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terminy wywozu odpadów komunalnych za okres 
od stycznia do grudnia 2016 roku

Prosimy o wystawianie w tych dniach 
pojemników i worków przed posesję do 

godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia.
Prosimy o przestrzeganie terminów 

i godziny, w przypadku niezrealizowania 
odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero 

w następnym terminie.

Zakład Oczyszczania wywozu i Utylizacji Nieczystości
EKO-SYSTEM BIS Sp. z o.o. Spółka komandytowa

42-274 Konopiska ul. Przemysłowa 7
tel. 034 329 92 29 , fax 34 328 35 58

mail.ekosystem@eko-system.czest.pl
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styczeń 9 9

luty 6 6

marzec 5 5

kwiecień 2 2

maj 7 7

czerwiec 4 4

lipiec 2 2

sierpień 6 6

wrzesień 3 3

październik 1 1

listopad 5 5

grudzień 3 3
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sierpień 13 13
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Biała Błotna, 

Browarek, Dzibice, 

Dobrogoszczyce, 

Kostkowice, Pradła

gabaryty 19

SeGreGUjeSz, śmieciSz mniej!!!

PlaStiK

Butelki plastikowe, 
opakowania po 

chemii gospodarczej, 
torebki foliowe, 
opakowania po 
margarynach, 

jogurtach itp, puszki 
metalowe

SzKŁO

Puste szklane 
butelki po 
napojach, 

sokach, 
alkoholach, 
puste słoiki

BiOOdPady

Odpady zielone 
z ogrodów, 

skoszona trawa, 
liście, chwasty

PaPier

Gazety,
czasopisma,

papier szkolny 
i biurowy, książki,
tektura, kartony
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zmiana StaWKi OPŁaty za OdPady KOmUnalne
ORAZ TERMINÓW WNOSZENIA OPŁAT

Z dniem 1 stycznia 2016r. weszła w życie Uchwała nr 80/
XI/2015 Rady Gminy Kroczyce z dnia 9 października 
2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia oraz stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie 
z tą uchwałą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od 1 stycznia 2016 roku wynoszą:

• jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selek-
tywny w wysokości 9 zł miesięcznie od mieszkańca, 
z zastrzeżeniem że stawka za każdą kolejną osobę powyżej 
czterech wynosi 5 zł.

• jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbie-
rane i odbierane w wysokości 18 zł miesięcznie od miesz-
kańca z zastrzeżeniem że stawka za każdą kolejną osobę 
powyżej czterech wynosi 10 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została pod-
wyższona o 2zł w stosunku do poprzedniej opłaty ze względu na 
wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów. 

w dniu 13 maja 2015 roku ogłoszono przetarg na „Odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz odpadów z nie-
ruchomości zamieszkałych 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 jed-
nostkową brutto 394,00 zł/Mg za odpady zmieszane oraz z ceną 
jednostkową brutto 272,00 zł/Mg odpadów segregowanych. 
Poprzednie ceny kształtowały się na poziomie 345,98 zł/Mg za 
odpady zmieszane oraz 10,08 zł/Mg za odpady segregowane.

wzrost kosztów odbioru odpadów to nie jedyny powód zmiany 
stawki. Z roku na rok ilość odpadów wytwarzanych przez miesz-
kańców jest coraz większa i brakuje pieniędzy na pokrycie kosztów 
jakie ponosi Gmina w związku z gospodarka komunalną.

Od dnia obowiązywania nowych cen za odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów, średnia wartość miesięcznych kosztów odbioru 
i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców 
wynosi 53 491,26zł. Przychody jakie Gmina osiągała z tytułu 
opłaty przy stawce, która obowiązywała do dnia 31 grudnia 2015r. 
średnio wynosiły 39 799,00 zł miesięcznie. Niedobór środków 
w tym stanie rzeczy wynosił około 14 000 zł. miesięcznie. w celu 
wyrównania tej sytuacji koniecznym było podniesienie stawki 
opłaty o minimum 2 zł. wielkość przychodów przy nowej stawce to 
około 52 249,00 zł miesięcznie. Aby zachowana była równowaga 
kosztów i przychodów stawka opłaty od dnia 1 stycznia 2016r. 
musi być na obecnym poziomie.

tabela 1. Wykaz wzrostu ilości odpadów w porównaniu lat 2014 i 2015.

Kwartał
Odpady zmieszane Odpady segregowane

2014 2015 różnica 2014 2015 różnica

i kwartał 304,22 Mg 354,46 Mg +50,24 Mg 55,06 Mg 63,72 Mg +8,66 Mg

ii kwartał 280,26 Mg 327,02 Mg +46,76 Mg 101,78 Mg 127,38 Mg +25,6 Mg

iii kwartał 231,62 Mg 228,72 Mg - 2,9 Mg 108,18 Mg 84,48 Mg -23,70 Mg

iV kwartał 281,69 Mg 336,4 Mg +54,71 Mg 79,20 Mg 101,53 Mg +22,33 Mg

razem 1097,79 mg 1246,6 mg 148,81 mg 344,22 mg 377,11 mg 32,89 mg

Z dniem 1 stycznia 2016r. zmianie uległy również terminy wno-
szenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od tego 
dnia mieszkańcy obowiązani są uiszczać opłatę bez wezwania za 
każdy miesiąc w terminie do ostatniego dnia miesiąca.

Gmina Kroczyce obecnie prowadzi kontrole podmiotów prowa-
dzących działalność gospodarczą, pod względem posiadania umowy 
na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
powstałych w związku z prowadzoną działalnością, zawartą z przed-
siębiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenie. Zgodnie z ustawą 

z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) właściciele 
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując 
obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy, są obowiązani do 
udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywa-
nych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbie-
rającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego 
do rejestru działalności regulowanej.

Informacja o dofi nansowaniu utylizacji odpadów azbestowych

wójt Gminy Kroczyce informuje, że do dnia 31 marca 2016r. przyjmowane były wnioski na dofi -
nansowanie demontażu, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest z nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Kroczyce. Zainteresowani mieszkańcy zgłaszali się do Urzędu Gminy 
Kroczyce ul. Batalionów chłopskich 29, 42-425 Kroczyce, w celu złożenia wniosku wraz z załączni-
kami, które dostępne były w Urzędzie lub na stronie internetowej www.kroczyce.pl.

Ponadto przypominamy, że w ramach przyjętego przez rząd programu utylizacji azbestu, 
do 2032 roku należy wymienić wszystkie dachy pokryte tym szkodliwym dla zdrowia i śro-
dowiska materiałem. wielu właścicieli obiektów odkłada w czasie realizację tego przedsię-
wzięcia z uwagi na jego wysokie koszty. w związku z tym w 2016 roku Gmina Kroczyce oferuje całkowite dofi nansowanie demontażu, 
transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest.

