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Transport do punktów szczepień prze-
ciw COVID-19 

W trosce o Państwa zdrowie i bezpie-
czeństwo oraz w związku z realizacją 
Narodowego Programu Szczepień Ochron-
nych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 
w obliczu  ciągłego rozprzestrzeniania 
się koronawirusa SARS-Cov-2 - COVID 
-19 pragniemy Państwa poinformo-
wać o możliwości skorzystania  
z szczepienia przeciwko COVID-
19 oraz o możliwości przewiezie-
nia do szczepienia osób:
• mających trudności z dotar-

ciem do punktu szczepień, 
które posiadają aktualne orze-
czenie o niepełnosprawności  
w stopniu znacznym o kodzie R 
lub N lub odpowiednio I grupę  
z ww. schorzeniami;

• mają trudności z dostępem do 
punktu szczepień (np. osoby 
70+, niemające możliwości 
samodzielnego dojazdu do 
punktu szczepień).
Zaszczepić można się w wyzna-

czonych do tego poradniach.
Transport będą mogły umówić 

osoby, które zostały zakwalifi-
kowane do szczepienia i znają 
już dokładny termin i miejsce 
szczepienia oraz mają trudność  
z dotarciem do niego.

W razie wyrażenia chęci sko-
rzystania z transportu gminnego 
prosimy o kontakt telefoniczny  
w godzinach 8-15 od ponie-
działku do piątku, pod numerem 
telefonu: 509 617 840.

Zachęcamy do szczepień, 
aby zminimalizować ryzyko 
zachorowania!
Przypominamy, jak można się 
zarejestrować na szczepienie:
• Zadzwonić na bezpłatną info-

linię Narodowego Programu 
Szczepień pod nr 989 samemu 
albo z pomocą osoby bliskiej. 
Do zapisu wystarczy numer 
PESEL oraz numer telefonu 
komórkowego.  Na podany 
numer zostanie wysłany SMS  
z potwierdzeniem umówienia 
wizyty na szczepienie.

• Zapisać się poprzez e-Rejestra-
cję dostępną na stronie głównej 

www.pacjent.gov.pl. Aby skorzystać z 
tego sposobu rejestracji, trzeba posiadać 
Profil Zaufany.

• Skontaktować się z wybranym punktem 
szczepień. Do rejestracji potrzebny jest 
numer PESEL i kontaktowy numer tele-
fonu komórkowego.

• Wysyłając SMS pod numer 664 908 556 
o treści „SzczepimySie”.

TRANSPORT DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19
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Coraz częściej mówi się o tym, że 
powietrze, którym oddychamy jest 
zanieczyszczone. Ma to negatywny 

wpływ na nasze zdrowie, jak i na środo-
wisko naturalne. Nasz organizm codzien-
nie jest wystawiony na działanie trują-
cych substancji. Warto więc zwiększać 
naszą świadomość i tego jakiej jakości 
jest powietrze, w naszej okolicy. Problem 
smogu szczególnie w sezonie grzewczym 
niestety dotyka również naszą Gminę.  

Z inicjatywy Radnych Gminy Kroczyce 
do gminy został zakupiony profesjo-
nalny sensor do pomiaru zanieczyszcze-
nia powietrza Airly PM. Sensory mierzą 
kluczowe składniki zanieczyszczenia, 
tj. cząstki stałe oraz gazy, każdy użyt-
kownik ma szczegółowy wgląd w jakość 
powietrza, którym oddycha. Mapy online 
integrują wiarygodne dane o kluczowych 
parametrach pogodowych, takich jak 
temperatura, wilgotność, ciśnienie powie-
trza oraz wiatr, w lokalizacjach, w których 
zainstalowano urządzenia. Gdzie można 
sprawdzić jaka jest jakość powietrza? 
W centrum Kroczyc zostanie zainstalo-
wana LEDowa tablica, na której widoczne 
będą wyniki pomiarów. Dostępna będzie 
też bezpłatna aplikacja na urządzeniach 
z systemem Android i  iOS. Dodatkowo 
wyniki będą również na stronie www.kro-
czyce.pl.

Sam czujnik powietrza nie zmieni jako-
ści powietrza. To my, jako mieszkańcy 
Gminy odpowiadamy również za jego 
jakość. W opinii wojewódzkich inspekto-
ratów ochrony środowiska w 88% przy-
padków zbyt wysokich stężeń dobowych 
pyłu PM10 główną, choć oczywiście nie 
jedyną, przyczyną są emisje związane  
z indywidualnym ogrzewaniem budyn-
ków - tzw. “niska emisja”. Dla około 6% 
przypadków przekroczeń normy dobo-
wej, jako główną przyczynę przekroczeń 
podawano oddziaływanie emisji zwią-
zanej z ruchem pojazdów. Indywidualne 
ogrzewanie budynków uznano również 
za główną przyczynę przekroczeń normy 
rocznej dla stężenia PM10 – stało się tak 
w przypadku 95% stanowisk.1

1   Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 

2013, Państwowy Monitoring Środowiska- Inspekcja 

Ochrony Środowiska, Warszawa 2014

Uzyskaj wsparcie finansowe
w walce o Czyste Powietrze!!!

Program Czyste Powietrze – ogólno-
polski program wsparcia finansowego na 
wymianę źródeł ciepła zmierzający do 
poprawy jakości powietrza oraz zmniejsze-
nia emisji gazów cieplarnianych poprzez 
wymianę źródeł ciepła i poprawę efektyw-
ności energetycznej budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych. 

Program dedykowany dla właścicieli  
i współwłaścicieli domów jednorodzinnych 
oferujący dotację na wymianę starych i nie-
efektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe 
na nowoczesne źródła ciepła spełniające 
najwyższe normy, oraz przeprowadzenia 
niezbędnych prac termomodernizacyjnych 
budynku.

Nowa odsłona programu !!!

Od dnia 15 maja 2020r. trwa nabór wnio-
sków o dofinansowanie w oparciu o:
• zmienioną wersję programu prioryteto-

wego „Czyste Powietrze”,
• nowy wzór formularza wniosku o do- 

finansowanie,
• nowy regulamin naboru wniosków.

Wnioski  o  dofinansowanie należy 
składać do Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach.

OBOWIĄZEK WYMIANY 
KOPCIUCHA!!

PAMIĘTAJ!! !  Zgodnie z   zapisami 
„uchwały antysmogowej” już od 1 wrze-
śnia 2017r. na terenie całego województwa 
śląskiego obowiązuje zakaz palenia węgla 
brunatnego oraz paliw stałych produkowa-
nych z wykorzystaniem tego węgla; mułów 
i flotokoncentratów węglowych oraz mie-
szanek produkowanych z ich wykorzysta-
niem; paliw, w których udział masowy węgla 
kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm 
wynosi więcej niż 15% oraz biomasy stałej, 
której wilgotność w stanie roboczym prze-
kracza 20%. Należy podkreślić, że zakazy 
i ograniczenia dotyczą całego roku, a nie 
tylko okresu grzewczego. Uchwała zobo-
wiązuje osoby użytkujące piece do ich 
wymiany na nowe - zgodne z 5 klasą 
pod względem granicznych wartości 
emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 
303-5:2012. Starsze instalacje trzeba 
będzie zastąpić nowymi. Wyznaczono trzy 
daty graniczne wymiany starych kotłów, 
w zależności od długości ich użytkowania. 
W przypadku:
• kotłów eksploatowanych powyżej 10 

lat od  daty produkcji trzeba będzie  
je wymienić na klasę 5 do końca 2021 
roku,

• kotłów eksploatowanych od 5 do 10 lat, 
wymiana do końca 2023 roku, 

• kotłów eksploatowanych do 5 lat, czas 
na ich wymianę mija z końcem 2025 
roku. 

Zapisy „uchwały antysmogowej” obo-
wiązują również wszystkich, którzy planują 
instalację urządzeń grzewczych. Wedle 
przyjętych zapisów w takim przypadku 
muszą być to kotły minimum klasy 5.

Szczegółowe informacje o programie 
znajdują się na stronie: 

www.czystepowietrze.gov.pl oraz 
www.wfosigw.katowice.pl 

Co wisi w kroczyckim powietrzu?
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Od 1 lutego 2021 r. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej (GOPS) został 
przeniesiony do budynku byłej Szkoły 

Podstawowej w Kroczycach.  Nowy adres pla-
cówki: ul. Kościuszki 29, 42-425 Kroczyce.   
Godziny pracy ośrodka nie uległy zmianie. 
Sprawy można załatwiać od poniedziałku do 
piątku, w godz. 7.30 -15.30.  UWAGA! Aktualny 
numer telefonu: 34 333 74 33.

