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Źródło wiedzy o Twojej okolicy
Baby, Bogusławice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg,
Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek, Wikłów

Odznaczeni
Małgorzata Wierzbicka

W ubiegłym roku, z inicjatywy byłego Wójta Gminy
Kruszyna - Bogusława Mielczarka, złożone zostały wnioski
o nadanie odznaczeń państwowych:

ZŁOTEGO KRZYŻA ZASŁUGI dla:
Pana Jana Kubika
Pana Mirosława Maciejewskiego
za wieloletnią działalność społeczną, przyczyniającą się do
poprawy życia mieszkańców.
MEDALU „ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ” dla:
Pana Marka Klekota
Pana Mariana Klekota
Pana Tadeusza Kucharskiego
Pana Pawła Łapety
Pana Jacka Piechowicza
za wielkie zaangażowanie w akcji ratowniczej w czasie
powodzi jaka nawiedziła miejscowości Łęg i Kijów w maju
2010 roku.
W dniu 3 lutego 2011 roku o godz. 1000 w Sali
Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych
nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
osobom zasłużonym na rzecz Gminy Kruszyna.
Wręczenia odznaczeń w imieniu Prezydenta RP dokonał
I Wicewojewoda Śląski - Stanisław Dąbrowa.

Finał akcji „Stop Powodziom”
Tomasz Maj

„Doceniamy was. Widzimy was wszędzie, jeździmy po
całej Polsce i jeżeli kogoś widzimy najpierw, to właśnie
was. Jeżeli gdzieś się dzieją złe rzeczy, zawsze jesteście
na pierwszej linii. To jest coś fantastycznego, bo to jest
wolontariat, a więc coś, co w demokratycznym państwie
jest potrzebne najbardziej – dzielenie się swoimi
umiejętnościami”. - Jurek Owsiak.

Jurek Owsiak, Państwową Straż Pożarną Komendant Główny
gen. Brygadier Wiesław Leśniakiewicz a Związek
Ochotniczych Straży Pożarnych Dyrektor Zarządu
Wykonawczego ZOSP, Minister Jerzy Maciak. Na placu
zebrało się ponad 120 jednostek OSP, które odebrały pompy
szlamowe, agregaty prądotwórcze oraz pompy pływające.
18 grudnia 2010 roku na Placu Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Warszawie odbyła się uroczystość
przekazania sprzętu zakupionego przez Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy jednostkom Ochotniczych Straży
Pożarnych. Wśród obdarowanych znalazły się między innymi
jednostki OSP Jacków, OSP Lgota Mała oraz OSP Łęg. Sprzęt
zakupiono w ramach akcji „STOP POWODZIANOM”, którą
Fundacja WOŚP przeprowadziła 4 lipca 2010 roku. Zebrano
wówczas ponad 2,6 miliona złotych z których zakupiono
sprzęt dla 575 Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju.
Sprzęt trafił przede wszystkim dla jednostek, które zmagały
się z powodzią lub mieszczą się na terenach zagrożonych
powodziami.
Uroczystość państwowa rozpoczęła się od Hymnu
Polski, który odegrała Orkiestra Dęta z Uniejowa
i wciągnięciem flagi na maszt. Fundację WOŚP reprezentował

Panie Jurku serdecznie dziękujemy!

Głos Gminy
Szanowni Mieszkańcy Gminy
Weszliśmy w nowy 2011 rok
z nadzieją, iż przyniesie nam wiele
pozytywnych zmian. Czy taki będzie?
– oceny dokonamy w grudniu. A czas
niestety bardzo szybko upływa, więc
okaże się, że to nastąpi niebawem.
Rok rozpoczęliśmy kolejnymi
wyborami, od 8 stycznia do 6 lutego
odbywały się zebrania sprawozdawczo
-wyborcze w jednostkach OSP na
terenie naszej Gminy. Po pięcioletniej
kadencji druhowie strażacy ze
wszystkich sześciu jednostek wybrali
n o w e w ł a d z e O S P, a t a k ż e
przedstawicieli do zarządu oddziału
gminnego OSP i delegatów na zjazd
gminny, na którym wybrany zostanie
gminny zarząd OSP. Jak ważne jest istnienie i funkcjonowanie jednostek OSP
doświadczaliśmy sami wielokrotnie podczas różnych zdarzeń losowych jakie
nas spotykały – pożary, powodzie, podtopienia, huragany, trąby powietrzne,
kolizje i wypadki drogowe. Druhowie strażacy pomagają też przy odśnieżaniu
dróg gminnych, uświetniają różne uroczystości lokalne. Dlatego też należy
z wielkim szacunkiem i uznaniem podejść do ich ochotniczej pracy, pracy
kosztem własnego czasu, bądź też własnych rodzin.
Kolejne wybory, jakie nas czekają to wybory sołtysów i rad sołeckich.
Odbędą się po 15 marca b.r. w poszczególnych sołectwach naszej Gminy.
Poszukajmy wśród nas ludzi chętnych do pracy społecznej, oddanych dla dobra
swojej miejscowości, ludzi, którzy potrafią dostrzec problemy lokalne i będą
próbować je rozwiązywać. Praca sołtysa to nie kariera, bo trudno dorobić się
pobierając podatki, lecz stała i trudna praca dla swojej wsi, trzeba znać każdy jej
„kąt”, widzieć bolączki jej mieszkańców i przenosić te sprawy do Rady Gminy.
W dniu 2 lutego 2011r. Rada Gminy uchwaliła budżet gminy na rok 2011,
budżet, który w zdecydowanej większości jest kontynuacją decyzji poprzedniej
Rady Gminy. Zazwyczaj najbardziej interesuje Państwa realizacja zadań
inwestycyjnych, bo to one przyczyniają się do rozwoju gminy i poprawiają
standardy naszego życia. Będzie więc: kontynuowana budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Jacków i Baby – I etap; adaptacja pomieszczeń
remizach strażackich w Jackowie i Łęgu na cele kulturalno-społeczne; budowa
sceny i rozbudowa trybun na boisku sportowym w Widzowie; budowa boiska
sportowego przy zespole szkolno-przedszkolnym w Lgocie Małej; adaptacja
pomieszczenia w remizie strażackiej w Kruszynie na potrzeby orkiestry dętej;
budowa w Kruszynie ścieżki rowerowej w ramach wspólnego
z czterema innymi gminami (Mykanów, Rędziny, Mstów, Kłomnice) zadania
„Szlak Reszków – Muzyka i Konie”. Zadania te w różnej skali są dofinansowane
ze środków zewnętrznych. Na liście zadań widnieje też rozbudowa oświetlenia
ulicznego. Lista potrzeb w tym zakresie nadal jest bardzo długa, jedenaście
gotowych dokumentacji oczekuje na realizację, a nasze możliwości finansowe
wystarczą na zrealizowanie jednej bądź dwóch (różny jest zakres dokumentacji
i wartość). Wiem, że potrzeby mieszkańców są bardzo duże i różnorodne, ale
aby wydawać pieniądze trzeba je mieć. Dochody bieżące gminy to kwota 11,7
mln zł i są równoważone przez wydatki bieżące. Większość tzn. 6,1 mln zł
wydajemy na oświatę, pozostałą kwotę na inne wydatki bieżące jak:
administracja, opieka społeczna, biblioteki, kluby sportowe i inne
stowarzyszenia, ochotnicze straże pożarne, zaopatrzenie w wodę,
odprowadzenie ścieków, oświetlenie ulic, naprawa dróg gminnych itp. Dlatego,
aby mógł nastąpić rozwój gminy trzeba dążyć do zmniejszenia wydatków
bieżących oraz do zwiększenia dochodów majątkowych. Uchwalony budżet nie
jest stały przez cały rok, może za zgodą Rady Gminy podlegać korektom
w miarę zaistniałych zmian w dochodach, a co z tym nierozłącznie związane
i w wydatkach, może też ulec zmianie lista planowanych zadań inwestycyjnych.
Jadwiga Zawadzka - Wójt Gminy
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Informacje urzędowe

Zmiany w Urzędzie Gminy
Z dniem 3 stycznia 2011 roku Zarządzeniem
Wójta Gminy Kruszyna Nr 1/2011 na stanowisko
zastępcy wójta został powołany Pan Tomasz Maj
Pan Tomasz Maj ma 35 lat, żonaty dwie córki, ma
wykształecnie wyższe administracyjno-prawne
w zakresie prawa gospodarczego oraz ekonomiczne
w zakresie międzynarodowych stosunków
gospodarczo-prawnych. Dotychczas nie pracował
w samorządzie, ma doświadczenie ekonomiczne
i finansowe zdobyte w dużych firmach, korporacji oraz
z prowadzenia własnej działalnośi gospodarczej.

