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KRZEPICE
•

Rada Miejska w Krzepicach:

Skład:

•

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Burmistrz Krzepic - Krystian Kotynia
Zastępca Burmistrza Krzepic - Mirosław Łukasik

Mateusz Kluba - Przewodniczący Rady
Tomasz Rakowski - Wiceprzewodniczący Rady
Rafał Balcerzak
Alicja Chęcińska
Wojciech Droś
Czesława Dudek
Maksymilian Grzyb
Bożena Kozak
Roman Kudelski
Grzegorz Mońka
Damian Pilarz
Dariusz Pilśniak
Marian Rutkowski
Mariusz Trawiński
Kamil Wiecha

Rada Miejska w Krzepicach od początku kadencji tj. od 27 listopada 2014 roku do 31 grudnia 2017 roku
odbyła 32 sesji, podczas których podjęła 312 uchwał.
Komisje Rady Miejskiej odbyły następującą ilość posiedzeń:

Komisja Rewizyjna - 66 posiedzeń
Komisja Budżetu , Finansów, Handlu i Usług - 50 posiedzeń
Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych - 43 posiedzeń
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – 36 posiedzeń
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej – 45 posiedzeń
Komisja Rolnictwa, Przemysłu Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 52 posiedzenia
oprac. Zdzisława Majorek

INWESTYCJE
W latach 2016 -2017 w gminie Krzepice zostało zrealizowanych wiele zadań inwestycyjnych, głównie w zakresie dróg, chodników, oświetlenia ulicznego i kultury fizycznej.
Wykonane zostały oczekiwane od dawna przez mieszkańców osiedla Słowackiego w Krzepicach dwie drogi tj. ul. Norwida o długości 130 m i ul. Konopnickiej o długości 115m.

W I A D O M O Ś C I

Z I E M I

Wykonana została droga (ul. Stolarska) w osiedlu
Kuźniczka, nakładka asfaltowa o długości 450 m w Lutrowskim oraz droga w ul. Łękawica w Zajączkach Drugich
o długości 135 m.
Ponadto przebudowano drogę ul. Kościuszki w Krzepicach
o długości 600 m wraz z wymianą wodociągu na odcinku
428 m od ul. Dąbrowskiego do ul. Słowackiego.

K R Z E P I C K I E J
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Wykonano utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej nr 2
na pow. 462,50m2 z wyznaczeniem 10. miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

Powstały place zabaw w miejscowościach Krzepice,
Starokrzepice, Dankowice Drugie i Dankowice Piaski, oraz
siłownie zewnętrzne w osiedlu Dąbrowa w Krzepicach,
w Starokrzepicach i w Podłężu Królewskim.

Przebudowano istniejące
lub wybudowano nowe
odcinki chodników w ul.
Kuźniczka, Andersa, Szkolnej, Krótkiej, Kazimierza
Wielkiego oraz w ciągu
dróg powiatowych - na
podstawie zawartego
z powiatem porozumienia - ul. Kuków, 17 Stycznia,
Muznerowskiego, 3 Maja, Dąbrowskiego.

Wybudowano boisko sportowe przy Szkole Podstawowej
w Krzepicach oraz przeprowadzono remont nawierzchni boiska sportowego w miejscowości Dankowice Drugie
i modernizację boiska trawiastego w Zajączkach Pierwszych.

Wykonano oświetlenie
uliczne: ul. Andersa na
długości 350 m, ul. Ustronnej na długości 194,
Brzozowej, Klonowej i Lipowej na długości 870 m, Sosnowej na długości 464 m, Mickiewicza na długości 800m,
oraz Częstochowskiej na odcinku 498 m.

Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Starokrzepice ulica Polna, oraz w ulicach Bursztynowej i Towarowej.

Wyremontowano kapliczkę zabytkową w miejscowości
Dankowice Drugie.
Przeprowadzono termomodernizację budynku OSP w miejscowości Starokrzepice oraz remont wejścia do budynku
OSP w Krzepicach.
W zakresie gospodarki wodno - ściekowej wykonano kanalizację sanitarną w ulicy Jaworowej w Starokrzepicach
na łącznej długości 2130m (w tym kanał grawitacyjny,
kanał tłoczny, przyłącza kanalizacyjne i dwie przepompownie ścieków) oraz kolektor deszczowy o długości
234 m od ul. Baczyńskiego do ul. Słowackiego i od ulicy
Częstochowskiej do kanału deszczowego w ul. Andersa
o długości 176m. Wymieniono wodociąg w miejscowości
Dankowice Piaski na odcinku 460 m oraz wykonano projekty kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dankowice
Pierwsze, Dankowice Drugie, Dankowice Trzecie, Dankowice Piaski, Podłęże Królewskie. W latach 2018 – 2019
z wykorzystaniem dofinansowania z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich zrealizowany zostanie pierwszy
etap budowy tej kanalizacji obejmujący ulice Piaskową,
Zawodzie i Królewską w Starokrzepicach oraz Dankowice
Piaski. Wykonane zostały projekty kanalizacji sanitarnej
w obszarach ulic Praga, Sosnowa i Rolnicza w Krzepicach.
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Zrealizowany został projekt pn. „Poprawa
efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Częstochowskiej
27 w Krzepicach” w ramach którego ocieplono ściany i dach, wymieniono stolarkę
okienną i drzwiową, instalację centralnego
ogrzewania oraz źródło ciepła na pompę
ciepła wykorzystującą do ogrzewania ciepło
z gruntu. Ponadto wymieniono również instalację elektryczną i źródła światła na energooszczędne.
Całkowity koszt inwestycji 1 389 309 zł w tym
dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego
ok. 900 000 zł.

P L A N O WA N E Z A D A N I A D O R E A L I Z A C J I W 2 0 1 8 R O K U
W budżecie gminy na rok 2018r. zapisano do realizacji
pięć zadań inwestycyjnych, które uzyskały dofinansowanie
z programów unijnych (PROW i RPO) w kwocie łącznej
7.860.745zł. Umowy o dofinansowanie dla poszczególnych zadań inwestycyjnych zostały już podpisane.
1. Przebudowa stacji uzdatniania wody
Zadanie zostało rozpoczęte w 2017 roku.
Całkowity koszt to 7 408 167 zł,
dofinansowanie 3 850 044 zł.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dankowice
Piaski, Podłęże Królewskie oraz Starokrzepice
ul. Królewska, Piaskowa i Zawodzie.
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018- 2019.
Całkowity koszt 4 798 420 zł, dofinansowanie 1996 503 zł.
3. Przebudowa ul. Częstochowskiej.
Całkowity koszt 1 456 934 zł, dofinansowanie 927 046 zł.

Dotychczasowa technologia uzdatniania wody i urządzenia pochodzące z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku
zostaną zastąpione nowymi z wykorzystaniem technologii
ozonowania co poprawi jakość wody i zwiększy wydajność i niezawodność pracy stacji uzdatniania. W ramach
przebudowy wymienione zostaną na nowe wszystkie
urządzenia, rurociąg doprowadzający wodę ze studni,
zasilanie energetyczne sterowanie i automatyka.

4. Przebudowa boiska sportowego
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Krzepicach.
Całkowity koszt 325 743 zł, dofinansowanie 207 269 zł.
5. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzepice
wymiana 920 szt. opraw i źródeł światła na ledowe).
Całkowity koszt 1 304 497 zł, dofinansowanie 879 883 zł.
oprac. Anna Mońka, Krystyna Mrożek

OCHRONA ŚRODOWISKA
Z zakresu ochrony środowiska gmina Krzepice z wykorzystaniem dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w latach 2016 – 2017 zrealizowała zadanie likwidacji azbestu w ramach którego 90 mieszkańców uzyskało
dofinansowanie w kwocie 146 096 zł i przekazało do
utylizacji ponad 246 ton azbestu.
W terminie od 27 listopada do 15 grudnia 2017 r. przeprowadzono nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie
dotyczącym dofinansowania instalacji fotowoltaicznych
i solarnych na terenie Gminy Krzepice, planowanych do
realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyj-

W I A D O M O Ś C I

Z I E M I

nego Województwa Śląskiego 2014 – 2020 Działanie
4.1 Odnawialne Źródła Energii. W przypadku uzyskania
przez Gminę Krzepice środków finansowych, dofinansowanie będzie wynosić 85% kosztów kwalifikowanych
związanych z zakupem, dostarczeniem i montażem instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Do
realizacji zaplanowano wykonanie 75 instalacji solarnych
oraz 125 instalacji fotowoltaicznych, w terminie naboru
wpłynęło 208 deklaracji uczestnictwa dotyczących instalacji solarnych oraz 237 dotyczących instalacji fotowoltaicznych.

K R Z E P I C K I E J

oprac. Honorata Leszczyna
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INFORMACJA Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH
Zestawienie założonych i zakończonych działalności gospodarczych na przestrzeni ostatnich lat:
Rok

Ilość założonych
działalności gospodarczych

Ilość zakończonych
działalności gospodarczych

Ogółem aktywnych
działalności gospodarczych

2015

30

40

573

2016

56

55

639

2017

77

48

709
oprac. Małgorzata Wręczycka

S TAW K I P O D AT K U O D N I E R U C H O M O Ś C I
Przedmiot
opodatkowania

Uchwalona
stawka
podatku

Budynki mieszkalne

0,67 zł/m²

Budynki związane
z prowadzeniem działalności
gospodarczej

15,99 zł/m²

Budynki pozostałe

3,89 zł/m²

Budynki zajęte na
prowadzenie działalności
- obrót materiałem siewnym

10,79 zł/m²

Budynki związane udzielaniem
świadczeń zdrowotnych

4,69 zł/m²

Grunty pozostałe

0,23 zł/m²

Grunty z działalnością
gospodarczą

0,85 zł/m²

Grunty niezabudowane
objęte obszarem rewitalizacji
Grunty pod wodami
powierzchniowymi stojącymi lub
płynącymi jezior
i zbiorników sztucznych

3,04 zł/m²

4,63 zł/1 ha

Podatek rolny w 2018 r. wynosi :
•

GMINA W LICZBACH
Dane statystyczne opracowano na podstawie rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców (na
dzień 31.12.2017r.)
Statystyka ludności
Miejscowość

2015

2016

2017

Krzepice

4477

4462

4463

Dankowice Pierwsze

319

313

314

Dankowice Drugie

229

223

217

Dankowice Trzecie

184

183

183

Dankowice - Piaski

192

194

196

Lutrowskie

261

260

262

Podłęże Królewskie

185

189

184

Stanki

77

78

73

Starokrzepice

1272

1263

1260

Szarki

262

261

262

Zajączki Drugie

991

988

972

Zajączki Pierwsze

847

843

826

Miasto

4477

4462

4463

Gmina

4819

4795

4749

Razem

9296

9257

9212

z jednego hektara przeliczeniowego - 77,50 zł
(podatek dotyczy gospodarstw rolnych powyżej 1 ha)

•

z jednego hektara fizycznego - 155,00 zł
(podatek dotyczy gruntów rolnych do 1 ha)

Podatek leśny w 2018 r. wynosi :
•

2015

2016

2017

Liczba urodzeń

90

91

83

Liczba zgonów

108

93

94

z jednego hektara fizycznego - 43,3532 zł
oprac. Ewelina Dudkowska-Deloch

oprac. Aneta Mika
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INFORMACJE ZAKŁADU DZIAŁALNOŚCI KOMUNALNEJ
Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach informuje, że uchwałą Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 26.238.2017 roku zostały zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które będą obowiązywały na terenie Gminy Krzepice przez okres 01.04.2017 roku do 31.03.2018
roku. W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na podstawie art.9 ust.1 taryfy zachowują moc do 10.06.2018 roku.
Tabela 1. Wysokość cen za dostarczaną wodę i opłat abonamentowych.
Taryfowa grupa
odbiorców usług

Wyszczególnienie

Jednostka
miary

Stawka
netto

Stawka
brutto

Gospodarstwa domowe
i pozostali odbiorcy

cena za 1 m3 dostarczonej wody

zł/ m3

2,82

3,05

Odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego
w cyklu miesięcznym

Stawka opłaty abonamentowej
za odczyt wodomierza, rozliczenie
należności, utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych

zł/miesiąc

5,32

5,75

Odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego
w cyklu 2-miesięcznym

Stawka opłaty abonamentowej za
odczyt wodomierza, rozliczenie
należności, utrzymanie w gotowości
urządzeń wodociągowych

zł/2 miesiące

6,27

6,77

Odbiorcy korzystający z dodatkowego wodomierza (podlicznika)
zainstalowanego dla pomiaru wody
bezpowrotnie zużytej

Stawka opłaty abonamentowej za
odczyt dodatkowego wodomierza

zł. za jednostkę
usługi odczytu
wodomierza

1,23

1,33

Za wodę pobraną z hydrantów
i zdrojów ulicznych oraz do fontann

cena za 1 m3 dostarczonej wody

zł/ m3

2,65

2,86

Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki.
Taryfowa grupa
odbiorców usług

Wyszczególnienie

Gospodarstwa

Cena za 1 m

domowe

odprowadzonych ścieków

Pozostali odbiorcy

3

cena za 1 m3
odprowadzonych ścieków

ZŁOTE

Jednostka

Stawka

Stawka

miary

netto

brutto

zł/ m3

3,27

3,53

zł/ m3

4,88

5,27

GODY

W związku z przyznaniem honorowych odznaczeń za długoletnie pożycie
małżeńskie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, Urząd Stanu Cywilnego w Krzepicach na wniosek Burmistrza Krzepic zorganizował w dniu
18 maja 2017r. o godz. 11.00 w restauracji „Zajazd Pod Różą” w Krzepicach
uroczystość związaną z obchodem Jubileuszu 50-Lecia Pożycia Małżeńskiego.
Na uroczystość zaproszono 36 par małżeńskich, mieszkańców gminy Krzepice.
Ceremonii udekorowania Szanownych Jubilatów dokonał: burmistrz Krystian Kotynia przy udziale przewodniczącego Rady
Miejskiej Mateusza Kluby i wiceprzewodniczącego Tomasza Rakowskiego.
oprac. Małgorzata Krzemińska

W I A D O M O Ś C I

Z I E M I

K R Z E P I C K I E J

Jednocześnie Zakład Działalności
Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach informuje, że Rada Miejska
w Krzepicach podjęła uchwałę w sprawie dopłaty do 1 m3 odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej ścieków
z gospodarstw domowych w wysokości 0,58 zł/m3 (brutto).
Cena za odprowadzanie do kanalizacji sanitarnej ścieków z gospodarstw domowych po uwzględnieniu dopłaty do 10.06.2018 roku
będzie wynosiła 2,95 zł/m3 (brutto).
oprac. Dyrektor ZDKiM
Janusz Kopacz
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MIKOŁAJKI Z MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ
Święty Mikołaj był dobrym człowiekiem, który dzielił się
z innymi tym, co miał i wsławił się pomocą biednym i potrzebującym. W dniu imienin Świętego Mikołaja, który
przypada 6 grudnia, każdego roku obdarowujemy się
prezentami.
Pamiętając o tej tradycji, pracownicy Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach zorganizowali „Spotkanie z Mikołajem”, na które zostały zaproszone
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Krzepice.
Mikołajki odbyły się 8 grudnia 2017 roku w Domu Strażaka w Krzepicach.
Oczekując z niecierpliwością na przybycie Świętego
Mikołaja, dzieci brały udział w mikołajkowych animacjach ze Śnieżynkami i Elfikami. Nasi mali goście chętnie
uczestniczyli w konkursach oraz zabawach muzyczno
- ruchowych z niespodziankami. Dodatkowymi atrakcjami
było zamykanie w bańce mydlanej oraz tatuaże wykonywane farbami antyalergicznymi przez sympatyczne
Śnieżynki.

OSP KRZEPICE
W dniu 28 maja 2017 r. jednostka OSP Krzepice uroczyście obchodziła 110 – lecie swojego istnienia. Obchody rozpoczęły się Mszą Św. w kościele parafialnym. Po południu
miała miejsce druga część uroczystości przed budynkiem
OSP, w której uczestniczyli zaproszeni goście, mieszkańcy,
sympatycy tutejszej jednostki i oczywiście sami strażacy.

