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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składamy Państwu serdeczne życzenia zdrowia,
wszelkiej pomyślności oraz niepowtarzalnej świątecznej atmosfery.
Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia,
poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia
towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok.
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I CO
Z TYM
ŻŁOBKIEM?

Z

godnie z informacjami, jakie przekazaliśmy w poprzednim numerze,
w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Kroczycach powstaje instytucja przeznaczona dla naszych najmłodszych mieszkańców, czyli Gminny Żłobek
„Bajeczkowo”. Planowane rozpoczęcie
funkcjonowania nowopowstałej instytucji
przewidywano na styczeń 2021 roku. Już
prawie wszystko jest gotowe na przyjęcie dzieciaczków. Zakończył się remont
pomieszczeń, dotarło wyposażenie, mamy
już nawet wybudowany plac zabaw, ale
niestety i w tym zakresie namieszał krążący wszędzie koronawirus, który zdaje
się wyśmiewać z naszych planów i założeń.

Wieści z Kroczyc i okolicy | Nr 3/2020 | Grudzień 2020

Z uwagi na pandemię bardzo wydłuża
się czas procedur formalnych, które
umożliwiłyby otwarcie i rozpoczęcie
funkcjonowania żłobka w zaplanowanym
terminie. Dokładamy wszelkich starań,
aby wszystko było przygotowane jak
najszybciej, ale najbardziej prawdopodobnym i realnym terminem rozpoczęcia
funkcjonowania placówki jest kwiecień
2021 roku. Wcześniej zostanie przeprowadzona rekrutacja dzieci.
Wszelkie niezbędne informacje o rekrutacji i wymaganych dokumentach, będą
dostępne na stronie internetowej żłobka,
stronie gminy oraz oficjalnym profilu Gminy
Kroczyce na portalu Facebook.

DZIBICE
ZYSKAŁY
PIĘKNĄ
ŚWIETLICĘ!

M

ieszkańcy Dzibic mogą z dumą
prezentować swoją wyremontowaną świetlicę wiejską. W październiku br. zakończyły się prace
remontowe.
Nowe pokrycie dachowe i odnowiona,
ocieplona elewacja w kolorach szarości jest
widoczna już z ulicy. Warto wspomnieć, że

dach zyskał nową konstrukcję wraz z wieńcem i został ocieplony. Ocieplenie dachu,
elewacji wraz z wymianą stolarki drzwiowej
i okiennej zwiększy efektywność energetyczną budynku. Dodatkowo na zewnątrz
wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych. Świetlica zyskała również instalację
odgromową.
Prace nie zostały wykonane wyłącznie
na zewnątrz, co jest zauważalne od pierwszego kroku po wejściu do świetlicy. Wykonano prace malarskie i wykończeniowe
wewnątrz obiektu, między innymi wyremontowano toalety oraz co równie ważne
dla użytkowników świetlicy, zamontowano
nowoczesne wyposażenie kuchni. A jest
ono imponujące: profesjonalny wyciąg,
duża patelnia elektryczna, sześciopalnikowa kuchnia gazowa, blaty robocze czy

szafki ociekowe, które pozwolą na komfortowe warunki pracy.
Całkowita wartość zadania wyniosła
635 125,26 zł. Przyznana wartość dofinansowania to 151 121,00 zł, tj. 37,78 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.
Realizacja zadania była możliwa, 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. Wniosek o przyznanie
pomocy został złożony za pośrednictwem
LGD Perła Jury. Cel zadania, czyli poprawa
jakości i dostępności obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzibice, został zrealizowany. Inwestycja na pewno przyczyni się
do jeszcze większej aktywizacji mieszkańców
wsi oraz wzmocni więzi społeczne. Liczymy,

NOWOCZESNA KUCHNIA,
NOWE MUNDURY GALOWE DLA
OSP I NOWE STROJE I BUTY
DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH!

O

rganizacje społeczne działające
na terenie gminy Kroczyce,
pomimo trudnej sytuacji społecznej w 2020 r. nie zatraciły chęci
działania! Od początku roku współpracując z Urzędem Gminy, trzymały
przysłowiową „rękę na pulsie” w kwestii możliwości pozyskiwania dofinansowania ich działań.
Dzięki środkom pochodzącym z Lokalnej Grupa Działania „Perła Jury” z siedzibą w Łazach aż 5 z nich otrzymało
wsparcie finansowe. LGD „Perła Jury”
to stowarzyszenie, powstałe w skutek

działań przedstawicieli trzech sektorów: społecznego, gospodarczego
i publicznego, które mają na celu pozyskiwanie środków unijnych na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich należących
do LGD oraz zmobilizowanie mieszkańców regionu do wzięcia aktywnego
udziału w promocji i rozwoju tych
obszarów. Gmina Kroczyce jest objęta
obszarem działania LGD od 2006 r.,
czyli od samego początku działalności
stowarzyszenia.
Na początku roku, LGD „Perła Jury”
ogłosiła nabory na realizację zadań
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w ramach projektów grantowych. Ochotnicza Straż Pożarna z Siedliszowic szybko podjęła decyzję, że chce aplikować o dodatkowe
środki na remont i doposażenie pomieszczenia kuchni w ich świetlicy wiejskiej. Uzyskując wsparcie merytoryczne ze strony Urzędu
Gminy, przygotowała wniosek i czekała na wyniki naboru. Podjęte
działania ze strony druhów OSP Siedliszowice przyniosły wymierne
korzyści. Obecnie cieszą się nowoczesną, wyremontowaną kuchnią!
Otrzymali 35 051,00 zł środków z UE i zrealizowali swoje marzenie
o posiadaniu w pełni wyposażonej kuchni, w skład której wchodzi
duża chłodnia, regały ociekowe, blaty robocze, patelnia elektryczna
i profesjonalny okap. To pewne, że jeśli sytuacja epidemiologiczna
ustabilizuje się, społeczność Siedliszowic z jeszcze większą chęcią
będzie organizować wydarzenia społeczno-kulturalne.
Swoją determinację w podtrzymywaniu dziedzictwa lokalnego pokazały również Panie z dwóch Kół Gospodyń Wiejskich i również wystartowały w konkursie po dofinansowanie
w ramach naborów grantowych prowadzonych przez LGD „Perła
Jury”. KGW „Bielanki” z Białej Błotnej zawnioskowały o kwotę
7 028,00 zł na zakup butów do strojów regionalnych. Obecnie
już mogą się cieszyć ze skrojonych na miarę 14 par czerwonych kozaczków, które pasują idealnie do ich pięknych strojów.
Podobnie jak „Bielanki”, Panie z KGW z Siamoszyc postanowiły
wziąć sprawy w swoje ręce i zawnioskowały o kwotę 10 000,00
zł, żeby zakupić stroje ludowe. Teraz są posiadaczkami 20 kpl.
kubraków oraz 20 par czółenek. W przypadku obu kół, czekamy
na zaprezentowanie się w pełnych strojach, obowiązkowo
z uśmiechem na twarzach. Wiadomo, że obecne KGW to Kobiety
Gospodarne i Wyjątkowe. Nasze „Bielanki” i „Siamoszanki” udowadniają to na co dzień.
Druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych są znani ze swojej
konsekwencji w realizacji zamierzonych celów. Dwie jednostki za
cel w 2020 r. postawiły sobie między innymi doposażenie swoich
druhów w mundury galowe. Dzięki grantom przyznanym przez
LGD „Perła Jury” Ochotnicza Straż Pożarna w Gołuchowicach
będzie mogła prezentować się na oficjalnych uroczystościach w 12
kompletach nowych strojów galowych. Zakupiła równolegle z strojami galowymi w ramach dofinansowania w kwocie 9 996,00 zł 21 dodatków do strojów galowych. Nowymi galowymi mundurami
mogą się również pochwalić druhowie z OSP Kroczyce, ponieważ
podobnie jak ich koledzy z Gołuchowic otrzymali dofinansowanie
na ten cel w kwocie 9 778,50 zł za co kupili 10 kompletów pięknych
strojów galowych.
Wszystkie wyżej wymienione organizacje łączy jedno - miłość do
małej ojczyzny i chęć promocji lokalnego dziedzictwa i zachowania
lokalnej tradycji i ciągłości zwyczajów. Dziękujemy Wam za to!
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PONAD WYDANYCH NA GOSPODARKĘ

34 MLN ZŁ WODNO-ŚCIEKOWĄ OD 2017 ROKU!

G

ospodarka wodno-ściekowa określa ogół zagadnień
podejmowanych w celu obniżenia zużycia wody związanego z jej ograniczonymi zasobami oraz obniżenia ilości
wytwarzanych ścieków. Wiąże się to ze zmniejszeniem strat wody
oraz ładunków emitowanych w ściekach, a tym samym z poprawą
stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby.
Cele ekologiczne gospodarki wodno – ściekowej to przede
wszystkim: ochrona zasobów wody do picia w zbiornikach oraz
bezpośrednia ochrona i poprawa stanu czystości zlewni rzek oraz
jej dopływów.
Istnieją również cele społeczne gospodarki wodno – ściekowej,
tj. poprawa konkurencyjności gospodarczej poprzez zwiększenie
ich atrakcyjności z punktu widzenia dostępu do infrastruktury, a tym samym stworzenie warunków do powstawania nowych
podmiotów gospodarczych na terenie gminy. Rozwój istniejących
przedsiębiorstw poprzez poprawę gospodarki wodno-ściekowej
oraz przede wszystkim podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez wybudowanie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej
i wodociągowej to aspekt, na którym zależy nam najbardziej. To
jeden z priorytetów i kierunków działań gminy. Namacalnym dowodem tego są inwestycje w sektor gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Kroczyce, których wartość w 2021 r. osiągnie łączną
kwotę ponad 34 mln zł, z czego środki pochodzące z UE to ponad
22,5 mln zł, środki z WFOŚiGW w Katowicach ponad 3,4 mln zł
i środki własne w kwocie około 8,4 mln zł. W ostatnim numerze gazety informowaliśmy, że była to kwota ponad 21 mln zł. Skąd taki
wzrost wartości dofinansowania? To efekt zwiększenia wartości
dofinansowania obecnie realizowanego zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce- etap II”. Prace budowlane w tym etapie dotyczą ul. Kopernika, Topolowej, Jurajskiej
oraz częściowo ul. Marianka i ul. Kościuszki w Kroczycach . W dniu
17 listopada 2020 r. Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu
Centralnego Województwa Śląskiego podjął uchwałę w sprawie
Nazwa zadania:
Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka
kanalizacji sanitarnej od
Podlesic do oczyszczalni
ścieków w Kostkowicach
(etap I)
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy
Kroczyce- (etap II)
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy
Kroczyce – (etap III i IV)
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Kostkowice
Łącznie

Wartość zadania

zwiększenia poziomu dofinansowania do maksymalnego pułapu 85%
wartości wspomnianego zadania, co
podniosło kwotę dofinansowania aż
o 1 264 989,30 zł.
Kwota ponad 34 mln złotych to
wybudowanie ponad 31 km sieci kanalizacyjnej, odbudowa nawierzchni
asfaltowych, nowoczesna i ekologiczna oczyszczalnia ścieków w Kostkowicach i nowy odcinek wodociągu
w ul. Jurajskiej.
Gmina Kroczyce po zakończeniu
realizacji zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – Etap II”, które przewiduje się na
III kwartał 2021 r., będzie posiadała na
swoim terenie łącznie ok. 45 km sieci kanalizacyjnej. Ponad 13 km sieci
kanalizacyjnej odprowadza ścieki do
istniejącej oczyszczalni ścieków w Siamoszycach z miejscowości Przyłubsko,
Szypowice oraz Siamoszyce. Pozostała
sieć kanalizacyjna odprowadza nieczystości do nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Kostkowicach.
Wiele udało się w ostatnich latach zdziałać w sferze gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kroczyce. Mając na uwadze
stale rosnącą liczbę gospodarstw podłączonych do sieci kanalizacyjnej i wzmożony ruch turystyczny, głównie w okresie letnim,
trzeba mieć na uwadze możliwość rozbudowy istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Źródło dofinansowania z UE/
wartość

Regionalny
Program
9 885 000,72 zł Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020
6 171 690,40 zł
(RPO WSL 2014-2020)

Środki z WFOŚiGW

Długość
kanalizacji (km)

6 567 933,27 zł

271 500,00 zł

8,7

4 264 989,30* zł

618 974,07 zł**

5,1

14 307 975,02 zł

9 721 526,55 zł

1 476 296,99 zł

11,7

Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich
3 945 203,34 zł (EFRROW)

1 958 997,00 zł

1 040 752,74 zł

5,6

3 407 523,80 zł

31,1

34 309 869,48 zł

22 513 446,12 zł

*było 3 000 000,00 zł, zwiększono o 1 264 989,30 zł
**było 1 715 407,70 zł zmniejszono o 1 096433,63 z powodu zwiększenia dofinansowania ze środków RPO WSL 2014-2020
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ULICA
KOPERNIKA
JAK NOWA
Nie sposób nie zauważyć odtworzonych nawierzchni asfaltowych wykonanych w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Kroczyce. Kilometry
ułożonej w gruncie kanalizacji sanitarnej
niosą ze sobą również odtworzone nawierzchnie drogowe. Po zrealizowanych
już robotach budowlanych związanych
z budową kanalizacji sanitarnej w Kroczycach pozostały obecnie nowe „asfalty”, które podnoszą komfort jazdy oraz
bezpieczeństwo dla mieszkańców i gości
gminy. Obecnie mieszkańcy ul. Kopernika
w Kroczycach i przejeżdżający nią, mogą
powiedzieć, że jest ona jak nowa. Ulica
o której mowa, jest jedną z najdłuższych
w gminie Kroczyce. Ma ponad 1,8 km długości. Ułożenie kanalizacji na tak długim
odcinku i nowej nawierzchni asfaltowej
wiązało się z utrudnieniami w ruchu. Jednak dzięki pracom przebiegającym zgodnie z harmonogramem oraz wyrozumiałości mieszkańców, udało się zrealizować

ten zakres prac bez żadnych problemów.
Skanalizowanie ul. Kopernika, to składowa
prac związanych z aktualnie realizowanym
zadaniem „Budowa kanalizacji sanitarnej
na terenie Gminy Kroczyce- etap II”, którego wartość to ponad 6 mln zł. Co bardzo
ważne w listopadzie 2020 r. Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego podjął uchwałę
w sprawie zwiększenia poziomu dofinansowania do maksymalnego pułapu 85%
wartości wspomnianego zadania, co podniosło kwotę dofinansowania aż o ponad

1,2 mln zł. Łącznie dofinansowanie zadania
w ramach RPO WSL 2014-2020 wyniesie
ponad 4,2 mln zł. Etap II to prace realizowane również na ul. Topolowej, Jurajskiej
oraz częściowo na ul. Marianka oraz Kościuszki. Obecnie ułożono już rury kanalizacyjne w ulicy Topolowej oraz Jurajskiej.
Ponadto w części ulicy Jurajskiej jest już
ułożony nowy odcinek wodociągu. Prace
trwają dalej i powinny zostać zakończone
w III kwartale 2021, do tego czasu musimy
się liczyć z utrudnieniami na drogach, za
które serdecznie przepraszamy.