W Urzędzie Gminy nastąpiła zmiana pokoi
niektórych stanowisk pracy. I tak:
– pokój nr 1 - Urząd Stanu Cywilnego, działalność
gospodarcza, sekretariat - obsługa interesantów,
przyjmowanie wniosków mieszkańców,
– pokój nr 5 - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej,
– pokój nr 15 - kierownik referatu gospodarki
komunalnej, zamówienia publiczne i inwestycje,
– pokój nr 9 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
Małgorzata Wierzbicka

W dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie przeprowadzony
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Na podstawie Ustawy z dnia 4 marca 2010 r o Narodowym Spisie
Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 roku (Dz.U. Nr 47 poz 277) Urzędy Gmin są częścią aparatu spisowego
mającego bezpośredni kontakt z respondentami i rachmistrzami. Nad przebiegiem prac spisowych czuwać będzie
Gminne Biuro Spisowe powołane Zarządzeniem Wójta Gminy Kruszyna z dnia 6.12.2010 roku Nr 70/2010 w składzie:
Małgorzata Wierzbicka – Lider Gminny, Grażyna Olczyk – członek, Joanna Normont-Tarnowska – członek.
W wyniku rekrutacji prowadzonej od 6 – 20 grudnia 2010 roku jako kandydaci na rachmistrzów spisowych zostały
wyłonione następujące osoby: Katarzyna Basińska, Agnieszka Kubik, Mateusz Grabny.
Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym
rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej
charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich
szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Szczególną wagę w NSP 2011
przykłada się do pozyskania wiedzy na temat zmian zachodzących w procesach demograficznych i społecznych m.in..
z uwagi na wzmożone migracje ludności po wstąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Wyniki spisu są
wykorzystywane bezpośrednio dla potrzeb statystyki publicznej.
Spis obejmie:
• osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach, obiektach i pomieszczeniach
niebędących mieszkaniami;
• mieszkania i budynki, w których znajdują się mieszkania, oraz zamieszkane obiekty zbiorowego zakwaterowania
i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami;
• osoby niemające miejsca zamieszkania.
W spisie powszechnym będą zebrane dane z następujących tematów badawczych:
1) stan i charakterystyka demograficzna ludności; 2) edukacja; 3) aktywność ekonomiczna osób; 4) dojazdy do pracy;
5) źródła utrzymania osób; 6) niepełnosprawność; 7) obywatelstwo; 8) migracje wewnętrzne; 9) migracje zagraniczne;
10) narodowość i język oraz mniejszości narodowe i etniczne; 11) wyznanie (przynależność do kościoła lub związku
wyznaniowego); 12) gospodarstwa domowe i rodziny; 13) stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych
(mieszkania i budynki).
Osoby objęte spisem zobowiązane są do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na
pytania zawarte w formularzu.
Obowiązek ten nie dotyczy danych zbieranych na zasadzie dobrowolności.
Metody zbierania danych. Zakłada się, że spis ludności i mieszkań 2011 będzie realizowany metodą mieszaną
tj. z wykorzystaniem systemów informacyjnych administracji publicznej oraz danych zebranych w badaniu pełnym
i reprezentacyjnym w następującej kolejności:
• samospis internetowy, polegający na zaakceptowaniu lub korekcie w określonym terminie danych pozyskanych
z systemów informacyjnych,
• wywiad telefoniczny wspomagany programem komputerowym, prowadzony przez ankietera statystycznego (CATI),
• wywiad rejestrowany na przenośnym urządzeniu elektronicznym prowadzony przez rachmistrza spisowego (CAPI).
Historia spisów. Pierwsze informacje liczbowe o ludności ziem polskich zaczęły się pojawiać – podobnie jak na
zachodzie Europy – już w Średniowieczu, m.in.: w Kronice Galla Anonima (ok. roku 1113–1116) i bullach papieskich,
a od XV w. także w księgach uposażeń biskupstw. Nieco później, bo od XVI w. zaczęto również wymieniać liczby
mieszkańców w państwowych rejestrach podatkowych i lustracjach królewszczyzn sporządzanych głównie dla celów
fiskalnych i wojskowych.
• Spis ludności Rzeczypospolitej 1789r., • Spis ludności w Księstwie Warszawskim w latach 1808 i 1810.,
• Spis ludności i domów w Królestwie Polskim w 1827r., • Spis ludności w Królestwie Polskim w 1897r., • Spis ludności
Galicji w 1910 r.
Główny Urząd Statystyczny powołany Reskryptem Rady Regencyjnej dnia 13 lipca 1918r. już po roku działalności
uzyskał ustawową regulację (ustawa z dnia 21 października 1919r. o organizacji statystyki administracyjnej
- Dz. U. Rz. P. Nr 85, poz. 464), od tego też momentu rozpoczęły się gorączkowe przygotowania do pierwszego
powszechnego spisu ludności na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
• Spis ludności 1921r, • Spis ludności 1931r., • Spis ludności 1946r., • Spis ludności 1950r., • Spis ludności 1960r.,
• Spis ludności 1970r., • Spis ludności 1978r., • Spis ludności 1988r., • Spis ludności 2002r.
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Informacje

Wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej
Dariusz Kruk

Śląska Izba Rolnicza informuje, że 3 kwietnia
2011r. odbędą się wybory członków do Rad
Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej.
Zasady wyborów:
1. Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne
i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku
dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej
oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady
gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do rady
powiatowej izby rolniczej i uczestniczenia w ich
wybieraniu.
2. W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie
przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do rady
powiatowej izby wybiera się – jednego członka, a gdy
przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) wybiera
się – dwóch członków tej rady. W okręgu wyborczym
stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu,
wybiera się tylko - jednego przedstawiciela.
3. W każdym powiecie ziemskim zostanie utworzona
rada powiatowa izby rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy,
którzy w wyborach do tego organu, otrzymają
największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada
powiatowa izby wybiera, ze swego składu, po dwóch
delegatów do Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby
Rolniczej.

4. Rolnik, ubiegający się o mandat członka rady
powiatowej izby rolniczej musi wypełnić i złożyć
następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata,
oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz listę
członków zawierają co najmniej 50 podpisów poparcia.
Druki te można otrzymać w każdym Urzędzie Gminy lub
biurach Śląskiej Izby Rolniczej. Czytelnie wypełnione
dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 14 III 2011r. na adres Śląska Izba
Rolnicza, 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 15,
tel. 32 258 04 45.
5. Spis członków izby rolniczej uprawnionych do
głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w
siedzibie Urzędu Gminy (Miasta) najpóźniej w dniu 14
przed dniem wyborów. Każdy rolnik, może sprawdzić
czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.
Izba Rolnicza to samorząd reprezentujący interesy
wszystkich rolników.
Szczegółowe informacje o zasadach wyborów
do Śląskiej Izby Rolniczej można uzyskać na stronie
internetowej http://www.sir-katowice.pl oraz w biurach
izby pod numerami telefonów: Katowice 32 258 04 45,
Bielsko-Biała 33 814 91 79, Częstochowa 34 368 15 12,
Racibórz 32 415 39 25, Lubliniec 34 356 10 90.

