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rzĄDOWy FunDuSz POLSKi ŁAD:

Program InwestycjI strategIcznych  
Druga edycji naboru wniosków o dofinansowanie zakończyła się w lutym 2022 r.

SzAnSA nA ŚrODKi  
z rzĄDOWeGO PrOGrAmu 

W lutym br. Gmina złożyła dwa wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ra-
mach konkursu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 
Łącznie - obie opisane w nich inwestycje stanowią koszt 11 170 000,00 zł, z tego przy 
dofinansowaniu 95% Gmina pozyskać może 10 611 500,00 zł. By to wykonać w budże-
cie Gminy zabezpieczony został 5% wkład własny w wysokości 558 500,00 zł. 

Zaplanowany termin realizacji zadań i wydatków do końca 2024 r. przewiduje wyko-
nanie strategicznych dla Gminy Kroczyce inwestycji: przebudowy dróg, oświetlenie 
i roboty przy sieci wodno – kanalizacyjnej.
Zadania objęte wnioskiem nr 1, gdzie możliwym jest sfinansowanie projektów do  
5 mln zł dotyczą wymagających przebudowy dróg w miejscowościach  tj. Lgota Muro-
wana, Kostkowice oraz odcinek drogi Dobrogoszczyce – Bliżyce. 
Przedmiotem dofinansowania z  Programu w  drugim wniosku są inwestycje w sieć 
wodno-kanalizacyjną oraz budowę drogi wraz ze ścieżką rowerową od Podlesic do 
Morska, by połączyć i wzmocnić atrakcyjność turystyczną tych miejscowości. 

Możliwość zainwestowania przez Gminę ponad 11 milionów złotych to okazja do speł-
nienia istotnych potrzeb Gminy, zgodnych z planowanym kierunkiem rozwoju, w tym 
wzmocnienia  atrakcyjności turystycznej na obszarze Gminy.

Tabela: Zestawienie danych z wniosków do Rządowego Funduszu Polski Ład – Edycja II

 
NAZWA 
PROJEKTU

ZAKRES 
ZADANIA 
INWESTYCYJNEGO

WARTOŚĆ  
INWESTYCJI
CAŁOŚĆ / DOFI-
NANSO-WANIE 
(PLN)

WKŁAD  
WŁASNY 
GMINY
(PLN)

PLANOWANY 
CZAS  
REALIZACJI 
ZADANIA

WNIOSEK NR 1
Poprawa infra-
struktury drogowej 
i oświetleniowej 
w Gminie Kroczyce

Przebudowa dróg 
w miejscowościach  
tj. Lgota Murowana, 
Kostkowice oraz 
odcinek drogi 
Dobrogoszczyce – 
Bliżyce.
Budowa oświetlenia:
w Kostkowicach, 
Gołuchowicach, na 
odcinku od Kroczyc do 
Podlesic, w Przyłubsku, 
w Dobrogoszczycach i 
w Piasecznie.

4 920 000,00 / 

4 674 000,00

246 000,00 od podpisania 
umowy 

do IX  2024 r.

WNIOSEK NR 2
Budowa infrastruk-
tury wod. – kan. 
oraz infrastruktury 
drogowej w Gminie 
Kroczyce

Budowa ciągu kanali-
zacji głównej, przyłączy 
kanalizacyjnych, sieci 
wraz z przyłączami 
wodociągowymi i ze 
studniami wodomierzo-
wymi.
w miejscowości Pod-
lesice 
Budowa drogi – na 
odcinku od Podlesic do 
Morska 

6 250 000,00/

5 937 500,00

312 500,00 od podpisania 
umowy 

do XII  2024 r.

 
 gr
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Projekt „Cyfrowa Gmina” to grant finansowany z  Funduszy Eu-
ropejskich w  ramach programu React-EU. Skierowany został do 
wszystkich gmin w  Polsce. Złożony przez naszą Gminę wniosek 
na kwotę 187 170,00 zł został pozytywnie oceniony. Zgodnie z za-
łożeniami środki te służą doposażeniu w  sprzęt komputerowy, 
oprogramowanie, licencje i  edukację cyfrową dla pracowników 
urzędu gminy i  podległym jej jednostkom. Wszystko po  to, by 
usprawnić bezpieczeństwo obsługi interesantów urzędu w obsza-
rze IT  zwłaszcza w dobie pandemii COVID-19, przy zdalnej pracy 
i  konieczności ograniczenia bezpośrednich kontaktów. Najistot-
niejszym jednak w tym finansowaniu jest osiągnięcie bezpieczeń-
stwa w obszarze IT – czyli cyberbezpieczeństwa. Obligatoryjnym 
dla Gminy jest wykonać w ramach tego projektu audytu cyberbez-
pieczeństwa, jako podstawa bezpiecznego funkcjonowania admi-
nistracyjnej obsługi.

Kto skorzysta na tym programie? Projekt dotyczy niezbędnych 
potrzeb w zakresie cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa wszystkich 
referatów Urzędu Gminy Kroczyce oraz podległych jednostek, któ-
re zgłosiły się z potrzebami: Przedszkole Publiczne w Kroczycach, 
Gminny Żłobek Bajeczkowo, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Komunalny Zakład Budżetowy. To była okazja do wskazania niedo-
borów w wyposażeniu w sprzęt IT. Przyznane środki umożliwiają 
teraz zakup sprzętu, oprogramowania i licencji, edukację cyfrową 
dla pracowników JST i jednostek podległych oraz zapewnienie cy-
berbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. 
Ten grant dla Gminy Kroczyce to duża pomoc dla tutejszego urzę-
du oraz naszych mieszkańców, bo umożliwi korzystanie z najnow-

szych technologii, a tym samym wpłynie na jakość życia w naszym 
regionie, wyrówna niedobory w zakresie doposażenia w IT i wiedzy 
o cyberbezpieczeństwie.  Spełni się główny cel programu: wzmoc-
nienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego 
rozwoju kraju poprzez szeroki dostęp do szybkiego Internetu, 
efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale 
rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

„CyBer - StrAŻniK” W Gminie 
ZWIĘKSZAMY CYBERBEZPIECZEńSTWO SAMORZĄDOWYCH SYSTEMóW 

INFORMATYCZNYCH DZIĘKI PROJEKTOWI „CYFROWA GMINA”
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Ustawa o  dodatku osłonowym została przyjęta przez 
Sejm 17 grudnia 2021 r. Jest to kluczowy element rzą-
dowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować 

rosnące ceny energii, gazu i  żywności. W  założeniach blisko  
7 mln gospodarstw domowych, ma mieć możliwość skorzysta-
nia z  dodatku, co stanowi prawie połowę wszystkich gospo-
darstw w naszym kraju. Na ten cel ma być przeznaczone ponad 
4 mld zł. 
Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

Lp. Wielkość  
gospodarstwa

Wysokość  
dodatku

Dochód mie-
sięczny w zł/os 
nie przekracza:

1. Jednoosobowe 
gospodarstwo 400/500 zł* 2100 złotych

2. Gospodarstwo  
2-3 osobowe 600/750 zł*

1500 złotych3. Gospodarstwo  
4-5 osobowe

850 zł 
/1062,50 zł*

4. Gospodarstwo  
6 i więcej osobowe

1150 zł 
/ 1437,50 zł*

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. za-
sada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie 
przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, 
a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekrocze-
nia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie 
wynosić 20 zł.

Wniosek o  dodatek osłonowy można cały czas składać aż do  
31 października br. Wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana 
do 2 grudnia 2022 r. 

Wnioski można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, ul. Kościuszki 29, Kroczyce.
*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania. Na 
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 
(Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw) okre-
ślana jest wysokość dodatku.

od 1 lutego do 28 lutego 2022 r. rolnicy mogli składać wnioski  
o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze zużyte w gospodarstwie. W 
2022 r. producent rolny tak samo jak w latach ubiegłych składa 
wnioski do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze 
względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu 
lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżaw-
cy). W tym naborze można było uzyskać zwrot akcyzy za olej na-
pędowy wykorzystywany w gospodarstwie rolnym w okresie od  
1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 roku.

Do Urzędu Gminy Kroczyce wpłynęło 229 wniosków.

Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz

40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przelicze-
niowych bydła

UWAGA! 
Przy naborze wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze, który 
będzie miał miejsce od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. 
będzie można uzyskać zwrot podatku od zakupu paliwa (oleju na-
pędowego) w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. 

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego na-
stąpi w terminie:
• 1- 30 kwietnia 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w pierw-
szym terminie,
• 3 - 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku  
w drugim terminie, przelewem na rachunek bankowy podany we 
wniosku.

AKCyzA 
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W poprzednich dziesięcioleciach azbest był bar-
dzo powszechnym materiałem stosowanym  
w  budownictwie. Najczęściej wykorzystywano go 

w  formie płyt azbestowo-cementowych przeznaczonych na 
pokrycia dachowe.   Obecnie azbest uznawany jest za odpad 
niebezpieczny, który bardzo negatywnie wpływa na stan zdro-
wia i życia ludzi oraz na środowisko naturalne.
Zgodnie z  ,,Programem Oczyszczania Kraju z  Azbestu na lata 
2009-2032” wszelkie wyroby zawierające azbest powinny zo-
stać zutylizowane do 2032 r. Mając na względzie zdrowie nasze 
i przyszłych pokoleń, nie czekajmy do ostatniej chwili i zajmijmy 
się usuwaniem azbestu z naszej okolicy już dziś.  
Gmina Kroczyce ogłosiła nabór wniosków na dofinansowanie za-
dania z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwienia wy-
robów zawierających azbest na lata 2022-2023. Projekt skiero-
wany jest do osób fizycznych, będących właścicielami budynków 
mieszkalnych i  gospodarczych, w  których zastosowane zostały 
wyroby azbestowe. Wnioski przyjmowano do 18 marca 2022 r. 
Mieszkańcy, którzy złożyli wniosek dot. utylizacji wyrobów azbe-
stowych na rok 2023, powinni byli go uzupełnić do 15 marca 
2023 r. o  ocenę stanu i  możliwości bezpiecznego użytkowania 

wyrobów zawierających azbest oraz 4 kolorowe zdjęcia azbestu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy 
Kroczyce przy ul. Batalionów Chłopskich 29 w  Kroczycach lub 
telefonicznie pod numerem (34) 315 21 50-5 wew. 27.

Od dnia 20 stycznia do dnia 21 lutego br. odbywał się 
nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie grantowym. 
Zainteresowanie było bardzo duże. Do dnia 21 lutego 

zostało przyjętych 588 ankiet i deklaracji. Cały czas można 
zgłaszać chęć uczestnictwa w programie w Urzędzie Gminy 
Kroczyce. Takie deklaracje wpisywane są na listę rezerwową.
Gmina jako beneficjent pozyskała środki na umożliwienie zakupu 
i montażu instalacji paneli fotowoltaicznych do produkcji energii. 
W wyniku realizacji projektu zainstalowanych będzie 500 sztuk 
instalacji o łącznej mocy 1575 kW. Realizacja projektu wpłynie na 
poprawę stanu środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu emi-
sji CO2, NOx, SOx oraz pyłów do atmosfery. 
Przypomnijmy podstawowe warunki uczestnictwa w grancie:
• nieruchomość położona na terenie Gminy Kroczyce
• o kwalifikacji  na listę główną decyduje prawidłowość doku-

mentów i data złożenia deklaracji i ankiety
• roczne zużycie prądu na poziomie minimum 1900 kWh
• całkowita wartość energii elektrycznej wyprodukowanej 

przez tę instalację nie przekraczała realnej wartości energii 
elektrycznej zakupionej z sieci energetycznej przez Granto-
biorcę w rocznym okresie rozliczeniowym

• Grantobiorca samodzielnie dokonuje wyboru Wykonawcy
Dofinansowanie (grant) dla instalacji wymienionych wyniesie  
80 % wydatków na instalację brutto, jednak nie więcej niż:
a) dla instalacji o mocy 2-2,999 kWp - 10.000 zł,
b) dla instalacji o mocy 3-3,999 kWp – 15.000 zł, 
c) dla instalacji o mocy 4-4,999 kWp – 20.000 zł, 
d) dla instalacji o mocy 5-49,999 kWp – 25.000 zł.

eKOenerGiA - 
MONTAŻ  INSTALACJI  FOTOWOLTAICZNYCH 

NA POTRZEBY GOSPODARSTW 
W GMINIE KROCZYCE

POzBĄDź Się AZBESTU! 
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W dniach 19 oraz 26 marca 2022 r. 
w godzinach od 5.00 do 14.00 od-
był się nieodpłatny odbiór odpadów 
wielkogabarytowych pochodzących 
z gospodarstw domowych. Odpady 
wystawiane były przed wejściem na 
teren nieruchomości tak, aby nie za-
kłócać ruchu pieszego oraz komuni-
kacji samochodowej. 

