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Już WKrótce 
śWietlica WieJsKa 
w Piasecznie 
zaPrezentuJe się  
W noWeJ szacie!

Trwają roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w miejscowości Piaseczno, 
dzięki którym już w wakacje mieszkańcy Piaseczna będą mogli cieszyć się 
wyremontowanym obiektem. W szczególności wykonana zostanie przebu-

dowa konstrukcji dachu i wymiana istniejącego pokrycia dachu. Ponadto ocieplone 
zostaną ściany zewnętrzne budynku i wymieniona stolarka okienna i drzwiowa oraz 
wykonane inne prace remontowe. Wykonanie robót budowlanych zlecone zostało 
wybranej w drodze przetargu nieograniczonego firmie ARBUD Arkadiusz Pala. 

W kwietniu ubiegłego roku został złożony za pośrednictwem LGD Perła Jury wnio-
sek o dofinansowanie realizacji zadania. W listopadzie ubiegłego roku została podpi-
sana umowa o przyznaniu pomocy, na podstawie której Gmina pozyskała środki unijne 
w wysokości 71 561 zł na realizację tego przedsięwzięcia. Dofinansowanie pochodzi 
z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokal-
nego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014 – 2020. Całość inwestycji będzie kosztować blisko 200 tysięcy złotych 
a jej realizacja potrwa do lipca br.

W odnowionej szacie świetlica wiejska posłuży mieszkańcom Piaseczna i całej spo-
łeczności lokalnej.                                                             
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czY BęDzie Gaz? –czYli 
GazYfiKacJa GminY KroczYce!

Drodzy mieszkańcy, w ostatnim czasie otrzymujemy dużo 
pytań dotyczących gazu na terenie Gminy Kroczyce. Miło 
nam poinformować was, że w dniu 4 kwietnia 2019r. 

Polska Spółka Gazownictwa poinformowała nas, iż koncepcja 
gazyfikacji Gminy Kroczyce została zatwierdzona przez Radę 
Techniczno – Ekonomiczną Zakładu Gazowniczego w Zabrzu, 
tym samym została zlecona do realizacji. 

W pierwszej kolejności zostanie zlecone wykonanie dokumen-
tacji projektowej sieci gazowej (bez przyłączy), której termin reali-
zacji zgodnie z wstępnym harmonogramem przypada na 4 kwartał 
2021r. Po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę 
będzie możliwe zorganizowanie spotkania informacyjnego, na któ-
rym mieszkańcy będą mogli składać wnioski o określenie warun-
ków przyłączenia do sieci gazowej oraz wnioski o zawarcie umowy 
przyłączeniowej.

utYlizacJa oDPaDóW azBestoWYch na 
terenie GminY KroczYce W 2019 roKu

W pierwszej połowie kwietnia Gmina Kroczyce złożyła w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach wniosek o dofinansowa-

nie kosztów realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawiera-
jących azbest pochodzących z pokryć dachowych należących do 
osób fizycznych na terenie Gminy Kroczyce w 2019 r.”. Kwota 
dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. 
kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów 
zawierających azbest.

W wyniku przeprowadzonego naboru w 2019 roku mieszkańcy 
Gminy Kroczyce złożyli 61 wniosków. Przewidywana ilość wyrobów 
azbestowych, która będzie usunięta w roku 2019 z terenu Gminy 
Kroczyce to około 130 ton, z ponad 60 budynków. Powierzchnia, 
którą zajmują wyroby azbestowe, to około 9,3 tys. metrów kwa-
dratowych. Planowany termin rozpoczęcia akcji to 15 maj 2019 r., 
natomiast zakończenie zadania to 15 wrzesień 2019 r.

Najczęściej spotykanym rodzajem materiałów zawierających 
azbest na terenie Gminy Kroczyce, które są planowane do usunię-
cia w 2019 roku, to:

Płyty eternitowe faliste - około 105 ton
Płyty płaskie - około 26 ton
Przewidywanym efektem ekologicznym będzie ogranicze-

nie uciążliwości odpadów (zawierających azbest) dla ludzi i śro-
dowiska. Potwierdzeniem uzyskania przewidywanego efektu 
będą karty przekazania odpadów, potwierdzające demontaż, 

zebranie, transport i unieszkodliwienie około 130 ton odpadów 
niebezpiecznych. 

Gmina Kroczyce od 2008 roku dokonywała likwidacji wyrobów 
azbestowych i do 2018 roku zostało usunięte i unieszkodliwione 
około 925 ton wyrobów zawierających azbest. Po wykonanym 
zadaniu na terenie Gminy Kroczyce do usunięcia pozostanie około 
27 tys. ton materiałów zawierających azbest. 

Przewiduje się, że wybór Wykonawcy do realizacji usługi demon-
tażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających 
azbest nastąpi w maju br. W tym samym miesiącu będą również 
zawarte umowy z mieszkańcami Gminy.

WniosKuJemY o śroDKi na moDernizacJę 
DróG DoJazDoWYch Do GruntóW rolnYch 

i zaBuDoWań GosPoDarstW
Końcem lutego br. Gmina Kroczyce złożyła do Zarządu Woje-

wództwa Śląskiego dwa wnioski o środki budżetu województwa 
na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych i zabudo-
wań gospodarstw. 

Zaplanowano przebudowę (modernizację) drogi dojazdowej w 
miejscowości Lgotka oraz przebudowę (modernizację) drogi dojaz-
dowej w miejscowości Dobrogoszczyce. 

Jeśli Gmina pozyska dofinansowanie, wówczas w Dobrogoszczy-
cach przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 955,27 m, 
zaś w Lgotce 410 m drogi.

Przewidywany koszt przebudowy drogi w Dobrogoszczycach to 
prawie 500 tysięcy złotych, zaś modernizacja drogi w miejscowo-
ści Lgotka będzie kosztować ponad 220 tysięcy złotych, z czego 
wnioskowane dofinansowanie wyniesie niespełna 50% kosztów.
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Przyszedł czas na efekty prowadzonych w Gminie Kroczyce 
inwestycji  z zakresu gospodarki wodno – ściekowej. 
Zakończyła się realizacja projektu pn.: „Budowa oczysz-

czalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do 
oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I)”, współfinanso-
wanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 
2020 (ZIT). Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu ze środków 
Unii Europejskiej wybudowany został odcinek kanalizacji sani-
tarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach 
o łącznej długości  8 760,31 mb oraz nowoczesny obiekt oczysz-
czalni ścieków o przepustowości 300 metrów sześciennych na 
dobę wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Docelowo przepusto-
wość oczyszczalni wyniesie 400 metrów sześciennych. Nowa 
oczyszczalnia umożliwia dalszy rozwój gminy Kroczyce w zakre-
sie regulacji gospodarki wodno – ściekowej. Można bowiem 
podłączać do niej kolejne odcinki kanalizacji.