Celem Ośrodka Pomocy Społecznej jest 
świadczenie pomocy społecznej osobom i rodzi-
nom, które znalazły się w trudnej sytuacji życio-
wej, a nie są w stanie pokonać jej wykorzystując 
własne środki, możliwości i uprawnienia. Nad-
mienić należy, że pracownik socjalny pracujący 
w w/w Ośrodku wykonuje zadania zmierzające 
do poprawy sytuacji osób  i rodzin.

Za misję Ośrodka można uznać dążenie do 
poprawy jakości życia mieszkańców i przeciw-
działanie wykluczeniu społecznemu. Misja ma 
wpływ na działania podejmowane w obszarze 
życia społecznego oraz wprowadzanie rozwią-
zań, które zmierzają do likwidowania proble-
mów mieszkańców i tworzenia możliwości ich 
rozwoju. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 

do najważniejszych zadań ośrodków społecznych należy zaliczyć 
pracę socjalną. Polega ona na podejmowaniu działań na rzecz osób 
i rodzin. Działania te mają zmierzać do wzmacniania i odzyskiwa-
nia zdolności osób lub rodzin do samodzielnego funkcjonowania  
w społeczeństwie. Kolejnym zadaniem jest także angażowanie 
społeczności lokalnej w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb 
osób i rodzin, przyznawanie i wypłacanie świadczeń określonych  
w ustawie o pomocy społecznej i analizowanie zjawisk, które 
wywołują potrzebę korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. 

Praca socjalna nastawiona 
jest na rozwiązywanie ludzkich 
problemów, na udzielanie jed-
nostkom i rodzinom wsparcia 
i pomocy w przezwyciężaniu 
trudności a pracownik socjalny 

nie jest tylko biernym administracyjnym wyko-
nawcą zarządzeń ustaw i dyrektyw, ale i pra-
cownikiem odpowiedzialnym i zaangażowa-
nym w podjętą pracę.

Zmiana warunków lokalowych Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej pozytywnie wpły-
nie na jakość świadczonych usług.

GMINNY OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ W NOWEJ SIEDZIBIE

Z przyjemnością informujemy, że od grudnia 2020 r. funkcjonuje 
System Informacji Przestrzennej Gminy Kroczyce. 

https://sip.gison.pl/kroczyce 
System Informacji Przestrzennej (SIP) zapewnia mieszkańcom 

oraz inwestorom łatwy dostęp do:
• miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
• studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Kroczyce.
Bez wychodzenia z domu można sprawdzić przeznaczenie nie-

ruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego. Aby to zrobić, wystarczy znać miejscowość i numer ewiden-
cyjny działki.

SYSTEM INFORMACJI 
PRZESTRZENNEJ (SIP)  

GMINY KROCZYCE JUŻ DOSTĘPNY

WAŻNE: Dane mają charakter poglądowy i nie mogą stano-
wić podstaw do jakichkolwiek czynności administracyjnych czy 
urzędowych.

Korzystanie z SIP jest całkowicie bezpłatne. 
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“Babciu, dziadku co Ci dam? 
Jedno serce tylko mam!

A w tym sercu same róże,
żyjcie sto lat albo dłużej!”  

Dzień babci i dziadka to ważne stycz-
niowe święto. W tym roku pandemia 
pokrzyżowała plany…. i dziadkowie 

nie mogli obejrzeć swoich skarbów „na 
żywo” jak pięknie tańczą, śpiewają i recy-
tują wiersze w przedstawieniu  z okazji ich 
święta. Jednak dzieciaki znalazły sposób na 
wyrażenie ogromu miłości do swoich dziad-
ków. Akademie w wersji „on-line”. Postęp 
technologiczny i era smartfonów pomogła 
w okazaniu wdzięczności i i podtrzyma-
niu tradycji. Jak wiadomo, ważne jest, aby  
w tych trudnych czasach nie zapominać  
o najbliższych i starać się z nimi pozosta-
wać w kontakcie. 

Dzieci z przedszkola oraz klas 1-3 Szkoły 
Podstawowej w Pradłach, pomimo sytuacji 
zorganizowały piękną akademię w wer-
sji “on-line”. Grupa 5-6 - latków zapro-
siła swych dziadków w „podróż w czasie”. 
Przygotowały przedstawienie pt. „Historia 
Babci i Dziadka”, w którym przeniosły swo-
ich najbliższych w realia Polskiej Rzecz-
pospolitej Ludowej. Nie zabrakło stania  
w kolejkach po zakupy z kartkami w rękach, 
przypomniały także bar mleczy, a w nim 
goździki, czy zastawy prosto z GSu. Cały 
występ był wielką dawką humoru, ale były 
też łzy wzruszenia…   

Natomiast dzieci z grupy 3-4 – latków 
przeniosły swoich gości do Zimowej Kra-
iny, w której pojawiły się życzenia, wiersze  
i piosenki. Przedszkolaki przybliżyły por-
tret współczesnej babci, wyśpiewując:

– „Bo nieprawda, że to babcie muszą cią-
gle w kuchni stać….”

-„Moja babcia jest zadbana i ubiera mod-
nie się…..”

Nie zabrakło również dziadka, który 
opowiada najpiękniejsze bajki, oczywiście  
w fotelu przy kominku. Dziadkowie podzi-
wiali także piękny taniec śnieżynek wyko-
nany przez najmłodsze baletnice „Jingle 
bells”. Gdy śnieg zaczął prószyć z nieba, 
przedszkolaki nie zniechęciły się, zało-
żyły czapki i rękawiczki, wykonały kolejną 
piosenkę pt. „Zima, zima”. Dzieci recyto-
wały wiersze, w których opowiadały, za 
co kochają swoich dziadków, a na koniec 
zaśpiewały dla nich „Sto lat”. Występy 
dzieci są dostępne na stronie internetowej 
szkoły w zakładce „Z życia przedszkola”.

Przedszkolaki z Kroczyc oraz z Siamo-
szyc skorzystały również z dobrodziejstw 
techniki i podobnie jak ich koledzy z Pradeł 
zaprezentowały swoje występy w wersji 
„on-line”. Nagrane przedstawienia zostały 
udostępnione dzięki serwisowi YouTube. 
Nauczyciele i dzieci przygotowują się przez 
długi czas do tego wydarzenia, wkładają 
ogrom wysiłku, aby wszystko wyszło ide-
alnie. Zaprezentowane piosenki, wiersze 
oraz tańce przygotowane specjalnie na 

tę okoliczność zachwyciły oglądających. 
Oprócz występów nie zabrakło również 
szczerych życzeń prosto z serca. 

Wierszyk pt. „Babciu, dziadku co Ci 
dam?” pamięta na pewno nie jeden rodzic 
uroczych małych artystów. Nieważne czy 
ma się 5, 15 czy 30 lat. Miłość do dziadków 
pozostaje, często dziadkowie z opiekunów 
stają się przyjaciółmi i wsparciem również 
w dorosłym życiu. Nauczycielom i dziecia-
kom gratulujemy pięknych występów, które 
były wypełnione pasją i przede wszystkim 
bezgraniczną miłością do bohaterów stycz-
nia czyli dziadków. 

Dziękujemy pracownikom Szkoły Podsta-
wowej w Pradłach za pomoc przy napisaniu 
artykułu.

Babcia i dziadek to skarb
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We wrześniu 2020 r. Szkoła Podsta-
wowa w Kroczycach przystąpiła 
do realizacji Ogólnopolskiego Pro-

gramu Edukacyjnego „Twoje dane –Twoja 
sprawa”, który trwa do maja 2021 r. Jego 
celem jest podniesienie świadomości nauczy-
cieli, uczniów i rodziców na temat poszano-
wania praw człowieka w zakresie ochrony 
danych osobowych. Organizatorem pro-
gramu jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, a partnerem wspierającym 

Ośrodek Edukacji Infor-
matycznej i Zastosowań 
Komputerów w Warszawie.

Zorganizowano szko-
lenia dla nauczycieli , 
spotkania z rodzicami 
oraz przeprowadzono 
cykl lekcji związanych  
z programem oraz zagad-
nieniami dotyczącymi 
ochrony danych. Pomimo 
utrudnionej sytuacji, jaką 
jest nauka zdalna, ucznio-
wie chętnie włączyli się 
w realizację przyjętych 
zgodnie z harmonogra-
mem zadań. Zwieńcze-

niem działań zaplanowanych na I półrocze 
były obchody Dnia Ochrony Danych Oso-
bowych (DODO), które przyjęły formę apelu 
online. Wszyscy uczniowie szkoły oraz 
nauczyciele uczestniczyli we wspólnym 
spotkaniu poprzez Microsoft Teams. Pod-
czas apelu zostały zaprezentowane liczne 
prace uczniów, które powstały pod okiem 
wychowawców i rodziców. Były to: plakaty, 
krzyżówki, rebusy, komiksy, scenki, infogra-
fiki i piosenki (również specjalnie ułożone 

i wykonane przez 
uczniów). Odbył 
s ię  też  konkurs 
online na maskotkę 
programu TDTS. 