Odbierano przedmioty, które ze względu na duże rozmiary lub 
wagę nie mieściły się do pojemnika na pozostałe odpady np.  stoły, 
szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, rowery, duże zabawki 
itd. Odpady takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opo-
ny samochodowe czy gruzu – nie były zbierane. 

Kolejny odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się:
- 15 października 2022 r. (sobota): Biała Błotna, Browarek, Dzibi-

ce, Dobrogoszczyce, Trzciniec, Huta Szklana, Gołuchowice, Kostko-
wice, Lgota Murowana, Piaseczno, Podlesice, Siamoszyce, Przyłub-
sko, Szypowice.

- 22 października 2022 r. (sobota): Kroczyce, Lgotka, Pradła, 
Siemięrzyce, Siedliszowice.

ZBIóRKA ODPADóW  
WieLKOGABArytOWyCh 
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w dniu 3 marca br. w budynku starej Szkoły Podstawowej 
przy ul. Kościuszki 29 odbyło się spotkanie z mieszkańca-
mi dotyczące realizacji nowej odsłony Programu Czyste 

Powietrze. Głównym celem spotkania było zapoznanie mieszkań-
ców z zasadami skorzystania z Programu Czyste Powietrze reali-
zowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego 
celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę 
efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych. Od 25 stycznia 2022 r. rozpoczął się nabór wniosków 
do trzeciej części programu, gdzie przewidziano nawet 69 tys. zł 
maksymalnej dotacji przy 90% kosztów kwalifikowanych. Prze-
ciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w tym 
przypadku wynosi do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 
1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe). Dodatkowo alternatywą do 
dochodowego kryterium kwalifikowalności jest też ustalone pra-
wo do otrzymywania przez wnioskodawcę zasiłku stałego, zasiłku 
okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuń-
czego. Wcześniejsza wersja programu „Czyste Powietrze” posia-
dała tylko dwie części programu. Pierwsza – czyli podstawowy po-
ziom dofinansowania do 30 tys. zł – dla osób z rocznym dochodem 

do 100 tys. zł, oraz druga – podwyższony poziom dofinansowania 
do 37 tys. zł – licząc przeciętny miesięczny dochód na osobę do 
1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2189 zł w gospo-
darstwie jednoosobowym. Dodatkowo w ramach nowej odsłony 
Programu dopuszczono kotły dwupaliwowe zgazowujące drewno 
i spalające pellet drzewny, jako zgodnych z celami programu Czy-
ste Powietrze, usunięto możliwość składania wniosku o płatność 
przed zawarciem umowy dotacji oraz doprecyzowano wymagania 
dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, 
ze względów bezpieczeństwa.  W najnowszym rankingu programu 
„Czyste Powietrze” zdecydowanie wygrywają gminy województwa 
śląskiego – zajmują one ponad połowę miejsc w pierwszej setce 
zestawienia. Nasza gmina zajmuje 66 miejsce w rankingu. Gmina 
Kroczyce, nie zwalnia tempa w edukowaniu, informowaniu i pro-
mowaniu ekologicznych aktywności, przyczyniających się do li-
kwidacji kopciuchów. Od 1 stycznia tego roku  za pośrednictwem 
Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego złożono już ponad 10 wnio-
sków. Obowiązująca uchwała antysmogowa, bardziej determinuje 
mieszkańców do współpracy z gminą aby wspólnymi siłami popra-
wić jakość powietrza w naszej Gminie dzięki wymianie kopciucha 
oraz termomodernizacji.

PrOGrAm CzySte 
POWietrze zmiAny  

OD 25 StyCzniA 2022 r.

W dniu 22. lutego 2022 r. Wójt Gminy Kroczyce Stefan Pantak uczestniczył 
w  uroczystej inauguracji projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy Błękit”  
w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach. Podczas uroczystości Gmina Kro-

czyce otrzymała Certyfikat partnera projektu. Celem głównym projektu są kom-
pleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa 
śląskiego, umożliwiające efektywne wdrożenie Programu Ochrony Powietrza dla 
województwa śląskiego.
Okres realizacji: styczeń 2022  - grudzień 2027 
Został ogłoszony otwarty nabór na stanowisko podinspektor Ekodoradca. Więcei infor-
macji na stronie www.kroczyce.bip.jura.pl
Zakres wykonywanych zadań na ww. stanowisku obejmuje w szczególności: 
1. przygotowanie indywidualnego planu działania (wraz z harmonogramem); 
2. realizacja zadań zgodnie z przyjętym indywidualnym planem działania, 
3. wsparcie realizacji Programu ochrony powietrza i uchwały antysmogowej dla wo-

jewództwa śląskiego; 
4. aktywny udział przy opracowywaniu, aktualizacji bądź realizacji gminnych strate-

gii służących poprawie jakości powietrza zawartych w programie ograniczania ni-

LiFe  
„ŚLĄSKie. PrzyWrACAmy BŁęKit”
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skiej emisji (PONE), planie gospodarki niskoemisyjnej (PGN) 
oraz planie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i pa-
liwa gazowe; 

5. inicjowanie działań służących poprawie jakości powietrza 
oraz ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych na terenie 
Gminy Kroczyce; 

6. pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy, 
które umożliwi: - realizację zadań w postaci inwestycji i dzia-
łań ukierunkowanych na redukcję emisji zanieczyszczeń i/
lub podniesienie efektywności energetycznej, - podniesienie 
świadomości społecznej związanej z zanieczyszczeniem po-
wietrza, - realizację programów pomocowych dla mieszkań-
ców nastawionych na redukcję emisji zanieczyszczeń; 

7. wsparcie mieszkańców gminy w zakresie pozyskiwania dotacji 
do wymiany źródła ciepła i/lub podniesienia efektywności ener-
getycznej budynku, w tym: - udzielanie informacji o dostępnych 
formach wsparcia - pomoc w prawidłowym wypełnieniu wnio-
sku o dotację; 

8. fachowe doradztwo w zakresie wymiany źródła ciepła i pod-
niesienia efektywności energetycznej budynku, w tym m.in. 
pomoc w doborze optymalnego źródła ciepła;

9. prowadzenie szeroko definiowanej edukacji mieszkańców w za-
kresie poprawy jakości powietrza, w tym m.in.: - organizacja spo-
tkań z mieszkańcami, zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, 
happeningów i eventów, - opracowanie i publikacja materiałów 
informacyjno-edukacyjnych w mediach społecznościowych oraz 
na stronach internetowych (gminy i projektu), - działania mające 
na celu dotarcie do osób, które nie korzystają z powszechnie do-
stępnych środków przekazu np. osoby starsze. 

10. bieżąca współpraca z  władzami gminy, innymi organami 
administracji publicznej, lokalną prasą/telewizją, organiza-
cjami pozarządowymi, Policją, instytucjami świadczącymi 
wsparcie finansowe tj. WFOŚiGW, NFOŚiGW itp.; 

11. prowadzenie sprawozdawczości merytorycznej i finansowej 
dotyczącej projektu, w  tym m.in. opracowywanie raportów, 
zestawień i sprawozdań; 

12. planowanie i monitorowanie budżetu Gminy w projekcie; 
13. stała i  ścisła współpraca z  Beneficjentem Koordynującym 

oraz właściwym miejscowo Związkiem Sugregionalnym; 
14. zarządzanie ryzykiem w  zakresie realizowanych zadań, 

w tym m.in. informowanie gminy, Beneficjenta Koordynują-
cego oraz właściwego miejscowo Związku Subregionalnego 
o przypadkach materializacji ryzyka; 

15. proponowanie innowacyjnych rozwiązań działań ekodoracy 
i/lub działań zaradczych zwiększających efektywność wdra-
żania projektu; 

16. współpraca z  komórką gminy lub pracownikiem odpowie-
dzialnym za sporządzanie sprawozdań z realizacji Programu 
ochrony powietrza dla województwa śląskiego; 

17. przygotowanie postępowań o udzielenie zamówień publicz-
nych dotyczących działań informacyjno-edukacyjnych prze-
widzianych w projekcie (w ramach budżetu gminy); 

18. aktywny udział w  studiach podyplomowych oraz ich pozy-
tywne ukończenie; 

19. ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez udział 
w szkoleniach, warsztatach, seminariach itp.

Powstanie bardzo ciekawe stanowisko pracy, które umożliwi roz-
wój osobisty oraz pracę w dynamicznym zespole.

Każdy pracownik w dniu swoich 60 urodzin – kobieta  
i 65 urodzin – mężczyzna może przejść na emeryturę. 
Dzień przejścia na emeryturę jest niezmiernie wycze-

kiwany przez większość z nas. Można wtedy zakończyć pracę 
zawodową i bez stresu poświęcić się swoim pasjom, jak również 
spędzić więcej czasu z rodziną i przyjaciółmi.  
Długoletnie pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Pani Halina Kondas oraz Pani Jolanta Langner przeszły niedaw-
no na zasłużoną emeryturę.
Z okazji przejścia na emeryturę składamy najserdeczniejsze po-
dziękowania za długoletnią pracę w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Kroczycach na stanowisku pracownik socjalny, nie-
przeciętne zaangażowanie i wielkie serce. Mamy nadzieję, że za-
służony czas emerytury będzie dla Was pełen radości! 

Dekalog wesołego emeryta:
1. Pamiętaj – emerytura to jest to, co ci się słusznie należy, teraz 
niech pracują inni.
2. Żyj przede wszystkim dla siebie, bez poświęceń dla rodziny.
3. Nie męcz ciała żadną dietą, już się dosyć wycierpiało.
4. Pamiętaj, że nic tak nie poprawia humoru, jak męskie spotkania.
5. Niech twym ulubionym sportem będzie leżing.
6. Kalorie spalaj tylko w tańcu.
7. Wybierz się w podróż marzeń.
8. Relaks w dużej wannie niech będzie codziennością.
9. Piwko sącz z rozkoszą.
10. I zawsze ciesz się życiem!
Dziękujemy za lata współpracy!  

emeryturę 
CzAS zACzĄć
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trzeCiA eDyCJA  
KOnKurSu  

LITERACKIEGO  
ROZSTRZYGNIĘTA!

Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach oraz Dom 
Kultury w Kroczycach z przyjemnością ogłaszają wyni-
ki Konkursu literackiego na najciekawsze opowiadanie 

świąteczne związane z Gminą Kroczyce. Tematem przewod-
nim trzeciej edycji konkursu były „Kryminalne zagadki  Kro-
czyc”. Podczas obrad jury zgodnie postanowiło o przyznaniu 
aż trzech nagród głównych! Decyzja ta podyktowana została 
faktem, iż autorzy najciekawszych prac są w różnych katego-
riach wiekowych. Ponadto, zdecydowano o przyznaniu nagro-
dy specjalnej dla autorki, która w pracy wykazała się nie tylko 
kunsztem językowym, ale także rozbudowaną fabułą i zaska-
kującymi zwrotami akcji nawiązującymi do dawnych wierzeń  
i tradycji kulturowych.
Laureatami konkursu zostali: Katarzyna Jermacz, Łucja Masia-
rek oraz Filip Pompka.
Serdecznie gratulujemy!
Uroczyste rozdanie nagród nastąpiło 6 marca 2022 roku o godz. 
17.00 i zostało uświetnione występami artystów koncertujących 
dla płci pięknej z okazji Dnia Kobiet.

GminnA BiBLiOteKA 
PuBLiCznA  

W KROCZYCACH 
OTWARTA W SOBOTY!

W związku z udziałem biblioteki w Narodowym Programie 
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, którego głównym 
założeniem jest rozwój i promocja czytelnictwa, nasza 
instytucja pozyskała w 2021 roku aż 8  500 zł na zakup 
nowości wydawniczych. Dzięki kosztom własnych oraz 
pozyskanej dotacji, wzbogaciliśmy księgozbiór o 869 
ciekawych i poczytnych pozycji. Prócz nowości wydaw-
niczych, w 2022 roku pojawi się także nowość w posta-
ci sobotnich dyżurów bibliotecznych. Gminna Biblioteka 
Publiczna w Kroczycach, wychodząc naprzeciw zapotrze-
bowaniu na zwiększony dostęp do usług bibliotecznych, 
będzie otwarta w wybrane soboty w godz. 8.30 – 12.30. 
Serdecznie zapraszamy!
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W dniu 6 marca br. odbył się wspaniały koncert (nie) tylko dla 
Pań. Wystąpili: Olimpia Karbownik, Karina Sornik, Andrzej Kaim, 
Wojciech Przemyk, Bernard Stawarz, Jacek Brzeszczyński, „Gru-
pa Supermęska”, „Adorea String Quartrt”, Michał Rus - fortepian. 
Sala wypełniona była publicznością i piękną muzyką po same 
brzegi. Gościem specjalnym na koncercie była Maria Materla - 
Radna Sejmiku Województwa Śląskiego, która w imieniu swoim  
i pana Marszałka złożyłą życzenia paniom z Kroczyc.