„dbaj o środowisko”
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Co słychać na kroczyckich drogach

Ubiegły rok obfi tował w inwestycje drogowe na terenie naszej 
gminy. Największą inwestycją była przebudowa dróg powiato-
wych nr 1729S i nr 1772S na odcinku od skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 1773S do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 794 – 
stanowiącym połączenie drogi krajowej nr 78 poprzez miejscowości 
Siamoszyce, Szypowice i dzwono Sierbowice z drogą wojewódzką 
nr 794. Gmina Kroczyce pozyskała dotację na to zadanie z Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność 
– Rozwój, popularnie zwanego „schetynówką” przy współudziale 
fi nansowym Powiatu Zawierciańskiego oraz Gminy Kroczyce. war-
tość zadania wyniosła prawie 4,5 mln zł, z czego połowa pochodziła 
z budżetu państwa. A tak wyglądały prace w toku…

wyremontowano także drogi zniszczone w wyniku intensyw-
nych opadów deszczu w lipcu 2013 roku. Są to kolejne remonty 
na które środki otrzymujemy z budżetu państwa. Były to droga 
gminna w dobrogoszczycach (D-127, D-64) oraz droga gminna 
Siemięrzyce – Bugaj (D-146/1, D-146). Prace obejmowały głów-
nie wymianę konstrukcji jezdni  nawierzchni nieulepszonej utwar-
dzonej polegającą na ułożeniu geosiatki PP, wykonanie nowej 
podbudowy zasadniczej z kamienia łamanego stabilizowanego 

mechanicznie oraz wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej 
z betonu asfaltowego wraz z wykonaniem poboczy utwardzo-
nych z klińca kamiennego. Prace w Dobrogoszczycach kosztowały 
ponad 384 tys zł, a w Siemięrzycach około 360 tys. zł. Dotacja 
z budżetu państwa wyniosła 80% kosztów kwalifi kowanych zada-
nia. Tak przebiegały prace w Dobrogoszczycach…

w roku 2016 ma szanse zostać wyremontowana kolejne droga 
spośród zweryfi kowanych jak uszkodzone w wyniku intensywnych 
opadów z lipca 2013 - droga Browarek-Bodziejowice. Szacun-
kowa wartość remontu to 500 tys. zł. 

Końcem grudnia 2015r. złożono także wniosek o dofi nansowa-
nie przebudowy ulicy Sienkiewicza w Kroczycach ze środków 
Ue w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 
2014-2020. Projektuje się nową nawierzchnię jezdni o szerokości 
5,5m. poprzez ułożenie pełnej konstrukcji nawierzchni przystoso-
wanej do przejęcia natężenia ruchu KR 2 oraz szereg elementów 
infrastruktury towarzyszącej, w tym budowa odcinka kanalizacji 
deszczowej wraz z zabudową wpustów ulicznych, studni i przyka-
nalików, budowa rowu otwartego wraz z przepustami, chodniki, 
zjazdy. Szacunkowa wartość zadania wynosi ponad 1,1 mln zł, 
z tego ok. 700 tys. zł może pochodzić z PROw 2014-2020. wnio-
sek o dotację jest aktualnie oceniany.

TRWAJĄ PRACE NAD UCHWALENIEM NOWEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ 
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KROCZYCE

Gmina Kroczyce na podstawie uchwały 
z dnia 9 lutego 2015r. nr 24/iV/2015 Rady 
Gminy Kroczyce, podjęła procedurę zgod-

nie z przepisami ustaw z dnia 27 marca 2003 r. 
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (t.j. 
Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.). sporządzenia 
nowego studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Kroczyce. 
wszystkie złożone wnioski w wyznaczonym termi-
nie przez gminę zostały przekazane do biura projektowego, które 
zajmuje się sporządzeniem nowego projektu studium. w dniu 
18 listopada 2015r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 paź-
dziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1777) dlatego 
też prace związane ze sporządzanym projektem studium zostały 
wydłużone w czasie. Ustawa o rewitalizacji nałożyła obowiązek 
zastosowania przepisów wynikających z tej ustawy do przedmio-
towego projektu studium. Po wprowadzonych poprawkach wyni-
kających z cytowanej ustawy zgodnie z procedurą przewidzianą 
w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

projekt „Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Kroczyce” 
został skierowany do organów i instytucji opiniu-
jących i uzgadniających. 

w odpowiedzi do tutejszego urzędu wpłynęły 
stosowne opinie i uzgodnienia. Aktualnie do pro-
jektu „Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Kroczyce” 
wprowadzane są korekty wynikające z uwag wnie-

sionych przez organy uzgadniające i opiniujące. 
Po ich wprowadzeniu projekt studium zostanie ponownie skie-

rowany do instytucji uzgadniających w celu otrzymania wszystkich 
pozytywnych opinii i uzgodnień. Po ich uzyskaniu projekt zosta-
nie udostępniony do publicznego wglądu. O terminie wyłożenia 
projektu studium do publicznego wglądu zainteresowani zostaną 
powiadomieni poprzez o głoszenia, które ukażą się z odpowied-
nim wyprzedzeniem w lokalnej prasie, na tablicy ogłoszeń tutej-
szego urzędu w poszczególnych sołectwach oraz na w Biuletynie 
informacji Publicznej na stronach internetowych UG Kroczyce.
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PrzedśWiąteczna aKcja  
Świętokrzyskiego Banku Żywności

Dnia 16 marca 2016 r. odbyła się akcja rozdawania żywności. Zleceniodawcą 
przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Świętokrzyskiego Banku Żywności. Przy 
pomocy Straży Pożarnej w Kroczycach kierowanej przez pana Krzysztofa Bed-
narza, oraz sołtysów i radnych, udało się rozwieść 21835 kg jabłek. Na każdego 
mieszkańca przypadało 5 kg owoców. 

Składamy podziękowania firmie Sok-Mar, za użyczenie wózka do rozładunku 
jabłek, sołtysom i radnym za zorganizowanie transportu, oraz wszystkim oso-
bom, które zaangażowały się w akcję rozdawania. 

Gminne Plany 
iNweSTycyjNe
1. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego – 

w najbliższych miesiącach planowane jest przystąpienie 
do prac projektowych w zakresie rozbudowy i moder-
nizacji istniejącego oświetlenia ulicznego; nie zapadła 
jeszcze decyzja, jaki rodzaj lamp będzie oświetlał nasze 
ulice, planowane rozwiązania muszą być wydajne, ener-
gooszczędne, przyjazne środowisku i niskokosztowe 
w eksploatacji.

2. Budowa odcinka kanalizacji od Podlesic do oczyszczalni 
ścieków w Kostkowicach – zadanie jest przygotowane do 
realizacji, posiada prawomocne pozwolenie na budowę;  
w ii kwartale 2016r. ogłoszony zostanie konkurs na dota-
cję Ue do zadań zakresu gospodarki wodno-ściekowej 
w ramach Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych RPO 
wSL 2014-2020. Planuje się rozpocząć realizację zadania 
w ii półroczu 2016 roku. Szacunkowa wartość całkowita 
zadania: 6,6 mln zł, planowane dofinansowanie Ue 4,6 mln zł.