U c z n i o w i e  o r a z 
nauczyciele oddali 
swoje głosy poprzez 
Microsoft Forms, 
oceniając wg wła-
snego gustu dziesięciu pluszowych kandy-
datów pretendujących do tego tytułu (każda 
klasa od IV do VIII wykonała swojego repre-
zentanta). Dzięki tej inicjatywie cała społecz-
ność szkolna mogła wspólnie spędzić czas, 
łącząc przyjemne z pożytecznym.

Uczniowie bardzo licznie zaangażowali 
się w program, wykazując się kreatywnością  
i pomysłowością. Jednocześnie poszerzyli  
w ten sposób wiedzę na temat ochrony 
danych osobowych. 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kroczycach wiedzą, że 

TWOJE DANE - TWOJA SPRAWA

REBUS
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TERAZ TO TY MOŻESZ POMÓC 
NASZYM CICHYM GMINNYM 
BOHATEROM Z OSP!

RUSZA NARODOWY SPIS 
POWSZECHNY LUDNOŚCI 
I MIESZKAŃ 2021

Oddaj 1% podatku dla Ochotniczej Straży Pożarnej z naszej 
gminy!

Do 30 kwietnia 2021 r. mamy czas na złożenie deklaracji 
PIT. Przy tej okazji możemy przeznaczyć 1 % naszego podatku na 
dowolny, wybrany przez nas cel. Każda złotówka się liczy! Nieza-
leżnie, ile zarabiasz, warto podzielić się tym 1 %. Dla Ciebie będzie 
to niewiele, dla obdarowanych jest to realne wsparcie. Strażacy za 
przekazane pieniądze będą mogli kupić m.in. sprzęt ratowniczy.

Prawo, by przekazać 1% podatku dotyczy osób rozliczających 
się:
• poprzez skalę podatkową, czyli poprzez standardowy PIT z opo-

datkowaniem 18% i 32%,
• podatkiem liniowym,
• ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych,
• podatnicy rozliczający przychody ryczałtowe wskazane w usta-

wie o PIT – zbycie nieruchomości, kapitały pieniężne, prawa 
majątkowe.
W deklaracji podatkowej w rubryce „Numer KRS” należy wpi-

sać numer KRS 0000116212. Jest to numer KRS Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.  
W rubryce „Wnioskowana kwota” należy podać kwotę stanowiącą 

1% podatku zaokrągloną do pełnych dziesiątek w dół, w rubryce 
„Cel szczegółowy 1%” – nazwę oraz adres wraz z kodem poczto-
wym wybranego OSP.

W polu informacje uzupełniające można wyrazić zgodę na prze-
kazanie naszych danych do wybranej OSP. Pozwala to OSP np. na 
podziękowanie za przekazaną kwotę.

Biała Błotna    Biała Błotna 8
Dobrogoszczyce  Dobrogoszczyce 48a
Dzibice   Dzibice 77a
Gołuchowice   Gołuchowice 53a
Kostkowice   Kostkowice ul. Szkolna 20
Kroczyce   Kroczyce ul. Sienkiewicza 7
Lgota Murowana  Lgota Murowana 102
Podlesice  Podlesice 5a
Pradła   Pradła ul. Wyzwolenia 19
Przyłubsko  Przyłubsko ul. Spacerowa 2
Siamoszyce  Siamoszyce ul. Edukacyjna 16 
Siedliszowice   Siedliszowice 39a
Szypowice   Szypowice 38a

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 
roku będzie przeprowadzany  
w  P o l s c e  N a r o d o w y  S p i s 

Powszechny Ludności i Mieszkań. Istnieje 
możliwość zmiany okresu trwania spisu. 
Może zostać on wydłużony o trzy miesiące, 
do 30 września 2021 r. Rząd przyjął pro-
jekt noweli ustawy w sprawie Narodowego 
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 
2021, w którym zaproponowano właśnie 
wydłużenie spisu, aby umożliwić efek-
tywne przeprowadzenie spisu w warun-
kach zagrożenia epidemicznego COVID-
19. Będziemy Państwa informować, jeśli 
nastąpi zmiana terminu, na stronie inter-
netowej www.kroczyce.pl oraz w mediach 
społecznościowych.

Organizacja Narodów Zjednoczo-
nych  zaleca dokonywać spisu okresowo, 
co 10 lat. Ma on na celu zebranie infor-
macji o ludności, jej stanie i strukturze 
według ustalonych cech demograficznych 

i społeczno-zawodowych, w oznaczo-
nym momencie, na określonym teryto-
rium. Jest to najobszerniejsza informacja 
statystyczna.

Spisy powszechne to czas, kiedy pań-
stwo, zadając obywatelom kilka pytań, 
stara się zdiagnozować: „ilu nas jest”, 
„kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Spisy 
powszechne obejmują całą populację lud-
ności i mieszkań (w przypadku narodowego 
spisu powszechnego ludności i mieszkań) 
lub gospodarstw rolnych (w przypadku 
powszechnego spisu rolnego). Oznacza 
to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu 
powszechnego pochodzą od wszystkich 
obywateli. Co istotne, w przypadku wielu 
cech demograficzno-społecznych, jak np. 
wyznanie, narodowość czy stopień nie-
pełnosprawności, spisy powszechne są dla 
państwa jedynym źródłem danych. Dane 
spisowe służą do konstruowania operatów 
losowania dla reprezentacyjnych badań 

społecznych, dlatego też tak ważne jest 
posiadanie przez GUS aktualnego operatu 
(wykazu mieszkań i budynków), będącego 
podstawą do losowania prób do badań 
przeprowadzanych w okresach między spi-
sowych. Dodatkowo prowadzone przez sta-
tystykę publiczną coroczne badania bilan-
sowe weryfikowane są wynikami spisów.

Spis jest obowiązkowy na podstawie 
ustawy o statystyce publicznej, podobnie 
jak spis rolny, dlatego należy się zmobili-
zować! Odmowa udziału w spisie grozi karą 
grzywny.

Obowiązkiem spisowym będą objęte:
• osoby fizyczne stale zamieszkałe i cza-

sowo przebywające w mieszkaniach, 
budynkach i innych zamieszkanych 
pomieszczeniach niebędących mieszka-
niami na terenie Polski, osoby fizyczne 
niemające miejsca zamieszkania;

• mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego 
zakwaterowania i inne zamieszkane 
pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
Powszechny spis ludności powinien 

spełniać trzy warunki: powszechności, 
jednoczesności i imienności. Każda osoba 
musi zostać spisana z imienia i nazwi-
ska, będzie odpowiadać bezpośrednio,  
a w wyjątkowych sytuacjach w jej imie-
niu będą odpowiadać osoby najbliższe. 
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Odpowiedzi powinny być zgodne z prawdą 
oraz wyczerpujące. Udzielone informacje 
będą poufne, chronione przez tajemnice 

statystyczną. Wyniki spisu mogą zostać 
wykorzystane w celach statystycznych. 
Udostępnianie lub wykorzystywanie 
danych uzyskanych w spisach dla innych 
niż podane celów jest zabronione, pod 
rygorem odpowiedzialności karnej.

Jak można się spisać?
Samospis internetowy (CAWI)  na stronie: 

spis.gov.pl 

Samospis internetowy odbywa się, jak 
każdy spis powszechny, w wyznaczonym 
terminie. Respondenci na własnych kom-

puterach lub urządzeniach mobilnych, uzu-
pełniają wymagane dane w interaktywnej 
aplikacji, dostępnej na stronie internetowej 
GUS. Każda osoba dokonująca samospisu 
jest uwierzytelniana w systemie teleinfor-
matycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, 
osoba spisująca się używa unikalnego 
hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy 
respondent właściwie wypełnia rubryki.

Spis realizowany przez rachmistrza tele-
fonicznie lub bezpośrednio

Respondenci, którzy nie będą mogli 
samodzielnie spisać się poprzez formularz 
internetowy, zostaną spisani jedną z dwóch 
innych metod:
• wywiadu telefonicznego wspieranego 

programem komputerowym (CATI)
• wywiadu bezpośredniego prowadzonego 

przez rachmistrza spisowego i rejestro-
wanego na elektronicznym urządzeniu 
przenośnym (CAPI)
Obie metody, wywiad telefoniczny i bez-

pośredni, polegają na zebraniu danych 
od osób fizycznych objętych spisem 
powszechnym. Wobec każdego respon-
denta jest dobierana i stosowana jedna, 
odpowiednia dla niego metoda. Bardzo 
ważne jest przy tym bezpieczeństwo 
danych.