ZOSTANĄ PRZEBUDOWANE KOLEJNE
DROGI W GMINIE KROCZYCE!

J

uż w starożytności Rzymianie zdawali sobie sprawę z tego,
że sprawna komunikacja jest sprawą priorytetową i niezbędną. Jako pierwsi w starożytnym świecie europejskim,
starali się rozwiązać problem transportu i komunikacji między
poszczególnymi miastami, dlatego wybudowali system utwardzonych dróg, który miał przyczynić się do rozwoju i utrzymania państwa rzymskiego.
Sprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Kroczyce należy również do priorytetowych, bowiem stan wpływa
znacząco na jakość życia ich użytkowników. Każdego roku prowadzone są inwestycje drogowe, których rezultaty wpływają na
poprawę stanu dróg. W 2020 r. przebudowana została droga
w Siemięrzycach, a po wykonanych robotach kanalizacyjnych
odbudowano nawierzchnie, niejednokrotnie podnosząc standard
tych dróg poprzez przykrycie nawierzchni tłuczniowych asfaltem.
Dzięki środkom pozyskanym przez Gminę Kroczyce w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przebudowane
zostaną kolejne drogi. W grudniu br. po przeprowadzeniu stosownych procedur przetargowych zawarto umowę na przebudowę drogi Pradła – Bugaj, na podstawie której firma TRANZIT
Sp. z o.o. wybuduje ok. 435 mb drogi oraz umowę z Przedsię-
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biorstwem Robót Drogowo – Mostowych MYSZKÓW sp. z o.o. na
przebudowę odcinka ok. 625 mb drogi na ul. Przybyszów w miejscowości Kroczyce. Koszt obu inwestycji drogowych to ponad
550 tysięcy złotych.
Przewiduje się, że realizacja tych inwestycji zakończy się
w pierwszej połowie przyszłego roku.
Ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych planowana jest przebudowa kolejnych dróg. Trwa procedura przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych na przebudowę drogi w Gołuchowicach (430 mb) oraz przebudowę ul. Polnej w Kroczycach (345
mb). Wyniki przetargu poznamy dopiero początkiem przyszłego
roku. Planuje się, że te zadania również zrealizowane zostaną
w 2021r.
W miarę możliwości finansowych i dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym dążymy do poprawy stanu technicznego dróg
gminnych i bezpieczeństwa na tych drogach, bo wiemy doskonale, że tylko odpowiednio utwardzona droga z systemem drenażowym zapewni długie, bezawaryjne użytkowanie. Takie właśnie
drogi zbudowali Rzymianie, a ich inżynierskie dzieła możemy
wciąż podziwiać podróżując po Europie.
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GAZ W GMINIE KROCZYCE…
TO JUŻ NIE TAKA
ODLEGŁA PRZYSZŁOŚĆ

B

iuro projektowe z Gliwic pod koniec
listopada bieżącego roku, działając
na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa
Sp. z o.o. zwróciło się do Urzędu Gminy
Kroczyce o uzgodnienie całości trasy
inwestycji, jakim jest „Gazyfikacja gminy Kroczyce” , realizowana w ramach
Rządowego Programu przyspieszenia
gazyfikacji kraju w latach 2018-2022
oraz wyrażenie zgody na dysponowanie
nieruchomościami należącymi do gminy
na cele budowy sieci.
Cała inwestycja wyniesie około 10 milionów złotych. Wszystkie koszty zostaną
pokryte przez Polską Spółkę Gazownictwa,
Gmina Kroczyce nie poniesie żadnych wydatków.
W 2018 r. przeprowadzona została po
raz drugi ankietyzacja mieszkańców Gminy
Kroczyce przez PSG Sp. z o.o., w celu zba-

dania wstępnego zapotrzebowania na gaz
ziemny. Zebrano wtedy 1262 ankiety. Po
przeprowadzeniu analizy ekonomicznej,
która powstała na bazie otrzymanych ankiet od zainteresowanych przyłączeniem
gazu do swoich nieruchomości. Firma zdecydowała się na zainwestowanie w pierwszej kolejności w Kroczycach, Siamoszycach, Przyłubsku oraz Podlesicach. To
właśnie mieszkańcy tych sołectw wyrazili
największe zainteresowanie włączeniem
się do sieci gazowniczej. Oczywiście ma na
to wpływ również fakt, iż gazociąg będzie
przeprowadzony do gminy Kroczyce od
strony gminy Pilica, a dokładnie od miejscowości Mokrus.
W pozostałych sołectwach niestety odzew nie był tak duży. W marcu 2020 r. Wójt
Gminy Kroczyce przesłał oficjalny wniosek do
PSG Sp. z o.o. o dokonanie zmian w przedło-

żonym ówcześnie do konsultacji projekcie,
aby zwiększyć zakres projektu o dodatkowe
miejscowości. W piśmie z dn. 30.11.2020 t.
niestety PSG Sp. o.o. nie wyraziła zgody na
zwiększenie zakresu obecnie realizowanej
dokumentacji. Wynegocjowaliśmy jednak
zwiększenie średnicy sieci gazowej, która
pozwoli na jej rozbudowę w przyszłości. Fakt,
że do końca 2022 r. zgazyfikowane zostaną
wyłącznie Kroczyce, Siamoszyce, Przyłubsko oraz Podlesice, nie zamyka w przyszłości możliwości korzystania z gazu ziemnego
w pozostałych sołectwach w gminie.

WZNOWIONO PRACE PRZY
BUDOWIE POSTERUNKU
POLICJI W KROCZYCACH

O

becnie wznowiono prace związane
z budową posterunku policji w Kroczycach przy ul. Batalionów Chłopskich.
Ma on spełniać wszystkie europejskie
standardy oraz poprawić bezpieczeństwo w gminie Kroczyce. Budowa posterunku napotkała na problemy w realizacji. Rozpoczęła się na początku 2018
roku i miała zostać zakończona do końca
2019 roku. Jednak prace zostały wstrzymane na ponad rok. Firma wyłoniona
w pierwszym przetargu zrealizowała roboty fundamentowe oraz wzniosła ściany
konstrukcyjne parteru, strop oraz schody. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zdecydowała się na rozwiązanie
umowy z pierwotnym wykonawcą oraz
ogłoszenie nowego przetargu. Firma,
która wygrała w nowym postępowaniu
to Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„MONTERIN” z Katowic, która złożyła

najkorzystniejszą ofertę, proponując
cenę wykonania na kwotę 1 966 936,54
zł. Środki finansowe na ten cel zostały
przeznaczone w ramach opracowanego w MSWiA „Programu modernizacji
Policji, Straży Granicznej, Państwowej
Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu
w latach 2017-2020”. Termin zakończenia prac budowlanych planowany jest na
koniec I kwartału 2021 r.
Służbę w budynku posterunku policji
w Kroczycach ma pełnić docelowo 9 funkcjonariuszy policji. Inwestycja ma na celu
poprawienie bezpieczeństwa w rozległym
terytorialnie powiecie zawierciańskim oraz
lepszy kontakt i dostępność policji z mieszkańcami. Niestety, ciągle rośnie liczba aktów wandalizmu na terenie gminy Kroczyce. W przeciągu ostatniego roku zniszczono
dwie wiaty przystankowe, rozbito lustro
drogowe oraz zniszczono tablice informa-

cyjne. Obecnie przestępcom jest łatwiej
działać, gdyż policjanci muszą dojechać do
miejsca zdarzenia ze Szczekocin lub Zawiercia. To co najmniej kilkanaście minut
drogi. To czas, który złodzieje bez problemu
wykorzystają do włamania się do sklepu np.
na “Krupówkach”. W ramach Krajowej Mapy
Zagrożeń w 2019 roku w Gminie Kroczyce
zgłoszono 36 wykroczeń. Potwierdzono
15 z nich. Łącznie na terenie gminy odnotowano 379 interwencji, 4 wypadki i 61 kolizji. Obecność policji na terenie Kroczyc,
znacznie poprawi bezpieczeństwo w gminie
i zmniejszy ilość popełnianych wykroczeń.
Cała gmina czeka z niecierpliwością na finalizację inwestycji i otwarcie nowego Posterunku Policji. Mamy nadzieję, że tym razem
uda się zrealizować plan bez wstrzymywania
robót, mimo ciężkiej sytuacji w kraju, jak i na
całym świecie, związanej z koronawirusem.
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PRZY UL. SIENKIEWICZA
BĘDZIE JAŚNIEJ, BEZPIECZNIEJ
I EKOLOGICZNIE!

P

o przeprowadzeniu procedury przetargowej dokonano wyboru Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Sienkiewicza w m. Kroczyce”. Najkorzystniejszą ofertę spośród
dziewięciu ofert złożonych w tym przetargu okazała się oferta
firmy ETEC Sp. z o.o. z Olkusza.Oświetlenie zostanie sfinansowane ze środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Zasilanie nowej sieci oświetlenia ulicznego przewidziane jest
z istniejącej stacji transformatorowej. Po realizacji zadania, przy
ul. Sienkiewicza będzie 23 szt. nowych latarni typu LED. Oświetlenie LED zużywa mniej energii niż tradycyjne źródła światła, dzięki
czemu spada emisja CO2, czas eksploatacji lamp jest dłuższy, co
oznacza rzadsze wymiany i mniejszą ilość odpadów. Nie zawiera
szkodliwej rtęci oraz ołowiu i może być umieszczane w specjal-

nych obudowach ułatwiających demontaż i recykling. Niewielka
emisja ciepła oraz brak niebezpiecznych substancji, wpływają na
ochronę zdrowia i środowiska.
Lokalizacja Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola przyczynia
się do zwiększonego natężenia ruchu w tym rejonie. Dlatego montaż oświetlenia na pewno wpłynie pozytywnie na komfort widzenia oraz przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa uczestników
ruchu przy ulicy Sienkiewicza. Szczególnie teraz w okresie zimowym, gdy noce są dłuższe a dni krótsze.

CO DALEJ Z BUDYNKIEM BYŁEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W KROCZYCACH I KTO NAM POMAGA?