KONCErT   
(NIE) TYLKO DLA PAń

Nagroda Muzyczna „Fryderyk” –przyznawane w Polsce są od 
1995. Od 1999 przyznaje je Akademia Fonograficzna powołana 
przez Związek Producentów Audio-Video. W jej skład wchodzą 
artyści, dziennikarze muzyczni  i profesjonaliści z polskiej branży 
fonograficznej. 
A taki wpis można znaleźć na temat Kaśki Sochackiej na stronie 
www.fryderyki.pl:
„Debiutująca w  ubiegłym roku Kaśka Sochacka także zdobyła 
cztery nominacje. Wyróżniono ją nominacją dla Artystki i Kompo-
zytorki Roku oraz za debiut fonograficzny.  Szansę na statuetkę 
ma także jej album Ciche dni w kategorii Album Roku Indie Pop”1

1  https://fryderyki.pl/poznalismy-nominacje-do-fryderykow-2022-w-kategoriach-
muzyki-rozrywkowej-i-jazzowej/

GrAtuLACJe DLA 
KAŚKI SOCHACKIEJ!

Julia i  Wiktoria Szlachta dwie bardzo zdolne wokalistki 
z  gminy Kroczyce. Mogliśmy ostatnio podziwiać w  eli-
minacjach do Eurowizji. Zapraszamy do przeczytania 

rozmowy, którą przeprowadziliśmy po eliminacjach. Możemy 
się z niej dowiedzieć jak toczy się obecnie życie artystyczne 
naszych bliźniaczek.
Leopold Stawarz (L.S): Jak zmieniło się wasze życie artystyczne  po 
wygranej w Szansie na sukces?
Julia i  Wiktoria Szlachta (J.W.Sz): Po wygranej w  Szansie na 

WyWiAD  
z sIostramI  

SZLACHTA

Sukces zdecydowanie bardziej uwierzyłyśmy w swoje możliwo-
ści, mamy przyjemność uczestniczyć w wielu koncertach i pro-
gramach telewizyjnych Jako małe dziewczynki marzyłyśmy 
o występowaniu na największych scenach muzycznych jesteśmy 
wdzięczne, że mamy taką możliwość.
L.S:. Jak wasze studia wpływają na rozwój kariery?
J.W.Sz: Idąc na studia, wiedziałyśmy, że nie będzie łatwo czas po-
święcony na nasz rozwój artystyczny pogodzić z nauką, zwłasz-
cza, że kierunek, który wybrałyśmy nie jest związany z muzyką, 
natomiast jesteśmy bardzo zdeterminowane, staramy się patrzeć 
pozytywnie, aby mimo trudności losu osiągać wyznaczone cele. 
Przez ostatnie tygodnie byłyśmy zajęte sesją egzaminacyjną, jak 
i  przygotowaniami do preselekcji Eurowizyjnych był to gorący 
okres, ale my lubimy wyzwania.
L.S: Czy dalej kształcicie gdzieś swój warsztat wokalny?
J.W.Sz: Staramy się systematycznie ćwiczyć wokal jest to dla nas 
bardzo ważne. Czasami korzystamy również z prywatnych zajęć 
natomiast najważniejszą rolę odgrywa codzienne śpiewanie, któ-
re wypełnia każdą wolną chwile w naszym życiu .
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L.S: Czy noworoczne koncerty w  Kroczy-
cach pomogły Wam w  dzisiejszej pracy na 
estradzie i  czy zdarzały Wam się koncerty 
z tak dużym aparatem wykonawczym? ( or-
kiestra 45 os)
J.W.Sz: Oczywiście, że pomogły. Koncer-
ty z  tak dużą orkiestrą uczą współpracy 
i wzajemnego słuchania siebie. Poza tym 
to chyba jedna z piękniejszych rzeczy,  ja-
kich artysta ma możliwość doświadczyć . 
Wykonywane utwory nabierają zupełnie 
innego wyrazu. Teraz zdarza nam się wy-
stępować z  orkiestrą symfoniczną, nato-
miast ostatnio znacznie częściej w kame-
ralnym gronie z naszym zespołem.
L.S: Czy rodzice cieszą się z obranej przez 
Was drogi?
J.W.Sz: Rodzice są naszym największym 
wsparciem, nigdy do niczego nas nie zmu-
szają, wiele decyzji podejmujemy wspól-

nie, wiemy, że możemy na nich polegać, 
są dla nas najważniejszymi krytykami, 
zawsze możemy liczyć na  szczerą opinię 
z  ich strony. Rodzice są dumni z obranej 
przez nas drogi i kibicują nam w dalszych 
działaniach.
L.S: Co doradziłybyście młodszym kolegom 
i koleżankom wybierającym muzyczną drogę. 
J.W.Sz:.Zawsze powtarzamy, że na sce-
nie najważniejsza jest prawda i szczerość.  
Trzeba być sobą i dążyć do wyznaczonych 
celów, nie zawsze wszystko będzie szło 
pomyślnie, ale nigdy nie należy się pod-
dawać, gdyż marzenia są po to, aby móc 
je spełniać, wszelkie ograniczenia są tylko 
w naszej głowie.

Dziękuję za rozmowę,
Leopold Stawarz

19 stycznia br. OSP Pradła dostała wspaniałą wiadomość, iż zo-
stali wybrani do dofinansowania na zakup samochodu ratow-
niczo-gaśniczego w 2022 r. Decyzja o dofinansowaniu została 
podjęta przez Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Macieja Wąsika. W wyniku tej decyzji 456 jednostek OSP uzyska 
dofinansowanie o łącznej kwocie 175 215 tys. zł, w tym:
• z budżetu państwa w ramach dotacji MSWiA oraz dotacji 

KSRG - 164 112 tys. zł;
• ze środków pochodzących z odpisów z firm ubezpieczenio-

wych - 11 103 tys. zł.
Serdecznie gratulujemy! 

ŚrEDNI SAMOCHóD 
RATOWNICZO-GAŚNICZY 

DLA OSP PRADŁA

OWES: Ośrodek Wspieranie Ekonomi Spo-
łecznej w  dniu 18 marca br. zorganizował 
spotkanie z  organizacjami pozarządowy-
mi w  budynku byłej szkoły podstawowej 
w Kroczycach, ul. Kościuszki 29. W spotka-
niu uczestniczyli Pani Renata Pytlarz-Ko-

walska - właściciel ARK Agencja Pracy oraz 
Pan Wojciech Gamrot - kluczowy Doradca 
Ośrodka Wspierania Ekonomi Społecznej. 
W  ramach współpracy, zaoferowali przy-
byłym przedstawicielom stowarzyszeń 
i  innych organizacji pozarządowych, nie-

odpłatne szkolenia oraz doradztwo biz-
nesowe, ogólne oraz specjalistyczne. Na 
spotkaniu zostały omówione potrzeby 
organizacji działających na terenie gminy 
oraz został przedstawiony katalog szkoleń 
dostosowany do potrzeb danej organizacji.

OWeS
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Za nami eliminacje gminne do Konkursu Plastycznego 
„Młodzież Zapobiega Pożarom”. Jak  co  roku, konkurs 
cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i mło-

dzieży. Tym razem do komisji wpłynęło łącznie aż 70 prac. 
Komisja, w poniedziałek 13 grudnia 2021 r., po wnikliwej ocenie 
prac, wytypowała zwycięzców:
Grupa I (przedszkola):
1. Wojciech Kowalski – Przedszkole w Kroczycach
2. Aleks Bednarz- Przedszkole w Pradłach
3. Antoni Pompka- Przedszkole w Kroczycach
4. Zofia Stolarska – Przedszkole w Pradłach
5. Magdalena Lassak - Przedszkole w Kroczycach
Grupa II (szkoły podstawowe klasy I-IV):
1. Zuzanna Pokrywka – Szkoła Podstawowa w Kroczycach
2. Kajetan Turek - Szkoła Podstawowa w Kroczycach
3. Alicja Napora – - Szkoła Podstawowa w Pradłach
4. Nina Sochacka - Szkoła Podstawowa w Pradłach
5. Anna Masiarek – Szkoła Podstawowa w Kroczycach

Grupa III (szkoły podstawowe- klasy V-VIII):
1. Magdalena Szymocha- Szkoła Podstawowa w Kroczycach
2. Filip Pompka – Szkoła Podstawowa w Pradłach
3. Wiktor Lassak  – Szkoła Podstawowa w Kroczycach
4. Michalina Bzdęga -  Szkoła Podstawowa Fundacji ELEMEN-

TARZ w Siamoszycach
5. Aleksandra Szota- Szkoła Podstawowa Fundacji ELEMEN-

TARZ w Siamoszycach
Dla autorów prac przygotowano nagrody i upominki, które wrę-
czyli oficjalnie Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku 
OSP RP w Kroczycach dh Włodzimierz Sochacki  wraz z  Komen-
dantem Gminnym dh Krzysztofem Bednarzem oraz z Sekretarz 
Gminy Kroczyce Ewą Kaziród-Kula w środę  5  stycznia w Sali 
konferencyjnej w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Kroczy-
cach. Prace laureatów zostały przekazane do Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu, gdzie będą oceniane 
przez powiatową komisję konkursową. Trzymamy kciuki, aby, jak 
najwięcej pac naszych małych Artystów zakwalifikowało się do 
eliminacji na szczeblu wojewódzkim.

WyniKi OGÓLnOPOLSKieGO KOnKurSu 
PLAStyCzneGO „zAPOBieGAJmy POŻArOm”
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„Jurajskie Berło” to nagroda przyznawana za szcze-
gólne osiągnięcia oraz działalność na rzecz rozwoju 
i promocji Powiatu Zawierciańskiego.

W  dniu 20 stycznia br. w  Starostwie Powiatowym w  Zawierciu 
zostały wręczone symboliczne statuetki w  konkursie Jurajskie 
Berło. Do II edycji konkursu Gmina Kroczyce zgłosiła 3 kandy-
datów: Anitę Maszczyk, Izabelę Kuźniak i Zofię MAchurę, o czym 
pisaliśmy w poprzednim numerze „Wieści z Kroczyc i okolicy”.
W skład Kapituły oceniającej poszczególne kandydatury weszli: 
GABRIEL DORS - Starosta Zawierciański jako Przewodniczący;
PAWEŁ SOKóŁ - Wicestarosta Zawierciański – zastępca Prze-
wodniczącego;
BARBARA LASKOWSKA - Przewodnicząca Rady Powiatu Zawier-
ciańskiego – członek Kapituły;
MAŁGORZATA MACHURA - Przewodnicząca Komisji Rozwoju 
i Promocji Powiatu - członek Kapituły;
TOMASZ DZIERŻANOWSKI - Sekretarz Powiatu - członek Kapituły;
IWONA KUŹNIAK - Naczelnik Wydziału Promocji Powiatu i Współ-
pracy z NGO - członek Kapituły.
Laureatami nagrody Starosty Zawierciańskiego zostali: 
1. KATEGORIA: PRO PUBLICO BONO
- Mateusz Pilis 

- Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i  Inwalidów „NESTOR” 
w Porębie
2. KATEGORIA: SPORTOWIEC ROKU
- Izabela Kuźniak 
- Robert Bijak 
- Milena Tokarska 
3. KATEGORIA: ANIMATOR KULTURY
- Amelia Kita
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta w OSP w Dzwono-Sierbowicach
4. KATEGORIA: NAGRODA SPECJALNA 
– przyznana na wniosek Starosty Zawierciańskiego Gabriela Dorsa:
- Anita Maszczyk 
- Grzegorz Dudała.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy ko-
lejnych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. 

ii edycja konkursu 
„Jurajskie Berła” 
rozstrzygnięta! 