Wywiad telefoniczny wspomagany kom-
puterowo jest realizowany przez rachmi-
strza spisowego.

Wywiad bezpośredni przeprowadza rach-
mistrz spisowy. Rejestruje on odpowiedzi 
osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym, 
które jest wyposażone w oprogramowanie 
do przeprowadzenia spisu.

Pierwszy dzień kwietnia to w Polsce 
prima aprilis czyli dzień żartów. Ale 
nie na żarty, a na poważnie tego dnia 

grupa  maluchów rozpocznie nowy etap 
swojego życia. Spod skrzydeł rodziców tra-
fią do nowo otwartego Gminnego Żłobka  
w Kroczycach. Placówka znajduje się  
w dawnym budynku Szkoły Podstawowej  
w Kroczycach przy ul Kościuszki. 

Powstanie placówki dziennej opieki dzieci 
do lat 3 w gminie jest wynikiem wsłuchania 
się w oczekiwania społeczności lokalnej.   
W życiu młodych rodziców przychodzi czas 
podjęcia decyzji o powrocie do pracy lub jej 
rozpoczęciu i wkroczeniu na rynek pracy. 
Czasami rodzice czekają do momentu, aż 
dziecko skończy trzy lata i będzie mogło 
iść do przedszkola lub korzystają z insty-
tucji opieki pod nazwą „dziadkowie”. Nie 
zawsze jednak jest to możliwe. Powody 
ekonomiczne, czy obawa przed kłopotami 
na rynku pracy po tak długiej przerwie wpły-
wają na decyzję o skorzystaniu z usług opie-
kuńczych placówek takich jak „żłobki”. 

Od zamysłu do realizacji planu w postaci 
otwartej placówki minęło niespełna 1,5 
roku. W dniu 13 listopada 2019 r. Gmina 
Kroczyce złożyła wniosek o przyznanie 
pomocy na  realizację zadania pn.”Gminny 
żłobek Bajeczkowo” w ramach rządowego 
programu „Maluch+”. Po wyborze naszego 
zadania do dofinansowania podpisano 
umowę o przyznanie pomocy z Wojewódz-
twem Śląskim. Całkowita wartość zadania 
zgodnie z umową o dofinansowanie wyno-
siła 495 000,00 zł, a przyznana wartość 
dofinansowania to 396 000,00 zł. Po zakoń-
czeniu prac budowlanych przy remoncie 
żłobka, zakupie wyposażenia oraz budo-
wie placu zabaw, łączny koszt utworzenia 

placówki wyniósł ostatecznie 566 530 zł. 
Dofinansowanie nie uległo zmianie, pozo-
stało na poziomie 396 000,00 zł. 

W marcu 2020 r. ogłoszono przetarg nie-
ograniczony na zadanie pn. „Zmiana spo-
sobu użytkowania części budynku szkoły na 
żłobek wraz z remontem”. Najkorzystniejszą 
ofertą była ta złożona przez firmę Monomer 
Sp. z o.o. z Myszkowa, dlatego 30 kwiet-
nia 2020 r. została podpisana umowa na 
wykonanie prac budowlanych. Prace objęły: 
rozbiórkę istniejących wykładzin ściennych  
i podłogowych, tynkowanie adaptowanych 
pomieszczeń, położenie nowych wykładzin 
ściennych i podłogowych, zamontowanie 
elektrycznego ogrzewania podłogowego  
w pomieszczeniu sali zabaw. Ponadto prze-
prowadzono roboty sanitarne, zmoderni-
zowano centralne ogrzewanie, wymieniono 
stolarkę drzwiową, dokonano robót malar-
skich, wymieniono oprawy oświetleniowe, 
dostarczono i zamontowano m.in.: wideo 
domofon. Prace remontowe wykonano  
w przewidzianym w umowie terminie do 15 
września 2020 r. Już w czasie wykonywania 

Gminny Żłobek „Bajeczkowo”  rozpoczyna swoją działalność ! 
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prac budowlanych, a dokładnie od czerwca 
2020 r. pracownicy Urzędu Gminy zajęli się 
organizowaniem postępowań na wyposa-
żenie do żłobka. Aby stworzyć tak piękne  
i przyjazne dzieciom miejsce zostały ogło-
szone postępowania na dostawę mebli 
do żłobka. Zamówiono również meble do 
kuchni oraz szereg akcesoriów kuchennych 
i sprzętu AGD, który ułatwi i pomoże w przy-
gotowywaniu zdrowych i pełnowartościo-
wych posiłków dla maluszków. Nowoczesna 
zmywarka z funkcją wypażarki, piekarnik 
oraz płyta indukcyjna usprawnią działanie 
kuchni. Wyposażono również nowe łazienki 
dla dzieci oraz personelu. 

Pierwsze dni w żłobku to stres, zarówno 
dla dzieci, rodziców jak i opiekunów. 
Liczymy na to, że przestrzeń, która powstała 
w „Bajeczkowie” pozwoli na szybszą ada-
ptację dzieci. Piękne kolorowe wnętrza, 
mebelki, akcesoria niemowlęce i zabawki 
tworzą przyjazną atmosferę.  Wiadomo 
jak ważny jest rozwój dzieci w pierwszych 
latach ich życia, dlatego zakupiono wiele 
zabawek sensorycznych i edukacyjnych. 
Nie zabraknie oczywiście pojazdów budow-
lanych, klocków czy basenu z piłeczkami. 
Każdy z milusińskich znajdzie na pewno coś, 
co go będzie interesować. Zatroszczono się 
również o stworzenie warunków odpowied-
nich do spędzania czasu na świeżym powie-
trzu przez dzieci. W ramach realizowanego 
zadania, został wybudowany plac zabaw 
na potrzeby żłobka. Gdy tylko pozwoli 
na to pogoda, dzieci będą mogły korzy-
stać ze zjeżdżalni, bujaków, piaskownicy 
czy huśtawek na ogrodzonej, bezpiecznej 
powierzchni. 

Żłobek to nie tylko piękna przestrzeń  
i zabawki. To przede wszystkim opiekuno-
wie, w przypadku “Bajeczkowa” to Panie, 
które stworzą poczucie bezpieczeństwa  
i będą uczestniczyć w życiu maluchów, tak 
jak członkowie ich rodzin. 

Rekrutacja kadry do Żłobka rozpoczęła 
się w październiku 2020 r. od ogłoszenia 
naboru na stanowisko dyrektora placówki. 
Na to stanowisko została wybrana kandy-
datura Pani Lucyny Zamkowskiej. Obecna 
dyrektor żłobka, była już zawodowo zwią-
zana z edukacją i oświatą. Pełniła funkcję 
dyrektora Szkoły Podstawowej w Dzibi-
cach. W styczniu 2021 r. ogłoszono kon-
kurs na głównego księgowego placówki. 
Po objęciu funkcji dyrektor placówki - pani 
Lucyna Zamkowska, w lutym b.r. prze-
prowadziła nabór na stanowiska do pracy  
w żłobku trzech opiekunów (w tym 1 

młodszy opiekun). Kadra 
została skompletowana 
w lutym, a już od połowy 
marca brała czynny udział 
w aranżacji “żłobkowej” 
przestrzeni.  

R e k r u t a c j a  d z i e c i 
została ogłoszona 1 marca 
i  trwała  do 12 marca 
2021 r., o czym informo-
wano zarówno na stro-
nach: www.kroczyce.pl,  
www.zlobekkroczyce.
szkolnastrona.pl  oraz na 
ofcjalnym profilu Gminy 
Kroczyce,  na portalu 
Facebook. W tym termi-
nie rodzice mogli składać 
karty zgłoszenia dzieci do 
żłobka. 

Ile kosztuje miesięcz-
nie posłanie dziecka do 
żłobka? Rada Gminy Kro-
czyce, uchwałą nr 147/
XX/2020 z dnia 13 sierp-
nia 2020 r. ustaliła opłaty 
ponoszone przez rodzice 
dz iecka  przebywa ją-
cego w Gminnym Żłobku 
„Bajeczkowo”:
• o p ł a t a  z a  p o b y t 

dziecka w żłobku. Jest 
to opłata ponoszona 
miesięcznie za pobyt 
dziecka do 10 godzin 
dziennie. Wynosi 15% 
minimalnego wyna-
grodzenia za pracę 
obowiązującego w dniu  
1 stycznia danego roku. 
W 2021 r. minimalne 
w y n a g r o d z e n i e  t o 
2800,00 zł brutto. Czyli 
w tym roku opłata za 
pobyt wyniesie 420,00 
zł. Opłata ta nie pod-
lega odpisom. Nie ma 
na nią wpływ nieobec-
ność dziecka.