3. Budowa oczyszczalni ścieków na potrzeby Gminy Kroczyce 
- zadanie jest przygotowane do realizacji, posiada prawo-
mocne pozwolenie na budowę; w ii kwartale 2016r. ogło-
szony zostanie konkurs na dotację Ue do zadań zakresu 
gospodarki wodno-ściekowej w ramach Zintegrowanych 
inwestycji Terytorialnych RPO wSL 2014-2020. Planuje 
się rozpocząć realizację zadania w ii półroczu 2016 roku. 
Szacunkowa wartość całkowita zadania: 3,8 mln zł, plano-
wane dofinansowanie Ue 2,6 mln zł.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostko-
wice – trwa opracowywanie dokumentacji technicznej dla 
budowy kanalizacji w miejscowości Kostkowice. Planuje 
się pozyskanie dotacji Ue na budowę tego odcinka kana-
lizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich 
na lata 2014-2020. Urząd Marszałkowski województwa 
Śląskiego stosowny konkurs ogłosi w iii kwartale 2016r. 

Jestem 
przedszkolakiem  

i odkrywam świat!!!

Pod tym wiele mówiącym hasłem kryje się nazwa planowa-
nego projektu na dofinansowanie Przedszkola Publicznego 

w Kroczycach. Wniosek został złożony na przełomie stycznia 
i lutego 2016 r. Pod koniec lutego br. na stronie internetowej 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020 pojawiła się informacja, że przedmio-
towy wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną i znalazł 
się na liście wniosków rekomendowanych do oceny meryto-
rycznej dokonywanej przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL 
2014-2020. Niestety na tym etapie nie można jeszcze potrak-
tować tego projektu jako pewnik w otrzymaniu dofinansowa-
nia ale pokładamy w nim spore nadzieje.

Głównym założeniem projektu byłoby utworzenie nowych 
miejsc wychowania przedszkolnego oraz wyposażenie sali. 
w ramach projektu zaplanowano również zakup tzw. “małpiego 
gaju” oraz budowę nowego, atrakcyjnego i bezpiecznego dla 
dzieci placu zabaw. Nowy oddział powstałby w budynku Przed-
szkola Publicznego w pomieszczeniach przeznaczonych obecnie 
pod bibliotekę. Zapewniłoby to możliwość przyjęcia większej ilo-
ści dzieci. Przewidziano również zajęcia dodatkowe dla dzieci oraz 
kursy doskonalące umiejętności nauczycieli.
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W przedszkolu w Kroczycach dzieci się nie nudzą. Każdy miesiąc przynosi wiele ciekawych 
zajęć i uroczystości

Wrzesień
To  p o c z ą t e k  r o k u  p r z e d s z ko l n e g o 

i w przedszkolu wszystkie dzieci nowo 
przyjęte zostały włączone do przedszkolnej 
rodziny. w przedszkolu odbyło się pasowa-
nie na przedszkolaków

Rodzice przygotowali słodki poczęstunek 
i wspólnie z dziećmi wspaniale bawili się na 
podwórku przedszkolnym.

Październik
wszystkie przedszkolaki  obchodzi ły 

Święto Przedszkolaka. Nie zapomniały też 
o święcie wszystkich pracowników. Z okazji 
Dnia edukacji Narodowej, dzieci przygoto-
wały krótką część artystyczną. 

listopad 
Przedszkolaki przygotowały dla rodziców 

koncert jesienny, podczas którego recyto-
wały wiersze i śpiewały piosenki o tematyce 
jesiennej.

25 listopada pluszowy miś obchodził 
swoje urodziny. w tym wyjątkowym dniu 
dzieci przyszły do przedszkola ze swoimi 
pluszowymi zabawkami. Gry i zabawy zwią-
zane z pluszowym misiem wypełniły cały 
dzień przedszkolny.

w listopadzie przedszkolaków odwie-
dziła tez wróżka, która tańczyła wspólnie 
z dziećmi.

Grudzień 
To czas radosnego oczekiwania na Święta 

Bożego Narodzenia. w tym świątecznym 
nastroju wszystkie dzieci odwiedził św. 
Mikołaj, a tuż przed świętami grupa przed-
szkolaków zaprezentowała dla wszystkich 
piękne jasełka.

Styczeń
Karnawałowe szaleństwo! Na bal karna-

wałowy do przedszkola przybyły księżniczki, 
wróżki nie zabrakło też służb munduro-
wych, barmanów i spidermenów. wszystkie 
przedszkolaki bawiły się wspólnie z wodzi-
rejem, a rodzice nie zapomnieli o pysznym 
poczęstunku.

luty
Na przełomie stycznia i lutego w przed-

szkolu gościliśmy wspaniałych gości: pra-
babcie, pradziadków, babcie i dziadków 
naszych przedszkolaków. Z tej okazji wszyst-
kie grupy przygotowały pod kierunkiem 
swoich wychowawczyń występy artystyczne 
z życzeniami i piosenkami. 

Przed nami wiosenno-letni czas. już na 
marzec zaplanowaliśmy wiosenno-świą-
teczne konkursy, przywitanie wiosny i cykle 
spotkań z filharmonią i aktorami z Teatru 
Dzieci  Zagłębia i  Teatru Bajka a także 
wycieczki krajoznawcze po jurze. 

Przed nami też spotkania adaptacyjne dla 
dzieci nowo przyjętych do przedszkola na 
rok szkolny 2016/2017.

Od września tego roku uruchamiamy 
6 grupę i już zaczynamy przygotowywać dla 
najmłodszych salę, wyposażając ją w nowo-
czesne pomoce.

Do przedszkola uczęszcza 116 dzieci.
Przedszkolaki bawią się w 5 grupach zbli-

żonych wiekowo:
Placówka realizuje 3 innowacje, zajęcia 

dodatkowe: taneczne, teatralne, plastyczne 
oraz różne przedsięwzięcia 

Na uwagę zasługują takie 
przedsięwzięcia, jak:

-„Akademia AQUQFReSH” - ogólnopolski 
program edukacji Zdrowotnej koncentru-
jący się na profilaktyce stomatologicznej 
dzieci w wieku przedszkolnym.

- „Kubusiowi Przyjaciele Natury”- ogól-
nopolski program promujący 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.

- „Bezpieczne Przedszkole” - ogólnopol-
ski program edukacyjno - wychowawczy 
kładący nacisk na zdrowie i bezpieczeństwo.

- „Akademia zdrowego przedszkolaka”
- w roku szkolnym 2015/2016 po raz 

kolejny nasze Przedszkole uczestniczy 
w programie ,,Żywienie na wagę zdro-
wia’’, wzbogaconym o działania edukacyjne 
dla przedszkolaków pt. ,,Klub zdrowego 
przedszkolaka’’ ,  którego celem jest 
uświadomienie najmłodszym, jak ważne 
jest zdrowie oraz ukształtowanie nawyków 
zdrowego stylu życia.