Wielką radość wywołało przybycie gościa niespodzianki - Olafa z Krainy Lodu, który ochoczo pląsał wśród dzieci umilając czas oczekiwania na Gościa Specjalnego
- Świętego Mikołaja.
Mikołaj został przez dzieci przywitany piosenkami i wierszykami, a następnie uczestniczył we wspólnych
zabawach. Gdy zmęczony podróżą i zabawą Święty
Mikołaj zasiadł na specjalnym tronie obdarował każde
dziecko prezentem. W tych czynnościach pomagały mu
Śnieżynki i Elfiki Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały zwierzątka z balonowego ZOO.
oprac. Katarzyna Droś
Kierownik MGOPS w Krzepicach

Wśród zaproszonych gości byli m.in. poseł na Sejm RP
pani Lidia Burzyńska, dyrektor biura poselskiego posła na
Sejm RP Szymona Giżyńskiego pani Grażyna Matyszczak,
reprezentująca
Marszałka
Sejmiku
Województwa
Śląskiego pani Marta Salwierak, Zarząd Powiatu Kłobuckiego na czele ze starostą i jednocześnie prezesem Zarządu Powiatowego ZOSP RP – druhem Henrykiem Kiepurą,
przedstawiciele Komendy PSP w Kłobucku wraz z Komendantem – mł.bryg. Zbigniewem Desperakiem i Zastępcą
Komendanta – mł.bryg. Robertem Ladrą, radni Rady Miejskiej w Krzepicach na czele z przewodniczącym Rady
Miejskiej panem Mateuszem Klubą, Burmistrzowie Krzepic
– Krystian Kotynia i Mirosław Łukasik, wójtowie gmin
Opatów, Miedźno, Przystajń i Popów. Na uroczystość
przybyły delegacje 34 jednostek OSP z terenu powiatu
kłobuckiego oraz z OSP Zawadzkie i OSP Skuły. Oprócz
przedstawicieli władz państwowych i samorządowych
w uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Policji, WOPR, zakładów pracy wspomagających jednostkę
OSP Krzepice, organizacji społecznych, uczniowie szkół,
mieszkańcy i sympatycy OSP Krzepice.
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W trakcie uroczystości odsłonięto i poświęcono tablice
pamiątkowe ku czci założycieli jednostki OSP Krzepice
wraz z figurą Św. Floriana oraz lekki samochód marki Lublin, który posłuży do ratownictwa wodno-lodowego.
Ponadto, w dniu 06 października 2016 r. jednostka OSP Krzepice otrzymała nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy
Mercedes Atego. Było to możliwe dzięki środkom finan-

sowym z budżetu Gminy Krzepice oraz Urzędu Marszałkowskiego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i środkom z Unii Europejskiej.
Przygotowując się do uroczystych obchodów jubileuszu
110-lecia dzięki dużemu społecznemu zaangażowaniu
strażaków oraz pomocy finansowej z budżetu gminy Krzepice oraz sponsorów wykonano prace remontowe w Domu
Strażaka, m.in. remont korytarza, szatni, dyżurki, małej
sali szkoleniowej przy dyżurce, a także malowanie wszystkich garaży dla samochodów ratowniczo-gaśniczych.

twa śląskiego, prezesa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka i wiele innych.
Jubileusz 110-lecia istnienia OSP Krzepice był bardzo miłą
uroczystością dla strażaków, natomiast aby taki jubileusz
obchodzić konieczna jest ciężka służba na co dzień.
Od początku roku do dnia 10.12.2017 r. jednostka
OSP Krzepice uczestniczyła w 102 akacjach ratowniczo
-gaśniczych.
Aby działania ratowniczo-gaśnicze
przebiegały sprawnie konieczne jest
ćwiczenie umiejętności i sprawności na co dzień. W 2017 r. jednostka
OSP Krzepice zorganizowała lub
brała udział w szeregu ćwiczeń.
W dniu 04.02.2017 r. zorganizowano ćwiczenia z ratownictwa na lodzie
na zalewie „Łezka” w Krzepicach
w których uczestniczyło 22 strażaków. 04.05.2017 r. strażacy OSP
Krzepice uczestniczyli w ćwiczeniach z ratownictwa wysokościowego
w kamieniołomie w miejscowościach
Rębielice Królewskie-Górnik i Rozalin.
W dniu 10.05.2017 r. zorganizowali i uczestniczyli w ćwiczeniach gminnych – pozorowanym pożarze w zakładzie produkcji mebli „PAMIR”
w Krzepicach. W ramach członkostwa w KSRG strażacy
OSP Krzepice wzięli udział w ćwiczeniach w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach oraz w ćwiczeniach
6 Kompanii Śląskiego Obwodu Ratowniczego w Łobodnie
w pozorowanym pożarze lasów.

Z okazji jubileuszu 110-lecia jednostka OSP Krzepice otrzymała szereg listów gratulacyjnych i podziękowań, m.in.
od Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP dha Waldemara
Pawlaka, Komendanta Głównego PSP gen.bryg. Leszka
Suskiego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Pana Mariusza Błaszczaka, od Wojewody i Wicewojewody Śląskiego, od Marszałka i Wicemarszałka wojewódz-
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Oprócz ćwiczeń strażacy OSP Krzepice w 2017 r. przeprowadzili szkolenia i pokazy z ratownictwa drogowego
i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w szkołach i na lokalnych imprezach plenerowych, a także zabezpieczali różnego rodzaju wydarzenia rekreacyjno-sportowe organizowane na terenie gminy w tym również Krzepickie Dni Jakubowe. Uczestniczyli także w obchodach
świąt państwowych i kościelnych oraz uroczystościach
gminnych. Ogółem przeprowadzili 9 tego typu działań,
w których uczestniczyło 68 strażaków OSP Krzepice.
oprac. Prezes OSP Krzepice dh Mirosław Wojtyra

OS P STA R O K R Z EP I C E
Jednostka OSP Starokrzepice została założona w 1917r.
Corocznie odnotowuje ok. 50 wyjazdów do zdarzeń. Wyposażenie stanowią 3 samochody ratowniczo – gaśnicze
oraz przyczepa pompowa. Ponadto jednostka dysponuje specjalistycznym sprzętem ratowniczo – gaśniczym.
Przy jednostce działa Młodzieżowa orkiestra dęta wraz
z grupą mażoretek.
W roku 2016 jednostka została włączona do KSRG.
6 sierpnia 2017r. odbyły się uroczystości jubileuszowe 100
lecia OSP Starokrzepice. Mszę świętą w intencji strażaków
i OSP w kościele parafialnym w Starokrzepicach, koncelebrował ks. Biskup Antoni Długosz i ks. Jacek Kołodziejczyk,
kapelan straży pożarnych powiatu kłobuckiego.

Odsłonięto tablicę pamiątkową, którą społeczeństwo ufundowało w hołdzie strażakom, będących założycielami
OSP w Starokrzepicach i kontynuatorami tej działalności.
Przeprowadzono również
ceremonię symbolicznego
przyjęcia nowego sztandaru
i wbicia gwoździ na specjalnie przygotowanym pamiątkowym tablo. Sztandar został odznaczony Złotym
Znakiem Związku
OSP RP i Złotą
Odznaką za zasługi dla województwa śląskiego, przyznaną
dla OSP w Starokrzepicach. Odznaczeni zostali również
zasłużeni strażacy.

Dokonano poświęcenia nowego sztandaru jednostki oraz
samochodów strażackich – SLOp Ford Tourneo Connect,
który jednostka otrzymała z okazji jubileuszu od Henryka
Mrohs – Polaka, mieszkającego w Niemczech oraz Star
244 GBA 2,5/16 przekazany przez OSP Krzepice.

oprac. OSP Starokrzepice
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ZAPOBIEGAJMY POŻAROM - GMINNY KONKURS PLASTYCZNY
Zarząd Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Krzepicach przeprowadził etap gminny Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod nazwą „Zapobiegajmy pożarom”. Tematyka
konkursu obejmowała udział jednostek straży pożarnych
w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniu, działalności prewencyjnej, kulturalnej i historii pożarnictwa. Celem
konkursu było wzbudzenie zainteresowania u dzieci
i młodzieży ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem
strażackich środowisk.

III grupa – szkoła podstawowa klasy IV-VI
Anna Grondys - Szkoła Podstawowa nr 2 w Krzepicach
Jakub Kiedrzyn - Szkoła Podstawowa w Starokrzepicach
Martyna Nagłowska - Szkoła Podstawowa nr 2 w Krzepicach
wyróżnienie – Bartosz Jagieła i Jakub Kluba
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krzepicach
IV grupa – szkoła podstawowa klasy VII-VIII lub
gimnazjum klasy II-III
Julia Kiedrzyn - Szkoła Podstawowa w Starokrzepicach
Kalina Nalepka - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krzepicach
Igor Jagieła - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krzepicach
V grupa – dorośli Warsztaty Terapii Zajęciowej
Mateusz Kałuża - WTZ Dankowice
Agata Włodarska - WTZ Dankowice
Michał Kuś - WTZ Dankowice
wyróżnienie – Piotr Załoga i Artur Paruch
WTZ Dankowice

Komisja Konkursowa w składzie: Dariusz Pilśniak, Magdalena Zalewska, Piotr Krzemiński i Mariusz Strzelczak
nagrodziła następujących uczestników etapu gminnego:
I grupa – przedszkola
Filip Kozak - Oddział Przedszkolny w Starokrzepicach
Helena Gładysz - Oddział Przedszkolny w Starokrzepicach
Klaudia Stańczyk - Oddział Przedszkolny w Starokrzepicach
II grupa - szkoła podstawowa klasy I-III
Maciej Krotla - Szkoła Podstawowa w Starokrzepicach
Amelia Gajdos - Szkoła Podstawowa w Starokrzepicach
Patryk Kluba - Szkoła Podstawowa w Starokrzepicach
wyróżnienie – Marcel Pychyński
- Szkoła Podstawowa w nr 2 w Krzepicach

W I A D O M O Ś C I

Z I E M I

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu połączone z wręczeniem nagród i wyróżnień odbyło się 18 grudnia 2017r.
w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach.
oprac. Zarząd Miejsko - Gminny ZOSP RP
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O Ś W I A T A
WIEŚCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NR 1 IM. A. MICKIEWICZA
Mijający rok był dla naszej placówki niezwykle łaskawy
– wzbogaciliśmy się o nowe wielofunkcyjne boisko oraz
plac zabaw, tak długo wyczekiwany przez najmłodszych.
W roku 2016/17 praca edukacyjna nauczycieli służyła
wspomaganiu wszechstronnego rozwoju uczniów naszej
szkoły. Zaplanowany proces wychowawczy w dużej mierze uwarunkowany był zaangażowaniem rodziny w wychowanie własnych dzieci, współpracą domu rodzinnego
z nauczycielami i wychowawcą.
W celu zapewnienia harmonijnego rozwoju ucznia w szkole na bieżąco dokonywano ewaluacji podejmowanych działań. Godziny pracy świetlicy dostosowano do potrzeb
rodziców, realizowano program,,Wyprawka szkolna”, program stypendialny, dofinansowanie obiadów dla uczniów
rodzin z najniższym kryterium dochodowym. Dofinansowywano wyjazdy do teatru i na wycieczki z funduszu koła

,,Caritas’’. Prowadzono zajęcia wyrównawcze i rewalidacyjne, logopedyczne oraz gimnastyki korekcyjnej.
Uczniowie doskonalili umiejętności artystyczne w zespole
wokalnym,,Wiolinki”, taneczno-wokalnym „Świstak”, w zespole teatralnym „Bajduś”, w kole plastycznym, artystycznym oraz sportowe na zajęciach SKS. Poszerzali wiedzę
w projektach edukacyjnych, ,Wiedza i kompetencje’’,
kołach zainteresowań: matematycznym, historycznym,
przyrodniczym, PCK. Brali udział w szeregu konkursów:
literackich, ortograficznych, recytatorskich, plastycznych,
matematycznych, o ruchu drogowym, wiedzy pożarniczej, religijnych, informatycznych, muzycznych, ornitologicznych, językowych, teatralnych, zawodach sportowych
na szczeblach szkolnym, gminnym powiatowym, regionalnym, ogólnopolskim. I i II miejsca zdobyli w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Regionie, w Międzyszkol-

nym konkursie z Języka Angielskiego, Gminnym i Regionalnym Konkursie Recytatorskim, Ogólnopolskim Dyktandzie
Szkolnym, w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym,
w VIII Powiatowym Konkursie Ornitologicznym, w XII Powiatowych Konfrontacjach Teatralnych, w konkursie matematycznym „Pangea”, w IX Powiatowym Konkursie Języka
Niemieckiego, w XII Powiatowym Konkursie Czytelniczym
z J. Angielskiego, w Ogólnopolskim konkursie Plastycznym
oraz Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Zapobiegajmy Pożarom”, w Gminnym Konkursie „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”, Gminnym Konkursie Ekologicznym „Piękno ukryte
w wodzie”, Ogólnopolskich Konkursach „Pomoc dla Aleppo”,
”Razem ratujemy konie”, w Festiwalu Piosenki Patriotycznej i Pieśni Polskiej w Wieluniu, w Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Mój ulubiony Przebój”, w Powiatowym Konkursie
Kaligraficznym, w Powiatowym Zawodach Sportowych
w Minipiłkę Ręczną, Minikoszykówkę dziewcząt i chłopców. Dwoje uczniów uplasowało się też w gronie finalistów
z j. polskiego oraz VII edycji Wojewódzkiego Konkursu
Informatycznego „Chipset”.
Uczniowie brali udział w światowej kampanii organizacji
Amnesty International w obronie praw człowieka – Maraton Pisania Listów, włączyli
się w ogólnopolską akcję
świątecznej
pomocy,,Szlachetna Paczka’’, II Mikołajkowym Maratonie Zumba
dla Klaudiuszka, brali udział
w ogólnopolskim konkursie
plastycznym „Pomoc dla
dzieci z Aleppo’’, w „Koncercie dla Tomka’’, prowadzili wolontariat na rzecz
schroniska dla psów w Częstochowie, uczestniczyli w akcji,,Sprzątanie świata’’, w organizacji kiermaszu świątecznego.
Dbając o prawidłowy rozwój fizyczny uczniów zgodny
z zasadami zdrowego odżywiania szkoła przystąpiła do
realizacji programów:,,Owoce i warzywa w szkole’’ oraz
,,Szklanka mleka’’. Ponadto nauczyciele realizowali działania z programów edukacyjnych:
„Soki i musy - witaminy w smart formie”
„Żyj smacznie i zdrowo”
„Trzymaj formę”
„Ratujemy i uczymy ratować”
„Akademia Bezpiecznego Puchatka”
„Prawa pacjenta – dziecka w szkole”
„Młodzieżowe spotkania z przyrodą”
SKS
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Rok 2016 zapoczątkował też naukę pływania. Umiejętność tę posiadło przeszło 80 uczniów. Od marca grupa
uczniów będzie kontynuowała trening pływania na basenie w oleskiej „Lagunie” doskonaląc zdobyte umiejętności.

warsztaty z ratownictwa, wiedzy o górach, ale też zafundowali naszym milusińskim wspaniałe atrakcje w postaci
ściany wspinaczkowej podczas wieczornego pikniku integracyjnego z rodzicami.

Drugi to rywalizacja w konkursie z Delmą o remont stołówki. Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej,
wytrwałości i systematyczności w oddawaniu głosów
ukończyliśmy rywalizację na 18 pozycji zdobywając nagrodę II stopnia.

W pamięci zostanie też Dzień Rodziny, który co roku ma
miejsce w maju w auli amfiteatru. Zaproszeni goście są
tymi, dla których szczęściem jest uśmiech dziecka, wszelkie
sukcesy i osiągnięcia. Za chwile zrozumienia, gesty dobroci i za to, że zawsze możemy na siebie liczyć- wyrażamy
swoją wdzięczność podczas Dnia Rodziny.
W celu integracji zespołów klasowych oraz poznawania uroków naszej Ojczyzny uczniowie wyjeżdżali na
wycieczki krajoznawcze. Zwiedzili gród średniowieczny
w Biskupicach, Kotlinę Jeleniogórską, Pieniny, Zakopane,
Osikową Dolinę. O nowe doświadczenia z edukacji przyrodniczej, polonistycznej, historycznej czy muzycznej
wzbogacali się podczas wyjazdów do kina, teatru, filharmonii. Sami tworzyli piękne spektakle przygotowując akademie szkolne i środowiskowe – wieczornica „Szukałeś nas,
jesteśmy”, Jasełka w GOK, Misterium Wielkanocne czy
Koncert Kolęd to tylko niektóre z nich.
Ten rok zostawi w naszej pamięci kilka kadrów na długo
– wspaniały Dzień Bezpieczeństwa spędzony z ratownikami grupy beskidzkiej GOPR, którzy nie tylko prowadzili

W I A D O M O Ś C I
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oprac. Anna Szopa
Dyrektor SP nr 1 w Krzepicach
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE
W KRZEPICACH
Jesteśmy szkołą, w której wszyscy bardzo dobrze się znamy.
W naszej szkole najważniejszy jest uczeń, który nie jest
anonimowy i czuje się bezpiecznie.

W NASZEJ SZKOLE PRZEDE WSZYSTKIM:
•

dbamy o bezpieczeństwo

•

dbamy o dobrą atmosferę,

•

aktywnie współpracujemy z rodzicami
i środowiskiem lokalnym

•

•

zapewniamy uczniom wszechstronny rozwój,
wysoki poziom nauczania oraz fachową
opiekę pedagogiczną,

bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrę
pedagogiczną, mającą doświadczenie
w pracy z dziećmi i młodzieżą,

•

ciekawe i nowoczesne metody nauczania,

•

wysokie wyniki w nauce,

MAMY:

•

•

zapewniamy ciekawe zajęcia pozalekcyjne
oraz organizujemy wycieczki

•

umożliwiamy aktywne spędzanie czasu w świetlicy
oraz dbamy o rozwój fizyczny na zajęciach SKS,

•

uczestniczymy w programach oraz projektach
współfinansowanych ze środków unijnych,

OFERUJEMY:

budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych

•

„ Zieloną klasę”, „ Miasteczko Ruchu Drogowego”

•

satysfakcję z faktu, że uczniowie z powodzeniem
kontynuują naukę na następnych szczeblach

NASZE OSIĄGNIĘCIA TO MIĘDZY INNYMI:
VI Międzyszkolny konkurs wiedzy o regionie
„Moja mała ojczyzna….na krzepickich szlakach”
•

I miejsce

•

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
rewalidacyjne oraz inne specjalistyczne

•

gry i zabawy w sali zabaw

Konkurs plastyczny: „Krzepicki magistrat
w oczach dzieci i młodzieży”

•

wyjazdy na wycieczki

Kategoria klas IV-V:

•

wyjścia do kin, teatrów, zakładów pracy,

•

ciekawe imprezy, uroczystości szkolne i konkursy,

•
•

•

uczestnictwo w różnorodnych kołach zainteresowań
(m.in. teatralne „A-psik”, plastyczne, szachowe,
koło Caritas, SKS)

Kategoria klas VI-VII
• I miejsce
• II miejsce

•

współpracę z różnymi instytucjami: Domem
Kultury, Strażą Pożarną, Policją, Ratownictwem
Medycznym, Biblioteką Miejską, Poradnią
Psychologiczno – Pedagogiczną.