• opłata dodatkowa za 
wydłużony na wnio-
sek rodzica wymiar 
opieki nad dzieckiem 
w Żłobku. Za każdą 
rozpoczętą dodatkową 
godzinę, powyżej 10 
godzin pobytu dziecka 
w Żłobku- 30,00 zł.

•   opłata za wyżywie- 
nie określona jest dzienną 
s t a w k ą  ż y w i e n i o w ą  
w oparciu o obowiązu-
jące normy fizjologiczne 
i  aktualne ceny arty-
kułów żywnościowych.
W y s o k o ś ć  d z i e n n e j 
stawki żywieniowej ustala 
dyrektor żłobka. Maksy-
malna dzienna stawka 
żywieniowa obejmu-
jąca 4 posiłki (śniadanie,  
II śniadanie, obiad, pod-
wieczorek)  nie  może 
p r z e k r o c z y ć  0 , 8 % 
minimalnego wynagro-
dzenia za pracę obo-
w i ą z u j ą c e g o  w  d n i u  
1 stycznia danego roku.  
W przypadku nieobecno-
ści dziecka w Żłobku trwa-
jącej dłużej niż 1 dzień, 
opłata ulega proporcjo-
nalnemu zmniejszeniu. 

Co ważne, jeżeli  do 
żłobka uczęszcza równo-
cześnie dwoje lub więcej 
dzieci z tej samej rodziny, 
wysokość opłaty za pobyt 
każdego dziecka w żłobku 
wynosi 75% kwoty opłaty 
za pobyt dziecka.

Dzieciom oraz pra-
c o w n i k o m  ż y c z y m y 
wielu radosnych chwil, 
samych sukcesów oraz 
radości z pobytu w pla-
cówce. Niech dni spę-
dzone w “Bajeczkowie” 
będą bajeczne i przepeł-
nione radością! Kochani 
rodzice, wiemy, że cza-
sami początki bywają 
trudne! Ale pamiętajcie, 
że maluch odprowadzany 
do żłobka ma zapewnioną 
fachową opiekę. Personel 
jest przeszkolony, jadło-
spis właściwie skompo-
nowany, a wyposażenie 
sal sprawia, że dziecko 
chce do niego przycho-
dzić. Codzienna zabawa 
w żłobku daje także moż-
liwość kontaktu z innymi 
dziećmi i wspomaga pro-
ces socjalizacji. 
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Nowa droga w Pradłach? 

Od marca wznowiono prace 
przy budowie kanalizacji 

Tegoroczna zima przypomniała o sobie. Dała się we znaki zarówno kierowcom jak i pieszym. Jed-
nak już czuć i słychać wiosnę w powietrzu. Słychać i widać również będzie już niebawem prace 
związane z poprawą jakości dróg w Gminie Kroczyce. Przebudowy dróg będą polegały m.in., na 

uzupełnieniu istniejących podbudów z kruszywa naturalnego, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej 
oraz uporządkowaniu i wyrównaniu terenów przy drogach. W ramach Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych (RFIL) Gmina Kroczyce pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziała 
COVID-19 na zadania takie jak:

  

L.p.
Nazwa 

zadania
Długość 

przebudowy

Wartość 
całkowita 
inwestycji 

(zł)

Wartość 
dofinanso-

wania 
z RFIL (zł)

Wykonawca robót

Planowany 
termin 

zakończenia 
robót

1 Przebudowa ul. Polnej w m. Kroczyce. 0,345 km 117 725,84 108 697,64 P.P.U.H.D. „URBIT” Bogusław Bugaj 30.06.2021 r.

2 Przebudowa drogi w m. Gołuchowice 0,430 km 116 009,82 106 981,62 P.P.U.H.D. „URBIT” Bogusław Bugaj 30.06.2021 r.

3
Przebudowa drogi Pradła - Bugaj na dz. nr 196 i 

233/1 - obręb ew. Siemięrzyce oraz 2094/16 i 2095 - 
obręb ew. Pradła”.

0,435 km 177 435,14 177 435,14 TRANZIT Sp. z o.o 15.06.2021 r.

4 Przebudowa ul. Przybyszów w miejscowości Kroczyce 0,625 km 387 163,38 380 288,91 P. R.D.- M. „Myszków” Sp. z o.o. 15.06.2021 r.

Łącznie: 1,835 km 798 334,18 773 403,31

Na powyższe zadania zostaną przeznaczone środki w wysokości ok 800 tys. zł, które przełożą się 
na poprawę stanu dróg o długości prawie 2 km. Prace związane z przebudową dróg mogą powodować 
czasowe utrudnienia w organizacji ruchu, za które już teraz przepraszamy użytkowników dróg.

Czekamy na ostateczną listę zadań przeznaczonych do 
dofinansowania.

Gmina Kroczyce w trzecim kwartale 2020 r. złożyła wnio-
sek do Wojewody Śląskiego o dofinansowanie zadania „Przebu-
dowa odcinka drogi gminnej nr 674 004S na ul. Kościuszki oraz 
budowa odcinka drogi dojazdowej do ul. Fryszerka wraz z ul. Fry-
szerka w Pradłach na terenie Gminy Kroczyce” ze środków Fundu-
szu Dróg Samorządowych (FDS). Nazwa zadania jest równie długa 
jak planowany do przebudowy i całkowicie nowy odcinek drogi  
o  długości ponad 1,5 km.  Na ten kilometraż składa się 0,545 
km istniejącego odcinka drogi od ul. Kościuszki w kierunku ul. 
Fryszerka, który wymaga przebudowy oraz  nowy odcinek drogi  
o długości 1,03 km. 

W dniu 22 lutego 2021 r. Śląski Urząd Wojewódzki przesłał 
pismo, w którym poinformował, iż powyższe zadanie zostało ujęte 
na liście zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze 
środków Funduszu Rozwoju Dróg. Obecnie Gmina Kroczyce czeka 
na zatwierdzenie zadania do dofinansowania  przez prezesa Rady 
Ministrów.  Dopiero po zatwierdzeniu ostatecznej listy zadań prze-
znaczonych  do dofinansowania przez Premiera będzie wiadomo, 
czy nasze zadanie zostało dofinansowane w ramach listy podsta-
wowej czy listy rezerwowej.

Pozostaje nam cierpliwie czekać na informację ze Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. To właśnie Wojewoda, w terminie 30 dni 
od dnia zatwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań 
powiatowych oraz zadań gminnych przeznaczonych do dofinan-
sowania w danym województwie, doręcza dysponentowi Funduszu 
czyli w naszym przypadku Gminie, przewidywany harmonogram 

Po zimowej przerwie technolo-
gicznej spowodowanej warun-
kami atmosferycznymi, firma 

PUHP INST-GAZ  SP. J. wznowiła prace 
przy realizacji 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. 
Aktualna aura pozwala już na kontynu-
owanie robót budowlanych.  Zgodnie  
z umową prace mają zostać zakoń-
czone w III kwartale 2021 r.  Przepra-
szamy za utrudnienia wynikające z 
prac przy realizacji zadania. 

 PRAWIE 2 KM DRÓG GMINNYCH ZOSTANIE PRZEBUDOWANE W GMINIE KROCZYCE! 

przekazywania środków Funduszu na zadania przeznaczone do 
dofinansowania.

Jedno jest pewne, przebudowa i budowa drogi gminnej Pradła 
Fryszerka stanowi kluczową inwestycję z punktu widzenia komu-
nikacji dla części zabudowań i posesji mieszkańców tej ulicy. Trzy-
mamy kciuki, za to że otrzymamy dofinansowanie i realizacja tej 
inwestycji będzie możliwa.
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Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Trwają intensywne prace przy budowie nowego 
posterunku Policji w Kroczycach przy ul. Batalio-
nów Chłopskich. Powstanie posterunku Policji jest 

odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i apelu samorządu. 
Nowoczesna bryła posterunku nie jest przypadkowa, wpi-
suje się w projekty realizowane przez Policję. Co ważne, 
posterunek zacznie funkcjonować już w tym roku.

Rada Gminy Kroczyce, 11 marca 2021 r. podjęła uchwałę 
w sprawie zmian w budżecie m.in. dotyczącej wpłaty 
Gminy Kroczyce na Fundusz Wsparcia Policji przeznaczo-
nej na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby 
posterunku Policji w Kroczycach. Gmina Kroczyce zdecy-
dowała przekazać 62,5 tys. zł  na ten cel. 

P r z y w r ó c e n i e 
posterunku Policji 
w gminie na pewno 
wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa 
m i e s z k a ń c ó w 
i  g o ś c i  g m i n y . 