Wieści z Kroczyc i okolicy | Nr 1/2022 | Kwiecień 202214

 ŚPieW tO CAŁe 
 mOJe ŻyCie 

Pani Anita Maszczyk, której pięk-
ny głos wszyscy dobrze znamy to 
wielka artystka występująca na 

światowych scenach np. Paryż w  latach 
2001, 2002, Londyn 2007, 2008, Chi-
cago 2011 ale także w  wielu miejscach 
w  Polsce pięknie wyśpiewała ważne 
role np.: w  Operze Krakowskiej, Operze 
Nova w  Bydgoszczy, Teatrze Muzycz-
nym w Lublinie, Operze Śląskiej w Byto-
miu, scena MOK „Centrum” w Zawierciu. 
Wiele czasu poświęca na działalność na 
rzecz rozwoju kultury naszego terenu 
wraz z  niewielką grupą miłośników kul-
tury założyła Stowarzyszenie Przyjaciół  
Kultury „Krocz-Art”, które pozyskuje 
środki finansowe wspierające działalność 
Domu Kultury w Kroczycach. Współpra-
ca w formie wolontariatu z Domem Kul-
tury w Kroczycach owocuje możliwością 
obcowania z wielkim talentem wokalnym 
dla miejscowej społeczności. Wszech-
stronne uzdolnienia Pani Anity pozwala-
ją na działalność w różnych dziedzinach 
życia. Współprowadzi i  współorganizuje 
wydarzenia kulturalne na terenie gminy. 
Pani Anita dała się poznać jako osoba, 
dla której kultura i działalność Pro Publi-
co Bono są wpisane w  życie zawodowe 
i prywatne. Śmiało można powiedzieć, że 
stała się ikoną jurajskiej kultury.

Magdalena Welon-Brzyszcz (M.W-B) Jaki 
był Pani początek przygody z muzyką ? Co 
zdecydowało o  tym, że poświęciła się Pani 
tej dziedzinie?
Anita Maszczyk (A.M) Właściwie nie pa-
miętam...zawsze śpiewałam, począwszy 
od piosenek ludowych (mój wielki prze-
bój w wieku  3 lat, to „Od Siewierza jechał 
wóz”) poprzez wymyślanie dziecięcych 
„zagranicznych” słów  do piosenek i kon-
certowanie na klatce schodowej, aż do 
arii operowych, które zawsze gdzieś tam 
w  domu były obecne. Czasem nawet bez 
świadomości, że to wielka muzyka. Pa-
miętam, że jako dziecko bardzo płakałam 
nad nieco ubarwioną przez moją babcię 
historią Halki z  opery  Moniuszki, którą 
opowiadała mi jako coś na kształt  bardzo 
smutnej baśni. I z tej dziecięcej  miłości do 
śpiewania przeszłam całą edukację mu-
zyczną, fortepian w  szkole podstawowej, 

potem już śpiew  solowy w szkole muzycz-
nej II st.,  i Wydział Wokalno-Aktorski  na 
Akademii Muzycznej W  Katowicach. I, co 
samą mnie czasem zastanawia, nigdy nie 
marzyłam o  byciu piosenkarką. Zawsze 
była to scena operowa, operetka, estrada 
filharmoniczna... no i   tak to jakoś się po-
działo.
(M.W-B): Co jest najbardziej satysfakcjonu-
jące w pracy artysty? Kontakt z publiczno-
ścią to coś wyjątkowego? Co jest dla Pani 
najtrudniejsze w zawodzie?
(A.M): W  pracy artysty  najbardziej cie-
szy kontakt z  publicznością, jej reakcja 
na to, co chcemy  przekazać w sztuce, za 
pomocą naszych emocji. Satysfakcjonuje 
podejmowanie nowych , niełatwych wy-
zwań i mierzenie się z nimi. Mierzenie się 
ze sobą samym..to chyba najtrudniejsze…  

A kontakt z publicznością to rzeczywiście 
coś wyjątkowego. Kiedy się udaje, to moż-
na przenosić góry. Kiedy artysta czuje, że 
jest jednością ze swoimi widzami i słucha-
czami to wznosi się na wyżyny własnych 
umiejętności i  możliwości. Wszystko jest 
jakby prostsze, bliższe, właśnie takie.
(M.W-B): Co jest największą przeszkodą na 
twórczej drodze? Jakie przeszkody Pani na-
potkała lub napotyka?
(A.M): Największą przeszkodą…  bywa za-
rządzanie zasobem kultury. Ale to trudne 
sprawy, zbyt dużo słów… A  wokalistom 
mówiąc żartobliwie najbardziej przeszka-
dza oczywiście choroba gardła… utra-
ta głosu…I  niestety miałam kilka takich 
przygód. Nawet doświadczony człowiek 
w sytuacji  takiego stresu  nie wie, jak się 
ratować...
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(M.W-B): Czy wyobraża sobie Pani inny zawód?
(A.M): Tylko raz w  życiu chciałam być kimś innym, w  7 klasie 
chciałam jechać na Misje  do Afryki, ale to szybko minęło. Śpie-
wanie stało się moją misją i  rzeczywiście nigdy później już nie 
miałam wątpliwości, że wybór, którego dokonałam jest niewłaści-
wy. Śpiew i oczywiście to, co się z nim łączy, aktorstwo, muzyka 
w  ogóle, scena, estrada, bywam także konferansjerem i  bardzo 
to lubię. 
(M.W-B): Pani ulubiona muzyka to? Przy jakiej muzyce się Pani re-
laksuje ?
(A.M): Moja ulubiona...hm...to klasyka. Kocham muzykę symfo-
niczną. Graną przez duży aparat wykonawczy, ale także tę kame-
ralną, fortepianową. Szczerze mówiąc w moim prywatnym, poza 
scenicznym życiu więcej jest muzyki instrumentalnej niż wokal-
nej. A relaks….cisza i dźwięki przyrody. Natura. Ptaki. Wiatr.
(M.W-B): Jakie utwory lubi Pani wykonywać?
(A.M):  Lubię utwory nieszablonowe. Wymagające poza głosem 
jeszcze czegoś. Lubię dykcyjne wyzwania, utwory, które zawie-
rają w sobie  różnorodność w sposobie wykonawczym. Lubię wy-
szukiwać repertuar, który nie jest popularny. Mam to szczęście, iż 
współpracuję z kilkoma kompozytorami i aranżerami, więc mogę 
sobie pozwolić na fanaberie śpiewania rzeczy, które trzeba do-
piero napisać...
(M.W-B): Jak Jura Krakowsko Częstochowska wpływa na Panią jako 
artystkę? Czy ma Pani swoje ulubione miejsca na Jurze, które jest 
źródłem inspiracji?
(A.M): Miłość do Jury odkryłam już w dzieciństwie, kiedy jeżdżąc 
do rodziny mojego taty spacerowaliśmy kamienistymi drogami 
między polami i odpoczywaliśmy na zielonych polanach pod ska-
łami...teraz, akurat te tereny są prywatne… kiedy udało nam się 
wejść na którąś ze skał to widok z niej był niebotyczny.  Wzgórza, 
doliny, strumyki i wtedy jeszcze kolorowe pola... Jura to połącze-
nie tylu krajobrazów… Jest niesamowicie piękna.
(M.W-B): Co uważa Pani za swój największy sukces?
(A.M): Ha….za największy sukces uważam umiejętność łączenia za-
wodu z rodziną, pracy ciągle gdzieś poza domem, bo przez długie 
lata bywałam gdzieś… i bycia tu. I ciągle  bycia w tym wszystkim 
optymistką...
(M.W-B): Plany artystyczne na przyszłość?
(A.M): Od pewnego czasu staram się nie planować. Kiedyś plano-
wałam sobie długie lata w Gliwickim Teatrze Muzycznym, ale te-
atr „uległ przekształceniu” i trzeba było wszystko  zweryfikować. 
Nie planowałam pracy reżyserskiej, a nagle pojawiła się propo-
zycja pracy asystenta wspaniałego reżysera operowego Micha-
ła Znanieckiego. T doświadczenie otworzyło mi nowe horyzonty 
i nauczyło nowych rzeczy. Teraz więc nie planuję, ale przyjmuje 
dni z tzw. „dobrodziejstwem inwentarza”. Ostatnie lata nie były 
łaskawe dla nikogo, także dla artystów, trzeba więc nauczyć się 
cieszyć tym co niesie życie i starać się rozwijać mimo wszystko.
(M.W-B): Jakie marzenia? 
(A.M): Marzenia... Ciekawe, ale nigdy nie marzyłam o  wielkiej 
karierze. Może też nigdy nie miałam ku temu predyspozycji. Je-
stem w życiu w takim miejscu i czasie, kiedy określam siebie, jako 
osobę szczęsliwą. Spełnioną. Pewnie nie do końca, bo mam oczy-
wistą nadzieję - wiele wyzwań przede mną, ale cieszę się tymi 
małymi cegiełkami- lokalną kulturą, projektami Stowarzyszeń, 
które współtworzę, pracą wśród wspaniałych ludzi, których życie 
stawia na mojej drodze, a kiedy wychodzę na scenę, czy estradę 

- dreszczykiem emocji.  Ogrodem, w którym lubię pracować. Ale 
nade wszystko moją rodziną. Moim mężem Leopoldem, 300 pro-
centowym artystą, moimi skażonymi muzyką dziećmi... Bo żaden 
sukces, czy porażka, bez nich nie smakowałby naprawdę. Marzę, 
by ten stan trwał...
(M.W-B): Co by Pani poradziła początkującym twórcom, artystom? 
(A.M): Aby mieli w sobie pasję. By praca artystyczna nie stanowi-
ła jedynie zawodu, wykonywanego od - do, by odnajdywali w tym, 
co robią wielką miłość, ciągle się rozwijali, niezależnie od wieku, 
czy statusu. Artysta musi ciągle się uczyć... zresztą jak w każdej 
innej pracy. Bycie artystą to ciągłe poszukiwanie siebie…
(M.W-B): Jaką najlepszą radę dostała Pani jako artysta?
(A.M): Kiedyś Jacek Chmielnik, który w  Gliwicach reżyserował  
„Cyrulika Sewilskiego” Rossiniego, a  ja miałam ogromna przy-
jemność grać i śpiewać w tym spektaklu rolę Rosiny, powiedział 
mi, żebym nigdy nie dała się stłamsić tym, którzy mają mniej de-
likatną naturę niż ja. Żebym wierzyła w to , co robię. To były po-
czątki mojej teatralnej drogi i te słowa dużo dla mnie znaczyły. 
Dzięki tej wierze…. Nauczyłam się zawodu, zagrałam wspaniałe 
muzyczne role, zaśpiewałam mnóstwo koncertów, poznałam nie-
tuzinkowych artystów, ludzi,  z  którymi do tej pory łączy mnie 
przyjaźń. Wszystko to oczywiście  przy wsparciu najbliższych. 
(M.W-B): Bardzo dziękuję za rozmowę, a z okazji zbliżających się 
świąt Wielkanocnych składam najserdeczniejsze życzenia, aby 
radość z pracy zawodowej nie przemijała, a w życiu prywatnym, 
aby panowała wiosna.

13 marca 2022 roku na deskach sceny MOK Zawiercie 
odbył się jubileuszowy koncert będący uhonorowaniem 
25 lat pracy artystycznej pani Anity Maszczyk. Na kon-

cercie nie zabrakło delegacji  
z Kroczyc!
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LABOrAtOriA
 PrzySzŁOŚCi 

szkoły Podstawowe w  Kroczycach i  Pradłach zostały 
zakwalifikowane do dofinansowania w  programie Mini-
sterstwa Edukacji i  Nauki przy współpracy z  Centrum 
GovTech w  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Labo-

ratoria Przyszłości. Celem programu jest zorganizowanie zajęć 
w sposób ciekawy i angażujący dzieci i młodzież. Program zakła-
da doposażenie szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół 
artystycznych w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, 
potrzebne w  kształtowaniu i  rozwijaniu zdolności manualnych 
i  technicznych, a  także samodzielnego i krytycznego myślenia. 
Główny nacisk położony jest tu na rozwój kompetencji w szeroko 
rozumianej tematyce STEAM (nauka, technika, inżynieria, sztuka, 
matematyka).* Nauka przez doświadczenie i praktyczne wyko-
rzystanie zdobytej wiedzy w sposób całościowy kształtują mło-
dego człowieka. Kreatywnego myślenia uczymy się m.in. przez 
prowadzone doświadczenia i umiejętne wyciąganie wniosków. Są 
to działania bardzo ważne w  procesie rozwoju, ponieważ gwa-

rantują umiejętność działania nieszablonowego. W  dzisiejszym 
świecie pełnym nowinek technicznych bardzo ważne jest, aby nie 
funkcjonować w  określonych ramach, a  potrafić wyjść ze sche-
matów i tworzyć nowe. 
Mamy nadzieję, iż Laboratoria Przyszłości stworzone w Szkołach 
Podstawowych umożliwią dzieciom i młodzieży rozwój na wielu 
płaszczyznach. 