Konkurs plastyczny: „Zapobiegajmy pożarom”
• I miejsce
• II miejsce
• Wyróżnienie

II miejsce
III miejsce
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Powiatowy Konkurs Ornitologiczny
• I miejsce w kategorii klas I-III

XXIII Ogólnopolski Bieg Krzepkich
•
I miejsce w biegu na 50m kat. Chłopcy Przedszkolaki
•
I miejsce w biegu na 200m kat. Dziewczęta Kl. I-II
•
II miejsce w biegu na 200m kat. Chłopcy Kl. I-II
•
II miejsce w biegu na 400m kat. Dziewczęta Kl. III-IV

Gminny Konkurs Ortograficzny
• II miejsce
• III miejsce

Ogólnopolski Bieg Zajączkowski
• I miejsce w biegu na 50m kat. Chłopcy Przedszkolaki
• I miejsce w biegu na 200m kat. Dziewczęta Kl. I-II
• II miejsce w biegu na 200m kat. Chłopcy Kl. I-II
• III miejsce w biegu na 800m kat. Chłopcy Kl. V-VI

Gminny Konkurs Recytatorski
• I miejsce

Bieg w Złochowicach
• I miejsce w biegu na 200m kat. Dziewczęta Kl. I-II
• I miejsce w biegu na 400m kat. Chłopcy Kl. III-IV
Bieg w Parzymiechach
• I miejsce w biegu na 200m kat. Dziewczęta Kl. I-II
Ogólnopolski Bieg Pętla Rudnicka
• I miejsce w biegu na 300m kat. Dziewczęta Kl. I-II
• II miejsce w biegu na 600m kat. Chłopcy Kl. III-IV

NASZE SPORTOWE OSIĄGNIĘCIA:
Sztafetowe Biegi Przełajowe
Dziewczęta:
• Mistrzostwa Gminy Krzepice - II miejsce
Chłopcy
• Mistrzostwa Gminy Krzepice - II miejsce

Sztafetowe Biegi Przełajowe
Chłopcy
• Mistrzostwa Powiatu Kłobuckiego – III miejsce

Szachy
Chłopcy
• Mistrzostwa Powiatu Kłobuckiego – II miejsce
• I miejsce indywidualnie
Tenis stołowy
• Mistrzostwa Gminy
• Dziewczęta II miejsce
• Chłopcy I miejsce

oprac. Nauczyciele
Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzepicach

SZKOŁA PODSTAWOWA
W ZAJĄCZKACH PIERWSZYCH
Wzorowy przejaw patriotyzmu

Turniej Wiedzy
o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego
Turniej Gminny:
• Drużyna – I miejsce
Klasyfikacja Indywidualna:
• I miejsce
• II miejsce
• III miejsce
Turniej Powiatowy w Truskolasach:
• Drużyna – I miejsce
Klasyfikacja Indywidualna:
• I miejsce
• II miejsce
• III miejsce
Turniej Okręgowy w Częstochowie:
• Drużyna II miejsce

W I A D O M O Ś C I

Tenis stołowy
• Grand Prix Krzepic – I miejsce
• Powiatowy Turniej LZS w Lipiu - I miejsce
• Powiatowy Turniej LZS w Kłobucku - I miejsce
• Powiatowy Turniej LZS w Kłobucku - III miejsce
• Powiatowy Turniej LZS w Lipiu - I miejsce

Z I E M I

Już po raz 18. mieszkańcy Zajączek mieli okazję w niecodzienny sposób uczcić Święto Niepodległości. Wszystko
za sprawą niezwykłych uroczystości, jakie od lat są przygotowywane przez Szkołę Podstawową w Zajączkach
Pierwszych.
Spotkania te gromadzą lokalną społeczność, przedstawicieli samorządu, reprezentantów różnych grup i organizacji. Lokalne świętowanie kolejnych rocznic odzyskania
przez Polskę niepodległości rozpoczyna się od uroczystej
Mszy Św. sprawowanej w intencji ojczyzny, w której udział
biorą delegacje szkół podstawowych, przedstawiciele
OSP z Zajączek Pierwszych i Zajączek Drugich z pocztami
sztandarowymi, przedstawiciele władz gminnych i licznie
zgromadzeni mieszkańcy.
Po zakończeniu Mszy Św. główne uroczystości odbywają się w Szkole Podstawowej w Zajączkach Pierwszych,
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gdzie ma miejsce niezwykła wieczornica patriotyczna.
Przybyli licznie na wieczornicę goście, mieszkańcy Zajączek i okolicznych miejscowości witani są dźwiękami
melodii pieśni legionowych i żołnierskich granych przez
Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Zajączek.

Część oficjalna rozpoczyna się od odśpiewania hymnu
narodowego, następnym punktem uroczystości są przemówienia pani dyrektor, przedstawicieli władz lokalnych,
a po nich ma miejsce niezwykły spektakl w wykonaniu
społeczności uczniowskiej, będący zawsze przejawem
umiłowania ojczyzny, przywiązania do najbliższej okolicy i przepojony poczuciem tożsamości narodowej. Przygotowana przez uczniów akademia w niezwykły sposób
przenosi widzów w okres zniewolenia ojczyzny i trudnych
czasów dla Polski, uczy również jak wielka wartością w życiu człowieka jest wolność i niepodległość. Uroczystości
uświetniona zostaje także koncertem orkiestry dętej, występem Koła Gospodyń Wiejskich z Zajączek oraz wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych do późnych godzin
wieczornych.
Liczny udział mieszkańców w tym wydarzeniu świadczy
o wzorowej postawie, jest dowodem patriotyzmu, umiłowania historii i tradycji
Pomagamy i uczymy pomagać innym
Grudzień to miesiąc, w którym atmosfera przygotowań
do świąt Bożego Narodzenia, pozwala ludziom bardziej
przychylnym wzrokiem spojrzeć na drugiego człowieka
i dostrzec potrzeby innych. Właśnie to wrażliwość i empatia są wartościami szczególnie eksponowanymi w Szkole
Podstawowej w Zajączkach Pierwszych.
Placówka od wielu lat bierze udział w różnych akcjach
charytatywnych i poprzez nie pomogła już wielu osobom.
Przez osiem kolejnych lat, od roku 2009 do 2016, szkoła
uczestniczyła w akcji „Szlachetna paczka”. Zebrano setki
kilogramów produktów spożywczych, przemysłowych, chemicznych, różnego rodzaju sprzęt elektroniczny, zabawki,
odzież i meble. Wszystkie te prezenty trafiły do potrzebujących rodzin z Częstochowy, Wielunia, Olesna, Działoszyna oraz okolicznych miejscowości.
Oprócz wymienionych inicjatyw, szkoła jest organizato-
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rem wielu innych działań prospołecznych. Przygotowuje bowiem i przeprowadza akcje i koncerty charytatywne. Zorganizowała kiermasz biżuterii i kiermasz świąteczny, z którego dochód został przeznaczony na pomoc chorej Wiktorii. Od kilku już lat, szkoła jest pomysłodawcą i organizatorem koncertów charytatywnych. Środki finansowe zebrane podczas koncertów pomagają w opłacenie turnusów
rehabilitacyjnych dla chorej dziewczynki.
W grudniu 2014r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzepicach odbył się koncert „Zajączkowskie Impresje”, a w kwietniu 2016r. szkoła zorganizowała koncert „Serce wielkie
nam daj”, który miał miejsce w sali OSP Zajączki Pierwszych.
W minionym roku, 17 grudnia 2017r. o godz. 16.00 w sali
OSP Zajączkach Pierwszych odbył się koncert charytatywny „Anioły są w nas”.Podczas imprezy zostały zebrane
środki finansowe na turnusy rehabilitacyjne, specjalne zajęcia terapeutyczne, wyposażenie szkolnego gabinetu terapeutycznego oraz sprzęt do integracji sensorycznej. To
niezwykłe wydarzenie uświetnili swoimi występami uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zajączkach Pierwszych,
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Zajączek oraz gwiazda
wieczoru – Paweł Łowicki z zespołem. W tym dniu, na deskach sceny OSP w Zajączkach Pierwszych gościnnie
wystąpił również Łukasz Pilśniak.
oprac. Renata Kistela

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W ZAJĄCZKACH DRUGICH
Grudzień to czas szczególny, miesiąc całorocznych podsumowań, przepełniony atmosferą przygotowań do świąt
Bożego Narodzenia oraz przywitania Nowego Roku. Pragnąc podsumować działalność i osiągnięcia naszej szkoły, uczniów oraz nauczycieli, przedstawimy w skrócie najważniejsze wydarzenia mijającego roku, istotne dla naszej społeczności szkolnej.
Nauka w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
w Zajączkach Drugich odbywa się w formie zajęć obowiązkowych, zajęć pozalekcyjnych, uroczystości szkolnych. Systematycznie organizowane są liczne konkursy o zróżnicowanej tematyce, m.in. plastyczne, sportowe, matematyczne,
przyrodnicze, muzyczne oraz recytatorski. Uczniowie biorą
udział w wielu konkursach na szczeblu gminy i powiatu,
odnosząc sukcesy. Przykładem może być zwycięstwo
grupy ratowniczej naszej szkoły w XIII Powiatowym Biegu
Patrolowym drużyn PCK w Krzepicach oraz nagroda indywidualna Najlepszej Ratowniczki dla uczennicy Pauliny
Wręczyckiej.
Nasza placówka oprócz zadań dydaktyczno – wychowawczych prowadzi działalność kulturalną oraz integracyjną. To
tutaj na różnych imprezach spotykają się zarówno młodzi jak
i starsi członkowie naszego środowiska. Jedną z takich
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uroczystości jest organizowany od kilku lat Festyn Rodzinny, promujący zdrowy tryb życia, któremu towarzyszy
wiele atrakcji – występy dzieci, loteria fantowa, konkurencje sportowe. Najważniejsza jest jednak wspaniała, rodzinna atmosfera, dobra zabawa oraz integracja mieszkańców
naszej miejscowości i najbliższej okolicy.

Grono pedagogiczne Szkoły w Zajączkach Drugich podejmuje wiele kroków, by w sposób jak najdoskonalszy
zadbać o wszechstronny rozwój uczniów. Potwierdzeniem tego jest z pewnością innowacja pedagogiczna
„Książka moim przyjacielem”, przeprowadzona w szkole
przez panie Annę Hałkę oraz Joannę Pietrzak, w okresie
od lutego do czerwca bieżącego roku. Polegała ona na
propagowaniu wśród uczniów mody na czytanie książek
poprzez cykl różnorodnych, atrakcyjnych wydarzeń typu:
poranki czytelnicze, konkursy, warsztaty czy maratony
głośnego czytania. Głównym celem innowacji było budzenie w dzieciach pasji do czytania książek. W trakcie zajęć
prowadzonych w ramach innowacji uczniowie podejmowali szereg różnorakich działań, np. tworzyli inicjały i cytaty
o książkach, zapisywali je w języku polskim i angielskim,
a następnie umieszczali na specjalnie przygotowanej
„Ścianie Czytelniczych Inspiracji”, brali udział w sesji zdjęciowej „Czytanie uskrzadla”. Wielkim wydarzeniem
był „Wieczór z Andersenem”, zorganizowany z okazji
Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci. Podczas
wieczoru uczniowie mieli niepowtarzalną okazję, by spotkać duńskiego baśniopisarza i wysłuchać jednej z baśni,
czytanej przez „samego Andersena”. Był tort, życzenia,
wspólne zabawy i konkursy. Cała noc obfitowała w atrakcyjne wydarzenia.
W ramach innowacji odbyła się także wycieczka do Biblioteki Pedagogicznej w Częstochowie. Uczniowie obejrzeli zbiory biblioteki oraz wzięli udział w specjalnie dla
nich przygotowanych zajęciach. Ponadto w szkole odbył
się I Szkolny Maraton Głośnego Czytania. Dzięki przeprowadzonej innowacji uczniowie przekonali się, że „czytanie to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”. Szkoła promuje czytelnictwo także poprzez udział w programach rządowych: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz „Książki naszych marzeń”.
Dzięki udziałowi w tych programach biblioteka szkolna
wzbogaciła swoje zbiory o książki wskazane przez ucz-
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niów. Wybrali oni książki, które ich autentycznie interesowały, były bliskie ich doświadczeniom w poznawaniu
i rozumieniu współczesnego świata, które chcieli poczytać
dla przyjemności.

Kolejnym wydarzeniem w naszej szkole, które zasługuje na
szczególną uwagę, jest coroczny Międzyszkolny Konkurs
Wiedzy o Regionie „Moja mała ojczyzna… na krzepickich szlakach”, organizowany przez nauczyciela historii,
pana Marcina Gładysza. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych do poszukiwania informacji o najbliższej okolicy. Powszechnie
wiadomo, iż poznanie i pogłębianie wiedzy o lokalnych
wydarzeniach, kulturze czy tradycjach jest niezmiernie
ważne w procesie nauczania jak i wychowania młodych
Polaków. W bieżącym roku szkolnym konkurs miał swoją szóstą odsłonę, odbył się 24.11.2017r. Do rywalizacji
przystąpiły czteroosobowe drużyny reprezentujące szkoły
podstawowe z terenu gminy Krzepice. Potyczki uczniów
odbyły się na dwóch płaszczyznach: konkursu plastycznego, którego tematem był Urząd Miejski w oczach dzieci
i młodzieży oraz turnieju wiedzy w formie testu, wspartego
drużynowymi rozgrywkami o różnorodnej skali trudności.
Uczestnicy musieli rozpoznać zabytki i umiejscowić je na
mapie, rozwiązać krzyżówkę, odgadnąć, co przedstawiają
stare, archiwalne zdjęcia z lat międzywojennych XX wieku,
wykonać pracę graficzną w formie pocztówki oraz wykazać się wiedzą z aktualnych wydarzeń gminy Krzepice.
Wszystkie konkurencje dostarczyły uczestnikom konkursu
wielu emocji.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące życia Szkoły
Podstawowej w Zajączkach Drugich można znaleźć na naszym profilu na Facebooku: www.facebook.com/Szkoła-Podstawowa-im-Kornela-Makuszyńskiego-w-Zajączkach
-Drugich.
oprac. Małgorzata Jackiewicz
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SZKOŁA PODSTAWOWA W STAROKRZEPICACH
„Droga mleczna”
27.września 2017 r. uczniowie kl.
IV – VI mieli okazję spróbować swoich sił w dojeniu Mućki. Podczas warsztatów „Droga mleczna” w Gospodarstwie Agroturystycznym u pani
Aliny Bulskiej w Zwierzyńcu Pierwszym poznali stare przedmioty służące do wyrobu masła, etapy jego
powstawania oraz własnoręcznie
wykonali świeże masło.
Przedszkolaki na medal
10.10.2017r. – ten dzień z pewnością pozostanie w pamięci na długo
grupie najmłodszej „Elfy”, ponieważ
tego dnia zostali oni oficjalnie przyjęci do społeczności przedszkolnej. Z tej okazji nasze przedszkole
odwiedził aktor teatralny, który wystawił teatrzyk pt.: „Pirackie przypadki Kapitana Gapki - czyli wesołe pasowanie na przedszkolaka”.
Następnie pani Emilia Korzekwa
oficjalnie przyjęła dzieci do grona
przedszkolaków i wręczyła im dyplomy oraz medale. Wszystkie grupy
bardzo miło spędziły czas, wzięły
udział w kilku zabawach, a całe spotkanie zostało zwieńczone wspólnym
zdjęciem.
Narodowe Czytanie 2017
Zgodnie z tradycją uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczyli
w ogólnopolskiej akcji „Narodowe
Czytanie”. Spotkanie z działem literackim – „Weselem” Stanisława
Wyspiańskiego odbyło się w murach
szkoły podczas uroczystego apelu.
Ślubowanie uczniów klasy I
13 października 2017 roku o godzinie 9.00 w Szkole Podstawowej
w Starokrzepicach odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klasy 1. W tym dniu, od samego rana
panowała świąteczna atmosfera.
Na wstępie Dyrektor szkoły powitał
gorąco wszystkich przybyłych gości: Burmistrza Krzepic - Krystiana

Kotynię, rodziców, nauczycieli, uczniów klas starszych, a szczególnie
serdecznie klasę pierwszą. Dzieci
zaprezentowały swoje umiejętności
wokalne i recytatorskie. Uczniowie
w odświętnych strojach, w biretach
na głowach udowodnili, że są gotowi do sumiennej pracy w szkole.
Po zakończonej części artystycznej,
w niezwykle podniosłej atmosferze,
przed pocztem sztandarowym
pierwszacy ślubowali być dobrymi
Polakami, godnie reprezentować
swoją szkołę, swym zachowaniem
i nauką sprawiać radość rodzicom
i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania Pan Dyrektor dokonał symbolicznego pasowania na ucznia.
Po uroczystości pasowania dzieci
dostały pamiątkowe dyplomy, które
wręczył Burmistrz Krzepic, a z rąk
Dyrektora otrzymały legitymacje
szkolne. Również rodzice pamiętali
o święcie dzieci. Przybyli w licznym
gronie, zorganizowali „słodkie” przyjęcie oraz wręczyli „ tytę „ tzw. róg
obfitości wypełniony słodyczami.
Wycieczka do Krakowa
27 października 2017 r. uczniowie
klasy VII szkoły podstawowej oraz
klas gimnazjalnych wraz z opiekunami: p. Magdaleną Droś, p. Elżbietą
Pąchalską i p. Eweliną Krotlą wzięli udział w wycieczce. Zwiedzanie
Krakowa rozpoczęło się od zwiedzania Wawelu oraz historycznego centrum Krakowa. Kolejnym
punktem programu wycieczki były
Targi Książki, na których uczniowie
spotkali Wojciecha Cejrowskiego,
znanego podróżnika i autora wielu
książek.
Na zakończenie grupa skorzystała
z licznych atrakcji w HistoryLandzie.
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„Zdrowe i smaczne śniadanko”
W ramach realizacji
nowego „Programu
dla szkół” (dawniej:
„Warzywa i owoce
w szkole”) 11 października 2017 r. wychowawczyni klasy
III, p. Marlena Brodziak, zorganizowała wraz z uczniami
warsztaty kulinarne
pod hasłem „Zdrowe
i smaczne śniadanko”.
„Droga do wolności”

25 listopada przypada święto, które szczególnie lubią najmłodsi – Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji w naszej
szkole zostały zorganizowane liczne atrakcje – gry, zabawy, konkursy i słodki poczęstunek przygotowany przez
rodziców.
Kiermasz Świąteczny
1 grudnia 2017 r. w naszej szkole odbył się „Kiermasz
świąteczny”, na którym można było kupić wiele pięknych
ozdób wykonanych przez uczniów, pod kierunkiem p. Ewy
Kluby lub podarowanych przez rodziców. Były stroiki,
ozdoby z masy solnej, choinki, bombki, kartki świąteczne,
aniołki, pierniki itp. Podczas spotkania można było wypić
kawę lub herbatę, a także skosztować pysznych ciast upieczonych przez niezawodne mamy. Dochód ze sprzedaży
świątecznych artykułów zostanie przeznaczony na zakup
nowych strojów sportowych dla szkolnej reprezentacji.

