WIEŚCI
z Kroczyc i okolicy
Biała Błotna Browarek Dzibice Dobrogoszczyce Gołuchowice Huta Szklana Kostkowice Kroczyce
Lgota Murowana Lgotka Podlesice Piaseczno Pradła Przyłubsko Siamoszyce Siedliszowice
Siemięrzyce Szypowice Trzciniec

Nr 2/2020 | Sierpień 2020 | Gazeta bezpłatna | Kwartalnik | ISSN 1505-4055

W tym numerze m.in. :
Uroczyste
pożegnanie
proboszczaJana Kopcia
Str. 2

Prace nie ustają
przy budowie
kanalizacji
w Kroczycach
Str. 8

Moda to moja
ogromna pasjawywiad
z Klaudią Klimas
Str. 17

Wieści z Kroczyc i okolicy | Nr 2/2020 | Sierpień 2020

1

W NUMERZE:
Uroczyste pożegnanie proboszcza
parafii w Kroczycach - księdza Jana Kopcia
Cisza w eterze
Dom Kultury w Kroczycach stawia na
kulturę w sieci!
Bardzo udane „Muzyczne Odmrożenie” 
Nowy wymiar edukacji- zdalna szkoła
To już szóste rozdanie stypendiów Wójta
Gminy Kroczyce dla wybitnie
zdolnej młodzieży
Wakacje na Jurze? Czemu nie!
Przebudowa drogi w Siemięrzycach
zakończona
Remont świetlicy wiejskiej
w Dzibicach na finiszu! 
Nie ustają prace przy budowie kanalizacji
w Kroczycach
Kiedy zostanie wybudowana obwodnica
Kroczyc i Pradeł? 
Bezpieczniej przy dojściu na cmentarz
w Pradłach
Wybory prezydenckie w 2020r.
Jak głosowaliśmy?
PSYgarnij przyjaciela ze Schroniska
w Zawierciu
Nie bądź obojętny, reaguj na wandalizm!
Demontaż, transport i utylizacja azbestu
z budynków prywatnych na terenie Gminy
Kroczyce w 2020 roku
Zauważysz dzikie wysypisko śmieci?
Zgłoś je!	
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów
pochodzących z działalności rolniczej
Ruszyły kontrole segregacji odpadów
komunalnych
Rolniku, złóż wniosek o zwrot akcyzy
od paliwa rolniczego
Uzyskaj wsparcie finansowe w walce
o Czyste Powietrze
Konkurs „Jurajskie Berło”- aż 4
kandydatury z Gminy Kroczyce!	
Moda to moja ogromna pasja
Nowe zasady korzystania z biblioteki
Skalniak po trzech miesiącach przerwy
wrócił do gry
Impreza biegowa Jurathlon Run 2020
Nowy wóz strażacki w szeregach
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kroczycach 

2
3
3
4
5
6
6
7
7
8
9
9
10
11
12
12
13
13
14
14
15
16
17
18
19
19
20

„Wieści z Kroczyc i okolicy”
Gazeta Gminna
Wydawca:
Urząd Gminy w Kroczycach
ul. Batalionów Chłopskich 29
42-425 Kroczyce
tel. 34 315 21 50 do 5
e-mail: gazeta@kroczyce.pl
Redakcja:
Martyna Wojciechowska
Joanna Drabek
Opracowanie tekstów:
Grażyna Masiarek, Wioletta Janoska,
Karolina Świerczyna, Zofia Machura,
Dorota Bombska, Martyna Wojciechowska, Joanna Drabek, Katarzyna
Miśta, Monika Gajecka
DTP:
Grafpress, www.grafpress.com.pl

2

Uroczyste pożegnanie
proboszcza
parafii w Kroczycach
- księdza Jana Kopcia

P

od koniec czerwca biskup kielecki mianował nowych proboszczów w diecezji
kieleckiej, więc również w parafii pw. Św. Jacka i Św. Marii Magdaleny w Kroczycach nastąpiła zmiana proboszcza. W związku z tym odbyło się uroczyste
pożegnanie dotychczasowego duszpasterza parafii, księdza dziekana Jana Kopcia.
Oficjalne pożegnanie i jednocześnie podziękowanie za czternaście lat kapłańskiej posługi
odbyło się w niedzielę, 5 lipca tego roku o godzinie 11 w kościele parafialnym. Podczas uroczystości Wójt Gminy Kroczyce - Stefan Pantak, wraz z Sekretarz Gminy - Ewą Kaziród Kulą oraz przewodniczącym Rady Gminy Kroczyce - Krzysztofem Janikowskim przekazali
akt nadania księdzu proboszczowi tytuł Honorowego Obywatela Gminy Kroczyce. Uroczystość uświetnił Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Kroczycka” wraz z kapelą, chór parafialny,
Chór Cecyliański oraz Gminna Orkiestra Dęta. Uroczystość poprowadziła Anita Maszczyk.
Wyrazem uznania dla pracy księdza proboszcza była liczba parafian, którzy
przybyli na doniosłe podziękowanie. Owoców pracy księdza proboszcza jest wiele. To
właśnie dzięki jego staraniom kościół zyskał ogrzewanie centralne. Za jego posługi w Kroczycach przeprowadzono remont generalny dwóch wież kościelnych poprzez wymianę
konstrukcji dachowych i pokrycie ich blachą miedzianą, wykonano kostkę brukową wokół
kościoła, wymieniono okna i drzwi, odremontowano kościelne organy oraz wybudowano
i wyposażono plebanię. Ksiądz proboszcz Jan Kopeć w sposób szczególny uczestniczył
w najważniejszych wydarzeniach związanych z życiem duchowym i społecznym Kroczyc.
Współpracował z kołami gospodyń wiejskich, strażakami, orkiestrą dętą i innymi grupami
społecznymi oraz instytucjami publicznymi. Organizował wycieczki i rekolekcje. Wspierał
instytucje związane z edukacją i kulturą, włączając się w działania wychowawcze, edukacyjne i rekreacyjne.
Odchodzący z Kroczyc ksiądz proboszcz Jan Kopeć objął parafię Brata Alberta Chmielowskiego w Sędziszowie. Nowym proboszczem naszej parafii został ksiądz Zbigniew
Krzyszkowski, dotychczasowy proboszcz parafii WNMP w Samsonowie.
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Cisza w eterze

H

ard reset. To według mnie najlepsze słowa, które opisują
nasz stan z początku epidemii, gdy zamknięto szkoły
i nie uruchomiono jeszcze nauki zdalnej. Jeśli urządzenie
elektroniczne nie działa, najprostszym sposobem na naprawę
go jest przywrócenie podstawowych ustawień. Proste, prawda?
Kryzys epidemiczny na świecie miał być takim hard resetem dla
ludzkości, okazją do spojrzenia ponad swoje codzienne sprawy.
Początkowo w wielu różnych publikacjach pojawiła się opinia,
a raczej nadzieja, że obecny kryzys jest okazją do wprowadzenia pewnych zmian, poukładania świata na nowo. Oczywiście
miały być to zmiany na lepsze, przynajmniej w zakresie ekologii,
ekonomii czy społeczeństwa. Gdyby spojrzeć globalnie na nasz
świat w ostatnich latach, na myśl nasuwa mi się jedno słowo:
szaleństwo. My, ludzie, lataliśmy samolotami we wszystkich
kierunkach, eksportowaliśmy i importowaliśmy towary, patrząc
tylko na ekonomiczne korzyści, pomijając ekologiczne koszty.
Żyliśmy, i nadal żyjemy, na wieloaspektowy i niemożliwy do
policzenia kredyt. Była ogromna nadzieja, że doprowadzimy do
zmian po pandemii, bo ludzkość dostała szansę do zastanowienia
się nad ładem tego świata. Z dzisiejszej perspektywy myślę, że
medialni publicyści wróżący świetlaną przyszłość są ogromnymi
optymistami. Z drugiej jednak strony jeszcze nie nastał czas na
ostateczne podsumowania i nie wiadomo kiedy nastanie koniec
epidemii. Warto jednak podsumować ten czas, kiedy większość
z nas proszono o zostanie w domu.

Gdzieś w tle globalnych zmian i problemów działa się prywatna
historia każdego z nas. Ludzie ogólnoświatowy hard reset przeżywali
różnie. Nie zabrakło trudnych historii ludzi chorych, tych, którzy przez
pandemię stracili pracę albo rodzin, w których kłótnie uderzyły ze
zdwojoną siłą. Jednak są i pozytywne historie. Część znanych mi osób
w naszych rozmowach podkreślało, że miało okazję spędzić ze swoją
rodziną dużo więcej czasu niż zwykle. Dostrzegli piękno w codzienności, rodzinnym lepieniu pierogów, byciu razem, graniu w planszówki.
Ludzie przeszli na przymusowy minimalizm i slow life, ale niektórym
to się spodobało. Czy mieli prawo do radości z codziennego życia, gdy
w tym samym czasie chorują i umierają inni ludzie? Może dla innych
to trudne i nie na miejscu, ale ja powiem, że tak. Przede wszystkim,
mamy prawo do własnych przeżyć, przeżywania swoich emocji i swojego życia po... swojemu. Tak bardzo jesteśmy zależni na co dzień od
opinii ludzi, na których nam nawet nie zależy.
Myślę, że najlepszym rozwiązaniem do wprowadzenia wielkich
zmian są małe kroki, a wprowadzenie globalnych zmian powinniśmy
zacząć od siebie. Co do cieszenia się z codzienności, to pamiętam
pierwsze po przerwie wyjście do lasu. I nagle dotarł do mnie cały sens
praktykowania modnej ostatnio uważności. Cieszenia się chwilą.
Tego, że świeci słońce, że śpiewają ptaki, a ja mogę sobie pooddychać
świeżym powietrzem i że mieszkam na wsi, a nie w mieście. Straszny
banał, ale czasem mam wrażenie, że uciekamy od takich prostych
radości, bo przecież to zbyt oczywiste, żeby cieszyć się z prozy życia.
Mamy w sobie przekonanie, że cieszyć należy się z rzeczy wielkich
i napawających dumą. Może czasem warto po prostu wystawić swoją
buzię do słońca, posłuchać ciszy i uśmiechnąć się samemu do siebie.

