyce, Siedliszowice

gabaryty 14

Biała Błotna, Browarek, Dzibice, 
Dobrogoszczyce, Kostkowice, Pradła

gabaryty 21

Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i wor-
ków przed posesję do godziny 6:00 rano lub poprzedniego 

dnia

Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przy-
padku niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi 

dopiero w następnym terminie

Zakład Oczyszczania Wywozu  
i Utylizacji Nieczystości
„ EKO – SYSTEM ’’ sp. jawna
Bożena Strach & Waldemar Strach
42-274 Konopiska ul. Spółdzielcza 1/1

HARMONOGRAM WYWOZU 
NIECZYSTOŚCI 2015

GMINA KROCZYCE 
ul. Batalionów Chłopskich 29

tel. 34 315 21 50 do 5
Szanowni Państwo!

Informujemy mieszkańców, że w związku ze zmianą firmy odbierającej 
odpady komunalne z terenu Gminy Kroczyce pierwszy odbiór odpadów 
komunalnych przez Zakład Oczyszczania, Wywozu i Utylizacji Nieczysto-
ści „EKO-SYSTEM” Bożena Strach i Waldemar Strach Sp. J. odbędzie się 
w pierwszą i drugą sobotę sierpnia 2015 roku dla poszczególnych 
miejscowości. Do 30 czerwca 2015r. należy korzystać wyłącznie  
z pojemników dotychczasowego usługodawcy tj. Zakład Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. Zawiercie, ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie.

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach, która weszła w życie 1 lipca 2013r. nałożyła obowiązek utwo-
rzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 
w skrócie PSZOK. Od tej pory PSZOK funkcjonuje w Kroczycach na 
terenie bazy Komunalnego Zakładu Budżetowego ( ul. Batalionów 
Chłopskich).Punkt ten jest czynny w każdy poniedziałek w godzinach 
od 7.00 do 18.00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
PSZOK przyjmuje tylko odpady od mieszkańców Gminy Kroczyce po 
okazaniu ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

Do PSZOK mieszkańcy w ramach opłaty za śmieci mogą dowozić: 
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, inne odpady 
niebezpieczne (np. świetlówki, żarówki), papier, metal, tworzywa 
sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady wielkogaba-
rytowe, gruz z remontów wykonywanych we własnym zakresie, na 
wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji 
budowlano-architektonicznej, przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013r. poz.1409 z późn. zm.).

Odpady zielone prosi się, aby zagospodarowywać w miarę możli-
wości w kompostownikach lub wykorzystywać je w inny sposób we 
własnym zakresie. W przypadku, gdy nie możemy zagospodarować 
tych odpadów, możemy je dostarczyć do w/w punktu.

Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane. Nie 
mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami. Transport 
odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na 
własny koszt.

Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wła-
ściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy winni wno-
sić bez wezwania w następujących terminach:

- za miesiące styczeń i luty do 15 lutego,
- za miesiące marzec i kwiecień do 15 kwietnia,
- za miesiące maj i czerwiec do 15 czerwca,
- za miesiące lipiec i sierpień do 15 sierpnia,
- za miesiące wrzesień i październik do 15 października,
- za miesiące listopad i grudzień do 15 grudnia.

Nr konta
Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia w Kroczycach
96 8277 0002 0030 0000 4269 0001 (wpłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi należy dokonywać na podstawie otrzymanego 
blankietu) 
Godziny wywozu odpadów 6.00 – 14.00
Prosimy o wystawianie pojemników i worków z odpadami segre-
gowanymi najpóźniej o godz. 6.00 w dniu wywozu.
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Trwają prace nad sporządzeniem studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

9 lutego tego roku Rada Gminy Kroczyce podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kroczyce, obejmującej obszar w granicach administracyjnych gminy.

Ogłoszenie o przystąpieniu do spo-
rządzenia studium ukazało się w prasie 
lokalnej, czyli w Dzienniku Zachodnim, 
na tablicy ogłoszeń oraz na stronie inter-
netowej Urzędu Gminy Kroczyce. Z infor-
macji tej wynikało, że zainteresowani 
mogą składać wnioski dotyczące stu-
dium do 11 marca 2015 roku. W ogłosze-
niu określono też w jakiej formie wnioski 
mogą być składane. Pisemnie zawiado-
miono także instytucje i organy właściwe 
do uzgadniania i opiniowania projektu 
studium o podjęciu uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia studium, 
wyznaczając również termin składania 
wniosków w tej sprawie. W odpowiedzi 
na zawiadomienia o przystąpieniu do 
sporządzania studium złożono ponad 
840 wniosków o zmianę przeznacze-
nia terenów co stanowi ponad 2000 
działek. Wnioski zostały przekazane do 
firmy opracowującej projekt studium 
„mPlan Biura Planowania Przestrzen-
nego” Piotr Łapeta w Gliwicach w celu 
ich rozpatrzenia.

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kroczyce składać się będzie z dwóch 
głównych części przedstawionych w for-
mie tekstowej i graficznej: uwarunkowań 
rozwoju gminy oraz ustaleń określających 
kierunki zagospodarowania przestrzen-
nego gminy. Uwarunkowania rozwoju 
to szereg powiązanych ze sobą zjawisk 
mających bezpośredni wpływ na procesy 
zachodzące w środowisku przyrodniczym, 
kulturowym i społecznym gminy.

Na obecnym etapie prac nad projek-
tem studium przeprowadzono już ana-
lizę uwarunkowań, czyli analizę tych 
elementów, które mają najistotniejszy 
wpływ na kształtowanie się przestrzeni 
naszej gminy oraz na jakość życia miesz-
kańców. W analizie tej szczególną uwagę 
poświęcono analizie uwarunkowań eko-
fizjograficznych, to znaczy uwarunko-
wań wynikających z cech elementów 
przyrodniczych na obszarze objętym 
studium, ich wzajemnych powiązań oraz 
procesów zachodzących w środowisku. 

W chwili obecnej trwają prace nad czę-
ścią ustaleń studium określającą kierunki 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy. Zakończenie prac projektowych 
jest planowane w lipcu tego roku.

Po zakończeniu prac nad projek -
tem studium zostanie wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko - przeka-
zany instytucjom i organom opiniującym 
i uzgadniającym projekt studium. Po uzy-
skaniu wymaganych przepisami ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym pozytywnych uzgodnień i opi-
nii, projekt studium zostanie wyłożony 
do publicznego wglądu, aby wszyscy 
zainteresowani mogli się zapoznać z jego 
ustaleniami i ewentualnie wnieść uwagi. 
Informacja o terminie wyłożenia projektu 
studium do publicznego wglądu ukaże 
się w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy Kroczyce oraz w Biu-
letynie Informacji Publicznej na stronach 
internetowych Urzędu Gminy.

(stan danych na 19 czerwca 2015 roku)

Nowy wóz asenizacyjny będzie jeździł po naszych drogach
Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach podpisał w maju 

umowę o przyznanie pomocy w ramach działania Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW 2007-
2013 na modernizację oczyszczalni ścieków w Siamoszycach wraz 
z zakupem samochodu asenizacyjnego. Dzięki temu do Kroczyc 
trafi 530 tys. zł unijnych pieniędzy!