H

istoria budynku Szkoły Podstawowej w Kroczycach przy ul.Kościuszki sięga 1950 r. To właśnie wtedy lokalna
społeczność rozpoczęła w czynie jego
budowę. Po pięciu latach prac budowlanych, jesienią 1955 r. szkoła została oddana do użytku. Niewątpliwe jest to obiekt
z „duszą” i każdy z starszych mieszkańców gminy ma z „starą podstawówką”
szkolne wspomnienia. W 2017 r. podjęto
decyzję o likwidacji gimnazjów i powrót
do kształcenia w systemie klas 1-8 szkoły podstawowej. Wtedy również okazało
się, że wszyscy uczniowie muszą zostać
przeniesieni do budynku szkoły przy ul.
Sienkiewicza.
Po 62 latach w czerwcu 2017 r. wybrzmiał ostatni dzwonek sygnalizujący
przerwę lekcyjną dla uczniów. Budynek od
tamtej pory stał pusty. Pomysłów na zagospodarowanie budynku było kilka. Decyzji
w tak ważnych tematach jak dysponowanie
majątkiem publicznym, nie można jednak
podejmować pochopnie i trzeba poznać
również opinię społeczeństwa w tym temacie. Pewne było jedno, Gmina Kroczyce
nie zdecyduje się na sprzedaż tej nieruchomości.
W 2019 r. Gmina Kroczyce złożyła wniosek w otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju in-
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stytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
„MALUCH+” 2020. We wniosku wskazano,
że Żłobek będzie znajdował się w budynku
byłej Szkoły Podstawowej przy ul. Kościuszki w Kroczycach. Styczeń 2020 r. przyniósł
pozytywne wiadomości, że otrzymaliśmy
dofinansowanie na ten cel. Lawina zadań
inwestycyjnych związanych z realizacją
zadania jakim uruchomienie żłobka ruszyła pełną perą. Efekty będzie można podziwiać już lada moment. Gwarantujemy, że
wnętrza zachwycą swoim dziecięcym urokiem. Jest kolorowo i bajkowo, bo przecież
to Gminny Żłobek „Bajeczkowo”. Placówka
jest już prawie gotowa na przyjęcie dzieci.
Planuje się rozpoczęcie jego działalności na
kwiecień 2021 r. Wszelkie niezbędne informacje o terminie rekrutacji i wymaganych
dokumentach, będą dostępne na stronie
internetowej żłobka, stronie gminy oraz oficjalnym profilu Gminy Kroczyce na portalu
Facebook.
Budynek byłej Szkoły Podstawowej od
2021 r. stanie się również siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach. O dokładnej dacie przeniesienia
GOPS z budynku urzędu przy Batalionów
Chłopskich 29 w Kroczycach będziemy
oczywiście Państwa informować. Wejście do
GOPS oraz Gminnego Żłobka „Bajeczkowo”
będzie jedno od strony ul. Kościuszki. Oczy-
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wiście ze względów bezpieczeństwa żłobek
jest oddzielony wewnętrznymi drzwiami
z wideofonem, który pozwoli na identyfikację osób próbujących dostać się do „Bajeczkowa”. Również sala gimnastyczna będzie
miała nowe przeznaczenie, iście artystyczne! Gmina Kroczyce użyczyła ją Domowi
Kultury w Kroczycach na potrzeby zespołów artystycznych działających przy gminnej instytucji Kultury. Dom Kultury poczynił
już pierwsze kroki, dotyczące wyremontowania sali gimnastycznej i stworzenia tam
miejsca do m.in. prób tanecznych, spotkań
wiejskich, spotkań Klubu Seniora czy Kół
Gospodyń Wiejskich.
Dziękujemy za bezinteresowną pomoc ze
strony firmy “Aluron” Sp. z o.o. z Zawiercia za
ufundowanie nowoczesnych drzwi wejściowych z profili aluminiowych wraz ze ścianą
wiatrołapową z ciepłym szkłem o wartości
około 25 tys. zł! Ufundowane przez „Aluron”
drzwi, wpłyną na zwiększenie efektywności
energetycznej budynku i doświetlą hol.

P

DARMOWY INTERNET NA TERENIE KROCZYC!

rzypominamy, że na terenie Kroczyc od września 2020 r.
można bezpłatnie korzystać z 12 „hot spotów” w miejscach publicznych.
Gdzie zlokalizowane są darmowe punkty dostępu?
1. Dom Kultury w Kroczycach;
2. Biblioteka Publiczna w Kroczycach
3. Szkoła Podstawowa w Kroczycach (jeden “hot spot” wewnątrz i jeden na zewnątrz);
4. Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Kroczycach (jeden
“hot spot” wewnątrz i jeden na zewnątrz);
5. Urząd Gminy Kroczyce;
6. Przedszkole Publiczne w Kroczycach (jeden “hot spot”
wewnątrz i jeden na zewnątrz);
7. Stadion przy ul. Partyzantów w Kroczycach;
8. Basen przy amfiteatrze w Kroczycach;
9. Centrum Kroczyc przy pasażu handlowym i fontannie
w Kroczycach;
W ramach inicjatywy WiFi4EU Gmina pozyskała bon o wartości

D

15 tys. euro. Bon ten posłużył
pokryciu kosztów zainstalowania hotspotów Wi-Fi w miejscach publicznych.
Połączenie z siecią WiFi4EU jest bardzo proste. Komisja Europejska zarządziła, że
nazwa sieci musi brzmieć „WiFi4EU”. Nazwa ta jest wszędzie
taka sama, dzięki czemu można łatwo rozpoznać hotspoty
WiFi4EU w całej Europie. Przy pierwszym połączeniu do bezpłatnej sieci Wi-Fi użytkownik zostanie przekierowany na stronę bezpiecznego logowania (portal autoryzacji). Będzie mógł
zalogować się za pomocą prostego kliknięcia umożliwiającego
połączenie. Po połączeniu z siecią Wi-Fi będzie można swobodnie korzystać z internetu! Co więcej, w przypadku rozłączenia
się z siecią i ponownego połączenia z nią w ciągu 12 godzin nie
będzie konieczne ponowne logowanie. Zachęcamy do korzystania z nowej usługi!

KOLEJNY DEFIBRYLATOR
AED W KROCZYCACH

efibrylator AED, co to takiego? To
małe urządzenie, które ma moc, zarówno w przenośni jak i w rzeczywistości.
Może uratować ludzkie życie. Automatyczny defibrylator Zewnętrzny (AED)
został zakupiony w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego w zadaniu pn. “BO życie jest w naszych rękach”.
To już drugi defibrylator udostępniony
do publicznego użytku w samych Kroczycach. Pierwszy z nich został zamontowany
w 2019 roku z inicjatywy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kroczycach. Umiejscowiono
go na bramie Kościoła Parafialnego przy
bramie wejściowej. Dla wszystkich dostępny jest również defibrylator, w czynnej całą
dobę Centralnej Stacji Ratunkowej Grupy Jurajskiej GOPR w Podlesicach oraz
w Centrum dziedzictwa Przyrodniczego
i Kulturowego Jury w Podlesicach. Warto
zaznaczyć, że cztery Jednostki straży pożarnej na terenie naszej gminy: OSP Kroczyce, OSP Pradła, OSP Biała Błotna i OSP
Dzibice, są w posiadaniu defibrylatorów,
które służą druhom ochotniczej straży pożarnej podczas akcji udzielania pierwszej
pomocy.
Co ważne defibrylator jest urządzeniem
w pełni zautomatyzowanym, wydającym
komendy w języku polskim oraz angielskim.
Dlatego w razie zagrożenia życia, może go

użyć KAŻDY z nas. Również osoby bez wykształcenia medycznego. Jeśli przykleimy
elektrody na klatkę piersiową osoby nieprzytomnej, sam powie czy jest potrzebne
jego użycie. Oczywiście sam defibrylator bez
udziału człowieka nic nie zrobi.
Jeśli będziemy świadkami sytuacji,
gdzie ktoś traci przytomność, nie oddycha,
naszym obowiązkiem jest udzielenie mu
pomocy, pamiętając oczywiście o zachowaniu własnego bezpieczeństwa. Pamiętajmy o tym, że Resuscytacja Krążeniowo
Oddechowa (RKO) jest cały czas prowadzona w systemie 30 ucisków klatki piersiowej na zmianę z 2 wdechami.
W ramach projektu, z zasad udzielania
pierwszej pomocy przy użyciu AED, zostali
przeszkoleni pracownicy urzędu. Defibrylator jest ogólnodostępny, niezależnie od
pory dnia i nocy.
Obecność defibrylatorów na pewno
przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa zarówno naszych mieszkańców jak
i turystów odwiedzających naszą gminę.
Zachęcamy do korzystania z bezpłatnej aplikacji Staying Alive, której głównym
zadaniem jest lokalizacja najbliższego AED
wedle położenia użytkownika oraz instruktaż do poprawnego przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO).
Mamy jednak nadzieję, że nie będzie

on często wykorzystywany. Jednak jeśli
zajdzie taka potrzeba to przyczyni się do
uratowania ludzkiego życia! I pamiętajmy:
30 ucisków i 2 wdechy, “BO życie jest
w naszych rękach”.
Warto przeczytać jak działa dokładnie
urządzenie AED na stronie https://www.
gov.pl/web/kppsp-srem/zautomatyzowany-defibrylator-zewnetrzny
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Cisi bohaterowie
dnia codziennego…
strażacy OSP
O

chotnicza Straż Pożarna w Kroczycach powstała 25 lutego 1917 roku.
Jednostkę tworzy czterdziestu siedmiu
druhów oraz druhen, bo od 2008 roku
przy OSP Kroczyce działa również Kobieca Drużyna Pożarnicza. Najstarszy
strażak w jednostce ma 87 lat, a najmłodszy 14. Druhowie w większości
mieszkają w Kroczycach lub wywodzą
się z Kroczyc. Część z nich od pokoleń
działa w OSP, a niektórzy członkowie
sami rozpoczynają historię pożarnictwa
w swoich rodzinach, zaszczepiając chęć
niesienia pomocy innym w szerach OSP,
często też swoim dzieciom czy wnukom.
To za ich sprawą właśnie Antoś, Nikodem, Józio, Stefcia, Kuba, Ala i Hania
uczestniczą pod nadzorem dorosłych
w życiu jednostki, marząc o zostaniu zawodowymi strażakami.
Wśród członków OSP są nauczyciele,
ratownicy medyczni, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, pracownicy ochrony, kierowcy, pracownicy samorządowi,
osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, uczniowie i studenci. Wszystkich
ich łączy miłość do OSP, co jest jednoznaczne z poświęcaniem dla niej wolnego czasu,
często kosztem życia rodzinnego.
Lokalizacja jednostki przy drodze
krajowej, w otoczeniu terenów leśnych,
zbiorników wodnych i dużej ilości zabudowań, wpływa na częsty udział w akcjach
ratowniczych. Średniorocznie Jednostka uczestniczy w ponad stu akcjach ratowniczo-gaśniczych, zajmując czołowe
miejsce w powiecie. Każdy wyjazd do akcji
wiąże się z ogromnym ryzykiem. Druhowie, na dźwięk syreny alarmowej, dostają
przysłowiowych ciarek, zostawiają swoje rodziny i niezależnie od pory dnia lub
nocy, biegną nieść pomoc innym. Kiedy
syrena wzywa, adrenalina wzrasta, a serce zaczyna bić szybciej, ponieważ pod
jej dźwiękiem kryją się ludzkie historie.
Najczęściej Jednostka otrzymuje wezwania do udziału w akcjach gaśniczych
lasów i poszycia leśnego, pożarów traw,
dogaszania pogorzelisk, pożarów domów
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i budynków gospodarczych, pożarów sadzy w przewodach kominowych, pożaru
balotów słomy, powalonych drzew, zabezpieczenia budynków po zerwaniu dachu, wypadków drogowych, poszukiwania
osób zaginionych, do tonących, usuwania
z dróg plam substancji ropopochodnych,
zabezpieczenia lądowiska LPR, podtopienia lub zalania terenu/obiektów. Zdarzają
się również alarmy bombowe czy wezwania do węża na posesji, a także usuwania
gniazd owadów błonkoskrzydłych. Niestety zdarzają się również fałszywe alarmy.
Najbardziej zapadającymi w pamięć
akcjami są niestety te z ludzką krzywdą,
która czasami kończy się śmiercią. Pomimo ogromnego wysiłku włożonego w przywrócenie funkcji życiowych i ratowanie
ofiary np. wypadku, członkowie jednostki
dowiadywali się, że te osoby przegrały
walkę o życie. Jedną z najtrudniejszych
akcji, w jakich uczestniczyła OSP Kroczyce, był pożar lasów w Kuźni Raciborskiej
w 1992 roku, kiedy spłonęło ponad 18 tys.
ha lasów. Jednostka uczestniczyła również
w działaniach ratowniczych podczas katastrofy kolejowej pod Szczekocinami, kiedy
to 3 marca 2012 r. doszło do zderzenia
dwóch pociągów pasażerskich. W wyniku
katastrofy śmierć poniosło 16 pasażerów,
a 57 zostało rannych. Trudne akcje często są związane z wypadkami drogowymi.
Tak było 28 lipca 2018 r., kiedy to podczas
współorganizowanego przez nich pikniku
strażackiego, Jednostka otrzymała wezwanie do wypadku drogowego na DW 792.
W wyniku zderzenia pojazdów 4-letnia
dziewczynka doznała poważnych obrażeń.
Krzywda ludzka, szczególnie która dotyka dzieci najbardziej zapada w pamięć.
Strażacy OSP muszą się również zmagać
z tym, że często znają osoby poszkodowane, co również obciąża ich psychikę. Tak
było w przypadku wezwania do wybuchu
gazu w miejscowości Pradła w tym roku.
W wyniku wybuchu ranne zostały trzy osoby, w tym dziecko.
Zdarzają się również zaskakujące wezwania, takie jak kot na słupie energetycz-
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nym, który od kilku dni nie potrafił zejść. Aby
kot mógł bezpiecznie znaleźć się na ziemi
w akcji musiało wziąć udział również pogotowie energetyczne. Konieczne okazało się
także zaangażowanie JRG PSP Zawiercie
i wykorzystanie drabiny mechanicznej. Nietypową interwencją był wyjazd do roweru
zawieszonego kilka metrów nad ziemią na
słupie energetycznym na terenie placu byłej
szkoły podstawowej. Rower został sprowadzony bezpiecznie na ziemię, a o tej interwencji usłyszała cała Polska. Materiał został
wyemitowany w Telexpressie.
Druhowie często biorą udział w działaniach polegających na zabezpieczeniu dróg
podczas zawodów. Zabezpieczali np. Międzynarodowy Wyścig Kolarski czy Jurajski
Festiwal Biegowy, który odbył się na terenie Gminy Kroczyce. Ich działania wspierają
mieszkańcy gminy, którzy niejednokrotnie
częstują druhów ciepłą herbatką lub posiłkiem, za co są im niezmiernie wdzięczni.
Strażacy ochotnicy angażują się
w działalność charytatywną i społeczną.
Druhny wzięły udział w akcji #DzienSzpilek, wspierając chorych na nowotwory.
Druhowie pompowali w akcji #gaszynchallenge, wspierając zbiórkę pieniędzy
dla chorego Wojtusia. Pomagają również lokalnie. Włączyli się w organizację
festynu charytatywnego dla cudownej
mieszkanki Kroczyc - Natalki cierpiącej