Joanna Drabek

Dom Kultury
w Kroczycach
stawia na
kulturę w sieci!

P

o czasowym zawieszeniu działań
kulturalnych, ze względu na pandemię, Dom Kultury w Kroczycach
wraca do publiczności z nowymi formami
prezentacji. Ze względu na bezpieczeństwo, wydarzenia kulturalne odbywają się
online.
Jak przyznaje dyrektor Domu Kultury
w Kroczycach Leopold Stawarz, decyzja
o ponownym powrocie do organizowania
wydarzeń w nowej formie była podyktowana
potrzebami kulturalnymi lokalnej społeczności. Powrót do sposobu organizacji imprez
sprzed stanu epidemii nie był jeszcze możliwy, dlatego podjęto decyzję o nagraniu

koncertów z udziałem samych artystów
i upublicznieniu tych nagrań w Internecie.
Wszystkie próby do wydarzeń online oraz
same projekcje odbyły się z zachowaniem
wszelkich środków bezpieczeństwa.
Pierwszym wydarzeniem online był
koncert z okazji Dnia Mamy. W nagraniu
wzięli udział członkowie Zespołu Pieśni
i Tańca Ziemia Kroczycka oraz soliści: Julia
Szlachta, Wiktoria Szlachta, Agnieszka Łazarowicz i Bernard Stawarz. Kolejną krótkometrażową produkcją było nagranie spektaklu
pod tytułem “Wiankowe Igraszki”. W nagraniu krótkiego filmu w klimacie Kroczyckich Wianków wzięli udział między innymi
członkowie ZPiT Ziemia Kroczycka, Chór

Cecyliański oraz Koła Gospodyń Wiejskich
z gminy Kroczyce. Nagrania można nadal
obejrzeć w sieci na profilu DK na Facebooku, na nowo założonym kanale w serwisie
YouTube oraz na stronie internetowej Domu
Kultury w Kroczycach.
Filmy cieszą się sporym zainteresowaniem internautów. W szczytowym momencie
transmisja koncertu Dla Mam, była oglądana
na ponad 100 urządzeniach, a post z nagraniem spektaklu wiankowego dotarł do ponad
24 tysięcy użytkowników Facebooka. To
o wiele więcej, niż można byłoby zmieścić
w sali audiowizualnej domu kultury czy na
terenie amfiteatru.
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Bardzo
udane
„Muzyczne
Odmrożenie”

P

iękny Kraków, piękne Katowice…
ale najładniejsze nasze Kroczyce
– takie motto przyświecało koncertowi, który odbył się na Kroczyckich
Krupówkach. W niedzielę 2 sierpnia b.r.
na scenie w pierwszej imprezie plenerowej wystąpili artyści związani z Kroczycami. Dom Kultury w Kroczycach stawia
na promocję rodzimych talentów. Wydarzenie uświetnili uzdolnieni wokaliści
z Kroczyc. Swoje umiejętności wokalne
zaprezentowały siostry Szlachta: Julia
i Wiktoria, które we wrześniu 2020 r.
wystąpią w konkursie „Opolskich Debiutów” z własną piosenką. Nie zabrakło również ich taty- Marcina, który zaśpiewał dla
publiczności. Wystąpiła także Julia Bednarz związana od dziecka z kroczyckim
Domem Kultury oraz laureaci ostatniego
internetowego konkursu Państwowego
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”- Karolina
Mikoda, która zaprezentowała się w kreacji rodzimej projektantki - Klaudii Klimas, Karina Sornik i Bernard Stawarz.
Mogliśmy również usłyszeć laureatkę
I miejsca w Międzynarodowym Konkursie
Wokalnym w Kamieńcu Podolskim - Ewelinę Bednarz. Wszystkim wykonawcom
akompaniował znakomity zespół nazwany
– Drugim Oddechem Dyrektora.

utworem „Jingle bells” wykonanym przez
orkiestrę. Czyżby tęsknota za zimą?
Imprezę poprowadził Dyrektor Domu
Kultury - Leopold Stawarz. Cały koncert
był transmitowany na żywo w Internecie na oficjalnym profilu DK na portalu
Facebook. Koncert przyciągnął zainteresowanie wielu mieszkańców na miejscu
jak i w Internecie, gdzie transmisja osiągnęła ok. 9 tys. wyświetleń. Pozytywne
reakcje publiczności zgromadzonej na
żywo oraz komentarze i polubienia w sieci
jasno wskazują, że to było to świetne
wydarzenie.
Czas epidemii nie minął, dlatego koncert odbył się zgodnie z reżimem sanitarnym. Zostało udostępnione 75 miejsc
siedzących z zachowaniem wymaganego
odstępu oraz środki dezynfekujące dla
publiczności. Koronowirus niestety nie

„Muzyczne odmrożenie” nie mogło
odbyć się bez Gminnej Orkiestry Dętej
pod dyrekcją Tomasza Zawadzkiego, która
wprowadziła publiczność w muzyczny
nastrój hitami muzyki rozrywkowej. Zaskoczeniem w to niedzielne upalne popołudnie,
było muzyczne przeniesienie do grudnia
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odpuszcza, co potwierdza ilość zakażeń 1
sierpnia b.r.- 658, padł wtedy niechlubny
rekord od początku epidemii. W Gminie
Kroczyce na ten dzień nie odnotowano
nowych zachorowań na COVID-19 wywołanych koronawirusem SARS-CoV-2. Od
początku epidemii u 20 osób przebywających na terenie gminy zdiagnozowano
COVID-19, z czego 18 ozdrowiało, a 2
osoby niestety zmarły. Zmęczenie sytuacją epidemiczną oraz trwający sezon
urlopowy nie mogą uzasadniać odstąpienia od stosowania podstawowych
wymogów bezpieczeństwa. Apelujemy
o respektowanie zasad bezpieczeństwa
epidemiologicznego, w szczególności
dotyczących zachowania dystansu społecznego oraz noszenia maseczek, w miejscach gdzie one obowiązują. Dbajmy o siebie i o innych.

W

Nowy wymiar edukacjizdalna szkoła

ciągu roku szkolnego każdego ranka budzimy się i rozpoczyna się codzienna rutyna. Z chwilą otworzenia
oczu, machina rusza: budzimy dzieci, szykujemy drugie
śniadanie , które sumiennie pakujemy im do szkolnego plecaka i
wyprawiamy je do szkoły. Wszystko działa jak dobrze naoliwiona
maszyna, robimy to przecież nie pierwszy raz. Teraz możemy spokojnie ruszać do pracy lub innych obowiązków, których rodzicom
nie brakuje. Dzieci w tym czasie podnoszą swoją wiedzę w szkolnej
ławie, zawiązują przyjaźnie i rozwijają wartości społeczne. Przyzwyczailiśmy się już do takiego stanu rzeczy, weszliśmy w rytm
tej codzienności, nawet przez chwilę nie myśleliśmy o tym, że to
może się zmienić i to dosłownie z dnia na dzień.
Większość z nas nie pamięta sytuacji, w której doszło do zamknięcia
szkół z powodu wirusa. Pojawiały się epidemie np. grypy czy wzmożona liczba przeziębień co skutkowało bardzo niską frekwencją na
lekcjach, ale szkoły nie były zamykane. Historia jednak pamięta takie przypadki. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w 1918 roku co
związane było z epidemią hiszpańskiej grypy tzw. „hiszpanki”. Ale
okres ponad stu letni to naprawdę długo, żeby ponownie zacząć żyć
beztrosko i nie martwić się takim zagrożeniem. Wydawało nam się,
że żyjąc w XXI wieku i cywilizowanym kraju takie sytuacje nie dotkną
nas, ale wirus SARS – 2, który wywołuje chorobę COVID-19 postanowił nas zaskoczyć i przerwać tę beztroskę.
W dniu 11 marca nasze uporządkowane życie musiało zostać
przeorganizowane. Wtedy to właśnie dobiegła nas informacja o
zamknięciu szkół, fizycznie miało to nastąpić od 16 marca 2020
roku, a praktycznie stało się to już 12 marca. W dniach 12-13 marca
szkoła miała jeszcze obowiązek zapewnić opiekę dla dzieci, których rodzice nie zdołali tego zorganizować w tak krótkim czasie.
Od 16 marca szkoły zostały zamknięte na dwa tygodnie, co wówczas nie budziło jeszcze zbyt dużego niepokoju. Po tym czasie
okazało się jednak, że sytuacja szybko się nie zmieni, niezbędne
stało się zorganizowanie środków zaradczych w celu kontynuowania nauki przez dzieci pomimo braku możliwości chodzenia
do szkoły. Swoistym substytutem w tym przypadku była nauka
zdalna, dla naszego społeczeństwa to obcy a wręcz egzotyczny
sposób zdobywania i przekazywania wiedzy.
Zdalne nauczanie znane nam jest z informacji o systemie nauczania w odległej Australii. Tam na rozwój takiego właśnie systemu
kształcenia miało wpływ wiele czynników, ale przede wszystkim
był to fakt iż Australia jest krajem o olbrzymim obszarze i nie-