Wykonano remont budynku oczyszczalni oraz zmodernizo-
wano część technologiczną oczyszczalni, w tym modernizację 

pomieszczenia krat, pomieszczenia reaktorów i dmuchaw 
i modernizację pomieszczenia sterowania i pompowania ścieków.

Zakupiony samochód asenizacyjny posłuży m.in. do opróż-
niania szamb, odstojników i różnego rodzaju zbiorników 
bezodpływowych.

Zakończenie zadania nastąpiło w czerwcu 2015r.
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Wyjątkowy jubileusz 
setnych urodzin

Pani Agnieszka Sroka, mieszkanka Kroczyc świętowała 13 
lipca tego roku setne urodziny. Ten wyjątkowy dzień jubilatka 
spędziła w gronie rodziny i przybyłych gości. Pani Agnieszka 
urodziła się 13 lipca 1915 r. w Gross-Lübars w Niemczech. Do 
dzisiaj mieszka w Kroczycach. Wychowała 4 dzieci, doczekała 
się 6 wnuków, 9 prawnuków i 6 praprawnuków. Z okazji Jubile-
uszu 100. urodzin, Przewodnicząca Rady Gminy Wanda Karoń 
oraz Wójt Gminy Kroczyce Stefan Pantak złożyli gratulacje 
oraz życzenia dalszych, długich lat życia spędzonych w zdro-
wiu i szczęściu rodzinnym. List gratulacyjny z tej okazji prze-
słała także Premier Ewa Kopacz. Jubilatka nie kryła wzruszenia 
i radości z odwiedzin, a pogoda ducha i uśmiech pozwoliły jej 
dożyć w doskonałym zdrowiu okrągłego jubileuszu 100 lat. 

Uroczyste wręczenie Stypendiów 
Wójta Gminy Kroczyce

26 czerwca tego roku w Domu Kultury w Kroczycach 
odbyła się VII Sesja Rady Gminy Kroczyce, podczas 
której wręczono stypendia uczniom z naszej gminy.

Sesję rozpoczęła przewodnicząca Rady Gminy, Wanda Karoń. 
Wśród stypendystów ze Szkoły Podstawowej w Kroczycach 
znalazły się: Julia Lipska, Monika Górska oraz Natalia Cielecka 
(wybitne osiągnięcia w nauce), Julia Szlachta oraz Wiktoria 
Szlachta (wybitne osiągnięcia artystyczne). Stypendium Wójta 
Gminy Kroczyce za wybitne osiągnięcia w nauce otrzymała także 
uczennica Szkoły Podstawowej w Dzibicach, Łucja Masiarek. 
Wśród stypendystów Gimnazjum w Kroczycach znaleźli się: Piotr 
Olszewski (wybitne osiągnięcia w nauce) Aleksandra Stefańska, 
Aldona Michalik oraz Sławomir Skwarek (wybitne osiągnięcia 
sportowe). Podczas uroczystości wystąpiły podopieczne Domu 
Kultury w Kroczycach, czyli Julia Bednarz, Weronika Glinka oraz 
Julia i Wiktoria Szlachta.

Na uroczystym wręczeniu stypendiów były obecne: Lidia Rosa – Wołoszyn, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Kroczycach, Anna 
Miłoch – dyrektorka Szkoły Podstawowej w Dzibicach, Renata Dobrowolska, dyrektorka Gimnazjum w Kroczycach oraz dyrektorka ZEAS-
-u, Bożena Torba. Nie można zapomnieć o najważniejszych dla uczniów osobach, czyli rodzicach, którzy towarzyszyli swoim dzieciom 
podczas tej uroczystości.
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Uroczysta sesja Rady Gminy z okazji 
25 – lecia odrodzonej samorządności

Uroczysta sesja Rady Gminy z okazji 25-lecia samorządu 
terytorialnego miała miejsce 28 maja w hali sportowej 
przy Gimnazjum w Kroczycach. Sesję ofi cjalnie otworzyła 

przewodnicząca Rady Gminy Wanda Karoń, która przywitała 
zaproszonych gości: Poseł na Sejm RP Ewę Malik, Agnieszkę 
Cuprian, która reprezentowała Poseł na Sejm RP Annę Nemś, 
radnego Sejmiku Województwa Sląskiego Mirosława Mazura, 
przewodniczącego Rady Powiatu Zawierciańskiego Jarosława 
Kleszczewskiego, starostę zawierciańskiego Krzysztofa Wronę 
oraz jego poprzedników – Ryszarda Macha i Rafała Krupę, 
członka Zarządu Powiatu Cezarego Barczyka, zastępcę Prezy-
denta Zawiercia Łukasza Konarskiego, Annę Rdest, Wiesława 
Olechnowicza, Zdzisława Jańczyka oraz Piotra Hankusa. Na uro-
czystej sesji obecni byli także: ks. Henryk Konofalski, ks. Józef 
Wójcik oraz Stanisław Stokłosa.

- Podobnie jak w całej Polsce, minione ćwierć wieku to najlep-
szy czas w historii naszej gminy. Patrząc na fotografi e sprzed lat, 
uzmysławiany sobie, że w naszej gminie zaszły bardzo wielkie prze-
miany – powiedziała zgromadzonym Wanda Karoń. Podczas sesji 
podkreślano, że Kroczyce w ciągu 25 lat, z biednej wsi stały się 
nowoczesną, europejską gminą. Jest to zasługa ludzi, którzy pra-
cowali na rzecz gminy. - Pragnę podziękować wszystkim naszym 
samorządowcom, a w ciągu minionych 25 lat zaufaniem mieszkań-
ców cieszyło się 39 radnych oraz 50 sołtysów – powiedziała prze-
wodnicząca przewodnicząca Rady Gminy. Jak stwierdziła, wśród 
samorządowców o najdłuższym stażu w naszej gminie jest Stefan 
Pantak, który urząd wójta gminy Kroczyce sprawuje już od 25 lat.

Podczas sesji zabrał głos wójt gminy Kroczyce, Stefan Pantak, 
który opowiedział zgromadzonym o wyzwaniach, które stały 
przed nim 25 lat temu oraz o zmianach w naszej gminie.

Następnie wyróżniono radnych i sołtysów, którzy pełnili swoje 
funkcje przez pięć kadencji lub pełnią je nadal, czyli Wojciecha 
Błocha, Krzysztofa Bednarza, Stanisława Cieślika, Mieczysława 
Michalika, Ryszarda Szycowskiego, Eugeniusza Mikodę oraz Fran-
ciszka Bzdęgę.

Podczas części artystycznej, którą poprowadzili Anita Maszczyk 
oraz Andrzej Kotulecki, zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca 
"Ziemia Kroczycka". Dla upamiętnienia 25 -lecia odrodzonej samo-
rządności w gminie Kroczyce przygotowano okolicznościowe upo-
minki, które zostały wręczone po zakończeniu sesji.

Projekty zrealizowane przez 
Dom Kultury w Kroczycach

W lutym oraz w marcu tego roku Dom Kultury zakończył realizację 
projektów dofi nansowanych ze środków unijnych w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Pierwszy projekt to „Organizacja warsztatów artystycznych w zakresie 
decoupage, malowania na porcelanie, na szkle oraz z projektowania biżute-
rii”, na kwotę 24 tysięcy 116 złotych i 45 groszy, z czego kwota dofi nansowa-
nia to 17 tysięcy 644 złote i 56 groszy. Podczas realizacji projektu, czyli przez 
całe ferie zimowe, odbywały się zajęcia plastyczne dla wszystkich chętnych, 
bez względu na wiek i miejsce zamieszkania. Dzięki uprzejmości Centrum 
Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach, można było 
wypalić namalowane na porcelanie i szkle wzory w specjalnym piecu.