Przedszkole w Kroczycach
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Niepubliczne Przedszkole Fundacji „eLeMeNTARZ” w Siamoszy-
cach nastawione jest na wspomaganie rozwoju każdego dziecka, 
zgodnie z jego indywidualnym potencjałem rozwojowym. Dlatego 
staramy się podejmować wiele działań zmierzających do harmonij-
nego rozwoju zarówno pod kątem emocjonalnym, społecznym jak 
i poznawczym. wychowankowie z naszego przedszkola biorą udział 
w wielu uroczystościach, imprezach oraz akcjach ogólnopolskich 
organizowanych na terenie placówki. Poza zajęciami obowiązko-
wymi prowadzonymi w grupach, dzieci uczestniczą w bezpłatnych 
zajęciach dodatkowych, które są szansą na rozwijanie zaintereso-
wań dziecka oraz poszukiwaniem ukrytych talentów. Nasze przed-
szkole oferuje między innymi takie zajęcia dodatkowe jak: logope-
dia, rytmika, a także w zależności od grupy wiekowej codzienne 
zajęcia z języka angielskiego. ciekawymi zajęciami, które cieszą się 
dużym zainteresowaniem wśród dzieci, są zajęcia dodatkowe pro-
wadzone przez wychowawców grup. Grupa 5 latków jest bardzo 
uzdolnioną grupą dzieci, które podczas zajęć twórczych potrafi ą 
„wyczarować coś z niczego”. Zajęcia kreatywne to ćwiczenia się-
gające do różnych aspektów twórczości. Są to zabawy rozwijające 
wyobraźnię i ekspresję, ale służą też usprawnianiu myślenia twór-
czego. w grupie 4 latków już na stałe zawitały zajęcia eksperymen-
talne „Mali Odkrywcy”. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy 
badawczej. w czasie tych warsztatów wykonywane są różnorodne 
eksperymenty, dające dziecku okazję do odkrywania i zgłębiania 
fascynującego świata przyrody i techniki. „Mali Odkrywcy” odkry-
wają świat i badają fenomeny swojego otoczenia. w grupie 3 
latków czyli najmłodszej grupie przedszkolnej dzieci uczestniczą 
w dodatkowych zajęciach plastycznych „Tęczowe Krasnale”. w ten 
sposób rozwijają swoje uzdolnienia oraz zainteresowania arty-
styczne poprzez różnorodne działania plastyczne. Dzieci podczas 
tych zajęć nie tylko kształtują zmysł estetyczny, poznają różnorodne 
techniki plastyczne, ale również czerpią wiele radości z tworzenia. 
Na terenie przedszkola odbyło się również spotkanie z babciami 
i dziadkami w ramach realizacji projektu : „Moje wnuki w sieci”. 
Projekt ten miał na celu uświadomić starsze pokolenie o zagroże-
niach, które może nieś internet. w październiku został zorganizo-
wany cyrkowy Dzień Przedszkolaka, podczas którego odbyło się 

wiele gier i zabaw integracyjnych, a dzieci miały możliwość pobawić 
się z cyrkowymi clownami. w listopadzie miało miejsce wspólne 
śniadanie. Dzieci samodzielnie wykonały kolorowe kanapki, które 
razem potem spożyliśmy. Do tradycyjnych wydarzeń w życiu 
naszego przedszkola zaliczyć można Dzień Pieczonego Ziemniaka, 
czyli zabawy połączone z pieczeniem ziemniaków w ognisku. w tym 
roku również nasze przedszkole odwiedziły Pluszowe Misie. Zapro-
szone Misie tego dnia przywitały nowe dzieci, które od tego roku 
uczęszczają do naszego przedszkola. Odbyły się także „Andrzej-
kowe czary- mary”- czyli wesołe zabawy z wróżbami. Magiczny 
czas świąt w naszym przedszkolu rozpoczął się od wizyty Świętego 
Mikołaja. w grudniu wspólnie przeżywaliśmy przedszkolną wigi-
lię oraz jasełka, które były wyjątkowe, gdyż zostały zorganizo-
wane po raz pierwszy w naszym przedszkolu. Karnawał z Babcią 
i Dziadkiem- dzień kiedy to do naszego przedszkola zawitali bar-
dzo ważni goście. wszystkie grupy wiekowe przedstawiły własny 
repertuar dla gości, a następnie zaprosili Babcie i Dziadków na bal. 
w ramach cyklu „Poznajemy ciekawe zawody” nasze przedszkole 
odwiedzili Leśniczy i Kucharz. w najbliższym czasie spodziewamy 
się też innych gości wykonujących różne zawody, którzy opowie-
dzą nam o swojej pracy. Zima, jak wiemy, to trudny okres dla zwie-
rząt, dlatego też zorganizowaliśmy zbiórkę przysmaków, którymi 

obdarowaliśmy naszych leśnych przyjaciół. Bierzemy czynny udział 
w różnorodnych akcjach charytatywnych między innymi: Góra Gro-
sza, zbieramy plastikowe nakrętki, wykonaliśmy kartki urodzinowe 
dla chorej dziewczynki, a także po raz kolejny uczestniczyliśmy 
w zbiórce różnych zabawek oraz ubrań dla Ośrodka wychowawczo- 
Opiekuńczego w Bogumiłku. cyklicznie mają miejsce także zajęcia 
ruchowe przy współpracy z nauczycielem wychowania fi zycznego. 
Zostały zorganizowane zajęcia fi tness dla przedszkolaków. Dzieci 
bardzo chętnie uczestniczą w różnego rodzaju aktywności spor-
towej. Dzięki temu prawidłowo się rozwijają. Przedszkole w Sia-
moszycach uczestniczy w różnorodnych akcjach ogólnopolskich 
między innymi : „Dzieciństwo bez próchnicy”, „Tato- mamo wolę 
wodę”, „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”, „Kubusiowi Przyjaciele 
Natury”. „Maxi- Zygzak”- czyli matematyczni geniusze po raz kolejny 
stawili czoła różnym zadaniom oraz łamigłówkom matematycznym. 
Każda grupa wiekowa bardzo dobrze poradziła sobie z zadaniami 
matematycznymi. Na 18 dzieci biorących udział w i etapie zakwa-
lifikowało się 16 dzieci do ii etapu konkursu matematycznego, 
który odbędzie się już niebawem na terenie przedszkola .wszyscy 
wychowankowie na bieżąco uczestniczą w różnorodnych konkur-
sach plastyczno- technicznych zarówno na terenie przedszkola jak 
i poza nim. 

Sylwia Kotwica

Przedszkole w Siamoszycach
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dzieŃ BaBci i dziadKa
w styczniu 2016 roku w Szkole Pod-

stawowej w Kroczycach obchodziliśmy 
Dzień Babci i Dziadka. 

Z tej okazji uczniowie klas i-iii przy-
gotowali montaże słowno-muzyczne 
oraz spektakle teatralne, min. „czer-
wony Kapturek”, „Śnieżka”, „Pirli-
patka”, „Brzydkie kaczątko”, w czasie 
trwania których ujawnili swe talenty 
aktorskie i muzyczne, a także wyrazili 
wdzięczność za opiekę i troskę. Obda-
rowali również swoich najbliższych 
drobnymi,  własnoręcznie wykonanymi 
upominkami.

Podczas obchodów tego święta pano-
wała miła i serdeczna atmosfera. Nie 
obyło się bez wzruszeń, a nawet łez.

wymienione wyżej spektakle obej-
rzeli także wychowankowie Przedszkola 
w Kroczycach w ramach współpracy 
między placówkami.