W piątek 10 listopada w Szkole Podstawowej im.
Władysława Reymonta odbyła się uroczysta akademia
z okazji Narodowego Święta Niepodległości przygotowana przez uczniów klasy II gimnazjum i VII pod
kierunkiem p. Doroty Muszyńskiej i p. Beaty Skalik.
Pięknym i wzruszającym montażem słowno – muzycznym ukazującym niezwykle trudną, pełną cierpień
i wyrzeczeń drogę naszej Ojczyzny do wolności cała szkolna społeczność uczciła 99. rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości.

Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej
im. W. Reymonta w Starokrzepicach

„Misiowy Dzień”

•

Marcel Suchański – I miejsce – VI Powiatowy Konkurs
Kaligraficzny (mgr Marlena Brodziak)

•

Zuzanna Sikora – kwalifikacja do II etapu Przedmiotowego
Konkursu z Języka Angielskiego (mgr Grzegorz Nicpoń)

•

Wojciech Kierat – kwalifikacja do II etapu Przedmiotowego Konkursu z Geografii (mgr Bożena Drab)

•

Filip Kiedrzyn – kwalifikacja do II etapu Przedmiotowego Konkursu z Matematyki (mgr Ewelina Krotla)

•

Patryk Kiepura – kwalifikacja do II etapu Przedmiotowego Konkursu z Matematyki (mgr Ewelina Krotla)

Osiągnięcia sportowe uczniów
Szkoły Podstawowej im. Wł. Reymonta
w Starokrzepicach w roku szkolnym 2017/2018
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wł. Reymonta w Starokrzepicach wzięli udział w wielu zawodach sportowych,
odnosząc spore sukcesy. W rocznym podsumowaniu
wszystkich wyników zawodów sportowych Szkolnego
Związku Sportowego dziewczęta klas gimnazjalnych uzys-
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kały II miejsce, natomiast chłopcy uplasowali się na IV miejscu. W roku szkolnym 2017/2018 dziewczęta klas gimnazjalnych zdobyły I miejsce w Powiatowych Sztafetowych
Biegach Przełajowych, tym samym przechodząc do etapu
zawodów rejonowych w Częstochowie, gdzie uplasowały
się na III miejscu. Dziewczęta i chłopcy klas gimnazjalnych
osiągnęli także świetny wynik na Powiatowych Zawodach
Szachowych zdobywając II miejsce w klasyfikacji gru-

powej. Chłopcy klas IV – VI także mogą poszczycić się
osiągnięciami, zajmując III miejsce w Powiatowych Sztafetowych Biegach Przełajowych.
Miejmy nadzieję, że doczekamy się jeszcze wielu sukcesów naszych sportowców, które staną się motywacją do
dalszej wytężonej pracy.
oprac. Nauczyciele Szkoły Podstawowej
w Starokrzepicach

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W STAROKRZEPICACH
Dzień Marchewki
26 października 2017 r. dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Starokrzepicach, w ramach zdrowego odżywiania, obchodziły Dzień Marchewki. Celem tego dnia było
przedstawienie i promowanie spożywania warzyw, a na
przykładzie marchewki zwrócenie uwagi na jej walory
odżywcze i smakowe oraz kształtowanie nawyku spożywania warzyw w różnej postaci.

Ziemniak, kartofel, pyra, grula, a może… bulwa?
- „Święto Pieczonego Ziemniaka”
16.10.2017r. przedszkolaki uczciły „Święto pieczonego
ziemniaka”. Z tej okazji zorganizowano dla dzieci wiele atrakcji, a mianowicie: pieczenie ziemniaków w ognisku, gry
i zabawy na boisku szkolnym, a także konkursy plastyczne
dla poszczególnych grup wiekowych.

Spektakl pt. „Mała syrenka”
– wycieczka do MDK w Oleśnie
23 października 2017 r. dla dzieci z grup przedszkolnych
Szkoły Podstawowej w Starokrzepicach, został zorganizowany wyjazd na przedstawienie teatralne pt.: „Mała
Syrenka”. Spektakl odbył się w Miejskim Domu Kultury
w Oleśnie. Bajkową historię, doskonale znaną, wszystkie
dzieci oglądały z zapartym tchem. Przedstawienie dostarczyło wielu emocji i wrażeń. Zainteresowanie spektaklem
wyzwoliło w najmłodszych ciekawe dialogi i dowcipy oraz
śpiewanie piosenek.
oprac. Nauczyciele Oddziału Przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej w Starokrzepicach
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PROJEKTY I DZIAŁANIA INNOWACYJNE REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU
SAMORZĄDOWYM NR 1 W KRZEPICACH
Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez
proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co
umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń. W efekcie
takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia
nauki na pierwszym etapie edukacji.
W myśl amerykańskiego pisarza Roberta Fulghuma
„Wszystkiego co naprawdę warto wiedzieć nauczyłem
się w przedszkolu” staramy się oddziaływać na wszystkie sfery rozwojowe dziecka. Realizacja podstawy programowej jest obowiązkiem.
My - Nauczyciele, robimy więcej. Aby uatrakcyjnić pobyt
dziecka w przedszkolu oraz przekazać wiedzę w ciekawy
sposób włączmy się w różne projekty, akcje charytatywne
i społeczne. Od wielu już lat uczestniczymy w akcji „Góra
Grosza” organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom.
Dzieciaki zbierają do skarbonki pieniążki o nominałach 1,
2, 5 groszy oraz większe. Akcją koordynuje pani Janina
Filak. W ten sposób uczymy dzieci nieść pomoc i dobro.
Podjęte przez nas działania wzbudzają poczucie własnej
wartości, uczą empatii, uwrażliwiają na potrzeby innych,
integrują środowisko przedszkolne. Uczą, że wspólnie
wszyscy razem możemy zdziałać więcej.

Koordynatorkami w/w akcji były nauczycielki pani Bożena
Kała i Ewa Grzelińska. Przedszkolaki przygotowały piękny
plakat na dodatkowych zajęciach plastycznych prowadzonych przez panią Beatę Jackiewicz. Rodzice oraz dzieci przekazały różne artykuły, książki, gry, maskotki, artykuły higieniczne, artykuły żywnościowe i dużo słodyczy.
Dary zostały przekazane organizatorom akcji, a następnie
w worku Mikołaja pojechały do dzieci z przedszkoli i szkół
na Wileńszczyźnie.
Na przestrzeni ostatnich dwóch lat zostały wprowadzone
trzy innowacje pedagogiczne.

Pierwsza innowacja pedagogiczna „Spotkania z przyrodą
w ogródku przedszkolnym” edukacyjny program przyrodniczo-ekologiczny dla dzieci w wieku przedszkolnym została opracowana przez panią Janinę Filak.
W lutym 2016 r. program edukacyjno- przyrodniczy został
wpisany do Rejestru Innowacji Pedagogicznych, prowadzonego przez Kuratora Oświaty w Katowicach.
Realizowany będzie do 30 czerwca 2018 r. Programem
objęte są dzieci ze wszystkich grup wiekowych. Przy pomocy rodziców i pracowników przedszkola, z własnych
kosztów placówki utworzono warzywny ogródek doświadczalny, a także skalniak kwiatowy.

W miesiącu listopadzie włączyliśmy się w akcję charytatywną prowadzoną przez Towarzystwo Patriotyczne
„KRESY” – „Mikołaj z Polakami na Wileńszczyźnie”. Tak
niewiele trzeba, aby pomóc innym, wystarczą dobre
chęci i wielkie serce, które okazali nasi milusińscy- cała
brać przedszkolna, rodzice i personel przedszkola.

W czasie trwania innowacji realizowane są zadania mające na celu rozbudzanie zainteresowania dzieci światem przyrody i wielozmysłowe aktywizowanie procesów
rozwojowych dzieci. Dzięki stosowaniu nowatorskich, aktywizujących metod i form działalności, dzieci mają możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą, odkrywają
jej tajemnice poprzez obserwację, zabawy badawcze
i doświadczalne z elementem eksperymentu.
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Chętnie uczestniczą w zajęciach przyrodniczych, spotkaniach z rodzicami w ogrodzie przedszkolnym, oraz z og-
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W ostatnich latach duży nacisk położony jest na rozwój
czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Stąd
pomysł na opracowanie i wprowadzenie innowacji „ I Ty
możesz czytać razem z nami”. Autorkami są panie Bożena
Kała i Małgorzata Słomian..
Nauczycielki przystąpiły do wprowadzania innowacji czytelniczej, aby uzmysłowić, że dziecko nie rodzi się czytelnikiem, trzeba w nim obudzić chęć korzystania z książki,
a skutecznym na to sposobem jest obcowanie z nią.

rodnikiem, leśnikiem, szkółkarzem. Biorą udział w przedstawieniach, turniejach i konkursach o tematyce przyrodniczo- ekologicznej na szczeblu międzygrupowym
i gminnym (coroczny udział w Konkursie Ekologicznym
w SP w Zajączkach I). W minionym roku zwiedziły Rezerwat Przyrody „Modrzewiowa Góra” podążając ścieżką
dydaktyczną.

Plan realizacji programu czytelniczego został przedstawiony
i pozytywnie przyjęty przez rodziców. Celem innowacji jest
kształtowanie pozytywnego stosunku do książki, rozwijanie
wyobraźni, wzbogacanie słownictwa, uwrażliwienie na
krzywdę ludzką, zachęcanie do właściwego spędzania
wolnego czasu, budowanie więzi między dziećmi i rodzicami, włączanie rodziców i innych dorosłych w życie
przedszkola.
W bieżącym roku planowana jest współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Dankowicach oraz wizyta studyjna w tej miejscowości, polegająca głównie na zapoznaniu
dzieci z funkcjonowaniem Sołeckiej Biblioteki Plenerowej
– czyli mini wypożyczalni książek, która znajduje się na
placu dawnej szkoły. Nauczycielki zamierzają również
zorganizować wycieczkę do Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krzepicach. Podejmowane działania wpłyną na rozwój
naszych wychowanków i uświadomią dorosłym ważną
rolę książki.
Dużym zainteresowaniem cieszy się projekt realizowany
przez panią Janinę Filak „Jestem dobrym dyżurnym”.

Zgodnie z wpisem do Rejestru Innowacji Pedagogicznych,
prowadzonym przez Kuratora Oświaty w Katowicach
z dniem 1 października 2016 roku pani Alicja Polus, która
rozpoczęła realizację trzyletniej innowacji „Smerf językoznawca”.
Program innowacji składa się z 2 etapów pracy: pedagogizacji rodziców i zajęć logopedycznych.
Celem programu jest: kształtowanie mowy dziecka, zapobieganie wadom i zaburzeniom wymowy, przygotowanie
rodziców do prowadzenia ćwiczeń logopedycznych, przygotowanie dzieci do opanowania umiejętności czytania
i pisania, osiągnięcia dojrzałości szkolnej oraz promowanie czynników poprawiających jakość mowy.
Innowacja powinna przyczynić się do zmniejszenia błędów wad wymowy dzieci i osiągnięciu przez nich sukcesu
szkolnego. Rodzicom pozwoli lepiej zrozumieć problem
rozwoju mowy i zintegruje ich z nauczycielem wychowawcą.

Pomysł projektu pojawił się w wyniku obserwacji zainteresowań dzieci podczas zabaw dowolnych w kąciku
kucharskim. W związku z tym, że sala starszaków mieści
się w stołówce, dzieci miały okazję przyglądać się czynnościom związanym z przygotowaniem do posiłków. Często
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wyrażały chęć pomocy paniom kucharkom. Aktywność społeczna jest bardzo ważna w prawidłowym rozwoju dziecka, toteż głównym celem projektu jest nabywanie coraz
większej samodzielności poprzez działanie.

i rebusów, organizowaniem przedstawień, pracach pielęgnacyjno-hodowlanych i doświadczalnych w ogródku
przedszkolnym.
Chłopcy z MOW-u już dwukrotnie odwiedzili „Słoneczka”
w Dniu Mikołaja, sprawiając dzieciom miłą niespodziankę.
Dużo radości dostarczają dzieciom organizowane przez
wychowanków turnieje sportowe w ogrodzie przedszkolnym, gdzie uczą się współzawodnictwa oraz zasad fair
play.

Mamy nadzieję, że bardzo dobrze układająca się współpraca będzie trwała jeszcze wiele lat. W codziennej pracy
przedszkola bardzo dużo się dzieje. To niewielki wycinek
naszej pracy, który potwierdza aktywność, współpracę
nauczycieli, dzieci, rodziców i środowiska.
W czerwcu 2015 roku przedstawieniem bajki „O czerwonym Kapturku” rozpoczęła się cykliczna współpraca Przedszkola Samorządowego w Krzepicach z wychowankami
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Julianpola.
Projekt „Przyjaciele Maluchów” miał na celu upowszechnianie czytelnictwa oraz kształtowanie postaw i wychowanie
do wartości.

Relacja z realizacji na stronie internetowej przedszkola
www.psnr1krzepice.szkolnastrona.pl

oprac. nauczyciele:
Janina Filak, Małgorzata Słomian, Bożena Kała, Alicja
Polus oraz Dyrektor Przedszkola, Danuta Przybylska

Współpraca grupy „Słoneczka” z wychowankami MOW
polega na wspólnym czytaniu, rozwiązywaniu zagadek
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2017 R.

W minionym roku kalendarzowym w Gminnym Ośrodku
Kultury w Krzepicach odbyło się wiele ciekawych wydarzeń skierowanych do różnych grup wiekowych.

Klimatyczny koncert połączono z rozstrzygnięciem Gminnego Konkursu Plastycznego „Bożonarodzeniowa szopka” oraz
konkursu literackiego „Gmina Krzepice w Twojej legendzie”.

Nowy rok rozpoczął się wspólnym „Kolędowaniem na jazzowo” z zespołem Im Fanki Tim. Muzycy znani słuchaczom m.in. z dolnośląskich rozgłośni radiowych wystąpili
6 stycznia 2017r. na deskach sceny GOK ze specjalnym repertuarem świątecznym „Kolędy na jazzowo”.
Publiczność wysłuchała staropolskich kolęd i pastorałek
oraz znanych standardów amerykańskich utworów
świątecznych w ciekawych, jazzowych aranżacjach.
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Akcja Ferie 2017. zakończyła się premierą spektaklu
„Królowa Śniegu” w wykonaniu Krzepickiej Sceny Teatralnej „Sotie”. Sceniczną adaptację baśni Andersena powtarzano na deskach sceny GOK dwukrotnie, bowiem cieszyła się ogromną popularnością i zainteresowaniem publiczności.

W połowie stycznia w sali kinowej GOK odbył się 25.
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podobnie jak
w latach ubiegłych, w organizację tego wydarzenia zaangażowali się uczniowie Zespołu Szkół w Krzepicach na
czele z panią Bożeną Drab, koordynatorką sztabu WOŚP.
Działania wolontariuszy wsparli członkowie Młodzieżowej
Rady Soleckiej z Dankowic, jak również grupy artystyczne
z terenu gminy Krzepice. Program sceniczny przygotowała
sekcja wokalna Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Zajączek Pierwszych
oraz dziecięcy zespół wokalny „Wiolinki” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzepicach.

Sala kinowa wypełniona po brzegi, zajęte wszystkie miejsca siedzące i stojące, radość wymalowana na twarzach
publiczności – tak można w skrócie zrelacjonować koncert
Damiana Holeckiego, który wystąpił na deskach sceny GOK
z okazji Dnia Kobiet. Artysta znany głównie z programów
emitowanych przez TVS Silesia zaśpiewał swoje najpopularniejsze, romantyczne przeboje dla kobiet i o kobietach.
Podczas prawie dwugodzinnego koncertu, życzenia dla
wszystkich pań, w imieniu Burmistrza Krzepic oraz samorządu gminnego złożył pan Mateusz Kluba, przewodniczący Rady Miejskiej.

Ferie zimowe upłynęły w miłej i bardzo kreatywnej atmosferze. W Gminnym Ośrodku Kultury odbywały się ciekawe zajęcia taneczne, plastyczne, literackie, wokalno – rytmiczne i ogólnorozwojowe. Ponadto zorganizowano
wyjazd do Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
na spektakl „Roszpunka”.
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Ponad półroczne przygotowania, zajęcia w małych grupach
oraz wspólne próby muzyczne i wokalne sześćdziesięciu
artystów – amatorów z Praszki i Krzepic zaowocowało koncertami finałowymi projektu „Arka 2”. Młodzi artyści i instruktorzy (gitarzyści, perkusiści i wokaliści) z Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach, Miejskiego Ośrodka Kultury
w Praszce i praszkowskiego Przedszkola Sióstr Felicjanek
połączyli siły, aby wspólnie wystąpić z repertuarem
piosenek „Arki Noego” z płyty „Petarda”. Muzyczny finał
projektu w rockandrollowym klimacie obył się w Domach
Kultury – w Krzepicach i Praszce.

Latem na podwórku przy Gminnym Ośrodku Kultury na
ul. Krótkiej 2 odbywały się cykliczne pikniki „Z kulturą na
Ty!” adresowane do najmłodszych i nie tylko. Wakacyjne
spotkania na świeżym powietrzu obfitowały w taneczne
zabawy, konkursy zręcznościowe oraz warsztaty
plastyczne pod chmurką. Oprócz pikników, dzieci mogły
skorzystać ze specjalnej, wakacyjnej oferty zajęć. Wśród
propozycji znalazła się m.in. wycieczka do parku rozrywki
Energyladnia w Zatorze.

Na przełomie marca i kwietnia 2017r. zorganizowano
premierę programu artystycznego „Cygańska biesiada”
w wykonaniu grupy wokalnej działającej w Gminnym
Ośrodku Kultury w Krzepicach. Na deskach sceny GOK
pojawiły się barwne cyganki, które wykonały oryginalny,
muzyczny repertuar nawiązujący do dziejów cygańskich
taborów.

Na początku kwietnia swój debiut muzyczny miała również
sekcja nauki gry na pianinie. Dzieci, które uczęszczają na
zajęcia stałe przygotowały ciekawy program artystyczny.
Występ był okazją do zaprezentowania się przed kameralną publicznością w repertuarze różnorodnych utworów,
które zostały przygotowane specjalnie na tę okazję.