 *Źródło: educarium.pl 

W naszym Żłobku kierujemy się 
przede wszystkim dobrem 
dziecka i jego prawidłowym 

rozwojem. Staramy się stworzyć jak naj-
lepsze warunki i atmosferę w celu za-
spokojenia podstawowych potrzeb psy-
chicznych i rozwojowych dziecka. W tym 
celu zatrudniono profesjonalną i wykwa-
lifikowaną kadrę osób, które sprawują 
codzienną opiekę nad maluchami.

Opiekunki z „Bajeczkowa” posiadają 
specjalistyczną wiedzę z zakresu opieki, 
zabawy pielęgnacji i wychowania malu-
chów. Dbają one o bezpieczeństwo, pielę-
gnację, miłą atmosferę jak i różnorodność 
w codziennych zabawach. To wszystko 
ma na celu dostarczania dzieciom różno-
rodnych przeżyć sensorycznych, eduka-
cyjnych, motorycznych oraz społeczno- 
emocjonalnych, które stymulują globalny 
rozwój dziecka.

Żłobek rozpoczął swoją działalność 
w marcu 2021 roku  z ośmiorgiem pod-
opiecznych. Po prawie roku naszej działal-
ności do naszej placówki uczęszcza czter-
naścioro dzieci  z czego najmłodsze ma 
kilkanaście miesięcy. W miejsce dzieci od-
chodzących do przedszkola zapisywane 
są kolejne,  świadczy to o zainteresowaniu 
naszym żłobkiem , co bardzo nas cieszy.   

19 stycznia w Żłobku zorganizowa-
ny został bal karnawałowy. Nie zabrakło 

pięknych kostiumów, świetnej zabawy  
i fantastycznego humoru. Zapraszamy do 
galerii.
    
Jak przystało na karnawał
W Żłobku wielka jest zabawa.

Sale dziećmi wypełnione,
Balonami przystrojone,
Cały żłobek kolorowy,
Oto Bal Karnawałowy!

Spidermani i księżniczki,
Dobre wróżki i króliczki,
Elfy, skrzaty, zwierzowaci,
Nikt nie zliczy tych postaci.

Wszyscy przebierańcy mali
Na parkiecie się spotkali.
Tańczą, skaczą, podśpiewują,
W Żłobku wszyscy dziś balują.
 
Trochę dzieci oniemiały,
Gdy ich panie się przebrały.
Jednak szybko rozpoznały,
I swych pań już się nie bały.
Bal karnawałowy dzieci
najpiękniejszy jest na świecie!
 

W piątek , 21 stycznia w wielu żłobkach 
i przedszkolach dzieci świętowały Mię-
dzynarodowy Dzień Babci i Dziadka. Z tej 

W naszym 
Żłobku 

Bajeczkowo
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okazji dzieci z pomocą opiekunek,  przy-
gotowały piękne laurki oraz występy dla 
dziadków. Tak było również w Żłobku „Ba-
jeczkowo" w Kroczycach.  Nasi podopiecz-
ni zaśpiewali i zatańczyli dla ukochanych 
dziadków.  Ze względu na sytuację epide-
miologiczną cały występ został nagrany 
i udostępniony na stronie internetowej 
żłobka. Na koniec dnia dzieci zabrały przy-
gotowane wcześniej laurki z odbitymi łap-

kami i życzeniami, które wręczyły swoim 
babciom i dziadkom w domach

W imieniu pani Dyrektor Lucyny Zam-
kowskiej i zatrudnionych opiekunek pra-
gniemy podziękować rodzicom za zaufa-
nie,  jakim nas obdarzyli powierzając nam 
swoje pociechy. Pragniemy zaznaczyć, iż 
dalej z pasją i zaangażowaniem będziemy 
sprawować swoje obowiązki.       
 Ciszewska Dorota

 Dzień Babci i Dziadka 
W  tym roku również gościliśmy u  bab-
ci i  dziadka online. Panie  nagrały filmiki 
z przygotowanymi przez przedszkolaków 
występami. W przedszkolu przygotowane 
zostały również upominki, które przed-
szkolaki zabrały do domu i wręczyły swo-
im ukochanym  babciom i dziadkom.

 Bal karnawałowy w przedszkolu 
Bal karnawałowy dla   przedszkolaków to 
dzień niezwykły  i wyjątkowy. 
W  dniu 10.02.2022 r. w  Przedszkolu Pu-
blicznym w  Kroczycach,  odbył się wielki 
Bal Karnawałowy. Tego dnia   już od rana 
w przedszkolu pojawiały się kolorowe po-
stacie. W  salach przedszkolnych pojawili 
się bohaterowie znanych bajek, można też 
było spotkać wróżki, królewny, księżnicz-
ki,   motylki, aniołki, policjantów, Spider-
-Mana, Batmana, i  wiele innych postaci. 

Przebrane dzieci trudno było rozpoznać.
Na tą wyjątkową okazję zaprosiliśmy do 
prowadzenia balu animatora, który zachę-
cał dzieci  do tańca z przygotowaną muzy-
ką. Tematem przewodnim była „Muzyczna 
zabawa do zoo”. Przebierańcy świetnie 
się bawili  uczestnicząc we wspólnych za-
bawach.

 Aktywne Ferie zimowe 
Dla dzieci, które uczęszczały w  ferie zi-
mowe do przedszkola czekało wiele cie-
kawych atrakcji. Na ten czas zaplanowano 
szereg zajęć integracyjnych, mających na 
celu zapewnienie kreatywnego i ciekawe-
go spędzania ferii zimowych. Nie zabrakło 
zajęć plastycznych, muzycznych, sporto-
wych. Głównym celem  zajęć była dobra 
zabawa dla dzieci.

Przedszkole Publiczne w Kroczycach aktywnie działa
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W Szkole Podstawowej w Kroczycach szachy zajmu-
ją wyjątkowe miejsce. Uczniowie mają możliwość 
uczestnictwa w zajęciach, na których mogą poznawać 

od podstaw zasady gry i udoskonalać swoje szachowe umiejęt-
ności. Szachy to wspaniała dyscyplina, która ma mnóstwo za-
let. Znakomicie wpływa na rozwój intelektualny młodego czło-
wieka, kształtując logiczne myślenie, rozwijając kreatywność, 
pobudzając wyobraźnię, a także ucząc samodyscypliny, wy-
trwałości i odpowiedzialności za swoje decyzje. W tej „bajce” 
młody i mały jest w stanie siłą umysłu pokonać sporo starszego 
przeciwnika. 
          Ważnym szachowym wydarzeniem w bieżącym roku szkol-
nym  było uczestnictwo w VI Ogólnopolskich Mistrzostwa Szkół 
i Przedszkoli w Szachach, które odbyły się 16 grudnia 2021 r. 
w Spodku w Katowicach. Impreza miała wyjątkowy klimat. Około 
900 młodych szachistów zagrało w 20 grupach, osobno chłopcy 
i dziewczęta, od przedszkolaków aż do szkół ponadpodstawo-
wych. Naszymi reprezentantami byli: Patryk Samborski 5A, Zu-
zanna Żebrak 5b, Franciszek Miler 5B, Antoni Moczulski 7A, Igor 
Galus 7B, Kacper Kańka 8A, Aniela Moczulska 8B, Filip Chrząszcz 
8B, Dawid Górski 8C. Wszyscy oni wykazali się wzorową postawą 
sportową, ogromnym zaangażowaniem, umiejętnością zdrowej 
rywalizacji i dojrzałością emocjonalną. Stres był niewątpliwie 
bardzo duży. Liczba zdobytych punktów w zestawieniu ze zdo-
bytym doświadczeniem i niezapomnianymi wrażeniami schodzi 
na drugi plan. Poza solidną lekcją szachów, była to również lekcja 
samodyscypliny, pokory, wytrwałości, odpowiedzialności za swo-
je decyzje i szacunku dla przeciwnika, a to bezcenne wartości!
        Kolejnym ważnym krokiem dla naszych młodych szachistów 
było uczestnictwo w  Jurajskim  Zimowym Turnieju Szachowym. 

Turniej odbył się 19 lutego 2022 r. w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Zawierciu. Impreza zgromadziła blisko 50 pasjonatów tej kró-
lewskiej gry. Chętnych było więcej, jednak z uwagi na obostrzenia 
obowiązywał limit zawodników. Celem turnieju była m.in. popula-
ryzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizato-
rzy turnieju, tj. MOK Zawiercie, p. Daniel Bednarek oraz p. Michał 
Jastrząb z  pomocą p. Rafała Pawlety dostarczyli uczestnikom 
niezapomnianych wrażeń. Zawodnicy rywalizowali w wyjątkowej 
scenerii, bo w otoczeniu dzieł sztuki - w nowo otwartej i nowo-
czesnej galerii zawierciańskiego MOK-u. Naszą szkołę reprezen-
towali: Wojciech Suchan 4C, Bartosz Galas 5A, Patryk Samborski 
5A, Franciszek Miler 5B, Zuzanna Żebrak 5B, Antoni Moczulski 
7A, Igor Galus 7B, Kacper Kańka 8A, Wiktor Jurek 8B, Aniela Mo-
czulska 8B, Dawid Górski 8C. Pięcioro uczniów zdobyło swoje 
pierwsze szachowe kategorie, a Kacper Kańka znalazł się na po-
dium – zajmując bardzo wysokie, bo III miejsce w turnieju. W tej 
szachowej przygodzie towarzyszyli nam również dwaj uczniowie 
z kl. VII ze Szkoły Podstawowej w Pradłach: Gabriela Piekarczyk 
i Filip Pompka. Wszyscy uczniowie, bez względu na wynik, wyka-
zali się dojrzałą postawą sportową, odpowiedzialnością i samo-
dyscypliną.  Impreza miała wyjątkowy klimat, wyjątkową scenerię 
i wyjątkowych uczestników! Jurajski turniej był świetną okazją do 
aktywnego spędzenia czasu, samodoskonalenia, jak również in-
tegracji środowiska szachowego. A  co mówią sami uczestnicy? 
– „szachowa uczta”, „szczególny klimat”, „wyjątkowa sceneria” 
i  „mnóstwo pozytywnej energii”. Organizatorzy już teraz zapo-
wiadają i  zapraszają na kolejną edycję, czyli Jurajski Wiosenny 
Turniej Szachowy, który odbędzie się 23 – 24 kwietnia bieżącego 
roku również w  Miejskim Ośrodku Kultury w  Zawierciu. Będzie 
się grało :)

SzAChy JAKO 
„SALA 

GimnAStyCznA” 
umySŁu

CO PiSzCzy W SzKOLe PODStAWOWeJ W KrOCzyCACh
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Szkoła Podstawowa w Kroczycach włą-
czyła się w akcję pomocy obywatelom 
Ukrainy i zorganizowała zbiórkę najpo-

trzebniejszych rzeczy.
Jak zawsze mogliśmy liczyć na odzew ze strony 
uczniów i ich rodzin oraz nauczycieli. Udało nam 
się zebrać leki przeciwbólowe, przeciwzapalne i 
przeciwgorączkowe, środki opatrunkowe, środki 
higieniczne, środki czystości, kosmetyki oraz żywność  
z długim terminem ważności.

Część z tych artykułów została przekazana ro-
dzinom znajdującym się na terenie Kroczyc, 
pozostałe zostaną przekazane innym potrzebu-
jącym pomocy uchodźcom z Ukrainy.
Do akcji pomocy przyłączyli się mieszkańcy 
Siamoszyc, przekazując wyprawkę szkolną dla 
dzieci z Ukrainy, które 7 marca rozpoczęły na-
ukę w naszej szkole.

 SOLiDArni  
 z uKrAinĄ! 

 A GDyBym ByŁ mŁOtKOWym? 
Uczniowie klas ósmych 04.03.2022 r., uczestniczyli w warsztatach w Centrum 
Kształcenia Zawodowego w Zawierciu. Warsztaty pomogą im wybrać odpo-
wiedni kierunek dalszej nauki.

 z SerC nASzyCh uCzniÓW 
– SerCe DLA nAtALKi 

Od wielu lat Szkoła Podstawowa w Kroczycach organizuje różne akcje na 
rzecz Natalii Okularczyk - mieszkanki Kroczyc. Dziewczynka choruje na 
małogłowie, czterokończynowe dziecięce porażenie mózgowe i padaczkę. 