KOnKUrS BiBlijny
13 lutego 2016 roku uczniowie ze 

Szkoły Podstawowej w Kroczycach - 
Oskar jurek, Magdalena Kańka, emilia 
Klimas – wzięli udział w etapie rejono-
wym XXi edycji Konkursu Biblijnego 
Diecezji Kieleckiej w Sędziszowie. Do 
ostatniego etapu zakwalifikowała 
się magdalena Kańka.Uczniów przy-
gotowywała s. emilia Strzelczyk.

„narySUj zdrOWie” – 
KONKURS PLASTYCZNY

23 października 2015 roku Piotr 
Haładus – uczeń Szkoły Podstawowej 
w Kroczycach – otrzymał wyróżnienie 
w kategorii klas i-iii w wojewódzkim 
Konkursie Plastycznym dla uczniów 
szkół podstawowych z województwa 
śląskiego pod nazwą „Narysuj zdrowie”. 
Honorowy patronat nad tym konkur-
sem objęła Sekretarz Stanu w Minister-
stwie Zdrowia – Beata Małecka-Libera. 
Do konkursu ucznia przygotowywała 
jadwiga Klimas.

„KSiąŻKi naSzycH 
marzeŃ”

13 października 2015 roku ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Kroczycach 
wzięli udział w drugiej edycji konkursu 
filmowego zorganizowanego przez 
Ministerstwo edukacji Narodowej 
„Książki naszych marzeń” nakierowa-
nego na promocję czytelnictwa.

w październiku nasza szkoła otrzy-
mała dyplom za uczestnictwo w wyżej wymienionym konkursie 
od joanny Kluzik-Rostkowskiej.Konkurs  nadzorowała Paulina 
Furgacz i ewelina Pasich. Zapraszamy do obejrzenia filmu za 

pośrednictwem szkolnej strony inter-
netowej:  www.spkroczyce.szkolna-
strona.pl Oprócz realizacji fi lmu szkoła 
wzięła również udział w programie 
„Książki naszych marzeń”, realizacja 
którego pozwoliła na zakup cieka-
wych pozycji książkowych do szkolnej 
biblioteki.

SPOrtOWe SUKceSy
we wrześniu 2015 roku uczniowie 

Szkoły Podstawowej w Kroczycach wzięli 
udział w Vi Turnieju Orlika o Puchar Pre-
miera RP i zajęli i miejsce w eliminacjach 
gminnych w kategorii chłopcy młodsi 
oraz iii miejsce w kategorii chłopcy 
starsi.  w lutym 2016 roku jan cisowski, 
igor Miśta oraz Szymon welon zajęli ii 
miejsce jako drużyna w Powiatowych 
igrzyskach tenisa stołowego chłopców 
2015/2016 w Zawierciu. Do konkur-
sów uczniów przygotowywała iwona 
Bednarz.

z maGią, HiStOrią 
i mUzyKą W tle

22 stycznia 2016 roku uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Kroczycach 
wkroczyli w świat magii i iluzji. Auto-
rem niesamowitego pokazu był Benny 
Khermayer – iluzjonista pochodzący 
z chorwacji.  Artysta odkrył przed 
dziećmi świat pełen niewytłumaczal-
nych zjawisk i niepowtarzalnych prze-
żyć. Uczniowie z zainteresowaniem 
obejrzeli ten niecodzienny, pobudza-
jący wyobraźnię pokaz, w którym rów-
nież mogli wziąć udział.  Mistrz iluzji 
zwracał ponadto uwagę widzów na 
potrzebą zdrowego odżywiania się, 
jedzenia dużej ilości owoców i warzyw 
oraz nieustannego ruchu. 

11 lutego uczniowie byli świadkami 
zmagań Sobieskiego pod Wiedniem 
uczestnicząc w żywej lekcji historii 
pt. „Jak to Sobieski pod Wiedniem 
wojował”.  Widowisko zostało zapre-
zentowane przez aktorów z Agencji 
Widowisk Historyczno-Edukacyjnych 
„Arkona”. Ponadto uczniowie mieli 
możliwość zobaczenia, a także przymie-
rzenia pełnej zbroi husarskiej, kolczugi, 
hełmów oraz szabli. Wzięli również 
udział w quizie sprawdzającym zdobyte 
przez nich podczas pokazu wiadomości. 
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe wybi-
jane na miejscu monety. 

12 lutego uczniowie wysłuchali 
audycji muzycznej przygotowanej 

i wykonanej przez profesjonalnych muzyków z Filharmonii Czę-
stochowskiej. Poznali i usłyszeli instrumenty wchodzące w skład 
orkiestry symfonicznej, min. kontrabas, waltornię i klarnet.

Szkoła Podstawowa w Kroczycach
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Szkoła Podstawowa w SiamoszycachSzkoła Podstawowa w Siamoszycach
 30 stycznia o godzinie 16.00 w Szkole Pod-

stawowej Fundacji ,,elementarz” w Siamoszycach roz-
począł się Dzień Babci i Dziadka pod hasłem ,,Karna-
wał z Babcią i Dziadkiem”. Na uroczystości byli obecni 
dziadkowie i babcie, grono pedagogiczne na czele 
z dyrektor oraz przedstawiciele władzy samorządo-
wej. Uczniowie klas i-Vi zaprezentowali programy 
artystyczne. Akademię uświetniły występy szkolnej 
grupy tanecznej oraz szkolnego chóru pod przewod-
nictwem cecylii Miłosz. Po zakończeniu uroczystości 
uczniowie wręczyli własnoręcznie wykonane pre-
zenty swoim dziadkom i zaprosili na poczęstunek. 

w lutym wszyscy uczniowie szkoły uczestniczyli 
w pokazie akcji ratowniczej wykonanej przez Ochot-
niczą Straż Pożarną z Kroczyc. Dzięki temu spotkaniu 
mogli brać udział w ćwiczeniach  z pierwszej pomocy 
oraz  poznać pozytywne i negatywne aspekty pracy 
strażaka. Uczniowie zdobyli wiedzę na temat udzie-
lania pierwszej pomocy, poznali wyposażenie wozu 
strażackiego oraz zobaczyli, jak wygląda strój stra-
żaka. wychowankowie wykazali ogromne zaintereso-
wanie tym pokazem, zadawali szereg pytań i aktyw-
nie uczestniczyli w akcji ratowniczej.

w lutym zrealizowany został również konkurs dla 
klas i-iii zatytułowany „warzywno owocowe-coś”. 
Zainteresowanie niniejszym konkursem, przyczy-
niło się do powstania niepowtarzalnych ,,ludzików” 
wykonanych z warzyw i owoców. wystawa prac znaj-
dowała się  na korytarzu szkoły i zachęcała do propa-
gowania zdrowego odżywiania się.

w naszej szkole obchodzono także walentynki. 

Samorząd uczniowski przygotował krótki 
program artystyczny.  w tym wyjątkowym 
dniu dominował kolor czerwony, ponieważ 
grono pedagogiczne i każdy uczeń otrzymał 
czerwone serduszko.

