


Zielona szko³a – wymys³ czy potrzeba
Krystyna Flis, Joanna Zasêpa

Zielona szko³a to kilkudniowy wyjazd uczniów pod opiek¹ nauczycieli w jakieœ interesuj¹ce pod wzglêdem 
przyrodniczym czy kulturowym miejsce. Dla wielu dzieci jest jedyn¹ form¹ wypoczynku poza swoj¹ miejscowoœci¹, a dla 
wszystkich uczniów okazj¹ do poznania tego, co nas otacza. Bezpoœredni kontakt z przyrod¹ jest najskuteczniejszym 
sposobem kszta³towania œwiadomego stosunku do œrodowiska i aktywnych postaw wobec jego ochrony. Zielona szko³a 
pozwala te¿ w sposób niekonwencjonalny wdra¿aæ treœci wychowawcze oraz 
integrowaæ zespó³ klasowy. Poprzez integracjê nauczyciele i uczniowie lepiej 
siê rozumiej¹. Sytuacje z którymi styka siê uczeñ bezpoœrednio w praktycznym 
dzia³aniu sprzyjaj¹ operatywnoœci jego wiedzy oraz rozwojowi jego 
osobowoœci. 

W bie¿¹cym roku wybór miejsca pad³ na wybrze¿e zachodnie. Jeszcze 
nigdy tam nasi uczniowie nie odpoczywali. Po dog³êbnym rozeznaniu wielu 
ofert dokonaliœmy wyboru oœrodka Bryza w Mrze¿ynie. Ju¿ po wyjœciu z 
autokaru urzek³o nas miejsce, w którym mieliœmy spêdzaæ 8 dni. Wœród 
gêstwiny leœnej po³o¿one by³y 2 pawilony kolonijno -wypoczynkowe, 
wyposa¿one w bogaty kompleks boisk sportowych: do pi³ki no¿nej, siatkowej, 

k o s z y k o w e j ,  
p l a ¿ o w e j .  
W³aœciciele tego obiektu okazali siê wspania³ymi 
gospodarzami i organizatorami. Spe³niali wszystkie nasze 
proœby i ¿yczenia. Dbali o to, by nasz pobyt by³ dla nas 
czasem wspania³ego wypoczynku i dobrej zabawy. A atrakcji 
nam nie brakowa³o. Przejechaliœmy ponad 700 km. po 
zachodnim wybrze¿u, zwiedzaj¹c nawet najmniejsze zabytki 
naszej urokliwej Ojczyzny. Do dziœ wspominamy pobyt
w Szczecinie, Œwinoujœciu, Miêdzyzdrojach, Ko³obrzegu, 
Trzebiatowie, Trzêsaczu i DŸwirzynie. Poznaliœmy wiele 
historycznych obiektów i ciekawych miejsc. Z sentymentem 
wspominamy ciekawe lekcje geografii w Muzeum na15 
Po³udniku czasu œrodkowoeuropejskiego. O tym miejscu 
ma³o kto z nas wiedzia³. Wracamy równie¿ myœlami do fortu 

Gerharda. Tu po raz pierwszy w naszym ¿yciu odbyliœmy prawdziw¹ wojskow¹ musztrê. Nie jednemu z nas do dziœ w 
uszach dzwoni¹ komendy wojskowe. 
Z wielkim rozrzewnieniem wspominamy najwy¿szy klif na wybrze¿u, najpiêkniejszy krajobraz roku 2006, porty 
zwiedzanych miast, jeziorko Turkusowe, Muzeum Figur Woskowych, przejazd promem, rejs statkiem „Santa  Maria” po 
Morzu Ba³tyckim, pobyt na jednej z najwy¿szych latarni morskiej w Europie, alejê gwiazd w Miêdzyzdrojach, a tak¿e uroki 
miejscowoœci Mrze¿yno. Wszystko to uda³o nam siê zobaczyæ i wiele us³yszeæ z ust wspania³ego przewodnika PTTK
- Pana Tadeusza Raka, który nie szczêdzi³ dla nas swojego czasu ani si³, by za³o¿one przez nas cele by³y w pe³ni 
zrealizowane. 

Zielona szko³a wymaga wielu przygotowañ i ustaleñ: szukanie atrakcyjnych ofert, rozmowy z dzieæmi, uk³adanie 
programu i planu pracy dla nauczycieli i uczniów. Prace te wymagaj¹ wiele wytrwa³oœci, cierpliwoœci, a tak¿e poœwiêcenia 
w³asnego, prywatnego czasu - ale warto. Relacje dzieci z pobytu i ich radoœæ œwiadcz¹ o tym, ¿e zielona szko³a bardzo im 
siê podoba³a.                                                                                                                                                                     +
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Do poczytania przed upa³ami.
Bogus³aw Mielczarek - Wójt Gminy

Dopiero pocz¹tek lata
a jakie to upa³y. Opadów 
niewiele ale i tak, w œlad za 
cenami, wszystko roœnie jak 
sza lone .  Ka¿da  poses ja
w zieleni. To latem naturalny 
kolor wsi.

Chcemy mieszkaæ w ³adnym 
otoczeniu. Mieæ bezpoœredni 
k ontakt z przyrod¹. St¹d coraz 
wiêksza dba³oœæ o zieleñ, 
zwyczaj urz¹dzania ogrodów. 
Sp rzed  naszych  domów 
zniknê³y niestety malwy, lilie
i inne kolorowe kwiecie. Dawniej 
duma ka¿dej  gospodyni ,  
zw³aszcza gdy w domu by³a 
panna na wydaniu. Zast¹pi³y je 

smutne iglaki i roœliny z ró¿nych zak¹tków œwiata. Pojawi³y siê skalniaki
i ogrodowe figury. Takie zdobi¹ ca³y rok. W niektórych ogródkach powsta³y 
ma³e arcydzie³a. Nie wypada staæ przed cudzym oknem i nachalnie gapiæ siê, 
ale od niektórych ogródków trudno przecie¿ wzrok oderwaæ. Pewnie trochê 
kosztowa³y ale najwa¿niejszy jest pomys³, artystyczna wizja i konsekwencja
w pielêgnowaniu swego dzie³a. Zdecydowanie wyró¿nia siê pod tym 
wzglêdem zagroda p. Krystyny Wrzosek w Kruszynie i Dariusza Perliñskiego 
w Lgocie. Nie brak podobnych przy goœciñcu w Jackowie i Babach oraz innych 
wsiach.

    Niezbêdnym elementem ka¿dego ogrodu jest niepozorna zieleñ niska 
czyli po prostu trawnik. Regu³¹ ju¿ sta³o siê koszenie go kosiark¹, która
w  odró¿nieniu od tradycyjnej kosy pozostawia g³adki, zielony dywan.
Z ka¿dym rokiem gêœciejszy i delikatniejszy. Anglicy, obcuj¹cy z trawnikami 
nieco d³u¿ej ni¿ my twierdz¹, ¿e dopiero po stu latach regularnego przycinania 
trawnik nabiera po¿¹danych cech. No có¿, kto do¿yje - zobaczy!

    Buduj¹cym bardzo jest zwyczaj pielêgnowania trawników przed w³asn¹ 
posesj¹. Popatrzmy choæby na Bogus³awice. Jak starannie i w jednym czasie 
p rzyciêta jest trawa w rowach i na poboczach. W innych wsiach mieszkañcy 
te¿ nie czekaj¹ na powiatow¹ kosiarkê albo gminnych „kosynierów”. Sami 
najlepiej zadbaj¹ o swoje najbli¿sze otoczenie. I chwa³a im za to!

    Ale i w tej dziedzinie pojawi³o siê kilku racjonalizatorów. Postêpowców, 
kontynuuj¹cych tradycje wiejskiego przodownika ochrony roœlin. M³odszym 
p rzypomnê, ¿e w latach piêædziesi¹tych ub. wieku by³ to ochotnik wyposa¿ony 
przez w³adze w opryskiwacz i azotoks, gotowy w ka¿dej chwili zwalczyæ 
ognisko stonki ziemniaczanej, zrzucanej na nasze pola przez 
imperialistyczne samoloty. Teraz ich kontynuatorzy podjêli walkê
z trawnikami, opryskuj¹c herbicydami pobocza dróg i skarpy rowów. 

    Skutek murowany! Po akcji przodownika, w zielonej wstêdze pobocza 
zieje martwa, bura plama. Trawê zniszczy³y chemikalia. Ulewy rozmyj¹ 
s karpy, w upalne dni dojdzie jeszcze jedno Ÿród³o kurzu. Po kilku tygodniach 
wykie³kuj¹ odporne na chemiê chwasty. Trawa niestety zniknie na zawsze.

    Mo¿na to ró¿nie oceniaæ. Naœladowców chcê przestrzec, co o takich 
zachowaniach mówi prawo. Przytoczê choæby urywek art. 144 Kodeksu 
W ykroczeñ: „Kto na terenach publicznych niszczy lub uszkadza roœlinnoœæ ... 
podlega karze grzywny do 1000 z³ albo karze nagany. ... mo¿na te¿ orzec 
nawi¹zkê do wysokoœci 500 z³.”

Ponoæ prawo od wieków ¿adnym nowinkom nie sprzyja i los 
nowatorów by³ zawsze trudny. Czy i w tym przypadku tak jest?
Zastanówmy siê nad tym, zanim upa³y nie tylko trawniki ale i zdrowy rozs¹dek 
do cna nam wypal¹.                                                                                        +
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Informacje urzêdowe

jako u¿ytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczaj¹cy Obowi¹zkowe ubezpieczenia
³¹cznie powierzchniê 1 ha, je¿eli podlega on w ca³oœci lub 

w rolnictwie czêœci opodatkowaniu podatkiem rolnym, a tak¿e obszar 
takich u¿ytków i gruntów niezale¿nie od jego powierzchni, El¿bieta Kociñska
je¿eli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowi¹ca 
dzia³ specjalny w rozumieniu przepisów o podatku Zgodnie z ustaw¹ z dnia 22 maja 2003 roku
dochodowym od osób fizycznych.o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym 
Wed³ug przepisów rozdzia³u 6 ustawy z dnia 22 maja 2003r.Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
o ubezpieczeniach obowi¹zkowych przeprowadzane bêd¹ Komunikacyjnych (Dz.U.Nr 124 poz.1152  z póŸ.zm.) 
kontrole spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy informuje siê rolników, ¿e zgodnie z art.4 w/w ustawy  
ubezpieczenia budynków wchodz¹cych w sk³ad ubezpieczeniami obowi¹zkowymi s¹:
gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeñ losowych1) ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej rolników z tytu³u 
i ubezpieczenia OC rolników.posiadania gospodarstwa rolnego, zwane  „ubezpieczeniem 
Organami obowi¹zanymi lub uprawnionymi do kontroli OC rolników”.
spe ³n ien ia  obowi¹zku  ubezp ieczen ia  s¹ :  wó j t  2) ubezpieczenie budynków wchodz¹cych w sk³ad 
(burmistrz/prezydent miasta), starosta, Ubezpieczeniowy gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeñ losowych, 
Fundusz Gwarancyjny.zwane „ubezpieczeniem budynków rolniczych”. Za budynek 
Ujawnienie braku dokumentu ubezpieczenia podczas kontroli wchodz¹cy w sk³ad gospodarstwa rolnego uwa¿a siê obiekt 