W związku z zakończoną realizacją projektu miało miejsce 
uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków w Kostkowicach, które 
odbyło się na terenie obiektu w dniu 18 marca 2019 r. Obiekt 
poświęcił ksiądz proboszcz Jan Kopeć, zaś symbolicznego prze-
cięcia wstęgi dokonali: senator RP Arkadiusz Grabowski,  posłanki 
- Ewa Malik i Danuta Nowicka oraz wicemarszałek Województwa 

Śląskiego Dariusz Starzycki. W oficjal-
nym otwarciu oczyszczalni ścieków wzięli 
także udział: były dyrektor Biura Związku 
Subregionu Centralnego - Mariusz Śpiewok (aktualnie wicepre-
zydent miasta Gliwice) oraz Karolina Jaszczyk – obecny dyrektor 
Biura Związku Subregionu Centralnego. Uroczystość uświetnili 
swoją obecnością: Starosta  Zawierciański – Gabriel Dors, przedsta-
wiciele Generalnego Wykonawcy oczyszczalni ścieków – Przedsię-
biorstwa Budownictwa i Inwestycji ABT Sp. z o.o. z Częstochowy, 
Generalnego Wykonawcy budowy kanalizacji – firmy RPM Spółka 
Akcyjna z Lublińca oraz firmy INWEST – SERWIS Krzysztof Popczyk 
– nadzorującej wykonanie robót budowlanych, radni i sołtysi gminy 
Kroczyce oraz okoliczni  mieszkańcy. Na zakończenie uroczystości 
zebrani goście mieli możliwość zwiedzenia całego obiektu i zapo-
znania się z jego działaniem oraz zastosowaną technologią. 

Wybudowana oczyszczalnia ścieków jest obiektem nowoczesnym. 
Zamontowane urządzenia oraz zastosowane rozwiązania do oczysz-
czania ścieków mają zagwarantować dotrzymanie wysokich wyma-
gań z zakresu ochrony środowiska i jakości oczyszczanych ścieków. 
Działania ukierunkowane na budowę systemu kanalizacji sanitar-
nej i oczyszczalni ścieków w Kostkowicach przynoszą zamierzone 
efekty. Nowo wybudowana oczyszczalnia ścieków przyjmuje nieczy-
stości spływające do niej z gospodarstw domowych, które już pod-
łączyły się do sieci kanalizacyjnej. Docelowo oczyszczalnia będzie 

inWestYcJe W zaKresie GosPoDarKi  
WoDno – ścieKoWeJ PoDnoszą stanDarDY 
śWiaDczenia usłuG PuBlicznYch  
na rzecz luDności
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obsługiwać kilka miejscowości: Kostkowice, Kroczyce, Lgotkę i Pod-
lesice. Wskutek przemyślanych działań we wcześniejszych latach, 
jednocześnie z przebudową dróg w Podlesicach, została wybudo-
wana kanalizacja, którą po uruchomieniu oczyszczalni włączono do 
sieci kanalizacyjnej. Nowo powstała oczyszczalnia ścieków pozwoli 
w przyszłości na wzrost liczby ludności korzystającej z systemu 
oczyszczania ścieków, a jednocześnie przyczyni się do zmniejszenia 
ilości wprowadzanych do środowiska ścieków nieoczyszczonych.

Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od 
Podlesic do oczyszczalni ścieków kosztowała prawie 10 mln złotych, 
ale znaczna część tej kwoty pochodziła ze środków zewnętrznych. 
Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło nieco ponad 6,5 mln 
złotych. Dodatkowo na poczet budowy oczyszczalni ścieków w Kost-
kowicach została przeznaczona kwota w wysokości 271,5 tys. zł 
z tytułu umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. To pierwsza inwe-
stycja zrealizowana w takim zakresie przez gminę Kroczyce.

Zbliża się ku końcowi realizacja innej inwestycji z zakresu 
gospodarki wodno – ściekowej, obejmująca budowę kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Kostkowice. W ramach tego zadania 
wybudowane zostanie łącznie ponad 5,3 km kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej, tłocznej, ciśnieniowej oraz przyłączy domowych 
w Kostkowicach. Koszt tego przedsięwzięcia to nieco ponad 3,8 
mln zł, z czego 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych 
będzie stanowiło dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Zakończenie zadania 
zaplanowane zostało na lipiec 2019 r. 

W efekcie podejmowanych starań Gmina Kroczyce pozyskała 
w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (ZIT) kolejne środki na ska-
nalizowanie Gminy Kroczyce. Przedsięwzięcie zakłada realizację III 
i IV etapu budowy kanalizacji sanitarnej, tj. wybudowanie ok. 1,7 
km kanalizacji w miejscowości Lgotka oraz ok. 9,7 km kanalizacji 
w Kroczycach. Ten etap budowy kanalizacji będzie kosztować ponad 

14 milionów złotych. Jego realizacja trwa od października ubie-
głego roku, a przewidywany termin zakończenia przypada na dzień 
30  czerwca 2020 r.

Aktualnie trwa procedura aplikacyjna o dofinansowanie zada-
nia mającego na celu budowę II etapu kanalizacji sanitarnej, obej-
mującego dalszą część Kroczyc w tym ulice Kopernika, Topolową 
i Jurajską. Na decyzję odnośnie rzeczowej realizacji tego przedsię-
wzięcia musimy jeszcze poczekać, ponieważ przewidywany przez 
Urząd Marszałkowski termin rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenia 
informacji o projektach wybranych do dofinansowania przypada 
na sierpień br. Przewidywany koszt realizacji tego projektu to pra-
wie 7 milionów złotych. Jeśli uda się zrealizować wszystkie cztery 
etapy budowy kanalizacji sanitarnej, na terenie aglomeracji Kro-
czyce powstanie około 25 km sieci kanalizacji sanitarnej.

Pozyskanie środków zewnętrznych  na realizację tak dużego 
zamierzenia wymagało ustalenia aglomeracji, czyli przestrzeni 
gdzie 120 mieszkańców przypada na 1 kilometr sieci. W gminach 
wiejskich jest to niezwykle trudne do osiągnięcia, dlatego spośród 
wszystkich inwestycji realizowanych przez Gminę Kroczyce przed-
sięwzięcia z zakresu gospodarki wodno – ściekowej stanowią naj-
większe wyzwanie. Są to wielomilionowe zadania, których wyko-
nanie ze względu na złożoność i długotrwały proces realizacyjny 
byłoby niemożliwe bez zaangażowania wielu ludzi i współfinanso-
wania ze środków zewnętrznych. 

Do 2018 roku na terenie gminy funkcjonowała jedynie oczyszczal-
nia ścieków w Siamoszycach, która oczyszcza ścieki z miejscowości 
Siamoszyce, Przyłubsko i Szypowice. Po zakończeniu wszystkich będą-
cych w toku i zaplanowanych inwestycji kanalizacyjnych, ze zbioro-
wego systemu odprowadzania ścieków będą mogły skorzystać 834 
gospodarstwa, co stanowić będzie 51% gospodarstw domowych na 
terenie Gminy Kroczyce. Krok po kroku zmierzamy do skanalizowania 
możliwie jak największego obszaru gminy i zapewnienia mieszkań-
com usługi publicznej dostępności do sieci kanalizacyjnej.