wielkiej populacji, gęstość zaludnienia wynosi jedynie 2,5 osoby
na kilometr kwadratowy. Geograficzne warunki w dużym stopniu
przyczyniły się do szybkiego zaadaptowania nauczania zdalnego.
Początki kształcenia korespondencyjnego w Australii sięgają
1897 roku. Przez te wszystkie lata
Australia dochodziła do perfekcji
w dziedzinie kształcenia na odległość, co spowodowało że system ten w obecnej chwili jest najlepiej rozwiniętym systemem kształcenia na odległość na świecie i
to na wszystkich poziomach edukacji. Pomimo tego, iż świat zna
takie przypadki i bardzo dobrze się sprawdzają takie metody edukacji, dla naszych Polskich szkół była to nowość. Sytuacja była
nowa i niestandardowa zarówno dla nauczycieli, dzieci jak i rodziców, ale gdy stało się pewne, że dzieci nieprędko wrócą do szkoły,
trzeba było działać szybko. Początki nie były łatwe, nie od razu
nauczyciele i dzieci z naszej gminy mogli korzystać z platformy
dostosowanej do zdalnego nauczania. Nauczyciele kontaktowali
się z uczniami za pomocą poczty elektronicznej lub elektronicznego dziennika, a pod koniec kwietnia mogli rozpocząć naukę
korzystając z platformy Microsoft TEAMS, co znacznie ułatwiło
pracę zarówno uczniom jak i nauczycielom. Taka forma edukacji
wymagała sporego zaangażowania rodziców. Ponadto pojawiły
się problemy natury technologicznej, nie wszyscy mieli dostęp do
odpowiedniego sprzętu lub Internetu. W najtrudniejszych przypadkach szkoła starała się zapewnić dzieciom odpowiedni sprzęt.
Gmina zakupiła łącznie 40 laptopów do zdalnej nauki w ramach
projektu grantowego finansowanego z funduszy europejskich pn.
”Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna szkoła +”– Wsparcie Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Łącznie zakupy laptopów opiewają na kwotę 113 979,84 zł brutto.
Z tygodnia na tydzień wszyscy zainteresowani czekali na decyzję
o tym, że dzieci i młodzież mogą wrócić do szkoły, ale niestety tak
się nie stało, przyszło im zakończyć rok szkolny w niecodzienny
sposób. Nie było wspólnych apeli, nie było uroczystego rozdania
nagród i świadectw z paskiem. Uczniowie klas ósmych rozstali się
ze szkołą, do której uczęszczali tyle lat w atmosferze zupełnie
innej niż miałoby to miejsce w normalnych okolicznościach. Mimo
wszystkich problemów, które się pojawiły trzeba przyznać, że kadra i uczniowie dołożyli wszelkich starań, aby nauka przebiegała
jak najefektywniej i poradzili sobie z tą niezwykle trudną dla nich
sytuacją.
Walka z epidemią zmieniła nasze życie. Budowanie więzi społecznych jest bardzo ważne w wieku szkolnym, a pandemia przerwała ten proces. Chyba wszyscy pokładamy wielką nadzieję, że
od września powrót do szkoły będzie możliwy i wszystko wróci do
normy, do życia jakie znamy i za jakim tęsknimy.
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To już SZÓSTE rozdanie
stypendiów Wójta Gminy
Kroczyce dla wybitnie
zdolnej młodzieży

o c z ąw s z y o d r o ku s z k o l n e g o
2014/2015 przyznawane są Stypendia Wójta Gminy Kroczyce. Mają one
na celu wspieranie i nagradzanie zdolnych
uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe,
artystyczne i sportowe. Mogą starać
się o nie dzieci ze szkół podstawowych
z terenu naszej gminy.
W Szkole Podstawowej w Kroczycach
w dniu 25 czerwca 2020 r. odbyło się
wręczenie Stypendiów Wójta Gminy Kroczyce dla uczniów, którzy wyróżnili się
szczególnymi osiągnięciami. Z uwagi
na zaistniałą sytuację epidemiologiczną
w kraju, odbywało się to inaczej niż dotychczas. Zabrakło w tym roku występów

Wakacje
na Jurze?
Czemu nie!

B

ranża turystyczna jest jedną z najbardziej poszkodowanych przez
pandemię koronawirusa. Przez
znaczne ograniczenie zagranicznych
wyjazdów, wzrosło jednak zainteresowanie krajową turystyką. Co ma do
zaoferowania pod tym względem Gmina
Kroczyce?
Jura Krakowsko - Częstochowska jest
otwarta na turystów, kusi umiarkowanymi
cenami i wieloma możliwościami spędzenia
wolnego czasu na świeżym powietrzu. Na
terenie Gminy Kroczyce jest duży wybór
miejsc noclegowych o różnym standardzie
– od trzygwiazdkowych hoteli po agroturystykę. Aktualnych informacji o noclegach
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artystycznych młodzieży oraz licznie przybywających w latach poprzednich rodzin
stypendystów oraz zaproszonych gości.
W kameralnej uroczystości brali udział
wyłącznie rodzice stypendystów oraz
dyrektorzy Szkół Podstawowych: z Kroczyc
- pani Lidia Rosa - Wołoszyn wraz z wicedyrektor Renatą Dobrowolską, dyrektor
Szkoły Podstawowej w Pradłach - Barbara
Śpiewak oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej Fundacji Elementarz w Siamoszycach
- Pani Anna Ciszowska - Osys. Wójt Gminy
Kroczyce - Stefan Pantak wraz z Sekretarzem Gminy - Ewą Kaziród - Kulą wręczyli
stypendia uzdolnionej młodzieży oraz listy
gratulacyjne dla dumnych rodziców.

na terenie gminy warto poszukać w Internecie, między innymi na stronie Domu Kultury w Kroczycach. Wspinaczka skałkowa
czy spacery po okolicznych lasach to tylko
niektóre z pomysłów na aktywny urlop.
Gmina Kroczyce znajduje się na terenie
Szlaku Orlich Gniazd, który można zwiedzać pieszo bądź rowerem.
Dobrym miejscem na początek zwiedzania jest Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach,
skąd można wybrać się na Górę Zborów
czy zwiedzanie Jaskini Głębokiej. Warto też
wybrać się nad malowniczy zalew w Dzibicach czy zobaczyć Okiennik Wielki, znajdujący się w Piasecznie. Gmina Kroczyce to
dobra baza wypadowa do dalszych podróży
po Jurze, dlatego warto wybrać się tu samochodem. Stąd tylko kilkanaście minut drogi
do Zamku Ogrodzieniec w Podzamczu czy
malowniczej miejscowości Złoty Potok.
Wsparcie dla branży krajowej turystyki
ma zapewnić jednorazowy Polski Bon Turystyczny, czyli 500 zł na dziecko do 18. roku
życia oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł dla dzieci z orzeczeniem
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Wśród stypendystów za wybitne osiągnięcia naukowe ze Szkoły Podstawowej
w Kroczycach znaleźli się: Magdalena
Kańka, Maya Dostie, Natalia Machura, Jan
Janeczek, Antoni Moczulski, Natalia Kita
oraz Sonia Bednarz. Szkoła Podstawowa
w Siamoszycach, może pochwalić się
trójką stypendystów za wybitne osiągnięcia
naukowe. To Aleksandra Szota, Bartek Półrolniczak oraz Michalina Bzdęga. Stypendia
naukowe powędrowały również do uczniów
z Szkoły Podstawowej w Pradłach. Otrzymali je: Alicja Kozłowska, Lena Bzdęga,
Łukasz Łągiewka, Gabriela Pantak. W tym
roku przyznano dwa stypendia za wybitne
osiągnięcia artystyczne dla uczennic z Pradeł: Wiktorii Napory oraz Amelii Kity, która
jednocześnie otrzymała stypendium za
wybitne osiągnięcia naukowe.
Serdecznie gratulujemy wszystkim stypendystom i życzymy dalszych sukcesów!

o niepełnosprawności. Bon to korzyść dla
turystów oraz przedsiębiorców z branży turystycznej. Co ważne, można będzie go wykorzystać tylko na terenie Polski, dlatego warto
pomyśleć o Gminie Kroczyce jako ciekawym
miejscu na spędzenie tegorocznych wakacji.
Przydatne linki:
Strona Internetowa Jury Krakowsko- Częstochowskiej: www.jura.slaskie.travel
Strona Internetowa Szlaku Orlich Gniazd:
www.orlegniazda.pl
Strona Internegowa CDPiK Jury w Podlesicach: www.podlesice.org
Strona Internetowa Domu Kultury w Kroczycach: www.dk-kroczyce.pl

Przebudowa drogi
w Siemięrzycach
zakończona

Gmina Kroczyce prężnie stara się o pozyskiwanie środków zewnętrznych m.in. na poprawę stanu infrastruktury drogowej. Po
raz kolejny udało się pozyskać środki z Unii Europejskiej na ten
cel. Tym razem unijnym wsparciem objęto zadanie pn. „Przebudowa drogi w Siemięrzycach”. Pomoc została przyznana na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Umowa o przyznanie pomocy została podpisana z Samorządem Województwa Śląskiego 21 lutego 2020 r. w Katowicach.
Po przeprowadzeniu procedury przetargowej, przebudowę drogi
zlecono firmie RAFALIN Spółka z o.o. Spółka Komandytowa. Pomoc ze środków EFRROW wyniosła 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych (w tym przypadku to 187 445,19 zł). Koszt
wykonania robót budowlanych to 294 586,18 zł. W wyniku realizacji operacji nastąpiła poprawa jakości podróżowania w sołectwie Siemięrzyce, na odcinku drogi gminnej w Siemięrzycach
do skrzyżowania z DK 78. Zmodernizowano odcinek o długości
ok. 588 m. Roboty budowlane zostały zakończone w pierwszej
połowie lipca b.r.
Budowa i modernizacja dróg lokalnych to bardzo ważne zadania samorządów z punktu widzenia mieszkańców nie tylko poszczególnych sołectw, ale i całej gminy.