2 spowoduje na³o¿enie  op³aty karnej za niespe³nienie budowlany o pow. powy¿ej 20 m okreœlony w art.3 pkt 2 
obowi¹zku ubezpieczenia w wysokoœci:ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - prawo budowlane (Dz.U.
- w ubezpieczeniu OC rolników – równowartoœæ w z³otychz 2000r.Nr 106, poz. 1126, z póŸn. zm.), bêd¹cych
30 euro,w posiadaniu rolnika.
- w ubezpieczeniu budynków rolniczych – równowartoœæPodmiotami zobowi¹zanymi do zawarcia umów ubezpieczeñ 
w z³otych 100 euro.obowi¹zkowych w rolnictwie s¹ rolnicy, czyli osoby fizyczne,
W roku 2008 przeprowadzono 84 kontrole, które w dalszym w których posiadaniu lub wspó³posiadaniu znajduje siê 
ci¹gu bêd¹ kontynuowane.                                                    +gospodarstwo rolne. Za gospodarstwo rolne uwa¿a siê obszar 

u¿ytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych 

wy¿sze lub tytu³ kwalifikacyjny lub tytu³ zawodowy, lub tytu³ Nadal mo¿na sk³adaæ wnioski o renty 
zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia 

strukturalne dzia³alnoœci rolniczej i co najmniej 3-letni sta¿ pracy
w rolnictwie albo wykszta³cenie wy¿sze inne ni¿ rolniczeZbigniew Ociepa
i ukoñczone studia podyplomowe w zawodzie zwi¹zanym w 
rolnictwie, albo wykszta³cenie œrednie inne ni¿ rolnicze i co Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczê³a 
najmniej 3 letni sta¿ pracy w rolnictwie, lub wykszta³cenie z dniem 1 lipca 2008r. przyjmowanie wniosków o przyznanie 
podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne ni¿ renty strukturalnej w ramach nowego Programu Rozwoju 
rolnicze i co 5-letni sta¿ pracy w rolnictwie.Obszarów Wiejskich 2007- 2013. Wnioski nale¿y sk³adaæ we 
3. nie mieæ ustalonego prawa do emerytury lub renty;w³aœciwych Biurach Powiatowych ARiMR. W bud¿ecie 
4. zobowi¹zaæ siê do prowadzenia osobiœcie dzia³alnoœci Programu przewidziano na to dzia³anie ponad 2,18 mld euro 
rolniczej na przejêtych u¿ytkach rolnych przez co najmniej(z czego 1,64 mld euro pochodzi z bud¿etu wspólnotowego,
5 lat oraz do z³o¿enia wniosku o wpis do ewidencji a ponad 0,5 mld euro z bud¿etu krajowego). Rentê 
producentów.strukturaln¹ bêdzie móg³ uzyskaæ rolnik wpisany do ewidencji 
Powierzchnia u¿ytków rolnych gospodarstwa nastêpcy nie producentów rolnych (prowadzonej przez ARiMR), który 
mo¿e byæ mniejsza ni¿ œrednia powierzchnia gruntów rolnych ukoñczy³ 55 lat, lecz nie osi¹gn¹³ wieku emerytalnego i nie ma 
w danym województwie lub w kraju. Informacje o œredniej ustalonego prawa do emerytury lub renty. Wnioskodawca 
wielkoœci gospodarstw w poszczególnych województwach powinien te¿ prowadziæ gospodarstwo rolne przez co najmniej 
dos têpne  s¹  na  s t r on ie  i n t e rne towe j  AR iMR 10 lat bezpoœrednio poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku
(http://www.arimr.gov.pl). o rentê strukturaln¹ i w tym okresie byæ ubezpieczonym
Osoba wnioskuj¹ca o rentê strukturaln¹ i jej wspó³ma³¿onek w KRUS przez co najmniej 5 lat. Rolnik powinien równie¿ w 
mog¹ pozostawiæ sobie ³¹cznie do 0,5 ha u¿ytków rolnych dniu z³o¿enia wniosku o rentê strukturaln¹ podlegaæ 
(wraz z siedliskiem) i uprawiaæ te u¿ytki dla zaspokajania ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu i nie zalegaæ z zap³at¹ 
wy³¹cznie potrzeb w³asnych i osób pozostaj¹cych we nale¿noœci z tytu³u ubezpieczenia spo³ecznego rolników. 
wspólnym gospodarstwie domowym. Podstawowa wysokoœæ Œwiadczenie w postaci renty strukturalnej przewidziane jest 
renty strukturalnej wynosi 150 % najni¿szej emerytury. dla rolników, którzy przeka¿¹ gospodarstwa rolne
Wysokoœæ œwiadczenia zwiêksza siê o 100 % kwoty najni¿szej o powierzchni u¿ytków rolnych co najmniej 1 ha, w przypadku 
emerytury, je¿eli wnioskodawca pozostaje w zwi¹zku gospodarstw po³o¿onych w województwach: ma³opolskim, 
ma³¿eñskim i oboje ma³¿onkowie spe³niaj¹ wszystkie warunki podkarpackim, œl¹skim i œwiêtokrzyskim albo 3 ha,
dla przyznania renty strukturalnej. Jeœli przekazano w przypadku gospodarstw po³o¿onych w pozosta³ych 
gospodarstwo o powierzchni u¿ytków rolnych wiêkszej ni¿ 10 województwach. Gospodarstwo mo¿na przekazaæ nastêpcy 
ha na rzecz osoby w wieku poni¿ej 40 lat, podstawowa kwota lub zbyæ powiêkszaj¹c tym samym jedno lub kilka 
renty strukturalnej zostaje powiêkszona o 15 % najni¿szej gospodarstw innych rolników.
emerytury. W przypadku przekazania nastêpcy, musi nim byæ osoba, 
 Przy obecnej stawce najni¿szej emerytury wynosz¹cej która wczeœniej nie prowadzi³a dzia³alnoœci rolniczej.
597,46z³, bêd¹ to odpowiednio kwoty; 896,19z³ (150%)  Jakie warunki musi spe³niæ przejmuj¹cy gospodarstwo ?
najni¿sza renta strukturalna i 1583,27 z³ (265%) najwy¿sza 1. mieæ mniej ni¿ 40 lat w przypadku nastêpcy albo mniej ni¿ 
renta strukturalna. 50 lat przypadku przejmuj¹cego gospodarstwo na 
 Œwiadczenie bêdzie wyp³acane co miesi¹c, nie d³u¿ej ni¿ do powiêkszenie;
osi¹gniêcia przez beneficjenta 65 roku ¿ycia. 2. posiadaæ kwalifikacje zawodowe przydatne do 
Zród³o: MRiRW, ARiMR.                                                         +prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej;

-wykszta³cenie rolnicze zasadnicze zawodowe, œrednie lub 
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z gospodark¹ gruntami i nieruchomoœciami mienia Podzia³ nadwy¿ki bud¿etowej
komunalnego,Jerzy Hejduk
- w dziale 710 kwota 1.916 – Plany zagospodarowania 
przestrzennegoDo Wójta Gminy wp³ynê³y wnioski od Radnych
- w dziale 750 Administracja publiczna kwota 124.829 z³,i Kierowników jednostek bud¿etowych o przydzielenie 
- w dziale 754 kwota 60.740 z³ wydatki na ochotnicze œrodków finansowych z podzia³u nadwy¿ki bud¿etowej. 
stra¿e po¿arne,Po analizach i opiniach Komisji Rady Gminy na Sesjê 
- w dziale 801 kwota 87.900 z³ na oœwiatê i wychowanie,Rady Gminy w dniu 29.04.2008r. podano do podzia³u 
- w dziale 851 kwota 10.760 z³ na realizacjê zadañ kwotê 781.672 z³. Rada Gminy na Sesji w dniu 
wynikaj¹cych z Gminnego Programu Profilaktyki29.04.2008r. uchwali³a podzia³ kwoty 781.672 z³ 
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych,nastêpuj¹co :
- w dziale 852 Pomoc Spo³eczna kwota 15.300 z³ na - w dziale 010 Rolnictwo kwota 22.500 z³ na rozbudowê 
realizacjê wydatków w Gminnym Oœrodku Pomocy sieci wodoci¹gowej w miejscowoœci Kijów,
Spo³ecznej,- w dziale  400 Zaopatrzenie w wodê kwota 27.392 z³ 
- w dziale 900 kwota 26.913 z³ zwi¹zana z bie¿¹cym zwi¹zana z bie¿¹cym funkcjonowaniem wodoci¹gu,
funkcjonowaniem oczyszczalni œcieków oraz gospodarki - w dziale 600 Drogownictwo kwota 323.942 z³ g³ównie na 
odpadami,modernizacjê i remonty dróg gminnych i dofinansowanie 
- w dziale 921 kwota 15.000 z³ dla gminnej instytucji do modernizacji i remontów dróg powiatowych 
kultury,przebiegaj¹cych przez teren naszej gminy,
- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport kwota 17.500 z³.      +- w dziale 700 kwota 46.520 z³ na wydatki zwi¹zane

wodoci¹gowej powinien sporz¹dziæ protokó³ odbioru Krok po kroku do wody z sieci gminnej
przy³¹cza oraz zamontowaæ i zaplombowaæ wodomierz 

Marcin Tarnowski
(dostarczony przez Urz¹d Gminy Kruszyna)
9) Pobór wody mo¿na rozpocz¹æ po podpisaniu z Urzêdem 

Zaopatrzenie w wodê mieszkañców Gminy 
Gminy Kruszyna  umowy o zaopatrzenie w wodê.

Kruszyna jest jednym z kluczowych zadañ gospodarczych dla 
10) W terminie 2 miesiêcy od daty wykonania przy³¹cza nale¿y 

Gminy. Wokó³ tego tematu naros³o wœród  opinii publicznej 
dostarczyæ do Urzêdu Gminy wykonan¹ przez geodetê 

wiele niedomówieñ i drobnych przek³amañ, które pragn¹³bym 
inwentaryzacjê powykonawcz¹ przy³¹cza wodoci¹gowego.

w treœci tego artyku³u sprostowaæ.
Nastêpn¹ spraw¹ s¹ ceny wody i op³ata wodomierzowa 

Pierwsz¹ sprawa jest procedura pod³¹czenia nowego 
pobierana w wysokoœci 2,50 z³ /kwarta³.

przy³¹cza do sieci wodoci¹gowej (celem lepszego 
Kontrowersje wœród mieszkañców budzi zw³aszcza op³ata 

zobrazowania przedstawmy j¹ w Punktach)
wodomierzowa poniewa¿ wiêkszoœæ wodomierzy 
zamontowanych na przy³¹czach podczas budowy wodoci¹gu 

1) W³aœciciel nieruchomoœci sk³ada w Urzêdzie Gminy 
zakupiona zosta³a przez lub na koszt mieszkañców. Jednak 

wniosek o wydanie warunków technicznych do pod³¹czenia 
wodomierze wymagaj¹ napraw a przede wszystkim wymiany 

siê do sieci wodoci¹gowej z za³¹czon¹ map¹ zasadnicz¹
legalizacyjnej co 5 lat co przy za³o¿eniu kosztu wodomierza w 

z wstêpnie wrysowan¹ tras¹ przy³¹cza (wniosek mo¿na 
granicach 50-70 z³ powoduje ¿e op³ata nie pokrywa nawet 

pobraæ równie¿ ze strony internetowej Gminy Kruszyna)
zainstalowanych materia³ów.

2) Urz¹d wydaje warunki techniczne w których okreœla miedzy 
W tym momencie odezw¹ siê g³osy w rodzaju „a u mnie nie by³ 

innymi:
wymieniany”, jednak nale¿y dodaæ, ¿e wodomierzy mamy na 

- Œrednice wodoci¹gu w miejscu wpiêcia,
terenie ponad 1400 ,a takiej iloœci nie da siê wymieniæ w ci¹gu 

- Materia³ i œrednicê rury z której wykonane ma byæ przy³¹cze, 
miesi¹ca. Nie ukrywamy zreszt¹, ¿e mamy w tym temacie 

- Sposób prowadzenia wodoci¹gu (metoda rozkopowa, 
zaleg³oœci.

bezrozkopowa, bezrozkopowa tylko pod jezdni¹),
Kolejn¹ spraw¹ jest sposób postêpowania 

- oraz inne istotne dla funkcjonowania wodoci¹gu parametry
w³aœcicieli nieruchomoœci z wodomierzami, pó³ biedy kiedy 

3) Z warunkami inwestor powinien udaæ siê do projektanta, 
jest on przyciœniêty drewnem w kot³owni lub zabudowany 

który projektuje przy³¹cze na podstawie warunków 
szafkami kuchennymi,  które da siê odsun¹æ, ale zdarzaj¹ siê 

technicznych oraz ukszta³towania dzia³ki i sytuacji lokalnej.
przypadki kiedy jest on zabudowany boazeri¹ i nie ma ¿adnej 

4) W przypadku wchodzenia w pas drogowy lub skrzy¿owania 
mo¿liwoœci jego wymiany. Umowa o dostarczanie wody mów,i 

przy³¹cza z innymi instalacjami (np. kablem telefonicznym) 
¿e do wodomierza powinien byæ zagwarantowany dostêp

nale¿y dokonaæ uzgodnieñ z odpowiednimi instytucjami. 
– wiêc jak go mamy zrealizowaæ ? Zrywaj¹c boazeriê ?

Dokonuje tego najczêœciej autor projektu.
Naprawy wodomierzy, które „stanê³y” realizuje Urz¹d 

5) Gotowy projekt stanowi za³¹cznik do wniosku o zgodê na 
Gminy. Jednak¿e w przypadku uszkodzenia mechanicznego 

wykonanie przy³¹cza wodoci¹gowego. We wniosku trzeba 
koszt wodomierza pokrywa u¿ytkownik. Nale¿y przy tym 

równie¿ okreœliæ termin wykonania prac przy³¹czeniowych.
pamiêtaæ, ¿e zamarzniêcie wodomierza jest równie¿ 

6) Od pocz¹tku 2008 roku zniesiona zosta³a op³ata udzia³u
traktowane jako uszkodzenie z winy u¿ytkownika poniewa¿ 

w budowie wodoci¹gu gminnego - tym samym Urz¹d nie 
nie zabezpieczy³ go w  wystarczaj¹cym stopniu przed 

pobiera ¿adnych op³at zwi¹zanych z budow¹ przy³¹cza.
wp³ywem ujemnej temperatury.