na porażenie mózgowe. Zebrane środki
z festynu wsparły leczenie i rehabilitację
dziewczynki. Druhowie pomagają również
w swoim strażackim środowisku. Kiedy
ktoś z nich potrzebuje wsparcia nie wahają się ani chwili. Dlatego pomagali również
w organizacji Pikniku Strażacy i Motocykliści dla Mikołaja, podczas którego zbierano pieniądze na terapię dla syna strażaka. W ramach działalności charytatywnej
i społecznej nasi bohaterowie współpracują również z WOŚP.
Myśląc o bezpieczeństwie mieszkańców
naszej miejscowości, ale i odwiedzających
nas turystów, zamontowali na bramie kościoła defibrylator AED, zakupiony przez
nich przy wsparciu Gminy Kroczyce – na
pamiątkę 100-lecia powstania jednostki.
Defibrylator został zamontowany w specjalnie do tego przystosowanej kapsule, na
którą środki finansowe pozyskali podczas
zorganizowanej zbiórki pieniężnej. Oczywiście gminna społeczność spisała się na medal, hojnie wspomagając tę zbiórkę.
Strażacy ochotnicy podtrzymują strażackie tradycje. Co rok pełnią wartę przy
Grobie Pańskim, podczas Świąt Wielkanocnych, zabezpieczają przemarsz Drogi
Krzyżowej ulicami Kroczyc, odwiedzają
groby zmarłych strażaków, uczestniczą
w Rezurekcji oraz innych uroczystościach
kościelnych. Utrzymują lokalną tradycję
gminnych Obchodów Dnia Strażaka. Organizują pogadanki w przedszkolach i szkołach podstawowych między innymi na
temat tradycji i historii pożarnictwa oraz
zasad udzielania pierwszej pomocy. Biorą
czynny udział w przygotowywaniu uczniów
szkoły podstawowej do startu w Turnieju
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega
Pożarom”, gdzie wymagana jest wiedza
również na temat historii i tradycji ruchu
strażackiego. Od kilku lat uczniowie odnoszą sukcesy na szczeblu powiatowym
i wojewódzkim, co daje możliwość udziału
w finale centralnym. Swoją historię pieczołowicie upamiętniają, prowadząc kronikę
ukazującą dzieje Jednostki. Nie byłoby
to możliwe, gdyby nie zaangażowanie ludzi, dla których pielęgnowanie historii ma
ogromne znaczenie. W 2017 r., w okresie
przygotowań do obchodów setnej rocznicy założenia OSP Kroczyce z jednostką,
skontaktowali się mieszkający w Lidzbarku Warmińskim syn i prawnuczka jednego
z założycieli – Stefana Cupiała. Wyszukali w swoim prywatnym archiwum stare
zdjęcia i dokumenty związane z jednostką

i udostępnili je kroczyckiej Jednostce.
Od lat druhowie kultywują tradycję
uczestnictwa w zawodach sportowo-pożarniczych OSP. Pod koniec każdego roku
roznoszą kalendarze strażackie z życzeniami na Nowy Rok dla mieszkańców sołectwa Kroczyce. Współpracują z Gminą
Kroczyce oraz Domem Kultury w Kroczycach między innymi w zakresie pomocy
w organizacji lokalnych imprez plenerowych, takich jak Kroczyckie Wianki, Pikniki
Strażackie, Zawody Sportowo-Pożarnicze
OSP, Dzień Dziecka, Dzień Strażaka, Święto Kluchy i wiele innych, podczas których
dzieci, młodzież oraz mieszkańcy gminy,
a także goście przebywający na terenie
Kroczyc mogą zapoznać się z charakterem
działalności Jednostki.
Aby zadbać o posiadany sprzęt i strażnicę oraz aby doskonalić swoje umiejętności, cyklicznie spotykają się na zbiórkach.
Zapraszają sympatyków pożarnictwa oraz
chętnych do wstąpienia w ich szeregi. Jednostka OSP Kroczyce włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
co wymaga wyposażenia w odpowiedni
sprzęt oraz specjalistycznych szkoleń dla
druhów. Oprócz udziału w wymaganych
wyspecjalizowanych szkoleniach, swoje
umiejętności rozwijają również podczas
udziału w organizowanych ćwiczeniach
oraz zawodach m in. ćwiczenia Obwodowej
Kompanii Gaśniczej, turnieju ratownictwa
technicznego czy w mistrzostwach w ratownictwie medycznym.
Dysponują obecnie imponującym:
agregat wysokociśnieniowy o pojemności
200 l wody (zamontowany na SLRt Ford
Transit), agregaty prądotwórcze, średni
i lekki zestaw ratownictwa technicznego LUKAS, poduszki wysokociśnieniowe,
pompy szlamowe, motopompy pożarnicze, pilarki spalinowe, piły do cięcia betonu i stali,
zestawy PSP R1,
defibrylator AED, 6
aparatów ochrony
układu
oddechowego wraz z zapasowymi
butlami,
detektor wielogazowy, kamera termowizyjna i inne
narzędzia i urządzenia niezbędne
do działań ratowniczo - gaśniczych.

W 2010 r. zakupiono i zamontowano terminal GSM, który w znacznym stopniu
przyczynił się do polepszenia systemu
alarmowania strażaków. W tym roku zakupili średni samochód pożarniczy MAN
TGM przy współfinansowaniu Gminy
Kroczyce, Województwa Śląskiego, Komendanta Głównego PSP, MSWiA oraz
środków własnych. MAN TGM dołączył
do zakupionego w 2011 r. lekkiego samochodu ratownictwa technicznego Forda
Transit. Pierwszym samochodem, jakim
dysponowała jednostka był STAR 20.
Przez kolejne lata pojawiały się samochody: STAR 266, ŻUK GLM, STAYER, STAR
244, Mercedes-Benz Atego. Nowy nabytek wyposażeniem znacznie odbiega od
samochodów sprzed lat. Jest on wyposażony min. w zbiornik wodny o poj. 4 580 l
oraz zbiornik środka pianotwórczego 458
l, oświetlenie led, kamerę cofania, wentylator oddymiający, najaśnicę, radiotelefony nasobne, sprzęt burzący, latarki kątowe. Niech jednak ten nowoczesny wóz
strażacki wyjeżdża jak najrzadziej!
Na codzień nie mówi się o bohaterstwie strażaków, choć niejednokrotnie ratują ludzkie życie i mienie, narażając siebie
na niebezpieczeństwo. Ich życiowe motto
brzmi: “Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek…”, dlatego sami o sobie nie myślą,
że są bohaterami i bezinteresownie niosą
pomoc innym.
Wszystkim druhom z Ochotniczych
Straży Pożarnych dziękujemy i życzymy
bezpiecznych akcji.
Dziękujemy druhom OSP Kroczyce za
przygotowanie
informacji do artykułu.
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ZBIORNIKI WODNE W PRZYŁUBSKU
W NOWEJ ODSŁONIE?

G

mina Kroczyce aplikowała z dwoma wnioskami w ramach II etapu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przedmiotem jednego z tych wniosków
jest właśnie inwestycja polegająca na rekultywacji, czyli odnowie zbiorników
wodnych w Przyłubsku wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w celu
utworzenia kompleksu rekreacyjnego.
W planach inwestycji przewidziano prace modernizacyjne na zbiornikach, a w ramach zagospodarowania terenu miałyby powstać ścieżki pieszo-rowerowe, droga
dojazdowa, parking, elementy małej architektury, plaża, natryski, oświetlenie terenu
itp. Nasza gmina ma zdecydowanie profil turystyczny, a jej rozwój gospodarczy warunkuje nowoczesna infrastruktura okołoturystyczna, stąd pomysł na taką właśnie
inwestycję.
Oczywiście pula środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
jest ograniczona, a realizacja tej inwestycji jest uzależniona od otrzymania środków zewnętrznych, ponieważ wartość inwestycji szacuje się na około 5 mln zł, czego
Gmina Kroczyce nie byłaby w stanie sfinansować ze środków budżetu gminy.
Projekt zakłada rozwój lokalnej gospodarki i społeczeństwa ze szczególnym
uwzględnieniem dbałości o środowisko naturalne. Intencją jest dążenie do odtwarzania i stałej ochrony różnorodności biologicznej w zbiornikach i terenach przyległych na poziomach: krajobrazowym, ekosystemowym, gatunkowym i genowym,
przy jednoczesnym podniesieniu swoistego dobrobytu społecznego w postaci możliwości spędzania czasu wolnego w otoczeniu zadbanego środowiska naturalnego.
Miałoby to być rodzinne miejsce z alternatywą na miłe spędzenie wolnego czasu,
i które jednocześnie podniesie atrakcyjność turystyczną gminy. Mamy nadzieję, że
inwestycja, nie pozostanie tylko niezrealizowaną wizją i doczeka się jej urzeczywistnienia. Jednakże jej zrealizowanie uwarunkowane jest uzyskaniem dofinansowania,
na które niezmiernie liczymy!

CPK
Co dalej
z budową
kolei m.in.
przez Gminę
Kroczyce?

Sp. z o.o. ogłosiła drugi etap konsultacji społecznych dotyczący budowy centralnego portu komunikacyjnego. Dokumenty
nie zawierają proponowanych tras budowy linii kolejowych, jedynie wyznaczają obszar, gdzie mogą zostać zlokalizowane. Obecnie trwają konsultacje
społeczne przed przyjęciem dokumentu pn. „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego” wraz z Prognozą
oddziaływania na środowisko.
Pierwszy etap konsultacji dotyczący samego dokumentu SSL, trwał od 10
lutego do 10 marca 2020 r. W ich trakcie do spółki CPK napłynęło ponad 146
tysięcy głosów, które zostały poddane szczegółowej analizie eksperckiej.
W obecnie prezentowanym przez CPK Sp. z o.o. dokumencie, zostały uwzględnione uwagi dotyczące ciągów inwestycyjnych i w takiej formie, z miejscowo
poszerzonymi korytarzami transportowymi. Projekt SSL poddawany jest strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

CPK Sp. z o.o. chce zapoznać się z Państwa opiniami, uwagami i wnioskami
dotyczącymi projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Uwagi można składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.
pod adresem https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/konsultacje-soos-ssl .
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INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU URZĘDU
Urząd Gminy Kroczyce pozostaje otwarty pomimo objęcia pracą zdalną urzędników, zawsze w Urzędzie pełnione są dyżury. W razie wątpliwości
lub pytań służy pomocą pod numerem telefonu 34 315 21 50 do 55 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej kroczyce@kroczyce.pl
W kancelarii Urzędu na parterze obiektu jest zlokalizowany punkt obsługi interesanta. Istnieje tam możliwość złożenia korespondencji w specjalnie przygotowanej skrzynce podawczej z wyłączeniem bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem.
Prosimy o przestrzeganie rygoru sanitarnego tzn. utrzymywania 2-metrowej odległości od innych osób, zakrywania ust i nosa, dezynfekowania
dłoni na wejściu do budynku. Jest tam zlokalizowany dystrybutor środka dezynfekującego.
Zachęcamy do załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną z wykorzystaniem:
•

●

E- formularzy zamieszczonych na stronie www.kroczyce.pl

•

●

Platformy ePUAP, na adres Skrytki ePUAP:/deo341w0ix/skrytka.

•

●

Portalu obywatel.gov.pl

•
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Targowisko w Kroczycach pozostają otwarte.
Przypominamy, że kasa Urzędu nie funkcjonuje. Celem usprawnienia obsługi zachęcamy do wnoszenia opłat w drodze bezgotówkowej z wykorzystaniem bankowości elektronicznej na konto 96 8277 0002 0030 0000 4269 0001.
Gotówkowo można wnosić opłaty w banku lub na poczcie.
Dla ułatwienia poniżej przypominamy wysokość opłaty skarbowej dla najpowszechniejszych usług:
1.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 50 zł

2.

Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 20 zł

3.

Zaświadczenie o objęciu planem rewitalizacji (na potrzeby notarialne) – 17 zł

4.

Stwierdzenie własnoręczności podpisu (za 1 podpis) – 9 zł

5.