Organizacje pozarządowe w naszej Gminie
Grażyna Wąsikiewicz

Otwieramy nowy kącik w Głosie Gminy, w którym systematycznie będziemy przedstawiać naszym
czytelnikom historię powstania, osiągnięcia i sukcesy a także problemy organizacji pozarządowych
działających na terenie naszej gminy. Cykl ten rozpoczynamy prezentacją stowarzyszenia
„Stowarzyszenie Wspólne Działanie Miejscowości Teklinów i Pieńki Szczepockie”.
W dniu 29 lipca 2007 roku z inicjatywy radnego
W roku 2009 braliśmy udział w Dożynkach
dwóch miejscowości odbyło się zebranie założycielskie
Powiatowych prezentując naszą koleżankę
stowarzyszenia „Stowarzyszenie Wspólne Działanie
„pozytywnie zakręconą”, a jesienią tegoż roku wspólnie
Miejscowości Teklinów i Pieńki Szczepockie”, a 11
z żeńską drużyną OSP z Bogusławic i Biblioteką
grudnia stowarzyszenie nasze zostało zarejestrowane
Gminną uczestniczyliśmy w zorganizowanym przez
w KRS.
LGD pokazie tradycji bożonarodzeniowej wystawiając
Za główny cel działania Stowarzyszenie przyjęło sobie
stół wigilijny.
między innymi działalność kulturalną, oświatową,
integrację mieszkańców, pobudzenie do aktywnego
spędzania wolnego czasu i tworzenie społeczeństwa
obywatelskiego.
Obecnie Stowarzyszenie skupia w swoim gronie 38
osób dorosłych i 7 dzieci i młodzieży w wieku do lat 16.
Jest członkiem LGD „Razem na wyżyny” skupiającej
5 sąsiadujących ze sobą gmin.
Wkrótce po założeniu wszyscy członkowie pod
kierownictwem Zarządu Stowarzyszenia rozpoczęli
działalność na terenie naszych miejscowości.
W czasie ferii zimowych w roku 2008 i 2009
w prywatnym pomieszczeniu zorganizowano zajęcia
świetlicowe dla dzieci.
Ściśle współpracujemy z Urzędem Gminy
Corocznie przystępujemy do konkursów ogłaszanych
i Radą Sołecką. Wynikiem tego jest wybudowanie
przez Wójta Gminy w czasie realizacji których,
w 2008 roku placu zabaw dla dzieci. Obok na placu
wskazujemy na różne formy rodzinnego spędzania
gminnym utworzone zostały dwa boiska do gry w piłkę
wolnego czasu. Poza spotkaniami i pogadankami
siatkową i w piłkę nożną.
z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym
Nasi członkowie jak i mieszkańcy obydwu sołectw
i uzależnieniom w temacie tym organizujemy cyklicznie
czynnie uczestniczą w dbaniu o estetyczny wygląd tych
„Piknik Rodzinny”.
obiektów.
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Organizujemy również spotkania integracyjne. Był kulig
z pochodniami zakończony ogniskiem, wycieczka
rodzinna na Jurę Krakowsko-Częstochowską pod
hasłem „Pożegnanie lata” oraz w nawiązaniu do
dawniejszych czasów „Ognisko-Kartoflisko”
z prażonkami z rondla żeliwnego, ziemniakami prosto
z popiołu i kiełbaską na patyku.
W okresie tych trzech lat zgromadziliśmy różnego
rodzaju sprzęt sportowy do gier i zabaw. Zakupiliśmy
sprzęt nagłaśniający, dzięki któremu nasze spotkania
są weselsze a dzieci i młodzież mogą zaprezentować
swoje zdolności wokalne.
Wszystko to przechowujemy w domach prywatnych
gdyż największą naszą bolączką na dzień dzisiejszy
jest brak lokalu.

Istnieje jednak szansa aby ta sytuacja się zmieniła
bowiem w 2009 roku po wprowadzeniu na nasz teren
funduszu sołeckiego członkowie Stowarzyszenia
i mieszkańcy jednogłośnie uchwalili, że całą
przysługującą kwotę na rok 2010 przeznaczają na
opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej.
Projekt został opracowany i wraz z wnioskiem o dotację
na częściowe pokrycie kosztów jego realizacji
w sierpniu 2010 roku złożony do PROW.
Budowa oczekiwanej świetlicy jest ujęta w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Kruszyna na lata 2011
–2014 do realizacji w roku 2012.
Już dzisiaj członkowie Stowarzyszenia i mieszkańcy
sołectw planują działania, które będą realizować
w wymarzonej świetlicy.

II Międzygminny Konkurs Czytelniczo-Profilaktyczny
Monika Kluska

07.02.2011 r. w Szkole Podstawowej w Lgocie
Małej odbył się II Międzygminny Konkurs Czytelniczo
-Profilaktyczny. Ideą przewodnią konkursu było
propagowanie czytania książek wśród dzieci
i młodzieży oraz uświadamianie im jakie zagrożenia
niosą za sobą nałogi i używki.

Do naszej szkoły przybyli uczniowie ze szkól
podstawowych z Jackowa, Kruszyny, Rybnej
i Widzowa. Włącznie z uczestnikami ze szkoły w Lgocie
Małej było 35 osób przystępujących do zmagań o tytuł
najlepszego. Zostali oni podzieleni na dwie grupy
według kategorii wiekowej – klasy I-III i klasy IV-VI.
Pierwsza grupa, oprócz wykazywania się wiedzą
z wcześniej przeczytanych lektur, prezentowała
również swój talent plastyczny. Na kilka dni przed
konkursem zostały przysłane prace plastyczne
(wykonane różnymi technikami) przedstawiające
ulubionego bohatera z wcześniej przeczytanej książki.
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Wszystkie dzieła zostały ocenione przez nauczycieli
plastyki, którzy przyznali, iż wybór był bardzo trudny ze
względu na bardzo wysoki i wyrównany poziom
wszystkich prac. W związku z tym zostało
nagrodzonych aż 12 osób.
Natomiast w części pisemnej uczniowie
zmagali się z pytaniami sprawdzającymi ich wiedzę ze
znajomości treści lektur. Dodatkowo uczniowie klas
IV-VI wykazywali się wiedzą dotyczącą szkodliwości
nałogów i uzależnień. Mamy nadzieję, że te informacje
wpłyną na ich późniejsze decyzje o tym czy warto
sięgać po substancje szkodzące zdrowiu i życiu.
Należy zaznaczyć, że uczniowie potrafią czytać
książki ze zrozumieniem i posiadają informacje
o zgubnych skutkach stosowania substancji
uzależniających, gdyż wielu uczestników zdobyło
bardzo wysoką liczbę punktów. W związku z tym trzeba
było przyznać kilka miejsc ex aequo. Oto laureaci:
Klasy I-III
I miejsce – Zuzanna Ociepa (kl.III)
II miejsce – Jan Dobrakowski (kl.III)
III miejsce – Szymon Dobosz (kl.III)
– Aleksandra Mróz (kl.III)
– Arkadiusz Kręt (kl. II)
– Kinga Łapeta (kl.III)
– Marcin Gajosek (kl.III)
Klasy IV-VI
I miejsce
– Oktawia Szczypiór (kl.VI)
– Klaudia Maj (kl.VI)
II miejsce – Wiktoria Kopiecka (kl.VI)
III miejsce – Karolina Kubala (kl.VI)
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Sportowy Obóz Zimowy
Justyna Milejska-Cień

W pierwszym tygodniu ferii zimowych miał miejsce wyjazd młodzieży gimnazjalnej do Ośrodka Przygotowań
Olimpijskich „Cetniewo” we Władysławowie.
Jest to już czwarty tego typu wyjazd organizowany przez
Gimnazjum w Widzowie i Gimnazjum im. Bohaterów
Września w Kruszynie.
Ta aktywna forma spędzania czasu wolnego podczas ferii
zimowych cieszy się dużym zainteresowaniem i uznaniem ze
strony uczniów ich rodziców. Młodzież może doskonalić
s w o j e u m i e j ę tn o ś c i s p o r to w e w p r o fe s j o n a l n i e
wyposażonych obiektach (hala, pływalnia, boiska).
Propagowanie zdrowego stylu żucia wśród młodych ludzi
sprzyja ich aktywności fizycznej i zapobiega nałogom.
Tegoroczny wyjazd pozwalał w jeszcze większym stopniu na
realizację ścieżki prozdrowotnej ze względu na fakt
przebywania nad brzegiem Bałtyku i możliwość oddychania
świeżym, morskim powietrzem.
Wszystko to nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie
finansowe ze strony instytucji, firm i osób prywatnych.
Serdeczne podziękowania składamy zatem dla: Urzędu
Gminy w Kruszynie, Firmy „Alamentti”, Banku Spółdzielczego Mykanów, Rady Rodziców Gimnazjum w Kruszynie oraz
bezimiennych darczyńców, którym los młodzieży naszej gminy nie jest obojętny.
Drodzy Państwo! Niezmiernie cieszymy się, że pełnionym przez Was funkcjom przyświecają słowa Jana Pawła II
mówiące o tym, że: „Człowiek jest wielkim nie przez to co posiada (…), lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Podziękowania kierujemy także do dyrektorów szkół - Pani Ewy Kosińskiej i Pana Pawła Klekota za pomoc
w zorganizowaniu wyjazdu.