VI Krzepickie Dni Jakubowe
Krzepickie Dni Jakubowe, to wydarzenie, które na stałe
wpisało się w gminny kalendarz imprez kulturalnych.
W minionym roku wspólne, doroczne święto miasta, gminy
i parafii Krzepice odbyło się w dniach 20-23 lipca 2017r.
Impreza rozpoczęła się plenerowym koncertem ballad
Leonarda Cohena w wykonaniu Kuby Michalskiego. Tę niezwykłą ucztę artystyczną przygotowała Gminna Biblioteka
Publiczna w Krzepicach – było to także spotkanie jubileuszowe, bowiem instytucja świętowała 70-lecie istnienia.
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Ciekawym wydarzeniem artystycznym w programie imprezy był również koncert muzyki sakralnej z różnych epok
zorganizowany we wnętrzu zabytkowego kościoła pw. Św.
Jakuba w Krzepicach. Nad przygotowaniem repertuaru
czuwał Marcin Lauzer – jasnogórski dyrygent i organista.
Uroczyste otwarcie artystycznej części Dni Jakubowych
połączone było z wręczeniem nagród Burmistrza Krzepic
i Rady Miejskiej za wybitne osiągnięcia sportowe.
W sobotni wieczór, na scenie ustawionej rynku w Krzepicach uhonorowano najlepszych sportowców i trenerów oraz
osoby zaangażowane w działalność sportowo – rekreacyjną. Po tym akcencie rozpoczął się program rozrywkowy.
Podczas dwóch dni, oprócz występów lokalnych artystów
– Młodzieżowych Orkiestr Dętych, Natalii Rakowskiej,
zespołu Marbonare, sekcji wokalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach i ludowego zespołu śpiewaczego KGW
Zajączki Pierwsze, na scenie wystąpili twórcy znani
młodemu pokoleniu oraz ci, których lubią i pamiętają
nieco starsi mieszkańcy. Młodzież świetnie bawiła
się na koncercie w klimacie etno – elektro wykonaniu
GOORALA, artysty łączącego folkowe brzmienia
z muzyką elektroniczną. Nie zabrakło również
dyskoteki na świeżym powietrzu, którą poprowadził
GJ Kriss. Największe przeboje zespołu The Beatles”
przypomniał energetyczny zespół „The Beatlmen”, a
muzyczny powrót do lat 60,70 i 80 tych zgotował publiczności zespół „Grająca szafa”. Niekwestionowaną
gwiazdą VI Krzepickich Dni Jakubowych był legendarny zespół Trubadurzy, który w minionym roku
świętował 50-lecie działalności artystycznej. Koncert
cieszył się dużym zainteresowaniem – licznie
zgromadzona publiczność nagrodziła artystów
gromkimi brawami oraz zaśpiewała głośne „Sto
lat”, które dla zespołu było wzruszającym prezentem
z okazji okrągłego jubileuszu swojej aktywności
scenicznej.
Podobnie, jak w latach ubiegłych, Dniom Jakubowym
towarzyszył tradycyjny jarmark kupiecki z udziałem
rękodzielników, rzemieślników, twórców ludowych,
lokalnych organizacji, instytucji oraz sołectw z terenu
gminy Krzepice. Z każdym rokiem, stoiska są coraz
piękniejsze, wystawcy chętnie przyjeżdżają do
Krzepic, a gminne organizacje i grupy nieformalne
prześcigają się w pomysłach dotyczących aranżacji
stoisk.
Jarmarkowi towarzyszył konkurs na najładniejsze
stoisko wystawiennicze, a o werdykcie zdecydowała publiczność w drodze głosowania: III miejsce
zajęło stoisko z rękodziełem autorstwa Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Dankowicach, a II miejsce zdobyło Krzepickie Koło Kolekcjonerów, które
przygotowało bardzo ciekawą wystawę staroci.
Laureatami zaszczytnego I miejsca zostali mieszkańcy
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sołectwa Dankowice, którzy przygotowali stoisko poświęcone historii i tradycji pszczelarstwa w swojej miejscowości.
VI Krzepickim Dniom Jakubowym towarzyszyły również
wydarzenia o charakterze sportowo – rekreacyjnym. Na
„Orliku” przy Zespole Szkół w Krzepicach rozegrano
turniej piłki nożnej o puchar Burmistrza Krzepic, a w hali
sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzepicach odbył się
turniej piłki siatkowej. Na zalewie „Łezka” zorganizowano
również zawody wędkarskie, które cieszyły się dużym
zainteresowaniem wśród miłośników wędkowania.
Ciekawym akcentem ubiegłorocznego święta miasta była
akcja profilaktyczna i prozdrowotna zorganizowana przez
Fundację Śląskiego Centrum Chorób Serca. Ofertę dla
siebie w programie imprezy znaleźli również najmłodsi
mieszkańcy – na rynku pojawiła się bezpłatna strefa
zabawy, a na podwórku przy Gminnym Ośrodku Kultury
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zorganizowano plenerową strefę odkrywania historii nawiązującą do Jubileuszu 660 – lecia Krzepic. Dzieci
uczestniczyły w interesujących konkursach historycznych,
rozwiązywały quizy i łamigłówki oraz poszukiwały
skarbów zakopanych w piaskownicach na placu zabaw.
Podobnie jak w latach ubiegłych, na przełomie sierpnia
i września do Krzepic przybyła grupa rekonstrukcyjna 21.
Pułku Ułanów Nadwiślańskich z Krakowa. Wizyta ułanów
- rekonstruktorów, każdego roku zwiastuje rocznicowe
obchody wybuchu II wojny światowej pod Krzepicami.
Na okoliczność upamiętnienia wydarzeń z września 1939
roku została odprawiona uroczysta Msza Św. w intencji
ojczyzny oraz złożono kwiaty w miejscach pamięci.

We wrześniu rozpoczął się nowy rok artystyczny. W ofercie
Domu Kultury znalazły się zajęcia muzyczne, plastyczne,
ogólnorozwojowe, językowe, wokalno – rytmiczne i świetlicowe. Zajęcia odbywają się w budynku GOK na ul.
Krótkiej 2 późnymi popołudniami i wieczorami. Ponadto,
w budynku organizowane są spotkania i warsztaty edukacyjne w ramach Mobilnego Uniwersytetu Kultury i Sztuki
– projektu realizowanego we współpracy z Regionalnym
Ośrodkiem Kultury w Częstochowie. Dużym zainteresowaniem cieszą się także zajęcia sekcji rękodzieła artystycznego dla osób dorosłych. Panie tworzą małe arcydzieła
z różnych materiałów plastycznych - na zajęciach powstały
już różne kreatywne ozdoby – modelinowe magnesy,
świąteczne stroiki, choinki z krepiny, przestrzenne kwiaty
z serwetek i wiele innych, oryginalnych prac.

Bardzo dużym zainteresowaniem mieszkanek naszej gminy
cieszyły się warsztaty kosmetyczne „Dla zdrowia i urody”,
które poprowadziły doświadczone kosmetyczki – Olga
Żochowska – Grzyb i Martyna Świtoń z krzepickiego studia
urody „La Madame”. Podczas zajęć panie mogły określić
typ swojej urody, dobrać odpowiednie kosmetyki do
pielęgnacji cery oraz wysłuchać wielu cennych wskazówek
na temat zasad wykonywania makijażu dziennego.

11 listopada 2017r. odbyły się Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości. W kościele parafialnym
pw. Św. Jakuba Apostoła została odprawiona Msza Św.
w intencji Ojczyzny, a po jej zakończeniu został zorganizowany Przemarsz Niepodległościowy ulicami Krzepic,

W październiku w Gminnym Ośrodku Kultury swoją twórczość zaprezentowała Śląska Grupa Artystyczna „Laura”.
Podczas wernisażu wystawy można było podziwiać prace
miłośników malarstwa, metaloplastyki i innych technik
zdobniczych. Choć zdecydowana większość członków
grupy jest związana z Siemianowicami, to na ekspozycji
pojawiły się również akcenty lokalne, nawiązujące do
krajobrazu i historii gminy Krzepice.
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który zakończył się uroczystościami na cmentarzu, pod
pomnikiem „Bohaterom Ziemi Krzepickiej”. Delegacje szkół,
samorządu i lokalnych organizacji złożyły kwiaty, a koncert utworów patriotycznych wykonała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Zajączek Pierwszych.

Tegoroczne Mikołajki odbyły się w plenerze. Na podwórku
przy Gminnym Ośrodku Kultury został zorganizowany
piknik dla najmłodszych z udziałem wesołych bałwanków,
pingwinków, niedźwiadków polarnych, elfów oraz gościa
specjalnego – Świętego Mikołaja. Pomimo chłodu zabawa była wspaniała. Animatorki prowadziły dla wszystkich taneczne zabawy oraz świąteczne konkursy z nagrodami. Zimny wiatr nie przeszkodził w dobrej zabawie,
a na twarzach uczestników gościł uśmiech. Organizatorzy zadbali o ciepłą herbatę z sokiem malinowym,
a Święty Mikołaj nie zapomniał zabrać ze sobą worka
z prezentami – każdy, kto przybył w tym dniu na podwórko
Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach otrzymał słodkie
upominki. Piknikowi towarzyszył kiermasz ozdób świątecznych wykonanych przez podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krzepicach.

III Powiatowy Przegląd Pieśni
Patriotycznych
W sobotę 4 listopada w hali sportowejGimnazjum im.
K. Wielkiego w Krzepicach odbył się III Powiatowy Przegląd
Pieśni Patriotycznych. Jak co roku przegląd organizowany jest
w związku ze zbliżającymi się obchodami Narodowego
Święta Niepodległości. W przeglądzie brało udział 20
zespołów z terenu powiatu kłobuckiego, w tym zespoły
śpiewacze kół gospodyń wiejskich oraz przedstawiciele
kół zrzeszających emerytów i rencistów:

W minionym roku kalendarzowym, swoją aktywną
działalność kontynuowało Krzepickie Koło Kolekcjonerów
– nieformalna grupa pasjonatów, którzy cyklicznie spotykają się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury na ul. Krótkiej 2,
aby dzielić się swoimi zainteresowaniami z innymi oraz
prezentować swoje ciekawe zbiory i kolekcje mieszkańcom
gminy Krzepice. Koło zorganizowało kilka ciekawych
wystaw czasowych. W gablotach umieszczonych w sali
konferencyjnej GOK-u można było podziwiać m.in.:
•
•
•
•
•

kolekcję modeli samochodów z różnych epok
ekspozycje poświęcona powstaniu styczniowemu
zbiór zabytkowych przedmiotów wyposażenia domostw
skały i minerały
monety świata oraz znaczki pocztowe
oprac. Dyrektor GOK Kamila Jarząb,
Magdalena Zalewska, Elżbieta Małoszyc

Zespół Śpiewaczy Rady Powiatowej KGW w Kłobucku
Zespół Śpiewaczy „Rębielanki” z Rębielic Królewskich
Zespół Śpiewaczy „Łobodnianki” z Łobodna
Zespół Śpiewaczy „Jarzębina” z Truskolas
Zespół Śpiewaczy „Lawenda” z Przystajni
Zespół Śpiewaczy „Złochowiczanki” ze Złochowic
Zespół Śpiewaczy „Wręczynki” z Wręczycy Wielkiej
Zespół Śpiewaczy „Szarlejka” z Szarlejki
Zespół Ludowy „Zajączki” z Zajączek
Zespół Śpiewaczy „Łęgowianki” z Władysławowa
Zespół Śpiewaczy „Jutrzenka” z Popowa
Zespół Śpiewaczy „Koniczynki” z Kuźnica Nowa Anonów
Zespół Śpiewaczy „Kulejanki” z Kulejów
Zespół
Zespół
Zespół
Zespół
Zespół
Zespół
Zespół

Śpiewaczy
Śpiewaczy
Śpiewaczy
Śpiewaczy
Śpiewaczy
Śpiewaczy
Śpiewaczy

„Grodzianki” z Grodziska
„Kleśniczanki” z Kleśnisk
„Ferajna” ze Starokrzepic
„Czeremcha” z Parzymiech
„Zamłyniczanki” z Zamłynia
„Kalina” z Truskolas
„Kłobuczanie” z Kłobucka
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Każdy Zespół mógł zaprezentować się wykonując dwa
utwory muzyczne o charakterze patriotycznym. Zgromadzonych gości i uczestników przeglądu przywitali współgospodarze imprezy Starosta Kłobucki Henryk Kiepura,
Burmistrz Krzepic Krystian Kotynia oraz Przewodnicząca
Rady Powiatowej Kół Gospodyń Wiejskich Janina Koślik.

Ta piękna, patriotyczna impreza zgromadziła ponad 300
osób z terenu całego powiatu i nie tylko. Wśród obecnych
gości znaleźli się m. in.: Przewodniczący Sejmiku Śląskiego
Stanisław Gmitruk, Członek Zarządu Powiatu w Kłobucku
Józef Borecki, Wójt Gminy Opatów Bogdan Sośniak,
Wójt Gminy Panki Bogdan Praski, Radni Rady Powiatu
w Kłobucku: Aneta Kiepura, Wacław Kmieć i Zdzisława
Kall, ks. Proboszcz Parafii św. Jakuba w Krzepicach Sławomir Masłowski, Radni Rady Gminy w Krzepicach:
Przewodniczący Mateusz Kluba, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Dyrektor Regionalnego Związku Rolników
Kółek i Organizacji Rolniczych w Częstochowie Ireneusz
Blukacz, Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach
Anna Szopa i Gabriela Kluba. Wszyscy uczestnicy
przeglądu otrzymali pamiątkowe dyplomy. Uroczystość
prowadziła pani Gabriela Jachimczak Przewodnicząca
Koła Gospodyń Wiejskich w Starokrzepicach.
źródło: Starostwo Powiatowe w Kłobucku

RAMOWY HARMONOGRAM IMPREZ, WYDARZEŃ KULTURALNYCH
I SPORTOWYCH NA ROK 2018
RODZAJ IMPREZY/WYDARZENIA

TERMIN

ORGANIZATORZY

Koncert kolęd w wykonaniu Jasnogórskiego Kwartetu Wokalnego „CANTUS”

6 stycznia 2018r.

GOK Krzepice

26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

14 stycznia 2018r.

Sztab WOŚP działający w Zespole
Szkół w Krzepicach, GOK Krzepice

AKCJA FERIE ZIMOWE 2018
- spotkania warsztatowe z robotyki, zajęcia umuzykalniające, plastyczne, aktorskie
i ogólnorozwojowe, spektakle teatralne dla dzieci, wyjazdy do teatru dla najmłodszych

29 stycznia
– 11 lutego 2018r.

GOK Krzepice

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY „Ozdoba wielkanocna”

luty/marzec 2018r.

GOK Krzepice

KONCERT z okazji Dnia Kobiet – w wykonaniu Jacka Kieroka

10 marca 2018r.

GOK Krzepice

Etap gminny REGIONALNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

kwiecień 2018r.

GOK Krzepice

ARTYSTYCZNE PREZENTACJE MŁODYCH MUZYKÓW
– prezentacje dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia muzyczne w GOK-u

marzec/kwiecień 2018r.

GOK Krzepice

I KRZEPICKA NOC DJ-ÓW –przegląd DJ-ów regionu, - publiczność w roli jurora

30 kwietnia 2018r.

GOK Krzepice

POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ „ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE”

maj 2018r.

GOK Krzepice

MAJÓWKA Z GOK-iem – piknik rodzinny

2 maja 2018r.

GOK Krzepice

OGÓLNOPOLSKI BIEG ZAJĄCZKOWSKI

weekend majowy

KB „Florian”, OSP ZAJĄCZKI DRUGIE

OGÓLNOPOLSKI BIEG KRZEPKICH

3 czerwca 2018r.

MGLKS „Liswarta Krzepice”

AKCJA WAKACJE 2018 - W ramach spotkań wakacyjnych odbędą się wyjazdy jednodniowe
w ciekawe miejsca regionu, warsztaty tematyczne dla najmłodszych (wokalne, malarskie
itp.), pikniki dla najmłodszych z animacjami

lipiec-sierpień 2018r.

GOK Krzepice

VII KRZEPICKIE DNI JAKUBOWE

21-22 lipca 2018r.

GOK Krzepice

Obchody rocznicy WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ NA ZIEMI KRZEPICKIEJ

sierpień/wrzesień 2018r.

GOK Krzepice

GMINNE OBCHODY 100-lecia ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

10-11 listopada 2018r.

GOK Krzepice

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM
Spektakl dla dzieci połączony z wręczaniem upominków przez św. Mikołaja

9 grudnia 2018r.

GOK Krzepice

Gminny KONKURS PLASTYCZNY NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

grudzień 2018r.

GOK Krzepice

JARMARK BOŻONARODZENIOWY

15-16 grudnia 2018r.

Rynek w Krzepicach

oprac. Kamila Jarząb Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminna Biblioteka Publiczna w Krzepicach swoją podstawową działalność statutową realizuje w oparciu o środki
samorządowe oraz dotacje, między innymi dotację celową
z Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego przeznaczoną na zakup nowości wydawniczych.
W roku 2016 Biblioteka odnotowała 950 użytkowników.
Łącznie w 2016 roku przybyło- 866 woluminów.
Największą ilość zakupionych egzemplarzy stanowiła
literatura piękna dla dorosłych – uwzględniając zainteresowania czytelników oraz nowości wydawnicze ukazujące się
na rynku. Dokonywano zakupów nowości dla dzieci i młodzieży oraz literatury popularnonaukowej.