Remont świetlicy wiejskiej
w Dzibicach na finiszu!
M
ieszkańcy Dzibic i osoby przejeżdżające przez sołectwo,
nie mogą przeoczyć postępu prac remontowych świetlicy
wiejskiej. Już z daleka widać odświeżoną elewację budynku,
nowe okna i wymieniony dach. Realizacja zadania możliwa jest,
dzięki pozyskaniu środków z Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Dokładnie 4 czerwca 2020 r. otrzymano informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, a 9 czerwca 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego podpisano umowę o przyznanie pomocy na zadanie: „Remont świetlicy wiejskiej
z wymianą konstrukcji dachu w miejscowości Dzibice. Całkowita
wartość operacji: 588 747,42 zł, a przyznana wartość dofinansowania to 151 121,00 zł. Zadanie obejmuje m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku
oraz wykonanie instalacji odgromowej. Powyższe prace zostały
już wykonane, podobnie jak wymiana konstrukcji dachu, położenie nowego pokrycia i jego ocieplenie. Obecnie prowadzone są
prace malarskie i wykończeniowe wewnątrz obiektu wraz z doposażeniem kuchni w nowoczesne sprzęty i artykuły kuchenne,

które ułatwią organizację spotkań mieszkańców i zaproszonych
przez nich gości.
Prace remontowe powinny zostać zakończone do dnia 15
września 2020 r. Dzięki nim mieszkańcy Dzibic oraz całej
gminy będą mogli korzystać ze świetlicy w nowej odsłonie.
Jest to inwestycja, która wpływa na zacieśnienie więzów społecznych na poziomie lokalnym i zaktywizowanie mieszkańców do
wspólnego działania dla sołectwa.
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Nie ustają
prace przy
budowie
kanalizacji
w Kroczycach

Epidemia koronawirusa nie powstrzymała
prac związanych z zadaniem pod nazwą„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Kroczyce- etap II”. Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020. W tym etapie powstanie 5,1 km sieci kanalizacyjnej oraz zostanie wybudowany wodociąg w ul. Jurajskiej

o długości ok. 870 m. Roboty budowlane
najbardziej odczuwają obecnie mieszkańcy budynków przy ul. Kopernika, Marianki
i Topolowej, gdzie trwają utrudnienia w ruchu drogowym. Jak wiadomo, budowa kanalizacji wymaga prac ziemnych, ułożenia
urządzeń sanitarnych w gruncie i odtworzenia nawierzchni do stanu istniejącego
przed inwestycją. Podczas prac utrzymany zostaje dojazd i dojście do posesji
mieszkańców.
Etap II jest kontynuacją działań z zakresu
regulacji gospodarki wodno-ściekowej na
terenie aglomeracji Kroczyce, po realizacji etapów: I, III i IV oraz zadania jakim była
budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostkowice. Wszystkie wymienione
zadania są składową największej w historii
Gminy Kroczyce inwestycji w gospodarkę

wodno-ściekową. W lipcu 2020 r. nastąpił odbiór końcowy III i IV etapu prac, po
czym zostały złożone wnioski o uzyskanie
pozwolenia na użytkowanie wykonanej
sieci kanalizacyjnej do Powiatowego oraz
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego. We wrześniu 2021 r. przewiduje się zakończenie zadania „Budowa
kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce- (etap II)”. Po jego realizacji łączna
wartość środków przeznaczonych na skanalizowanie gminy Kroczyce od 2017 r.,
osiągnie kwotę ponad 34 mln zł. Z czego
ponad 21 mln zł to środki pozyskane z programów pomocowych Unii Europejskiej
przez Gminę Kroczyce oraz ok. 4,6 mln
zł przy wsparciu ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Do 2019 r. na terenie gminy Kroczyce istniała jedna oczyszczalnia ścieków w
która obsługuje miejscowości tj. Przyłubsko, Szypowice oraz Siamoszyc
kanalizacyjna o długości 13,40 km, która odbiera ścieki od ponad 22
domowych. Od stycznia 2019 r., do użytkowania oddano nowoczesny obie
ścieków w Kostkowicach o przepustowości 300 m³/dobę. Zamontowane u
zastosowane rozwiązania do oczyszczania ścieków gwarantują dotrzym
wymagań z zakresu ochrony środowiska i jakości oczyszczanych ścieków. N
*wniosek w procedowaniu
oczyszczalnia umożliwia zwiększenie liczby ludności korzystającej z system
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Środki własne

Kiedy zostanie
wybudowana
obwodnica Kroczyc
i Pradeł?

Z

końcem 2019 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na projekt i budowę I etapu
obwodnicy Poręby i Zawiercia. Obwodnica o długości 16,7 km połączy się z istniejącą obwodnicą Siewierza. Ukończenie
prac jest planowane w II kwartale 2023
r. Pierwsze postępowanie na zaprojektowanie i budowę kompletnej obwodnicy
Poręby i Zawiercia unieważniono, ponieważ ceny najkorzystniejszych ofert
przewyższyły kwoty, które GDDKIA zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie
przedsięwzięcia. Ogłoszono nowe postępowania przetargowe, oddzielnie dla odcinka I Siewierz – Zawiercie i dla odcinka
II m. Zawiercie (Kromołów – Żerkowice).
Dwujezdniowe obwodnice Zawiercia
oraz Poręby w ciągu drogi krajowej nr
78 połączą się z funkcjonującą już obwodnicą Siewierza. Całość podzielona
została na dwa zadania. Pierwsze, Siewierz–Poręba–Zawiercie
(Kromołów),
będzie mieć 16,7 km długości. W ramach
tego fragmentu powstać mają m.in. dwa
węzły: „Kuźnica” i „Kromołów” oraz siedem wiaduktów i cztery mosty. Drugie
zadanie, w Zawierciu (Kromołów–Żerkowice), będzie mieć 7,6 km długości, a na
trasie powstaną m.in. cztery wiadukty.
W trosce o mieszkańców zaplanowano
również ekrany dźwiękochłonne, ciągi
pieszo-rowerowe oraz chodniki.
W dniu 29 maja 2020 roku Katowicki oddział GDDKiA ogłosił 3 przetargi na
wykonanie kompleksowej dokumentacji
projektowej dla realizacji budowy trzech
obwodnic wzdłuż drogi krajowej nr 78 - dla
miejscowości Kroczyce, Pradła oraz Szczekociny i Goleniowy. Będą one przedłużeniem
wspomnianej obwodnicy Zawiercia i Poręby. Otwarcie ofert dla powyższych 3 zadań
odbyło się w lipcu 2020 r. Dla kierowców
przemierzających obecnie zatłoczoną drogę przez Kroczyce, Pradła czy przez samo
centrum Szczekocin, będzie to prawdziwa
rewolucja. Nowa trasa będzie miała 25 km
długości. Obwodnica Kroczyc planowana
jest jako południowo-wschodnie obejście
miejscowości, a jej ślad biegł będzie głów-

nie po polach uprawnych, o długości ponad
9 km i przekroju jednojezdniowym, złożonym z dwóch pasów.
Obwodnica
Pradeł
także pobiegnie po nowym śladzie, jako droga główna ruchu przyspieszonego o długości ponad 2 km i przekroju jednojezdniowym, złożonym z dwóch
pasów ruchu. Zostanie zaprojektowana jako
północne obejście miejscowości Pradła, a jej
ślad biegł będzie po niezurbanizowanym terenie, na którym głównie znajdują się pola
uprawne.
Wszystkie obwodnice wyposażone
będą w oświetlenie, bariery ochronne,
osłony przeciwolśnieniowe, ogrodzenie oraz urządzenia ochrony środowiska
(m.in. zabezpieczenia przeciwhałasowe,
przejścia dla zwierząt, zbiorniki retencyjne). Obwodnice mają powstać w ramach
rządowego programu 100 obwodnic. Celem budowy obwodnic w ciągu DK78 jest
wyprowadzenie ruchu tranzytowego,
jaki koncentruje się w miastach i wsiach,
przez które przebiega. Dzięki tej inwestycji droga krajowa o długości około
230 km, ominie zurbanizowane i niebezpieczne miejsca, stając się jednocześnie
przyjaźniejszą, bezpieczniejszą i bardziej
komfortową. Inwestycja pozwoli ruchowi

tranzytowemu wybór drogi o parametrach
technicznych zapewniających wysoki
stopień bezpieczeństwa oraz wyeliminuje występowanie zdarzeń, których przyczyną było wymuszanie pierwszeństwa
na skrzyżowaniach z ruchem lokalnym.
W szczególności zredukuje uciążliwości
powodowane ruchem samochodowym –
głównie pojazdów ciężarowych. Efektem
będzie podniesienie poziomu zdrowia
i komfortu życia mieszkańców. Dla ruchu
lokalnego obwodnica to znaczne odciążenie. Mniej stania w korkach to również
mniejsze zużycie paliwa i niższa emisja
spalin, więc czystsze powietrze.
Z informacji ze strony www.gdkia.gov.
pl, wynika że na lata 2020-2023 przewidziano proces przygotowawczy, który
obejmuje wykonanie badań archeologicznych, Koncepcji programowej, projektu budowlanego i projektu wykonawczego, a realizację inwestycji w latach 2023-2025.
Jeżeli nic nie zakłóci procesów inwestycyjnych, w ciągu najbliższych 5 lat powstaną
m.in. obwodnice Kroczyc i Pradeł.

Bezpieczniej przy
dojściu na cmentarz
w Pradłach

P

o wielu latach starań ze strony Gminy Kroczyce
i zgłaszaniu potrzeby budowy chodnika w Pradłach
w kierunku cmentarza parafialnego, Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował inwestycję.
Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu DW 794
w miejscowości Pradła rozpoczęła się w lutym b.r. Roboty budowlane zakończyły się w czerwcu tego roku, a ich
koszt to ponad 640,2 tys. zł. Chodnik jest bardzo potrzebny pieszym w tym miejscu, ponieważ wpłynie na poprawę
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
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Wybory prezydenckie w 2020r.
Jak głosowaliśmy?