Promesa na 
DofinansoWanie 

usuWania sKutKóW 
KlęsK żYWiołoWYch

W dniu 13 marca br. w Śląskim Urzędzie Wojewódz-
kim w Katowicach zostały wręczone przez woje-
wodę śląskiego Jarosława Wieczorka promesy, 

przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Pro-
mesy dotacyjne wydane przez Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji trafiły łącznie do 28 gmin i 5 powiatów  
z terenu województwa śląskiego.

Gmina Kroczyce jest jednym z 33 samorządów, który otrzymał 
gwarancję częściowego sfinansowania usunięcia skutków żywio-
łowych deszczy nawalnych, które miały miejsce w 2013 r. Otrzy-
mana promesa dotyczy dofinansowania kwotą 320 000,00 zł ze 
środków rządowych remontu drogi nr D-330/2 wraz z rowem 
odwadniającym nr 314/2 w m. Browarek w km 0+000 – 0+775.

Gmina Kroczyce wszczęła procedurę przetargową mającą na 
celu wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z 
realizacją zadania. Po wyłonieniu Wykonawcy zostanie zawarta 
umowa na roboty budowlane z przewidywanym terminem reali-
zacji ustalonym na 30 sierpnia br.

Wieloletnia sekretarz 
Gminy i zastępczyni 
Wójta przeszła 
na emeryturę

Krystyna Wieczorek, wieloletnia Sekretarz Gminy Kro-
czyce i Zastępczyni Wójta Gminy Kroczyce, przechodzi 
na emeryturę. Uroczyste podziękowanie za wspólną 

pracę miało miejsce 28 marca. 

Podziękowanie za wkład i zaangażowanie oraz najserdeczniej-
sze życzenia z okazji przejścia na emeryturę złożyli: Wójt Gminy 
Kroczyce, Stefan Pantak, przewodniczący Rady Gminy Kroczyce, 
Krzysztof Janikowski, wszyscy pracownicy Urzędu Gminy,  jedno-
stek budżetowych gminy, innych instytucji gminnych oraz Radni 
Gminy Kroczyce.

Podczas oficjalnego pożegnania, Pani Krystyna wspominała 
czas pracy w samorządzie, który jak zaznaczyła, będzie zawsze 
miło wspominać.
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„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapa-
miętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.” – ten wiele 
mówiący cytat autorstwa Benjamina Franklina stał 

się dla nas inspiracją na etapie planowania dwóch projektów 
edukacyjnych. Mowa tutaj o projektach realizowanych aktu-
alnie w szkołach na terenie naszej gminy. Pierwszy w Szkole 
Podstawowej w Pradłach pn. „Odkrywamy sekrety nauki!” 
oraz drugi w Szkole Podstawowej w Kroczycach pn. „Wiedza 
moją potęgą!”. Są one realizowane w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (Europejski 
Fundusz Społeczny), Priorytet XI Wzmocnienie potencjału edu-
kacyjnego, dla działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego 
kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu 
do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawo-
wego i średniego, dla poddziałania  11.1.4 Poprawa efektywno-
ści kształcenia ogólnego – konkurs.

Celem, który nam przyświecał podczas tworzenia wniosków o dofi-
nansowanie była możliwość zorganizowania uczniom takich zajęć 
podczas, których mogliby zostać zaangażowani w pracę, w myśl 
cytatu „(…) zaangażuj mnie, to się nauczę.” Dzięki możliwości samo-
dzielnego przeprowadzenia eksperymentu, tudzież możliwości 
samodzielnego rozwiązania problemu matematycznego, wiedza 
zostaje przyswojona niemalże w sposób machinalny i z przyjemnością. 
Uczestnicy nie są znudzeni poznawaniem suchych faktów, w zamian 
za to z uśmiechem na twarzach odkrywają, że nauka może być przy-
jemna i fascynująca.

Realizacja projektów przypada na okres od 01.09.2018r. do 
30.06.2020r. Pierwszym etapem były procedury przygotowawcze 
i organizacyjne m. in.: przeprowadzenie procesów rekrutacyjnych 
na poszczególne zajęcia czy zakup pierwszych pomocy dydaktycz-
nych umożliwiających prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody 
eksperymentu. Od stycznia 2019r. rozpoczęły się pierwsze z zapla-
nowanych w ramach projektów zajęć w SP Pradła: „2+2”- zrozumieć 
matematykę – zajęcia wspomagające zdobywanie wiedzy mate-
matycznej dla uczniów klas młodszych; Mikroorganizmy w kuchni – 
wykorzystanie przedmiotów takich jak biologia i chemia w procesach 
kulinarnych, Koło dziennikarskie , a w SP Kroczyce: Badanie czystości 
wody, powietrza i gleby w gminie Kroczyce; Badamy środowisko; 

Mały dziennikarz. Niektóre zajęcia jak na przykład zajęcia dziennikar-
skie będą trwały jeszcze przez cały przyszły rok szkolny, czyli do końca 
realizacji projektów, inne zakończą się w czerwcu 2019, a w zamian 
za to od września 2019 rozpoczną się kolejne. W najbliższym czasie 
zostaną zakupione kolejne pomoce dydaktyczne niezbędne do reali-
zacji pozostałych z zaplanowanych zajęć. Przeprowadzone zostaną 
także wśród uczniów procedury rekrutacyjne na kolejne zajęcia. 
W ramach projektu „Odkrywam sekrety nauki!” będą to następujące 
zajęcia: Liga matematyczna – zajęcia rozwijające zdolności matema-
tyczne; Klub Młodych Pasjonatów – zajęcia dla miłośników przedmio-
tów przyrodniczych i geograficznych; „Ja też potrafię”- zajęcia dydak-
tyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas młodszych; Klub Małych 
Matematyków - rozwijające zajęcia matematyczne z wykorzystaniem 
gier logicznych; Fizyka to nie katastrofa – zajęcia rozwijające zainte-
resowania zjawiskami fizycznymi; Pogotowie matematyczne - zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas starszych. Nato-
miast w ramach projektu „Wiedza moją potęgą!”:  Fizyka to nie kata-
strofa – zajęcia rozwijające zainteresowania zjawiskami fizycznymi; 
Matematyka - zajęcia wyrównawcze dla klas młodszych; Koło mate-
matyczne – zajęcia rozwijające zdolności matematyczne; Zajęcia kom-
puterowe dla klas młodszych. Dodatkowo w ramach obu projektów 
zostanie zorganizowana wycieczka edukacyjna do Centrum Nauki 
Kopernik w Warszawie oraz warsztaty kuchni molekularnej, dzięki 
którym uczniowie będą mogli zobaczyć, jak nauki ścisłe można wyko-
rzystać w kuchni i jakie rzeczy w strefie gastronomii można dzięki 
temu stworzyć. Ponadto zostaną podjęte wszystkie inne czynności 
organizacyjne niezbędne do dalszej prawidłowej realizacji projektów. 

Wartość Projektów:
 Projekt pn.: Odkrywam sekrety nauki! – realizowany w Szkole Podsta-
wowej w Pradłach
Całkowita wartość projektu:  219 150,00 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 197 235,00 zł

Projekt pn.: Wiedza moją potęgą! – realizowany w Szkole Podstawowej 
w Kroczycach
Całkowita wartość projektu:  146 200,00 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 131 580,00 zł

rozWiJamY sWoJe 
PasJe W szKole!