7) Wykonawstwo przy³¹cza oraz zakup materia³ów do jego 
To ty lko niektóre zagadnienia zwi¹zane

wykonania na terenie Gminy Kruszyna le¿y po stronie 
z dostarczaniem wody dla mieszkañców ale na pewno nie 

inwestora i powinno byæ realizowane przez firmê udzielaj¹c¹ 
wszystkie.Tym którym nasuwaj¹ siê inne pytania

gwarancji na wykonane przy³¹cze.
i zagadnienia zwi¹zane z tematem, polecam kontakt osobisty 

8) Przed zasypaniem wykopu konserwator gminnej sieci 
lub telefoniczny.(034/3202003, wew.41 pok.nr 6).                  +
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Informacje urzêdowe

Seniorzy ju¿ 5 sezon z rzêdu wystêpuj¹ 
w rozgrywkach klasy A
Sylwester Rorat

Zespó³ przygotowywa³ siê do rundy wiosennej na hali 
gimnastycznej w Zawadzie, a tak¿e na obiektach klubowych w 
Widzowie. Rozegra³ 5 gier sparingowych ( z Pogoni¹ 
K³omnice, Victori¹ ¯ytno, Visem Gidle, RKS Mechanik 
Radomsko, Kmicicem Kruszyna). 
W rundzie wiosennej druzyna do samego koñca walczy³a
o utrzymanie w tej klasie rozgrywkowej.
Zespó³ z Widzowa w rundzie wiosennej odniós³ 9 pora¿ek:
z Gromem Miedzno 2:3, B³êkitnymi Anio³ów 1:6, Wart¹ 
Zawada 0:1, Piastem Przyrów 2:4, Naprzodem Ostrowy 0:1, 
Or³em Kiedrzyn 0:3, Lotnikiem Koœcielec 0:1, Rakowem II 
Czêstochowa 1:4, Pogoni¹ K³omnice 0:1
2 remisy:
z Oksz¹ £obodno  0:0 i Orkanem Rzerzêczyce 1:1
2 zwyciêstwa:
ze Spart¹ Szczekociny 3:1, w meczu o utrzymanie Polonia-
Unia Widzów na w³asnym boisku pokona³a B³êkitnych Libidza 
4:3.
Bramki w tym spotkaniu zdobyli £apeta Emil (2), Rorat  
Sylwester i W³odarek Patryk.
W dru¿ynie wyst¹pili:
Kolano Mariusz, Ko³aczkowski Pawe³, Postawa Mariusz, 
Matyjaszczyk Przemys³aw, Stolarczyk Przemys³aw, Kuna 
Ernest, Koæwin Piotr, £apeta Emil, Kasperczyk Adam, Kulasek 
Pawe³, W³odarek Rafa³, W³odarek Patryk, Kowalski Konrad, 
Perkosz £ukasz, Perkosz Rafa³, Musia³ Tomasz, 
Miecznikowski Jakub, Sadziak Marcin, Sadziak Kamil, 
Kosmala Zbigniew, Jêdrzejczyk Micha³, Rorat Sylwester 
(graj¹cy trener).                                                                     +

Sprawozdanie z wystêpów dru¿yny 
juniorów i seniorów klubu Polonia-Unia 
Widzów w rundzie wiosennej sezonu 
2007/2008
Sylwester Rorat

Juniorzy wystartowali w lidze okrêgowej juniorów 
m³odszych. Dru¿yna z Widzowa posiada³a najm³odszy sk³ad 
spoœród wszystkich zespo³ów ligowych.
Pomimo tak m³odego wieku dru¿yna zakoñczy³a rozgrywki na 
3 miejscu zdobywaj¹c 23 bramki i trac¹c 30.
Najskuteczniejszym graczem zosta³ Dolniak Grzegorz 
zdobywaj¹c 8 bramek.
W dru¿ynie wyst¹pili:
Micha³ KuŸnicki, Stawski Patryk, Wierzba Krzysztof, Dyksy 
Mateusz, Kosmala Damian, Musia³ Bartosz, Dolniak 
Grzegorz, Organa Kacper, Perliñski Mateusz, Stachowicz 
Mateusz, Domaga³a Artur, Krzemiñski Kamil, £apeta Adam, 
Dyksy Krystian.                                                                      +

M³ode szczypiornistki z Widzowa 
mistrzyniami powiatu czêstochowskiego
Sylwester Rorat

20 marca 2008r. dziewczêta z Widzowa wziê³y udzia³ 
w mistrzostwach pi³ki rêcznej powiatu czêstochowskiego.
Dziewczêta wygra³y turniej pokonuj¹c S.p Przywór 8:1
(bramki zdoby³y Sonia Gbór-1, Kluska Renata-1, Wierzba 
Karolina-4, Kurzacz Magdalena-2) i remisuj¹c ze S.p.
w Koniecpolu 2:2. Pierwsz¹ bramkê zdoby³a Karolina 
Wierzba, a drug¹ w ostatniej akcji spotkania Magdalena 
Kurzacz.
Koñcowa tabela wygl¹da nastêpuj¹co:
1. S.p Widzów 3 pkt 10:3
2. S.p Koniecpol 3 pkt 6:3
3. S.p Przyrów 0 pkt 2:12 
16 kwietnia dziewczêta ze szko³y podstawowej w Widzowie 
wystartowa³y w fina³ach rejonowych w pi³ce rêcznej 
przegrywaj¹c 7:13 ze Szko³¹ Podstawow¹ w Wêglowicach.
Bramki zdoby³y: Karolina Wierzba-3, Magdalena Kurzacz-4.
W dru¿ynie wyst¹pi³y: Janus Roksana,  Kluska Renata, 
Kluska Martyna, Wierzba Karolina, Kurzacz Magdalena, Gbór 
Sonia, Rorat Patrycja, Tkacz Karolina, W³odarek Karolina, 
Zonenberg Anna.                                                                   +

Punkt Zbiórki Odpadów 
Niebezpiecznych 
Dariusz Kruk

W zwi¹zku z ostatnimi ustaleniami zwi¹zanymi
z Programem Rozwoju Subregionu Pó³nocnego 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Œl¹skiego na lata 2007- 20013, Gmina Konopiska podjê³a siê 
roli lidera projektu: System selektywnej zbiórki odpadów 
niebezpiecznych w Subregionie Pó³nocnym – Powiat 
Czêstochowski. Do projektu przyst¹pi³y gminy: Blachownia, 
D¹browa Zielona, Janów, Kamienica Polska, Konopiska, 
K³omnice, Koniecpol, Kruszyna, Lelów, Mstów, Mykanów, 

Olsztyn, Poczesna, Przyrów, Rêdziny, Starcza .
G³ównym celem realizacji tego projektu jest ograniczenie iloœci odpadów deponowanych i zdeponowanych w œrodowisku 

poprzez wdro¿enie segregacji odpadów niebezpiecznych w celu poprawy œrodowiska oraz jakoœci i warunków ¿ycia mieszkañców 
Subregionu Pó³nocnego Województwa Œl¹skiego.

W ramach realizacji projektu planuje siê utworzenie w ka¿dej gminie punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych PZON,
o pochodzeniu komunalnym, który wyposa¿ony bêdzie w piêæ pojemników s³u¿¹cych do segregacji w/w odpadów. Dzia³anie 
generowaæ bêdzie trwa³e nowe stanowiska pracy zwi¹zane z obs³ug¹ systemu, oraz wyeliminuje ze strumienia odpadów 
komunalnych odpady niebezpieczne, które poddawane bêd¹ odrêbnej utylizacji. 
Zadaniem Projektu jest zachêcenie mieszkañców Subregionu Pó³nocnego Województwa Œl¹skiego do segregacji odpadów 
komunalnych a tak¿e do uczestnictwa w procesie zbiórki odpadów niebezpiecznych poprzez mo¿liwoœæ bliskiego dostêpu do 
PZON. 

Po zrealizowaniu zadania dzia³alnoœæ PZON bêdzie finansowana z w³asnego bud¿etu gminy. Beneficjent projektu zapewni 
trwa³oœæ projektu przez okres 5 lat od daty z³o¿enia ostatniego wniosku o p³atnoœæ. 

Dla mieszkañców naszej gminy oznacza to, ¿e w przypadku pomyœlnego zrealizowania w/w projektu powstanie punkt 
legalnego pozbywania siê odpadów niebezpiecznych np. telewizorów, lodówek, akumulatorów. 
Rada Gminy Kruszyna w dniu 29 kwietnia 2008r. podjê³a uchwa³ê  nr XII/82/2008  w sprawie zawarcia porozumienia o przyst¹pieniu 
do wspólnej realizacji projektu pod nazw¹ „System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”, oraz zawarta umowa o realizacjê 
wspólnego projektu „System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Subregionie Pó³nocnym – Powiat Czêstochowski” 
pomiêdzy gminami: Konopiska i Kruszyna.                                                                                                                                        +
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Oœwiata

lo tn ic two zniszczy³o prawie ca³kowic ie pasiek iPszczelarstwo ziemi kruszyñskiej
w miejscowoœciach przyleœnych. Zami³owanie i pasja 

Stanis³aw Zasêpa
tutejszych pszczelarzy pozwoli³a na odbudowanie rodzin 
pszczelich. W latach 80 – tych ubieg³ego wieku, po powstaniu 

Król Jan III Sobieski, jad¹c z odsiecz¹ wiedeñsk¹ 
województwa czêstochowskiego powsta³o Ko³o Pszczelarzy 

odpoczywa³ w altanie parku kruszyñskiego i popija³ miód pitny. 
w Kruszynie. Prezesem ko³a by³ pasjonat pszczelarstwa 

S¹dziæ mo¿na, ¿e by³ to miód z miejscowych barci, gdy¿ 
Wojciech Bawor. Ko³o w pewnych okresach liczy³o ponad 30 

tereny leœne obfitowa³y we wrzosy, akacje, lipy, maliny.
cz³onków, którzy posiadali ponad 300 pni. Dokonywano 

Z okresu zaborów brak danych o rozwoju i istnieniu 
zasadzeñ drzewostanu miododajnego wzd³u¿ E- 16, obecnie 

pszczelarstwa w Kruszynie. Istnieje tylko wzmianka, ¿e ksi¹dz 
DK-1. Czêœæ starszych pszczelarzy ze wzglêdu na wiek, 

Metler (astronom), bêd¹c proboszczem Kruszyny posiada³ 
trudnoœci z pozyskiwaniem cukru paszowego oraz choroby 

pasiekê. Przypuszczaæ mo¿na, ¿e w tym okresie istnia³y liczne 
pszczó³, zaniecha³a dzia³alnoœci co spowodowa³o spadek pni 

pasieki przydomowe, gdy¿ po uzyskaniu niepodleg³oœci
do 40%. Obecnie na terenie Gminy Kruszyna pszczelarstwo 

i w ca³ym okresie miêdzywojennym istnia³o „Bractwo 
rozwija siê dobrze. Poprzez liczne szkolenia organizowane 

pszczelarskie”, dzia³aj¹ce przy parafii w Kruszynie. Oprócz 
przez Regionalny Zwi¹zek Pszczelarzy i Œl¹ski Oœrodek 

hodowli pszczó³ zajmowa³o siê tak¿e odlewaniem œwiec
Doradztwa Rolniczego, ucz¹ siê m³odzi pszczelarze. Du¿e 

i pasków z wosku pszczelego. Odlewali nie tylko dla parafii 
po³acie zasiewów rzepaku i gryki, zachêcaj¹ do utrzymywania 

lecz i dla Jasnej Góry. Wosk do odlewu œwiec pochodzi³
pasiek. Wszystkie pasieki zrzeszone w kole s¹ 

z darów pszczelarzy, którzy na pewno posiadali na owe czasy 
z a r e j e s t r o w a n e  w  P o w i a t o w y m  I n s p e k t o r a c i e  

kwalifikacje. Najwiêksza pasieka, licz¹ca ponad 120 pni by³a u 
Weterynaryjnym i przystosowane do wymogów Unii 

ksiêstwa Lubomirskich. Obs³ugiwa³o j¹ 3 pszczelarzy.
Europejskiej.                                                                          +