Drugi projekt to „Zakup regionalnych strojów damskich i męskich miesz-
czan cieszyńskich” na kwotę 19 tysięcy 633 złotych i 88 groszy, gdzie kwota 
pomocy ze środków unijnych wynosi 12 tysięcy 770 złotych. Uszyto 10 
kompletów strojów damskich i męskich dla Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia 
Kroczycka”, co przyczyniło się do rozszerzenia repertuaru zespołu o tańce 
i pieśni cieszyńskie.
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Niepubliczne Przedszkole 
Fundacji ,,Elementarz” 

w Siamoszycach 

I stnieje od 4 lat. Jesteśmy otwarci na wszystkie dzieci (rów 
nież na dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) 
i dlatego coraz więcej ich do nas przybywa. Jest to dla nas, 

jako placówki niepublicznej, wielką radością a zarazem wyzwa-
niem, aby dzieci, które do nas uczęszczają rozwijały się w jak naj-
lepszych warunkach. Dbamy o rozwój poznawczy, motoryczny 
oraz emocjonalno - społeczny. Ulepszamy przedszkole z dnia na 
dzień. Na obecną chwilę w ofercie przedszkola pojawiły się nowe 
interesujące zajęcia. Proponujemy dla wszystkich dzieci darmowe 
zajęcia z języka angielskiego i terapii logopedycznej. Od jakiegoś 
czasu dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia twórcze i mali 
odkrywcy. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy badawczej. 
Podczas tych warsztatów wykonywane są różnorodne ekspery-
menty, dające dziecku okazję do odkrywania i zgłębiania fascynu-
jącego świata przyrody i techniki. Ćwiczenia są lubiane i chętnie 
wykonywane przez dzieci. Mali odkrywcy poznają świat, zgłębiają 
zagadki życia i badają fenomeny swojego otoczenia.

W przedszkolu cyklicznie odbywają się warsztaty literackie „W kra-
inie baśni”, polegające na czytaniu naszym podopiecznym baśni 
przez zaproszonych gości - rodziców lub nauczycieli. Literatura, 
dostarczając dzieciom wielu przeżyć, staje się też istotnym elemen-
tem kształtowania wrażliwości artystycznej. W ramach tych warsz-
tatów dzieci poznawać będą klasykę literatury dziecięcej. Codzien-
nie w przedszkolu przed zajęciami dydaktycznymi prowadzony jest 
trening twórczości i wyobraźni polegający na grach i zabawach inte-
gracyjnych, które rozwijają twórcze myślenie, usprawniają komuni-
kację oraz budują poczucie bezpieczeństwa w grupie. Mają miejsce 
również zajęcia ruchowe przy współpracy z nauczycielem wychowa-
nia fi zycznego. Podczas tych zajęć dzieci mają możliwość poznania 
nowych gier, zabaw sportowych oraz ćwiczeń ruchowych. Wszyscy 
bardzo chętnie uczestniczą w różnego rodzaju aktywności sportowej 
i dzięki temu prawidłowo się rozwijają.

Jednocześnie polecamy zajęcia płatne takie jak: wyjazdy na 
basen, zajęcia z rytmiki, a także proponujemy dodatkową naukę 
języka hiszpańskiego lub niemieckiego. Nauczyciele urozma-
icają zajęcia różnymi niespotykanymi pomocami dydaktycznymi 
przygotowanymi własnoręcznie, aby nauka dzieci była ciekawa, 
zaskakująca i odkrywcza.

Nasze przedszkole rozwija się lawinowo. Jeszcze niedawno była 
nas garstka, a obecnie tworzymy dwie grupy wiekowe. Grono peda-
gogiczne wychowania przedszkolnego cały czas dokształca się i wyko-
rzystuje w swojej pracy nowatorskie sposoby nauczania. Niedawno 
w grupie pięcio-sześciolatków zostały powołane dodatkowe zajęcia, 
w których dzieci próbują swoich sił. Jednym z ćwiczeń były próby 
wykonania niektórych elementów metody ruchu Weroniki Sherbon.

Z ważniejszych wydarzeń w tym półroczu na uwagę zasłu-
guje między innymi Dzień Kobiet. Dla naszego przedszkola 
a szczególnie dla naszych małych mężczyzn był to szczególny 
dzień. Chłopcy z grupy pięcio- i sześciolatków połączyli swoje 
siły z chłopcami z grupy trzy- i czterolatków i przy pomocy pań 
zorganizowali Dzień Kobiet swoim małym koleżankom. Wielką 
niespodzianką dla dziewczynek był moment, w którym chłopcy 
weszli do sali, trzymając kwiaty w dłoniach. Potem zaprosili kole-
żanki na poczęstunek do drugiej sali. Było ciasto, napoje oraz 
własnoręcznie smarowane przez chłopców wafle z dżemem. 
Dziewczynki oniemiały z zachwytu. Obserwowały ze skupieniem, 
co jeszcze może się wydarzyć.

Nasze przedszkolaki fantastycznie zaprezentowały się w Prze-
glądzie Piosenki Przedszkolnej „W kręgu tęczowej piosenki”, 
organizowanym przez MOK w Zawierciu 30 kwietnia. Wzięły 
udział także w międzyszkolnym i przedszkolnym przeglądzie dla 
młodych artystów 11 czerwca w amfi teatrze w Kroczycach. Grupa 
artystyczna prowadzona przez Żanetę Wojciechowską podbiła 
serca publiczności, jak i samych jurorów.

Tak właśnie funkcjonujemy. Jeśli ktoś jest ciekaw, co jeszcze się 
u nas dzieje, to zapraszamy na spotkanie w naszym przedszkolu 
lub na stronę internetową www.spsiamoszyce.pl.

Żaneta Wojciechowska.

Nasze przedszkole rozwija się lawinowo. Jeszcze niedawno była 

Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”
 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Poża-

rom” ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umie-
jętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony 
przeciwpożarowej. Eliminacje gminne do turnieju odbyły się 31 marca 
w Gimnazjum w Kroczycach. W eliminacjach brały udział reprezentacje 
ze Szkoły Podstawowej w Kroczycach, Szkoły Podstawowej w Pradłach, 
Szkoły Podstawowej Fundacji "Elementarz" w Dzibicach oraz z Gimna-
zjum w Kroczycach. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu 
pożarnictwa oraz udzielania pierwszej pomocy. W kategorii szkół 
podstawowych najlepszą okazała się uczennica Szkoły Podstawowej 
Fundacji "Elementarz" w Dzibicach Natalia Gromada, przygotowywana 
przez Agnieszkę Mularczyk. W kategorii gimnazjum najlepszy okazał 
się natomiast uczeń Gimnazjum w Kroczycach Łukasz Kulesza, przy-
gotowywany przez Monikę Gajecką. Zwycięzcy reprezentowali naszą 
gminę w eliminacjach powiatowych, które miały miejsce 14 kwietnia. 
Natalia Gromada zdobyła tam pierwsze miejsce w swojej kategorii. 
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Co słychać u przedszkolaków 
z Przedszkola Publicznego w Kroczycach?