Wieści z Kroczyc i okolicy | Nr 1/2019 | Kwiecień 2019 7

Informujemy, że zmieniono termin rozstrzygnięcia konkursu 
z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii RPO WSL 2014-
2020 z marca 2019 r. na kwiecień 2019 r. Gmina Kroczyce w 
ramach powyższego konkursu aplikuje o dofinansowanie na 

montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw 
domowych z terenu gminy. Złożony wniosek otrzymał pozy-
tywną ocenę formalną. Natomiast szczegóły oceny merytorycz-
nej nie są nam jeszcze znane. Powodem przesunięcia terminu 

rozstrzygnięcia jest oczekiwanie Urzędu Marszałkowskiego na 
odpowiedz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa 
Finansów w zakresie możliwości zwiększenia alokacji w przedmio-
towym naborze. 

informacJa Dla użYtKoWniKóW 
instalacJi solarnYch

Informujemy, że 22 lipca 2019 roku kończy się trwałość projektu 
pn. „Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie gminy 
Kroczyce poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych”. 
Prosimy o kontakt wszystkich użytkowników instalacji solarnych, 
u których wystąpiła jakaś zmiana, w szczególności zmiana 
właściciela nieruchomości, na której zamontowana jest instalacja 
solarna (np. sprzedaż lub darowizna nieruchomości). Konieczna 
jest aktualizacja Państwa danych. Prosimy nowego właściciela 
lub właścicieli o niezwłoczne przybycie do Urzędu Gminy 
Kroczyce (pokój nr 4) wraz z dokumentem potwierdzającym 
nabycie nieruchomości (np. akt notarialny/księga wieczysta). 
Nowy właściciel/współwłaściciele podpiszą oświadczenie o 
wstąpieniu w prawa i obowiązki uczestnika projektu, bądź 
inne stosowne dokumenty. W przypadku wystąpienia innych 
zmian lub wątpliwości po Państwa stronie, także zachęcamy do 
kontaktu z pracownikami urzędu. Informujemy, że z dniem 15 
sierpnia 2018 r. skończył się 5-letni okres gwarancji na wykonane 

roboty budowlane, grupę pompową wraz z pompą oraz 
pozostały asortyment wchodzący w skład zestawu solarnego. 
Obecnie koszty utrzymania, eksploatacji, konserwacji i wydatki 
związane z usuwaniem ewentualnych awarii będą ponoszone 
przez Państwa. Gwarancją nadal objęte są: kolektor słoneczny 
(gwarancja do dnia 15.08.2023 r.) oraz zbiornik solarny-boiler 
(gwarancja do dnia 15.08.2020 r.) Ponadto w ubiegłym roku po 
raz ostatni dokonany był bezpłatny przegląd instalacji. 
Wkrótce zostaną Państwo zaproszeni do podpisania odpłatnej 
umowy dzierżawy, na okres od 23 lipca 2019 r. do 31 grudnia 
2023 r. Czynsz dzierżawny w kwocie 5 zł +VAT będzie płatny 
jednorazowo za cały okres dzierżawy. Roczny koszt dzierżawy 
urządzenia to 1zł + VAT. Kwotę trzeba będzie uiścić w terminie 30 
dni od dnia wystawienia faktury, w kasie budynku Urzędu Gminy 
Kroczyce, bądź przelewem na nr konta podany na fakturze. Od 
dnia 1 stycznia 2024 r. staną się Państwo właścicielami instalacji 
solarnej, a umowa dzierżawy wygaśnie.

inicJatYWY sołecKie W 2019 r. 
Urząd Marszałkowski ogłosił nabór wniosków o pomoc finansową 
w ramach konkursu „Inicjatywa sołecka”. Przedsięwzięcia, 
które mają m.in. na celu zwiększenie aktywności społecznej 
mieszkańców, czy działania w sferze kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego mogą otrzymać pomoc 
finansową w limicie 60 tys. zł dla gminy. Gmina Kroczyce złożyła 
trzy wnioski o pomoc finansową na realizację zadań pn. „Dzibice 
Gotują! Warsztaty z kuchni śląskiej z historią w tle”; „Siamoszyce 
dla dzieci z historią w tle” oraz „Jubileusz 60-lecia Orkiestry 

Dętej w Kroczycach”. Wszystkie te wydarzenia będą miały na 
celu zacieśnienie więzi na szczeblu lokalnym mieszkańców 
poszczególnych sołectw, ochronę dóbr dziedzictwa lokalnego 
oraz równolegle upamiętnienie rozpoczynających się od 2019 
roku, 100-leci Powstań Śląskich. Łączna wartość wszystkich 
przedsięwzięć to 75 tys. zł., z czego kwota pomocy finansowej 
to maksymalnie 80%.

fotoWoltaiKa
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W czwartek, 14 marca, w Domu Kultury w Kroczycach odbył 
się Koncert dla Pań. Wystąpił Artur Gotz, znany wokalista oraz 
aktor, który zagrał między innymi w filmie „Karol - człowiek, 
który został papieżem” czy w popularnych serialach telewizyj-
nych (m.in. Na Wspólnej, Barwy szczęścia, Ojciec Mateusz, M jak 
miłość, Klan, Pierwsza miłość, Fala zbrodni, Święta wojna).  Artysta 

zaprezentował utwory ze 
swoich płyt: „Obiekt seksu-
alny”, „Mężczyzna prawie idealny” oraz „Kabaret Starszych Panów. 
Przeboje wszech czasów śpiewa Artur Gotz”. Na koniec wszystkie 
panie, które były obecne na koncercie, otrzymały od wokalisty 
kwiaty i usłyszały życzenia z okazji Dnia Kobiet.

Wystąpił Artur Gotz
Koncert dla Pań w Kroczycach. 

Wystąpił Artur Gotz

Zagrają  
dla Natalki

Festyn Charytatywny dla Natalki 
Okularczyk odbędzie się 2 czerwca 
tego roku na stadionie sportowym 

w Kroczycach. Dziewczynka cierpi na 
czterokończynowe porażenie mózgowe, 
małogłowie oraz padaczkę.

Impreza rozpocznie się o godzinie 15. 
Zaplanowano między innymi: turniej piłki 
nożnej dla dzieci, mecz piłki nożnej („Dru-
żyna Natalki” kontra „Drużyna OSP”),  
a także pokazy i konkursy strażackie i 
wiele innych atrakcji. Podczas festynu 
będzie organizowana zbiórka pienię-
dzy do puszek, a cały dochód zostanie 
przeznaczony na leczenie i rehabilitację 
dziewczynki. Przygotowania do festynu 
można śledzić na stronie wydarzenia na 
Facebooku: „Festyn Charytatywny Dla 
Natalki”.
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ProJeKtY 
Domu KulturY
W KroczYcach 

W tym roku Dom Kultury w Kroczycach otrzymał Mini 
Grant od Fundacji Tesco na projekt „Przystanek Kro-
czyce” oraz weźmie udział w programie „Zaproś nas 

do siebie!” Narodowego Centrum Kultury.