Potrzebuje stałej rehabilitacji, terapii, sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, 
leków, środków pielęgnacyjnych… 
W związku z tym pomagamy jak możemy i włączamy się w pomoc dla niej na terenie 
szkoły poprzez różnego rodzaju kiermasze oraz akcje m.in. zbierania nakrętek „Za-
kręcona Natalka!”
W październiku 2021 roku przeprowadziliśmy kolejną akcję na rzecz chorej dziew-
czynki: „Zamiast kwiatka, czekoladki - daj datki dla Natki!", w którą włączyli się 
uczniowie, rodzice i nauczyciele.
W styczniu 2022 roku za zebrane pieniądze zostało zakupione serce  na plastiko-
we nakrętki, które znajduje się tuż obok parkingu przy kościele w Kroczycach. Od 
teraz  każdy może wrzucać plastikowe zakrętki (nie tylko na terenie szkoły), które 
wspomogą rehabilitację i terapię Natalki.
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W PrzeDSzKOLu W PrADŁACh WieLe Się DzieJe 

A CO SŁyChAć W SzKOLe PODStAWOWeJ W PrADŁACh?

Ostatni czas dla przedszkolaków był bardzo pracowity, ale także 
obfitował w szereg atrakcji dla dzieci. Jedną z najważniejszych 
był długo wyczekiwany bal karnawałowy, który odbył się 11 lu-
tego 2022 r. Tego dnia już od rana w przedszkolu pojawiały się 
kolorowe postacie. W  sali można było spotkać wróżki, motylki, 
księżniczki, piratów, policjantów, super bohaterów i wiele innych 
postaci, których nie sposób było zliczyć. Rozpoznać dzieci było 
bardzo trudno. Wystrój sal w tym dniu również był wyjątkowy, ko-
lorowy i bajkowy. Po barwnej prezentacji strojów karnawałowych 
rozpoczęły się tańce w rytm skocznej muzyki przeplatane weso-
łymi konkursami dla dzieci. Radosny uśmiech na buźkach wycho-
wanków to najlepsze podsumowanie wspólnej zabawy. 
Poszerzamy horyzonty
W  tym roku szkolnym Przedszkole w  SP Pradła przystąpiło do 
programu wymiany pocztówkowej „Pocztówkowe przedszkole”, 
którego celem jest propagowanie tradycyjnego sposobu przesy-
łania informacji. Akcja ta polega na wymianie pocztówek między 
przedszkolami z całej Polski. Kartki pocztowe, które zostały wy-
słane zawierały krótką informację o przedszkolu. 
Wymiana pocztówkowa stała się doskonałą formą do przybliżenia 
dzieciom zawodu listonosza oraz przypomnieniem z jakich okazji 
wysyła się pocztówki i listy. Udział w akcji związanej z wymianą 
widokówek  to rewelacyjna zabawa dla najmłodszych, którzy 
z niecierpliwością czekają na każdą nową pocztówkę.
Czytamy razem z misiem
Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci jest jednym 
z najważniejszych zadań edukacyjnych przedszkola, w związku 
z tym Przedszkole w SP Pradła przystąpiło do Międzynarodowe-
go Projektu „Mały miś w świecie wielkiej literatury”.
Wyżej wymieniony projekt dzieli się na kilka modułów. Pierwszy 
z nich to: "Czytamy razem z małym misiem”.  Dzieci wraz z na-
uczycielem wybrały grupową maskotkę, jest nią miś Bruno, któ-

ry zamieszkał w  kąciku czytelniczym. Niedźwiadek codziennie 
o stałej porze wychodzi ze swojego „domku”, aby czytać dzieciom 
pełne fascynujących przygód bajki. Kolejnym etapem projektu 
jest „Wspólne kodowanie z misiem”. Z tym zadaniem przedszko-
laki poradziły sobie znakomicie. Według wskazówek wspólnie 
stworzyły na macie do kodowania postać misia. Następnym wy-
zwaniem, jakie miś postawił dzieciom, to stworzenie własnej gry 
dydaktycznej na podstawie legendy o  powstaniu państwa pol-
skiego. Dzieci zadanie wykonały na piątkę z plusem. Przed nimi 
kolejna przygoda-zaprojektowanie wymarzonego dnia w przed-
szkolu. Dzieci będą uczyć się planowania i zarządzania czasem, 
a także kształtować swoją wyobraźnię. Czy im się to uda?? Mamy 
nadzieję, że tak i będzie to ich  kolejny sukces.
Dzień Babci i  Dziadka w  Oddziale Przedszkolnym w  Szkole 
Podstawowej w Pradłach
21 i 22 stycznia to dni szczególne - obchodzone są wtedy Dzień 
Babci i  Dzień Dziadka. W tym roku, z powodu pandemii, dziadko-
wie nie mogli odwiedzić osobiście przedszkola. Jednak dzieci nie 
zapomniały o swoich ukochanych Dziadkach. Pierwsze dni stycz-
nia były czasem intensywnych przygotowań do występów z  tej 
okazji. Przedszkolaki przygotowały prezenty i  laurki dla swoich 
bliskich, uczyły się wierszy, piosenek i tańców. Najstarsze dzie-
ci z grupy 5, 6-latków przygotowały występ pt. ”Powróćmy jak 
za dawnych lat’’, młodsza grupa przygotowała przedstawienie 
o   Czerwonym Kapturku.Występy zostały przeniesione w  sferę 
wirtualną w formie filmików i zdjęć z tysiącami całusów dla Babć 
i Dziadków. 
Program artystyczny przygotowany przez dzieci jest dostępny 
na stronie internetowej szkoły w zakładce „Z życia przedszkola”.

 Karolina Mucha, Małgorzata Piec

Naszym celem integracja w trudnych czasach
W tym roku szkolnym Szkoła Podstawowa w Pradłach przyjęła 
sobie za cel proces integracji. Jedną z ciekawszych form było 
spotkanie z Kołem Gospodyń Wiejskich z Pradeł.  W grudniu 
odbyło się wielkie pieczenie i ozdabianie pierniczków. Panie z 
Koła Gospodyń pomagały dzieciom wyrabiać ciasto, wałkować, 
wyciskać świąteczne kształty pierniczków. Następnie pierniczki 
były wypiekane, a potem ozdabiane. Było radośnie, świątecznie 
i pachnąco. 
W ramach integracji uczniowie klas młodszych  wybrali się wraz 

z wychowawcami do kina w Wolbromiu na film: "Nasze magicz-
ne Encanto" oraz do Fabryki Bombek „Decora” w Miechowie. 
Tam zwiedzili zakład produkcyjny oraz własnoręcznie ozdabiali 
bombki. Spotkania oraz wyjazdy to niepowtarzalne przeżycia dla 
uczniów i wychowawców. Wszystkie wyżej wymienione działania 
organizowane były z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sani-
tarnego.
Nasze małe sukcesy
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Pradłach mogą pochwalić się 
drobnymi, ale bardzo ważnymi dla nich sukcesami. 
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W Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym na etapie 
eliminacji gminnych nagrodzono prace przedszkolaków: Aleksa 
Bednarza, Zofii Stolarskiej oraz uczniów: Alicji Napory, Niny So-
chackiej, Filipa Pompki. Uczniowie brali również udział w Konkur-
sie Edukacyjno - Plastycznym "Leśna ozdoba choinkowa" zorga-
nizowanym przez Nadleśnictwo Koniecpol, w którym I miejsce 
zdobyła Maja Szczechla z oddziału przedszkolnego, a  wyróż-
nienia uczniowie: Zuzanna Sochacka, Radosław Salamon, Milena 
Glinka, Zofia Jakubska, Maja Sętkowska.
Programy edukacyjne w pracy z uczniami
Udział w programach edukacyjnych jest jednym z najbardziej sa-
tysfakcjonujących oraz lubianym przez uczniów sposobów pracy. 
Uczniowie klas młodszych biorą czynny udział w wielu progra-

mach edukacyjnych, tj.: „Velvet – Piątka dla natury”, „Szkolne 
Przygody Gangu Swojaków”, „Mała książka – wielki człowiek”, 
„Akademia Bezpiecznego Puchatka”, „Dzieci Uczą Rodziców”, 
„Ciekawskie Pierwszaki. Jak poznawać świat w klasie”, „Mali 
Inżynierowie. Co sprawia, że pomysł działa?”, „Kubusiowi Przy-
jaciele Natury”. Programy organizowane są z myślą o uczniach  
w wieku wczesnoszkolnym. Udział w tych przedsięwzięciach ma 
na celu sprawić uczniom radość i zadowolenie, zdobyć nowe, cie-
kawe doświadczenia i umiejętności, poszerzyć nowe horyzonty  
i wiedzę uczniów, a także otworzyć na świat, na ludzi oraz na sa-
mych siebie. 
 Agnieszka Skorupa, Joanna Górska, Monika Gajek-Bednarz 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest,  
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” 

                                                                         Jan Paweł II

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Pradłach  już po raz czwarty uczestniczyli w ak-
cji pod patronatem MEN „Razem na święta”, której celem jest niesienie pomocy in-
nym, a szczególnie osobom starszym i samotnym. Akcja ta prowadzona jest w ra-
mach szkolnego wolontariatu, którego zadania skupiają się na budowaniu wspólnoty 
i  umacnianiu więzi międzypokoleniowych oraz kształtowaniu poczucia odpowie-
dzialności za drugą osobę. Ze względu na stan epidemii, działania realizowane w ra-
mach tegorocznej akcji polegały na samodzielnym wykonaniu kartek z życzeniami 
świątecznymi, stroików bożonarodzeniowych i  przekazaniu ich osobom starszym 
i samotnym z naszej okolicy.
W  okresie przedświątecznym Samorząd Uczniowski zainicjował akcję pomo-
cy swoim rówieśnikom – podopiecznym Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej 
"Na Jurze" w Górze Włodowskiej. Dla podopiecznych ośrodka uczniowie zbiera-
li artykuły spożywcze, słodycze, zabawki, gry planszowe i artykuły papiernicze. 
Do akcji włączyły się również przedszkolaki z Oddziału Przedszkolnego w SP 
Pradła. Wszyscy uczestnicy zbiórki okazali wielkie serce i chęć pomocy swoim 
potrzebującym rówieśnikom.   
 Beata Grabowska, Jola Morel
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24 luty 2022 to data, która zostanie zapisana na 
kartach historii jako dzień inwazji rosji na Ukra-
inę. Wojna, która została rozpętana jest spraw-

dzianem z życia dla nas wszystkich. Dla mężczyzn  Ukrainy 
sprawdzianem z  odwagi, heroizmu, waleczności, dla kobiet 
i dzieci z wytrwałości i wiary w  lepsze jutro. Dla społeczno-
ści sąsiadujących z Ukrainą to sprawdzian z otwartości serc, 
umiejętności organizacyjnych.

Wojna to cierpienie zwykłych ludzi.  Ogromne straty będą 
skutkowały koniecznością zaangażowania sporych środków 
finansowych na odbudowę całej zniszczonej infrastruktury, 
budynków.  Ukraina oprócz Polski graniczy z  Węgrami, Sło-
wacją, Białorusią, Rumunią i Mołdawią. Jednak ogromna część 
uchodźców trafiła właśnie do Polski.  Aby ułatwić przekracza-
nie granic przyjęto szereg rozwiązań, które mają cały proces 
usprawnić i możliwie przyspieszyć.  Na stronie Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców zamieszczona jest informacja, iż nawet osoby, 
którym ważność dokumentów pobytowych wygasła, mogą le-
galnie przebywać  na terenie Polski.

Polacy bardzo szybko zareagowali na sytuację na Ukrainie. 
Na portalach społecznościowych niemal natychmiast pojawiły 
się słowa wsparcia - solidarni z Ukrainą, publikowano flagi i bar-
wy Ukrainy. Przechodząc od gestów popłynął strumień pomocy 

materialnej.  Obywatele od razu zaczęli tworzyć punkty zbiórek 
pomocy materialnej i finansowej.

Trudne zadania stoją przed instytucjami państwowymi tj: 
szkoły, które mają przyjąć dzieci z  Ukrainy w  szeregi swojej 
społeczności. O  ile dzieci i młodzież trudności w nawiązywaniu 
kontaktów nie wykazują, o tyle z perspektywy zarządzania i na-
uczania w placówkach oświaty problemów może być dużo wię-
cej.  Ministerstwo Edukacji podejmuje  działania dające uczniom 
z Ukrainy  prawo do kontynuowania nauki w polskiej szkole. Dzie-
ci i młodzież w wieku 7-18 lat korzystają z nauki i opieki na takich 
samych warunkach jak polscy uczniowie. Jednak przedsięwzię-
cie będzie kosztowało wiele wysiłku szczególnie na poziomie ka-
dry szkolnej, ponieważ to nauczyciele i pracownicy szkół muszą 
być przygotowani na wszystkie możliwe scenariusze.

Na służbę zdrowia spada również ogromna odpowiedzial-
ność, ponieważ do systemów włączeni zostaną wszyscy przy-
byli uchodźcy z Ukrainy, a jest już ich ponad milion. 