Herbatka i Kawka dla Babci i Dziadka
Beata Mucha

Dzień Babci i Dziadka, to najcieplejsza pod
względem emocjonalnym uroczystość przedszkolna,
jaka odbywa się w Gminnym Przedszkolu w Kruszynie.
Tak było oczywiście i tym razem. Termin spotkania był
nieco wcześniejszy niż w innych latach, bo już
14.01.2011r. gościliśmy w naszej placówce zaproszone
babcie i dziadków.
Na tą uroczystość dzieci
przygotowały
program składający się z wierszy,
piosenek, inscenizacji i tańców. Babcie i dziadkowie
z wielką radością i wzruszeniem obserwowali występy
swoich wnuków, nagradzając ich gromkimi brawami.
Po nastrojowych i wzruszających wierszach
i piosenkach wszystkie przedszkolaki zaśpiewały
swoim babciom i dziadkom ,,Sto lat” oraz złożyły im
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płynące prosto z małych, dziecięcych serduszek gorące
i szczere życzenia. Na koniec wręczyły prezenty
w postaci laurek i kolorowych kwiatów. Dziadkowie byli
pełni uznania dla swoich pociech. Podziwiali ich
postawę, umiejętności i wkład pracy włożony
w przygotowanie uroczystości. Jakże miłym akcentem

były całusy i podziękowania babć i dziadków po
skończonej uroczystości.
Dopełnieniem wzruszającego nastroju w tym
dniu była tradycyjna herbatka i kawka oraz pyszne
ciasta przygotowane przez rodziców.

Niecodzienne spotkanie
Joanna Zasępa

Szkołę Podstawową im. Powstańców
Styczniowych w Kruszynie odwiedziła Pani Poseł
Jadwiga Wiśniewska - mieszkanka Koziegłów,
z zawodu nauczyciel. W sejmie zasiada już drugą
kadencję. Jest członkiem Komisji Edukacji Nauki
i Młodzieży i Komisji Kontroli Państwowej.
Swoją obecnością w tym dniu zaszczyciły nas także
władze naszej Gminy - Pani Wójt Jadwiga Zawadzka
oraz zastępca Pan Tomasz Maj.
Na spotkaniu Pani Poseł zapoznała uczniów
z zadaniami parlamentu i obowiązkami posła.
Sprawdziła również wiedzę dzieci - zadawała im
pytania, a w zamian za poprawną odpowiedź
nagradzała puzzlami sejmowymi, smyczami lub
zestawami do pisania.
Uczniowie mieli również wiele pytań.
Patrycja Łyko: Jak to się stało, ze zapisała się pani
do partii politycznej i wystartowała w wyborach do
sejmu?
J. W. Do roku 2005 nie należałam do partii, byłam
niezależna i miałam poukładane życie. Byłam
dyrektorem szkoły, radną powiatu. Pewnego razu
przyjechał ktoś do mnie i zapytał, czy nie chciała bym
wziąć udziału w wyborach parlamentarnych z listy
Prawa i Sprawiedliwości. Pojawiła się propozycja, a ja
lubię wyzwania. Mobilizacją były dla mnie słowa, które
usłyszałam w kościele na kazaniu „Aby szerzyło się
zło, wystarczy aby dobrzy ludzie nic nie robili”.
Mieszkałam w powiecie, w którym rozkradziono
wszystkie państwowe zakłady pracy, poziom
bezrobocia narastał. Pomyślałam, że mogę siedzieć
w fotelu przed telewizorem, krytykować wszystko
i wszystkich, narzekać, że żyję w kraju, w którym nic
się nie da zrobić. Dlatego postanowiliśmy – bo to była
decyzja rodzinna - podjąć to wyzwanie. Wygrałam
w 2005 roku, a potem wynik potroiłam za dwa lata
i jestem w parlamencie polskim.
Paweł Frymus: Czy dużo czasu spędza pani poza
domem?
J. W. Za dużo. Życie parlamentarzysty wygląda tak, że
co drugi tydzień są posiedzenia sejmu. W tygodniu
w którym nie ma posiedzenia, pracujemy w terenie
i podejmujemy interwencje zgłaszane przez
wyborców.
Michał Peszke: Czy często spotyka się pani
z dziećmi w szkołach?
J. W. Za rzadko, ale się poprawię.
Paula Frymus: Jakie postulaty zgłosiła pani
w sejmie jako poseł?
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J. W. Było ich dużo m.in. postulaty związane
z zatrzymaniem reformy programowej zmieniającej
program nauczania w polskich szkołach. Moją
inicjatywą była ustawa żłobkowa, bo uważam, że tutaj
mamy duże zaległości, także o upowszechnienie
wychowania przedszkolnego, czy odbiurokratyzowanie przedsiębiorczości.
Natalia Simińska: Czy lubi pani przyjeżdżać do
Kruszyny?
J. W. Uwielbiam!
Dominika Poroszewska: Czy podoba się pani
praca posła?
J. W. To wypełnia znaczną część życia prywatnego.
Wiąże się człowiek z tymi ludźmi z którymi idzie przez
to swoje życie polityczne. Ma się również
świadomość, że czasem można wpłynąć na bieg
wydarzeń. Staram się każdego dnia mandat posła
wypełniać tak, aby ten czas nie był zmarnowany.
Staram się robić wszystko najlepiej jak potrafię,
a wyborcy ocenią czy się spisałam.

Kamil Nawrot: Czy praca posła jest ciekawa?
J. W. Tak jest bardzo interesująca. Uczę się ciągle
bardzo dużo bo każdy projekt ustawy trzeba dokładnie
czytać i analizować.
Sandra Ciesielska: Czy praca w sejmie jest
trudna?
J.W. Najtrudniej jest kiedy o sprawach w parlamencie
decyduje nie siła argumentu tylko argument siły.
Oskar Małolepszy: Czy żałuje pani rezygnacji
z zawodu nauczyciela na rzecz pracy posła?
J. W. Takich myśli nie mam. Gdybym tak myślała, to
stała bym się zakładnikiem polityki, a tego nie chcę.
Pamiętajcie, że zawsze w życiu można powiedzieć
nie. Kiedy człowieka coś bardzo zmęczy i poczujesz,
że to nie ma sensu wtedy z tego trzeba się wycofać.
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Simiński Oskar: Czy chciała by pani mieszkać
w Kruszynie?
J. W. To jest problem bo w Koziegłowach mam fajny
dom. Chyba żebyście załatwili takie przeniesienie.
Ja robiłam ogród, który sadziłam, który pielęgnuję.
Gdy przyjeżdżam z skądkolwiek to czuję, że to jest
takie moje miejsce na ziemi.
Stacherczak Klaudia: Co to jest immunitet
poselski?
J. W. Immunitet poselski jest swego rodzaju
legitymacją chroniącą wybranego w wyborach
powszechnych człowieka na parlamentarzystę. Ten
immunitet ma na celu ochronę posła przed różnego
rodzaju działaniami instytucji państwa, które mogłyby
mu utrudnić funkcjonowanie. W oparciu o ten
immunitet poseł ma prawo wejść do urzędu i być – jak
mówi ustawa – niezwłocznie przyjęty.
Klaudia Majcherek: Czy powie nam pani coś
o Smoleńsku, bo wiemy, że pani tam była w dniu
katastrofy.
J. W. W katastrofie lotniczej 10 kwietnia 2010r. zginął
prezydent RP Lech Kaczyński wraz z małżonką
– razem 96 osób. Ci ludzie mieli rodziny, ci ludzie mieli
bliskich, którzy na nich czekali. Grażyna Gęsicka
wychodząc na samolot nie zamknęła okna bo
wiedziała, że wieczorem wróci. Pan senator Zając

przed wejściem na pokład samolotu wysłał do mnie
sms – Jadziu jaka pogoda w Smoleńsku czy zabrać
parasol. Pan Prezydent wraz z całą delegacją leciał
aby oddać hołd tym, którzy zostali pomordowani
i zakopani w katyńskim lesie. Była to 70 rocznica
zbrodni katyńskiej, zbrodni, której Rosjanie nie chcą
uznać za ludobójstwo tylko za incydent wojenny.
A wyglądało to tak, że młodzi mężczyźni,
wykształceni, w sile wieku, ze związanymi rękami do
tyłu zostali zabici strzałem w tył głowy. Z niemieckich
rewolwerów, niemiecką kulą, aby odpowiedzialność
zwalić na Niemców. Ja do Katynia pojechałam
pociągiem, który wyruszył dzień wcześniej
– 9 kwietnia z dworca Zachodniego z Warszawy.
Pojechałam dlatego, że chciałam zrobić konkurs na
esej literacki „Prawda i kłamstwo o Katyniu”. Chciałam
mieć taką mocniejszą legitymację moralną do tego,
aby o Katyń się upominać. Chciałam poczuć tę drogę,