Na początku maja w naszym przedszkolu w każdej grupie przedszkolnej odbyły się niezwykłe uroczystości. Wspaniałymi gośćmi byli 
rodzice, dla których nasze dzielne przedszkolaki przygotowały pod opieką swoich wychowawczyń wyjątkowe artystyczne występy. 
Dzieciaki bardzo się starały, żeby wierszem i piosenką podziękować rodzicom za miłość, cierpliwość i troskę. Takie spotkania to 

szczególne okazje, której towarzyszą niesamowite emocje, uśmiech, wzruszenie i duma z pociech. Takie spotkania nie tylko integrują rodzi-
ców ze środowiskiem przedszkolnym, ale przede wszystkim uczą dzieci, że mama i tata to najważniejsze osoby w naszym życiu i powinniśmy 
okazywać im miłość oraz szacunek. Po zakończeniu ofi cjalnej części wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

Przedszkolne wycieczki uchylają rąbka tym tajemnicom i każda 
nasza wyprawa uczyła  nas, jak zdobywać i poznawać to, czego jeszcze 
nie odkryliśmy. W ramach  tych wypraw przedszkolaki odwiedziły Pod-
lesice, Mirów, Bobolice, Leśniów i Olsztyn. Najstarsze grupy odwiedziły 
też Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie, a młodsze MOK w Zawierciu.

Przedszkolaki brały również udział  w wielu konkursach  o cha-
rakterze edukacyjnym, profilaktycznym oraz artystycznym. Na 
uwagę zasługuje udział przedszkolaków w konkursie recytator-
skim „W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Przedszkolaki wspaniale 
prezentowały się na Kroczyckich Wiankach oraz na Międzyszkol-
nym Przeglądzie Talentów Artystycznych. W kalendarz cyklicz-
nych imprez, jakie odbywają się w przedszkolu, wpisały się pikniki 
rodzinne połączone z zakończeniem roku przedszkolnego. Były to 
cudowne dni spędzone w gronie najbliższych - rodziny i nauczy-
cieli. Wśród atrakcji nie zabrakło kawiarenki, kiełbasek,  popcornu, 
malowania twarzy oraz prażonek przygotowanych przez rodzi-
ców. Specjalnie dla dzieci rodzice przygotowali wspaniałą nie-
spodziankę i zaprezentowali teatrzyk pod tytułem „Trzy świnki”.

Nauczycielki przedszkola, Iwona Lech i Mariola Szymocha, opra-
cowały innowację pedagogiczną o nazwie„Witaj w przedszkolu”. 

Program został zgłoszony do Kuratorium Oświaty w Katowicach  
i pozytywnie zaopiniowany. Działalność innowacyjna rozpoczęła  
się 10 marca i będzie obejmować nowo przyjęte dzieci do przed-
szkola w roku szkolnym 2015/16 aż  do 30 września. W ramach 
tego programu przedszkole zorganizowało zajęcia adaptacyjne 
dla najmłodszych przedszkolaków oraz wspólny Dzień Dziecka.

W roku szkolnym 2014/15 przedszkole brało udział w następu-
jących przedsięwzięciach:

- „Akademia AQUQFRESH” - ogólnopolski program Edukacji 
Zdrowotnej koncentrujący się na profi laktyce stomatologicznej 
dzieci w wieku przedszkolnym.

- „Kubusiowi Przyjaciele Natury”- ogólnopolski program promu-
jący edukowanie dzieci w zakresie przyrody i ekologii.

- „Mamo, tato, wolę wodę” - ogólnopolski program wspierający 
rodziców i nauczycieli w kształtowaniu zdrowych nawyków żywie-
niowych u najmłodszych.

- „Akademia Zdrowego Przedszkolaka” - ogólnopolski program 
edukacji  prozdrowotnej  promujący zdrowe odżywianie

- „Cała Polska Czyta Dzieciom” - w naszym przedszkolu działa 
„Klub Czytających Rodziców”.
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Szkoła Podstawowa w Pradłach
Uczniowie SP w Pradłach osiągnęli w minionym półroczu wiele sukcesów

Aleksandra Kaproń, uczennica klasy IV, zdobyła wyróżnie-
nie w Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Zawier-
ciu, natomiast w Rejonowym Konkursie Recytatorskim 

dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów pod Patrona-
tem Prezydenta Miasta Edwarda Lasoka w Mysłowicach zajęła 
zaszczytne I miejsce. Na tym samym konkursie uczennica klasy 
V Katarzyna Hoff mann, zdobyła wyróżnienie.

W kwietniu w SP Pradła odbył się Gminny Turniej „Bezpieczeń-
stwo w Ruchu Drogowym”. Pod czujnym okiem policjantów do 
rozwiązywania zadań testowych przystąpiły drużyny reprezentu-
jące szkoły z terenu naszej gminy. Głównym celem turnieju była 
popularyzacja przepisów oraz zasad bezpieczeństwa poruszania 
się po drogach wśród uczniów.

Najlepiej z rozwiązywaniem testu poradziła sobie drużyna ze 
Szkoły Podstawowej w Pradłach w skład której wchodzili ucznio-
wie: Dagmara Witas, Igor Ziębiński, Szymon Głowacki oraz Emilia 
Kubara. Drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej 
w Kroczycach, trzecie miejsce uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
Fundacji Elementarz w Dzibicach, natomiast czwarte miejsce dru-
żyna ze Szkoły Podstawowej Fundacji Elementarz w Siamoszycach.

Julia Dors, uczennica klasy III, zdobyła tytuł laureata III Powiato-
wego Konkursu z matematyki klas II i III dla uczniów szkół podstawo-
wych. Konkurs ten był przeprowadzony w dwóch etapach w Szkole 
Podstawowej w Gniazdowie. Pierwszy etap odbył się 16 kwietnia, 

a drugi, powiatowy - 16 maja i wyłonił laureatów tego konkursu. 
W drugim etapie konkursu wzięli udział uczniowie klasy III ze Szkoły 
Podstawowej z Pradeł: Julia Dors, Oliwia Sochacka, Zuzanna Gudyś, 
Katarzyna Jaworska, Maciej Grabowski oraz Mateusz Ciszewski. 
Uczniów klasy III do konkursu przygotowała Barbara Śpiewak. Uro-
czyste podsumowanie tegorocznych konkursów organizowanych 
przez Jurajskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych odbyło się 17 
czerwca w Zespole Szkół Publicznych nr 3 w Myszkowie.

27 maja odbyły się obchody Święta Patrona Szkoły. Z tej okazji 
uczniowie przygotowali montaż słowno-muzyczny poświęcony 
działalności Batalionów Chłopskich na terenie naszej gminy. Pio-
senkami i wierszami uczcili pomięć poległych partyzantów, którzy 
oddali życie za wolność naszej ojczyzny. Uroczystość swoją obecno-
ścią uświetnili zaproszeni goście, rodzice i dziadkowie. Wzruszająca 
atmosfera pozostanie na długo w pamięci wszystkich obecnych.