Dzięki wsparciu Fundacji Tesco, w ramach programu „Decydu-
jesz, pomagamy”, powstanie miejsce, w którym lokalna społecz-
ność będzie mogła się integrować. Skorzystają z niego także tury-
ści. Projekt „Przystanek Kroczyce” zajął trzecie miejsce w lokalnym 
głosowaniu, co oznacza przyznanie Mini Grantu w wysokości 1000 
zł. W dniu 27 marca dyrektor Domu Kultury w Kroczycach, Leopold 
Stawarz odebrał czek od przedstawicieli Tesco.  

Celem projektu „Przystanek Kroczyce” jest zbudowanie miej-
sca do integracji lokalnej społeczności i rekreacji dla turystów. 
Powstanie ono w centrum Kroczyc i ma ochronić przed deszczem 

i słońcem, a także umożliwić zorganizowanie kameralnego kon-
certu bądź wieczorku tanecznego. Altana z miejscami siedzą-
cymi będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców oraz turystów. 
Budowa obiektu ruszy przed sezonem letnim.

To nie koniec dobrych wiadomości, ponieważ Dom Kultury 
w Kroczycach dostał się do prestiżowego programu „Zaproś 
nas do siebie!” Narodowego Centrum Kultury. Zespół pracow-
ników placówki znalazł się w gronie 16 ośrodków kultury z całej 
Polski. Weźmie udział w intensywnych warsztatach i szkoleniach 
dotyczących między innymi wzmacniania komunikacji wewnętrz-
nej i zewnętrznej oraz projektowania oferty programowej na 
nadchodzący rok w oparciu o lokalne dziedzictwo i współpracę 
z mieszkańcami.

W dniach 4-5 kwietnia 2019 r. odbył się I Międzyszkolny 
Konkurs Recytatorski pod patronatem Domu Kultury 
w Kroczycach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Kroczycach. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa 
w Kroczycach.

W konkursie wzięli udział reprezentanci klas I-VIII ze Szkoły Pod-
stawowej w Dzibicach, Szkoły Podstawowej w Kroczycach, Szkoły 
Podstawowej w Pradłach, Szkoły Podstawowej w Siamoszycach 
oraz Szkoły Podstawowej we Włodowicach, którzy zmagali się w 
trzech kategoriach wiekowych o laur zwycięzcy. Komisja konkur-
sowa oceniała występy wszystkich uczestników według następu-
jących kryteriów: dobór repertuaru, kultura słowa, interpretacja 
utworu oraz ogólny wyraz artystyczny.

Oceny uczestników biorących udział w konkursie dokonało jury  
w składzie:

Przewodniczący – Leopold Stawarz
Członkowie – Zofia Machura, Joanna Drabek, Olimpia Karbow-

nik, Izabela Buczek, Bożena Pardela.
Nagrody zostały ufundowane przez Dom Kultury w Kroczycach, 

Gminną Bibliotekę Publiczną w Kroczycach oraz Szkołę Podsta-
wową w Kroczycach. Organizatorem konkursu były nauczycielki ze 
Szkoły Podstawowej w Kroczycach, Ewelina Pasich i Renata Baran. 

laureaci W PierWszeJ KateGorii WieKoWeJ:

i KateGoria WieKoWa
I miejsce - Kinga Pleban (Szkoła Podstawowa w Pradłach)
II miejsce - Oliwia Baran (Szkoła Podstawowa w Siamoszycach)
III miejsce - Julia Napora (Szkoła Podstawowa we Włodowicach)
Wyróżnienie - Kacper Wójcik (Szkoła Podstawowa w Kroczycach)
Wyróżnienie - Zuzanna Żebrak (Szkoła Podstawowa w Kroczycach)

ii KateGoria WieKoWa
I miejsce - Łukasz Pluta (Szkoła Podstawowa we Włodowicach)
II miejsce - Jagoda Biała (Szkoła Podstawowa we Włodowicach)
III miejsce - Michalina Bzdęga (Szkoła Podstawowa w Siamoszycach)
III miejsce - Kinga Dub (Szkoła Podstawowa w Siamoszycach)
Wyróżnienie - Katarzyna Latacz (Szkoła Podstawowa w Kroczycach)

iii KateGoria WieKoWa
I miejsce - Kita Amelia (Szkoła Podstawowa w Pradłach)
II miejsce - Zuzanna Mucha (Szkoła Podstawowa w Kroczycach)
III miejsce - Michalina Gardas (Szkoła Podstawowa w Kroczycach)
Wyróżnienie - Aleksandra Kaproń (Szkoła Podstawowa w Pradłach)
Wyróżnienie - Alicja Masiarek (Szkoła Podstawowa w Dzibicach)

zwycięzcom gratulujemy!

i mięDzYszKolnY KonKurs recYtatorsKi
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Jubileusz Pożycia 
małżeńskiego par 
z naszej gminy

Małżeństwa, które obchodziły Jubileusz Pożycia Mał-
żeńskiego, mogą być wzorem dla innych i pokazują jak 
„swą miłość przenieść przez życie”. W dniu 21 marca 

tego roku w Hotelu Fajkier miała miejsce uroczystość uhono-
rowania par, które przeżyły razem 50 i 60 lat. 

Pary świętujące 50 - lecie małżeństwa otrzymały przyznawane 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medale za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie. Uroczystego aktu dekoracji dokonał 
Wójt Gminy Kroczyce, Stefan Pantak. Pamiątkowe dyplomy oraz 
kwiaty wręczył Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce, Krzysz-
tof Janikowski. Jubilaci otrzymali również drobne upominki. Po 
okolicznościowym toaście wzniesionym przy lampce szampana 
wszyscy zgromadzeni odśpiewali gromkie „Sto lat”! Uroczystość 
swoim występem uświetnili artyści: Anita Maszczyk, Agnieszka 
Ciupek, Leopold Stawarz, Andrzej Kaim i Michał Rus.

Jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego obchodziło 19 par: 
Leokadia i Jan Ciszewscy, Lidia i Józef Domagałowie, Janina 

i Antoni Dydakowie, Halina i Kazimierz Flakowie, Janina i Jan 
Gortelowie, Irena i Tadeusz Grabowscy, Daniela i Edward Grze-
sicowie, Janina i Julian Kaczmarzykowie, Alfreda i Marian Korpy-
siowie, Marta i Marian Masłowscy, Henryka i Edward Pardelowie, 
Anna i Roman Pietrzykowie, Stefania i Edward Siudyłowie, Janina 
i Jan Struzikowie, Teresa i Czesław Szczechlowie, Irena i Stanisław 
Szlachtowie, Marianna i Zenon Szotowie, Alicja i Zdzisław Widaw-
scy oraz Zofia i Jan Zamorowie. Z kolei 5 par świętowało Jubileusz 
60 - lecia pożycia małżeńskiego: Wanda i Józef Bednarzowie, Anna 
i Stanisław Matyjowie, Janina i Stefan Lenartowiczowie, Kazimiera 
i Władysław Przeworscy oraz Genowefa i Piotr Welonowie. 

sezon imprez plenerowych  
w Kroczycach zaczyna się w maju

Zbliża się sezon imprez plenerowych. Od maja do września 
na terenie amfiteatru w Kroczycach odbędzie się wiele 
ciekawych wydarzeń, a ich organizatorem będzie, jak co 

roku, Dom Kultury w Kroczycach. 