którą przebyli ci, młodzi ludzie 70 lat temu. Stacja
Gniezdowo zrobiła na mnie przerażające wrażenie. To
na tą stację przywożono Polaków, jeńców
i przeładowywano z bydlęcych wagonów na
samochody. Odnowiony budynek stacji pomalowany
na wesoły zielony kolor i pusta stacja, nikogo, ani
jednego człowieka. Jechaliśmy przez wieś
Gniezdowo autokarami. Wieś dużo mniejsza od
Kruszyny. Widać traktor stoi, furmanka, ale nie ma
ludzi, nie ma nikogo. Wszyscy są pozamykani.
I... stało się to, co się stało – samolot prezydencki nie
wylądował. Byłam pierwszą osobą, w lesie katyńskim,
która o tym się dowiedziała. Informację dostałam od
ministra Jacka Sasina – pracownika kancelarii
prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To wszystko było
bardzo trudne. Przez całe moje życie nie
uczestniczyłam w tylu pogrzebach w tak krótkim
czasie.
Na zakończenie spotkania Pani Jadwiga
Wiśniewska skierowała do uczniów takie oto
przesłanie: „Bez względu na miejsce zamieszkania,
każdy z was ma w życiu szansę odniesienia sukcesu.
Ja wiem, że wy jeszcze tego nie czujecie, że od tego
co zrobicie dziś, zależy wasza przyszłość.
Od wszystkich tych wykorzystanych szans, jakie
w życiu waszym się pojawią, zależy kim będziecie
w przyszłości. Chciała bym zadedykować wam taką
myśl abyście ją sobie zapamiętali; - świat podbija się
głową. Jeśli będziecie inwestować w swoją głowę to
nie wahajcie się mieć marzeń”.
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III miejsce uczennic ze SP w Lgocie Małej w Ogólnopolskim Konkursie „Pociąg na scenę”
Monika Kluska

W warszawskim Teatrze Ateneum odbył się finał pierwszej
edycji konkursu muzycznego dla uczniów szkół podstawowych
“Pociąg na scenę”. Inicjatorem i organizatorem konkursu były PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.
Regionalne eliminacje odbyły się w Warszawie, Katowicach,
Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie i Wrocławiu. Półfinał
w Katowicach, zajmując I miejsce, wygrały nasze uczennice Zuzanna
Kępa i Żaklina Dudek przygotowane przez p. Joannę Potocką
-Włodarczyk.
W Teatrze Ateneum odbył się finał konkursu. Jury w składzie:
– Grzegorz Kędziora – członek zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A.
– Michał Jurkiewicz – kompozytor, aranżer, klawiszowiec,
altowiolista, muzyk sesyjny, producent muzyczny i miłośnik kolei.
– Tomasz Frankowski – dziennikarz Teleexpresu.
– Sławomira Łozińska – aktorka.
– Krystyna Stańczak-Pałyga – główny specjalista Ministerstwie
Edukacji Narodowej w zakresie edukacji kulturalnej oraz organizacji
czasu wolnego dzieci i młodzieży.
– Tomasz Warsza – dyrektor Departamentu Inwestycji Kolejowych
Ministerstwa Infrastruktury wyłoniło laureatów: ośmiu solistów, pięć
zespołów i dwa chóry.
Trzecia lokata przypadła duetowi w składzie: Zuzanna Kępa i Żaklina Dudek z naszej szkoły za piosenkę
“Wesoły pociąg”.
– W finale spotkali się najlepsi. Poziom solistów i zespołów startujących w konkursie był naprawdę wysoki. Idea
konkursu dotycząca zainteresowania koleją dzieci i młodzież poprzez śpiewanie piosenek o tematyce kolejowej na
pewno się sprawdziła. Już teraz myślimy o kolejnej, przyszłorocznej edycji – powiedział przewodniczący jury.

Dzień Babci i Dziadka
Marzena Włodarczyk

14 stycznia 2011 roku do Gminnego
Przedszkola w Widzowie na zaproszenie swoich
wnuków zawitali goście wyjątkowi. To babcie
i dziadkowie naszych przedszkolaków.
Po przywitaniu zaproszonych gości, dzieci obu
grup zaprezentowały swój program artystyczny,
recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły.
Swoimi występami dzieci mogły podziękować babciom
i dziadkom za troskę o nie. Na twarzach gości można
było zaobserwować uśmiech, radość, łzy szczęścia
i wzruszenia.
Dodatkowo w ramach realizowanego projektu
„Wesołe Przedszkole”, dzieci wraz z paniami pochwaliły
się zdobytymi umiejętnościami z języka angielskiego
oraz zajęć tanecznych.
Wielką przyjemność sprawiły Babciom
i Dziadkom drobne upominki w postaci laurek,
własnoręcznie zrobione i wręczone przez wnuków.
Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków
pokazały nam, jak ważne są takie spotkania i wspólnie
spędzone chwile z wnukami.

Po części oficjalnej niecodzienni goście zostali
zaproszeni na kawę i słodki poczęstunek, który był
okazją do rozmów i wspomnień.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców w
tę uroczystość dziadkowie spędzili w przedszkolu
naprawdę „słodkie” spotkanie. Dziękujemy!

„Kochajmy, szanujmy Ich...”
Aneta Musiał

Idąc za głosem serca uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej
w Widzowie, jak gro uczniów z naszej gminy, zorganizowali uroczysty Dzień
Babci i Dziadka.
Sami wykonali dekorację, zaproszenia, laurki i kwiaty dla swoich
babć oraz dziadków.
Pięknie recytowali wiersze oraz śpiewali piosenki.
Miłym uwieńczeniem spotkania był słodki poczęstunek przy
herbatce.
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Przede wszystkim bezpieczeństwo
Joanna Zasępa

Czas szybko minął i pierwszy semestr roku
szkolego 2010/2011 już za nami. Jak to przeważnie
bywa pod koniec semestru, czy całego roku edukacji –
poprawianie, zaliczanie... Jednym słowem uzupełnianie
zaległości. W końcu nadszedł czas rady pedagogicznej,
która zatwierdziła oceny poszczególnym uczniom.
Gorący okres minął, ale pozostaje drugi semestr i znów
ciężka praca. Te pięć miesięcy upłynęło dosyć
spokojnie. Oczywiście bywały problemy, czasami
trudne do rozwiazania konflikty, czy różnice zdań
między kolegami i koleżankami, ale to jest normalne
w życiu każdego człowieka.
Jednym z podstawowych obowiązków każdej
szkoły obok uczenia jest dbanie o bezpieczeństwo
uczniów. Jest to również jeden z najważniejszych
i najtrudniejszych problemów, z jakimi stykają się
dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych. Świat
pełen różnorodności pozostaje przecież także światem
przemocy i zagrożeń. Uczniowie i kadra nauczycielska
nie zawsze są w stanie poradzić sobie z nimi bez
specjalistycznej wiedzy i przygotowania. Edukacja
w zakresie bezpieczeństwa w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym stanowi zatem ważny element
wychowania dzieci i kształtowania ich osobowości. W
tym procesie wychowawczym szkoła pełni niezmiernie
ważną rolę, ucząc jak unikać zagrożeń, jak
zachowywać się w sytuacji niebezpiecznej, w jaki
sposób reagować, kiedy drugiej osobie dzieje się
krzywda. Aby było bezpiecznie dzieci muszą znać
zasady właściwego postepowania i przestrzegać je.
Szkoła Podstawowa w Kruszynie od kilku lat podejmuje

działania profilaktyczne zmierzające do uczenia dzieci
własciwych zachowań i unikania sytuacji
problemowych. W działania te angażowani są nie tylko
nauczyciele, ale również rodzice, policja oraz psycholog
szkolny. W związku z tym zorganizowano w grudniu dla
uczniów, a w styczniu dla nauczycieli i rodziców
spotkanie z policjantem panem Mirosławem Nowakiem
oraz psychologiem panią Urszulą Bieś. Podczas
prelekcji przekazane zostały zagadnienia dotyczące:
bójek w szkole, właściwego odnoszenia się do siebie,
odpowiedzialności za drugiego człowieka oraz
zniszczone mienie, niebezpieczeństwach jakie niesie
ze sobą korzystanie z Internetu, o bezpiecznym
poruszaniu sie po drogach, bezpiecznych zabawach na
śniegu i lodzie. W spotkaniach tych nie zabrakło również
tematów dotyczących spożywania przez nieletnich
alkoholu, palenia papierosów i oczywiście tematu
dopalaczy.
Styczniowe zebranie z rodzicami było także
szczególną okazją do zaprezentowania umiejętności
aktorskich uczniów – przedstawienia Jasełek. Jasełka
przygotowali uczniowie klas IV-VI. Przedstawili sceny
biblijne, wcielając się w postacie Maryi, Józefa,
pasterzy, aniołów, Trzech Króli,oraz dzieci - Jasia
i Małgosi. Pomiędzy aktami słuchaliśmy kolęd
i pastorałek.
Podsumowując miniony semestr, zapraszamy
rodziców do współpracy, a w przypadku pojawiających
sie czasami niejasności do szczerej rozmowy gdyż to
ona jest podstawą dobrych relacji.