Szkoła Podstawowa w Pradłach jako jedyna w gminie uzyskała 
certyfi kat „BEZPIECZNA I PRZYJAZNA – świetlica szkolna” w ramach 
kampanii „Szkoła ciekawa i bezpieczna – nie tylko na lekcjach” orga-
nizowanej przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Tytuł ten to rezultat 
wspólnych wysiłków i zaangażowania uczniów oraz wychowawców 
świetlicy. Podopieczni świetlicy w ramach tego konkursu pod kie-
runkiem opiekunów wykonywali różnorodne prace między innymi 
plastyczne i literackie, które zostały bardzo wysoko ocenione przez 
komisję. Zarówno udział w konkursie jak i uzyskanie certyfi katu jest 
dla nas powodem do dumy i satysfakcji.

Co działo się w Szkole Podstawowej w Kroczycach?
MUZYCZNE SUKCESY

12 maja  uczennice klasy szóstej Szkoły Podstawowej w Kroczy-
cach Julia Szlachta i Wiktoria Szlachta wywalczyły na III Międzyg-
minnym Festiwalu Artystycznym Dzieci i Młodzieży w Lelowie 
I miejsce w kategorii duety piosenką „Widzę blask”, natomiast 
miejsce III w kategorii soliści wyśpiewała utworem „Żyj do przodu” 
Aleksandra Klimas. 19 maja Julia Szlachta i Wiktoria Szlachta zdo-
były I miejsce w kategorii duety w XI Diecezjalnym Konkursie 
Piosenki Maryjnej „Pieśnią sławimy Maryję” w Wojkowicach z pio-
senką „Maryja miłością”. W tym konkursie I miejsce w kategorii 
soliści zajęła także Aleksandra Klimas z utworem „Modlitwa Esme-
raldy”. Do wyżej wymienionych konkursów uczennice przygoto-
wywała Jadwiga Klimas.

 
 

„PRAWO JAZDY” - SPEKTAKL
 
22 maja członkowie koła teatralnego „Pacynka“ ze Szkoły 

Podstawowej w Kroczycach zaprezentowali przed swymi kole-
gami i koleżankami oraz przed przedszkolakami spektakl „Prawo 
jazdy“. Wystąpiły: sowy (Klaudia Wołczyk, Julia Szlachta, Wikto-
ria Szlachta, Paulina Machura, Kamila Mikoda, Katarzyna Iłczyk, 
Natalia Dub, Oliwia Baryła), złe wiedźmy (Natalia Cielecka, Julia 
Lipska, Aleksandra Budzikur) oraz początkujące czarownice (Julia 
Pala, Patrycja Buczek, Joanna Grabowska). „Pacynka“ 15 czerwca 
2015r. uczestniczyła również w XIII Rejonowych Konfrontacjach 
Amatorskich Teatrów pod nazwą „TAJEMNICE TEATRU“ w Zawier-
ciu, gdzie zaprezentowała również ten spektakl, za który otrzy-
mała wyróżnienie i dwa bony prezentowe o łącznej wartości 100 
zł na zakupy w Księgarni Edukacyjnej. Koło teatralne „Pacynka” 
prowadzi Ewelina Pasich.

cd. str. 14 »
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NAUKOWO, ROZRYWKOWO,
CIEKAWIE!

D rugi semestr w Szkole Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Dzibi-
cach obfi tował w wiele wydarzeń, które wzbudzały w społeczności 
szkolnej niemałe emocje. Z okazji walentynek nie zabrakło poczty 

walentynkowej, w Dniu Kobiet i Dniu Matki odbyły się uroczyste akademie, 
a w Dniu Ziemi – akademia i konkurs ekologiczny.    Dzieci z oddziału przed-
szkolnego realizowały Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej: 
„Czyste Powietrze Wokół Nas”, a uczniowie klas II – VI brali udział w kon-
kursie organizowanym w ramach projektu pod patronatem Fundacji „Ele-
mentarz” i Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji: „Scratch. Programować 
każdy może”. Dwie uczennice: Natalia Gromada i Łucja Masiarek zakwali-
fi kowały się do fi nałowej dwudziestki i otrzymały nagrody.Wesoło i cieka-
wie obchodzono również Dzień Dziecka. W tym dniu lekcje nie odbyły się, 
gdyż szkołę opanowali piraci, którzy mieli do zrealizowania wiele bardzo 
trudnych zadań. Najciekawszym było poszukiwanie według mapy zaginio-
nego skarbu, który następnie można było schrupać. Święto zakończyło się 
wspólnym pieczeniem kiełbasek.

25 kwietnia uczennica klasy VI Natalia Gromada przygotowywana przez 
Agnieszkę Mularczyk zdobyła I miejsce w eliminacjach gminnych Turnieju 
Pożarowego „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Sukces swój powtórzyła trzy 
dni później, biorąc udział w eliminacjach powiatowych. Niestety w elimi-
nacjach wojewódzkich, które miały miejsce w Siewierzu, Natalii zabrakło 
trochę  szczęścia i uplasowała się tuż za podium. Z kolei uczennica klasy IV 
– Łucja Masiarek została laureatką Powiatowego Konkursu z Języka Angiel-
skiego dla uczniów klas IV – VI organizowanego przez Jurajskie Stowarzy-
szenie Nauczycieli Twórczych. 17 czerwca wraz ze swoją opiekunką Kamilą 
Gajecką uczestniczyła w uroczystym podsumowaniu konkursu, w czasie 
którego zostały wręczone dyplomy.

Łucja, grająca na organach, otrzymała również wyróżnienie na tego-
rocznym Międzyszkolnym Przeglądzie Talentów Artystycznych organi-
zowanym przez Dom Kultury w Kroczycach. Uczennica ta z średnią 5,7 
została zgłoszona do stypendium Wójta Gminy Kroczyce za wybitne osią-
gnięcia naukowe. 

Na początku maja grupa uczniów, dzięki przychylności dyrekcji 
Szkoły Podstawowej w Sokolnikach, miała możliwość uczestniczenia 
w czterodniowej wycieczce do Budapesztu, w czasie której zwiedzili 
m.in. wzgórze Zamkowe i Stare Miasto Budy wraz z Kościołem Macieja 
i Basztą Rybacką, Wzgórze Gellerta, które oferuje fantastyczny widok 
na miasto, Plac Bohaterów oraz budapesztańskie zoo. Była również 
przejażdżka po Wyspie Małgorzaty, wieczorny godzinny rejs po Dunaju, 
wypad do Esztergom, aby obejrzeć piątą co do wielkości Bazylikę na 
świecie oraz do Muzeum Marcepanu w  malowniczym miasteczku Szen-
tendre. W drodze powrotnej udało się jeszcze zawitać do Wyszehradu 
i zwiedzić twierdzę z widokiem na piękną panoramę Zakola Dunaju.
    16 czerwca uczniowie wraz z grupą rodziców i opiekunami uczestniczyli 
z kolei w długo oczekiwanej wycieczce do Parku Rozrywki „Energylandia” 
w Zatorze. I tym razem pogoda oraz humory dopisały, więc zabawa, bio-
rąc pod uwagę ilość rozrywek, była przednia! Byli tacy, którzy „zaliczyli” 
wszystkie atrakcje i to nie jeden raz!

SPORTOWE SUKCESY
 
21 stycznia Jakub Kita, Dominik Urbańczyk oraz Kasjan Włodar-

czyk zajęli II miejsce w Finale Powiatowych Igrzysk tenisa stoło-
wego chłopców 2014/2015 w Zawierciu. Do konkursu uczniów 
przygotowywała Iwona Bednarz.