W

ybory prezydenckie w 2020 r. odbyły się w szczególnym
czasie przypadającym na pandemie COVID-19. Zazwyczaj do
lokali wyborczych udawały się tłumnie całe rodziny, nie musząc
pamiętać o maseczkach czy zachowaniu odległości od innych, a jedynie o zabraniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Wybory
zostały
zarządzone
na dzień 28 czerwca 2020 r. i to
Wybory
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właśnie
w
tym
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Wybory prezydenckie w 2020 r. odbyły się w szczególnym czasie przypadającym na
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3 357 osób z 5 198 uprawnionych osób, co dało frekwencję w gminie na poziomie 64,79%.
Frekwencja w powiecie wyniosła 63,96%, a w skali całego kraju 64,51%.
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Liczbowy podział głosów w wyborach
Prezydenta RP -Gmina Kroczyce
I tura (28 czerwca 2020 r.)

Frekwencja w II turze wyborów, która odbyła się 12 lipca
2020 r. w skali kraju wyniosła aż 68,18 %. To imponujący wynik.
W historii Polski od 1989 r. wyższa frekwencja wystąpiła jedynie
w 1995 r. w II turze wyborów prezydenta RP – 68,23 %. W rekordowej pod względem frekwencji drugiej turze wyborów prezydenckich w 1995 roku zmierzyli się urzędujący wtedy prezydent
Lech Wałęsa oraz Aleksander Kwaśniewski, który zwyciężył uzyskując 51,72 % głosów.
W II turze wyborów prezydenckich w 2020 r. w Gminie Kroczyce do lokali wyborczych udało się, aż 3 836 osób z 5 427
uprawnionych do głosowania. Co dało frekwencje na poziomie
- 71,33 %. Wyższą frekwencję z gmin wiejskich w powiecie zawierciańskim osiągnęła jedynie gmina Irządze- 77,35 %. W całym
powiecie zawierciańskim do urn wyborczych udało się 64 164
z 95 278 z uprawnionych osób do głosowania, co dało frekwencje
w wysokości 68%. Frekwencja w woj. śląskim wyniosła 66,91%.
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Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RPGmina Kroczyce-II tura (12 lipca 2020 r.)
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Duda Andrzej Sebastian
Trzaskowski Rafał Kazimierz
Hołownia Szymon Franciszek
Bosak Krzysztof
Kosiniak-Kamysz Władysław Marcin
Biedroo Robert
Żółtek Stanisław Józef
Jakubiak Marek
Tanajno Paweł Jan
Witkowski Waldemar Włodzimierz
Piotrowski Mirosław Mariusz

Opracowano
na
podstawie:
https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/2/gm/241604

Opracowano na podstawie: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/2/gm/241604

II tura wyborów przyniosła zwycięstwo urzędującemu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie.
II tura wyborów przyniosła zwycięstwo urzędującemu PrezyO przewadze nad rywalem, urzędującym Prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy-Rafałem
dentowi Andrzejowi
Dudzie.
Trzaskowskim
zadecydowało 422
385 głosów. Andrzej Duda zdobył 10 440 648 głosów, czyli
51,03 % z wszystkich oddanych, a Rafał Trzaskowski – 10 018 263 głosów czyli 48,97 %.

O przewadze nad rywalem, urzędującym Prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy-Rafałem Trzaskowskim zadecydowało 422 385 głosów. Andrzej Duda zdobył 10 440 648 głosów, czyli 51,03 % z wszystkich oddanych, a Rafał Trzaskowski
– 10 018 263 głosów czyli 48,97 %.

Procentowy podział głosów w wyborach
Prezydenta RP -Gmina Kroczyce
I tura (28 czerwca 2020 r. )
Procent uzyskanych głosów
54,19%
21,54%
12,15%
6,64%

3,10%

Trzaskowski Rafał Kazimierz

1,46%

0,39%

0,21%

0,18%

0,15%

0,00%

Wykresy opracowano na na
podstawie:
https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/1/gm/241604
Wykresy opracowano
podstawie:
https://wybory.gov.pl/prezy-

Frekwencja
w II turze wyborów, która odbyła się 12 lipca 2020 r. w skali kraju
dent20200628/pl/wyniki/1/gm/241604
wyniosła aż 68,18 %. To imponujący wynik. W historii Polski od 1989 r. wyższa
frekwencja wystąpiła jedynie w 1995 r. w II turze wyborów prezydenta RP – 68,23 %. W
rekordowej pod względem frekwencji drugiej turze wyborów prezydenckich w 1995
Wieści z Kroczyc i okolicy | Nr 2/2020 | Sierpień
roku zmierzyli się urzędujący wtedy prezydent Lech Wałęsa oraz Aleksander
Kwaśniewski, który zwyciężył uzyskując 51,72 % głosów.
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W II turze wyborów prezydenckich w 2020 r. w Gminie Kroczyce do lokali wyborczych

2020

PSYgarnij przyjaciela ze Schroniska
w Zawierciu

O

kres wakacyjny to zwykle szczególnie wyczekiwany czas
w roku. Nie dla wszystkich jest on zawsze szczęśliwy.
Corocznie w tym okresie wyraźnie rośnie liczba psów porzucanych na ulicy oraz przekazywanych do schronisk. Często
przyczyny porzucania psów są niezrozumiałe i wynikają z braku ludzkiej odpowiedzialności. Z mediów znamy historie psów
porzucanych z powodu wyjazdu na wakacje właścicieli, czy z
uwagi na to, że szczeniak dorósł i nie jest już tak uroczy. Trzeba po nim sprzątać, wychodzić na spacery i poświęcać czas na
zabawę. Często bezdomnymi stają się również psi „seniorzy”,
którzy zaczynają przeszkadzać właścicielom z uwagi na wiekowe dolegliwości.
Przepisy ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakładają na gminy obowiązek zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania.
Problem bezpańskich psów z perspektywy Urzędu Gminy jest
obecny przez cały rok, nie tylko latem. W tym miejscu należy zaznaczyć, że zarówno wyłapanie bezdomnych psów, jak i umieszczenie ich w schronisku, z którym Gmina ma podpisaną umowę,
to realne i często wysokie koszty.
Na przestrzeni ostatnich lat wydatki Gminy Kroczyce na
wyłapywanie bezdomnych zwierząt wraz z ich dostarczeniem i
przetrzymywaniem w schronisku dla zwierząt przedstawiały się
w następujący sposób:

Rok

Ilość zwierząt

Kwota brutto (zł)

Cena za
odłowienie
1 zwierzęcia
(zł)

2014

17

40 428,50

2378,15

2015

14

38 249,95

2732,14

2016

12

24 360,00

2030,00

2017

33

51 420,00

1558,18

2018

33

45600,00

1381,82

2019

16

28 399,98

1775,00

2020- do
czerwca

6

13 300,00

2216,67

razem

131

241 758,43

Powyższe koszty zostały poniesione na podstawie umów podpisanych w wyniku przeprowadzonych przetargów, w których oferty realizacji zamówienia składały firmy zajmujące się odławianiem
i umieszczeniem zwierząt w schroniskach lub same schroniska.
Odłowienie i umieszczenie bezdomnego zwierzęcia w schronisku to początek jego nowego życia. Czworonogi, które tam trafiają otrzymują pomoc weterynarza i zostają obowiązkowo poddane kastracji/sterylizacji oraz zaczipowane. Jednak nowe życie
nie zawsze jest bajkowe. Często psy umieszczone w schroniskach
są tam do swoich ostatnich dni, w poczuciu bezradności i braku
„swojego” człowieka. Psi przyjaciele, którzy w ostatnich latach
lądują w Schronisku w Zawierciu stają się „celebrytami”, możemy
ich zdjęcia oraz historię znaleźć na oficjalnym profilu schroniska
na portalu Facebook oraz na stronie schroniskozawiercie.com.
Czasami po publikacji zdjęcia pieska, odzywają się jego właściciele, którzy go szukają lub osoby zainteresowane jego adopcją.
Jednak „happy endów” w tych psich historiach nie jest wiele. Pomimo, że schronisko zapewnia opiekę “bezdomniakom” na wysokim poziomie, to nic nie zastąpi stałego i kochającego domu dla
nich. W poczuciu, że pozostanie z nim na dobre i na złe.
Jeżeli obecnie podejmują państwo decyzję o posiadaniu psa/
kota, to zachęcamy do odwiedzenia Schroniska w Zawierciu,
gdzie lądują bezdomne zwierzęta w różnym wieku odłowione
m.in. z terenu Gminy Kroczyce. Obecnie w związku z zagrożeniem COVID-19, schronisko jest nieczynne dla odwiedzających
do odwołania. Osoby zainteresowane adopcją konkretnego psiaka proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Adopcja
zwierzęcia to poważna decyzja. Nie może być podejmowana pod
wpływem emocji. Musimy pamiętać, że pies czy kot to żywe, czujące stworzenie, które ma swoje wady i zalety, przyzwyczajenia i
ułomności. Może dać nam wiele radości, ale również przysporzyć
smutku. Nie można dać mu domu na chwilę i oddać, bo się znudzi,
bo nagle nie będziemy mieli dla niego czasu, bo brudzi i wymaga
uwagi. Pies lub kot będzie z nami przez kilka, a nawet kilkanaście
lat, wszystko zależy od tego w jakim stanie trafi pod nasz dach.

A oto kilka piesków, które czekają na swojego nowego właściciela.
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Nie bądź
obojętny,
reaguj na
wandalizm!