W latach 50 –tych XX wieku masowe opylania lasów przez 

Dla Mamy
Beata Mucha

W dniu 28. 05.2008r. dzieci z Gminnego Przedszkola 
w Kruszynie zaprosi³y swoje mamy do przedszkola aby uczciæ 
wielkie œwiêto - Dzieñ Matki.
W tym dniu wszystkie mamy zosta³y obdarzone szczególnymi 
dowodami mi³oœci. By³y wierszowane ¿yczenia i piosenki 
pe³ne mi³oœci i wdziêcznoœci, oraz tañce i wspólne zabawy. Nie 
zabrak³o tak¿e upominków dla ukochanych mam. S³odki 
poczêstunek zakoñczy³ to wspólne rodzinne spotkanie.
Z satysfakcj¹ patrzyliœmy jak dzieci i mamy opuszczaj¹ 
przedszkole z uœmiechem i zadowoleniem.                            +

Dla Naszych Mam
Renata Pruciak

Dzieñ 26 maja,  Œwiêto Matki – to najpiêkniejsze
i najbardziej osobiste œwiêto w roku. Matka, to przecie¿ 
synonim mi³oœci, dobra ciep³a rodzinnego, szczêœcia, 
przywi¹zania, przyjaŸni i wiary w to wszystko, co piêkne
i szlachetne. Jest natchnieniem dla poetów, artystów
i kompozytorów. Opiewano j¹ w pieœniach wierszach
i utrwalano na p³ótnie. Przedstawiano tê zapracowan¹
i zmêczon¹, ale i uœmiechniêt¹, radosn¹, dumn¹ ze swojego 
macierzyñstwa. Œwiêto Matki zaczêto obchodziæ w Stanach 
Zjednoczonych w 1910 roku. W Polsce po raz pierwszy 
obchodzono ten dzieñ w 1923 roku w Krakowie. W to majowe 
œwiêto wszystkie mamy obdarzone s¹ szczególnymi 
dowodami mi³oœci. Z tej okazji 31 maja 2008 w Sali OSP
w Widzowie odby³ siê uroczysty „Koncert dla mamy”. 
Organizatorem  by³a Szko³a Podstawowa w Widzowie – Rada 
Rodziców, Dyrektor, Grono Pedagogiczne i uczniowie klas 
I-VI. G³ówn¹ atrakcj¹ imprezy by³y wystêpy przedszkolaków

i uczniów ze szko³y podstawowej w Widzowie, odby³y siê 
równie¿ pokazy tañca towarzyskiego, dyskoteka dla dzieci
i zabawa taneczna dla doros³ych. Du¿¹ popularnoœci¹ 
cieszy³a siê loteria fantowa, kawiarenka i grill. Najwiêcej 
wzruszeñ ka¿dej mamie dostarczy³y wystêpy najm³odszych 
pociech - piêknie przygotowane tañce, œpiew i recytacja 
wierszyków. Ka¿dy przedszkolak i uczeñ wrêczy³ swojej 
mamie w³asnorêcznie wykonan¹ laurkê. „Koncert dla Mamy” 
zorganizowano w Widzowie ju¿ po raz czwarty i jak co roku 
jest ciep³o przyjmowany przez spo³ecznoœæ i mam nadziejê, 

Dzieñ Dziecka w Przedszkolu w 
Kruszynie
Jolanta Mostowska, Beata Mucha

Dzieñ Dziecka to dzieñ œwiêtowania wszystkich 
przedszkolaków. W dniu 02.06.2008r na dzieci z Gminnego 
Przedszkola w Kruszynie czeka³y przygotowane przez 
nauczycielki atrakcje i konkursy. Po œniadaniu na placu 
przedszkolnym zgromadzi³y siê wszystkie dzieci, które 
uczestniczy³y w zawodach sportowych, w ró¿nych 
konkursach i zabawach. Po za tym dzieci chêtnie 
wystêpowa³y w festiwalu piosenki przedszkolnej. Zmêczone, 
ale weso³e maluchy z wielkim apetytem zjad³y swój pierwszy 
posi³ek na œwie¿ym powietrzu - kie³baski z grilla. Na 
zakoñczenie nie zabrak³o ³akoci i uœmiechów zabranych do 
domów.                                                                                  +
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Oœwiatowe rozmaitoœci

Na œcie¿ce ekologiczno-edukacyjnej

W dniu 29 kwietnia 2008roku uczniowie Szko³y 
Podstawowej w Lgocie Ma³ej wraz z nauczycielami 
przewêdrowali œcie¿kê ekologiczno – edukacyjn¹ na terenia 
Nadleœnictwa Gidle – Niesulów.

Œcie¿ka znajduje siê w po³udniowej czêœci woj. 
³ódzkiego, w powiecie radomszczañskim na obszarze gminy 
¯ytno i gminy Gidle. Trasa biegnie od wsi ¯ytno do wsi 
Niesulów i wynosi 20 kilometrów. Œcie¿ka prowadzi przez 
atrakcyjne pod wzglêdem przyrodniczym i krajobrazowym 
miejsca wystêpowania chronionych b¹dŸ zagro¿onych 
wyginiêciem gatunków fauny i flory. Po obserwacji œwiata 
roœlin i zwierz¹t uczniowie uczestniczyli w lekcji przyrodniczej 

w izbie przyrodniczej w budynku nadleœnictwa, któr¹ 
prowadzi³ pracownik nadleœnictwa pan Sebastian Ojrzyñski. 
W izbie tej uczniowie podziwiali makiety i spreparowane 
zwierzêta. Pobyt w nadleœnictwie zakoñczy³o wspania³e 
ognisko z kie³baskami.                                                           +

Warsztaty teatralne w £odzi

21 kwietnia uczniowie naszej szko³y wraz
z nauczycielami pojechali do £odzi do Teatru Lalek Arlekin na 
sztukê teatraln¹ „Czerwony Kapturek”. Aktorami w sztuce by³y 
marionetki, kukie³ki pacynki. Dziêki tej sztuce uczniowie mogli 
poznaæ ró¿ne rodzaje lalek teatralnych. Po spektaklu 
uczestniczyliœmy w lekcji – warsztatach teatralnych. 
Uczniowie poznali teatr od strony kulis. Obejrzeli scenê, 
garderoby, stroje, rekwizyty. Du¿o rozmawiali z aktorami, 
zadawali aktorom pytania, poznali historiê teatru i zapoznali 
siê z prac¹ aktora lalek. Poznali te¿ sztukê tworzenia kukie³ek.                       
                                                                                               +

W œwiecie ichtiologii

Nastêpn¹ ciekaw¹ lekcj¹ przeprowadzon¹ w terenie 
by³a lekcja w akwarium. Dotyczy³a ekologii, przyrody i biologii.  
Prowadzona by³a przez wykwalifikowanych przewodników
i pracowników naukowych Wydzia³u Biologii i Ochrony 
Œrodowiska Uniwersytetu £ódzkiego. Zajêcia adresowane 
by³y do dwóch grup wiekowych: klas m³odszych i starszych. 

Na Jurze Krakowsko - Czêstochowskiej

4 czerwca 2008roku uczniowie naszej szko³y wêdrowali po Jurze. Trasa wycieczki 
bieg³a przez: Mstów, Kusiêta, Olsztyn, Janów. Z³oty Potok. Uczniowie podziwiali efektowny 
prze³om Warty we Mstowie rozgraniczaj¹cy Jurê Krakowsko – Czêstochowsk¹ i Jurê 
Wieluñsk¹. Mogli zobaczyæ te¿ Ska³ê Mi³osn¹, z któr¹ zwi¹zana jest legenda oraz 
romantyczne b³onia. Zwiedzili kompleks zabytków Mstowa. W Kusiêtach dzieci podziwia³y 
jeziorko wype³niaj¹ce lej rasowy o nieprzepuszczalnym gliniastym dnie. PóŸniej wspina³y siê 
na Zielon¹ Górê - wzgórze wapienne poros³e buczyn¹. Zobaczy³y jaskiniê s³yn¹c¹
z piêknych stalagnatów. Podziwia³y roœliny naczyniowe. W Olsztynie weszli do ruin zamku,
z którego podziwiali panoramê Sokolich Gór. Obejrzeli ruchom¹ szopkê. W Janowie na 
Placu Grunwaldzkim zobaczyli zabytkow¹ studniê z daszkiem. W Z³otym Potoku szli dolinê 
Wiercicy i obserwowali wzgórza poroœniête bukowymi lasami i ozdobne ostañce . Urzek³y 
ich piêkne stawy, dworek Krasiñskich i pa³ac Raczyñskich.

Trzeba przyznaæ, ¿e lekcje tego typu na d³ugo pozostaj¹ uczniom w pamiêci, wiele 
ucz¹, dostarczaj¹ nie tylko wra¿eñ i prze¿yæ estetycznych, ale tak¿e pog³êbiaj¹ wiedzê 
zdobyt¹ w szkole. Ucz¹ tak¿e obserwacji, skupienia, pozwalaj¹ poznaæ nawet bardzo 
odleg³y, egzotyczny œwiat. Dodatkowym atutem tych lekcji jest uczenie siê zachowania
w ró¿nych okolicznoœciach. By³y zajêciami dydaktycznymi i dobrego wychowania.               +

Lekcje w terenie uczniów SP w Lgocie Ma³ej
Jolanta Gorzelak, Zdzis³awa Rorat

Tematyka zajêæ dostosowana by³a do poziomu wiedzy i potrzeb m³odych odbiorców. Ekspozycja w akwarium sk³ada³a siê z 32 
zbiorników. Poszczególne akwaria przedstawia³y biotopy wodne z ró¿nych miejsc œwiata. Zwiedzaj¹cy przechodzili stopniowo od 
Polski przez Afrykê, Amerykê Po³udniow¹ i Australiê z Oceani¹. W zbiornikach zobaczyæ mogliœmy naturalne podwodne krajobrazy 
wraz z ich mieszkañcami. Wœród mieszkañców akwariów by³y m in. skrzydlice, mureny, przezroczyste sumiki, p³aszczki a tak¿e 
szczupaki i sumy.                                                                                                                                                                               +
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ogród skalny.PosadŸ swoje drzewko
Koordynatorami tej akcji by³y: pani dyrektor Jolanta 

Beata Mucha, Ewa Lis
Mostowska oraz nauczycielki Beata Mucha i Ewa Lis.
Udzia³ w akcji "PosadŸ swoje drzewko" i podjête zadania

Gminne Przedszkole w Kruszynie ju¿ po raz trzeci 
w znacznym stopniu rozwijaj¹ œwiadomoœæ ekologiczn¹ 

wziê³o udzia³ w akcji ,,PosadŸ swoje drzewko" prowadzonej 
naszych dzieci. Edukacja ekologiczna zajmuje szczególne 

przez Fundacjê Ekologiczn¹ ,,Silesia” w Katowicach. 
miejsce w pracy naszego przedszkola. Od wielu lat k³adziemy 

W dniu 20.05. 2008r wokó³ przedszkola posadzono 164 
du¿y nacisk na kszta³towanie œwiadomoœci ekologicznej. 

drzewka i krzewy ozdobne. W akcji tej brali udzia³ zarówno 
Zapoznajemy naszych wychowanków z zagro¿eniami dla 

rodzice i dziadkowie, jak i ca³y personel przedszkola oraz 
œrodowiska, przedstawiamy sposoby ich unikniêcia, 

dzieci. Posadzone wspólnie drzewka i krzewy ozdobne 
wyrabiamy nawyki œwiadomej ochrony œrodowiska 

zosta³y opatrzone w karteczki z imionami dzieci, by mog³y 
naturalnego. Rozbudzamy w dzieciach poszanowanie 

obserwowaæ ich wzrost i dbaæ o nie.
otaczaj¹cej przyrody.  Akcja 

Akcja ,,PosadŸ swoje drzewko” 
wp³ynê³a na podniesienie wiedzy 

zosta³a przeprowadzona pod 
i œwiadomoœci ekologicznej ca³ej 

fachowym okiem ogrodników ze 
spo³ecznoœci przedszkolnej oraz 

Szkó³ki Krzewów Ozdobnych 
zmobilizowa³a wszystkich do 

EKO – OGRÓD z K³obucka oraz 
odpowiedzialnoœci za najbli¿sze 

pana leœniczego z Nadleœnictwa 
otoczenie.

Gidle. 
W imieniu Rady Pedagogicznej

W akcjê tê przedszkole w³o¿y³o 
i dzieci z Przedszkola w 

w³asny wk³ad poprzez :
Kruszynie pragnê podziêkowaæ 

- Wykonanie robót zwi¹zanych z 
wszystkim osobom za pomoc

nasadzeniem roœlin
w przeprowadzeniu tej akcji. 