 
NAJLEPSZE Z NAJLEPSZYCH

 
Julia Lipska oraz Monika Górska ze Szkoły Podstawowej w Kro-

czycach zostały w roku szkolnym 2014/2015 laureatkami najbar-
 dziej prestiżowego konkursu dla szkół podstawowych, a miano-
wicie Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego. Julia Lipska 
otrzymała tytuł laureatki Wojewódzkiego Konkursu Przedmio-
towego z Języka Polskiego, natomiast Monika Górska - laureatki 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego 
oraz Matematyki. Do konkursów uczennice przygotowywała Ewe-
lina Pasich, Aleksandra Kanios-Kita oraz Agnieszka Czechowska. 
Warto także wspomnieć, że uzyskanie tytułu laureata w wyżej 
wymienionym konkursie zwolniło uczennice z pisania pierwszej 
części Sprawdzianu Szóstoklasisty.

 
TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA

 
W roku szkolnym 2014/2015 Szkoła Podstawowa w Kroczycach 

uczestniczy w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym General-
nego Inspektora Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane – 
Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa 
skierowana jest do uczniów i nauczycieli”. W ramach realizacji pro-
gramu odbyło się już szkolenie rady pedagogicznej oraz szkolenie 
rodziców. Powstała również gazetka dotycząca danych osobo-
wych i ich ochrony, zostały przeprowadzone lekcje na ten temat 
w oparciu o scenariusze przygotowane przez nauczycieli uczących 
w naszej szkole. Podczas obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 
oraz Dnia Ochrony Danych Osobowych uczniowie pod okiem 
wychowawców prezentowali przygotowane na tę okazję scenki 
dramowe, komiksy, książeczki, plakaty, krzyżówki oraz piosenki.

W maju nasza szkoła otrzymała wyróżnienie za realizację cieka-
wych inicjatyw edukacyjnych na rzecz upowszechniania wiedzy 
o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród 
uczniów i nauczycieli, a także podziękowanie od Minister Edukacji 
Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej.

Co działo się w Szkole Podstawowej 
w Kroczycach? c.d.
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Szkoła Podstawowa w Siamoszycach

W naszej szkole talentów nie brakuje, więc wzięliśmy 
udział w VIII Przeglądzie Młodych Talentów, który 
miał miejsce w Zabrzu 28 lutego. Naszą szkołę repre-

zentowała uczennica klasy IV, Paulina Półtorak, która zaśpie-
wała piosenki: „Underneath It All” oraz „Drzwi do kariery”.

Uczniowie klasy V: Laura Osys i Maciej Wencel otrzymali 
nagrody za udział w konkursie organizowanym w ramach projektu 
„Scratch. Programować każdy może”. Projekt , pod patronatem 
Fundacji „Elementarz” i Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, 
realizowany był w I półroczu. Pozostali uczestnicy programu 
otrzymali pamiątkowe dyplomy.

W kwietniu zakończyliśmy realizację programu „Etyka nie tylko 
dla smyka”. Był to program skierowany do uczniów klas I – III oraz 
ich rodziców. Koordynatorami tego pilotażowego programu 
w naszej szkole zostały Cecylia Miłosz i Marcelina Kozłowska. Celem 
programu, realizowanego pod patronatem Ośrodka Rozwoju Edu-
kacji przy współpracy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, było 
zwiększenie roli środowiska oświatowego w kształtowaniu postaw 
etyczno-moralnych uczniów, przygotowujących ich do współdziała-
nia w budowaniu demokratycznego społeczeństwa.

Za nami tez ulubione święto każdego dziecka, czyli Dzień Dziecka. 
Z tej okazji biwakowaliśmy w szkole. Szkolne nocowanie zostało 
poprzedzone dyskoteką, prażonkami oraz wspólnym oglądaniem 
fi lmu. Również po przebudzeniu czekało na nas wiele atrakcji. Dzień 
rozpoczęliśmy od przygotowani wspólnego śniadania, a następ-
nie przyszedł czas na lekcje….ale nie takie tradycyjne. Można by 
powiedzieć odwrócone. W rolę nauczycieli wcielili się uczniowie 
poszczególnych klas, a w ławkach zasiedli nauczyciele. Odwrócenie 
ról pokazało wszystkim, że nie tylko ławki są za małe dla nauczycieli 
naszej szkoły, ale tak na prawdę to trudno być nauczycielem w grupie 
niesfornych, rozbrykanych i rozgadanych dzieci.

Maj i czerwiec to miesiące, które wymagały od nas sporo wysiłku 
i to nie tylko intelektualnego, związanego z końcem roku szkol-
nego, ale również twórczego. W maju w naszej szkole został zor-
ganizowany międzyszkolny konkurs literacki „Spotkanie z baśnią”. 
Jego autorem była Sylwia Bauza. Do udziału w konkursie zapro-
szono uczniów klas IV – V ze szkół w: Bzowie, Podzamczu i Dzibi-
cach. I mimo że konkurencja była duża, rywalizacja zacięta, a zada-
nia o zróżnicowanym stopniu trudności, to i tak udało się uczniowi 
naszej szkoły, Piotrowi Mikodzie, zająć III miejsce. Wzięliśmy tez 

udział w II muzycznym konkursie zorganizowanym przez SP nr 14 
w Zawierciu pod hasłem „Piosenka ludowa”. I okazało się, że zaję-
liśmy 3 pierwsze miejsca oraz jedno III. W kategorii zespołowej dla 
wieku 7 – 10 lat: Bartek Brożek, Julia Jaworska, Małgosia Jurczak, 
Ola Szota i Bartek Półrolniczak wytańczyli i wyśpiewali I miejsce. 
I miejsce wywalczyły też dziewczyny - Magdalena Mędrecka, Karo-
lina Rzok, Paulina Półtorak, Natalia Koclega i Laura Osys - z grupy 
wiekowej 10 – 13 lat. Jury spodobało się też wykonanie piosenki 
„Zielona lipka” przez uczennicę klasy VI, Wiktorię Ciszewską, która 
reprezentowała nasza szkołę jako solistka w grupie starszej. Mag-
dalena Jurczak, uczennica klasy III, reprezentantka występu solo-
wego, przewidzianego dla uczniów klas I – III, zajęła III miejsce.

Minione półrocze było długie i wyczerpujące, kosztowało nas 
wiele wysiłku i trudu. Uczniowie klasy VI zdali sprawdzian według 
nowej formuły kończący edukację w szkole podstawowej. Gra-
tulacje należy złożyć uczennicy Natalii Koclędze, która osiągnęła 
bardzo wysokie wyniki podczas tego sprawdzianu. Uczeń klasy V, 
Maciej Wencel, wziął udział w Wojewódzkim Konkursie Recytator-
skim w Częstochowie. Przystępowaliśmy też do przedmiotowych 
konkursów ogólnopolskich z języka angielskiego i matematyki. 
Dodatkowo musieliśmy podołać bieżącym obowiązkom szkolnym, 
dlatego w pełni zasłużyliśmy na wakacje.