Wydanie do min. sądu, kancelarii notarialnej, firmy ubezpieczeniowej, urzędu skarbowego, celów prywatnych:

•

odpisu skróconego aktu stanu cywilnego /urodzenia/małżeństwa/zgonu/ - 22 zł

•

odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego /urodzenia/małżeństwa/zgonu/ - 33 zł

•

zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały/ tymczasowy- 17 zł pomnożona przez ilość osób wskazanych na zaświadczeniu

•

o wymeldowaniu z pobytu stałego/czasowego- 17 zł pomnożona przez ilość osób wskazanych na zaświadczeniu

•

potwierdzenie zameldowania na przedstawionym druku – 17 zł pomnożona przez ilość osób wskazanych na zaświadczeniu

•

zaświadczenie o ilości zmalowanych osób pod adresem 17 zł

•

opłata za okazane pełnomocnictwo 17 zł

•

opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawach meldunkowych 10 zł

•

udostępnienie danych jednostkowych 31 zł

N

Tęskno za
szkolnymi
wycieczkami!

ieodłączną częścią edukacji w każdym roku szkolnym są
szkolne wycieczki. Zazwyczaj wraz z rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego, uczniowie wraz z wychowawcą planują
wycieczki, na które mieliby jechać w danym roku. Tyle radości
i euforii wywołuje sama myśl o planowanych wycieczkach.
Ustalenia i plany towarzyszące uczniom, którzy mają w perspektywie wycieczkę szkolną, to ich nierozłączna część. Od
razu wiadomo: kto z kim siedzi w czasie podróży, kto z kim zajmie pokój na kilkudniowej wycieczce i wiele innych aspektów
jest już przez nich zaplanowane. To wszystko musiało odejść
w sferę planów i marzeń.
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W marcu bieżącego roku nasza rzeczywistość się bardzo zmieniła, coś co było dla
nas oczywiste i dostępne na co dzień, stało się nie osiągalne. Proste czynności, nad
którymi nie musieliśmy się zastanawiać, bo
były naturalne, przestały takie być.
Pierwsze ogłoszenie o zamknięciu szkół
zapowiadało tylko krótką, około dwutygodniową przerwę od zajęć. Szybko jednak
okazało się, że przerwa ta potrwa dłużej,
aż w ostateczności poinformowano o decyzji, która zmieniła wszystko... Okazało się,
że dzieci nie wrócą do szkół do końca roku
szkolnego przypadającego na czerwiec
2020 roku. Wszystkie wycieczki planowane w tym okresie, musiały zostać odwołane,
a plany i marzenia musiały odejść w zapomnienie. Iskierka nadziei została wskrzeszona, gdy dowiedzieliśmy się, że od września uczniowie wracają do szkół. Teraz już
wiemy, że był to powrót na krótko.
W tym krótkim czasie w naszych
szkołach podstawowych w Pradłach oraz
Kroczycach, udało się zorganizować
wycieczki do Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie, zaplanowane i finansowane
w ramach projektów „Wiedza moją po-

tęgą!” oraz „Odkrywam sekrety nauki!”
dofinansowanych ze środków unijnych
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W połowie września bieżącego
roku uczniowie pojechali na jednodniowe
wycieczki, których głównym celem było
odwiedzenie Centrum Nauki Kopernik,
ale udało się też zwiedzić kilka charakterystycznych punktów naszej stolicy.
Wycieczki te stanowiły ostatnie punkty,
jakie pozostały do pełnego zrealizowania
wspomnianych wyżej projektów. Dzięki
temu zakończono projekty przy ich 100%
realizacji. Na dzień dzisiejszy zostały one
już rozliczone, a rozliczenie ostatecznie
zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą, którą w tym przypadku jest Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego.
Radość z powrotu do szkoły i odzyskania namiastki normalności w tych trudnych
czasach nie trwał jednak długo, bowiem
już w połowie października ponownie zamknięte zostały szkoły i powrócono do
nauki zdalnej. Taki stan rzeczy wyklucza
możliwość organizowania wycieczek. O ile
nauka zdalna, praca na platformach multimedialnych i komunikacja z uczniem jest

znacznie lepsza i lepiej zorganizowana
niż było to na początku, to aspekt rozwoju społecznego uczniów, bardzo cierpi.
Kolejne zaplanowane wycieczki, musiały
zostać odłożone, albo zupełnie odwołane.
Mówi się, że wszystko co złe kiedyś się
skończy. W tej trudnej sytuacji pozostaje
nam wierzyć, że ta sytuacja minie szybciej niż się tego spodziewamy. Uczniowie
wrócą do szkół i ponownie będą mogli
planować szczegóły wycieczek szkolnych.
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ta
możliwość będzie przez dzieci i młodzież
bardziej doceniana i będzie dla nich miała wyższą wartość, niż było to wcześniej.
Z całego serca życzymy uczniom szybkiego powrotu do szkół i wielu pięknych wspomnień ze szkolnych wycieczek.

SPROSTOWANIE
Informujemy, iż w poprzednim wydaniu „Wieści z Kroczyc i okolicy” nr 2/2020 nastąpił błąd w artykule pt.: „TO JUŻ SZÓSTE ROZDANIE STYPENDIÓW WÓJTA GMINY”, na stronie nr 6. Omyłkowo podano informację, iż uczennica Szkoły Podstawowej w Pradłach:
Wiktoria Napora otrzymała stypendium za osiągnięcia artystyczne. Winno być, iż Wiktoria Napora otrzymała stypendium za wybitne
osiągnięcia naukowe. Przepraszamy za zaistniałą pomyłkę.
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Wyniki egzaminu ósmoklasisty
w 2020 r. pozytywnie zaskoczyły

P

andemia koronawirusa wprowadziła
dezorientację w wielu dziedzinach
życia, również w szkolnictwie. Pandemia
i związane z nią obostrzenia spowodowały, że życie szkolne nauczycieli, rodziców i przede wszystkim dzieci wywróciło
się do góry nogami. Zajęcia on-line, czy
szkolenia w formie zdalnej funkcjonowały obecnie, jednak nie na taką skalę.
Z dnia na dzień, ustabilizowane i powtarzalne czynności związane z wyprawą
do szkoły, spotkania z kolegami i koleżankami w szkole stały się niemożliwe.
Edukacja zdalna to prawdziwe wyzwanie
w 2020 r.
Uczniowie klas ósmych również byli
niepewni losów swojego egzaminu, który
jest podsumowaniem i sprawdzeniem nabytej przez ich wiedzy. Pierwotnie miał
się on odbyć w kwietniu, jednak choroba
COVID-19 pokrzyżowała te plany i odbył
się od dopiero w czerwcu. Szkoły musiały zrealizować specjalne zalecenia, które
miały zminimalizować ryzyko zakażenia.
Aż 347 tys. uczniów z klas ósmych
z całego kraju rozwiązywało testy z języka polskiego, matematyki i języków
obcych. Przystąpienie do egzaminu

ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik jest
brany pod uwagę przy rekrutacji do szkół
ponadpodstawowych. Egzamin ósmoklasisty to pierwszy ważny test wiedzy w życiu uczniów, od wyników którego również
zależą ich dalsze losy w kwestii edukacji.
Wyniki egzaminów ogłoszone zostały 31
lipca 2020 r . I miło nam poinformować,
że Szkoła Podstawowa w Kroczycach
znacznie poprawiła wyniki egzaminów
z poprzedniego roku. Z języka polskiego
o 4,13 %, z matematyki aż o 16,22%, a z j.
angielskiego 11,31%. Uczniowie ze szkoły
w Pradłach wypadli lepiej z matematyki
niż w 2019 o 7,25 %. Szkoła w Dzibicach
natomiast może pochwalić się lepszymi
wynikami z języka polskiego w tym roku
o 2,50 %. Szkoła w Siamoszycach w b.r.
nie poprawiła swoich wyników.
To bardzo dobra wiadomość, że Gmina
Kroczyce wypadła najlepiej na tle powiatu
i województwa z matematyki, uczniowie
uzyskali aż o 5,19 % więcej niż średnia
województwa, która wynosiła 45,67%.
Natomiast średnia powiatu wyniosła
45,22%, czyli mniej niż w Gminie Kroczyce o 5,64%. Z języka polskiego uczniowie

z gminy poradzili sobie na srebrny medal.
Średnia Gminy to 61,92% czyli więcej od
średniej powiatu, o 3,03%, a od średniej województwa o 2,63%. Z języka angielskiego średnia z Gminy Kroczyce to
53,02%. Matematyka- królowa nauk, wypadła również lepiej w całym województwie. Młodzież ze Śląska napisała egzamin lepiej o 0,93%, niż w ubiegłym roku.
Napawa to nadzieją.
Należy nadmienić, że mimo utrudnionych warunków przygotowań spowodowanych panującą pandemią, tegoroczne
wyniki punktowe są bardzo wysokie. Gratulujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom!

Co z Koncertem Noworocznym?
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i pojawia się pytanie
o największą noworoczną imprezę w Kroczycach. Czy odbędzie
się tradycyjny Koncert Noworoczny?
To największe tego typu cykliczne wydarzenie o charakterze
ponadregionalnym. Koncert realizowany jest z rozmachem, jakiego nie powstydziłby się ośrodek kultury w centrum dużego miasta.
W repertuarze co roku pojawiają się między innymi utwory musicalowe, operowe, operetkowe, instrumentalne czy klasyczne, czyli
takie, które można zazwyczaj usłyszeć w filharmonii, teatrze lub
operze. Widowisko odbywa się z udziałem znanych artystów - profesjonalistów. W różnych edycjach wydarzenia wystąpili między
innymi: Marie Napieralska – artystka teatru Studio Buffo, Tomasz
Jańczak – Dyrektor Filharmonii Dolnośląskiej czy Damian Konieczek – artysta Teatru Wielkiego w Poznaniu. Wydarzenie odbywa
się udziałem około czterdziestu zawodowych muzyków orkiestry
symfonicznej – Jurajskiej Orkiestry Kameralnej. Dyrygentem jest
sam dyrektor Domu Kultury w Kroczycach, Leopold Stawarz. Koncert ma nie tylko aspekt artystyczny, ale także edukacyjny. Na
scenie mogą zaprezentować się zdolne dzieci i młodzież, które
dopiero stawiają swoje pierwsze kroki w śpiewie. Nic dziwnego,

że widzowie tęsknią za Koncertem Noworocznym. Dom Kultury
w Kroczycach deklaruje gotowość do zorganizowania koncertu,
a prace nad repertuarem trwają. Przeszkodami do zorganizowania wydarzenia są jednak obostrzenia związane z epidemią Covid-19. - Sam koncert jesteśmy w stanie zorganizować dosłownie
w tydzień. Czekamy tylko na sprzyjające warunki i poluzowanie obostrzeń Ministerstwa Kultury oraz GIS-u - podkreśla Leopold Stawarz, Dyrektor DK w Kroczycach.
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Rozmowa
z Mają Terlikowską
– Laureatką
Ogólnopolskiego
Turnieju Tańca
Towarzyskiego
14 października w telewizji iTVRegion został wyemitowany wywiad
z Mają Terlikowską z gminy Kroczyce, Laureatką Ogólnopolskiego
Turnieju Tańca Towarzyskiego. Dla tych z państwa, którzy nie mieli
jeszcze okazji obejrzeć wywiadu, publikujemy zapis nagrania. Rozmowę poprowadził Dyrektor DK w Kroczycach, Leopold Stawarz.
Leopold Stawarz: Witam w naszym Artystycznym Saloniku
w Kroczycach. Naszym gościem jest bardzo utalentowana,
młoda osoba. Nazywa się Maja Terlikowska. Dlaczego jest taka
utalentowana? Myślę, że sama o tym opowie, ale ja zdradzę, że
jest to osoba bardzo roztańczona. Cytując piosenkę “Taniec to
nietrudna sprawa, gdy ktoś zdrowe nogi ma”. Czy to prawda?
Maja Terlikowska.: Tak, to prawda.
L. S.: Poznaliśmy się przy okazji jednego z Koncertów Noworocznych. Ówczesna pani dyrektor Szkoły Podstawowej wspomniała, że jest taka utalentowana osoba, która tańczy aż w Będzinie. Od razu chciałem wykorzystać taką sytuację, ponieważ
jeśli jest u nas jakiś talent, to trzeba go pokazywać. Talentu nie
wolno chować dla siebie, ale prezentować wszem i wobec. Taniec towarzyski to twoja pasja. Jak to wszystko się zaczęło?
M.T.: Zaczęło się dosłownie od moich pierwszych kroków. Moja
mama zauważyła, że jeżeli tylko pojawiała się w radiu jakakolwiek
muzyka, to ja już podrygiwałam. Już w przedszkolu chodziłam na
różne zajęcia, nawet na cheerleaderki. W pierwszej klasie podstawówki mama zapisała mnie do Klubu Tańca Towarzyskiego w Będzinie. Tam zaczęłam swoją poważniejszą przygodę - przygodę
z tańcem towarzyskim.
L. S.: Taniec towarzyski nie jest tańcem prostym. Można to
porównać do nauki czegoś bardzo klasycznego w kategoriach
muzyki. Nie jest to coś zupełnie powszedniego. Ktoś musiał cię
przekonać do tańca towarzyskiego, a nie na przykład do baletu.
Miałaś wpływ na tę decyzję?
M.T.: W klubie, do którego się udałam, były różne rodzaje tańca.
Mama zapisała mnie do grupy tańczących brzdąców. Po pierwszych zajęciach trener zaproponował mi taniec towarzyski, ponieważ mają wolnego partnera. No i tak to się zaczęło…
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L. S.: Teraz wytłumacz nam proszę, jakie są kategorie w tańcu
towarzyskim. Nawet ja nie do końca się w tym orientuję.
M.T.: Taniec towarzyski dzieli się na dwa style: styl latynoamerykański oraz styl standardowy. W każdym stylu jest pięć tańców.
Do pewnego momentu wiekowego tańczy się kombinacje, to znaczy cztery tańce z jednego stylu oraz cztery tańce z drugiego. Na
pewnym etapie można już sobie wybrać. Taniec również dzieli się
na kategorie wiekowe.
L. S.: Czy masz jakieś ulubione tańce w tych grupach?
M.T.: Tak. Miałam taki moment, że przez kilka lat tańczyłam tylko tańce latynoamerykańskie. Zdecydowanie moim faworytem
jest rumba, ponieważ jest to taniec romantyczny, taniec miłości.
W tańcach standardowych najbardziej lubię fokstrota, bo jest to
taki bardzo wolny spacer.
L. S.: Przyniosłaś ze sobą swój taneczny strój. Do której grupy
tańców go ubierasz?
M. T.: Zdecydowanie jest to strój do tańców latynoamerykańskich.
W tańcach standardowych są to suknie balowe, bardzo rozkloszowane i salonowe. W tańcach latynoamerykańskich te suknie są dosłownie przeróżne w krojach i we wzorach. Ja na parkiecie zawsze
byłam w czerwonej sukience i jestem kojarzona jako blondynka
w czerwieni z nisko upiętym kucykiem. Moja trenerka stwierdziła,
że jeśli coś działa, to nie warto tego zmieniać. Są takie przepisy,
że do pewnego wieku stroje muszą zakrywać pewne części ciała.
Podobnie jest u partnerów, ponieważ nie mogą mieć dużego wcięcia na klatce.
L. S.: Z Kroczyc, a dokładnie z Siemięrzyc, bo tam mieszkasz, do
Będzina jest kawał drogi. Jak tę drogę pokonujesz i ile razy w tygodniu?
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M. T.: Liczba treningów cały czas się zmienia. Wszystko jest spontanicznie, ale głównie jestem w sali treningowej dwa do trzech razy
w tygodniu. W weekendy mamy szkolenia z polskimi i światowymi
mistrzami. Do tego dochodzą turnieje, ogólnopolskie turnieje taneczne lub Grand Prix Polski. Jeżeli jest akurat sezon taneczny, to
zdecydowanie liczba treningów się zwiększa. Do Będzina zawożą
mnie rodzice, czasem brat. Zazwyczaj treningi mam w godzinach
wieczornych, na przykład od 19.
L.S.: Przeciętny człowiek nie widzi, ile wyrzeczeń kosztuje taka
ciężka praca, której efektem jest sukces.
M. T.: Tak, udało nam się z moim partnerem tanecznym zdobyć
pierwsze miejsce na Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego w Czeladzi. Było dużo emocji, łzy się polały, ponieważ nawet jeśli z poprzednim partnerem mieliśmy dobre osiągnięcia, to pierwsze miejsce było takie nieosiągalne. To była kategoria wiekowa
14-15, klasa C. Ja mam wyższą klasę B, ale z moim tymczasowym
partnerem jestem w klasie C, ponieważ gdy się z nim sparowałam
rok temu, to właśnie taką posiadał. Nie mogłam “oddać” mu tej
klasy, musimy na nią razem zapracować. Jednak ja, jeśli chcia-