Szkoła Podstawowa Fundacji ,,elementarz” 
w Siamoszycach bierze udział  w następują-
cych projektach: ,,Książki naszych marzeń”,  
,,Trzymaj formę” oraz ,,Ratujemy - uczymy 
ratować”. celem głównym programu rządo-
wego „Książki naszych marzeń” jest  promo-
wanie czytelnictwa oraz wyrabianie i pogłę-
bianie  nawyku czytania wśród uczniów.

w roku szkolnym 2015/2016 Szkoła Pod-
stawowa Fundacji „elementarz” w Siamoszy-
cach uczestniczyła   także  w Ogólnopolskim 
Programie edukacyjnym „Trzymaj formę”. 
Główne cele tego projektu to promocja zdro-
wego stylu życia, trwała zmiana nawyków 
żywieniowych i zwiększenie zainteresowania 
dzieci i młodzieży aktywnością każdego dnia. 
Przed gronem pedagogicznym i uczniami 
jeszcze cztery miesiące  wytężonej nauki 
i pracy, ale to także czas konkursów, olim-
piad, nowych wyzwań i doświadczeń, na 
które oczekują z niecierpliwością.
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Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” w Dzibicach może 
pochwalić się zwycięstwem uczniów w różnego rodzaju kon-
kursach. Liderem w tej dziedzinie została uczennica klasy 5, 

ubiegłoroczna stypendystka Wójta Gminy Kroczyce - Łucja Masiarek. 
Tuż przed feriami zimowymi w Szkole Podstawowej im. Wł. Szafera 
w Żarkach, Łucja odebrała dyplom  i nagrodę za zajęcie III miejsca 
w IX Międzypowiatowym Konkursie Języka Angielskiego 2015. 

jej młodsza siostra Alicja Masiarek w tym samym konkursie, 
w młodszej grupie wiekowej, uplasowała się także na iii pozycji. 
w konkursie wzięło udział 743 uczniów z trzech powiatów. 

Uczennice do konkursu przygotowywała pani Kamila Gajecka.

Łucja wzięła też 
udział w Konkursie organizowanym przez 
Szkołę Podstawową nr 4 w Andrychowie i Średniowieczną 
warownię w inwałdzie przy współpracy z Kuratorium Oświaty 
w Krakowie w ramach „Małopolskiego Programu edukacji Patrio-
tycznej i Obywatelskiej”. Napisała legendę „O pięknej Sarze, co 
skradła serce Kazimierzowi”. Spośród 364 szkół z trzech woje-
wództw praca ta została sklasyfi kowana na 110 miejscu. 

     Nieco wcześniej również Łucja zdobyła i  miejsce 
w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Konkursu Pla-
stycznego „Zapobiegajmy Pożarom”. Natomiast w Międzysz-
kolnym Konkursie Plastycznym organizowanym przez SP. 
w Tomiszowicach pt. „Moja ozdoba bożonarodzeniowa” ucznio-
wie klasy „O” Błażej Molenda i Milena Derda zajęli odpowiednio 
ii i iii miejsce.  

Również na iii pozycji uplasowała się uczennica kl. 3 Alicja Masia-
rek. Natomiast w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym orga-
nizowanym przez SP w Moczydle „Moja ulubiona postać z bajki”, 
wiktoria Gardas (kl. „O”) i Błażej Molenda zajęli ii i iii lokatę. 

     
w szkole był realizowany przez 
panią Agnieszkę Mularczyk bardzo ciekawy projekt Fundacji 
„Moje wnuki w sieci”. Po jego zakończeniu dziadkowie wraz 
z wnukami wykonywali wspólną pracę plastyczno-literacką, uka-
zującą niebezpieczeństwa czyhające na dzieci w sieci. wszyscy 
autorzy prac zostali nagrodzeni bardzo atrakcyjnymi nagrodami! 

     w poprzednim semestrze w ramach projektu 
„Książki moich marzeń” biblioteka szkolna została doposa-
żona w wybrane przez opiekuna biblioteki pozycje lekturowe 
w cenie1000zł.

     
w szkole był realizowany przez 

Szkoła Podstawowa w Dzibicach

Łucja wzięła też 
udział w Konkursie organizowanym przez 
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G i m n a z j u m  w  K r o c z yc a c h

Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.15 Dzień Chłopaka 30.09.14

Pasowanie na ucznia 14.10.15 Dzień Nauczyciela 14.10.15

Narodowe Święto Niepodległości 12.11.15 Wieczorek poetycki 25.11.15

Jasełka 22.12.15 Familiada 12.02.16



Wieści z Kroczyc i okolicy | Nr 1/29 | Kwiecień 2016 13

jedną z pierwszych uroczystości było przyjęcie najmłodszych 
w poczet uczniów szkoły. 15 października 2015 roku 16 uczniów 
klasy i złożyło ślubowanie powiększając szkolną rodzinę. 

Klasa i brała udział w Vii edycji programu „akademii Bezpiecz-
nego Puchatka”, której celem było wdrożenie uczniów do prze-
strzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, domu i w czasie 
zabaw. Pierwszoklasiści zdali również Ogólnopolski Test wiedzy o 
Bezpieczeństwie, dzięki czemu wykonali krok w stronę zapewnie-
nia sobie bezpieczeństwa. 

Uczniowie chętnie uczestniczą w konkursach i inicjatywach, osią-
gając liczne sukcesy:

Katarzyna Hoff mann (iV klasa): wyróżnienie w ii Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym „Błogosławiony Wincenty Kadłubek – 
mistrz Kultury Polskiej”.

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków pt. „zimowe zabawy 
na śniegu”, iii miejsca:   Alicja Piekarczyk i Sebastian ciszewski.

1 luty - międzyklasowy Konkurs recytatorski, w kategorii klas 
i-iii zwycięzcami zostali kolejno:  Amelia Kita i Filip Pompka - i miejsce, 
emilia Szuleta, Zuzanna Latacz, Artur wasik, Daria Struzik - ii miejsce, 
wiktor Rodacki, Bartosz Napora, weronika Szlachta - iii miejsce.

10 marca 2016 r. - Szkolny Konkurs recytatorski dla uczniów 
klas iV-Vi. Laureatkami konkursu zostały: i miejsce – Katarzyna Hof-
fman, ii miejsce – Patrycja Kita, iii miejsce – Aleksandra Kaproń.

Marzec - eliminacje szkolne do Ogólnopolskiego turnieju 
Wiedzy Pożarniczej. i miejsce 
zajęła Karolina Banaś, ii – julia 
Dors, a iii – Patrycja Kita. Dziew-
częta reprezentowały SP Pra-
dła w eliminacjach gminnych w 
Gimnazjum w Kroczycach, gdzie 
julia Dors zajęła ii miejsce. 

aKcje cHarytatyWne:
Góra Grosza organizowa-

nej przez Towarzystwo „Nasz 
Dom” zebraliśmy 9439 groszy. 

24. Finał wOŚP - kwesto-
wało 22 uczniów-wolonta-
riuszy. Nasz sztab wpłacił na 
konto WOśP 2.526,00zł.

Dwie zbiórki  na rzecz 
schronisk dla zwierząt.

innowacje pedagogiczne, 
to cykle zajęć wspierających i 
wspomagających rozwój dzieci. 

„mały ratownik” - zajęcia 
wprowadzone przez p. Barbarę Śpiewak oraz p. joannę Górską. 
celem zajęć jest wdrożenie odpowiednich zachowań w sytuacjach 
zagrożenia zdrowia lub życia. 