Szkoła Podstawowa w Siamoszycach
naszej szkole talentów nie brakuje, więc wzięliśmy 
udział w VIII Przeglądzie Młodych Talentów, który 
miał miejsce w Zabrzu 28 lutego. Naszą szkołę repre-

zentowała uczennica klasy IV, Paulina Półtorak, która zaśpie-
wała piosenki: „Underneath It All” oraz „Drzwi do kariery”.

Uczniowie klasy V: Laura Osys i Maciej Wencel otrzymali 
nagrody za udział w konkursie organizowanym w ramach projektu 
„Scratch. Programować każdy może”. Projekt , pod patronatem 
Fundacji „Elementarz” i Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, 
realizowany był w I półroczu. Pozostali uczestnicy programu 

W kwietniu zakończyliśmy realizację programu „Etyka nie tylko 
dla smyka”. Był to program skierowany do uczniów klas I – III oraz 
ich rodziców. Koordynatorami tego pilotażowego programu 
w naszej szkole zostały Cecylia Miłosz i Marcelina Kozłowska. Celem 
programu, realizowanego pod patronatem Ośrodka Rozwoju Edu-
kacji przy współpracy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, było 
zwiększenie roli środowiska oświatowego w kształtowaniu postaw 
etyczno-moralnych uczniów, przygotowujących ich do współdziała-
nia w budowaniu demokratycznego społeczeństwa.

Za nami tez ulubione święto każdego dziecka, czyli Dzień Dziecka. 
Z tej okazji biwakowaliśmy w szkole. Szkolne nocowanie zostało 
poprzedzone dyskoteką, prażonkami oraz wspólnym oglądaniem 
fi lmu. Również po przebudzeniu czekało na nas wiele atrakcji. Dzień 

udział w II muzycznym konkursie zorganizowanym przez SP nr 14 
w Zawierciu pod hasłem „Piosenka ludowa”. I okazało się, że zaję-
liśmy 3 pierwsze miejsca oraz jedno III. W kategorii zespołowej dla 
wieku 7 – 10 lat: Bartek Brożek, Julia Jaworska, Małgosia Jurczak, 
Ola Szota i Bartek Półrolniczak wytańczyli i wyśpiewali I miejsce. 
I miejsce wywalczyły też dziewczyny - Magdalena Mędrecka, Karo-
lina Rzok, Paulina Półtorak, Natalia Koclega i Laura Osys - z grupy 
wiekowej 10 – 13 lat. Jury spodobało się też wykonanie piosenki 
„Zielona lipka” przez uczennicę klasy VI, Wiktorię Ciszewską, która 
reprezentowała nasza szkołę jako solistka w grupie starszej. Mag-
dalena Jurczak, uczennica klasy III, reprezentantka występu solo-
wego, przewidzianego dla uczniów klas I – III, zajęła III miejsce.

Minione półrocze było długie i wyczerpujące, kosztowało nas 
wiele wysiłku i trudu. Uczniowie klasy VI zdali sprawdzian według 
nowej formuły kończący edukację w szkole podstawowej. Gra-
tulacje należy złożyć uczennicy Natalii Koclędze, która osiągnęła 
bardzo wysokie wyniki podczas tego sprawdzianu. Uczeń klasy V, 
Maciej Wencel, wziął udział w Wojewódzkim Konkursie Recytator-
skim w Częstochowie. Przystępowaliśmy też do przedmiotowych 
konkursów ogólnopolskich z języka angielskiego i matematyki. 
Dodatkowo musieliśmy podołać bieżącym obowiązkom szkolnym, 
dlatego w pełni zasłużyliśmy na wakacje.

Zmiany w Kole Gospodyń Wiejskich Kroczyce
W Kole Gospodyń Wiejskich z Kroczyc wiele się zmieniło. Do 

organizacji zapisało się siedem nowych pań, a w dodatku 
zmieniła się przewodnicząca. Jest nią Alina Turlej.

Wybory nowych władz miały miejsce 28 kwietnia tego roku, 
a panie jednogłośnie wybrały Alinę Turlej na liderkę koła. Zastęp-
czynią jest Grażyna Miśta, sekretarzem Lucyna Zamkowska, 
a funkcję skarbnika nadal pełni Barbara Gardas. Na protokolantkę 
wybrano Agnieszkę Podsiadło. Poprzednia przewodnicząca, 
Genowefa Welon jest nadal członkiem KGW, ale jak sama stwier-
dziła, teraz jest czas, aby oddać władzę młodym i zrezygnowała 
z kandydowania na następną kadencję. W podziękowaniu za 
wkład i zaangażowanie, otrzymała od gospodyń bukiet kwiatów 
oraz drobny upominek. Panie odśpiewały jej też tradycyjne "Sto 
lat". Koło Gospodyń Wiejskich Kroczyce jest teraz jednym z naj-
większych w gminie. Panie planują uszycie dodatkowych kom-
pletów strojów ludowych i ćwiczą nowy repertuar tradycyjnych 
piosenek.
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Tradycji stało się zadość 
Tłumy na „Kroczyckich Wiankach”

Wyjątkowe wydarzenie, które z biegiem lat urosło do rangi największej i najważniejszej imprezy 
w naszej gminie. W tym roku, czyli 20 czerwca, miały miejsce już dziewiąte "Kroczyckie Wianki"

Podczas części artystycznej zaprezen-
towały się przedszkolaki oraz młodzież 
szkolna. Wszystkie występujące dzieci 
z naszej gminy wspólnie zaśpiewały pio-
senkę "Podziwiaj świat". Nie zabrakło 
występów artystycznych pań z Kół Gospo-
dyń Wiejskich i panów z Orkiestry Dętej. 
Na scenie kroczyckiego amfi teatru wystą-
pił także Zespół Pieśni i Tańca "Ziemia 
Kroczycka". Gospodynie przygotowały 
regionalne smakołyki, które można było 
spróbować przy pięknie ozdobionych 
i suto zastawionych stołach. Ważną częścią 
imprezy był konkurs kulinarny, a wszystkie 
uczestniczące w zawodach koła otrzymały 
węgierskie kociołki, w których będą mogły 
przygotowywać potrawy na ogniu.

Nie obyło się bez niespodzianek, jednak 
nawet awaria prądu nie zakłóciła prze-
biegu imprezy. Strażacy z OSP Kroczyce od 
razu ruszyli do pomocy, a Marcin Szlachta użyczył 
organizatorom agregatu dużej mocy i można było 
dokończyć imprezę bez problemów.

W dalszej części imprezy można było wysłuchać 
koncertu folkowego zespołu Turnioki. Punktem 
kulminacyjnym imprezy było przedstawienie nawią-
zujące do tradycji Nocy Świętojańskiej w wykonaniu 
młodzieży gimnazjalnej pod tytułem "Żywa woda", 
połączone z tradycyjnym puszczaniem wianków 
po wodzie. Widzów zachwyciły zarówno umie-
jętności młodych aktorów, jak i ich piękne stroje. 
Z pewnością wysoki poziom artystyczny spektaklu 
to zasługa Edyty Bednarz, Izabeli Buczek i Celiny 
Miłosz, które czuwały nad występami swoich 
podopiecznych.