łabym zostać solistką, to posiadam obecnie klasę B, a w tańcach
standardowych klasę D.
L.S.: Brałaś udział w turniejach międzynarodowych? Jak oceniasz swoje umiejętności na tle międzynarodowym?
M.T.: Tak, brałam udział, to zupełnie inna bajka. W ubiegłym roku
rywalizowałam z tancerzami z Wielkiej Brytanii, Rosji, Ukrainy.
Moim marzeniem jest wystąpienie na Blackpool Dance Festival
w Anglii. Ten turniej jest marzeniem wielu tancerzy, a sukcesem
jest wejście na przykład do najlepszej 24. Moim celem na co dzień
jest międzynarodowa rywalizacja.
L.S.: Jak Twoi koledzy podchodzą do twojego hobby?
M.T.: Dużo osób nie wie, że tańczę. Dowiadują się później z mediów
społecznościowych lub gdy nawiążą ze mną bliższą relację. Myślę,
że wspierają mnie, ponieważ mało osób z naszego środowiska ma
swoją pasję, z którą wiąże plany na przyszłość.
Pełną wersję wywiadu można obejrzeć na kanale iTVRegion na
YouTube pod tym linkiem: https://tiny.pl/7sjvl

JURAJSKI FESTIWAL BIEGOWY
W WYJĄTKOWYCH OKOLICZNOŚCIACH

W

tym roku Gmina Kroczyce była
głównym partnerem II edycji Jurajskiego Festiwalu Biegowego, który odbył
się w dniach 25-27 września 2020 r.
To nie przypadek, że to właśnie nasze Podlesice zostały wybrane na miejsce organizacji trzydniowego święta entuzjastów biegania. Wystarczy spojrzeć na otaczający nas
krajobraz. Jura Krakowsko-Częstochowska
to doskonałe miejsce dla osób lubiących turystykę aktywną. Są tu skałki do wspinaczki,
jaskinie, szlaki piesze, rowerowe i kajakowe.
Przepiękne widoki i urozmaicony krajobraz
sprawiają, że Jura to idealny teren do biegania.
Trasa biegów dostępnych w ramach festiwalu wiodła przez skały, ostańce i piękne
jurajskie lasy. Bieg odbywał się przez trzy
dni i trwał od 25 do 27 września 2020 r.
Jurajski Festiwal Biegowy oferował, aż 5 biegów do wyboru - 200 km, 100 km, 50 km, 25
km i 10 km. Takie dystanse robią wrażenie.
Łącznie organizatorzy oferowali prawie 400
km tras. Można było wystartować w biegu
rodzinnym oraz oglądać zmagania dzieciaków zakochanych w bieganiu. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali atrakcyjne
medale i nagrody. Niestety z uwagi na koronawirusa, nie mogły się odbyć imprezy towarzyszące, które zazwyczaj były dodatkową

atrakcją. Przede wszystkim zawody biegowe
to dobra zabawa i wyjątkowa okazja, żeby połączyć zwiedzanie najciekawszych rejonów
Jury z aktywnością fizyczną.
W biegu wzięło udział 340 uczestników.
Trasa prowadziła przez powiat zawierciański oraz myszkowski.
Warto przedstawić wyjątkowego uczestnika tego biegu, Filipa Waleckiego z Czarkowa.To młody i dzielny sportowiec z zespołem Downa, który może pochwalić się
wieloma przebiegniętymi kilometrami. Filip
mimo swojego dodatkowego chromosomu,
nie poddaje się i codziennie pokazuje swoją
siłę. Biega od kilku lat, ukończył wiele biegów na dystansie około 10 kilometrów. Jego
sukcesem jest ukończenie półmaratonu
„Perła Paprocan” oraz przebiegnięcie 30
km w biegu „Beskidy Ultra”. Ilu z nas w pełni sprawnych przebiegło półmaraton? Filip
udowadnia, że pomimo swojej niepełnosprawności wynikającej z wady genetycznej
można stawać w szrankach z pełni sprawnymi osobami.
Aktywność tego wyjątkowego chłopaka
można śledzić na jego fanpage’u na Facebooku „Filip na 21-szym biegu”. To właśnie
tam można zaczerpnąć motywacji i zdać
sobie sprawę, że często ograniczenia są tylko w naszej głowie.
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Sukcesy
w plebiscycie

K

GW Podlesice zajęło wysokie miejsce w wojewódzkim plebiscycie Mistrzowie Agro 2020 Dziennika Zachodniego!
Indywidualnie wyróżniono Anetę Bednarz, Sołtysa Kroczyc
Okupnych.
Mistrzowie Agro to największy w Polsce plebiscyt wiejski i rolniczy. Organizatorami akcji są ogólnopolski serwis i magazyn dla
rolników "Strefa Agro" oraz dzienniki regionalne ukazujące się
w każdym województwie. Co roku przyznawane są prestiżowe nagrody w kategoriach Rolnik Roku, Sołtys Roku i Koło Gospodyń
Wiejskich Roku.
Nominacje do powiatowego etapu konkursu otrzymały wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Kroczyce, co już pokazuje,
że działania naszych lokalnych KGW są dostrzegane i cenione. Do
plebiscytu nominowano też sołtysów z naszej gminy. Wysokie, 3.
miejsce w powiecie zajęła Aneta Bednarz, Sołtys Kroczyc Okupnych. Nominację do tytułu Sołtys Roku otrzymali również: Marek
Makieła - sołtys Kostkowic, Sławomir Sikora - Sołtys Białej - Błotnej, Jolanta Gałecka - Sołtys Podlesic, Edyta Piec - Sołtys Dobrogoszczyc oraz Ewa Kula - Sołtys Lgoty Murowanej.
Koło Gospodyń Wiejskich z Podlesic zdobyło największą liczbę
głosów w powiecie zawierciańskim. W związku z tym przeszło do

Gawęda Ludowa
- ocalić od
zapomnienia

P

omimo pandemii, Dom Kultury
w Kroczycach dokłada wszelkich
starań, by dbać o lokalne dziedzictwo
kulturowe. Z tego powodu zorganizowano spotkanie z panią Genowefą Welon oraz konkurs na najlepszą
pieśń ludową.
W połowie września tego roku
zespół DK w Kroczycach spotkał się
z panią Genowefą Welon - pieśniarką i gawędziarką z Kroczyc, aby ocalić od zapomnienia ludowe pieśni
i przyśpiewki. Pani Gienia to ekspertka w tej dziedzinie. Jest jedną
z pierwszych członkiń Koła Gospodyń
Wiejskich w Kroczycach, które przekształciło się później w Zespół Pieśni
i Tańca Ziemia Kroczycka. Sama jest
autorką wielu piosenek ludowych, do
których wymyśliła słowa i melodię.
Najciekawsze z nich zostały nagrane i dzięki temu zachowaliśmy część
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drugiego, wojewódzkiego etapu plebiscytu Mistrzowie Agro 2020,
w którym zdobyło wysokie, 2. miejsce. Do pierwszego miejsca zabrakło jedynie dwóch głosów. Panie dostały bon na 2000 zł oraz
dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w powiatowym plebiscycie
Mistrzowie Agro 2020. Koło Gospodyń Wiejskich w Podlesicach powstało w 2011 roku, a obecną przewodniczącą jest Dorota Cierniak.
Panie są specjalistkami w tworzeniu bibułkowych ozdób, takich jak
bukiety, stroiki czy palmy. Na uwagę zasługuje tradycyjna potrawa,
która wywodzi się z Podlesic - kluchy połom bite. To danie - dzięki
staraniom pań i panów z KGW - zostało wpisane na Listę Produktów
Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

naszego lokalnego dziedzictwa kulturowego. Materiały będą zachowane
w archiwum domu kultury, a część
z utworów zostanie zaaranżowana
na instrumenty, by poszerzyć repertuar Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia
Kroczycka. To nie jedyne działania
DK w Kroczycach, które mają kultywować tradycję. DK w Kroczycach
na początku października zorganizował konkurs na najlepszy tekst
do pieśni ludowej. Celem konkursu
było stworzenie nowych utworów
oraz kontynuowanie tradycji gawędy
w naszej gminie. Pierwsze miejsce
zdobyła Agnieszka Demarczyk za
utwór „W Okienniku Wielkim”. Drugie miejsce zajęła Joanna Semrał za
tekst pod tytułem „Nasze Kroczyce”.
Z kolei trzecie miejsce zdobyła Łucja Masiarek za tekst „Spotkanie pod
Okiennikiem”.
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„W Okienniku Wielkim”

Agnieszka Demarczyk

1. W Okienniku Wielkim usiadła ptaszyna
I śpiewa piosenkę o pięknych dziewczynach.
O dziewczynach pięknych i o chłopcach młodych,
Co w miłości wartcy jak w strumieniach wody.
Ref: Dziewczęta, dziewczęta
Młode pięknookie
Chłopcy was kochają,
Wy patrzycie bokiem.
2. Nad Skałą Młynarską jaskółki krążyły,
Widziały chłopaka co ledwie był żywy,
Bo ukochał wielce młynarzowe dziewczę.
Iść za nim nie chciała, byle kogo nie chce.
Ref: ...
3. Hej, tam po Żmijowie panna spaceruje!
Chłopiec za nią biegnie serce ofiaruje!
Nie chce twego serca ani twych zalotów.
Nie pójdę za Ciebie boś chłopcze nie gotów.
Ref: ...
4. Na szczyt góry Zborów pustułka wleciała,
Słyszała jak młoda dziewczyna się śmiała.
Rzekł kawaler „kocham i kochał Cię będę!”
Odparła mu na to „ja twoja nie będę”.
Ref:....
5. Śpiewały ptaszęta gdzieś nad Kroczycami,
Że młodość się rządzi swoimi prawami.
Na wszystko jest pora - na miłość i śluby.
Ważne żeby znalazł tę jedyną luby!