Zrozumiałe jest, że ludzie uciekają z kraju ogarniętego woj-
ną. Przed wszystkimi nami stoi wiele wyzwań, którym musimy 
podołać aby nie zapanował nieład.

Atak Rosji spowodował potężny chaos. Wierzymy jednak, 
że niebawem wszystko wróci do normy i mroczny czas szybko 
przeminie.

Miejscowość położona na zachód od Kroczyc w  Gminie 
Kroczyce, powiat zawierciański, w  województwie śląskim. Pod 
względem geograficznym znajduje się na Wyżynie Mirowsko-
-Olsztyńskiej będącej częścią Wyżyny Częstochowskiej[1]. Pod-
lesice znajdują się na obszarze Parku Krajobrazowego Orlich 
Gniazd. W obrębie miejscowości znajduje się rezerwat przyrody 
Góra Zborów, ponadto najcenniejsze przyrodniczo rejony objęto 
ochroną specjalną (tzw. Ostoja Kroczycka). Przez miejscowość 
przebiegają najważniejsze szlaki turystyczne Wyżyny Krakow-
sko-Częstochowskiej: Szlak Orlich Gniazd, Szlak Warowni Ju-
rajskich, Rzędkowicki Szlak i  Jurajski Rowerowy Szlak Orlich 
Gniazd[3]. 

Obecnie w  Podlesicach mieszka 299 osób (stan na 
08.03.2022 r., źródło: UG Kroczyce, ewidencja ludności). Po-
wierzchnia jaką zajmuje sołectwo stanowi 409,4 ha powierzchni 
Gminy. Funkcję sołtysa od 2018 wsi pełni pani Jolanta Gałecka. 
Pierwsza historyczna wzmianka o  Podlesicach pojawiła się 

w  1425 r. Miejscowość posiada nazwę etniczną. W  latach dru-
giej wojny światowej w Podlesicach istniała placówka “chłostry” 
(straży chłopskiej). Działała tu grupa partyzancka, która pod-
legała pod powołany na terenie Kroczyc sztab AL. U  podnóża 
Góry Zborów i Góry Sulimów w pobliżu wsi Podlesice, w związku 
z zasadzką na drodze Żarki- Kroczyce, miała miejsce brawurowa 
i dramatyczna akcja. Partyzancki oddział Batalionów Chłopskich 
zorganizował zasadzkę na kolumnę niemieckich ciężarówek ja-
dących do Kroczyc. W momencie zbliżania się trzech niemieckich 
ciężarówek, otworzono do nich ogień. Część Niemców usiłowała 
się bronić, a część ratowała się ucieczką. Do partyzantów pod-

POznAJ SOŁeCtWO 
PODLeSiCe
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biegło kilka osób krzycząc, że są Belgami. Później okazało się, że 
to rzeczywiście byli Belgowie, przymusowo wcieleni do niemiec-
kich jednostek pomocniczych. W  między czasie nadjechała ko-
lumna samochodów ciężarowych z kierunku Żarek. Gdy znalazła 
się ona na szczycie wzniesienia, partyzanci ponownie rozpoczęli 
brawurowy atak. Walka z  zaskoczonymi Niemcami miała gwał-
towny i  zaciekły przebieg. Momentami nieprzyjacielowi udało 
się zbliżyć do pozycji partyzantów na odległość 40-60 metrów. 
Obserwujący ze stanowiska dowodzenia na zboczu Góry Zborów 
“Wiara” wydał wówczas rozkaz użycia granatów. Po chwili Niem-
cy postanowili się poddać. Przerwano ogień, akcja była w zasa-
dzie zakończona. W walce poległo lub zostało ciężko rannych 21 
Niemców, 6 poddało się, a  pozostali uciekli i  nie usiłowano ich 
nawet ścigać. Straty własne były nieznaczne, bo tylko dwóch 
partyzantów odniosło lekkie rany. W  samochodach znaleziono 
dużo żywności, sprzętu bojowego i sprawną radiostację. Po za-
ładowaniu zdobyczy na dwa samochody, resztę pojazdów oblano 
benzyną i spalono. Oddziały partyzanckie wycofały się na północ 
w lasy bobolickie. Jednak Niemcy, którzy zbiegli z miejsca akcji 
napotkali w Kroczycach wycofującą się z frontu kolumnę wojsk 
niemieckich. Wkrótce też od Żarek i Zawiercia nadciągnęły od-
działy żandarmerii i SS. Niemcy otoczyli wieś Podlesice, Lgotkę 
i Kroczyce i zareagowały krwawym odwetem. 

Podlesice to miejscowość typowo turystyczna. Ze względu 
na dużą liczbę skałek wapiennych w bezpośrednim sąsiedztwie 
wsi, a także z uwagi na rozbudowaną bazę noclegową, Podlesice 
są jedną z kilku wspinaczkowych stolic Polski. Największe rejony 
wspinaczkowe rozciągają się na północ i północny zachód od wsi. 
Są to pokryte gęstą siecią dróg wspinaczkowych ostańce i mury 
skalne Skał Podlesickich, Skał Kroczyckich i  Skał Morskich. 
Ogródki skalne znajdują się w rezerwacie przyrody Góra Zborów 
(na Górze Zborów), na Kołaczyku, w Kruczych Skałach. Dalej na 
północ to: Góra Pośrednia, Góra Popielowa, Łysak, Jastrzębnik 
i Słupsko, zaś po południowej stronie drogi wojewódzkiej nr 792 
Kroczyce – Żarki znajdują się: Dudnik, Ruskie Skały, Wilczy Ka-
mień, Apteka oraz Biblioteka. 1

U podnóża Góry Zborów wybudowano hotel “Ostaniec”, który 
został oddany do użytku 21 lipca 1973 r. i funkcjonuje on do dnia 
dzisiejszego.

W roku 2006 została oddana do użytku OSP strażnica, któ-
rą wybudowano dzięki wsparciu Wójta Gminy Kroczyce Stefana 
Pantaka oraz ofiarności mieszkańców wsi Podlesice.

Podlesice oferują całą gamę możliwości spędzania aktywnie 
wolnego czasu. Zaczynając od spacerów po lasach i  podziwia-
nia krajobrazów po wspinaczkę skałkową i eksplorowanie jaskiń. 

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/Podlesice_(wojew%C3%B3dztwo
_%C5%9Bl%C4%85skie) 

Każdy miłośnik natury znajdzie dla siebie sposób na wypoczynek.
W Podlesicach odbywa się wiele imprez o charakterze spor-

towym np. Jurajski Festiwal Biegowy, który cieszy się wielkim 
zainteresowaniem.

Nie tylko sportowcy mogą ciekawie spędzić czas w Podlesi-
cach ponieważ podczas „Juromani” można było za darmo wy-
słuchać wykładów z  dziedziny paleontologii i  geologii. Po por-
cji wiedzy w  teorii, można było przejść do zajęć praktycznych 
i  z  profesjonalnym przewodnikiem zwiedzić unikalną Jaskinię 
Głęboką. 

Ośrodek w  Podlesicach stworzył możliwość uczestnictwa 
w  warsztatach tkackich, paleontologicznych, płukaniu złota 
i  warsztatach pszczelarskich. Udostępnił wystawy skamieniało-
ści i  minerałów, diamenty, agaty i  zęby rekinów do obejrzenia. 
Z uwagi na ilość zajęć, można było przy nich zgłodnieć i tu na-
przeciw pustym brzuchom wyszły miejscowe gospodynie. Przy-
gotowały słynne podlesickie „kluchy połą bite” oraz chleb wypie-
kany w prawdziwym piecu chlebowym. 

Jaskinia Głęboka - długość 160 m, deniwelacja 16,5 m, wyso-
kość otworu 380 m n.p.m. Jaskinia turystyczna, ogólnodostępna, 
poziomy układ korytarzy. Zwiedzanie bez trudności. Szata nacie-
kowa została zniszczona w wyniku eksploatacji kalcytu. Jaskinia 
znajduje się w Kruczych Skałach.

Punkt widokowy Góra Zborów, Góra Kołoczek, Rezerwat Góra 
Zborów - rezerwat przyrody nieożywionej o powierzchni 45ha. 
Obejmuje dwa najbardziej skaliste wzgórza - Górę Zborów i Ko-
łoczek. Występują tu interesujące formy skalne: iglice, turnie oraz 
zwietrzenia krasowe w postaci grot, jaskiń i zapadlisk. Spotkać tu 
również można ciekawą roślinność kserotermiczną. W  szczyto-
wej partii Kołoczka rośnie goździk siny (roślina alpejska) oraz na 
południowych stokach Góry Zborów mącznica lekarska.

Podlesice posiadają rozbudowaną bazę turystyczną: hotele, 
pensjonaty, agroturystyka, placówki gastronomiczne. We wsi 
znajdują się siedziby kilku szkół wspinania, siedziba Grupy Ju-
rajskiej GOPR, Centrum Dziedzictwa Kulturowego Jury, sklep ze 
sprzętem alpinistycznym i turystycznym oraz pole namiotowe. 

Ciekawostka: W Podlesicach, nieopodal parkingu w rezerwa-
cie Góra Zborów, przy Kroczyckich Skałach i  Jaskini Głębokiej 
kręcono sceny do filmu Dwa światy (oryg. Spellbinder, reż. Noel 
Price), który był emitowany na antenie TVP w 1995 r. 

Zdjęcia do serialu były kręcone zarówno w  Australii (świat 
współczesny) (Sydney i Góry Błękitne) jak i w Polsce (świat rów-
noległy) (Jura Krakowsko-Częstochowska, Dubie, Ogrodzieniec, 
okolice Zawiercia, Błędne Skały, Zamek Czocha w polskiej części).2

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Dwa_%C5%9Bwiaty_(serial_telewizyjny)

#SOLiDArnizuKrAinĄ
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Koło Gospodyń Wiejskich Podlesice powstało 13 Stycznia 
2009r. Na dzień dzisiejszy Koło liczy 15 osób (14 pań  
i  1 pan). Obecnie funkcję przewodniczącej Koła pełni 

Dorota Cierniak. Koło tworzą Panie w  różnym wieku, o  wielu 
talentach i zainteresowaniach, co pozwala na wspólną wymia-
nę doświadczeń oraz poszerza zakres ich działania. Są wśród 
nich prawdziwe mistrzynie wypieków, specjalistki w  zakresie 
przygotowywania łazanek, pasztetów, smalcu 
oraz słynnej zalewajki. Oprócz umiejętności kuli-
narnych Panie mogą się również poszczycić zdol-
nościami florystycznymi i plastycznymi. Ta różno-
rodność powoduje, że pięknie się uzupełniają.
Członkinie Koła lubią razem spędzać czas, organi-
zują wycieczki integracyjne. Biorą też udział w róż-
nego rodzaju szkoleniach, które pozwalają na po-
szerzenie wiedzy z zakresu prowadzonej przez nie 
działalności.
“Nasze Koło powstało aby przyczyniać się do roz-
woju swojej miejscowości i kultywować regionalne 
tradycje i dbać o zachowanie ludowych zwyczajów 
i obrzędów, które niestety powoli odchodzą w zapo-
mnienie.” - mówi pani Dorota. 
KGW bierze udział w wielu uroczystościach, festy-
nach gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich. 
Panie uczestniczyły też w  wydarzeniach, takich 
jak: Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie, Krajowa 
Wystawa Rolnicza w  Częstochowie, Przeglądzie 
Zespołów Ludowych, Kapel i Śpiewaków Jarmarku 

Twórców Ludowych i Rękodzielnictwa w Szczekocinach.
Panie współpracują z  innymi kołami na terenie gminy Kroczyce 
i powiatu, aktywnie z Ochotnicza Strażą Pożarną w Podlesicach, 
Fundacją Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego Jury oraz  Grupą 
Jurajską GOPR.
Członkinie organizują także spotkania dla mieszkańców wsi 
i okolic. Koło słynie przede wszystkim z bibułkarstwa i rękodziel-
nictwa. Prowadzone przez nie warsztaty bibułkarskie cieszą się 
zawsze dużym zainteresowaniem jak również wystawy na któ-
rych prezentują swoje prace. 
Wieloletnią tradycją KGW z Podlesic jest tworzenie kilkumetro-
wych palm wielkanocnych – wykonanych w całości z bibułowych 
kwiatów. Projekty powstają dużo wcześniej. Każda z  nich jest, 
jedyna w swoim rodzaju i niepowtarzalna. Poza palmami wyko-
nujemy też wieńce dożynkowe, a także inne prace związane z te-
matyka obrzędową.
Dużym osiągnięciem KGW Podlesice było dwukrotnie z rzędu za-
jęcie pierwszego miejsca w  powiecie w Kategorii Koło Gospodyń 

Wiejskich w  Roku 2020 i  2021 w  plebiscycie  Mi-
strzowie Agro w województwie śląskim, a następ-
nie drugie miejsce w 2020 roku na szczeblu woje-
wódzkim.
To jednak nie jedyne zwycięstwo, Panie z  sukce-
sem biorą udział w  różnych konkursach kulinar-
nych i rękodzielniczych, co motywuje je do nowych 
wyzwań. Opatentowane przez Koło „Kluchy Połom 
Bite” zostały wpisane na Listę Produktów Trady-
cyjnych przez Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi.  
W 2011 r. Koło Gospodyń z Podlesic wzięło udział 
w  konkursie „Nasze Kulturalne Dziedzictwo” – 
Smaki Regionów i  zajęło I  miejsce za Zalewaj-
kę i  Kluchy Połom Bite. Za te potrawy otrzymało 
także nominację i nagrodę Perła 2011. Przepis na 
kluchy  i zalewajkę jest już dobrze znany i  można 
go znaleźć w wielu książkach kulinarnych i publi-
kacjach. Poniżej przedstawiamy przepis na ptysie 
z kremem karpatkowym. Smacznego!