Partnerami naszej imprezy byli: Poseł na Sejm 
RP Anna Nemś, Starostwo Powiatowe w Zawier-
ciu, Centrum Inicjatyw Lokalnych, Towarzystwo Miłośni-
ków Ziemi Zawierciańskiej, Delikatesy Centrum w Kroczy-
cach, Hotel Jura, Agencja Pracy ARK oraz firma Sengam. 
Patronat medialny nad imprezą objęli: TVP Katowice, 
Dziennik Zachodni, Radio Katowice (opieka medialna), 
zawiercie.naszemiasto.pl oraz Jurassic Photo Team. 
Organizatorem imprezy był Dom Kultury w Kroczycach.
Można zauważyć, że z biegiem lat ta impreza robi się coraz 
większa i bardziej okazała. Nie zawiodła publiczność, która 
bawiła się świetnie i dotrwała do końca. Jesteśmy przeko-
nani, że w przyszłym roku uda się zaprosić jeszcze większe 
gwiazdy i zorganizować równie udaną imprezę, ponieważ 
przed nami jubileuszowe, dziesiąte "Kroczyckie Wianki".
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II miejsce Zespołu Pieśni i Tańca 
Ziemia Kroczycka na Festiwalu w Kielcach

Zespół Pieśni i Tańca "Ziemia Kroczycka", działający przy 
Domu Kultury w Kroczycach, zajął II miejsce w X Ogólno-
polskim Festiwalu Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej 

w Kielcach. ZPiT podczas konkursu, który odbył się 24 kwietnia 
tego roku, wykonał suitę śląską oraz suitę górali żywieckich.

Do Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach zawitały najlepsze 
polskie zespoły folklorystyczne, tym bardziej cieszy fakt, że nasz 

lokalny zespół został doceniony przez Radę Artystyczną festiwalu. 
Sukces zespołu jest efektem pracy kierownika artystycznego Pio-
tra Hankusa, kierownika chóru Barbary Czajkowskiej oraz opie-
kunów zespołu - Małgorzaty i Adama Sochackich. Z pewnością 
nagroda przyczyni się do dalszego kultywowania folkloru ziemi 
kroczyckiej.

II miejsce Zespołu Pieśni i Tańca 
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W ł a ś n i e  r u s z y ł  s e z o n 
kąpielowy na basenie koło 
amfiteatru w Kroczycach. 
Ratownicy będą czuwać nad 
bezpieczeńst wem pły wa-
jących codziennie od 10:00 
do 18:00. Na terenie kąpie-
liska są udostępnione dwie 
toalety typu Toi – Toi, dwie 
drewniane przebieralnie oraz 
natrysk.

Sezon kąpielowy 2015Sezon kąpielowy 2015Sezon kąpielowy 2015

Dwa dni z Domem Kultury pełne atrakcji 
Drugi weekend lipca był pełen kulturalnych doznań – w piątek 10 lipca odbył się Festiwal Pio-

senki Poetyckiej JURA, a dzień później, czyli 11 lipca, Kroczycki Wieczór Filmowy. 

Podczas Festiwalu Piosenki Poetyckiej wystąpili dla nas: Elżbieta 
Adamiak, Zbigniew Teper oraz uczennice Domu Kultury w Kroczy-
cach, czyli Weronika Glinka i Aleksandra Szpor. Festiwal należał do 
udanych, a pogoda nie odstraszyła fanów „Krainy Łagodności”. Zbi-
gniew Teper, poeta i bard z Zagłębia, miał swoją widownię, która 
ucieszyła się z występu swojego ulubieńca. Gwiazdą wieczoru była 
Elżbieta Adamiak, czyli polska piosenkarka, gitarzystka i kompozy-
torka. - Artystka pokazała, że jest ciągle 
w świetnej formie, a klimat który stwo-
rzyła podczas koncertu przeniósł widzów 
do wirtualnego świata prawdziwej poezji 
– stwierdził Leopold Stawarz, dyrektor 
Domu Kultury w Kroczycach, który rów-
nież poprowadził tę imprezę. - Artystki 

z Kroczyc swoim występem udowodniły, że repertuar poetycki 
nie jest im obcy, a „Jesienna Zaduma” we wspólnym wykonaniu 
z Elżbietą Adamiak była niewątpliwie jednym z najbogatszych arty-
stycznych doznań - dodał Leopold Stawarz. Dzień po festiwalu, 
czyli 11 lipca odbył się Kroczycki Wieczór Filmowy w plenerze, 
a można było zobaczyć fi lmy takie jak: „Kraina Lodu” oraz „Kapitan 
Ameryka - Zimowy Żołnierz”. 



Wieści z Kroczyc i okolicy | Nr 1/28 | Lipiec 2015 19

 Druh Konrad Kulak Mistrzem Polski 
strażaków OSP w Biegach Górskich

D ruh Konrad Kulak z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kroczycach zdobył tytuł Mistrza Polski w XV Biegu Górskim 
na Szczyt Pilska.

12 lipca 2015 roku odbył się XV Bieg Górski na szczyt Pilska w ramach któ-
rego organizowane były Mistrzostwa Polski Strażaków PSP i OSP w biegach 
górskich. Bieg odbywał się na dystansie 10 km z przewyższeniem +948 m. 
Trasa przebiegała początkowo ulicami Korbielowa, a następnie wyznaczoną 
trasą na Halę Miziową i żółtym szlakiem na szczyt Pilska. Pogoda dopisała, trasa 
była wymagająca i wyjątkowo malownicza, a widoki ze  szczytu rekompenso-
wały trudy biegu. Pan Konrad ukończył bieg z czasem 1godz.16 min 20 sek. 
i zdobyciem złotego medalu Mistrzostwa Polski Strażaków OSP w biegach gór-
skich w kategorii wiekowej OSP M39 (30-39lat). W kategorii OSP open zajął 
5 miejsce, natomiast w klasyfi kacji generalnej 111.

„Kroczyce do 1950 roku” 
czyli wystawa prac Stanisława Welona 

W ystawę prac malarza i rzeźbiarza z Kroczyc, 
Stanisława Welona, można podziwiać od 11 
maja do końca wakacji w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Kroczycach. W ramach wystawy, Gminna 
Biblioteka Publiczna gościła uczniów Szkoły Podsta-
wowej w Kroczycach na spotkaniu autorskim z artystą. 
Uczniowie byli ogromnie zainteresowani tematyką 
wystawy, która doskonale wkomponowała się we wnę-
trze biblioteki. Z ciekawością wysłuchali opowieści mala-
rza, dowiedzieli się więcej o zawartej w obrazach histo-
rii oraz podziwiali bogactwo treści prac wykonanych 
na podstawie przeżyć i faktów, będących osobistym 
doświadczeniem artysty. 

Stanisław Welon podkreślał, że tworzy głównie dla 
siebie. Jego prace odzwierciedlają dawne życie wiejskich 
mieszkańców gminy. Jednak szczególne miejsce w jego 
artystycznym dorobku zajmują obrazy przedstawiające 
dawne Kroczyce. - To Kroczyce z lat mojego dzieciństwa. 
Część budynków została, ale wielu z nich już nie ma. Pano-
ramę odtwarzam z pamięci lub ze starych zdjęć. Zamykam 
oczy i wtedy wracają wszystkie wspomnienia i widoki – 
powiedział artysta. W 2010 roku twórczość pana Stani-
sława została uhonorowana „ Medalem zasłużony dla Kul-
tury Polskiej”. To szczególne odznaczenie, nadane zostało 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
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