-  Z a p e w n i e n i e  d o s t a w y  
Dziêki niej nasz ogród sta³ siê 

materia³u
c i e k a w y m  p r z y r o d n i c z o  

- Pielêgnacjê posadzonych 
miejscem i wizytówk¹ naszego 

roœlin
przedszkola.                              +

- Nawiezienie ziemi i kamieni na 

- II miejsce uczennica klasy III Szko³y Podstawowej w Lgocie Z ortografi¹ na Ty
Ma³ej EWELINA KÊPA

Jolanta Gorzelak, Zdzis³awa Rorat
- III miejsce uczeñ klasy III Szko³y Podstawowej w Kruszynie 
SZYMON RYGA£
Konkurs zorganizowa³y nauczycielki Szko³y Podstawowej
w Lgocie Ma³ej Jolanta Gorzelak, Zdzis³awa Rorat, Maria 
Janus i Joanna Potocka W³odarczyk. Patronat objê³a
i nagrody ufundowa³a  pani dyrektor Wanda Krawczyk. 
Honorowym goœciem by³a pani kierownik Gminnego Zespo³u 
Oœwiaty pani Anna Bednarek.

Wszyscy uczniowie wykazali siê spor¹ znajomoœci¹ 
zasad ortograficznych. Atmosfera by³a niezwykle przyjazna.  +

Dnia 20 maja 2008r. w Szkole Podstawowej w Lgocie 
Ma³ej odby³ siê Miêdzygminny Konkurs Ortograficzny
„Z ortografi¹ na Ty”. W konkursie brali udzia³ uczniowie szkó³ 
gminy Kruszyna i gminy Mykanów. Konkurs odbywa³ siê
w dwóch kategoriach: klasy II – III i klasy IV – VI. Zadaniem 
by³o napisanie dyktanda i rozwi¹zanie krzy¿ówki 
ortograficznej.
Zwyciêzcami zostali: w klasach IV-VI 
- I miejsce uczeñ klasy V Szko³y Podstawowej w Lgocie Ma³ej 
DARIUSZ LAMPA napisa³ dyktando bezb³êdnie
- II miejsce ex aequo uczennica klasy VI Szko³y Podstawowej 
w Rybnej (gmina Mykanów) MARTA PI¥TEK i uczeñ klasy VI 
Szko³y Podstawowej w Widzowie Adam Dobrakowski
- III miejsce ex aequo uczennica klasy VI Szko³y Podstawowej 
w Lgocie Ma³ej KAROLINA RENSZMID i uczennica klasy V 
Szko³y Podstawowej w Rybnej AGATA PI¥TEK
w klasach II – III
- I miejsce uczennica klasy III Szko³y Podstawowej w Lgocie 
Ma³ej KLAUDIA MAJ napisa³a dyktando bezb³êdnie
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Podstawowej w Jackowie,Dzia³alnoœæ kulturalna na terenie gminy 
15.30 – 16.00 Wystêp kabaretu z Gimnazjum w Widzowie,
16.00 – 16.30 Wystêp orkiestry dêtej OSP z Kruszyny,Kruszyna
19.00 – 19.30 Pokaz tañca towarzyskiego,Marzena ¯emejda-Przerada
od 20.00 Zabawa taneczna
Dodatkowymi atrakcjami by³y: bufet, k¹cik "G³odomorka", VII Gminny Przegl¹d Artystyczny "Mo¿na inaczej..."
kie³baska z grilla, kawiarenka (w ofercie pyszne ciasta, kawa, W dniu 17 maja 2008r. Szko³a Podstawowa w Jackowie 
herbata, lody), loteria fantowa (z wieloma g³ównymi nagrodami), zorganizowa³a VII Gminny Przegl¹d Artystyczny "Mo¿na 
przeja¿d¿ki konne (wierzchem), k¹cik "Ma³ego Plastyka",inaczej...", podczas którego swoje aran¿acje artystyczne  
w którym mo¿na by³o podziwiaæ i nabyæ piêkne prace uczniów.przedstawi³y przedszkola, szko³y podstawowe i gimnazja z terenu 

gminy Kruszyna. Wyniki kszta³towa³y siê nastêpuj¹co:
"Spotkanie Seniorów”Kategoria "grupy przedszkolne”
Stowarzyszenie M³odzie¿y Wiejskiej "Nowe Pokolenie" w Lgocie I miejsce – Gminne Przedszkole w Lgocie Ma³ej,
Ma³ej zorganizowa³o w dniu 8 czerwca 2008r. o godz. 15.00 w Sali II miejsce – Gminne Przedszkole w Widzowie,
OSP w Lgocie Ma³ej spotkanie dla zas³u¿onych dla Lgoty Ma³ej III miejsce – oddzia³ przedszkolny w Jackowie.
mieszkañców tej miejscowoœci. Kategoria "kl. I - III szko³y podstawowej”
Program uroczystoœci by³ nastêpuj¹cy:I miejsce – Szko³a Podstawowa w Jackowie,
powitanie przyby³ych goœci, wrêczanie wyró¿nieñ za d³ugoletni¹ II miejsce – Szko³a Podstawowa w Kruszynie,
dzia³alnoœæ i pracê spo³eczn¹ na rzecz miejscowoœci, deklamacja III miejsce – Szko³a Podstawowa w Lgocie Ma³ej.
wiersza "¯ycie spo³ecznika", przemowy goœci, ¿yczenia dla Kategoria "kl. IV – VI szko³y podstawowej”
Bronis³awy Maj z okazji 90-lecia urodzin, najstarszej mieszkanki I miejsce Szko³a Podstawowa w Widzowie,
Lgoty Ma³ej,  toas, wystêp dzieci z Przedszkola w Lgocie Ma³ej, II miejsce Szko³a Podstawowa w Jackowie,
wykonanie piosenek przez Annê Pruciak, recital zespo³u III miejsce Szko³a Podstawowa w Lgocie Ma³ej.
ludowego "Koœcielanki", uroczysty poczêstunek.Kategoria "gimnazja”

I miejsce – Gimnazjum w Widzowie
Mecz towarzyski pi³ki no¿nej Zag³êbie Sosnowiec kontra II miejsce – Gimnazjum w Kruszynie.
dru¿yna z Jackowa i Bab.
W dniu 14 czerwca 2008r. o godz. 10.00 na boisku pod Jackowem II Gminny Rajd Rowerowy "Dolin¹ Warty”
odby³ siê mecz pi³ki no¿nej dru¿yny oldboysów z Klubu 1 czerwca 2008r. odby³ siê II Gminny Rajd Rowerowy "Dolin¹ 
Sportowego Zag³êbie Sosnowiec z dru¿yn¹ m³odzie¿ow¹Warty", zorganizowany przez Pani¹ Halinê Pruciak. 
z Jackowa i Bab. Wynik 3:2 dla Zag³êbia Sosnowiec.Podziêkowania nale¿y skierowaæ do nastêpuj¹cych podmiotów, 

które wspar³y organizacjê Rajdu: Stowarzyszenie M³odzie¿y 
VII Dni WidzowaWiejskiej "Nowe Pokolenie", Gimnazjum w Widzowie, Ochotnicza 
W dniach: 14 czerwca od godz.18.00 i 15 czerwca 2008r. od Stra¿ Po¿arna w Widzowie, Urz¹d Gminy w Kruszynie. W Rajdzie 
godz.11.00 na boisku sportowym odby³y siê VII Dni Widzowa wziê³o udzia³ 60 osób. Trasa Rajdu – 25 km -  by³a nastêpuj¹ca: 
Organizatorem festynu by³ klub sportowy „Polonia - Unia” Kruszyna – Lgota Ma³a –  Teklinów - Pieñki Szczepockie
Widzów. Podczas festynu mia³y miejsce rozgrywki sportowe, – Szczepocice – Borki – Widzówek - Widzów. G³ówn¹ nagrod¹ by³ 
gminne zawody stra¿ackie o puchar Wójta Gminy, mecze pi³ki rower, ufundowany przez Urz¹d Gminy w Kruszynie. Podczas 
no¿nej juniorów, mecz pi³ki no¿nej o puchar Widzowa, rozgrywki Rajdu rozdano pami¹tkowe plakietki, organizowano konkursy
pi³ki siatkowej ch³opców i dziewcz¹t, koncert orkiestry stra¿ackiej i zabawy. 
z Kruszyny, loteria fantowa, wystêpy uczniów ze szkó³ 
podstawowych i gimnazjum w Widzowie, wystêp zespo³u Dzieñ Dziecka w Bogus³awicach
tanecznego „P³omyczki” z K³omnic oraz zabawy taneczne.1 czerwca 2008r. w Bogus³awicach przy Sali OSP odby³o siê 

spotkanie dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, którego organizatorem 
Konkurs plastyczny – "Wakacje w mojej miejscowoœci”by³y cz³onkinie OSP Bogus³awice. Podczas uroczystoœci mia³y 
18.06.2008r. zosta³ rozstrzygniêty konkurs plastyczny pt. miejsce: poczêstunek w nowo powsta³ej œwietlicy rekreacyjnej, 
„Wakacje w mojej miejscowoœci”. Pomys³odawc¹ i organizatorem przy OSP, liczne konkursy rekreacyjno-sportowe: skoki w dal, 
konkursu by³a p.Dorota Wojtasiñska zatrudniona w GBP w skoki przez skakankê, rzut woreczkiem do celu, taniec z balonem
Kruszynie. Konkurs cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem, i wiele innych, konkurs plastyczny pod has³em: „Tak bêdê 
nap³ynê³o wiele prac plastycznych wykonanych dowoln¹ spêdza³/a wakacje”, adresowany dla dzieci.
technik¹. Komisja, spoœród nades³anych prac, wy³oni³a 
nastêpuj¹cych zwyciêzców:Dzieñ Szko³y Bez Przemocy

05.06.2008 r. Gimnazjum w Widzowie w ramach ogólnopolskiej 
I miejsce w kategorii gimnazjum zajê³a uczennica gimnazjumakcji zorganizowa³o pierwszy Dzieñ Szko³y Bez Przemocy. 
w Widzowie Kalina ZatoñUczestnikami zawodów sportowych organizowanych podczas 

tego Dnia byli uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjów
W kategorii SP:z terenu gminy Kruszyna.
I miejsce zajê³a Monika Mucha – uczennica SP w Widzowie,
II miejsce: Klaudia Sztekler – uczennica SP w Kruszynie,VII Halowy Turniej Pi³ki No¿nej o "Puchar Wójta Gminy 
III miejsce: Agnieszka Wasiel – uczennica SP w Lgocie Ma³e,jKruszyna”
IV miejsce: Adam Dobrakowski – uczeñ SP w Widzowie,Zorganizowany zosta³ przez Szko³ê Podstawow¹ w Jackowie dla 
V miejsce: Bart³omiej Góra – uczeñ SP w Kruszynie,klas III – VI szkó³ podstawowych. Turniej odby³ siê 7 czerwca 
VI miejsce: praca zbiorowa uczniów SP w Jackowie.2008r. z udzia³em dru¿yn ze Szkó³ z: Kruszyny, Jackowa, Lgoty 

Ma³ej i Widzowa. Wszystkie dru¿yny i ich opiekunowie otrzymali 
I Gminny Turniej Szachowyod organizatorów pami¹tkowe dyplomy, a w celu doskonalenia 
19 czerwca Gimnazjum w Widzowie zorganizowa³o I Gminny umiejêtnoœci pi³karskich – pi³ki no¿ne. Na zakoñczenie spotkania 
Turniej Szachowy. Udzia³ wziê³o 16 uczniów szkó³ podstawowych odby³o siê wspólne ognisko.
i gimnazjum z Gminy Kruszyna. 

Festyn w Jackowie – 08.06.2008r.
Festyn w Bogus³awicachRada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Jackowie 
22 czerwca 2008r. na placu OSP w Bogus³awicach odby³ siê zorganizowa³a  festyn, który odby³ siê 8 czerwca 2008r. na placu 
festyn zorganizowany przez ¿eñsk¹ czêœæ Ochotniczej Stra¿y OSP w Jackowie.
Po¿arnej w Bogus³awicach.Program festynu by³ nastêpuj¹cy:
Program festynu obejmowa³: wystêp orkiestry dêtej z Kruszyny, 15.00 – 15.30 Program artystyczny w wykonaniu uczniów Szko³y 
wystêp „Borowianek”, loteriê fantow¹ i wiele innych atrakcji.        +
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z nazwiska, imienia, nazwy szko³y oraz klasy w nastêpnym Konkurs szachowy
wydaniu „G³osu Gminy”.

Karol Dró¿d¿
11. Wyniki konkursu og³oszone przez organizatora s¹ 
ostateczne.

Szachy s¹ wspania³¹ gr¹ maj¹c¹ wiele zalet. Ucz¹ logicznego 
12. Organizator konkursu zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmiany 

myœlenia, przewidywania, cierpliwoœci, trenuj¹ pamiêæ. 
regulaminu konkursu.