Posąg rzeźby Chrystusa niosącego krzyż
Wiesława Domagała

Gmina Kruszyna to ważna miejscowość historyczna, miejsce kultu religijnego i zabytkowego. Mieszkańcy
Kruszyny, a także ościennych wiosek należących do tej parafii, nie wszyscy wiedzą, a więc chciałam nagłośnić, że
powinni się szczycić pewną figura posągu Chrystusa niosącego Krzyż. Posąg ten jest prawdziwą ozdobą frontu
kościoła umieszczony przy bramie wejściowej do kościoła. Najważniejsze jest to, że 23 sierpnia 2010r. konserwator
zabytków wydał decyzję o wpisaniu do rejestru zabytków tenże posąg rzeźby Chrystusa niosącego krzyż. Jest to nie
tylko ważny element zabytkowy zespołu kościelnego, lecz także miejscowego krajobrazu. Ze względu na swoje walory
artystyczne i historyczne ma duże znaczenie w skali województwa. Historia kościoła parafialnego pod wezwaniem
Świętego Macieja została wzbogacona wpisaniem do rejestru zabytków tej wspaniałej figury Chrystusa niosącego
krzyż. Fundatorem tej figury był Andrzej hrabia Zamojski, który był przyjacielem księży Misjonarzy z Warszawy.
Początkowo ten posąg umieszczony był na grobowcu książąt Lubomirskich. Jest to jedna z najsłynniejszych rzeźb
wykonana z wielkim poświęceniem i samozaparciem przez młodego artystę Polaka warszawskiego rzeźbiarza
Andrzeja Pruszyńskiego. Artysta nad tą rzeźbą pracował 6 miesięcy 1957 roku. Chrystus ukazany jest w pozycji
kroczącej bardzo pochylony do przodu, uginający się pod ciężarem krzyża, spoczywającego na jego lewym ramieniu i
opartego na plecach. Prawa ręka wyciągnięta jest ku górze, lewa zgięta w łokciu podtrzymuje krzyż. Chrystus ubrany
jest w suknię ściągniętą w talii i przerzucony przez prawe ramię. Głowa przechylona jest na ramię. Dawniej w prasie
warszawskiej ukazywały się artykuły, w których podkreślano „piękny rysunek figury, wyraz twarzy i zręczne
udrapowanie sukni oraz udane naśladowanie wzorów pierwszorzędnych malarzy i rzeźbiarzy”. Również dzisiejszy
odbiorca dostrzega to dzieło udane, bez patosu, harmonijne w kompozycji, wyraziste w ruchu i dobrze dopasowane do
otoczenia.
Chciałam zaznaczyć, że figura Chrystusa dźwigającego krzyż w Kruszynie jest oryginałem, a kopia tej samej figury stoi
przed kościołem Świętego Krzyża w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu. Posąg ten ma duże znaczenie
w Polsce. W roku 2010 obchodzono 150 rocznicę posadowienia figury Chrystusa dźwigającego krzyż w Warszawie
przed frontem Bazyliki Świętego Krzyża.
Natomiast w Kruszynie budynek bramy , na której jest ustawiona statua staje się wezwaniem i zaproszeniem do
kościoła, miejsca gdzie człowiek przez modlitwę i medytacje znajdzie spokój duszy i wytchnienie.
O wpis do rejestru zabytków wystarała się Stefania Politańska, zapalona turystka, szefowa Komisji Ochrony Przyrody
i inicjatorka Rajdów z Częstochowy.
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IX Międzyparafialny Festiwal Kolęd „Hej kolęda! Kolęda!” - Jacków 2011
Danuta Kulińska

10 stycznia 2011r. już po raz dziewiąty Szkoła
Podstawowa w Jackowie gościła reprezentantów
przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu
parafii Borowno, Kruszyna i Widzów, którzy uwielbiają
śpiewać i pragną przedstawić swe umiejętności
wokalne w zakresie pieśni kolędniczych.
To d l a „ m a ł y c h a r t y s t ó w ” , d z i e c i
utalentowanych i chętnych rozwijać swoje
zainteresowania i pasje, została utworzona forma
współzawodnictwa wokalno instrumentalnego pod
nazwą – Międzyparafialny Festiwal Kolęd „Hej kolęda,
kolęda !”.
Dzięki dzieciom goszczącym na szkolnej
scenie w Jackowie wszyscy ponownie mogli poczuć
atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.
Jury, w osobach pani Marzanny Janeczek, pani
Adrianny Lasoty oraz
panów: Arkadiusza Kluby
i Zygmunta Stróża, oceniając występy i biorąc pod
uwagę takie kryteria jak:
-dobór repertuaru do możliwości wykonawczych;
-ogólny wyraz artystyczny, oryginalność formy;
- dobór elementów dodatkowych ( strojów, rekwizytów)
przyporządkowało następujące miejsca
reprezentantom poszczególnych placówek
oświatowych.
W kategorii „Przedszkolaki”: wszyscy uczestnicy
otrzymali I miejsce. Byli to m.in.:
Kręt Natalia i Karoń Kamila – Gminne Przedszkole
w Lgocie Małej 16pkt
Blukacz Urszula – Gminne Przedszkole w Kruszynie
– 16pkt
Łapeta Paulina – Oddział przedszkolny w Szkole
Podstawowej w Jackowie 16 pkt
W grupie uczniów szkół podstawowych klas I-III:
Kosmala Emilia – Szkoła Podstawowa w Widzowie
– 16pkt – I miejsce
Czernik Julia – Szkoła Podstawowa im.Powstańców
Styczniowych w Kruszynie 13 pkt – II miejsce
Kępa Zuzanna – Szkoła Podstawowa w Lgocie Małej
– 12pkt – III miejsce
Aleksandra Mróz – Szkoła Podstawowa w Jackowie
– 9pkt – IV miejsce.
W grupie uczniów szkół podstawowych klas IV-VI:
Cierniak Klaudia – Szkoła Podstawowa w Jackowie
– 16pkt – I miejsce

Zasępa Agnieszka – Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie – 12pkt
– II miejsce
Dudek Julia – Szkoła Podstawowa w Lgocie Małej
– 11 pkt – III miejsce
Krupa Joanna – Szkoła Podstawowa w Widzowie
– 8 pkt – IV miejsce
W kategorii „Gimnazjum” wystąpiła Kluczna Klaudia
– reprezentująca Gimnazjum im. Bohaterów Września
w Kruszynie, która zaśpiewała wspólnie ze swoim
nauczycielem mgr Arkadiuszem Klubą w formie
minikoncertu piosenkę „Jest taki dzień”.
Uczestnicy festiwalu zostali nagrodzeni
gromkimi brawami
przez publiczność, a przez
organizatora miłymi upominkami i pamiątkowymi
dyplomami. Szczególne podziękowania należą się
Ks. kan. Piotrowi Krzemińskiemu, który zadbał o to, aby
każdy z uczestników otrzymał piękny festiwalowy
prezent.
Gratulacje należą się nie tylko uczestnikom
festiwalu lecz również nauczycielom przygotowującym
dzieciaki do tej formy współzawodnictwa. Należ być
dumnym iż żaden z talentów artystycznych uczniów nie
umknie uwadze ich opiekunów i jest rozwijany dzięki
wytrwałej pracy nauczycieli. W tym roku, z rąk Pani Wójt
Gminy Kruszyna – Jadwigi Zawadzkiej, dyplom uznania
za przygotowanie dzieci do udziału w festiwalu
otrzymali m.in. mgr Ewa Lis, mgr Joanna Przerada,
mgr Małgorzata Piasecka, mgr Katarzyna Trelińska,
mgr Joanna Potocka-Włodarczyk, mgr Danuta Kubik,
mgr Małgorzata Kuźnicka, mgr Aleksandra Kłaczkowsk
i mgr Arkadiusz Kluba.
Z aplauzem przyjęto również występy dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Jackowie, które pod kierunkiem
mgr I. Możejko przygotowały i zaprezentowały również
na tegorocznym festiwalu „Jasełka na wesoło”
zdobywając serca publiczności.
Mamy nadzieję iż melodie polskich kolędy,
humorystyczne
scenki jasełkowe i piękne stroje
uczestników festiwalu długo pozostaną w pamięci Tych,
którzy przyjęli zaproszenie i odwiedzili naszą szkołę
w ten poniedziałkowy poranek.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Małgorzata Wierzbicka

Wójt Gminy Kruszyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku.
Treść ogłoszenia, jak również regulamin konkursu znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Kruszyna pod adresem bip.kruszyna.pl w dziale „Ogłoszenia Konkursów”.