Gminna Biblioteka Publiczna w Krzepice w latach 2016
- 2017 zorganizowała szereg spotkań autorskich.
W czerwcu 2016 roku
miłośnicy literatury spotkali się z entuzjastką życia
panią Jolantą Szwalbe – autorką inspirujących antologii
cytatów. Spotkanie odbyło
się pod hasłem: ,,Nie starzeje się ten, kto umie cieszyć się życiem”.
W lipcu 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna
w Krzepicach w ramach
obchodów Krzepickich Dni Jakubowych, zorganizowała
spotkanie z Hanną Kowalewską – pisarką o dużych
możliwościach warsztatowych, tworzącą zarówno poezję
jak i opowiadania, posiadającą w swoim dorobku dramaty, słuchowiska i scenariusze filmowe. Pani Hanna
jest autorką bestsellerowego i lubianego przez czytelników cyklu o Zawrociu.
Biblioteka zorganizowała
w 2016 roku 2 spotkania
autorskie dla dzieci i młodzieży.
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W październiku 2016 roku
Biblioteka miała ogromną
przyjemność gościć pisarza
dla dzieci i młodzieży – Grzegorza Kasdepke. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas
I, II, III Szkoły Podstawowej Nr 1
w Krzepicach wraz z wychowawcami. Autor okazał się
być wspaniałym i radosnym
człowiekiem, a także znakomitym pedagogiem.
W październiku 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna
w Krzepicach gościła wraz z Biblioteką Zespołu Szkół
w Krzepicach pisarza i scenarzystę – Jacka Getnera. Pan
Jacek na spotkaniu z młodzieżą
przedstawił się
głównie jako autor komedii kryminalnych o perypetiach niepokornego detektywa
Jacka Przypadka. Jest również autorem scenariuszy
do kilkuset odcinków takich seriali telewizyjnych jak „Klan”
i „Daleko od noszy” oraz twórcą dialogów do fabularnej
gry komputerowej pt: „Wiedźmin”. Po spotkaniu uczestnicy – uczniowie Zespołu Szkół w Krzepicach, na zorganizowanych warsztatach z autorem poznali realia pracy scenarzystów telewizyjnych i przećwiczyli w praktyce pisanie
dialogu do sceny odcinka serialu.
W maju 2017 roku Biblioteka w Krzepicach zaprosiła do Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Krzepicach – Studio
Małych Form Teatralnych
„Sztuka” ze spektaklem pt:
„Czerwony kapturek”. Jedną z klasycznych bajek
Charles’a
Perrault’a,
która na stałe gości
w wyobraźni małego
dziecka. Przedstawienie
jest interaktywne, angażując tym samym małych widzów
do współtworzenia akcji.
W lipcu 2017
roku Biblioteka zorganizowała koncert Kuby Michalskiego – koncert poświęcony był zmarłemu kanadyjskiemu poecie piosenki
– Leonardowi Cohenowi. Pan Michalski wykonał kilkanaście
ballad w polskich tłumaczeniach. Śpiewał akompaniując
sobie na gitarze, a pomiędzy piosenkami opowiadając
o Cohenie, jego życiu i twórczości. Do wspólnego wykonania
niektórych piosenek gość zaprosił zebraną publiczność.
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Koncert odbył się w ramach Krzepickich Dni Jakubowych
oraz obchodów Jubileuszu 70- lecia Gminnej Biblioteki
Publicznej w Krzepicach.
W listopadzie 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna
w Krzepicach we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Krzepicach zorganizowała dla mieszkańców
wieczór poetycko – muzyczny z udziałem Agnieszki Chrobot. Pani Agnieszka Chrobot pochodzi z Kluczborka. Jest
poetką i emerytowaną nauczycielką języka polskiego. Na
podstawie jej twórczości nagrano dwie płyty z poezją śpiewaną. Spotkanie wzbogacone zostało o udział Małgorzaty
Pasznickiej i Mariusza Buczka – muzyków wykonujących
poezję pani Agnieszki oraz utwory własne.
Gminna Biblioteka Publiczna wraz z Zespołem Szkół w Krzepicach wzięła udział w akcji zainicjowanej w 2012 roku
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Bronisława Komorowskiego – „Narodowe czytanie”, której główny
cel stanowi popularyzacja czytelnictwa i wzmocnienie
narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi
dziełami polskiej literatury. W roku 2016 czytaliśmy
„Quo vadis” Henryka Sienkiewicza – powieść o początkach chrześcijaństwa i brutalnych prześladowaniach
zwolenników nowej wiary ze strony cezara, ale również
o upadającym imperium i wielkiej prawdziwej miłości.
Spotkanie uświetnił występ wokalny absolwentki Zespołu
Szkół w Krzepicach – Karoliny Kutyni.

W roku 2017 do
odsłony akcji wybrano utwór Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”,
dramat w trzech
aktach. Klimat i problematykę młodopolskiego dramatu podkreśliła oprawa muzyczna.
Uczniowie oraz
absolwenci krzepickiego liceum
wykonali utwory:
„Tolerancja” Stanisława Sojki, „Niepodległość” Chłopców z placu broni, „Sen o Victorii” Dżemu. Udział w wydarzeniu wzięli mieszkańcy gminy Krzepice, nauczyciele i młodzież. Fragmenty powieści w klimacie
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minionej epoki zaprezentowali zaproszeni goście, którzy
podzielili się z nami swoimi pięknymi interpretacjami.
GBP Krzepice jest pomocna przy wyszukiwaniu potrzebnych informacji czy materiałów odpowiadających zainteresowaniom czytelników. Pomaga w doborze odpowiedniej literatury fachowej na konkursy czy olimpiady.
Współpracuje z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Krzepicach oraz Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Julianpolu. Wychowankowie pod opieką
wychowawcy korzystają z zasobów biblioteki i czytelni,
korzystają z komputerów.
Gminna Biblioteka Publiczna bierze czynny udział w akcjach
i konkursach organizowanych przez Ośrodki Wychowawcze Biblioteka służy pomocą i wspiera Koło PZER oraz
Koło Gospodyń Wiejskich. Od 9 lat Biblioteka prowadzi
spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki.
Biblioteka prowadzi prenumeratę 5 tytułów: Gazeta
Wyborcza, Gazeta Kłobucka, Polityka, Mój piękny ogród,
Cztery kąty. W roku 2016 zakupiono 4 jednostki komputerowe oraz przeprowadzono gruntowny
remont wypożyczalni
– wymieniono oświetlenie, położono nową
wykładzinę, wygipsowano oraz pomalowano ściany biblioteki,
dokonano renowacji
krzeseł - co w ogromnym stopniu wpłynęło
na estetykę pomieszczenia.
oprac. Elżbieta Kowalska
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzepicach

NAGRODY W DZIEDZINIE KULTURY
W 2017 roku z budżetu Gminy przyznano nagrody finansowe w dziedzinie kultury w wysokości po 1.000,00 zł dla
Natalii Rakowskiej oraz Miłosza Janika.
Pani Natalia Rakowska reprezentowała gminę Krzepice na
Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Maryjnej zdobywając
Grand Prix w swojej kategorii wiekowej. Ponadto zdobyła
I miejsce i nagrodę specjalną Powiatowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewać Każdy Może”
oraz srebrną półnutkę w XXIV Międzynarodowym Festiwalu
Piosenki „Majowa Nutka”.
Pan Miłosz Janik jest kapelmistrzem Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Krzepic, która w ostatnich latach, pod jego kierownictwem, znacząco rozwinęła swój poziom artystyczny.
Uroczyste wręczanie nagród odbyło się 30 stycznia 2017
roku w Urzędzie Miejskim w Krzepicach.
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oprac. Zofia Kotasińska
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INFORMACJE Z JEDNOSTEK
POMOCNICZYCH GMINY KRZEPICE
Zarząd Osiedla „Stare Miasto” został wybrany na zebraniu
społecznym 19 kwietnia 2015r. Przewodniczącym Zarządu
został Bogdan Napieraj. Członkami są: Rafał Balcerzak, Tomasz Rakowski, Marek Spaczyński oraz Mirosław Wojtyra.
Zarząd bierze udział w życiu społeczno-kulturalnym gminy.
Ponadto do 10 października składa wnioski do budżetu na
nowy rok budżetowy.
Wiele zaproponowanych zadań udało się zrealizować. Od
2016r. Zarząd posiada do dyspozycji osiedla środki finansowe wyodrębnione w ramach Funduszu Obywatelskiego.
Wypracowuje wnioski i propozycje efektywnego ich wykorzystania.
8 kwietnia 2016r. zdecydowano o przeznaczeniu kwoty
25.138,90 zł na zakup urządzeń siłowni zewnętrznej i umieszczenie ich na placu zabaw w Osiedlu Dąbrowa.
19 maja 2017r. za kwotę 20.399,40 zł postanowiono
przeznaczyć na wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krzepicach, kwotę 6.000 zł na zakup krzeseł
i stolików dla OSP. W lutym 2018r. zapadła decyzja o przeznaczeniu kwoty 31.726,74 zł na kolejne ważne zadanie.
W sołectwie Lutrowskie w minionym roku kalendarzowym przygotowano i ogrodzono plac gminny na zorganizowanie placu zabaw dla dzieci. Miejsce zabawy i rekreacji dla najmłodszych zostanie urządzone w roku bieżącym.
W sołectwie Starokrzepice w dniach
8 i 15 grudnia 2017r.
zorganizowano
Wigilijny Halowy Turniej Sołecki Piłki Nożnej. Rozgrywki dokonywały się w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Starokrzepicach.
W Dankowicach otwarto Sołecki Kompleks Sportowo – Rekreacyjny, który zlokalizowany jest na
byłym placu szkolnym. Powstał dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności, środkom wyodrębnionym z Funduszu
Sołeckiego oraz wsparciu sponsorów i samorządu.
Jeszcze trzy lata temu historyczny teren podworski w sołectwie
Dankowice przypominał duże skupisko drzew i zarośli. W
miejscu, gdzie obecnie znajduje się boisko do siatkówki
plażowej, plac zabaw i altana rekreacyjna rósł las, a boisko
do piłki nożnej porastała wysoka trawa. Po likwidacji szkoły
oraz filii bibliotecznej praktycznie całkowicie zanikło życie
społeczno – kulturalne i sportowe na tym terenie.
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Pomysł rewitalizacji tego miejsca, był na początku postrzegany
jako wizja „nieco utopijna” – bowiem na jego realizację
potrzebne były bardzo duże nakłady finansowe i ciężka,
fizyczna praca. Nie skupiając się jednak na trudnościach,
po opracowaniu koncepcji zagospodarowania terenu oraz
wykonaniu niezbędnej dokumentacji projektowej, mieszkańcy
konsekwentnie zaczęli realizować wspólne plany.
W pracach społecznych uczestniczyło bardzo wiele
osób – każda z nich służyła swoją wiedzą, talentem oraz
wspierała wspólne działania także i w sposób materialny
– użyczając prywatnego sprzętu oraz nieodpłatnie
delegując swoje firmy specjalizujące się w brukarstwie,
dekarstwie i innych pracach budowlanych. To właśnie
kapitał społeczny w tym przedsięwzięciu okazał się kluczem
do sukcesu, bowiem środki finansowe wyodrębnione w
ramach Funduszu Sołeckiego, jak również i te, które zostały
przekazane z budżetu gminy na zakup altany rekreacyjnej,
okazały się przysłowiową „kroplą w morzu potrzeb”.
Dzięki zaangażowaniu społeczności Dankowic we wspólne
kreowanie przestrzeni publicznej Fundusz Sołecki „został
pomnożony” własną aktywnością.
Realizacja zadania rozpoczęła się w listopadzie 2015r. od
karczowania krzaków, zarośli i obumarłych drzew. Kolejnym
etapem były prace ziemne. Wiosną została zasiana i
uwalcowana trawa na boisku do piłki nożnej, jak również
wykonano ławki plenerowe, pomalowano słupki oraz
piłkochwyt. Jesienią 2016r. ułożono kostkę brukową pod
altanę i domek narzędziowy. W pierwszej połowie roku
2017. mieszkańcy zbudowali krąg ogniskowy, zamontowali
altanę rekreacyjną, domek narzędziowy i toaletę plenerową.
Równocześnie trwały prace na placu zabaw. Ostatnim
etapem było układanie podłoża z agrowłókniny, nawożenie
oraz wyrównywanie piasku na boisku do piłki plażowej
oraz montaż Sołeckiej Biblioteki Plenerowej – czyli mini
wypożyczalni książek na świeżym powietrzu. Uroczyste
otwarcie kompleksu odbyło się 11 lipca 2017r. podczas Pikniku
Integracyjnego. Przecięcia wstęgi dokonali sami mieszkańcy
– grono osób, które bezinteresownie zaangażowały się w
realizację tej inwestycji.
Rewitalizacja terenu podworskiego stała się impulsem dla
mieszkańców Dankowic do dalszej, aktywnej działalności.
Zaangażowanie we wspólne tworzenie kompleksu sportowo
– rekreacyjnego wzmocniło poczucie tożsamości lokalnej,
pogłębiło więzi społeczne i poczucie współodpowiedzialności za Małą
Ojczyznę.
Obecnie jest
to nasz sołecki
„łącznik pokoleń na świeżym
powietrzu”, bowiem korzystają z niego różne grupy wiekowe – dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy. W sezonie wiosenno – letnim służy również jako miejsce organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych – pikników integracyjnych, rozgrywek piłkarskich Gminnej Ligi Sołeckiej, turniejów piłki plażowej i koszykowej.
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Prace w tym miejscu będą kontynuowane. W roku bieżącym
zostanie zamontowane oświetlenie solarne na placu zabaw
oraz siłownia zewnętrza. Ponadto, mieszkańcy opracowali
również koncepcję zagospodarowania pozostałej części
terenu podworskiego.
Oprócz otwarcia kompleksu sportowo – rekreacyjnego, miniony rok w sołectwie Dankowice, obfitował w wiele wydarzeń
i inicjatyw o charakterze społeczno – kulturalnym i sportowym. Zorganizowano kilka wyjazdów integracyjnych i szkoleniowych (m.in. do partnerskiego sołectwa Rajcza i Warszawy),
wyjazdowe turnieje piłki nożnej oraz imprezy plenerowe.
Dużym sukcesem mieszkańców Dankowic było zajęcie I miejsca w konkursie „Najładniejsze stoisko wystawiennicze
Krzepickiego Jarmarku Jakubowego” oraz najwyższej lokaty na podium w „Jakubowym Turnieju Piłki Nożnej”. W minionym roku, miejscowości przyznano również zaszczytny tytuł
„Sołectwo Roku 2017.” w plebiscycie Dziennika Zachodniego
i Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Ważnym wydarzeniem był także udział aktywnych mieszkańców Dankowic
w Gali Laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficzno
– Faktograficznego „Kapliczki, krzyże i figury przydrożne”.
Zabytkowa, podworska kapliczka Św. Jana Napomucena,
(która została wyremontowana dzięki pracy mieszkańców
i środkom wyodrębnionym w ramach Funduszu) zdobyła I miejsce spośród 700 zgłoszonych do konkursu obiektów małej
architektury sakralnej z całej Polski. Zdjęcie kapliczki wraz z opisem zostało opublikowane w kalendarzu „Krzyże, Figury i Kapliczki Przydrożne” wydanym
m.in. przez Muzeum Archidiecezji Warszawskiej oraz Narodowe Centrum
Kultury. Kalendarz trafił do
wielu organizacji i instytucji w Polsce oraz poza jej granicami jako prezent
noworoczny.
Podsumowując miniony rok w sołectwie Dankowice, nie sposób pominąć wielu, ciekawych inicjatyw zrealizowanych przez
Młodzieżową Radę Sołecką. Wśród nich znalazły się m.in.:
organizacja „Warsztatów przyszłościowych” dla dzieci, mło-

dzieży i seniorów w ramach ogólnopolskiego programu
„Młody Obywatel”, udział w Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów Młodzieżowych w Warszawie, współorganizacja
ogólnopolskiej konferencji naukowej „Wiejska Polska” w Nadarzynie pod Warszawą oraz aktywny udział w konferencji
„Fundusz Sołecki instrumentem rozwoju lokalnego” w Konstancinie – Jeziornie. Młodzi mieszkańcy Dankowic dołączyli również do grona finalistów pierwszego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Sportowego „Dołącz do Drużyny
Energii” oraz zorganizowali świąteczny kiermasz
rękodzieła i akcję „Sołeckie Kolędowanie”. Ponadto, Młodzieżowa Rada
Sołecka z Dankowic, jako
jedyna grupa nieformalna
w kraju (nie reprezentująca
żadnej placówki oświatowej), znalazła się w gronie laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego „Wkretak! Wkręć
siebie i innych w działanie”. Dzięki otrzymanemu grantowi
finansowemu, w remizie OSP w Dankowicach został zorganizowany cykl zimowych zajęć plastycznych i integracyjnych, konkurs plastyczny oraz bal karnawałowy dla najmłodszych wieńczący działania projektowe. W minionym
roku, młodzież uczestniczyła również w warsztatach szkoleniowych zorganizowanych przez Fundację Inicjatyw Menadżerskich w Lublinie oraz poprowadziła warsztaty szkoleniowe z cyklu „Jak zacząć i co zrobić, aby działać” dla młodych
mieszkańców Powiatu Staszowskiego w województwie
świętokrzyskim. Działalność w Młodzieżowej Radzie Sołeckiej
to również wspólna nauka samorządności i szansa na aktywność na szczeblu regionalnym i wojewódzkim. Doskonałym
tego przykładem jest fakt, że były przewodniczący MRS
Marcin Pyzik został w minionym roku radnym Młodzieżowego
Sejmiku Województwa Śląskiego.
oprac. na podst. inf. dostarczonych od:
Bogdan Napieraj Przewodniczący Dzielnicy „Stare Miasto”
Czesława Dudek Sołtys Sołectwa Lutrowskie
Andrzej Jachimczak Sołtys Sołectwa Starokrzepice
Jakub Zalewski Sołtys Sołectwa Dankowice

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH
GMINY KRZEPICE
Koło Gospodyń Wiejskich Dankowice istnieje od 2007r. Panie aktywnie uczestniczą i promują tradycyjną polską kuchnię
na uroczystościach gminnych, powiatowych i regionalnych.
Biorą udział w konkursach oraz promocjach regionalnych
produktów oraz prezentacjach stołów bożonarodzeniowych
i wielkanocnych. Ponadto zajmują się rękodziełem i wyrobami
artystycznymi. Przewodniczącą koła jest p. Alina Surowiecka.
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Koło Gospodyń Wiejskich Starokrzepice zostało założone w 1967r. Pod okiem Przewodniczącej p. Gabrieli Jachimczak członkinie zajmują się rękodziełem artystycznym. Przy
kole działa Zespół Śpiewaczy „Ferajna” który wykonuje:
kolędy, pieśni patriotyczne i sakralne a także piosenki
ludowe. Panie z „Ferajny” aktywnie uczestniczą w konkursach
wokalnych. Zespołem kieruje pani Renata Izydorczyk.
Koło Gospodyń Wiejskich Zajączki istnieje od 1954r.
Początkowo działalność polegała na zaangażowaniu
członkiń w kursy gotowania, pieczenia, kroju i szycia oraz
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robótek ręcznych. Członkinie posiadały oryginalne ludowe
stroje tzw.”buroki”. Aktualnie koło aktywizuje kobiety do aktywności na rzecz środowiska oraz kultywuje tradycje i sztukę
ludową. Przy kole działa Zespół Ludowy „Zajączki”. W jego
skład wchodzą członkinie z Zajączek Pierwszych i Zajączek
Drugich. W repertuarze zespołu można zaleźć piosenki
ludowe, biesiadne, pieśni patriotyczne oraz kolędy. Członkinie chętnie uczestniczą w wszelkiego rodzaju przeglądach
na szczeblu lokalnym, powiatowym, regionalnym oraz wojewódzkim. Grupie przewodniczy p. Izabela Cieleban-Dzierżan.
Dodatkowo zespołowi akompaniuje na akordeonie p. Tadeusz
Derda.