Koronawirus vs młode pary
Rok 2020 jest rokiem szczególnym. Wiele planów związanych z naszym życiem zostało zweryfikowane przez pojawienie się na świecie choroby Covid-19. Również plany związane z zawarciem związku małżeńskiego. Zauważyć można,
że na terenie Gminy Kroczyce w tym roku zostało zawartych
mniej małżeństw niż w roku ubiegłym. Z pewnością miała
na to wpływ pandemia, która wprowadziła wiele obostrzeń.
W 2020 r. zostały zawarte 24 małżeństwa, w tym 11 cywilnych. Natomiast w roku ubiegłym związek małżeński zawarło
35 par w tym 13 par, zdecydowało się na ślub wyłącznie cywilny. Ciekawostką jest to, że wśród ślubów cywilnych, które
udzielane są w USC w Kroczycach, przeważają śluby zawierane w plenerze. Taki ślub musi oczywiście zachować uroczystą formę i bezpieczeństwo uczestników. Istnieje również
dodatkowa opłata skarbowa za udzielenie ślubu w plenerze
w wysokości 1000 zł. Niestety duża liczba ślubów została
przeniesiona na przyszły rok. Na terenie naszej Gminy śluby w plenerze udzielane są najczęściej pośród ogrodowych
zieleni i kwiatów oferowanych przez okoliczne restauracje.
Po uroczystości zaślubin, zawarcie związku małżeńskiego zostaje zarejestrowane w Rejestrze Stanu Cywilnego. Po sporządzeniu aktu małżeństwa wydawany jest odpis aktu stanu
cywilnego z urzędu. Dotyczy to również aktu urodzenia i aktu
zgonu. Z Rejestru Stanu Cywilnego wydawane są odpisy skrócone i odpisy zupełne aktów stanu cywilnego.
Odpis aktu stanu cywilnego skrócony i zupełny można uzyskać w wybranej przez siebie formie:
•
papierowej,
•
elektronicznej – dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który potwierdza
jego autentyczność. Jeśli składasz wniosek o odpis w formie elektronicznej – dostaniesz go na swoją skrzynkę
Gov (ePUAP).
Co ważne, wielojęzyczne odpisy skrócone można dostać tylko
w formie papierowej.
Od kwietnia 2020 roku przez Internet można nie tylko wnioskować o odpis aktu stanu cywilnego, ale również otrzymać
dokument automatycznie w wersji elektronicznej.
Wniosek można złożyć za pomocą portalu https://www.gov.
pl/. Potrzebne do tego jest posiadanie profilu zaufanego lub
e-dowodu wraz z czytnikiem i potwierdzonym profilem zaufanym. Pozwalają one potwierdzić tożsamość wnioskodawcy.
Automatyczne otrzymanie odpisu oznacza w praktyce, że
dokument zostanie wygenerowany bezpośrednio z Systemu
Rejestrów Państwowych, a następnie przesłany na skrzynkę
wnioskodawcy, bez udziału urzędnika.
Automatyczne wydanie dokumentu jest możliwe przy spełnieniu kilku warunków:
•
●odpis aktu musi dotyczyć wnioskodawcy, jego dzieci,
małżonka lub rodziców,
•
system w trakcie wypełniania wniosku musi potwierdzić,
że możliwe jest automatyczne wydanie odpisu; chodzi
o informację, czy akt jest zdigitalizowany, jawny i bez za-

•

łożonej blokady wydawania,
płatności za odpis należy dokonać online.

Uzyskany w ten sposób odpis będzie miał moc prawną tylko
w wersji elektronicznej. Nie należy go drukować, tylko przekazywać w otrzymanej postaci. Wydruk nie ma mocy prawnej.
Automatyczny odpis będzie zawierał podpis kwalifikowany
potwierdzający autentyczność odpisu.
E-DOWODY OSOBISTE
Wydawane są od 4 marca 2019 r. E-dowód posiada wszystkie
dotychczasowe funkcje dowodu osobistego - potwierdza tożsamość posiadacza oraz jego obywatelstwo oraz uprawnia do
przekraczania granic niektórych państw.
Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, można używać
e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracja publiczną i innymi podmiotami.
E- dowód umożliwia:
•
logowanie do portali administracji publicznej (np. ePUAP),
•
elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty),
•
korzystanie z automatycznych bramek granicznych, np.
na lotniskach.
W e- dowodzie znajdują się 4 certyfikaty:
•
certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia pozwala
uwierzytelnić się w usługach online
Ma go tylko osoba, która:
◊◊ skończyła 13 lat lub
◊◊ jest częściowo ubezwłasnowolniona.
By użyć certyfikatu, potrzebny jest 4-cyfrowy kod PIN 1.
•

certyfikat podpisu osobistego, który pozwala podpisać
elektronicznie dokumenty. Podpis osobisty – zaawansowany podpis elektroniczny umieszczany w e-dowodzie.
W kontakcie z urzędem (podmiotem publicznym) jest tak
samo ważny jak podpis własnoręczny. Można go też używać
do załatwiania innych spraw z firmami lub osobami, jeśli zgodzą się na to obie strony. Ty jako jedna strona i inna osoba lub
firma jako druga strona.
Zdecyduj, czy chcesz go mieć, kiedy składasz wniosek o dowód osobisty. Może mieć go osoba:
•
pełnoletnia,
•
która skończyła 13 lat. Wtedy o taki certyfikat wnioskuje
rodzic. Z podpisu może jednak korzystać wyłącznie osoba dorosła – właściciel dowodu, gdy ukończy 18 lat.
•
Osoby ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie NIE
mają tego certyfikatu. By użyć certyfikatu, potrzebny jest
6-cyfrowy kod PIN 2.
•
certyfikat potwierdzania obecności. Jest bez wyjątku
w każdym e-dowodzie. By użyć certyfikatu, NIE potrzebujesz żadnego kodu PIN.
•
certyfikat kwalifikowanego podpisu elektronicznego
W e-dowodzie znajduje się miejsce na dodatkowy
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certyfikat. Można go kupić u dostawcy komercyjnego i umieścić go w swoim e-dowodzie.
Certyfikat będzie ważny przez czas, na jaki został wydany, również
wtedy, gdy e-dowód zostanie unieważniony.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście
w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Pol-

skiej. Wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu
elektronicznego składa się w drodze przekazania do siedziby organu dowolnej gminy wniosku w postaci elektronicznej, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

CZY CZYTAMY WIĘCEJ KSIĄŻEK
W CZASIE PANDEMII?

D

ruga fala pandemii wymusiła powrót obostrzeń sanitarnych
w całym kraju. Instytucje kulturalne znowu muszą powrócić do ograniczonej działalności. Pandemia ma duży wpływ na
funkcjonowanie bibliotek. Nasze placówki w trosce o czytelników zachowują wszelkie standardy bezpieczeństwa.
Czytelnictwo w naszej gminie w czasie pandemii w porównaniu z rokiem ubiegłym przedstawia się następująco:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Kroczycach i Filia
w Pradłach
Rok

2019

2020

Czytelnicy zarejestrowani

1042

1001

Wypożyczenia książek

23389

22935

Odwiedziny w bibliotekach

11224

9926

Jak wynika z danych największy spadek odnotowany został
w odwiedzinach bibliotek i w zarejestrowanych czytelnikach, jednak trzeba mieć na uwadze, że placówki były zamknięte prawie
przez trzy miesiące i nie dostępne dla użytkowników.
W tej trudnej rzeczywistości w jakiej przyszło nam żyć, chcieli-

byśmy przekonać mieszkańców naszej gminy do czytania książek
i rozważyć płynące z tego korzyści. Jest to czas w którym rodzice,
opiekunowie spędzają więcej czasu ze swoimi pociechami, który
można wykorzystać na czytanie z dziećmi. Głośne czytanie, jeśli
odpowiednio modelujemy głos, staje się wspaniałą zabawą, dostarcza nam wiele emocji i rozrywki. Przynosi radość i pozostawia
cudowne wspomnienia z dzieciństwa.
Czytanie pomaga w zdobywaniu nowej wiedzy, wzbogaca
słownictwo i pozwala na swobodniejsze wypowiadanie własnych
myśli. Poprzez regularne czytanie różnej literatury rozwija się
wyobraźnia, dlatego jest tak ważne, by dzieci chętnie sięgały po
książki. Książka otwiera nas na inne cywilizacje, wspaniałych
ludzi, pozwala żyć równolegle w kilku epokach, lepiej rozumieć
naszych przodków, a przede wszystkim to, kim jesteśmy. Lecznicze walory książek są dziś wyjątkowo niedoceniane, czytane
przed snem dużo efektywniej wyciszają i redukują stres niż np.
preferowane przez większość zabawy smartfonem.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy do korzystania
z bogatych księgozbiorów naszych bibliotek uzupełnianych na
bieżąco w nowości wydawnicze.

Szypowice… piękne okolice!

M

iejscowość Szypowice leży na południowy-wschód od Kroczyc w Gminie Kroczyce. Obecnie w Szypowicach mieszka 258 osób
(stan na 30.11.2020 r., źródło: UG Kroczyce, ewidencja ludności). Powierzchnia, jaką zajmuje
sołectwo, stanowi 424,3 ha powierzchni Gminy.
Funkcję sołtysa wsi pełni Pan Zbigniew Mikoda.
Miejscowość posiada nazwę patronimiczną od
nazwy osobowej “Szyp”. Pierwsze wzmianki o Szypowicach pochodzą już z roku 1391.
Szypowice wraz z Dzibicami były w domenie
królewskiej. Wieś była królewszczyzną aż do
rozbiorów. Powstałe pod koniec tegoż stulecia
źródła (lata 1789, 1790, 1791) podają dokładną
liczbę mieszkańców poszczególnych osad sołectwo liczyło wtedy 115 osób.

w 2017 roku Jubileusz 90-lecia.
Sołectwo posiada duże zasoby leśne, które wykorzystywane są do rekreacji i wypoczynku, nie
tylko przez miejscową ludność, ale także przez
turystów. Piękny krajobraz, świeże powietrze zachęca do wędrówek oraz do obcowania
z przyrodą.

W Szypowicach prężnie działają panie z grupy artystyczno-kulinarnej, współpracującej z Domem Kultury. Szypowice posiadają również swoją Ochotniczą Straż Pożarną, która obchodziła

20

Wieści z Kroczyc i okolicy | Nr 3/2020 | Grudzień 2020

P

Gotuj z KGW Szypowice!

ierwsze na ziemiach polskich koło gospodyń
wiejskich założyła w 1877 roku we wsi Janisławice działaczka socjalistyczna Filipina Płaskowicka. Szypowianki czekały z założeniem koła 130
lat, ale jak już zaczęły działać, to pełną parą. Koło
z Szypowic nie jest zarejestrowane w ARiMR. Jesto
to nieformalne koło śpiewaczo-kulinarne, działające przy Domu Kultury w Kroczycach, zwyczajowo
nazywane kołem gospodyń wiejskich
Początki nie były łatwe. Członkinie tej organizacji
swoje pierwsze kroki zwróciły w kierunku mieszkańców sołectwa, organizując dla nich w 2009 roku wigilijną kolację - bo przecież święta, to czas kiedy warto
być razem, gdzie maleńkie rzeczy robi się z WIELKIM
sercem. Z czasem lokalne aktywistki w te działania
włączyły uczniów z pobliskiej szkoły, bo przecież
czym skorupka za młodu nasiąknie...
Ich specjalnością jest gotowanie, śpiewanie i wprowadzanie radości tam, gdzie jest ona potrzebna. Ich
działalność opiera się głównie na aktywnym życiu
gminy w trakcie Święta Kluchy, Wianków czy Przeglądu Pieśni Patriotycznych. Śpiew to zdecydowanie
ich najmocniejsza strona. Starają się pielęgnować
tradycje kolęd, pieśni patriotycznych czy ludowych
przyśpiewek. Działalność koła kulinarno-śpiewaczego
w Szypowicach wyraźnie zaznacza się w życiu para-

P

fii w czasie dożynek, odpustu czy innych świąt, które
jednoczą lokalną społeczność - a przecież o to chodzi,
żeby być i działać razem.
W tym przedświątecznym okresie szypowickie gospodynie dzielą się z nami przepisem na “Świąteczne
makówki”.
Świąteczne makówki
Składniki:
•
1 bagietka pszenna
•
0,5 litra mleka
•
0,5 kg maku
•
garość rodzynek, migdałów, orzechów (włoskich,
laskowych)
•
kilka kropel olejku migdałowego
•
pół szklanki miodu
•
2 łyżki cukru pudru
Wykonanie:
Mak zalać zimną wodą i ugotować. Następnie zmielić
dwa razy w maszynce. Do zmielonego maku dodać
miód, cukier, orzechy, kilka kropel olejku migdałowego
i wymieszać. Pokrojoną bagietkę zalać przegotowanym
chłodnym mlekiem. W salaterce układać warstwami
chałkę na przemian z warstwą masy makowej, aż do
wyczerpania składników. Wierzch udekorować rodzynkami i migdałami. Makówki pozostawić w chłodnym
miejscu do następnego dnia.