W maju najważniejszą imprezą będzie Dzień Matki. Wydarzenie 
„Kocham swoją Mamę” zaplanowano na piątek, 24 maja. Wystąpi 
aktorka, piosenkarka oraz autorka muzyki i tekstów, Agnieszka 
Chrzanowska. W maju odbędzie się też Międzyszkolny Przegląd 

Talentów Artystycznych oraz Dzień bez przemocy w szkole. Na 
czerwiec zaplanowano Dzień Dziecka (01.06) oraz Taneczny Począ-
tek Wakacji (29.06). Najważniejszą imprezą będą Kroczyckie Wianki, 
które w tym roku odbędą się 15 czerwca. Już wiadomo, że w tej 
edycji imprezy wystąpią zespoły: Dwie Korony, Toloka oraz Muchy. 
Będzie też wioska słowiańska oraz prezentacje kulinarne. W lipcu i 
sierpniu planowane są dyskoteki oraz rozgrywki sportowe. Z kolei 
7 września zamykamy sezon Świętem Kluchy.
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Koncert noworoczny w Kroczycach 
to wielkie muzyczne wydarzenie 
nie tylko w gminie, ale w całym 

powiecie zawierciańskim. W niedzielę, 
27 stycznia, hala sportowa przy SP w 
Kroczycach ponownie pękała w szwach.

Podczas koncertu wystąpili między 
innymi: Julia Bednarz, Weronika Glinka, 
Olimpia Karbownik, Aleksandra Płóciennik, 
Katarzyna Sochacka, Julia Szlachta, Wikto-
ria Szlachta, Andrzej Kaim, Marcin Szlachta, 
Szymon Jędrusik oraz Adam Sochacki.

W trakcie koncertu zaprezentowały 
się także: Chór Cecyliański, Chór Capella 
Vartiensis, Zespół Fatamorgana, grupa 
taneczna uczniów ze szkół gminy Kroczyce, 
Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Kroczycka”. 
Scenografię wykonała Renata Oruba z pra-
cowni Bez Ogródek oraz Koło Gospodyń 
Wiejskich z Podlesic.

Tuż przed koncertem wystąpiła Kro-
czycka Orkiestra Dęta pod dyrekcją Toma-
sza Zawadzkiego. Jurajską Orkiestrę Kame-
ralną, która akompaniowała wszystkim 
solistom, poprowadził Leopold Stawarz. 
Gwiazdą wieczoru był solista Teatru Wiel-
kiego w Poznaniu, bas - Damian Konieczek. 
Imprezę poprowadziła Anita Maszczyk. 

W tym roku w pro-
gramie imprezy poja-
wiły się fragmenty musi-
calu „Skrzypek na dachu” czy też utwory 
zespołu Queen. Próby do koncertu 
noworocznego w Kroczycach zaczęły się 
w listopadzie ubiegłego roku, a w przed-
sięwzięcie zaangażowanych było ponad 
stu artystów, których do występu przygo-
towali: Barbara Czajkowska, Celina Miłosz, 
Katarzyna Oruba, Olimpia Karbownik, 
Piotr Hankus, Piotr Warżała oraz Tomasz 
Zawadzki. Przed i po koncercie była możli-
wość zrobienia sobie zdjęcia przy ściance, 
do której prowadził czerwony dywan. 
Każdy mógł zatem poczuć się jak podczas 
wielkiej gali. 

W organizację koncertu zaangażowało 
się wiele osób, między innymi pracowni-
ków technicznych, pracowników Domu 
Kultury w Kroczycach, Urzędu Gminy w 
Kroczycach, czy Szkoły Podstawowej w 
Kroczycach. Partnerami wydarzenia byli: 
Zajazd Magda (Bożena i Zbigniew Nędzo-
wie), Adam Trzepizur, Delikatesy Centrum 
w Kroczycach, Robert Koclęga oraz Bożena 
Kusina.

Koncert noworoczny 
w Kroczycach 
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skalniak walczy  
o kolejne wygrane

Piłkarze Skalniaka Kroczyce zajmują obecnie szóste miejsce w 
Patrick A-klasie Sosnowiec. Ruszyła już runda wiosenna rozgrywek, 
a zawodnicy rozgrywają swoje mecze na stadionie w Kroczycach. 
- Nic się nie zmienia odkąd tutaj jestem, chcemy wygrywać jak naj-
częściej - podkreśla trener Skalniaka Kroczyce, Dariusz Wolny. - Co 
rundę musimy tworzyć nową drużynę, a obecna została dopięta za 
pięć dwunasta. Czas pracuje na naszą korzyść, ale potrzeba cier-
pliwości - mówi Dariusz Wolny. Po rundzie jesiennej najlepszymi 
strzelcami byli: Kamil Majewski (8 bramek), Robert Mastalerz 
(7), Radosław Dudek (3) oraz Karol Wasik, Daniel Toroń, Mateusz 
Kozłowski i Tristan Malatyński (1). Na początku rundy wiosennej 
najskuteczniejsi są Mastalerz, Majewski, Piotr Zarychta i Bartosz 
Rutkowski. 

Wiosenna pogoda za oknem i zbliżający się czas Świąt 
Wielkanocnych sprzyja spotkaniom w bibliotece. 
W środę, 3 kwietnia, Bibliotekę Publiczną w Kroczy-

cach odwiedzili uczniowie klasy I c ze Szkoły Podstawowej 
w Kroczycach.

Celem takich spotkań jest promowanie czytelnictwa wśród naj-
młodszych dzieci. Bajki towarzyszą dzieciom od najmłodszych lat, 
rozwijają wyobraźnie dziecięcą, mają duży wpływ na kształtowanie 

cech osobowości. Jest to doskonały czas na rozbudzanie zainte-
resowań czytelniczych. Bardzo ważne jest, by każde dziecko, bez 
względu na wiek, miało codziennie kontakt z książką. Uczniowie 
wysłuchali informacji o bibliotece i o zbiorach znajdujących się na 
półkach. Dzieci dowiedziały się, jak można stać się czytelnikiem 
biblioteki oraz jak należy się w niej zachować. W drugiej części 
spotkania uczniowie ze zwykłego białego papierowego talerzyka 
wyczarowali przepiękne kompozycje kwiatowe. Prace te można 
oglądać na wystawie w bibliotece. 