KARTKA Z KALENDARZA

z KGW Starokrzepice oraz z zespołu „Zajączki”
z KGW Zajączki

•

22-23.07.2017r. VI Krzepickie Dni Jakubowe. Podczas

•

6.08.2017r. 100-lecie OSP Starokrzepicach – Podczas

•

27.08.2017r. - Dożynki Parafialne – Członkinie

•

4.11.2017r. Przegląd Pieśni Patriotycznych Zespołów
Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kłobuckiego. Przegląd

Działalność KGW z terenu gminy Krzepice
w minionym roku.

•

21.01.2017r. Przegląd Kolęd i Pastorałek Ludowych Zespołów
Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kłobuckiego. Do konkursu

4.03.2017r. „Dzień Kobiet” w obchodach zorganizowanych w „Maskpolu” uczestniczyły panie z KGW
Dankowice, KGW Zajączki oraz KGW Starokrzepice

•

8.04.2017r. Prezentacja Potraw Wielkanocnych – swoje

•

2.06.2017r. Obchody „Dnia Matki” Członkinie wszystkich

•

8.07.2017r. Przegląd Pieśni Ludowych w Pankach.

W Konkursie wzięły udział panie z zespołu „Ferajna”

K R Z E PI C K I E TOWA R Z Y STWO
R EG I O N A L N E
Krzepickie Towarzystwo Regionalne powstało 26 listopada
1997 r. Powodem powstania stowarzyszenia stało się propagowanie idei budowy obwodnicy Krzepic.
Rejestrując Towarzystwo 20 lat temu, jego inicjatorzy postawili sobie wiele różnych celów. Chodziło przede wszystkim
o promocję Krzepic oraz działalności energicznych mieszkańców. Szybko okazało się, że w Towarzystwie znalazły
się osoby zafascynowane historią swojego miasta. To one
dbają o kultywowanie tradycji, dzięki ich działaniu powstał
Klub Historyków, zrzeszający młodszych i starszych pasjonatów historii miasta i regionu.
Członkowie Towarzystwa chętnie uczestniczą i angażują się
we wszelkie działania kulturalne organizowane na terenie
miasta, m.in. organizują cykliczne spotkania, np. z okazji
Dnia Kobiet, andrzejkowe i karnawałowe zabawy taneczne,
wyjazdy do teatru, kina, itp.

uroczystości jubileuszowych wystąpił zespół
„Ferajna” z KGW Starokrzepice

KGW Starokrzepice wykonały wieniec dożynkowy

•

26.11.2017 W oczekiwaniu na Boże Narodzenie.

•

30.11.2017r. Udział p. Gabrieli Jachimczak i Barbary Ligęzy
w XI Ogólnopolskiej Prezentacji Stołów Bożonarodzeniowych

potrawy zaprezentowały panie z KGW Dankowice
kół powiatu kłobuckiego integrowały się wraz z zespołem
muzycznym w sali OSP w Starokrzepicach. W spotkaniu wzięło udział ok 150 osób. Organizatorem wydarzenia było KGW Starokrzepice.

Jarmarku Jakubowego KGW Starokrzepice wystawiło
stoisko gastronomiczne, na którym serwowało przysmaki
polskiej kuchni. Panie z KGW Dankowice również miały
swoje stoisko gastronomiczne z pysznymi smakołykami

odbył się w auli przy szkole Podstawowej nr 1
w Krzepicach. Do konkursu przystąpiło 20 zespołów.
Po nagrodzeniu laureatów, na uczestników przeglądu
oraz zaproszonych gości czekał poczęstunek
sponsorowany przez Starostę Kłobuckiego Henryka
Kiepurę i Burmistrza Krzepic Krystiana Kotynię.

przystąpił Zespół „Ferajna” KGW Starokrzepice
oraz Zespół Śpiewaczy „Zajączki” z KGW Zajączki.

•
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Panie z KGW wykonały wieniec adwentowy

podczas Centralnych Targów Rolniczych w Nadarzynie
k/Warszawy. Zaprezentowano wykonanie
ozdób choinkowych na szydełku.

•

9.12.2017 Prezentacja Stołów Bożonarodzeniowych
w Opatowie – w prezentacji uczestniczyły panie
z KGW Zajączki

oprac. Gabriela Jachimczak
Przewodnicząca Gminnej Rady KGW
Aktywni krzepiczanie udowadniają, że obce są im wszelkie
niesnaski międzygminne i z przyjemnością współpracują
z innymi tego typu towarzystwami z regionu, np. z Towarzystwem Przyjaciół Kłobucka, Regionalnym Towarzystwem
Społeczno-Kulturalnym z Miedzna czy Towarzystwem Przyjaciół Częstochowy. Towarzystwo pamięta też o zasłużonych
mieszkańcach Krzepic, np. o dr Józefie Dziuku, dr Trzciance,
prof. Jadwidze Myszczyńskiej, dr Ignacym Kozielewskim
– twórcy hymnu harcerskiego, Janie Pronobisie – założycielu
krzepickiego liceum, z którego inspiracji podczas okupacji
na terenie Krzepic działało aż dwadzieścia kompletów tajnego nauczania, o ks. Stanisławie Muznerowskim, ks. Zenonie Raczyńskim, ks. prałacie Edwardzie Stasiewiczu, ks. prof.
Wacławie Chmielarskim i innych.
Krzepickie Towarzystwo Regionalne bierze udział w wielu
uroczystościach gminnych z okazji obchodów świąt państwowych oraz regionalnych, m.in.: we Mszy Katyńskiej, Krzepickich Dniach Jakubowych, obchodach wybuchu II wojny
światowej).
W 2016 r. Towarzystwo, korzystając ze wsparcia władz i mieszkańców gminy Krzepice, zebrało fundusze, które pozwoliły
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na sfinansowanie sztandaru KTR. Poświęcenie sztandaru
odbyło się dnia 30 kwietnia 2017 r. w kosciele parafialnym.
Sztandar poświęcił zasłużony członek Towarzystwa,
pochodzący z gminy Krzepice ks. prof. Franciszek Dylus.
Wśród kolejnych planów i inicjatyw Krzepickiego Towarzystwa
Regionalnego wymienić można: aktywny udział członków
KTR w przygotowywaniu Gminnego Programu Ochrony
Zabytków, współpracę przy tworzeniu Krzepickiego Muzeum
Regionalnego (lub Izby Pamięci), utworzenie Gminnej Rady
Seniora oraz powstanie Krzepickiego Bractwa Rycerskiego.
3 grudnia 2017r. Krzepickie Towarzystwo Regionalne
obchodziło jubileusz XX-lecia powstania. Uroczystość
rozpoczęła się Mszą Świętą w krzepickim kościele. Druga
część uroczystości została zorganizowana w sali OSP
w Krzepicach, gdzie odbyła się część oficjalna oraz
artystyczna. Zaproszeni goście, mieszkańcy, członkowie
uroczystości mogli przy poczęstunku podziwiać występy

wokalne, teatralne, taneczne, sztuk walki a nawet występ
przedstawicieli Opolskiego Bractwa Rycerskiego.
oprac. Członkowie KTR:
Elżbieta Mońka, Teresa Jackiewicz, Krzysztof Gała

SPORT
SPORT NA TERENIE GMINY KRZEPICE

towym „TYGRYSY” działającym przy Gimnazjum w Krzepicach. Zajęcia były prowadzone w okresie od dnia 08
lutego 2017 roku do dnia 20 grudnia 2017 r.

W roku 2017 Gmina Krzepice ogłosiła Konkurs na następujące zadania sportowe: organizację „Biegu Krzepkich”, organizację,,Biegu Zajączkowskiego”, zajęcia piłki nożnej dla
dzieci i młodzieży, tenis stołowy dla dzieci i młodzieży, działalność sekcji siatkówki dla dzieci i młodzieży, Turniej Grand
Prix w tenisie stołowym.

Kwota 7.000,00 zł. – na zadania sportowe – sekcja siatkówki
– umowa została podpisana z Uczniowskim Klubem Sportowym „TYGRYSY” działającym przy Gimnazjum w Krzepicach. Zajęcia odbywały się w okresie od dnia 08 lutego
2017 roku do dnia 20 grudnia 2017 roku.

W konkursie wzięły udział :
•
•
•

Miejsko Gminny Ludowy
Klub Sportowy „Liswarta” Krzepice
Uczniowski Klub Sportowy „Tygrysy” działający
przy Gimnazjum w Krzepicach
Ochotnicza Straż Pożarna w Zajączkach Drugich

Gmina Krzepice na w/w konkurs przeznaczyła następujące
środki finansowe:
Kwota 12.000,00 zł. na organizację,,Biegu Krzepkich”
– umowa została podpisana z Miejsko Gminnym Ludowym
Klubem Sportowym „Liswarta” w Krzepicach. Impreza Biegowa odbyła się 04 czerwca 2017 roku na Stadionie Sportowym w Krzepicach.
Kwota 6.500,00 zł. - na organizację,,Biegu Zajączkowskiego”
– umowa została podpisana z Ochotniczą Strażą Pożarną
w Zajączkach Drugich. Impreza biegowa odbyła się 03 maja
2017 roku na terenie miejscowości Zajączki Drugie.
Kwota 39.700,00 zł. - na zadania sportowe w piłce nożnej
– umowa została podpisana z Miejsko Gminnym Ludowym
Klubem Sportowym „Liswarta” w Krzepicach. Zajęcia były
prowadzone w okresie od 08 lutego 2017 roku do 29 grudnia 2017 roku dla młodzików, trampkarzy i juniorów.
Kwota 4.000,00 zł. – na zadania sportowe – tenis stołowy
– umowa została podpisana z Uczniowskim Klubem Spor-
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Kwota 2.500,00 zł. – na zadania sportowe – Turniej Grand Prix w tenisie
stołowym
– umowa została podpisana z Uczniowskim Klubem Sportowym „TYGRYSY”. Turnieje odbywały się w Gimnazjum w Krzepicach, w okresie od dnia 11 lutego 2017 roku do dnia 15 maja
2017 roku.
Kwota 5.000,00 zł. – współfinansowanie zajęć sportowych na obiekcie
„Orlika” przy Zespole Szkół w Krzepicach ul. Ryły.
Po podpisaniu stosownego porozumienia, środki finansowe zostały przekazane do Starostwa Powiatowego w Kłobucku,
które jako gospodarz obiektu zatrudnia instruktora do prowadzenia zajęć na w/w obiekcie.
oprac. Zofia Kotasińska

NAGRODY FINANDOWE
W DZIEDZINIE SPORTU
W roku 2017. zgodnie z Uchwałą Nr 24.182.2012 Rady
Miejskiej w Krzepicach z dnia 20 września 2012 roku,
w sprawie przyznanych przez Gminę Krzepice nagród
i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz inne osiągnięcia w działalności sportowej oraz na
podstawie pozytywnej opinii Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki, Burmistrz Krzepic przyznał nagrody pieniężne
w wysokości :
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Nagroda w wysokości 1.000,00 zł.
brutto (słownie: jeden tysiąc złotych
brutto) dla Kacpra Sasa zamieszkałego w
Starokrzepicach za udział w Pucharze
Świata-Budapeszt 2016 r., zajęcie I
miejsca Dragon Cup – Koniecpol 2016
oraz III miej-sca Masters Mazovia Cup –
Ciechanów 2016
Nagroda w wysokości 500,00 zł. brutto
(słownie: pięćset złotych brutto) dla
Arkadiusza Słomiana zamieszkałego w Krzepicach za zajęcie
III miejsca na XXIII Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych
TAEKWON-DO ITF w 2016 roku

Nagroda w wysokości 500 zł. brutto (słownie: pięćset złotych
brutto) dla szkoleniowca pana Artura Osuchowskiego zamieszkałego w Kłobucku.
oprac. Zofia Kotasińska

XII BIEG ZAJĄCZKOWSKI
3 maja 2017r. odbyła się dwunasta edycja imprezy sportowej
Ogólnopolskiego Biegu Zajączkowskiego im. Świętego Floriana w Zajączkach Drugich. Organizatorem imprezy była
Ochotnicza Straż Pożarna i Klub biegacza „Florian” przy
wsparciu Urzędu Miejskiego w Krzepicach i Starostwa Powiatowego w Kłobucku.

kobiety:
1. Valentyna Kiliarska (Nikołajev/35,50)
2. Swietlana Olijnyk (Winnica/37,24)
3. Mariola Sojda (CKS Budowlani Częstochowa/38,43)
W pierwszej 10-tce znalazła się uczestniczka z naszego powiatu Barbara Noga (Wilkowiecko/KB Florian/44,02).
Marsz nordic walking, Dystans 4,7 km
Wśród mężczyzn najlepszy okazał się Grzegorz Dors
(Janów/27,12). W pierwszej dziesiątce znaleźli się również
uczestnicy z naszych okolic: Jarosław Grzyb (Danków/34,35)
i Stanisław Filak (Zajączki Pierwsze/ 35,13).
Wśród kobiet najlepsza okazała się Danuta Pala-Skrzypczyk
(Złoty Potok/31,27). Do pierwszej dziesiątki zakwalifikowały
się również panie z naszych okolic: Agnieszka Bradza
(Wręczyca Wielka) i Marianna Dądela (Krzepice).
Dzieci i młodzież, dystanse od 50 do 1600m.
Najszybsi okazali się:

Bieg główny, Dystans 10 km, 131 uczestników

przedszkolaki: Weronika Mermer (Częstochowa) i Rafał Osuch
(Zajączki Drugie);

mężczyźni:

kl. I - II: Julia Zyna (Krzepice) i Łukasz Lempa (Główczyce);

1. Paweł Olijnyk (Chernigow/ 31,10)
2. Pavlo Veretskyiego (Donieck/32,09)
3. Łukasza Grajcara (Konopiska/32,18)

kl. III - IV: Łucja Matuszczyk (Piotrków Trybunalski)
i Szymon Krótki (Lubliniec);

W pierwszej 10-tce znalazło się 4 członków lokalnego Klubu Biegacza „Florian”: Mateusz Pawełczak, Jarosław Grabowski, Tomasz Juszczak, Bartłomiej Mistygacz.

kl. V - VI: Justyna Treścińska (Bystrzanowice)
i Wiktor Pękała (Sieraków Śląski);
gimnazjum: Zuzanna Gancarek (Kłobuck) i Łukasz Dors (Janów).
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XXIV OGÓLNOPOLSKI BIEG KRZEPKICH
4 czerwca 2017 roku na stadionie sportowym w Krzepicach
odbył się XXIV Ogólnopolski Bieg Krzepkich. Organizatorem
biegu, jak co roku był klub sportowy Liswarta Krzepice.
Podczas tej edycji na wniosek Komitetu Organizacyjnego
Biegu została zmieniona nazwa. Patronem Biegu został jeden
z jego twórców, nie żyjący już Pan Kazimierz Zembala, od
ubiegłego roku bieg będzie nosił nazwę „Ogólnopolski Bieg
Krzepkich im. Kazimierza Zembali”.

W ramach XXIV Biegu Krzepkich im. Kazimierza Zembali
odbyło się 12 biegów dla dzieci i młodzieży na dystansach
od 50m dla przedszkolaków do 1600m tzw. Mili Krzepickiej
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, oraz Bieg główny
na 10 km.
Najlepsi zawodnicy biegu na 10 km.
A) kobiety					
B) mężczyźni
Mariola Sojda				
Volodymyr Timashow
Aleksandra Jachimczyk
Łukasz Grajcar
Agnieszka Kuzyk
Piotr Magiera
Oprac. Władysław Nagłowski

DZIAŁALNOŚĆ MGLKS LISWARTA
KRZEPICE, LATA 2016/2017
Piłkarze reprezentowali klub w rozgrywkach prowadzonych
przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Częstochowie w następujących kategoriach wiekowych:

Młodzicy zajęli II miejsce w Powiatowym Turnieju
Mała Piłkarska Kadra w Miedźnie (maj)
Młodzicy zajęli II miejsce w XVI Turnieju piłki nożnej
im. Jadwigi i Stanisława Nagłowskich w Krzepicach
(czerwiec)

Runda Jesienna 2017
Runda Jesienna 2016
Seniorzy -10 miejsce w Klasie Okręgowej
Młodzicy - IV miejsce w III Lidze Wojewódzkiej
Orliki - V miejsce w Lidze Okręgowej

Klub w 2017 roku oprócz uczestnictwa w rozgrywkach
sportowych, również sam był organizatorem i współorganizatorem następujących imprez sportowych:

Runda Wiosenna 2017
Seniorzy -VI miejsce w Grupie spadkowej w Klasie Okręgowej
Młodzicy - VII miejsce w III Lidze Wojewódzkiej
Orliki - II miejsce w Lidze Okręgowej
Młodzicy zdobyli Tytuł Mistrza Powiatu Kłobuckiego
w Halowej Piłce nożnej w Ostrowach nad Okszą (Luty)

W I A D O M O Ś C I

Seniorzy – III miejsce w Klasie A
Trampkarze - I miejsce w Lidze Okręgowej
Orliki - I miejsce w Lidze Okręgowej
Żaki - II miejsce w Lidze Okręgowej

Z I E M I

•

Ogólnopolski Bieg Krzepkich
wspólnie z Urzędem Miejskim w Krzepicach

•

Turniej piłki nożnej Młodzików
im. Stanisława Nagłowskiego

K R Z E P I C K I E J

oprac. Władysław Nagłowski
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UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „TYGRYSY” KRZEPICE
Miniony rok 2017. obfitował w kolejne sukcesy klubu UKS
„Tygrysy”, który od 1.09.2017 roku działa przy Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Krzepicach (ze względu na
likwidację gimnazjów). Klub nadal prowadzi działalność szkoleniowo-sportową w dwóch sekcjach: piłki siatkowej i tenisa
stołowego.