N

iestety w ostatnim czasie, jesteśmy świadkami dewastacji infrastruktury gminnej. Zniszczeniu uległy m.in. elementy skateparku w Kroczycach, altana, kostka brukowa czy stoły i ławy w wiatach rowerowych. Wandale dopuszczają się nawet wykorzystania ławek do rozpalenia ogniska.
Chodzi tutaj o przypadek zniszczenia wiaty rowerowej zlokalizowanej na
trasie z Lgotki do Morska. Wszystkie zdarzenia zostały zgłoszone na Policję i toczą się obecnie dochodzenia w tych sprawach. Mamy nadzieję, że
sprawcy poniosą konsekwencje własnych czynów.
Pogięte i uszkodzone znaki, wywrócone i uszkodzone kosze na śmieci,
rozbite szkło na ścieżkach rowerowych czy na terenie basenu w Kroczycach
to smutno przyznać, ale często spotykane zjawiska w okresie wakacyjnym.
Bardzo ważni okazują się w takich przypadkach świadkowie zdarzenia,
osoby znajdujące się w pobliżu, sąsiedzi i przechodnie. Dlatego zwracamy się
do Państwa z apelem: Nie bądźmy obojętni wobec aktów wandalizmu. Informujmy Policję o tego typu zdarzeniach. Chuligani nie mogą bezkarnie niszczyć inwestycji i starań o ładne otoczenie.
Koszt naprawy, a często i niezbędnej wymiany zniszczonych urządzeń lub
mienia to blisko kilka tysięcy złotych.

Demontaż, transport
i utylizacja azbestu z budynków prywatnych
na terenie Gminy Kroczyce w 2020 roku
Wzorem poprzednich lat Gmina Kroczyce także w tym roku
złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków prywatnych na terenie Gminy Kroczyce w roku 2020” do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
W dalszym ciągu zainteresowanie skorzystaniem z dofinansowania jest wysokie, złożono 54 wnioski na utylizację wyrobów azbestowych, w tym 11 wniosków
obejmujących demontaż z budynków. Właściciele nieruchomości na podstawie złożonych do Urzędu Gminy wniosków nie ponoszą żadnych kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów azbestowych.
Firma, która w tym roku będzie zajmowała się zbiórką wyrobów azbestowych z terenu naszej gminy, to IMAK Krzysztof
Szymczak z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Norwida 11/14.
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Usuwanie folii
rolniczych i
innych odpadów
pochodzących
z działalności
rolniczej
Uprzejmie informujemy, że Gmina Kroczyce w 2020 r. przystąpiła do programu prowadzonego przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych wytwarzanych w
gospodarstwach rolnych, natomiast beneficjentami programu są
jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami
korzyści - rolnicy. Dofinansowanie dotyczy odbioru i utylizacji
odpadów powstałych w działalności rolniczej takich jak: siatka,
sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach lub opakowania typu Big Bag. Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc

de minimis w rolnictwie zgodnie z zasadami pomocy publicznej
określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9, z późn.
zm.: Dz. Urz. UE L I 51 z dnia z 22.02.2019, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013,
str. 1). Chęć skorzystania z dofinansowania wyraziło 29 rolników
z terenu Gminy Kroczyce.

ZAUWAŻYSZ DZIKIE WYSYPISKO
ŚMIECI?

ZGŁOŚ JE!

Potocznie zwane „dzikim wysypiskiem śmieci” to miejsce, które nie jest przeznaczone do składowania odpadów komunalnych np. w lesie, na łące czy przy drodze. Nie tylko negatywnie wpływa na walory estetyczne krajobrazu, ale także środowisko naturalne
i zdrowie mieszkańców. Z przykrością chcielibyśmy poinformować, że na terenie Gminy
Kroczyce w 2020 r. drastycznie wzrosła liczba dzikich wysypisk śmieci.
Dlaczego dzikie wysypiska śmieci są tak niebezpieczne:
•
podrzucone odpady są składowane bezpośrednio na glebie, bez odpowiedniej warstwy zabezpieczającej, stanowiącej barierę dla toksycznych substancji, które dostają się do gleby i wód gruntowych, powodując ich skażenie.
W obrębie dzikich wysypisk notuje się podwyższone koncentracje metali ciężkich, które nie są obojętne dla naszego zdrowia,
•
rozrzucone śmieci zaczynają się rozkładać co powoduje rozwój bakterii
i chorobotwórczych grzybów. Towarzyszące temu nieprzyjemne zapachy ściągają
zwierzęta przenoszące choroby - szczury, dzikie psy, koty, owady,
•
powstające w czasie rozkładu odpadów gazy takie jak siarkowodór czy metan w niektórych wypadkach mogą doprowadzić do samozapłonu składowiska,
•
elementy odpadów takie jak siatka, linki czy kawałki szkła, połknięte przez zwierzę bezpośrednio zagrażają jego życiu.
Apelujemy do wszystkich osób przebywających na terenie naszej Gminy o zgłaszanie
każdego przypadku zetknięcia się z nielegalnym wysypiskiem śmieci. Każdorazowo Urząd
Gminy Kroczyce podejmie czynności wzywające właściciela nieruchomości, na której znajdują się odpady do ich uprzątnięcia. Jednocześnie przypominamy, że na podstawie art. 145
Kodeksu Wykroczeń, za wyrzucanie śmieci w miejscach, które nie są do tego przeznaczone
grozi grzywna w wysokości do 5 tysięcy złotych!!!
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Rolniku, złóż wniosek o zwrot
akcyzy od paliwa rolniczego
Każdy ROLNIK, który chce odzyskać
część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien
zbierać faktury VAT
w terminie od 3 sierpnia 2020r. do 31
sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami
VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód
zakupu oleju napędowego w okresie od
1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego
na 2020 r.

Limit zwrotu podatku w 2020r. wynosi:
100,00zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych
jednostek przeliczeniowych bydła
Pieniądze wypłacane będą od 1 do 30
października 2020 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku
Szczegółowe informacje oraz edytowalny
wzór wniosku znajdą Państwo na stronie:
www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego oraz bezpośrednio
w Urzędzie Gminy Kroczyce pod numerem telefonu 34 3152150 do 5 wew. 31.

RUSZYŁY KONTROLE
SEGREGACJI ODPADÓW
KOMUNALNYCH

I

nformujemy mieszkańców Gminy Kroczyce, że od maja bieżącego roku rozpoczęto prowadzenie czynności kontrolnych
mających na celu ocenę stopnia segregacji odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwach domowych na terenie
naszej gminy. Pracownicy Urzędu Gminy będą również sprawdzali, którzy z mieszkańców:
• nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
• korzystają z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów, a jednocześnie wystawiają tego rodzaju odpady podczas zbiórki;
• prowadzą działalność gospodarczą , a odpady w niej powstające
wystawiają do odbioru w dni odbioru odpadów wytworzonych w
gospodarstwach domowych.
Czynności kontrolne będą prowadzone podczas kolejnych odbiorów odpadów w dni wyznaczone w harmonogramie wywozu
odpadów komunalnych. W przypadku pierwszego ujawnienia
nieprawidłowości zostanie wystosowane ostrzeżenie do właściciela nieruchomości. Ponowne stwierdzenie braku segregacji lub
nieprawidłowego jej prowadzenia skutkować będzie wszczęciem
postępowania administracyjnego w celu naliczenia wyższej opłaty – za nieprowadzenie segregacji.

kowania szklane po kosmetykach. Jednak nie każdy rodzaj szkła
nadaje się do segregacji, np. znicze, ceramika – porcelana, talerze
czy szkło żaroodporne powinny trafić do odpadów zmieszanych.
POJEMNIK NA METALE I TWORZYWA SZTUCZNE:
Powinny trafić tu opakowania plastikowe oraz metalowe: puszki,
kartony po mleku i sokach, folia aluminiowa. Natomiast nie wrzucamy zabawek, opakowań po farbach, lakierach, olejach, opakowań z gumy oraz sprzętu elektronicznego i części samochodowych (nawet wykonanych z plastiku).
POJEMNIK NA BIOODPADY:
Nie wrzucamy tu popiołu, ziemi, kamieni, resztek mięsnych, kości i odchodów zwierzęcych. Do tego pojemnika powinno trafić
wszystko, co jest organiczne i podlega rozkładowi, a więc np.:
trociny, skoszona trawa, kora drzew, gałęzie, liście, odpady spożywcze i kuchenne.

W związku z powyższym przypominamy mieszkańcom zasady
prawidłowej segregacji odpadów komunalnych:
POJEMNIK NA PAPIER
Tu trafia papier biurowy, kartony, torby, gazety, magazyny, opakowania papierowe. Nie wyrzucamy do niego jednak papieru
zanieczyszczonego (np. tłuszczem), odpadów higienicznych, papieru lakierowanego i foliowanego itp.
POJEMNIK NA SZKŁO
Możemy tu wrzucić szklane butelki i słoiki bez nakrętek oraz opa-
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Uzyskaj wsparcie finansowe
w walce o Czyste Powietrze
P
rogram Czyste Powietrze – ogólnopolski program wsparcia finansowego
na wymianę źródeł ciepła zmierzający do
poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę
efektywności energetycznej budynków
mieszkalnych jednorodzinnych.
Program dedykowany dla właścicieli
i współwłaścicieli domów jednorodzinnych
oferujący dotację na wymianę starych
i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo
stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.
Nowa odsłona programu !!!
Od dnia 15 maja 2020r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie w oparciu o:
•
zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze”,
•
nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie,
•
nowy regulamin naboru wniosków.
Wnioski o dofinansowanie należy składać
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

• kotłów eksploatowanych powyżej
10 lat od daty produkcji trzeba będzie
je wymienić na klasę 5 do końca 2021 roku,
• kotłów eksploatowanych od 5 do 10 lat,
wymiana do końca 2023 roku,
• kotłów eksploatowanych do 5 lat, czas
na ich wymianę mija z końcem 2025 roku.
Zapisy „uchwały antysmogowej” obowiązują również wszystkich, którzy planują
instalację urządzeń grzewczych. Wedle
przyjętych zapisów w takim przypadku
muszą być to kotły minimum klasy 5.