Wiosna 
w bibliotece

Co słychać  
w Przedszkolu Publicznym 

w Kroczycach?
Początek roku w Przedszkolu Publicznym w Kroczycach rozpo-

czął się bardzo pracowicie. Ruszyły przygotowania do Dnia Babci 
i Dziadka, a dzieci starały się jak najlepiej wypaść przed swoimi 
ukochanymi dziadziusiami i babciami. Mieliśmy też wspaniały i 
kolorowy bal karnawałowy. Przed feriami odbyło się spotkanie z 
ratownikami Grupy Jurajskiej GOPR. Na początku marca odwiedził 
nas teatrzyk lalkowy, a przedszkolaki mogły zobaczyć bajkę ,,Jaś i 
Małgosia”. Nie zabrakło występów z okazji Dnia Kobiet. W naszym 
przedszkolu z okazji Dnia Wiosny odbyły się występy, a wszystkie 
przedszkolaki ubrały się na zielono. Obecnie przygotowujemy się 
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W szkole Podstawowej w Pradłach uczniowie mają możli-
wość rozwijania swoich talentów i pasji. chętnie biorą udział 
w różnorodnych konkursach i zawodach, gdzie osiągają liczne 
sukcesy. Jesteśmy z nich bardzo dumni. Bardzo dużym sukce-
sem uczniów jest zdobycie tytułu mistrza Powiatu w ogólno-
polskim Konkursie Wielka liga czytelników. Już po raz drugi 
uczniowie udowodnili, że są najlepsi w powiecie. Szkołę repre-
zentowali: Lena Bzdęga, Alicja Kozłowska i Filip Pompka, którzy 
zostali Mistrzami Powiatu Zawierciańskiego. Natomiast Oliwia 
Ciszewska, Amelia i Karolina Tuszyńska zajęły II miejsce (w kate-
gorii klas V-VIII).

Drużyna piłkarska klas młodszych zajęła I miejsce w Turnieju  
„Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” i uzyskała awans 
do finału wojewódzkiego, który odbędzie się 11.04.2019 r. 
w Chorzowie. W listopadzie w Pilicy odbył się Rejonowy Kon-
kurs Piosenki Patriotycznej, gdzie Amelia Kita i Gabriela Pantak 
zajęły I miejsce, natomiast II miejsce Zuzanna Latacz. W grudniu, 
podczas Jurajskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek - Łazy 2019, 
Amelia Kita i Gabriela Pantak zdobyły II miejsce. Uczniowie pre-
zentowali również swoje umiejętności wokalne w XIII Regional-
nym Konkursie Piosenki Angielskiej, gdzie wyróżnienie zdobył 
duet -  Zuzanna Latacz i Kacper Lendor. 8 marca w Szkole w Pilicy 
w Festiwalu Piosenki Szkolnej Maja Bednarz wywalczyła III miej-
sce. 30 marca w Bazylice na Świętym Krzyżu odbył się VI Przegląd 
Pieśni Pasyjnej i Pokutnej gdzie szkołę reprezentowała Amelia 
Kita i zajęła w kategorii soliści III miejsce. W konkursach plastycz-
nych uczniowie również osiągają sukcesy. W marcu w Starostwie 
Powiatowym w Zawierciu odbyło się podsumowanie eliminacji 
powiatowych konkursu plastycznego OSP ,,Zapobiegajmy Poża-
rom”. Wyróżnienia otrzymały Milena Rusin, Weronika Buła oraz 
Amelia Kita. O wszechstronnych zainteresowaniach i uzdolnie-
niach uczniów świadczy również ich sukces w eliminacjach gmin-
nych do Turnieju BRD, gdzie drużyna z Pradeł zdobyła II miejsce 
w gminie. Za nami również Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożar-
niczej, w którym Bartosz Napora zajął II miejsce, natomiast Julia 
Dors III miejsce. Uczniowie brali także udział  w konkursie wiedzy 
o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę, w którym do drugiego 
etapu zakwalifikowały się Aleksandra Kaproń i Oliwia Sochacka. 
W Finale XIX Turnieju Jednego Wiersza w Szczekocinach Łukasz 
Łągiewka zdobył wyróżnienie.

Dla niepodległej
W dniu 9 listopada 2018 r. świętowano obchody 100 rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości.  Ceremonię rozpoczęto 
na placu szkolnym, gdzie o godzinie 11:11 wszyscy zaśpiewali 
hymn narodowy, a tym samym włączyli się w ogólnonarodową 
formę uczczenia 100-lecia niepodległości - w bicie „rekordu dla 
niepodległej”. Uczniowie klas starszych przedstawili montaż 
słowno – muzyczny „oblicza ojczyzny w poezji i pieśni”. Uroczy-
stość była ważnym wydarzeniem w życiu społeczności szkolnej 
i lokalnej.  Z okazji 100 rocznicy uczniowie brali również udział 
w Ogólnopolskim Konkursie „Do hymnu”.

– pasje i talenty w szkole 
Podstawowej w Pradłach

Nasze 
sukcesy

uczniowie szkoły Podstawowej chętnie angażują się w akcje 
charytatywne.

„razem na święta” to hasło przyświecające akcji charytatyw-
nej rekomendowanej przez MEN -  uczniowie wykonali zapro-
szenia na Jasełka, które odbyły się 20.12.2018 r. oraz stroiki dla 
samotnych mieszkańców pobliskich miejscowości. Uczniowie 
włączyli się także w akcję WOŚP. Sztab przekazał na rzecz Fun-
dacji kwotę 4.621,01zł. 1 kwietnia 2019r. odbył się dobroczynny 
kiermasz wielkanocny, którego celem była zbiórka pieniędzy na 
rehabilitację Natalki Okularczyk. Dzięki zaangażowaniu rodziców 
i uczniów zebrano ponad 3000 zł.

Projekty w szkole Podstawowej w Pradłach
W Szkole Podstawowej w Pradłach realizowany jest projekt 

przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu przy współpracy 
Urzędu Gminy w Kroczycach „młody da Vinci - innowacyjne 
zajęcia dla dzieci i młodzieży” oraz projekt „odkrywam 
sekrety nauki!”  współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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   U c z n i o w i e  n a s z ą  d u m ą 
 
     Istnieją na przestrzeni lat konkursy, w których uczniowie Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Dzibicach odnoszą liczne 
sukcesy. Do nich należy m.in. coroczny Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W tym roku  
w  e l i m i n a c j a c h  g m i n ny c h  w  I I  g r u p i e  w i e ko w e j  w y g r a ł a  u c ze n n i c a  k l a s y  V I  -   A l i c j a  M a s i a r e k ,  a  w  I  g r u -
p ie  wiekowej  je j  starsza  s iostra  –  uczennica  k l .  V I I I  -  Łuc ja  Masiarek,  która  w ubiegłym roku reprezento-
wała województwo śląskie w 41.  Finale Ogólnopolskiego Turnieju rozgr ywającego się w Świdwinie.  I I  miej-
sce w II grupie zajął również uczeń klasy VIII – Filip Gromada. Uczniów przygotowywała p. Agnieszka Mularczyk. 
     P o z o s t a j ą c  w  t e m a t y c e  p o ż a r n i c z e j ,  n i e  s p o s ó b  n i e  w s p o m n i e ć  o  O g ó l n o p o l -
s k i m  K o n k u r s i e  P l a s t y c z n y m  „ Z a p o b i e g a j m y  P o ż a r o m ” .  N a  s z c z e b l u  p o w i a t u  z a w i e r c i a ń s k i e g o  
w III grupie wiekowej, wśród pięciu wyróżnionych, znalazły się prace uczennic klasy VI – Julii Gardas i Alicji Masiarek. 
  W dniu 1 kwietnia w Katowicach odbyła się Gala Laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Łucja Masiarek po raz trzeci 
z rzędu odebrała nagrodę jako laureatka Konkursu z Języka Polskiego. Jest także finalistką konkursu z Geografii. Dodać należy, że 
równocześnie z Konkursami organizowanymi przez KO w Katowicach odbywały się eliminacje szkolne konkursów organizowanych 
przez Jurajskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych, w których Łucja przeszła do II etapu z: j. angielskiego, j. niemieckiego, historii, 
fizyki, biologii, geografii i matematyki.