Zespół wystąpił w następującym składzie : Strugała Marcin
– kapitan, Pilśniak Artur, Chyra Paweł, Brzozowski Dominik,
Wojtala Bartosz, Pawelak Jarosław, Kaniewski Radosław,
Bera Mateusz, Wróbel Mariusz, Skutnik Marcin, Florczyk
Piotr, Urbański Jakub oraz Kuziorowicz Jakub, I –szy trener,
Wiesław Drab II-gi trener.
16.09.2017 byliśmy organizatorami turnieju „Pożegnanie
Lata 2017.”, w którym zajęliśmy I –sze miejsce pokonując
m.in. NKS Start Namysłów (aktualny Mistrz III Ligi Opolskiej)
oraz bardzo mocną drużynę Centralnej Szkoły Pożarniczej
w Częstochowie.
Kolejna organizowana przez nas po raz piętnasty impreza
sportowa to XV Mistrzostwa Powiatu Zrzeszenia Ludowe
Zespoły Sportowe Kłobuck w Siatkówce Seniorów, podczas
której zwyciężyliśmy po raz trzynasty.

W sekcji piłki siatkowej funkcjonują 3 grupy szkoleniowe.
Pierwsza z nich to seniorzy występujący pod nazwą JAMAR
UKS Tygrysy Krzepice. Pracę szkoleniową prowadzą dwaj
licencjonowani trenerzy. Pierwszym trenerem tej drużyny jest
Jakub Kuziorowicz, a drugim trenerem jest Wiesław Drab.
Zespół seniorów w roku 2017/18 występuje w I Lidze Śląskiej Mężczyzn Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach (dawna III Liga). Na koniec I etapu rozgrywek - w grudniu 2017 - zespół zajmował z dużą przewagą nad pozostałymi drużynami (5-6 pkt) pierwsze miejsce w grupie północnej zdobywając 31 pkt. na 33 możliwe punkty do zdobycia. W nowym roku 2018 awansował do grupy mistrzowskiej i planuje zająć na koniec sezonu jedno z dwóch pierwszych miejsc, które daje prawo gry w dwóch turniejach
barażowych o II Ligę Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
Drużyna seniorów organizuje wiele turniejów siatkarskich
oraz uczestniczy w innych jako uczestnik. I tak w minionym
roku po raz pierwszy zagrała w Pucharze Mistrzów (Puchar
Polski Drużyn Amatorskich). W jednym z sześciu turniejów
eliminacyjnych zajęła II miejsce, awansując tym samych
do rozgrywek finałowych na szczeblu centralnym. Tam
21.01.2017 w Mławie zajęła
III miejsce w Pucharze Mistrzów.
Następnym sukcesem był
udział w III Mistrzostwach
Polski Klubów Amatorskich
w Ciechanowie, który odbył
się w dniach 30.04.-02.05.2017
r. Drużyna JAMAR UKS
„TYGRYSY” Krzepice, po raz
trzeci w swej historii, stanęła
na podium Mistrzostw Polski
(II miejsce 2013r. w Warszawie, I miejsce 2015r. w Płońsku),
zdobywając tytuł V-ce Mistrza Polski w Siatkówce Klubów
Amatorskich w gronie 28 drużyn grających w finałach.

Druga grupa szkoleniowa siatkarzy, to drużyna Juniorów,
a trzecią stanowią Kadeci. Obie drużyny prowadzi Wiesław
Drab.
W X Mistrzostwach Powiat Zrzeszenia LZS Kłobuck drużyna nasza zajęła I-sze miejsce po raz ósmy, a w Międzywojewódzkim Turnieju Siatkówki Chłopców w Kępnie, który
odbył się w dniu 24.02.2017 (startowały drużyny z województwa: dolnośląskiego, wielkopolskiego, opolskiego, łódzkiego i śląskiego) nasi Juniorzy uplasowali się na III miejscu.
W dniu 11.11.2017 roku z okazji Dnia Niepodległości, zorganizowaliśmy turniej Siatkarski Seniorów dla drużyn amatorskich (bez III Ligi). Nasza drużyna Juniorów, w tym turnieju
zajęła II miejsce, a drużyna Kadetów IV miejsce.
W okresie letnim byliśmy organizatorami Mistrzostw Powiatu
Zrzeszenia LZS w Siatkówce Plażowej dla Kadetów w dniu
19.06.2017 oraz dla Juniorów w dniu 21.06.2017. Wśród
Juniorów I miejsce zajęli siatkarze z naszego klubu : Kaniewski
Radosław i Krakowiak Jakub a IV miejsce Matyja Kamil i Kulej
Bartosz (będąc kadetami). Natomiast w kategorii Kadetów
I miejsce zajął Matyja Kamil i Kulej Bartosz, II miejsce Chę-ciński
Szymon i Wojtala Karol a IV miejsce nasze młode dziewczęta Wyrębek Emilia z Weroniką Izydorczyk.
Sukcesy sekcji siatkarskiej nie
były by możliwe bez wsparcia
głównego sponsora tj. Rady Miejskiej w Krzepicach oraz sponsora
tytularnego, firmy „Jamar” z Albertowa. Ogromne wsparcie siatkarze otrzymali z firmy Drewbet
z Kłobucka oraz z firmy Drewtex
z Kukowa. Ponadto w minionym
okresie wspierały nas takie firmy jak Elektrotechnika Krzepice,
Drewkop Krzepice oraz Bank Spółdzielczy w Krzepicach.
oprac. Wiesław Drab
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SEKCJA TENISA STOŁOWEGO
Sekcja tenisa stołowego prowadzona jest przez trenera Dariusza Jankowskiego.
Obecnie skupia 46 zawodników w czterech kategoriach
wiekowych (skrzaty, żacy, młodzicy i kadeci). Klub jest organizatorem wielu imprez tenisowych, a największą i najbardziej prestiżową dla naszego miasta jest Grand Prix Krzepic w tenisie stołowym. Impreza ta skupia zawodników z całego regionu częstochowskiego oraz śląska.
Obecnie zawodnikami odnoszącymi najlepsze wyniki są:
Julia Rudnik (kadetka) i Julia Zyna (żaczka) obie są na dzień
dzisiejszy mistrzyniami powiatu i faworytkami do tytułu
mistrza przyszłego Grand Prix.
27 kwietnia 2017 r. w hali Gimnazjum w Krzepicach odbyło
się uroczyste podsumowanie Drewtex Grand – Prix Krzepic w tenisie
stołowym: turniej Top - 16 oraz dekoracja 10 kategorii wiekowych za klasyfikacje generalne.
150 młodych pingpongistów dekorowali oryginalnymi statuetkami w kształcie rakietki, dyplomami, nagrodami oraz koszulkami z herbem Krzepic i logo turnieju przewodniczący
rady miejskiej Mateusz Kluba, burmistrz Krzepic Krystian Kotynia, prezes Śląskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS Jacek
Staniewski, właściciel firmy Drewtex Bogdan Grzyb, autoryzowany dealer Stihl Michał Grzyb, komendant PSP w Kłobucku
Zbigniew Desperak, członek zarządu powiatu kłobuckiego
Józef Borecki, dyrektor Gimnazjum Gabriela Kluba, radni
Krzepic Bożena Kozak, Rafał Balcerzak i Tomasz Rakowski,
właścicielka firmy Elektrotechnika Marlena Wyrębek, członek
zarządu PZ LZS Ryszard Francik, prezes LKS Grom Poczesna
Henryk Pałasz oraz organizatorzy: prezesi UKS Tygrysy
Wiesław Drab i Dariusz Jankowski, sędzia zawodów Karol
Żerdziński oraz prezes Powiatowego Zrzeszenia LZS Grzegorz Garbaciak.
W każdym z 4 turniejów eliminacyjnych startowało po ok.
150 pingpongistów, a w turnieju Top - 16 pierwsze ósemki
żaków, młodzików, kadetów i juniorów. Grand Prix Krzepic
jest największym, cyklicznym przedsięwzięciem tenisowym
regionu częstochowskiego i jednym z największych w województwie śląskim. Rozgrywane jest dla kategorii dziecięcych
i młodzieżowych, w których każdy systematycznie biorący
udział otrzymuje nagrodę. Impreza odbywa się z nieprzerwanie od 13 lat dzięki współpracy organizatorów i sponsorów, którymi są: UKS Tygrysy Krzepice, Gimnazjum w Krzepicach, Rada Miejska w Krzepicach, Starostwo Powiatowe
w Kłobucku, Śląskie i Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły
Sportowe oraz firma Drewtex.
W dniu 7.12.2017r.,w hali sportowej przy SP nr.1 w Krzepicach odbyły się Mikołajkowe Mistrzostwa Gminy Krzepice
w tenisie stołowym. Organizatorami zawodów był Urząd Miejski
w Krzepicach, Powiatowe Zrzeszenie LZS w Kłobucku oraz
UKS „Tygrysy” Krzepice. Turniej rozgrywany był na 8 stołach

W I A D O M O Ś C I

Z I E M I

zgodnie z przepisami PZTS w kategoriach dziewcząt i chłopców. Łącznie startowało w nim 39 zawodników. Nagrody
w postaci pucharów, medali i słodkiego poczęstunku wręczali;
przewodniczący Rady Miejskiej w Krzepicach Mateusz Kluba,
radny gminy Krzepice Rałał Balcerzak, właściciel firmy „Drewtex” Bogdan Grzyb
oraz prezes UKS
„Tygrysy” w Krzepicach
Wiesław
Drab. Nad turniejem czuwał Dariusz
Jankowski.
Najlepszymi zawodnikami okazali się:
Dziewczynki:
1.m Julia Rudnik
2.m. Julia Zyna
3.m. Julia Kołodziejczak

Chłopcy:
1m. Jakub Zyna
2.m. Patryk Antczak
3.m. Karol Wojtala

W minionym roku turniej Drewtex Grand – Prix Krzepic w tenisie stołowym
został laureatem finału ogólnopolskiego konkursu” Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych
w środowisku wiejskim”.
Organizatorem konkursu było Ministerstwo Sportu i Turystyki
oraz Krajowe Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Warszawie. Delegacja naszego klubu w składzie Wiesław Drab
– Prezes, Jankowski Dariusz V-ce Prezes, Garbaciak Grzegorz
- Skarbnik wzięła udział w podsumowaniu w/w projektu w Uniejowie. Nasz projekt znalazł się na X miejscu wśród najlepszych
projektów realizowanych w środowisku wiejskim w Polsce.
Nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie zaangażowanie w/w
trójki delegatów. Szczególne słowa uznania należą się pomysłodawcy tego przedsięwzięcia i głównemu organizatorowi
Grzegorzowi Garbaciakowi oraz jego następcy Dariuszowi
Jankowskiemu.
Sekcja tenisa stołowego działa przy wsparciu Rady Miejskiej
w Krzepicach oraz sponsorów jak firmy: Drewtex Bogdana
Grzyba, oraz autoryzowanego dealera Stihl Michała
Grzyba.
oprac. Wiesław Drab

GMINNA LIGA SOŁECKA 2017
9 września 2017r. Turniejem o Superpuchar podsumowano
piłkarską rywalizację Gminnej Ligi Sołeckiej. W uroczystym
podsumowaniu, które odbyło się na boisku sportowym w Dankowicach uczestniczyli młodzi piłkarze – amatorzy oraz przedstawiciele samorządu gminnego.
Do drugiej edycji Gminnej Ligi Sołeckiej zgłosiło się łącznie
pięć drużyn: trzy sołectwa - Dankowice, Zajączki Pierwsze
oraz Podłęże Królewskie oraz dzielnice Krzepic: Kuźniczka
i Stare Miasto (drużyna z Krzepic wycofała się z gry w połowie czerwca).
Ligowym Mistrzem roku 2017. zostali piłkarze z Dankowic,
a z Superpucharu cieszyło się sołectwo Zajączki Pierwsze.
Sportową rywalizację, która trwała od maja do września
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zakończyło uroczyste wręczenie medali, pucharów, pamiątkowych statuetek i nagród rzeczowych, jak również
wspólny poczęstunek.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
GMINNEJ LIGI SOŁECKIEJ
2017.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
– „Turniej o Superpuchar”
Gminnej Ligi Sołeckiej 2017.

Mecze ligowe, które
rozgrywano na gminnych murawach upływały pod znakiem
sportowej rywalizacji w duchu fair play,
międzypokoleniowej
integracji oraz wspólnych spotkań mieszkańców i kibiców
poszczególnych drużyn. Młodzi ludzie, z czterech miejscowości, już drugi rok z rzędu z ogromnym zapałem zaangażowali się w organizację ligowego współzawodnictwa.

•

1 miejsce
Sołectwo Dankowice

•

•

2 miejsce
Dzielnica Kuźniczka
3 miejsce
Sołectwo Zajączki
Pierwsze

1 miejsce
Sołectwo Zajączki
Pierwsze

•

2 miejsce
Dzielnica Kuźniczka

•

3 miejsce
Sołectwo Dankowice

Wiosną tego roku również ruszy Gminna Liga Sołecka. Rada
Miejska wyodrębniła środki na ten cel 3.000,00 zł w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zaproszenie do udziału w piłkarskich
zmaganiach adresowane jest do wszystkich sołectw i dzielnic
gminy Krzepice.

•

Najlepszy zawodnik
•

Artur Kierat (Dankowice)

Król strzelców
•

Artur Kierat (Dankowice)

Najlepszy bramkarz
•

Najlepszy zawodnik
•

Król strzelców
•

Przemysław
Dobrowolny (Kuźniczka)

Dominik Kempiński
(Dankowice)
Dominik Kempiński
(Dankowice)

Najlepszy bramkarz
•

Przemysław
Dobrowolny (Kuźniczka)

oprac. Zbigniew Rudlicki

SYGNAŁY ALARMOWE
SPOSÓB OGŁASZANIA
RODZAJ ALARMU

Za pomocą syren

Przy pomocy rozgłośni radiowych,
ośrodków TVP i radiofonii przewodowej.

Alarm o klęskach żywiołowych
i zagrożeniu środowiska

Dźwięk ciągły
trwający trzy minuty

Alarm powietrzny

Dźwięk modulowany
trwający trzy minuty

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna
informująca o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm powietrzny dla ….....................

Alarm o skażeniach

Przerywany modulowany
dźwięk trwający trzy minuty

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm o skażeniach ..............
(podać nazwę skażenia) dla ….....................

Sposób
odwoływania alarmów

Dźwięk ciągły trwający
trzy minuty

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm ............................. dla …....................

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE
RODZAJ KOMUNIKATU

SPOSÓB OGŁASZANIA

SPOSÓB ODWOŁANIA

Uprzedzenie
o zagrożeniu
skażeniami

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie około
godziny ......... min …... może nastąpić skażenie.........
(podać rodzaj skażenia) z kierunku..........(podać kierunek)

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu.........
(podać rodzaj skażenia) dla ..........

Uprzedzenie
o zagrożeniu
zakażeniami

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami
ustalają organy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu.........
(podać rodzaj zakażenia) dla..........

Uprzedzenie
o klęskach
żywiołowych
i zagrożeniu
środowiska

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców
.......... (podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia
i wytyczne dla mieszkańców)

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie
o zagrożeniu......... (podać rodzaj klęski) dla ..........

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Telefony całodobowe

Faks

e-mail

32 256 56 01
32 255 21 95
32 207 71 01

32 256 22 13

czkws@katowice.uw.gov.pl

Służba dyżurna

POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA
Służba dyżurna

Telefony całodobowe

Faks

e-mail

34 317 36 34

34 317 36 28

pczk.klobuck@wp.pl

34 317 22 65
34 3172 416
998

34 317 20 71

psk@stazklobuck.pl

W godz. 7.30-15.30
Starostwo Powiatowe
Po godzinach pracy Starostwa Komenda powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Kłobucku

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA NA BAZIE SEKRETARIATU URZĘDU

Urzad Miejski w Krzepicach
czynny w godz:

Nr telefonu

Faks

e-mail

7.30-15.30 - poniedziałek,
środa, czwartek
7.30-17.00 - wtorek
7.30-14.00 - piątek

34 317 51 72
34 317 50 24
34 317 50 46
34 317 51 73

34 3175 51 72

umig@krzepice.pl
so@krzepice.pl

WAŻNE NUMERY I ADRESY
Pogotowie
Energetyczne

991

Zakład Działalności
Komunalnej
i Mieszkaniowej
w Krzepicach

Oddział wykonawstwa robót, usług i zaopatrzenia
ul. Targowa 19
34 3175102
42-160 Krzepice
Oddział gospodarki wodno-ściekowej
ul. A. Mickiewicza 36
34 3175240
42-160 Krzepice

Szpital Rejonowy
w Krzepicach
Przychodnia Rejonowa
w Krzepicach
Skor-Med Przychodnia
Medycyny Rodzinnej
NZOZ
w Krzepicach
Wiejski Ośrodek
Zdrowia
w Starokrzepicach

34 317 50 19
34 317 50 50
34 317 55 60

ul. Szkolna 1
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 1
42-160 Krzepice

34 317 50 66

ul. 3 maja 4
42-160 Krzepice

34 317 59 06

ul. Oleska 207
42-161 Starokrzepice

Wiejski Ośrodek
Zdrowia
w Zajączkach

34 317 55 20

Komisariat Policji
w Krzepicach

34 317 50 34

Urząd Pocztowy
w Krzepicach

34 317 50 58

MIESZKAŃCU! PAMIĘTAJ O BEZPIECZEŃSTWIE!

ul. Nowa Wieś 25, Zajączki
Drugie
42-160 Krzepice
ul. Mickiewicza 34
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 16
42-160 Krzepice

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:
www.krzepice.pl w zakładce Informator

Czy wiesz jak zachować się w czasie zagrożenia?

ISSN: 2080-5020
Nakład: 1000 egz.
WYDAWCA: Urząd Miejski w Krzepicach,
ul. Częstochowska 13, tel. 34 175 172,
umig@krzepice.pl

SKŁAD: Wydawnictwo Precjoza
wydawnictwoprecjoza.pl