OBOWIĄZEK WYMIANY KOPCIUCHA!!
PAMIĘTAJ!!! Zgodnie z zapisami „uchwały antysmogowej” już od 1 września
2017r. na terenie całego województwa
śląskiego obowiązuje zakaz palenia węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;
mułów i flotokoncentratów węglowych
oraz mieszanek produkowanych z ich
wykorzystaniem; paliw, w których udział
masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%
oraz biomasy stałej, której wilgotność
w stanie roboczym przekracza 20%. Należy podkreślić, że zakazy i ograniczenia
dotyczą całego roku, a nie tylko okresu
grzewczego. Uchwała zobowiązuje osoby użytkujące piece do ich wymiany
na nowe - zgodne z 5 klasą pod względem
granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012. Starsze
instalacje trzeba będzie zastąpić nowymi.
Wyznaczono trzy daty graniczne wymiany
starych kotłów, w zależności od długości
ich użytkowania. W przypadku:
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Konkurs „Jurajskie Berło”aż 4 kandydatury z Gminy Kroczyce!

K

onkurs starosty zawierciańskiego “Jurajskie Berło” odbywa się po
raz pierwszy. Jego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych osób, które
przyczyniają się swoimi działaniami do
promocji powiatu zawierciańskiego. Starosta przyznaje nagrody w pięciu kategoriach: Pro Publico Bono (działalność
społeczna i charytatywna), Przedsiębiorca/Firma Roku, Sportowiec Roku,
Animator Kultury (działalność na rzecz
upowszechniania kultury, folkloru i dziedzictwa kulturowego) oraz Nagroda Specjalna (przyznawana na wniosek starosty lub wicestarosty). Wszystkie złożone
wnioski trafiły w ręce kapituły i zostaną
poddane dogłębnej analizie.
Dom Kultury w Kroczycach zgłosił Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Kroczycka” w
kategorii „Animator Kultury”. Zespół ten
aktywnie działa na terenie Powiatu Zawierciańskiego, posiada liczne osiągnięcia, nagrody i stale promuje dziedzictwo
kulturowe powiatu na terenie Polski i Europy. Zespół reprezentuje wysoki poziom
artystyczny, co zostało docenione na wielu konkursach i festiwalach. Jest jedną z
ważniejszych organizacji promujących
dziedzictwo i tradycję regionu nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat. Aktywnie
wspiera inne lokalne inicjatywy kulturalne
nie tylko w Kroczycach, ale też na terenie
powiatu, między innymi w Zawierciu czy w
Łazach. Zespół utrwala pozytywne wzorce
wśród młodych ludzi. To oni właśnie są odtwórcami piękna rodzimego folkloru i biorą czynny udział w wielu uroczystościach.
Gmina Kroczyce zgłosiła do powyższego konkursu trzy osoby, które najbardziej wyróżniły się swoimi działaniami w
trzech oddzielnych kategoriach:

okazją na poprawę kondycji i poziomu
techniczno - taktycznego zawodników
oraz umożliwiają aktywne spędzenie czasu z rówieśnikami w kontakcie bezpośrednim, bez elektroniki i Internetu. Pan Adam
wciąż stawia na rozwój i poszerzanie własnej wiedzy. Poświęca swój wolny czas na
zapewnienie i stworzenie warunków do
rozwijania młodych talentów piłkarskich.
Pracuje, by realizować indywidualne wartości, które przekładają się na zaangażowanie dużej grupy dzieci, młodzieży oraz
dorosłych w tworzenie LKS „Skalniak”
Kroczyce.
Pro Publico Bono - Krzysztof Bednarz, Prezes Jednostki OSP w Kroczycach,
pełniący służbę w straży niezmiennie od
czterdziestu siedmiu lat. Jako Komendant
Gminny ze szczególną starannością koordynuje przedsięwzięcia dotyczące przygotowania ochotniczych straży pożarnych do
działań ratowniczych oraz do uczestnictwa
w tych działaniach. Dobrowolnie i świadomie, nie oczekując wynagrodzenia niesie
pomoc innym, angażując się w pracę na
rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. Działa
na rzecz integracji i poprawy infrastruktury, wykorzystując dotacje na ulepszenie i
unowocześnienie wyposażenia OSP.

Sportowiec roku - Adam Lenartowicz,
który jest Prezesem Ludowego Klubu
Sportowego „Skalniak” Kroczyce od 2015
r. Aktywność Prezesa daje młodzieży
możliwość rozwijania pasji do sportu
i chęci sięgania po zwycięstwo wśród
najmłodszych grup zawodników oraz
zapewnia aktywne i bezpieczne spędzenie
wolnego czasu. Mecze i treningi są także
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Animator Kultury - Leopold Stawarz,
śpiewak, dyrygent, chórmistrz, dyrektor
Domu Kultury w Kroczycach. Dom Kultury
pod jego zwierzchnictwem od lat oferuje
duży wachlarz zajęć wokalnych, ruchowych
czy plastycznych, w tym gry na pianinie, gitarze czy akordeonie. Dom Kultury w Kroczycach z Leopoldem Stawarzem na czele
jest organizatorem wielu imprez lokalnych,
między innymi: „Koncertu Noworocznego”, który jest jednym z największych wydarzeń kulturalnych nie tylko w Gminie,
ale także w powiecie zawierciańskim. Podobnym cyklicznym wydarzeniem, które
wpisało się w kalendarz imprez są sławne
„Kroczyckie Wianki”, które nawiązują do
obchodów „Nocy Kupały” i przyciągają
wielu widzów, którzy zachwycają się piękną
scenerią przedstawienia wokół kroczyckiej
„Skały Młynarki”. Pan Stawarz wspiera i
pomaga młodym talentom z naszej Gminy,
angażuje ich podczas lokalnych wydarzeń.
Jest
człowiekiem
charyzmatycznym,
potrafiącym zmobilizować różne grupy
społeczne do współdziałania. Nie zapomina
o pogodzie ducha i zwykłej ludzkiej życzliwości, którą zaraża wszystkich wokół.
Trzymamy kciuki za zgłoszonych kandydatów i z niecierpliwością czekamy na
wyniki konkursu!

Moda to moja
ogromna
pasja
Klaudia Klimas, projektantka mody z Kroczyc, ma już na swoim koncie wiele sukcesów.
Jej kolekcja została zaprezentowana między innymi podczas Milan Fashion Week w Mediolanie oraz podczas Caspian Fashion Week w Rosji. Jak przyznaje, to jednak zaledwie
początek jej kariery. Z projektantką rozmawiała Joanna Drabek.
Kiedy zaczęłaś interesować się modą? Co było takim decydującym momentem?
Interesuję się modą odkąd pamiętam i zawsze była to moja ogromna pasja. Myślę, że
decydującym momentem była klasa maturalna, wtedy musieliśmy podjąć decyzję, jaki
kierunek studiów wybieramy. U mnie padło na kierunki artystyczne, na początku było
to Kreowanie Wizerunku w Artystycznej Alternatywie, później Krakowskie Szkoły Artystyczne i Projektowanie Ubioru - była to moja najlepsza decyzja. Od roku jestem
absolwentem KSA. Oczywiście, w trakcie edukacji cały czas pracowałam jako Visual
Merchandiser w dużych markach odzieżowych. Ta praca wiele wniosła w moje życie,
nauczyła mnie badać potrzeby klienta i kontrolować sprzedaż, ale przede wszystkim
nauczyła mnie odwagi! Myślę, że dzięki edukacji połączonej z pracą, bardzo szybko się
rozwinęłam. To było pięć lat mojego intensywnego rozwoju.
Dla osób z mniejszych miejscowości wybór takiego kierunku zawodowego, jakim
jest moda, nie jest oczywisty. Skąd więc pomysł na taką działalność?
To prawda, niewiele osób z naszych okolic zajmuje się zawodowo modą. Początki nie
były łatwe i bardzo często słyszałam: „Dlaczego ma Ci się udać? Ty nie masz znajomości!” albo „ Ten zawód jest nieopłacalny”. To było przykre! Ja wtedy potrzebowałam słów
otuchy, a nie słów zwątpienia. Jednak największym wsparciem w początkowych etapach
mojego rozwoju była moja mama, która mocno we mnie wierzyła. Potrafiła mnie słuchać
i bardzo wiele jej zawdzięczam. Przeszła ze mną przez wszystkie etapy rozwoju i do dziś
mogę na nią liczyć. Później pojawił się mój partner, który nakłonił mnie do rozpoczęcia
działalności gospodarczej i stał się „ mózgiem operacji” całej marki. Moja rodzina i bliscy,
wspierając mnie, odgrywali kluczową rolę i oczywiście nie zawiedli mnie.
Opowiedz proszę, jak wygląda praca projektanta mody?
Praca projektanta nie wygląda na taką prostą, jakby się mogło wydawać. Odbiorca widzi finał, czyli zdjęcia z sesji i gotowy produkt na pokazie mody. Jednak proces powstawania kolekcji jest bardzo złożony. Ja jako projektant zajmuję się wyborem tkanin, tworzę szkice, rysunki techniczne, wybieram dodatki. Moja praca następnie trafia
do konstruktora odzieży, który robi szablony danego modelu, potem do krawcowych,
które zajmują się tworzeniem prototypów. Po akceptacji produkt trafia do szwalni. Jeżeli nie ma tej akceptacji, wraca do konstruktora. Dopiero szwalnia zajmuje się tworzeniem masowym kolekcji (mowa tu o kolekcji sprzedażowej). W tym samym czasie
szyjemy kolekcję pokazową, ona zajmuje najwięcej czasu, ponieważ wiele elementów
i detali odszywam ręcznie. Drugim etapem jest strefa marketingowa, praca grafika, fotografa, retuszera. Ja jako projektant muszę nadzorować tę pracę i wszystkie jej etapy.