Boże Narodzenie w dobie pandemii

rzed nami kolejne święta w dobie koronawirusa. Tym razem
jesteśmy bogatsi o doświadczenie z tegorocznych świąt
Wielkanocy. Jak będą wyglądały najbliższe Święta Bożego Narodzenia?
Jeszcze w marcu mieliśmy nadzieję na szybki koniec pandemii, lecz kolejne przedłużanie restrykcji i rosnąca liczba zachorowań wywróciła nasze plany na cały 2020 rok. Każdy z nas miał
nadzieję, że Święta Wielkanocne będą ostatnimi, które spędzimy
w cieniu ograniczeń spowodowanych epidemią. Niestety, wygląda
na to, że najbliższe Święta Bożego Narodzenia również będą inne
od poprzednich. Bez względu na to, w ile osób będziemy mogli
się spotkać przy wigilijnym stole, nie znikną obawy o naszych bliskich, a magia świąt nie sprawi, że wirus zniknie z naszego życia.
Należy zachować szczególną ostrożność, a kontakty ograniczyć
do minimum. Pamiętajmy, że są duże szanse na to, że przyszłe
Święta Bożego Narodzenia będziemy mogli spędzić już z dala od
trosk spowodowanych koronawirusem i wtedy w pełni cieszyć się
spotkaniami w dużym gronie osób. W tym roku mamy ogromny
wpływ na to, czy spełnią się kierowane do naszych bliskich życzenia zdrowia i szczęścia. Założenie maseczki, dezynfekcja rąk czy
powstrzymanie się od dużych spotkań jest przejawem troski o naszą rodzinę i znajomych. Świąteczne tradycje można kultywować
również w gronie domowników, a wspaniale przystrojoną choinką
pochwalić się na Facebooku. W tym roku nie będzie to już w złym

tonie, a przeżywanie Bożego Narodzenia i świąteczne spotkania
możemy przenieść do sieci. To może być czas na nadrobienie
książkowych i filmowych zaległości.
Podczas świątecznych przygotowań nie zapominajmy o tych, których pandemia dotknęła najbardziej i pomagajmy sobie nawzajem. Zamawiając świąteczny catering można wesprzeć lokalny
biznes, a dzięki temu również oszczędzić sobie czasochłonnych
prac w kuchni. Nadchodzące Boże Narodzenie w cieniu koronawirusa możemy spędzić totalnie na luzie. Podobno Polacy oszaleli
na punkcie piżam z motywami reniferów czy choinek i być może
będą w nich chodzić całe swoje święta. To chyba nic złego, że w taki
banalny sposób chcemy poprawić sobie humor, skoro nie będzie
w tym roku wspólnego kolędowania albo tradycyjnej pasterki. Pozostaje nam liczyć, że 2021 rok będzie lepszy od poprzedniego
i przyniesie nam nadzieję powrotu do normalności.
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Konkurs na opowiadanie
świąteczne rozstrzygnięty!
Już na początku października ogłoszono konkurs na najlepsze opowiadanie świąteczne związane z Gminą Kroczyce. Celem było pobudzanie aktywności literackiej wśród mieszkańców Gminy Kroczyce i powiatu zawierciańskiego, kultywowanie lokalnego dziedzictwa

Tajemnice Okiennika
Ten poranek przywitał dzieci widokiem białego puchu,
delikatnie opadającego z szarych chmur na pierwsze w tym
roku śniegowe zaspy. Buzie maluchów przyklejone do szyb,
ozdabiały okna domów w całej okolicy. Okrzyki - „Mamo,
mamo śnieg!” – wywoływały uśmiech pod nosem robiącym
śniadania kobietom.
- Czy mogę wyjść się pobawić? – zapytał Tomek, kończąc
swoje jajko na miękko.
Po kilkunastu minutach śniegowce z radosnym skrzypieniem zagłębiały się w śniegu, a wesoły śmiech rozcinał
ciszę poranka. Zaspa pod furtką świetnie nadawała się na
arsenał broni. Kucnął za nią, zaczynając lepić małe śnieżki.
Będą świetnie się nadawać jako amunicja. Kupka pacynek rosła, jednocześnie zmniejszając rozmiary zaspy. Nagle śnieżna ścianka ustąpiła miejsca drewnianym deseczkom. Przed
oczami chłopca ukazały się maleńkie drzwiczki. Już wyciągał rękę ku złotej klamce, kiedy przypomniały mu się słowa
mamy, że zanim wejdzie się w obce miejsce, wypada zapukać.
Ściągnął rękawiczkę i delikatnie zastukał trzy razy. Drzwiczki
zaskrzypiały i stanął w nich maleńki stworek. Maleńkie nóżki
i rączki wydawały się jeszcze mniejsze w połączeniu z nieproporcjonalnie dużą główką. Oprócz ostro zakończonych uszu,
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kulturalnego oraz promocja Gminy Kroczyce. Organizatorem
konkursu były instytucje: Dom Kultury w Kroczycach oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach. Po sprawdzeniu opowiadań,
wybrano trzy, które były zgodne z regulaminem. Pierwsze miejsce
zdobyło opowiadanie Katarzyny Jermacz. Pozostałe dwa opowiadania zostały równorzędnie wyróżnione, a ich autorkami są: Marcelina Gwizdal oraz Łucja Masiarek. Na łamach tego wydania „Wieści
z Kroczyc i Okolicy” publikujemy opowiadanie Katarzyny Jermacz.
Pozostałe opowiadania można przeczytać między innymi na stronie internetowej Domu Kultury w Kroczycach.

zdobiła ją czapeczka zakończona drobnym dzwoneczkiem.
Wielkie ślepka wlepiły się w dziecko. Jednak nie pytając o nic,
otworzył szerzej drzwi i zawołał:
- Szybko! Nie mamy dużo czasu! – krzyknął, po czym
wskoczył w tunel rozciągający się za swoimi plecami. Nie odwracając głowy – dorzucił. – Nie martw się, wrócimy zanim
się ściemni!
Tunel okazał się niskim, wąskim korytarzem. Skrzat, co
prawda, mógł swobodnie poruszać się w nim, lecz chłopczyk
musiał przebyć go na czworakach. Obserwował, jak ściany
z ziemi i kamieni polnych, zaczynały zmieniać się w litą skałę
koloru brudnej kredy.
- Dokąd idziemy?
- Dowiesz się na miejscu. Spójrz, już jesteśmy! – powiedział ludek, po czym zastukał w wystającą z sufitu narośl,
podobną do tych widzianych w jaskini, którą Tomek zwiedzał
z rodzicami ubiegłego lata.
Skałka lekko się zatrzęsła, po czym odskoczyła do góry,
ukazując jasne wyjście. Chłopiec, wychodząc za skrzatem, nie
był pewien dokąd zabrał go nowy znajomy. Stali na wysokiej
skale, ale wcale nie na jej szczycie. Dookoła otaczały ich skały,
a oni sami znajdowali się jakby w oknie.
- Zdążyliśmy, więc mogę teraz trochę z tobą porozmawiać
– zaczął krasnoludek. – Mam na imię Bączek i jestem skrzatem Świętego Mikołaja.
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W głowie malca zaczęły krążyć myśli. Przecież w zeszłym
roku chłopaki, zdradzili mu tę bolesną tajemnicę, że Mikołaja nie
ma, a te wszystkie zabawki są od rodziców. Widząc sceptycyzm
w spojrzeniu dziecka, ludzik szybko odparł:
- Skoro Mikołaja nie ma, to jak wyjaśnisz mnie i to jak się tu
znaleźliśmy?
Chłopiec bez słowa pokiwał głową i słuchał dalej.
- Raz w roku, przed świętami, otwieramy przejście dla jednego dziecka. To, które je odnajdzie dostaje możliwość zwiedzenia
naszego świata. Ta skała, na której jesteśmy, nazywa się Okiennik
i właśnie dzięki niej sanie mogą dostać się tutaj. O zaczyna się!
Wskazał palcem na przestrzeń przed nimi. Wyglądało to tak,
jakby przed nimi rosła ścianka z bańki mydlanej i pomału zakrywała cały otwór w skale.
- Rób to, co ja! – pisnął Bączek, łapiąc Tomka za rękę i robiąc
krok w kierunku portalu.
Po dwóch krokach widok już się zmienił. Zamiast roztaczającej
się znajomej okolicy, zobaczyli zaśnieżoną chatkę, a wokół krążył
drobny śnieżek.
- Dalej nie rozumiem, o co chodzi?
- Dzisiejsze dzieci dorastają dużo szybciej, niż te przed laty.
Chcecie coraz więcej, nie macie ani umiaru, ani wdzięczności. Przez
co, niestety, szybko przestajecie wierzyć w nasz świat, a i Mikołaj
już was nie obejmuje swoją mocą. Postanowił więc, że będzie wybierał co roku dziecko, w którym wiara już wygasa, ale w głębi serca
wciąż wierzy. Samo później zdecyduje, co z tą wiedzą zrobi.
Wyszli przez drzwi. Wnętrze domku okazało się o wiele większe, niż można byłoby się tego spodziewać, spoglądając na chatkę
z zewnątrz. Z całego wnętrza najbardziej gościowi spodobał się
warsztat, w którym stały wielkie drewniane sanie. W środku już
czekał na niego jegomość w czerwonym stroju.
- Tomku, czekałem tu na ciebie. Wiem, że mój pomocnik pokrótce opowiedział ci, gdzie jesteśmy. Teraz ja ci wytłumaczę, co dla
mnie zrobisz – mówiąc to, wykonał ręką gest zapraszający do sań.
Kiedy tylko chłopiec usiadł, pojawiły się elfy prowadzące renifery w ich stronę.
- Zapnij pasy! – staruszek puścił do malucha oczko i po paru sekundach byli już w powietrzu. Szybko zostawili chatkę w dole. Renifery pędziły prosto w okno Okiennika. Kiedy przekroczyli bańkową
barierę, ich oczom ukazała się znajoma dla dzieciaka okolica.
- Ten portal otwiera się tylko na moje życzenie, więc nie próbuj go szukać w przyszłości – powiedział brodacz łagodnym głosem. – Wciąż nie wszystko zostało ci wyjaśnione. To prawda, że
prezenty dostajecie od najbliższych. Jak można odmówić ludziom
możliwości obdarowania ukochanych tym, co ich uszczęśliwia.
Moja rola jest większa. Od najmłodszych lat oczekujecie mnie,
wypatrując w ciemnościach nocy. Czekacie na mnie i wierzycie,
że wasze poświęcenie, starania o to, abym był zadowolony z waszego zachowania, zaowocowało tym, o czym skrycie marzycie.
Uczycie się rozróżniać dobro od zła, postępowanie godne od niegodziwego. Rozumiecie, że to, w co włożyło się dużo pracy i nieraz
nie było proste do wykonania, w przyszłości da korzyść. Uczycie
się, że dobre uczynki, rodzą kolejne. A kiedy stajecie się starsi, zaczynacie rozumieć, że dawanie jest również tak samo przyjemne,
jak branie. Zapoznajecie się z tym, czym jest wiara, nadzieja oraz
poznajecie swoje możliwości. Teraz jesteś przedszkolakiem, więc
może jeszcze nie potrafisz nazwać wszystkich drzemiących w tobie uczuć. Uwierz jednak, że są w tobie bardzo silnie ukorzenione.

To sam człowiek - kiedy dorasta - wybiera, które z nich mają go
prowadzić przez życie. To, czy ufa innym ludziom, czy jest zawistny. Czy potrafi się dzielić z innym człowiekiem, i nie chodzi tylko
o rzeczy materialne. Uwierz, żaden dorosły nawet się nie domyśla,
że wiara w Mikołaja była lekcją, jaką dostał na całe życie. W końcu
spójrz na mnie. Czy taki kudłaty grubasek może nauczyć czegoś,
profesora albo doktora? – zaniósł się doniosłym śmiechem z własnego żartu. – A teraz wróćmy do tematu. W Wigilię Bożego Narodzenia okrążam świat, roznosząc ludziom dobrą nowinę, nadzieję i spokój. Wstając w świąteczny poranek czujecie się radośnie
i błogo. Oczywiście tylko wtedy, kiedy chcecie się tak czuć. Tam,
gdzie upadnie pył tworzący się pod kopytami moich reniferów, nie
zabraknie szczęścia i wesela.
Mikołaj pogładził palcami poręcz swoich sań. Po chwili kontynuował:
- Mówiłem, że mam dla ciebie zadanie. Nie obawiaj się. Nie
chcę, żebyś biegał z dzwonkiem i nawoływał ludzi do nawracania
się. Chciałbym, żeby ta dziecięca wiara w dobro świata nie zagasła
w tobie podczas twojego życia. Chcę, żebyś nawet kiedy już dorośniesz, dalej w środku pozostał radosnym dzieckiem, wierzącym
w sprawiedliwość oraz znającym cenę wytrwałości. Bądź dobroduszny, a swoją dobrocią zarażaj innych. Pamiętaj także, że dobro
nie bierze się znikąd. Ono rodzi się tutaj. – mówiąc te słowa dotknął kurtki Tomka, pod którą biło małe serduszko.
- Postaram się.
Starzec zaśmiał się serdecznie.
- Wiem o tym. Chyba nie myślisz, że wejście do tunelu może
odnaleźć każdy jeden hultaj – znów puścił oczko. – A teraz już pora
odwieźć cię do domu. Twój nosek zaczyna już przypominać nos
mojego renifera.
Gromki śmiech znów przeszył powietrze, a oprócz noska poczerwieniały chłopcu również policzki.
Podróż nie trwała długo. W oka mgnieniu młody człowiek stał
już na ziemi, a niezwykły pojazd znikał już za chmurami. Zdążył
jeszcze pomachać starszemu panu, wciąż radośnie się śmiejącemu.
Odwrócił się i już miał zrobić krok w stronę swojego domu, kiedy…
- Tomek! Wstawaj! Zaraz będzie śniadanie!
Krzyk mamy obudził chłopca. Usiadł na łóżku i spojrzał w okno.
Na zewnątrz padał śnieg, okrywając okolicę puchową kołderką. Czy możliwe, że mu się ta cała historia tylko przyśniła? Jego
wzrok napotkał magnetyczną tablicę. Zobaczył widokówkę, której
wcześniej tam nie było. Przedstawiała skałę z monumentalnym
oknem. Uśmiechnął się sam do siebie.
Parę miesięcy później, rodzice, chcąc zrobić chłopcu niespodziankę, zabrali go na wycieczkę. Jej przeznaczenie miało być tajemnicą, tam jeszcze razem nie byli.
- Wiesz, synku… Skały znajdujące się w naszej okolicy mogą
przybierać różne kształty. Czasem niezwykłe. Mogą przypominać
rzeczy, zwierzęta, nawet ludzi. Dzięki nim Jura rozsławiona jest
na cały kraj. Nasza Kraina jest jednym z najbardziej malowniczych
miejsc w Polsce. Spójrz, to jest jedna z najbardziej znanych. Nazywa się…
- Okiennik Wielki. Tak, tak... Już tutaj byłem…
Rodzice spojrzeli po sobie ze zdziwieniem. Ich synek tylko
uśmiechnął się pod nosem. To była ich tajemnica. Jego i Okiennika.
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