Za nami eliminacje gminne do ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”
29 marca, w budynku Szkoły Podstawowej w Kroczycach, 16 uczniów czterech szkół z terenu gminy Kroczyce przystąpiło do eliminacji 

gminnych do ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. 

Uczestników przywitał Komendant Gminny ZOSP RP w Kroczycach Prezes OSP w Kroczycach, druh Krzysztof Bednarz, a także Naczelnik 
OSP w Kroczycach, druh Maciej Bednarz. Uczestnicy, wypełniając testy, musieli wykazać się wiedzą z zakresu pożarnictwa oraz udzielania 
pierwszej pomocy. Podczas oczekiwania na wyniki turnieju, uczniowie mogli zapoznać się ze sprzętem w strażnicy OSP Kroczyce. Druh 
Maciej Bednarz opowiedział też o służbie w straży pożarnej.

W obu grupach triumfowały siostry Alicja Masiarek i Łucja Masiarek, uczennice Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Dzibicach, 
przygotowywane przez Agnieszkę Mularczyk. Ponadto w grupie pierwszej II miejsce zajął Bartosz Napora ze Szkoły Podstawowej w Pra-
dłach, a III miejsce - Bartosz Brożek ze Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Siamoszycach. W grupie drugiej II miejsce zajął Filip 
Gromada ze Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Dzibicach, a  III miejsce zajęła Julia Dors ze Szkoły Podstawowej w Pradłach.

Alicja i Łucja będą reprezentować naszą gminę podczas eliminacji powiatowych w Starostwie Powiatowym w Zawierciu.
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Miejmy oczy szeroko otwarte ...

	 Szkoła	Podstawowa	w	Kroczycach	podejmowała	liczne	działania	na	rzecz	rozwoju	swoich	uczniów.	Braliśmy	udział	w	Kiermaszu	Misyjnym,	
Szlachetnej	Paczce,	WOŚP,	Górze	Grosza,	kampanii	charytatywnej	Stowarzyszenia	Sursum	Corda,	projekcie	UNICEF	–	Wszystkie	Kolory	Świata,	akcji	
Obudź	się,	Karola	oraz	wielkanocnym	kiermaszu	dla	Natalki	Okularczyk.	Podjęte	działania	nie	tylko	wspomogły	finansowo	i	rzeczowo	najbardziej	
potrzebujących,	ale	wzbogaciły	duchowo	darczyńców,	tym	samym	uwrażliwiły	na	potrzeby	innych.	
	 		Społeczność	uczniowska	należy	do	grona	tych,	którzy	chcą	być	pomocni	w	sytuacjach	zagrożenia	życia,	dlatego	uczestniczyliśmy	w	spotkaniach	

warsztatowym	z	zakresu	pierwszej	pomocy	zorganizowanym	przy	współpracy		strażaków	z	OSP	w	Kroczycach	oraz	w	akcji	bicie	rekordu	w	resuscytacji.	
	 Szeroko	otwarte	oczy	należy	mieć	także	na	bezpieczeństwo.	W	tym	celu		uczniowie	naszej	szkoły	uczestniczyli	w	spotkaniu	z	policjantem.	

Ogromne	zagrożenie	wiąże	się	z	niewłaściwym	korzystaniem	z	komputera	i	Internetu,	o	czym	przekonali	nas	uczniowie	klasy	Va	i	Vb	na	apelu	dotyczącym	
cyberprzemocy.	
	 O p r ó c z 	 z a a n g a ż o w a n i a 	 w 	 p o m o c 	 i n n y m 	 u c z n i o w i e 	 	 k s z t a ł t o w a l i 	 p o s t a w ę 	 p a t r i o t y c z n ą .	 

W 	 z w i ą z k u 	 z 	 o b c h o d a m i 	 s e t n e j 	 r o c z n i c y 	 o d z y s k a n i a 	 n i e p o d l e g ł o ś c i 	 p r z e z 	 P o l s k ę 	 b r a l i ś m y 	 u d z i a ł	 
w	biciu	rekordu	dla	Niepodległej	w	śpiewaniu	hymnu	oraz	w		ogólnopolskim	konkursie	dla	szkół	podstawowych	„Do	Hymnu”.	
	 Wszystkie	podjęte	przez	naszą	szkołę	działania	znakomicie	wpisują	się	w	koncepcję	kształcenia	i	rozwijania	kompetencji	kluczowych	uczniów,	

w	szczególności	kompetencji	społecznych	i	obywatelskich,	które	zmierzają	do	kształtowania	właściwych	postaw	młodego	człowieka.

Wiosną dzieje się jeszcze więcej… w Szkole Podstawowej w Siamoszycach
Ostatnie miesiące w naszej szkole upłynęły bardzo szybko i intensywnie. Prezentując naszym najbliższym tradycyjny występ bożo-

narodzeniowy, przeszliśmy płynnie do nowego roku 2019. A w nim stawiamy na kształtowanie umiejętności matematyczno-przy-
rodniczych, umiejętności z zakresu skutecznego uczenia się oraz zdobywania doświadczeń dzięki uczestniczeniu w zajęciach Klubu 
Młodego Badacza, a wszystko to za sprawą unijnego projektu ,,Rozwijanie potencjału uczenia się w małych wiejskich szkołach’’, 
dzięki któremu nasza szkoła zostanie wyposażona w nowy sprzęt do pracowni matematyczno-przyrodniczej oraz komputerowej. 

Prócz tradycyjnych zajęć lekcyjnych Szkoła Podstawowa w Siamoszycach uczestniczy w licznych konkursach i wydarzeniach oko-
licznościowych. Braliśmy udział: w turniejach szachowych, konkursach wiedzy o pożarnictwie i bezpieczeństwie w ruchu drogowym, 
a także w przedmiotowych konkursach i olimpiadach międzyszkolnych, nie zapominając o ważnych uroczystościach. Obchodziliśmy 
m.in. święto naszych Babć i Dziadziusiów, Dzień Zakochanych, Dzień Kobiet, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień św. Patryka, Światowy 
Dzień Świadomości Autyzmu.

Aktualnie przygotowujemy się do kolejnych wyzwań czekających zarówno na uczniów klas młodszych, jak i starszych. Przed nami 
kolejne szczyty do zdobycia, kolejne marzenia do spełnienia! I nim zaczną się wakacje, my zdołamy kilka osiągnąć.  

Jedyni reprezentanci Gminy Kroczyce podczas obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu
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