Œmia³o mo¿na powiedzieæ, ¿e szachiœci to ludzie odnosz¹cy 
sukcesy w naukach œcis³ych jak np. w matematyce. Za 

Dzisiaj trzy zadania:
pomoc¹ tego k¹cika chcia³bym przybli¿yæ czytelnikom,

1) Proszê podaæ ile pól maksymalnie mo¿e kontrolowaæ 
a szczególnie uczniom szkó³ podstawowych i gimnazjum tê 

hetman (proszê podaæ tak¿e z jakiej pozycji), inaczej ile mamy 
piêkn¹ grê. Bêdê tutaj umieszcza³ ciekawostki, podstawy gry i 

maksymalnie mo¿liwoœci wykonania ruchu hetmanem
wreszcie pytania konkursowe. Naukê gry w szachy mo¿na 

z jednej najdogodniej wybranej pozycji?
rozpocz¹æ w wieku kilku lat, ale tak¿e znacznie póŸniej. 

2) Czy poni¿sze pocz¹tkowe ustawienie bierek na poni¿szej 
Najwa¿niejsze to polubiæ to jak niektórzy nazywaj¹ 

szachownicy jest prawid³owe?
„g³ówkowanie” i  nie przerywaæ mimo niepowodzeñ. Wielu 

a) Tak,
ludzi grê w szachy traktuje jako rozrywkê i sposób na 

b) Nie poniewa¿ ......................................................................
oderwanie siê od problemów ¿ycia codziennego, wiêc 
wejdŸmy w ten wspania³y œwiat, który fascynuje wielu ju¿ od 
oko³o VI wieku naszej ery (z tego okresu znane s¹ pierwsze 
wzmianki o tej grze, chocia¿ niektórzy twierdz¹, ¿e jej pocz¹tki 
siêgaj¹ du¿o wczeœniej) a powsta³ w Indiach. W Polsce znane 
s¹ od X – XII wieku („szachy sandomierskie”). Umiejêtnoœæ gry 
w szachy od zawsze uznawana by³a za zaletê, a grywali w ni¹ 
najczêœciej mo¿ni tego œwiata ³¹cznie z królami. Dzisiaj nie 
rzadko szachy grywane s¹ sporadycznie, a umiejêtnoœæ ta 
nadal jest wielkim atutem podczas spotkañ towarzyskich. 
Nieraz spotyka³em siê z zak³opotaniem na twarzach uczniów, 
gdy proponowa³em rozegranie partii, wielu odpowiada³o, ¿e 
nie potrafi¹ graæ w szachy, chcia³bym przyczyniæ siê w jakimœ 
stopniu do zmiany tego stanu. Wielu rezygnuje z dalszej gry, 
gdy widz¹, ¿e jest ona dla nich trudna, ale o to w³aœnie chodzi, 
¿eby nauczyæ siê cierpliwoœci i systematycznoœci  wyniki 
przyjd¹ z czasem. Sam gram dla rozrywki i muszê siê 
przyznaæ, ¿e jest ju¿ w naszej gminie kilku uczniów nawet w 
szko³ach podstawowych z którymi kilka razy przegra³em, ale 
gram dalej i wszystkich do tego namawiam. Bardzo wa¿ne jest 
umieæ przegrywaæ, nie ma takiego szachisty, który by nie 
przegra³. Na pocz¹tek polecam stronê Polskiego Zwi¹zku 
Szachowego http://pzszach.org.pl.

Regulamin konkursu
3) Bia³e zaczynaj¹ i daj¹ mata w jednym posuniêciu. Proszê 1. Organizatorem konkursu jest Pan Karol Dró¿d¿ przy 
nazwê bierki i nazwê pola, na które siê przesuwamy np. wspó³pracy z GBP w Kruszynie.
gdybyœmy chcieli wykonaæ ruch bia³ym królem na pole a3 to w 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów uczêszczaj¹cych 
odpowiedzi podajemy: Ka3. Oznaczenia innych bierek do szkó³ podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy 
wystêpuj¹cych na szachownicy: hetman – H, wie¿a – W, Kruszyna. 
goniec – G, skoczek – S, pionek – P.,3. Odpowiedzi na zadania nale¿y wysy³aæ na kartkach 

pocztowych na adres:
Gminna Biblioteka w Kruszynie
ul. Kmicica 5, 
42-282 Kruszyna
z dopiskiem „Konkurs szachowy”
lub poczt¹ elektroniczn¹ na adres:
konkursszachykruszyna@interia.pl
nadaj¹c wiadomoœci temat „Konkurs”
4. Nale¿y w liœcie podaæ swoje imiê i nazwisko, nazwê szko³y 
oraz klasê, do której siê uczêszcza.
5. Przyjêcie listu wys³anego poczt¹ elektroniczn¹ zostanie 
potwierdzone wiadomoœci¹ zwrotn¹.
6. Ka¿dy uczestnik podczas losowania jest reprezentowany 
przez jeden los, nie dopuszcza siê wysy³ania kilku listów z 
odpowiedziami na te same pytania.
7. Prawid³owe wykonanie zadania uznaje siê wtedy, gdy 
uczestnik konkursu poda poprawne odpowiedzi na wszystkie 
postawione pytania umieszczone w danym numerze „G³osu 
Gminy”. 
8. Termin nadsy³ania odpowiedzi mija 31 lipca.
9. Po sprawdzeniu poprawnoœci nades³anych odpowiedzi 
przez specjaln¹ komisjê, zostan¹ one dopuszczone do 
losowania.
10. Zwyciêzcy oraz uczestnicy zostan¹ wymienieni
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Historia

wykorzystanym dniu przychodzi³a pora miejsce, najwiêkszym wygranym w tych Sport w Gimnazjum w 
na kolacjê, a póŸniej urz¹dzaliœmy sobie zawodach okaza³ siê Adam Dobrakowski 

Widzowie dyskotekê i rozgrywki w bilard. Przed ze Szko³y Podstawowej w Widzowie 
snem ogl¹daliœmy ciekawe filmy zajmuj¹c indywidualnie I miejsceKarol Dró¿d¿
i prowadziliœmy pogadanki na ró¿ne w  k a t e g o r i i  c h ³ o p c ó w  s z k ó ³  
tematy. Oczywiœcie znaleŸliœmy tak¿e podstawowych), VI miejsce zespo³owo w Zakoñczy³ siê kolejny rok szkolny, czas 
czas na zwiedzanie okolicy, a  nawet tenisie sto³owym w kategorii dziewczêta, n a  p o d s u m o w a n i a ,  r e f l e k s j e ,  
zapaliliœmy znicze w miejscu gdzie zosta³ V miejsce zespo³owo w zawodach wspomnienia. Pracujê na stanowisku 
uprowadzony ksi¹dz Jerzy Popie³uszko. lekkoatletycznych, indywidualnie V nauczyciela, wiele razy przechodzê 
Uczniowie z ¿alem wracali do domów miejsce w skoku w dal w kategorii korytarzem obok dyplomów pucharów, 
i nie mogli siê doczekaæ podobnego dziewczêta Daria Stolarek, indywidualnie które s¹ efektem pracy wielu uczniów, 
wyjazdu. Wszystko dzia³o siê w Oœrodku III miejsce w biegu na 300m ch³opców którzy uczêszczaj¹ do naszej szko³y czy 
Sportu i Rekreacji „Wis³a” w Solcu Micha³ KuŸnicki, indywidualnie I i III t e ¿  s ¹  j u ¿  j e j  a b s o l w e n t a m i .  
Kujawskim w województwie kujawsko – miejsce w biegach na d³ugich dystansach P o s t a n o w i ³ e m  p o d z i e l i æ  s i ê
pomorskim w powiecie bydgoskim ch³opców Micha³ Koœny, III miejsce z  czy te ln i kam i  „G ³osu  Gminy ”  
(http://www.osir.soleckujawski.pl). zespo³owo w siatkówce pla¿owej osi¹gniêciami sportowymi uczniów
Od kilku lat Gimnazjum w Widzowie ch³opców i dziewcz¹t (Micha³ KuŸnicki, z ostatnich kilku miesiêcy i pokazaæ jak 
bierze czynny udzia³ w zawodach Kacper Organa, Kinga Suchojad, Rorat spêdzaj¹ oni wolny czas po zajêciach
sportowych organizowanych przez Ewelina). Z innych osi¹gniêæ nale¿y tutaj w szkole. 
Szkolny Zwi¹zek Sportowy powiatu wymieniæ przejœcie do drugiego etapu Rozpocznê mo¿e od zorganizowanego 
czêstochowskiego. W ka¿dym roku turnieju Coca Cola Cup, I miejsce w VI przez Gimnazjum w Widzowie obozu 
odnosimy na tym polu jakieœ sukcesy, tak Halowym Turnieju Pi³ki No¿nej o Puchar sportowego. Nie pamiêtam, ¿eby
te¿ by³o i w tym roku. Braliœmy udzia³ Wójta Gminy Kruszyna, I miejsce w w Naszej Gminie w ostatnich latach ktoœ 
w takich dyscyplinach jak: pi³ka siatkowa turnieju siatkarskim o puchar Dyrektora zorganizowa³ takie przedsiêwziêcie. 
dziewcz¹t i ch³opców, pi³ka no¿na, Gimnazjum w Widzowie.M o ¿ n a  b y  n a w e t  p o k u s i æ  s i ê
sztafetowe biegi prze³ajowe, szachy, o stwierdzenie, ¿e by³ to pierwszy obóz 
tenis sto³owy, pi ³ka koszykowa, sportowy w Gminie Kruszyna. Wraz
lekkoatletyka, indywidualne biegi z  Panami Mark iem Smol iñsk im
prze³a jowe, s iatkówka pla¿owa. i Sylwestrem Roratem przy ogromnej 
Uczestniczyliœmy tak¿e w innych pomocy Dyrektora Gimnazjum w 
zawodach, miêdzy innymi w takich jak: Widzowie Pani  Ewy Kosiñsk ie j  
Coca Cola Cup, cykl  turniejów zorganizowaliœmy imprezê sportow¹ na 
szachowych Grand Prix w Rêdzinach, V wielk¹ skalê. Przez piêæ dni od 14 do 18 
Turniej ZaprzyjaŸnionych Gimnazjóws tyczn ia  2008  roku  uczn iow ie
o Puchar Dyrektora TZN w pi³ce z Gimnazjum w Widzowie oraz 
siatkowej ch³opców, Turniej Pi³ki Halowej Gimnazjum w Kruszynie mieli do 
o puchar Wójta Gminy Kruszyna, XI dyspozycji ogromn¹ halê sportow¹, park 
Memoria³ Szachowy im. Henryka wodny z atrakcjami, krêgielniê, bilard, 
Kawelczyka w Blachowni, zawody 05.06.2008 r. Gimnazjum w Widzowietenis sto³owy, serwuj¹c¹ pyszne posi³ki 
sportowe w ramach Dni Bez Przemocy w w ramach ogó lnopo lsk ie j  akc j i  restauracjê, bazê hotelow¹ o wysokim 
Widzowie, I Gminny Turniej Szachowy, zorganizowa³o pierwszy Dzieñ Szko³y standardzie i to wszystko pod jednym 
turniej siatkarski o puchar Dyrektora Bez Przemocy. W programie by³y miêdzy dachem. Obozowy Dzieñ rozpoczyna³ siê 
Gimnazjum w Widzowie. innymi zawody sportowe, w których nasi od porannej rozgrzewki prowadzonej na 
Najwiêkszymi sukcesami jakimi mo¿e zawodnicy zajêli pierwsze miejsce. Je¿eli terenie przyleg³ym do oœrodka, po 
p o c h w a l i æ  s i ê  n a s z a  s z k o ³ a chodzi o klasyfikacjê w poszczególnych œniadaniu przychodzi³ czas na zajêcia na 
w rozgrywkach na szczeblu powiatowym konkurencjach to przedstawia siê ona hali sportowej o wymiarach 45x27m, 
to: II miejsce zespo³owo w szachach nastêpuj¹co:gdzie mogliœmy w razie potrzeby 
w kategorii dziewczêta (Jagoda £apeta, Pi³ka no¿na szko³y podstawowe ch³opcy:przygotowaæ sobie nawet trzy boiska do 
Kinga Basiñska, awans do rozgrywek - I miejsce – Szko³a Podstawowatakich dyscyplin jak siatkówka, pi³ka 
rejonowych w Czêstochowie, a tam z Widzowa,no¿na, koszykówka, badminton, pi³ka 
zajêcie V miejsca), IV miejsce zespo³owo - II miejsce – Szko³a Podstawowarêczna. Ka¿dy móg³ wykazaæ siê
w szachach w kategorii ch³opcy (Hubert z Kruszyny,w wybranych przez siebie zajêciach. Po 
Wrzalik, Dobrakowski Dominik, III - III miejsce – Szko³a Podstawowaki lku wyczerpuj¹cych godzinach 
miejsce zajê³y dru¿yny ch³opców z Jackowa.spêdzonych na hali uczestnicy wiedzieli 
i dziewcz¹t z Gimnazjum w Kruszynie Pi³ka no¿na gimnazjum ch³opcy:na co ich staæ i co sob¹ reprezentuj¹. 
i tym samym awansowa³y do rozgrywek - I miejsce – Gimnazjum w Widzowie,Zajêcia te by³y istnym sprawdzianem 
rejonowych w Czêstochowie, podobnie II - II miejsce – Gimnazjum w Kruszynie.wytrzyma³oœci, nie tylko fizycznej, ale 
miejsce zajê³a dru¿yna ch³opców ze Pi³ka siatkowa szko³y podstawowe widaæ by³o po ich twarzach, ¿e nie ¿a³uj¹ 
Szko³y Podstawowej w Widzowie i III dziewczêta:swojej decyzji. Po obiedzie zas³u¿ony 
miejsce dru¿yna dziewcz¹t tak¿e ze - I miejsce – Szko³a Podstawowaodpoczynek, ale jak na obóz sportowy 
Szko³y Podstawowej w Widzowie, w Widzowie,przysta³o aktywny odpoczynek na terenie 
najwiêkszym osi¹gniêciem wœród - II miejsce – Szko³a Podstawowaparku wodnego, z takimi atrakcjami jak 
dziewcz¹t mo¿e pochwaliæ siê uczennica w Kruszynie,zje¿d¿alnie z efektami œwietlnymi
z naszej szko³y Jagoda £apeta, która - III miejsce – Szko³a Podstawowai dŸwiêkowymi, masa¿e karku, masa¿e 
zajê³a indywidualnie III miejsce, w Lgocie Ma³ej.boczne, jacuzzi, sztuczna rzeka, gejzer 
uczennice ze Szko³y Podstawowej Pi³ka siatkowa gimnazjum dziewczêta:powietrzny. W pobli¿u parku wodnego 
w Lgocie Ma³ej Karina Kasprzak, która - I miejsce Gimnazjum w Widzowie,znajdowa³a siê krêgielnia gdzie ochotnicy 
zajê³a indywidualnie 4 miejsce i Patrycja - II miejsce Gimnazjum w Kruszynie.mogli sprawdziæ swoje umiejêtnoœci
Rora t  ze  Szko ³y  Pods tawowe j Pi³ka siatkowa gimnazjum ch³opcy:w zbijaniu krêgli, czêsto po raz pierwszy 
w Widzowie, która zajê³a indywidualnie 5 - I miejsce Gimnazjum w Widzowie,w  ¿ y c i u .  P o  t a k  e f e k t y w n i e  