„mały mistrz Kaligrafi i”  zajęcia dla uczniów kl. i prowadzone 
przez p. Barbara Śpiewak. Zajęcia rozpoczynające naukę w szkole 
poprzez kształtowanie umiejętności czytelnego, estetycznego i 
poprawnego pisania.

„angielski na co dzień” prowadzi p. joanna Górska. Możli-
wość obcowania z językiem  nie tylko dwa razy w tygodniu, ale 
codziennie.

„Bajki mojego dzieciństwa” prowadzone przez p. Małgorzatę 
Piec w oddziale przedszkolnym. celem jest rozwijanie zaintereso-
wań czytelniczych i teatralnych u dzieci.  

„dyskusyjny Klub edukacyjny” akcja wdrożona przez p. iwonę 
Migdał-Nemś. DKe to element kampanii ja czytam! wydawnictwa 
Operon, której głównym celem jest rozwijanie kompetencji czy-
tania – tak niezbędnej w tok u edukacji. Akcja skierowana dla klas 
iV-Vi, jej zadaniem jest kreowanie mody na czytanie. 

SUKceSy SPOrtOWe: 
turniej na Orliku: i miejsce uczniów klasy Vi: Bartłomiej Kazior, 

Kacper Szuleta, Marcel Korpyś, Szymon Głowacki, Oskar Gnoiński, 
Dawid Dajer, Sebastian ciosek. chłopcy zakwalifi kowali się do ii 
etapu. w efekcie fi nalnym, zajęli iV miejsce. 

W sierpniu i wrześniu 2015 r. miały miejsce prace związane z remon-
tem pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej w Pradłach. 
Stare i wysłużone  sprzęty kuchenne oraz wyposażenie zostało 

zastąpione nowoczesnymi i bardziej funkcjonalnymi. innowacyjne 
technologie zastosowane  w zakupionym sprzęcie kuchennym 
pozwala na przygotowanie zdrowych i jednocześnie  pysznych posił-
ków. Zamiast nudnych dań, serwowane są prawdziwe popisy kuli-
narne bardzo chętnie zjadane przez uczniów. Pomieszczenia są bar-
dziej funkcjonalne zostały dostosowane do wymogów sanitarnych 
i spełniają wszystkie wymagane normy. 

w ramach zadania wykonano również modernizację instalacji 
elektrycznej i wodnokanalizacyjnej, oraz montaż zbiornika na gaz 
propan-butan.

całkowita wartość zadania wyniosła 251 165,18 zł brutto, 
koszty zostały w całości pokryte ze środków własnych Gminy 
Kroczyce.

remOnt POmieSzczeŃ KUcHennycH 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PRADŁACH

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Pradłach są aktywnymi uczestnikami życia szkolnego. już od początku roku, mogą się 
pochwalić ogromnym zaangażowaniem w działalność placówki. 

Szkoła Podstawowa w Pradłach
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POLICJA NAJLEPIEJ OCENIANĄ 
FORMACJĄ MUNDUROWĄ

72% ankietowanych uważa Polskę za kraj, w którym żyje się bezpiecznie. Policja jest oceniana lepiej niż inne instytucje 
wymiaru sprawiedliwości. Wskaźnik dobrej oceny działalności Policji jest najwyższy od trzech lat.

Po raz kolejny centrum Badania Opinii Publicznej zaprezento-
wało wyniki ankiety oceniającej wybrane organizacje publiczne 
takie jak służby mundurowe, instytucje wymiaru sprawiedli-
wości i organów ścigania czy instytucje finansowe. jak wynika 
z badań opublikowanych w połowie marca, spośród dwudziestu 
dziewięciu ocenianych w badaniu podmiotów, Policja znajduje 
się na czwartym miejscu. Lepiej oceniane są tylko dwie stacje 
telewizyjne oraz władze samorządowe. Policja jest też najwyżej 

ocenianą służbą mundurową. wskaźnik dobrej oceny jej działalno-
ści cały czas rośnie i obecnie jest najwyższy od trzech lat - wynosi 
72%. Polacy oceniają pracę Policji znacznie wyżej niż pracę sądu 
czy prokuratury. wskaźnik złej oceny pracy policji jest najniższy 
w historii.

(KGP / mm)
Źródło:cBOS

15 marca bieżącego roku zawierciańscy policjanci uczyli studentów uniwersytetu trzeciego wieku. Tematem przewodnim 
przeprowadzonej prelekcji było bezpieczeństwo osób starszych. Seniorzy dowiedzieli się co robić, aby nie paść ofi arą 
złodzieja czy oszusta. Spotkanie zorganizowano w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu.

jak zabezpieczyć się przed włamaniami i kradzieżami. jak uchro-
nić się przed oszustami działającymi metodą na tzw. wnuczka. co 
zrobić gdy do drzwi zapuka podejrzany akwizytor, inkasent lub 
urzędnik. Szczegółowe odpowiedzi na te pytania przekazała słu-
chaczom zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego wieku sierż. 
Marta wnuk. Uczestnicy dowiedzieli się także, jak unikać zagro-
żeń w miejscach publicznych i środkach komunikacji miejskiej. 
Policjantka przestrzegała również przed udostępnianiem swoich 

danych osobowych nieznajomym. Ostrzegała przed oszustami 
wykorzystującymi telefony komórkowe i sieć internet. Słucha-
cze zadawali policjantom wiele pytań na nurtujące ich tematy 
związane z bezpieczeństwem. Na zakończenie sierż. Marta wnuk 
omówiła założenia i cele kampanii “Nie reagujesz-akceptujesz”, 
zwracając uwagę, na to, jak ważne jest reagowanie na wszystkie 
popełniane przestępstwa i wykroczenia.

policja uczy bezpieczeństwa osoby starsze
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Wystawa prac Pana Macieja Ormana
- Szlakiem jurajskich warowni -

Od 11 marca 2016 r. do 1 kwietnia br. w Domu Kultury znajdo-
wała się wystawa prac Pana Macieja Ormana. wszystkie rysunki 
wykonane ołówkiem, przedstawiały min. warownie znajdujące się 
na szlaku Orlich Gniazd, Szlaku Piastowskim czy inne zabytki wpi-
sane na światową listę UNeScO. wystawa cieszyła się znacznym 
powodzeniem, podczas koncertu z okazji Dnia Kobiet, publiczność 
zgromadzona na sali mogła podziwiać twórczość naszego arty-
sty, i nawet z nim porozmawiać. Precyzja i dokładność jaką można 
dostrzec patrząc na rysunki Pana Ormana, świadczą o jego nieby-
wałym talencie. Mamy nadzieje, że prace tego artysty jeszcze nie 
raz zagoszczą w progach Domu Kultury. 

Mężczyźni wolą blondynki….