Koło Gospodyń 
Wiejskich 

Podlesice  2022
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Ptysie  
z krem  

karpatkowym

 

Ciasto parzone:
 1 szklanka wody
● 125 g masła
● 1 szklanka mąki
●  4 jajka
● szczypta soli
Masa karpatkowa
● 3 szklanki mleka,
● 200g masła,
● ¾ szklanki cukru,
● 2 łyżeczki cukru waniliowego
● 4 łyżki mąki ziemniaczanej
● 4 łyżki mąki pszennej
● 2 żółtka

Zaczynamy od  przygotowania ciasta parzonego. 
Do  garnka wlewamy letnią wodę wkładamy miękkie ma-
sło  gotujemy, mieszamy i  doprowadzamy do  wrzenia. 
Do gotującej się wody wsypujemy mąkę pszenną i mieszamy 
łyżką, energicznie ucierając, tak aby całość się nie przypali-
ła. Wyłączamy ogień.

Ciasto jest gotowe, gdy  ma szklisty wygląd i  odchodzi 
od ścianek garnka. Odstawiamy do całkowitego przestygnięcia. 

Do zimnej masy dodajemy po  jednym jajku (koniecznie 
muszą być w temperaturze pokojowej!). Po dodaniu każdego 
jajka dokładnie miksujemy ciasto, ale  jedynie do  momentu 
połączenia się składników.

Tak przygotowane ciasto przekładamy do rękawa cukier-
niczego. Masę wyciskamy równomiernie na blaszkę (wyłożo-
ną wcześniej papierem do pieczenia) przy pomocy szprycy 
bądź rękawa cukierniczego, z ozdobną końcówką.

Pieczemy w temperaturze 190ºC przez około 25-30 minut.
Przygotowanie kremu

Dwie szklanki mleka zagotować z cukrem. Jedną szklankę 
mleka wymieszać z żółtkami, cukrem waniliowym, oraz mąką 
ziemniaczaną i pszenną. Dodać do gotującego się mleka ener-
gicznie mieszając, aby nie powstały grudki. Gotować, aż budyń 
zgęstnieje. Odstawić do ostygnięcia. 

Masło utrzeć na puszystą masę, do masła stopniowo doda-
wać  po łyżce wystudzoną masę budyniową.  

Wystudzone ptysie przecinamy na pół i wypełniamy 
kremem karpatkowym. Do wypełnienia ptysiów można użyć 
szprycy cukierniczej.  

Gotowe ptysie posypujemy cukrem pudrem, lub polewamy 
rozpuszczoną czekoladą. 
Ptysie najlepiej smakują na drugi dzień kiedy ciasto nawilgnie 
od kremu.
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Czas Wielkanocy kojarzy się z kolorowymi pisankami, któ-
re można uzyskać wykorzystując gotowe barwniki lub 
barwiąc skorupki naturalnymi sposobami.

Kraszanki to jajka barwione na jeden kolor, a pisanki to jaja po-
malowane na różne kolory farbami.
Aby naturalnie zabarwić jajka należy udać się do kuchni, ponie-
waż większość produktów potrzebnych do barwienia jajek tam 
znajdziemy. Żeby uzyskać poszczególne kolory należy ugotowa-
ne na twardo jajka zanurzać w odpowiednich wywarach, i tak aby 
uzyskać kolor:

●biały  – trzeba 
na kilka minut 
włożyć do szklanki 
z octem. 
●pomarańczowy 
– zanurzyć jajko 
na kilka minut 
w soku z marchwi 
z dodatkiem octu.
●brązowy - nada 

mocna, czarna kawa.
●czerwony  uzyskamy dzięki łupiną czerwonej cebuli. 
● różowy  uzyskamy, wkładając jajko do wywaru z buraków. 
Im bardziej będzie rozcieńczony, tym jaśniejsza będzie nasza 
pisanka. 
●zielony  zrobimy równie łatwo, przy pomocy wywaru z młodego 
jęczmienia, szpinaku czy szczypiorku. 
●żółto-złoty kolor nada kurkuma lub curry. 
●niebieski  uzyskamy dzięki czarnej borówce
 fioletowy  - uzyskamy dzięki płatkom kwiatów ciemnej malwy, 
albo dzięki wywarowi z łupin czerwonej cebuli i kapusty modrej.

Ciekawostka: kolorowanie jajek wywodzi się według jednej 
z legend z historii: Maryja, matka Jezusa, podarowała jajka 
rzymskim żołnierzom, aby ograniczyli okrucieństwo wobec 
jej syna. Łzy Maryi, które spadły na skorupki jaj, miały je 
zabarwić mnóstwem kolorów. 

Wielkanoc nazywana inaczej Paschą lub Wielką Niedzielą jest 
najważniejszym i jednocześnie najstarszym świętem chrześci-
jańskim. Wielkanoc to pamiątką męki i zmartwychwstania Chry-
stusa, na całość świąt składają się: Niedziela Palmowa - rozpo-
czynająca uroczystości Wielkiego Tygodnia, Triduum Paschalne 
obejmujące Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę oraz 
Niedziela Zmartwychwstania. Z Wielkanocą związany jest rów-
nież Wielki Post, który trwa 40 dni i rozpoczyna się Środą Po-
pielcową.
Czas Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy to czas wielu zwyczajów, 
tradycji i symboli.
 A czy wiemy co one oznaczają?
Jajko - pierwsze skojarzenie ze Świętami Wielkanocy. Jajko to 
triumf życia nad śmiercią, symbol nowego życia, nadziej, źródło 
życia
Kurczątko - jego żółty kolor oznacza radość i kojarzy się ze słoń-
cem, wiecznością oraz odrodzeniem
Baranek - przypomina, że Jezus odkupił nasze grzechy, znak 
męki i zmartwychwstania Chrystusa

Zajączek- symbol budzą-
cego się świata z zimowego 
snu, wiosna
pieprz i sól – sól chroni 
przed zepsuciem, przypra-
wy te symbolizują oczysz-
czenie, prawdę i życie  
w prostocie. 
chleb – ma zapewnić dobrobyt i pomyślność, chleb przez chrze-
ścijan postrzegany jest jako chleb życia 
wędlina – symbol dostatku
chrzan - to krzepa i siła, przynosi dobre zdrowie. 
słodka babka – słodkości  to symbol doskonałości 
zielony bukszpan - symbol nieprzemijalności, trwałości życia  
i nieśmiertelności
W wielu krajach nie święci się pokarmów i nie szykuje odświęt-
nych koszyczków wypełnionych pokarmami. U nas święconka 
jest nierozłącznym elementem wielkanocnego, uroczystego 
śniadania.

Symbole Wielkanocy

Barwienie jajek
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W szeregach zarządu LKS „Skalniak” zaszły duże 
zmiany. W sobotę 8 marca 2022 r. odbyło się Wal-
ne Zebranie Członków. Zarząd Klubu po uzyskaniu 

absolutorium zebranych delegatów złożył rezygnację z pełnio-
nych przez siebie funkcji. Następstwem tego była konieczność 
wybrania nowych władz klubu. Podjęto głosowanie, w którym 
jednogłośnie wybrano nowy zarząd w składzie:
 
1.GAJECKI Dawid    - prezes
2.NĘDZA Bartłomiej   - wiceprezes
3.NĘDZA Magdalena                     - skarbnik
4.WIERZBICKI Wojciech               - członek
5.OKULARCZYK Grzegorz  - członek
6.LENARTOWICZ Adam  - członek
oraz Komisję Rewizyjną w składzie:
1.GAJECKI Julian   - przewodniczący
2.PIWEK Felicjan   - członek
3.ŚLUSARCZYK Edward  - członek

 
Ustępującemu Zarządowi w podjęciu tej decyzji przyświeca-

ła potrzeba przekazania możliwości kierowania klubem młodym 
działaczom, ze świeżym spojrzeniem. W nowym zarządzie zasia-
dają osoby pełne pasji i  chęci do działania społecznie na rzecz 
klubu. Dodatkowo każda z  tych osób posiada umiejętności po-
trzebne do pracy w  zarządzie. Nowo wybrany prezes posiada 
praktyczną znajomość zagadnień związanych z piłką nożną oraz 
doświadczenie na boisku. Wiceprezes i skarbnik z racji prowadzo-
nych przez siebie działalności posiadają łatwość w poruszaniu się 
w sprawach finansowych i zarządczych, natomiast pan Wojciech 
Wierzbicki jako społecznik działający w  OSP doskonale wie jak 
wiele pracy trzeba włożyć w organizację aby wszystko funkcjo-
nowało sprawnie. Wszystkie te cechy w  połączeniu z  doświad-
czeniem gwarantują sukces „Skalniaka”.  Stanowisko członka 
zarządu: Grzegorz Okularczyk i  Adam Lenartowicz zachowują, 
aby służyć pomocą i swoim doświadczeniem zdobytym w ciągu 
ostatnich lat działania na stanowisku skarbnika i prezesa LKS-u. 

Pan Adam Lenartowicz jako ustępujący prezes LKS „Skal-
niak” składa byłemu zarządowi serdeczne podziękowania za 6 lat 

współpracy.- “Szczególne podziękowania kieruję do Wójta Gminy 
Kroczyce - Stefan Pantaka i do wszystkich pracowników Urzędu 
Gminy za wsparcie i pomoc, na którą zawsze mogliśmy liczyć.”

 
A teraz co się dzieje w drużynach „Skalniaka”?
Otóż obecnie prowadzone są trzy drużyny piłkarskie: Senio-

rzy "A", juniorzy Starsi A1 i trampkarze starsi C1, którymi opieku-
ją się trenerzy, odpowiednio: Damian KOT, Paweł SPYRA, Kinga 
WIERZBICKA. Poprzedni zarząd jak i obecny chciałby aby w dru-
żynach grali w  miarę możliwości mieszkańcy Gminy Kroczyce, 
jednak brakuje chętnych i  aby klub mógł funkcjonować musi 
posiłkować się zawodnikami spoza naszego terenu. Jednak nie 
ustajemy i  cały czas prowadzimy rozmowy zachęcające byłych 
zawodników do powrotu na boisko. Jeśli chodzi o drużyny dzieci 
i młodzieży to chętnych nie brakuje.

 
Od 19 marca LKS rozpoczyna rozgrywki klasy A  i  trampka-

rzy starszych C1 meczem seniorów z  bardzo mocną drużyną 
CZARNI Starcza na Stadionie Gminnym o  15.00. Zapraszamy 
naszych sympatyków i  zadeklarowanych Kibiców do czynnego 
udziału w tym wydarzeniu sportowym. Ze swej strony obiecuje-
my frekwencję meczową oraz ambitną postawę i zaangażowanie 
wszystkich zawodników.
 Zarząd LKS "SKALNIAK" 
 

Szanowny Panie Adamie….
Chcieliśmy złożyć serdeczne podziękowania za lat działania na 
rzecz LKS Skalniak. Współpraca z Prezesem to była czysta przy-
jemność. Dziękujemy za czas, wiedzę, umiejętności i świeże po-
mysły. To właśnie dzięki Panu „Skalniak” rozwinął skrzydła.
Dziękujemy za wszystko i życzymy, aby nadchodzący czas ob-
fitował w odpoczynek i rozwijanie własnych zainteresowań. Aby 
plany i marzenia spełniły się właśnie teraz. Życzymy nieustającej 
pogody ducha i otoczenia pełnego życzliwych ludzi!

 Mieszkańcy Gminy Kroczyce

Skalniak z nowym zarządem