G³os Gminy

13

- II miejsce Gimnazjum w Kruszynie. - II miejsce – Pawe³ Gonera – Szko³a w Widzowie, Lgocie Ma³ej, Kruszynie
Skok w dal  z  rozbiegu szko³y Podstawowa w Widzowie, i gimnazjum w Widzowie i Kruszynie. Do 
podstawowe ch³opcy: - III miejsce – Mateusz W³odarek – Szko³a organizacji tych zawodów wykorzystano 
- I miejsce – Adrian Zalewski – Szko³a Podstawowa w Widzowie. sprzêt bêd¹cy w³asnoœci¹ Gimnazjum w 
Podstawowa w Kruszynie, Rzut pi³k¹ lekarsk¹ szko³y podstawowe Widzowie oraz Szko³y Podstawowej w 
- II miejsce – Bartosz Jakubicki – Szko³a dziewczêta: Lgocie Ma³ej, który zosta³ zakupiony w 
Podstawowa w Jackowie, - I miejsce – Karolina Wierzba – Szko³a ramach wygranych konkursów z zakresu 
- III miejsce – Piotr Wasiel – Szko³a Podstawowa w Widzowie, przeciwdzia³ania patologiom spo³ecznym 
Podstawowa w Lgocie Ma³ej. - II miejsce – Karolina Renszmid – Szko³a i uzale¿nieniom og³oszonych przez 
Skok w dal  z  rozbiegu szko³y Podstawowa w Lgocie Ma³ej, Urz¹d Gminy w Kruszynie. Wyniki 
podstawowe dziewczêta: - III miejsce – Klaudia Kluczna – Szko³a przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
- I miejsce – Karolina Wierzba – Szko³a Podstawowa w Kruszynie. kategoria szko³y podstawowe ch³opcy:
Podstawowa w Widzowie, Rzut pi³k¹ lekarsk¹ gimnazjum ch³opcy: o I miejsce – Adam Dobrakowski – SP 
- II miejsce – Magdalena Kurzacz – - I miejsce – Artur Domaga³a – Widzów,
Szko³a Podstawowa w Widzowie, Gimnazjum w Widzowie, o II miejsce – Piotr Wasiel – SP Lgota 
- III miejsce – Klaudia Kluczna – Szko³a - II miejsce – £ukasz Kaleta – Gimnazjum Ma³a,
Podstawowa w Kruszynie. w Kruszynie, o III miejsce – Mateusz Kornicki – SP 
Skok w dal z rozbiegu gimnazjum - III miejsce – Krystian Poœpiech – Widzów,
ch³opcy: Gimnazjum w Widzowie. k a t e g o r i a  s z k o ³ y  p o d s t a w o w e  
- I miejsce – Krzysztof Wierzba – Rzut  p i ³k¹ lekarsk¹ g imnazjum dziewczêta:
Gimnazjum w Widzowie, dziewczêta: o I miejsce – Karina Kasprzak – SP Lgota 
- II miejsce – Piotr Piechowicz – - I miejsce – Anna KaŸmierczak – Ma³a,
Gimnazjum w Kruszynie, Gimnazjum w Kruszynie, o II miejsce – Klaudia Konieczna – SP 
- III miejsce – Grzegorz Dolniak – - II miejsce – Kinga Janus – Gimnazjum Lgota Ma³a,
Gimnazjum w Widzowie. w Widzowie, o III miejsce – Anna Dobrakowska – SP 
Skok w dal z rozbiegu gimnazjum - III miejsce – Diana Kuna – Gimnazjum Widzów,
dziewczêta: w Kruszynie. kategoria gimnazjum ch³opcy:
- I miejsce – Justyna Zalewska – W ka¿dej konkurencji by³y punktowane o I miejsce – Patryk Remisz – Gimnazjum 
Gimnazjum w Kruszynie, trzy pierwsze miejsca punktami od 3 do 1. w Kruszynie,
Daria Stolarek – Gimnazjum w Widzowie, Klasyfikacja generalna szkó³ wygl¹da jak o II miejsce – Dominik Dobrakowski – 
Ewelina Bartkowska – Gimnazjum poni¿ej: Gimnazjum w Widzowie,
w Kruszynie, kategoria szko³y podstawowe: o III miejsce –Krystian Kowalski – 
- II miejsce – Angelika £askawiec – I miejsce – Szko³a Podstawowa w Gimnazjum w Widzowie,
Gimnazjum w Widzowie. Widzowie – 25 punktów, kategoria gimnazjum dziewczêta:
Bieg na dystansie 300m szko³y II miejsce – Szko³a Podstawowa o I miejsce – Kinga Basiñska – 
podstawowe dziewczêta: w Kruszynie – 13 punktów, Gimnazjum w Widzowie,
- I miejsce – Karolina Wierzba – Szko³a III miejsce – Szko³a Podstawowa o II miejsce – Jagoda £apeta – 
Podstawowa w Widzowie, w Lgocie Ma³ej – 7 punktów, Gimnazjum w Widzowie.
- II miejsce – Magdalena Kurzacz – IV miejsce – Szko³a Podstawowa
Szko³a Podstawowa w Widzowie, w Jackowie – 3 punkty,
- III miejsce – Ewelina Domaga³a – Kategoria gimnazja:
Szko³a Podstawowa w Lgocie Ma³ej. I miejsce – Gimnazjum w Widzowie – 32 
Bieg na dystansie 600m gimnazjum punkty,
dziewczêta: II miejsce – Gimnazjum w Kruszynie – 24 
- I miejsce – Justyna Zalewska – punkty.
Gimnazjum w Krusznie,
- II miejsce – D¿esika Kmiecik – 
Gimnazjum w Widzowie,
- III miejsce – Angelika £askawiec – 
Gimnazjum w Widzowie.
Bieg na dystansie 1000m szko³y 

Na koniec chcia³bym podziêkowaæ podstawowe ch³opcy:
wszystkim uczniom za to, ¿e po prostu im - I miejsce – Pawe³ Gonera – Szko³a 
siê chcia³o reprezentowaæ swoje szko³y w Podstawowa w Widzowie,
zmaganiach sportowych. Coraz mniej - II miejsce – Damian Schröder – Szko³a 
spotyka siê osób, które swoj¹ postaw¹, Podstawowa w Lgocie Ma³ej,
czynami dzia³aj¹ nie tylko na swoje konto, - III miejsce – Adrian Zalewski – Szko³a 
ale dbaj¹ o dobry wizerunek otoczenia, w Podstawowa w Kruszynie.

W przeddzieñ zakoñczenia roku którym przysz³o im przebywaæ. Bieg na dystansie 1000m gimnazjum 
szkolnego 2007/2008 Gimnazjum Podziêkowania nale¿¹ siê tak¿e przede ch³opcy:
w Widzowie zorganizowa³o I Gminny wszystkim Wójtowi Gminy Kruszyna - I miejsce – Micha³ Koœny - Gimnazjum
Turniej Szachowy. Udzia³ w nim wziêli Panu Bogus³awowi Mielczarkowi, w Widzowie,
przedstawiciele szkó³ podstawowych poniewa¿ gdyby nie jego pomoc to wiele - II miejsce – Micha³ KuŸnicki – 
i gimnazjum z Gminy Kruszyna. Celem imprez po prostu albo by siê nie odby³o, Gimnazjum w Widzowie,
tego turnie ju by³o sprawdzenie albo nie mielibyœmy jak na nie dojechaæ, - III miejsce – Daniel Pluta - Gimnazjum
aktualnego poziomu graczy oraz jeszcze raz dziêkujê w imieniu tych w Kruszynie.
wy³onienie najlepszych szachistów wszystkich sportowców.Rzut pi³k¹ lekarsk¹ szko³y podstawowe 
w Gminie Kruszyna w kategoriach szkó³ W i ê c e j  i n f o r m a c j i  n a  s t r o n i e :  ch³opcy:
podstawowych i gimnazjum. Zg³osi³o siê http://www.gimnazjumwwidzowie.prv.pl.     - I miejsce – Damian Strycharski – Szko³a 
16 uczniów ze szkó³ podstawowych                                                                   +Podstawowa w Kruszynie,
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Historia

przeprowadzenia wyborów teren gminy podzielony zosta³ na 7 Z kroniki Urzêdu Gminy - czêœæ III
okrêgów wyborczych obejmuj¹cych nastêpuj¹ce miejscowoœci :

Wybra³a Marzena ¯emejda-Przerada • okrêg wyborczy nr 1 – Baby, Kijów, Wik³ów
• okrêg wyborczy nr 2 – Bogus³awice, £êg