Pod takim właśnie tytułem, 11 marca odbył się koncert z okazji Dnia 
Kobiet. wystąpili w nim artyści Teatru Muzycznego z Gliwic – wio-
letta Białk, Anita Maszczyk i Michał Musioł, a towarzyszyła im znako-

mita pianistka Grażyna Griner. Soliści wykonali najpiękniejsze arie operet-
kowe i musicalowe, które wywołały zachwyt wśród przybyłej publiczności. 
w repertuarze znalazły się takie utwory jak Nie czekaj mnie Argentyno 
z musicalu Evita w wykonaniu Wioletty Białk, duet z operetki Księżniczka 
Czardasza w wykonaniu Anity Maszczyk i Michała Musioła, duet z Upiora 
w operze - All I ask of you (wioletta Białk, Michał Musioł) aria Giuditty Kto 
me usta całuje ten śni z operetki Giuditta, i wiele innych utworów sławią-
cych piękno kobiet. Tym razem w rolę gospodyni wieczoru wcieliła się Pani 
Anita Maszczyk, która poprowadziła koncert z niezwykłym humorem. Przy-
byli goście byli zachwyceni atmosferą jaka panowała tego wieczoru. Michał 
Musioł wręczył paniom kwiaty, śpiewając przy tym arię Tak całkiem bez 
dziewczątek marny jest świat. wywołało to uśmiech na twarzach przyby-
łych pań, który pozostał aż do końca wieczoru. 

Koncert z okazji Dnia Kobiet był połączony z wystawą prac Pana Macieja 
Ormana, co stanowiło dodatkową atrakcję wieczoru.

Tak, to już pewne, Gminna Biblioteka Publiczna będzie przenie-
siona do centrum Kroczyc!

Nową lokalizacją będą tzw. Kroczyckie Krupówki, co ma wpły-
nąć na łatwiejszy dostęp do usług bibliotecznych, również dla 
osób niepełnosprawnych. Biblioteka zajmie powierzchnię dwóch 
lokali użytkowych,  zostaną wykorzystane dwa poziomy - parter 
i poddasze. wnętrze zostanie wykończone i przystosowane do 
potrzeb biblioteki, tak aby stała się instytucją nowoczesną i przy-
jazną dla czytelników.  Biblioteka zyska miejsce na powiększanie 
zbiorów bibliotecznych oraz na przyjazny i wygodny kącik czytel-
niczy zlokalizowany na poddaszu.

w dobie internetu i tak szybkiego postępu technologicznego 
wydawać by się mogło, że tradycyjna książka odchodzi do  lamusa, 
są przecież audiobooki, są także e-booki. Zadajemy sobie pytanie 

i zastanawiamy się nad sensem przeznaczenia większego lokalu 
pod bibliotekę, skoro elektroniczne zbiory nie potrzebują tyle 
miejsca ponadto zgodnie ze statystykami ludzie czytają coraz 
mniej. Nie mniej jednak wciąż mamy mnóstwo miłośników wspo-
mnianej wcześniej tradycyjnej książki, a wbrew statystykom 
liczba czytelników w bibliotece stale rośnie. Gminna Biblioteka 
Publiczna ma być nowoczesna, zatem elektroniczne zbiory  muszą 
się w niej pojawić, ale nie możemy zapominać o czytelnikach, któ-
rzy z sentymentem sięgają po papierową wersję książki.

Zmianę lokalizacji instytucji zaplanowano na tegoroczne waka-
cje, dokładny termin nie jest znany, wszystko zależy od realizacji 
prac wykończeniowych. 

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludz-
kość wymyśliła.”-  wisława Szymborska

Nowa lokalizacja dla biblioteki
czy to już pewne?
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Sukces Zespołu Pieśni i Tańca 
Ziemia Kroczycka 

Z espół Pieśni i Tańca Ziemia Kroczycka powstał w latach 60 – tych. Początkowo zespół składał się z samego chóru pań 
uczęszczających do Kół Gospodyń Wiejskich. Jednak na przestrzeni lat, do chóru dołączyła młodzież, która prócz 
chóru, zaczęła również kultywować tańce ludowe. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy osób należących 

do zespołu, Kroczyce mogą poszczycić się formacją, która godnie reprezentuje nasz region na uroczystościach gminnych, 
powiatowych czy innych imprezach folklorystycznych.

Opiekę artystyczną nad zespołem objął pan Piotr Han-
kus – artysta śpiewak Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. Dzięki 
jego zaangażowaniu, młodzież poznaje tańce regionalne 
wywodzące się z różnych regionów naszego kraju, oraz lic-
zne pieśni ludowe, które mają okazję prezentować podczas  
imprez organizowanych w gminie i nie tylko. Funkcję opiekuna 
chóru, pełni pani Barbara czajkowska, znakomity pedagog, pod 
której okiem młodzież ćwiczy repertuar wokalny. Aranżacje dla 
zespołu pisze Michał Rus – instrumentalista, pedagog i aranżer. 

Ziemia Kroczycka bierze udział w różnego rodzaju 
przeglądach artystycznych, koncertach czy konkursach, 
w których często zajmuje czołowe miejsca. Formacja może 
pochwalić się min: 

- i miejsce w kategorii zespołów pieśni i tańca na Region-
alnym Przeglądzie Zespołów Ludowych, Kapel i Śpiewaków 
w Szczekocinach (2000, 2001)

- i nagrody w kategorii zespołów folklorystycznych na Ogól-
nopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie (2007)

- ii miejsce w X Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Artysty-
cznych wsi Polskiej w Kielcach (2015)

- uczestnictwo w koncertach noworocznych organizowanych 
w gminie Kroczyce

To tylko niektóre z osiągnięć Zespołu. Poza udziałem 
w konkursach, ZPiT Ziemia Kroczycka koncertuje corocznie 

w okolicznych sanktuariach. w swoim repertuarze posiadają 
nie tylko utworu ludowe ale również ogromną ilość kolęd 
i pastorałek. Dlatego co roku publiczność ma okazje wysłuchać 
nowych utworów w wykonaniu naszego Zespołu. 

Tegorocznym wielkim sukcesem Ziemie Kroczyckiej było 
zdobycie ii miejsca w Międzynarodowym Konkursie Kolęd 
i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie. Pier-
wszego miejsca nie przyznano. w trakcie koncertu fi nałowego 
Zespół zaprezentował 2 utwory „To już pora na wilije” Zbig-
niewa Preisnera oraz „Pasterze nie zwlekali” Stanisława 
Hadyny. Oba utwory zaaranżował Michał Rus. 

To właśnie tym repertuarem nasza młodzież wywalczyła 
sobie podium. Festiwal jest niezwykle prestiżową imprezą 
o zasięgu międzynarodowym, stąd też pokonanie tak dużej 
konkurencji świadczy o wysokim poziomie artystycznym 
zespołu. corocznie Festiwal zrzesza ogromną ilość artystów, 
jest to impreza na stałe wpisana w kulturalną mapę Polski. 
jesteśmy niezwykle dumni, że młodzież reprezentująca nasz 
region osiąga tak liczne sukcesy. w planach artystycznych 
Zespołu jest jeszcze wiele imprez do zrealizowania i celów do 
osiągnięcia. cieszymy się, że w naszym regionie znalazły się 
młode osoby, które chętnie kultywują ludową tradycję. Dzięki 
takim ludziom, jesteśmy przekonani, że nasza tradycja przetrwa 
jeszcze wiele, wiele lat. 

HOTEL PRZYJAZNY FOTOGRAFII