Lokalna społeczność zyska 
poczucie bezpieczeństwa 
oraz świadomość, że w razie zagrożenia Policja jest na 
„miejscu” i może szybko zareagować. Nowoczesny poste-
runek będzie stwarzał odpowiednie warunki do pracy mun-
durowych. Policjantom z tej jednostki jednak potrzebny 
jest również nowoczesny radiowóz, którym będą mogli 
przeprowadzać działania w terenie i dbać o utrzymanie 
porządku w Gminie Kroczyce. Radni wyrazili jednogłośną 
aprobatę dla pomysłu wsparcia Policji poprzez dotację do 
zakupu radiowozu, który realnie wpłynie na bezpieczeń-
stwo w Gminie.

GMINA KROCZYCE WESPRZE 
ZAKUP NOWOCZESNEGO 
RADIOWOZU NA POTRZEBY 
JEDNOSTKI POLICJI 
W KROCZYCACH!

Od 1 lutego do 1 marca 2021 r. rolnicy mieli możliwość skła-
dania wniosków w urzędzie gminy o zwrot części podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, który 

wykorzystali do produkcji rolnej. Do wniosku należało dołączyć fak-
tury VAT lub ich kopie będące dowodem zakupu oleju napędowego 
w okresie od 1 sierpnia 2020 do 31 stycznia  2021 r. oraz dołączyć 
informację o liczbie DJP (duża jednostka przeliczeniowa inwen-
tarza bydła, według polskich norm odpowiadająca jednej krowie  
o masie 500 kg) za 2020 r. w przypadku posiadania bydła. 

Wypłaty będą dokonywane od 1 do 30 kwietnia 2021 r. przele-
wem na podany we wniosku numer rachunku bankowego. 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych  oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczenio-

wych bydła. 
W ubiegłym roku do urzędu wpłynęło 474 wnioski. W I półroczu 

zostało wypłacone 162 209,94 zł. a w II półroczu 101 244, 11 zł 
zwrotu podatku akcyzowego. Łącznie to ponad 263 tys. zł.

Informujemy, że od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.  
w ramach rocznego limitu za 2021 r. będzie można złożyć wniosek 
w drugim terminie o zwrot części podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego zakupionego w okresie od 1 lutego 2021 r.  
do 31 lipca 2021 r.

K i m  j e s t  s o ł t y s  w  p o l s k i m 
porządku prawnym? Według 
art. 36 ustawy o samorządzie 

gminnym sołtys jest organem wyko-
nawczym. Zapewne wielu z miesz-
kańców gminy brało udział w zebra-
niach wiejskich w swoich sołectwach. 

Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym i właśnie na 
takim zebraniu w głosowaniu tajnym i bezpośrednim, spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów, co cztery lata wybierani są 
przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głoso-
wania sołtysi oraz członkowie rad sołeckich. Co ważne i ciekawe 
sołtysi korzystają z ochrony prawnej przysługującej funkcjona-
riuszom publicznym.

Sama nazwa “sołtys” wywodzi się z języka niemieckiego 
:Schuldheiß, Schultheiß, Scholtis, Schulte(s) i Schulz(e), sędzia, 
ten, który wskazuje winnego; przedstawiciel lokalnej społecz-
ności, przeważnie wiejskiej. Historia działalności sołtysów ma 
swój początek w średniowieczu, kiedy to sołtys był wybierany 
przez feudalnego pana i pełnił również rolę wiejskiego sędzi. Za 
przewodniczenie ławy sądowej pobierał część opłat (kar) sądo-
wych. Będąc lennikiem pana gruntowego, był podporządkowany 
sądowi wyższemu oraz zobligowany do konnej służby zbrojnej. 
Wtedy pozycja społeczna jak i ekonomiczna sołtysa była mocna 
w społeczeństwie. Na przestrzeni wieków funkcja sołtysa prze-
szła transformację. Obecnie  osoba wybierana na sołtysa czy 
sołtyskę, została obdarzona zaufaniem społecznych wyrażonym 
w wyborach. Pełnienie tej funkcji to wyraz szacunku i uznania 

Dzień Sołtysa
11 marca
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mieszkańców danego sołectwa, którzy wiedzą, że będą mogli 
polegać na swoim przedstawicielu. Sołtysi to zazwyczaj osoby 
znane w miejscowości, odważne, charyzmatyczne i przede 
wszystkim angażujące się w sprawy społeczne. Do współcze-
snych kompetencji sołtysa należą m.in.: reprezentowanie sołec-
twa na zewnątrz, zwoływanie zebrań wiejskich oraz współdzia-
łanie z organami gminy i radnymi w zakresie zadań publicznych. 
Na pewno w ciągu ponad 30 lat funkcjonowania organu, jakim 
jest sołtys, nasze gospodarstwa domowe odwiedzali sołtysi 
czy sołtyski. Przynoszą nakazy podatkowe,  decyzje dotyczące 
wypłaty akcyzy zawartej w cenie paliwa dla rolników czy decy-
zje o opłacie za wywóz odpadów. Przyjęło się, że na domostwie 
sołtysów zamontowane są czerwone tabliczki z białym napisem: 
sołtys. Często sołtysi związani są z organizacjami społecznymi  
działającymi na terenie ich sołectw, takimi jak  Koła Gospodyń 
Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne czy rady parafialne.

W dzień ich święta podziękowaliśmy im za ich trud codzien-
nej pracy na rzecz lokalnej społeczności oraz życzyliśmy im 
pomyślności, pogody ducha, zdrowia oraz realizacji zawodo-
wych i osobistych celów bez napotykania przeszkód.  

Obok przedstawiamy zestawienie sołtysów w Gminie Kroczyce:

L.p. Sołectwo Imię i nazwisko 

1 Biała Błotna Sikora Sławomir

2 Browarek Flak Dominik

3 Dzibice Morel Marian

4 Dobrogoszczyce Piec Edyta

5 Gołuchowice Napora Marcin

6 Huta Szklana Bzdęga Franciszek

7 Kostkowice Makieła Marek

8 Kroczyce Okupne Bednarz Aneta

9 Kroczyce Stare Miśta Jarosław

10 Lgota Murowana Kula Ewa

11 Lgotka Mikoda Eugeniusz

12 Podlesice Gałecka Jolanta

13 Piaseczno Stolarczyk Małgorzata

14 Pradła Ciszewski Adam

15 Przyłubsko Szycowski Ryszard

16 Siamoszyce Piątkowski Ryszard

17 Siedliszowice Zarębski Jarosław

18 Siemięrzyce Nędza Roman

19 Szypowice Mikoda Zbigniew

20 Trzciniec Sarno Zdzisław

W dniu 12 marca, o godz. 20:30 
w TVP2 przed telewizorami na 
pewno zasiadło wielu mieszkań-

ców Gminy Kroczyce i powiatu zawier-
ciańskiego. To za sprawą udziału w tym 
programie Amelii Kity z Pradeł, która od 
wielu lat daje się poznać lokalnej społecz-
ności, jako uzdolniona wokalistka i wzo-
rowa uczennica. Jest stypendystką Sty-
pendium Wójta Gminy Kroczyce, zarówno 
za wybitne osiągnięcia artystyczne, jak  
i wysokie wyniki w nauce. Na występ Ame-
lii w programie widzowie musieli poczekać, 
ponieważ program składał się z dwóch 
części, a ona sama zaprezentowała się jako 

ostatnia. Woka-
listka w preka-
stingach poko-
n a ł a  t y s i ą c e 
innych młodych 
artystów. Jed-
nak co  war to 
p o d k r e ś l i ć , 
ka ż d y  z  n i c h 
p r z y s tę p u j ą c 
już do castingu 
jest zwycięzcą. 
T o  o d w a g a , 
d ete r m i n a c j a  
i chęć spełnie-

nia marzeń prowadzi ich na scenę. Amelia 
wykonała utwór „Dancing On My Own”- 
Calluma Scotta - brytyjskiego wokalisty, 
który zaczynał swoją karierę w brytyjskiej 
edycji „Mam talent”. Piętnastolatka odwró-
ciła trzy fotele w przesłuchaniu w ciemno. 
Trenerzy rozpoczęli walkę o młodą uczest-
niczkę. Ta ostatecznie uznała, że chce być 
w drużynie Tomsona i Barona. W progra-
mie Amelia dała się poznać również z innej 
strony. Zaskoczyła widzów swoim zamiło-
waniem do historii, a szczególnie okresu 
II Wojny Światowej, o którym opowiadała 
jej prababcia. Młoda wokalistka połączyła 
swoją miłość do śpiewu i zainteresowania 

historyczne, biorąc udział w przeglądach 
pieśni patriotycznych z sukcesami. Amelii 
gratulujemy występu i czekamy na kolejne! 