Internetowy „Katalog firm”
Piotr Włodarczyk

Informujemy o oddaniu do Państwa dyspozycji internetowego „Katalogu firm” naszej Gminy. Katalog dostępny
jest pod adresem firmy.kruszyna.pl, a jego zadaniem jest promowanie gminnej przedsiębiorczości.
Każdy mieszkaniec gminy prowadzący działalność gospodarczą będzie miał możliwość dopisania do
Katalogu danych swojej firmy, a tym samym promowania jej działalności.
Zapraszamy do korzystania.
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Konkurs szachowy
Karol Dróżdż

W poprzednim numerze umieściłem 6 zadań szachowych, oto rozwiązania:
1) Z pytania wynika, że ruch należy do białych, więc wykonują one posunięcie np.
Wg2+ i wtedy czarnym nie pozostaje nic innego jak jeden z trzech ruchów (Kh8, Kh7,
Kh6) aby pozbyć się szacha. Niestety nieważne co czarne postanowią uczynić, białe
kończą grę Wh3# bez straty wieży. 2) Białe mają szansę na wygraną, a dokładniej
wygrywają jednym posunięciem Se5#. 3) Partia jest wygrana w dwóch posunięciach
na korzyść białych, po Gb3+ czarne mają tylko jedno wyjście Wf7, a wtedy białe
kończą grę Wh8#. 4) Białe biją czarnego piona i na szachownicy pozostaje biały król,
biały goniec i czarny król, więc ostateczny wynik to remis ponieważ jak wiadomo nie
można zrobić przeciwnikowi mata posiadając tylko gońca. Jeżeli ktoś ma
wątpliwości co do tej sytuacji to czekam na teoretyczne ustawienie figur, gdzie
występuje mat zrobiony tylko królem i gońcem. 5) Partię wygrywają czarne
posunięciem Ge4#. 6) Po ruchu czarnych Se5+ białe muszą uciekać królem,
a wtedy czarne biją wieżę S:f3, ale czy osiągną przewagę? Postanowiłem
pozostawić rozwiązanie tego zadania do następnego numeru, ponieważ podobnie jak przy zadaniu 4 (chociaż tam
wszyscy zainteresowani doszli już do wniosku, że jednak partia kończy się remisem) rozbrzmiała dyskusja, czy czarne
faktycznie mają przewagę, czy partia kończy się remisem. Zapraszam o nadsyłanie
nawet czysto teoretycznych ustawień, gdzie czarne dają mata białym posiadając
tylko skoczka.
Zwyciężczynią tego konkursu została Monika Błasiak z Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego w Lgocie Małej.
Dzisiejsze zadania:
Zadanie 1: Powyżej zaprosiłem do nadsyłania odpowiedzi na pytanie, czy można
zrobić mata posiadając tylko króla i skoczka. W kolejnym zadaniu chciałbym zadać
pytanie, czy można zamatować przeciwnika mając króla i dwa skoczki? Czy białe
wygrają? (rysunek 1).
Zadanie 2: Czarne rozpoczynają. Kto wygra tę partię?
Zadanie 3: Czarny pion rozpoczyna. Czy czarny pion dojdzie wcześniej do linii 1,
czy biały pion do linii 8?
Zadanie 4: Proszę przypatrzeć się rysunkowi nr 4 i odpowiedzieć na pytanie, ilu
posunięć potrzebuje gracz, aby umieścić wszystkie figury na linii 8?
Regulamin konkursu.
1. Organizatorem konkursu jest Pan Karol Dróżdż przy współpracy z GBP
w Kruszynie.
2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich osób zamieszkujących teren Gminy
Kruszyna, niezależnie od wieku.
3. Odpowiedzi na zadania należy wysyłać na kartkach pocztowych na adres:
Gminna Biblioteka w Kruszynie
ul. Kmicica 5,
42-282 Kruszyna
z dopiskiem „Konkurs szachowy”
lub pocztą elektroniczną na adres: konkursszachykruszyna@interia.pl
nadając wiadomości temat „Konkurs”
4. Należy w liście podać swoje imię i nazwisko, nazwę szkoły oraz klasę, do której się
uczęszcza (dotyczy uczniów).
5. Przyjęcie listu wysłanego pocztą elektroniczną
zostanie potwierdzone wiadomością zwrotną.
6. Każdy uczestnik podczas losowania jest reprezentowany przez jeden los, nie
dopuszcza się wysyłania kilku listów z odpowiedziami na te same pytania.
7. Prawidłowe wykonanie zadania uznaje się wtedy, gdy uczestnik konkursu poda
poprawne odpowiedzi na wszystkie postawione pytania umieszczone w danym
numerze „Głosu Gminy”.
8. Termin nadsyłania odpowiedzi mija 31 marca 2011 roku.
9. Po sprawdzeniu poprawności nadesłanych odpowiedzi przez specjalną komisję,
zostaną one dopuszczone do losowania.
10. Zwycięzcy zostaną wymienieni z nazwiska, imienia, nazwy szkoły oraz klasy
(dotyczy uczniów) w jednym z następnych wydań „Głosu Gminy”.
11. Wyniki konkursu ogłoszone przez organizatora są ostateczne.
12. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu konkursu.
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Piłkarska jesień Polonii-Unii Widzów w rozgrywkach klasy „A” sezon 2010-2011
Sylwester Rorat

Drużyna z Widzowa już ósmy rok reprezentuje
gminę Kruszyna w rozgrywkach klasy „A”. Jako jedyny
zespół naszej gminy zajmuje się szkoleniem młodzieży
od dziesięciu lat wychowując ją poprzez sport.
Prezesem klubu jest pan Stanisław Rorat. Drużynę
Polonii-Unii Widzów w ubiegłym roku 2010
reprezentowali wyłącznie sami wychowankowie klubu.
Młodzi adepci piłki nożnej naszego klubu reprezentują
także naszą Gminę w rozgrywkach trampkarzy
starszych.
Wyniki spotkań ligowych i tabela klasy „A”
Polonia-Unia Widzów-Orkan Rzerzęczyce 0:4
Warta Zawada-Polonia-Unia Widzów 3:1
Bramkę zdobył Jędrzejkiewicz Daniel.
Polonia-Unia Widzów-Płomień Czarny Las 2:0
Bramki zdobyli Jędrzejkiewicz Daniel, Kasperczyk
Damian.
Orzeł Kiedrzyn - Polonia-Unia Widzów 1:1
Bramkę zdobył Jędrzejczyk Michał.
Polonia-Unia Widzów-Junior Szarlejka 0:2
Oksza Łobodno - Polonia-Unia Widzów 6:1
Bramkę zdobył Stolarczyk Przemysław.
Polonia-Unia Widzów-Sokół Wręczyca 2:1
Bramki zdobyli Dolniak Grzegorz, Stolarczyk Łukasz.
Pogoń Kłomnice - Polonia-Unia Widzów-1:3
Bramki zdobyli Sadziak Kamil, Rorat Sylwester,
Jędrzejczyk Michał.
Polonia-Unia Widzów-Liswarta Krzepice 0:3
Grom Miedźno - Polonia-Unia Widzów 2:3
Bramki zdobyli Jędrzejczyk Michał, Stolarczyk Łukasz
x2.
Polonia-Unia Widzów-Błękitni Libidza 0:0
Metal Rzeki Wielkie - Polonia-Unia Widzów 1:4
Bramki zdobyli Dolniak Grzegorz, Stolarczyk Łukasz x2,
Kosmala Zbigniew.
Polonia-Unia Widzów-Piast Lubojna 3:0
Bramki zdobyli Dolniak Grzegorz x2, Koćwin Piotr.
Polonia-Unia Widzów-Orkan Rzerzęczyce 0:3