Tutaj mogę z dumą powiedzieć, że większość osób, która stoi za moją marką, to osoby
z naszego regionu. Jestem ogromną szczęściarą, że mogę z nimi pracować. Często
mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, ale ja nie zgadzam się z tym stwierdzeniem.
Uważam, że pewnych zdolności, charakterów i osób nie da się zastąpić. Współpracuję
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z Maćkiem Czaplą, który jest człowiekiem wielu talentów i zawsze mogę na nim polegać.
To on z Mateuszem Fryczem zajmują się identyfikacją wizualną mojej marki, od niedawna zdjęciami moich kolekcji, a nawet tworzeniem muzyki do pokazów. Limestone Studio
prowadzone przez Maćka zbudowało nawet moją stronę ze sklepem online.
Moje krawcowe to pani Anna Wołczyk oraz pani Anna Guzik, które nie tylko tworzą ze mną
kolekcję sprzedażową, ale przede wszystkim ciężko pracują nad kolekcjami pokazowymi.
Doświadczają moich łez i radości. Myślę, że moje osiągnięcia to ich duża zasługa! Panie
Agnieszka Makowska i Alicja Kędra tworzą konstrukcje moich projektów, ta praca jest niezmiernie ważna przy powstawaniu linii użytkowej. Finalnie szwalnia MaZo Kreacja, prowadzona przez panią Martę Kucyperę, która działa w Zawierciu, tam powstają moje sukienki
w pełnej rozmiarówce. To z tymi osobami pracuję na co dzień, wszystkich ogromnie cenię
i darzę dużym zaufaniem!
Jakie są Twoje plany rozwoju marki?
Jestem dyplomowanym projektantem dopiero od roku, ale mam duże plany i jeszcze
długa droga przede mną. Jednym z ważniejszych planów na ten rok jest przetłumaczenie strony internetowej i mojego sklepu online na język rosyjski. Nad tym obecnie
pracujemy. Planujemy pokaz mody i premierę najnowszej kolekcji w Rosji, następnie na
terenie naszego kraju. Przede mną dwa międzynarodowe konkursy mody, do których
muszę się dobrze przygotować. Jak widać, planów na ten rok jest dość sporo, jednak na
pierwszym miejscu stawiam rozwój swojego sklepu. Mam dużą satysfakcję, gdy klientki
noszą moje sukienki
Jak sytuacja związana z pandemią wpłynie na Twoje plany?
Niestety, przez panującą sytuację wszystkie pokazy zostały przełożone o kilka miesięcy, a sesje zdjęciowe wstrzymane, ale to nie jest najważniejsze. Projekty do mojego
sklepu powstają i nic nie stoi na przeszkodzie, aby kontynuować sprzedaż, na szczęście
mam sklep online. Małymi krokami wszystko wraca do normy i jestem dobrej myśli.
Oprócz tego, że odnosisz sukcesy w branży modowej, jesteś też młodą mamą. Jaki
jest Twój przepis na połączenie tych dwóch życiowych ról?
Macierzyństwo nauczyło mnie dużej dyscypliny i produktywnego wykorzystywania każdej
godziny w ciągu dnia. Mój syn towarzyszy mi w pracy i wiele ze mną podróżuje, motywuje
mnie do dalszego działania. On jest niezwykły... Oczywiście przy opiece nad Nikodemem
pomaga mi mój partner, który jest dobrze zorganizowany i mimo własnej pracy zawodowej poświęca nam dużo czasu. Gdy wyjeżdżamy na pokazy, Nikodem zostaje z dziadkami
i wiem, że wówczas jest w dobrych rękach. Rodzina zawsze będzie dla mnie priorytetem,
dopiero później jest praca i obowiązki z nią związane.
Dziękuję za rozmowę!
Klaudia Klimas - Dyplomowana Projektantka Ubioru, założycielka marki Klaudia Klimas.
Wielokrotnie wyróżniona na pokazach mody. Nagrodzona podczas Cracow Fashion
Week nagrodą BlackBallon oraz Ariadna. Laureatka nagrody Seyes na Off Fashion. Zdobyła nagrodę podczas European Fashion Week w Mediolanie, dzięki której której zaprezentowała swoją kolekcję na Fashion Weeku w Rosji. Finalistka konkursu Virus Moda na
Litwie, Radom Fashion Show, Fashion Night. Jej projekty brały udział w reklamie Huawei,
finale Top Model, kampanii Batycki, Kampanii perfum NOU, teledysku Zuzy Jabłońskiej.
Projekty jej autorstwa ukazały się w magazynach: Vogue Italia, Scorpio Jin Magazine
w Miami, Lucy’s Magazine w USA, L’Officiel Lithuania, L’Officiel Baltic, Make-up Trendy
oraz Solstice Magazine w Londynie.
Inny wywiad z Klaudią Klimas w wersji wideo można zobaczyć w serwisie YouTube: https://
www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=OiBh3d-y2Oo&feature=emb_title
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Nowe
zasady
korzystania
z biblioteki

G

minna Biblioteka Publiczna w Kroczycach, podobnie jak inne biblioteki w kraju, wprowadziła nowe zasady ze
względu na panującą epidemię. Nowe rozwiązania mają zapewnić bezpieczeństwo
czytelnikom oraz pracownikom biblioteki.
Już od 12 maja 2020 r. można ponownie korzystać z usług kroczyckiej biblioteki, a czytelnicy znowu mogą wypożyczać i zwracać zbiory. Obowiązują jednak
pewne ograniczenia. Nie można korzystać
z czytelni, stanowisk komputerowych czy
toalet, a czytelnicy nie mogą wejść na teren wypożyczalni zbiorów. W punkcie obsługi może przebywać tylko jedna osoba.
Wyjątkiem jest rodzic z dzieckiem, który
liczony jest jako jeden czytelnik. Wprowadzono obowiązek noszenia maseczek,
rękawiczek i dezynfekowania rąk. Osoby
oczekujące na swoją kolej muszą zostać
na zewnątrz biblioteki, zachowując dwumetrowy odstęp od pozostałych osób. Co
ważne, przed przyjściem do biblioteki dobrze jest telefonicznie lub elektronicznie
złożyć zamówienie na konkretne tytuły,
aby skrócić czas przebywania w placówce.
Jak przyznają przedstawiciele Biblioteki
Publicznej w Kroczycach, nie należy obawiać się wypożyczania książek, bo zwracane przez czytelników zbiory poddawane są
kwarantannie. Przez to jednak może być
trudniej zamówić konkretną pozycję literacką, a realizacja zamówień bibliotecznych może się wydłużyć. Warto zaznaczyć,
że czytelnicy z naszej gminy byli bardzo
spragnieni kontaktu z książką. Od czasu
ponownego otwarcia biblioteki, czyli od 12
maja br., udostępniono aż 2377 książek,
a bibliotekę odwiedziło 1075 czytelników.
Mimo ograniczeń związanych z epidemią,
biblioteka nadal bierze udział w projekcie
pod tytułem „Mała książka – wielki człowiek”. Do projektu mogą przystąpić dzieci w wieku od 3 do 6 lat (urodzone w latach 2014-2017). Każde nowo zapisane
do biblioteki dziecko otrzyma wyprawkę
czytelniczą składającą się z: Karty Małego Czytelnika, naklejek oraz książki wraz
z broszurą dla rodziców.

Skalniak po trzech miesiącach
przerwy wrócił do gry
Po przerwie związanej z pandemią wznowiono treningi klubu LKS
Skalniak Kroczyce. Treningi drużyny seniorskiej rozpoczęły się z początkiem czerwca, z kolei drużyna
trampkarzy wznowiła zajęcia dwa
tygodnie później. Okresy przygotowawcze obu drużyn są w tym
sezonie znacznie wydłużone, w
związku z czym zawodnicy nie rozegrali meczu o punkty od siedmiu

miesięcy. Drużyny Trampkarzy i
Seniorów są w trakcie przebudowy.
Nowym trenerem trampkarzy Skalniaka został Łukasz Będkowski.
Seniorzy też mają nowego szkoleniowca, jest nim Damian Kot.
Oba zespoły w obecnym okresie
skupiają się głównie na odpowiednim przygotowaniu indywidualnym
zawodników do nadchodzących
rozgrywek ligowych.

W

niedzielę, 19 lipca 2020 r. odbył się Jurathlon Run 2020. W imprezie biegowej, którą patronatem objął między innymi
Wójt Gminy Kroczyce - Stefan Pantak, wzięło udział ponad 100 uczestników. Bieg oficjalnie otworzyła Sekretarz Gminy Kroczyce, Ewa Kaziród – Kula. Trasa rozpoczynała
się i kończyła w Piasecznie, wiodła między
innymi przez teren zamku Bąkowiec w Zawierciu – Skarżycach oraz inne malownicze
tereny Jury Krakowsko - Częstochowskiej.
Organizatorem biegu był Team Active Jura.

Impreza
biegowa
Jurathlon
Run 2020

To nie koniec biegowych imprez na Jurze,
bo już we wrześniu rusza Jurajski Festiwal
Biegowy. Zawody odbędą się w dniach 25
– 27 września tego roku. Organizatorzy
przygotowali prawie 400 km tras prowadzących przez malownicze tereny Jury
oraz atrakcyjne medale. Jurajski Festiwal
Biegowy to wyzwanie dla doświadczonych
biegaczy, którzy chcą się zmierzyć z wymagającymi trasami, a także przygoda dla
amatorów, rodzin i wszystkich miłośników
sportu i rekreacji.
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Nowy wóz strażacki
w szeregach Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kroczycach
2 lipca 2020 r. strażacy przywitali średni wóz strażacki MAN
TGM 18.320 z napędem 4x4.
Samochód został zakupiony dzięki środkom z:
•
Komedy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (460 tys. zł),
•
Gminy Kroczyce (260 tys. zł),
•
budżetu województwa śląskiego (100 tys. zł),
•
środków własnych jednostki (21 320 zł).

Całkowity koszt nowoczesnego samochodu strażackiego to kwota 841 320 tys. zł.
Jednostka OSP Kroczyce jest włączona do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego i wyjeżdża ponad 100 razy rocznie do
działań gaśniczych.
Gratulujemy !