Amelia Kita w The Voice Kids 4
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W szyscy fani Kaśki Sochackiej, dla 
wielu mieszkańców po prostu 
naszej Kasi z Pradeł, czekali na ten 

moment. Niedawno ukazał się jej pierwszy 
album zatytułowany „Ciche dni”. 

Mieszkańcy naszej gminy mogli obser-
wować rozwój kariery Kaśki Sochackiej 
od samego początku, czyli od pierw-
szych występów na szkolnych deskach  
i  udziału  w programie Mam Talent .  
W 2019 roku ukazała się „Wiśnia EP”, 
czyli debiutancki minialbum, a jej kariera 
nabrała rozpędu

N a j n o w s z ą  p ł y t ę 
„Ciche dni” otwiera utwór 
„Wiśnia”, który przez cztery 
tygodnie z rzędu utrzymy-
wał się na szczycie „Listy 
przebojów Trójki” Polskiego 
Radia. Artystka miała okazję 
zaśpiewać tę piosenkę z Korte-
zem. Z kolei w utworze „Ciche dni” 
możemy usłyszeć gościnnie Dawida 
Podsiadło. To czołowi piosenkarze młodego 
pokolenia.

Gdzie można kupić płytę? Między innymi 
w jednej z największych w Polsce sieci 

s k l e p ó w 
Empik oraz na stro-

nie internetowej wytwórni Jazz-
boy Records. Zainteresowanie płytą jest 
ogromne. Album już w przedsprzedaży 
utrzymywał się w czołówce najczęściej 
kupowanych płyt w sieci Empik. 

Mimo pandemii i ograniczeń Dom 
Kultury w Kroczycach kontynu-
uje swoją pracę na rzecz lokalnej 

kultury. Ważnym elementem tych działań 
jest wydanie płyty pod tytułem „Nieod-
kryty Ląd”. 

 - Dlaczego taki tytuł? Jest tu trochę 
nawiązania do naszego regionu, który jest 
piękny i zawsze znajdzie się ktoś, dla kogo 
to będzie „Nieodkryty ląd”. Nie tylko wizu-
alnie, ale też muzycznie. Młodzież dorasta, 
rozwija się i warto uwieczniać ich dokona-
nia. Mamy powody do dumy - przyznaje 
Dyrektor Domu Kultury w Kroczycach, 
Leopold Stawarz.

Płyta jest efektem pracy artystów 
wokalistów współpracujących z Domem 

Kultury w Kroczy-
cach.  Prace  nad 
wydaniem krążka 
ru s z y ł y  j u ż  p o d 
koniec 2020 roku. 

Na płycie znajduje się dziesięć utworów 
w wykonaniu: Karoliny Mikody, Wero-
niki Glinki, Aleksandry Szpor, Julii Bed-
narz, Kingi Bożek, Julii Szlachty, Wiktorii 
Szlachty, Marcina Szlachty, Leopolda 
Stawarza, Bernarda Stawarza oraz Karola 
Szatana. Przed wydaniem płyty Dom Kul-
tury w Kroczycach opublikował cykl wideo 
z utworami muzycznymi. Nagrania były 
opublikowane na oficjalnym kanale Domu 
Kultury w Kroczycach w serwisie YouTube 
oraz na profilu na Facebooku. Piosenki  
w wykonaniu naszych wokalistów cie-
szyły się ogromnym i pozytywnym zain-
teresowaniem Internautów, na przykład 
prezentacja piosenki z repertuaru Ber-
narda Ładysza pod tytułem „Matko moja 
ja wiem” w wykonaniu Karola Szatana  

i Weroniki Glinki stała się internetowym 
viralem*. Nagranie ma ponad milionowy 
zasięg wśród użytkowników Facebooka, 
11 tysięcy reakcji pod filmem, prawie dwa 
tysiące komentarzy i ponad 8,5 tysiąca 
udostępnień. Internauci z różnych zakąt-
ków Polski, a nawet świata, gratulowali 
nam tak zdolnej młodzieży. 

Aranżacje muzyczne do wszystkich 
utworów wykonał Rafał Smoleń, a o jakość 
materiału dźwiękowego zadbał Marcin 
Cyzowski. Nad całością czuwał Dyrektor 
Domu Kultury w Kroczycach - Leopold 
Stawarz wraz ze współpracownikami: 
Joanną Drabek i Jakubem Wysockim.  
O szatę graficzną i zdjęcia zadbał Maciej 
Czapla. Płyta oraz nagrania wideo ukazały 
się staraniem władz Gminy Kroczyce oraz 
Domu Kultury w Kroczycach. 

*viral - treść w sieci www, która bardzo szybko się roz-

przestrzenia ( przyp. red.)

Pierwszy album 
Kaśki Sochackiej już w sprzedaży

„Nieodkryty Ląd” - przedstawiamy płytę 
w wykonaniu naszych wokalistów!
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Wspomnienie o Stanisławie 
Welonie

Malarz, rzeźbiarz, a także 
twórca ludowy -  tak zapa-
miętamy ŚP. Pana Stanisława 
Welona. 

Zmarły 17 stycznia b.r. artysta 
był znany naszej społeczności 

przede wszystkim z cyklu obra-
zów przedstawiających Kro-
czyce do 1950 roku. Widzimy 
na nich pejzaże, chaty, budynki, 
mieszkańców. W jego twórczo-
ści można dostrzec miłość do 
swojej Małej Ojczyzny oraz sen-
tyment do lat dzieciństwa. Jego 
dzieła, w tym obraz Św. Jana 
Pawła II, znajdują się w kościele 
parafialnym w Kroczycach.

 Warto wspomnieć, że z jego 
inicjatywy w Kroczycach odby-
wały się liczne plenery arty-
styczne. W 2010 roku jego twór-
czość została uhonorowana 
medalem „Zasłużony dla Kul-
tury Polskiej”, nadanym przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Pan Stanisław 
Welon pełnił również funkcję 
przewodniczącego Gromadz-
kiej Rady Narodowej Gromady 
Kroczyce. 

Dokładnie 4 marca 2020 r. w Polsce 
wykryty został pacjent „zero”, czyli 
pierwszy zdiagnozowany  przypa-

dek chorego na COVID-19. Był nim 66-letni 
Pan Mieczysław z Zielonej Góry. 
Od tego momentu upłynął już 
rok. Rok życia w pandemii, cią-
głej izolacji społecznej, zdalnej 
pracy, zdalnym nauczaniu... 
Pełny rok zakrywania nosa  
i ust, rok obostrzeń sanitar-
nych. Maseczki stały się nie-
odłącznym elementem ubioru. 
Ich oferta jest bardzo bogata, 
bowiem firmy prześcigają się we 
wzorach.  Niektóre są kolorowe, 
posiadają zabawne napisy czy 
nadruki. Może to i dobrze, bo 
pomimo tego, że nasze usta są 
schowane to dzięki „wesołym” maseczkom 
noszonym przez innych, bądź nas samych 
na ustach skrzętnie skrywanych pod 
maseczkami, czasami pojawia się uśmiech. 

A uśmiechu przez ten rok brakowało i nadal 
brakuje. Co chwilę każdy z nas zadaje sobie 
pytania:  „kiedy to się skończy?”; „kiedy 
dzieci wrócą do szkoły?”; „kiedy będziemy 

mogli swobodnie podróżować po świe-
cie”? Powoli przyzwyczailiśmy się do życia  
w pandemii.  Może “przyzwyczailiśmy się” 
to złe stwierdzenie - po prostu musieliśmy 

się nauczyć funkcjonować w dobie koro-
nawirusa. Jeszcze rok temu w momencie, 
kiedy diagnozowano pierwszych chorych, 
nikt nie wiedział jakie rozmiary osiągnie 

pandemia. Na moment pisania 
tego felietonu czyli dokładnie 
9 marca 2021 r. na całym świe-
cie na COVID-19 zachorowało 
117 mln ludzi, z czego 2,6 mln 
straciło życie. W Polsce staty-
styki wyglądają na ten dzień 
następująco: zachorowań - 1,8 
mln; ozdrowieńców 1,5 mln, 
zgonów 45 599. Osoby obecnie 
zakażone to: 262 084. Staty-
stycznie rzecz ujmując to tylko 
liczby. Jednak za tymi liczbami 
kryją się ludzie. Kryją się ludzkie 
historie, czasami dramatyczne, 

często jednak ze szczęśliwym zakończe-
niem, ponieważ ozdrowieńców jest sporo. 
W tych liczbach schowany jest ból rodzin, 
którzy stracili bliskich w okresie tego 

Takie święta Wielkanocne już niestety były…

Wspomnienie
o Stanisławie Welonie
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roku. Nieważne czy pośrednio, czy bezpo-
średnio z powodu wirusa. Zawsze trudno 
żegnać się z osobami, które kochamy. Nie-
stety obostrzenia sanitarne powodowały  
w pewnych okolicznościach brak możliwości 
pożegnania się z nimi. Czasami pozostały 
niedopowiedzenia, może kogoś nie zdąży-
liśmy przeprosić lub po prostu powiedzieć 
jak bardzo ich kochaliśmy. Po tych oso-
bach pozostają już jedynie wspomnienia, 
które możemy pielęgnować. Wspominajmy 
dobre chwile, uśmiechajmy się w duchu do 
nich, kiedy np. w telewizji leci ich ulubiony 
program czy serial. Na naszych policzkach 
jeszcze nieraz zagości łza smutku podszyta 
tęsknotą, jednak trzeba z nadzieją spoglą-
dać w przyszłość. Bo właśnie to nadzieja 
jest istotą Świąt Wielkanocnych. Miliony 
ozdrowieńców to nadzieja, że wirus jest 

do pokonania. Szczepienia to nadzieja na 
powrót do względnej normalności. 