Wybory do Sejmu i Wojewódzkiej Rady Narodowej. • okrêg wyborczy nr 3 – Jacków
21 marca 1976r. – odbywaj¹ siê wybory do Sejmu Polskiej • okrêg wyborczy nr 4 – Kruszyna
Rzeczpospolitej Ludowej i Wojewódzkich Rad Narodowych. • okrêg wyborczy nr 5 – Lgota Ma³a, Pieñki Szczepockie
Radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Czêstochowie • okrêg wyborczy nr 6 – Teklinów, Widzówek
wybrany zostaje jeden z mieszkañców Kruszyny – Grobelak • okrêg wyborczy nr 7 – Widzów
Piotr. Listy kandydatów przedstawi³ Gminny Komitet FJN w Kruszynie. 
Rolnicza Spó³dzielnia Produkcyjna. G³osowanie przeprowadzono w dwóch obwodach w Kruszynie i 
Rolnicza Spó³dzielnia Produkcyjna w Zdrowej powsta³a 5 marca Widzowie. Lokale wyborcze urz¹dzone zosta³y w szko³ach 
1951r. Spó³dzielnia w chwili powstania liczy³a 21 cz³onków, podstawowych w tych miejscowoœciach. Liczba osób 
posiada³a 46 ha u¿ytków rolnych z czego 19 ha stanowi³y wk³ady uprawnionych do g³osowania wynosi³a 3938 osób. W wyborach 
cz³onkowskie. Wyposa¿enie Spó³dzielni stanowi³y 3 p³ugi, wziê³o udzia³ i odda³o wa¿nych g³osów 3918 osób. Na 
1 kultywator, 3 brony, siewnik i sieczkarnia rêczna. W roku 1966 kandydatów FJN oddano – 3914 g³osów. W sk³ad GRN wybrano 
Spó³dzielnia przyjmuje od Pañstwowego Domu Dziecka 35 radnych.
w Kruszynie gospodarstwo o pow. 46 ha oraz zabudowania 14 lutego 1978r.
gospodarcze. Pocz¹wszy od 1969r. RSP przejmuje wypadaj¹ce Odby³a siê inauguracja sesji GRN, na której Gminna Rada 
z produkcji rolnej grunty po³o¿one w Kruszynie tak, ¿e w roku ukonstytuowa³a siê jak ni¿ej:
1975 gospodaruje na powierzchni 235 ha. We wrzeœniu 1976r. Przewodnicz¹cy GRN - Ob. Eugeniusz Kopiecki z Kruszyny, 
w wyniku realizacji ustaleñ z narady koordynacyjnej z udzia³em Zastêpca przewodnicz¹cego GRN - Ob. Jan Ciuraszkiewicz
Wicewojewody Czêstochowskiego, Rolnicza Spó³dzielnia z Kruszyny, Zastêpca przewodnicz¹cego GRN  - Stanis³aw 
Produkcyjna przenosi sw¹ siedzibê do Kruszyny. Uchwalony Kosela z Teklinowa. 
przez Gminn¹ Radê Narodow¹ w Kruszynie program gospodarki Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia: 
ziemi¹ zobowi¹zuje Spó³dzielniê do zagospodarowania Przewodnicz¹cy - Ob. W³adys³aw Sobutka z Kruszyny.
wszystkich gruntów PFZ w gminie, po³o¿onych na zachód od linii Cz³onkowie - Ob. Jan D¹bek z Widzowa, Ob. Aleksander Dolniak 
kolejowej Warszawa-Katowice. Rolnicza Spó³dzielnia z Bab, Ob. Stanis³aw Knaœ z Kruszyny, Ob. Edward Kokoszka z 
Produkcyjna przejmuje Zespo³owe Gospodarstwo Rolne wraz z Lgoty Ma³ej, Ob. Stanis³aw Kosela z Widzowa, Ob. Rados³aw 
zabudowaniami utworzone i prowadzone przez Kó³ko Rolnicze w Maciejewski z £êgu, Ob. Józef Postawa z Bab. 
Kruszynie. Na koniec 1976r. u¿ytkuje grunty o ogólnej Komisja Rolnictwa
powierzchni 519 ha, w roku nastêpnym powierzchnia ta wzrasta Przewodnicz¹cy - Ob. Jaros³aw Koch z Jackowa
do 706 ha. Tworzy jednoczeœnie w³asny Zak³ad Remontowo- Cz³onkowie - Ob. Zbigniew Kaczmarek z Jackowa, Ob. Jan 
Budowlany celem prowadzenia w³asnych remontów i inwestycji Klekot z Kruszyny, Ob. Tadeusz Koch z Kruszyny, Ob. Stefan 
oraz œwiadczenia us³ug. Wartoœæ maj¹tku Spó³dzielni w 1976r. Pruciak z Lgoty Ma³ej, Ob. Józef Rybak z Bogus³awic, Ob. 
wynosi ponad 37 mln z³. W roku 1977 Spó³dzielnia sprzedaje 175 Wies³aw Szlêg z Widzowa,  Ob. Jacek Wierzba z Widzówka
ton ¿ywca wo³owego i wieprzowego, 332 ton zbó¿, 10 ton Komisja Wychowania, Oœwiaty, Kultury i Spraw Socjalnych
rzepaku. Przewodnicz¹ca - Ob. Bogus³awa Knaœ z Teklinowa
Otwarcie trasy E-16. Cz³onkowie - Ob. Halina Bartnik z Jackowa, Ob. Lucjan 
12 paŸdziernika 1976r. – nastêpuje oddanie do u¿ytku Kokoszczyk z Jackowa, Ob. Alfreda Krajewska z Jackowa, Ob. 
nowowybudowanego odcinka trasy E-16 Piotrków- Alicja Maj z Lgoty Ma³ej, Ob. Aleksandra Perkosz z Teklinowa, 
Czêstochowa. Uroczystoœæ przeciêcia wstêgi odbywa siê Ob. W³adys³aw Powro¿nik z Jackowa, Ob. Boles³aw Rybak z 
w Czêstochowie. Bior¹ w niej udzia³ przedstawiciele w³adz Bogus³awic.
centralnych. Gmina Kruszyna w³o¿y³a du¿y wysi³ek Komisja Przestrzegania Prawa i Porz¹dku Publicznego 
w uporz¹dkowanie przylegaj¹cych do trasy terenów. W ci¹gu 2 Przewodnicz¹cy - Ob. Zygmunt £apeta z Widzówka
lat dokonano przekrycia 120 budynków ze s³omy na materia³ Cz³onkowie - Ob. Stanis³aw Kociñski z Widzowa, Ob. Stanis³aw 
ogniotrwa³y. Trwaj¹ prace przy obsadzaniu poboczy trawami Kwapisz z Kruszyny, Ob. Stanis³aw Mrówka z Pieñków 
i obsiewaniu traw¹. W pracach tych bierze udzia³ miejscowe Szczepockich, Ob. Tadeusz Poroszewski z Kruszyny, Ob. 
spo³eczeñstwo, szczególnie jednostki OSP z terenu gminy Ryszard Sikora z Bogus³awic, Ob. Gustaw Szumigraj z Jackowa, 
i m³odzie¿ szkolna. Ob. Jan Waryœ z Wik³owa.
21 lipca 1977r. 11. 04 - 24. 04. 1978r.
W przeddzieñ Œwiêta Odrodzenia Polski dokonano otwarcia W zwi¹zku z up³ywem dotychczasowej kadencji we wszystkich 
Oœrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego w £êgu. Oœrodek so³ectwach gminy odby³y siê wybory so³tysów i podso³tysów. 
zlokalizowany zosta³ w budynku by³ej Szko³y Podstawowej Mieszkañcy poszczególnych so³ectw powierzyli te funkcje 
w £êgu. Adaptacji budynku dokona³o Miejskie Przedsiêbiorstwo nastêpuj¹cym osobom:
Komunikacyjne w Czêstochowie. Oœrodek przeznaczony jest na Bogus³awice  - Ob. Stefan Wilk - so³tys, Ob. Halina Wilk - 
cele wypoczyku sobotnio-niedzielnego dla pracowników MPK podso³tys,
w Czêstochowie. Jacków - Baby - Ob. Stanis³aw Kurzacz - so³tys, Ob. W³adys³aw 
1 wrzeœnia 1977r. £apeta - podso³tys,
Na terenie gminy zakoñczone zosta³y ¿niwa. W wyj¹tkowo Lgota Ma³a - Ob. Helena Kwasek - so³tys, Ob. Kazimierz 
trudnych warunkach atmosferycznych, przy obfitych opadach, Ojrzyñski - podso³tys
rolnicy gminy dokonali zbioru zbó¿ z pow. 2.147 ha, w tym £êg - Kijów - Ob. Stefan Klekot - so³tys, Ob. Wincenty Klekot - 
w gosp. Uspo³ecznionej 281 ha. W gospodarce indywidualnej podso³tys,
sprzêtem mechanicznym skoszono tylko 12% ogólnego area³u. Kruszyna - Ob. Zygmunt Migoñ - so³tys, - Ob. Roman Bodanka - 
Gospodarstwa uspo³eczniane ca³¹ iloœæ zbó¿ zebra³y podso³tys,
kombajnami. Przebieg akcji ¿niwnej zosta³ oceniony pozytywnie Teklinów - Ob. Stefan Mysiak - so³tys, Ob. Stanis³awa 
przez Egzekutywê KW PZPR w Czêstochowie. Koziorowska - podso³tys,
15 grudnia 1978r. Wik³ów - Ob. W³adys³aw Ogrodnik - so³tys, Ob. Danuta Polewska 
Oddany zosta³ do u¿ytku Dom Nauczyciela w Kruszynie. Obiekt - podso³tys,
ten wartoœci 1.900 tys z³ wybudowano przy udziale czynu Widzów - Ob. Jan D¹bek - so³tys, Ob. Jacek Urbañczyk - 
spo³ecznego mieszkañców gminy. Mieszcz¹ siê tu 4 mieszkania podso³tys,
o ³¹cznej powierzchni u¿ytkowej 254 m2. Mieszkania te Widzówek - Ob. Józef Ga³a - so³tys, Ob. Jacek Pokora - podso³tys
przydzielono nauczycielom Szko³y Podstawowej w Kruszynie.                                                                                                     +
5 lutego  1978r.
Odby³y siê wybory do Gminnej Rady Narodowej. Dla 



Gminne zawody sportowo - 

po¿arnicze
Piotr W³odarczyk

15 czerwca o godzinie 11.00 na boisku sportowym

w Widzowie odby³y siê gminne zawody sportowo-po¿arnicze

o puchar Wójta Gminy. Rozegrano dwie konkurencje: 

sztafetê po¿arnicza z przeszkodami i æwiczenie bojowe.

W sztafecie najlepszy czas uzyska³a dru¿yna z £êgu, 

drugie miejsce OSP z Bogus³awic, trzecie z Jackowa, miejsca 

kolejne: Kruszyna, Lgota Ma³a, Widzów. W æwiczeniu bojowym 

pierwsze miejsce zajê³a jednostka z Bogus³awic, drugie OSP

z Kruszyny, na trzecim miejscu uplasowa³a siê dru¿yna

z Lgoty Ma³ej, kolejne miejsca zajê³y odpowiednio Widzów, 

Jacków i £êg.

Klasyfikacja generalna dla poszczególnych jednostek 

OSP  przedstawia siê nastêpuj¹co:

I miejsce - Bogus³awice, II - Kruszyna, III - £êg,

IV - Jacków, V - Lgota Ma³a, VI - Widzów.

Dla zwyciêskiej dru¿yny ufundowano puchar. Wszyscy 

uczestnicy otrzymali pami¹tkowe dyplomy i skromne nagrody 

pieniê¿ne.

Druhowie z OSP Bogus³awice z racji zajêtego miejsca 

w klasyfikacji generalnej bêd¹ reprezentowaæ nasz¹ gminê 

na zawodach powiatowych.                                                         +

Aerobik w Lgocie Ma³ej
Marzena ¯emejda-Przerada

Od maja 2008r. mo¿na braæ udzia³ w zajêciach aerobiku, zorganizowanych przez 

Stowarzyszenie Wspólne Dzia³anie Miejscowoœci Teklinów i Pieñki Szczepockie. Aerobik odbywa siê

w ka¿dy wtorek i pi¹tek o godz. 19.00, za zgod¹ Pani dyrektor Wandy Krawczyk, w Sali gimnastycznej 

Szko³y Podstawowej w Lgocie Ma³ej. Koszt 

uczestnictwa – 30 z³ miesiêcznie lub 5 z³

– jednorazowo. Aerobik prowadzi Pani Dagmara 

Witkowska. +                                                                                



W dniu 31 sierpnia 2008 roku w Blachowni odbêd¹ siê IX Do¿ynki Powiatowe. Tak jak co 

roku podczas uroczystoœci zostan¹ podsumowane wyniki konkursu „Estetyczne zagospodarowanie 

zagrody wiejskiej”. Zostan¹ równie¿ wrêczone odznaczenia „Przoduj¹cym producentom rolnym”.

W dniu 19 czerwca 2008 roku rozstrzygniêto Gminny Konkurs na „Estetyczne zagospodarowanie 

zagrody wiejskiej”, w którym udzia³ wziêli:  

1. P. Krystyna Wrzosek zam. Kruszyna – I miejsce

2. P. Mariola i Dariusz ma³¿. Perliñscy zam. Lgota Ma³a - II miejsce

Komisja zdecydowa³a o przyznaniu nagród rzeczowych wszystkim uczestnikom konkursu. Ponadto 

P. Krystyna Wrzosek weŸmie udzia³ w Konkursie Powiatowym.

W kategorii Przoduj¹cy Producent Rolny nasz¹ Gminê reprezentowaæ bêdzie Pan Ignacy Nawrot 

prowadz¹cy gospodarstwo rolne wraz z synami Arkadiuszem i S³awomirem.                                                  +

Estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej

I miejsce

I miejsce

II miejsce