Jędrzejkiewicz Daniel, Dolniak Grzegorz, Stolarczyk
Przemysław, Napastnicy - Stolarczyk Łukasz,
Kasperczyk Adam, Kuźnicki Michał, Kosmala Zbigniew,
Stawski Patryk, Dyksy Mateusz,Sadziak Kamil.
Wyniki i tabela trampkarzy starszych:
Piast Przyrów : Polonia Unia Widzów 2:8
Warta Mstów : Polonia-Unia Widzów 3:3
Pogoń Kłomnice : Polonia-Unia Widzów 5:1
Polonia-Unia Widzów : Raków Częstochowa 4:2
Victoria Częstochowa : Polonia-Unia Widzów 2:0
Polonia-Unia Widzów : Warta Zawada 12:0
Polonia-Unia Widzów : Pogoń Kłomnice 0:7
Polonia-Unia Widzów : Piast Przyrów 1:2
Warta Zawada : Polonia-Unia Widzów 1:1
Polonia-Unia Widzów : Warta Mstów 0:2
Raków Częstochowa : Polonia-Unia Widzów 5:0
Polonia-Unia Widzów : Unia Rędziny 5:1
Polonia-Unia Widzów : Victoria Częstochowa 2:0
Unia Rędziny : Polonia-Unia Widzów 0:4
Tabela po rundzie jesiennej sezonu 2010/2011

Drużynę trampkarzy reprezentowali: Stolarczyk Patryk,
Krzemiński Kamil, Bujak Dawid, Musiał Kamil,
Stachowicz Mateusz(najskuteczniejszy zawodnik20bramek),Majchrzak Krystian, Szlęg Kamil, Włodarek
Dominik, Dryjka Krzysztof, Śliwakowski Kamil,
Śliwakowski Kacper, Bobrowski Dawid, Kubala
Damian, Krawczyk Artur.

Tabela po rundzie jesiennej sezonu 2010/11
Plan przygotowań do rundy wiosennej:
Drużyna z Widzowa wznowiła treningi 26 stycznia. Do
rundy wiosennej będzie przygotowywała się w hali
sportowej w Kłomnicach i w Zawadzie, na obiektach
własnych, na Orliku w Kruszynie.
Plan sparingów:
20.02.11 Victoria Częstochowa (jun. Starsi)–Polonia
Unia Widzów (boisko na Rakowie)
27.2.11 Naprzód Ostrowy – Polonia Unia Widzów
05.03.11 Victoria Żytno – Polonia-Unia
12.03.11 Mechanik R-sko (jun.starsi)– Polonia-Unia
19.03.11 Lotnik Kościelec – Polonia-Unia
26.03.11 Warta Mstów – Polonia-Unia
Do drużyny przychodzą: Musiał Bartosz (powrót po
kontuzji), Koćwin Kamil, Kmiecik Klaudiusz, Stachowicz
Mateusz (wychowankowie)
Drużynę z Widzowa reprezentowali: Klekot
Mariusz(bramkarz), Obrońcy- Rorat Sylwester (grający
trener), Organa Konrad, Matyjaszczyk Przemysław,
Kuna Ernest, Kołaczkowski Paweł, Koćwin Piotr,
Pomocnicy- Jędrzejczyk Michał, Kasperczyk Damian,
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Plan przygotowań trampkarzy starszych:
27.3.11 Polonia-Unia Widzów – Mechanik R-sko
03.04.11 Warta Zawada – Polonia-Unia Widzów

styczeń / luty 2011

Małgorzata Piasecka

15 stycznia 2011 roku Przedszkolaki
z Gminnego Przedszkola w Lgocie Małej uroczyście
obchodziły Dzień Babci i Dziadka. Obchody rozpoczęło
wspólne kolędowanie pod przewodnictwem Natalii Kręt
i Kamili Karoń z grupy „0”. Następnie swój program
artystyczny przedstawiły Maluchy. Wkrótce potem
nastąpił kulminacyjny punkt programu – inscenizacja
pt. „Jaś i Małgosia”, w której brały udział Starszaki.
Najpierw Jaś wraz z Małgosią zaprosili Szyszkowego
Dziadka, Kolędników oraz Krasnali, którzy specjalnie dla
zgromadzonych Babć i Dziadków zaśpiewali kilka
piosenek. Później dzieci wręczyły gościom
własnoręcznie zrobione upominki. Trzeba także
wspomnieć, że dzieci występowały w pięknych,
wykonanych na tę szczególną okazję, strojach.
Na koniec Babcie i Dziadkowie zasiedli do poczęstunku
p r z y g o t o w a n e g o p r z e z R o d z i c ó w, k t ó r y c h
zaangażowanie sprawiło, że uroczystość nabrała

integracyjnego charakteru. Wspólnie bawiły się przecież
trzy pokolenia – dzieci, rodzice i dziadkowie.

II Gminny Turniej Szachowy
Dariusz Lampa

13 stycznia br. w budynku Gimnazjum im. Bohaterów Września w Kruszynie odbył się II Gminny Turniej
Szachowyo Puchar Wójta Gminy Kruszyna. Wzięło w nim udział 40 uczniów reprezentujących 5 szkół z terenu naszej
gminy – 25 w kategoriach dziewcząt i chłopców z gimnazjum oraz 15 w identycznych kategoriach ze szkół
podstawowych.
Skład sędziowski zawodów stanowili organizatorzy turnieju: Pan Karol Dróżdż i Pani Magdalena Chrząstek.
W ciągu 2,5 godziny udało się rozegrać zacięte i pełne emocji rundy turniejowe, po których wyniki przedstawiają
się następująco:
Kat. gimnazjum – dziewczęta:
1 miejsce – Anna Dobrakowska (Gimnazjum w Widzowie) – 4.0 pkt
2 miejsce – Klaudia Konieczna (Gimnazjum w Widzowie) – 3.0 pkt
3 miejsce – Urszula Banaszkiewicz (Gimnazjum w Widzowie) – 3.0 pkt
Kat. gimnazjum – chłopcy:
1 miejsce – Adam Dobrakowski (Gimnazjum w Widzowie) – 5.0 pkt
2 miejsce – Kamil Pruciak (Gimnazjum w Widzowie) – 3.5 pkt
3 miejsce – Mateusz Porada (Gimnazjum w Widzowie) – 3.0 pkt
Kat. szkoła podstawowa – dziewczęta:
1 miejsce – Julia Dudek (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lgocie Małej) – 2.5 pkt
2 miejsce – Żaklina Dudek (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lgocie Małej) – 2.5 pkt
3 miejsce – Monika Kasprzak (Szkoła Podstawowa w Jackowie) – 1.5 pkt
Kat. szkoła podstawowa – chłopcy:
1 miejsce – Jan Dobrakowski (Szkoła Podstawowa w Widzowie) – 3.5 pkt
2 miejsce – Cezary Kręt (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lgocie Małej) – 3.0 pkt
3 miejsce – Bartosz Perliński (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lgocie Małej) – 2.5 pkt
Nagrody zwycięzcom oraz dyplomy pozostałym uczestnikom wręczyła osobiście Pani Jadwiga Zawadzka
– Wójt Gminy Kruszyna. Pan koordynator sportu zapewnił dla wszystkich uczestników słodycze. Dodatkowo nagrodzeni
zostali najmłodsi uczestnicy: Gieroń Piotr, Kręt Arkadiusz, Perliński Bartosz – uczniowie Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego w Lgocie Małej.
Szachy to gra, która wymaga umiejętności logicznego myślenia, przewidywania, sprytu i inteligencji, a także
nieco szczęścia, dlatego nikt nie może czuć się przegranym. Wszystkim uczestnikom zawodów należą się szczere
gratulacje.
Turniej został przeprowadzony przy wsparciu finansowym Gminy Kruszyna za co należą się podziękowania,
które organizatorzy składają na ręce Pani Wójt i Radzie Gminy. Podziękowania należą się także Dyrektorom Gimnazjum
w Widzowie i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lgocie Małej oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Kruszynie za
udostępnienie profesjonalnego sprzętu szachowego, a także Panu Dyrektorowi Gimnazjum w Kruszynie za
udostępnienie pomieszczeń.
Z niecierpliwością czekamy na trzecią edycję gminnych zmagań szachowych, która odbędzie się jesienią 2011 roku.
Na kolejnej stronie prezentujemy fotografie z turnieju

II Gminny Turniej Szachowy