Takie Święta Wielkanocne już niestety 
były…bo to już drugie święta w pandemicz-
nym świecie. W zeszłym roku nie mogliśmy 
iść poświęcić pokarmów w Wielką Sobotę. 
Nie mogliśmy spotkać się w większym 
rodzinnym gronie przy wielkanocnym stole, 
czy wspólnie świętować śmigus - dyn-
gus. Lany Poniedziałek to właśnie gwar 
rodzinnych spotkań i oblewanie się wodą  
w większym lub mniejszym wymiarze 
w wielu polskich domach. Jak będzie to 
dokładnie wyglądało w tym roku? Jesz-
cze tego nie wiemy… ale jak wiadomo już 
ponad dwa tysiące lat temu grecki filozof 
Arystoteles stwierdził, że człowiek jest 
istotą społeczną i musi żyć wśród innych 
ludzi. Nasz sposób bycia oraz świadomość, 

nie rozwijają się same. Kształtują się wła-
śnie w relacjach z innymi ludźmi, a przede 
wszystkim z członkami naszej rodziny. 
Dlatego tak bardzo doskwiera nam pro-
ces izolacji społecznej wymuszony obecną 
sytuacją i dlatego tak bardzo potrzebna 
nam już „normalność”. Pozytywnie myśląc  
o przyszłości mam ogromną nadzieję  
i życzenie, że przyszłoroczny artykuł do 
wydania gazety w tym samym okresie, nie 
będzie zawierał już informacji o koronawi-
rusie. Pomimo wszystko zbudujmy nastrój 
wielkanocny w naszych domach. Może przy-
nieśmy świeże kwiaty czy bazie do domu, 
zjedzmy wspaniałe wielkanocne śniadanie  
z najbliższymi i powiedzmy im jak bardzo są 
dla nas ważni. Niech nadzieja zagości w nas.

Martyna Wojciechowska

Miejscowość Lgota Murowana jest położona na 
południe od Kroczyc w Gminie Kroczyce. Obecnie  
w Lgocie zamieszkuje 412 osób1. Powierzchnia jaką 

zajmuje sołectwo stanowi 763,5 ha powierzchni Gminy. 
Pierwsza wiadomość o tej miejscowości pochodzi z 1421 roku. 
Miejscowość posiada nazwę kulturową. Drugi człon nazwy 
występuje od XVI wieku. Dawniej miejscowość nazywała się 
Lgota Wielka. W latach 1789-1791 znajdowało się tu zaledwie 
20 domów. W latach II wojny światowej w Lgocie istniała pla-
cówka “chłostry”, czyli straży chłopskiej. W latach 1976-1979 
wybudowano wiejski Dom Kultury. Pomiędzy rokiem 1978,  
a 1983 w czynie społecznym wybudowano drogę Piaseczno-
-Lgota Murowana i założono wodociąg. Na północ od wsi 
wypływa struga Wodząca, stanowiąca dopływ Białki.

Mieszkańcy Lgoty Murowanej chętnie uczestniczą w życiu 
społecznym, czego wyrazem jest działająca od 64 lat Ochot-
nicza Straż Pożarna  oraz Koło Gospodyń Wiejskich, którego 
tradycja sięga lat 70 – tych ubiegłego wieku. Reaktywacja 
koła po kilkunastoletniej przerwie nastąpiła w 2012 roku. 
Obecnie przewodniczącą jest Zenona Brewka. Panie z Lgoty 
Murowanej biorą czynny udział w przeglądach śpiewaczych, 
czy konkursach kulinarnych. Opiekują się również okolicz-
nymi kapliczkami. 

Lgota Murowana oferuje różnorodne miejsca noclegowe, 
jak ośrodki hotelowe, agroturystykę, czy pokoje gościnne. 
Atrakcyjne szlaki piesze i rowerowe, pozwalają podziwiać 
liczne rezerwaty przyrody, piękne i czyste lasy. 

Piękna, mała wieś, tak by można rzec! 

1    (stan na 19.02.2021r., źródło: UG Kroczyce, ewidencja ludności)

Poznaj bliżej sołectwo Lgota Murowana 
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Gotuj z KGW Lgota Murowana!
Koło Gospodyń Wiejskich w Lgocie Murowanej 

powstało w latach 70-tych ubiegłego stulecia z ini-
cjatywy pani Marii Major. Koło działało przez kilka-
dziesiąt lat, ale jak większość kół, przerwało swoją 
działalność.  KGW w obecnej formie zostało reakty-
wowane w sierpniu 2012 roku.

KGW Lgota Murowana nie jest zarejestro-
wane w Krajowym Rejestrze KGW w ARiMR, ale 
działa przy Domu Kultury w Kroczycach jako koło 
kulinarno-śpiewacze.

Jego celem jest kultywowanie folkloru i rękodzieła. 
Członkinie koła czynnie uczestniczą w życiu gminy 
biorąc udział w takich wydarzeniach jak „Święto 
Kluchy” czy „Wianki Kroczyckie”. Brały udział  

w wojewódzkim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek  
w Suszcu i Przeglądzie Pieśni Patriotycznej.

Pomagają w akcjach charytatywnych na rzecz 
dzieci niepełnosprawnych oraz wspomagają waka-
cyjne wyjazdy dzieci z parafii. Włączają się także 
w życie parafialne, robią przepiękne palmy wielka-
nocne, wieńce dożynkowe oraz uczestniczą w „galo-
wych” strojach podczas odpustów i świąt.  Same 
członkinie koła mówią „Jesteśmy dumne z tego, że 
nasz przepis na „Wilcze Kluchy” znalazł się w wydaw-
nictwie KULINARNE PODRÓŻE – ludzie, miejsca, 
potrawy”.

W związku z tym, że zbliżają się Święta Wielka-
nocne pragną podzielić się przepisami na żurek oraz 
Wielkanocną babkę majonezową.

Żurek wielkanocny
- biała kiełbasa – ok.60 dag
 - jajka – 10 szt.
 - żurek – ok. 300 ml
 - woda
 - kostka rosołowa
 - przyprawy: ziele angielskie, liść laurowy, czo-

snek, majeranek, maggi, pieprz, sól

Wykonanie:
Wcześniej zrobić zaczyn  na żurek z żytniej mąki 

dodając do zakiszenia 3-4 ząbki czosnku.
Ugotować wywar na białej kiełbasie  z dodatkiem 

przypraw.
Osobno ugotować jajka na twardo, obrać, pokroić 

na ósemki lub w plastry – połączyć z wywarem, zalać 
żurem i chwilę razem pogotować. Na koniec doprawić 
według własnego smaku np. chrzanem.

Smacznego!

Wielkanocna babka z majonezem
 - 5 jaj
 - 1 szkl. Cukru
 - ½ szkl. Mąki pszennej
 - ½ szkl. Mąki ziemniaczanej
 - 1 łyżeczka proszku do pieczenia
 - 1,5 łyżeczki kawy rozpuszczalnej ( lub kakao)
 - 2 łyżeczki cukru waniliowego
 - 4-5 łyżek majonezu
 - cukier puder do posypania lub lukier

Wykonanie:
Białka ubić na sztywną pianę, dodać cukier i cukier 

waniliowy i po 1 żółtku cały czas ubijając mikse-
rem. Następnie obie mąki z dodatkiem proszku do 
pieczenia.

Na koniec dodać majonez i wymieszać.
2/3 ciasta wylać do foremki, a do reszty dodać 

kawę lub kakao  - ponownie wymieszać i wylać na 
białe ciasto. Piec w temp. 180 C przez ok. 45 minut 
Posypać cukrem pudrem lub polukrować
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