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

Głos Gminy
Nareszcie zawitała długo
oczekiwana wiosna. Świat roślin,
zwierząt i ptaków przechodzi okres
budzenia się do życia, widać już
pierwsze kwiaty wiosenne, słychać
p i e r w s z e ś p i e w y p t a k ó w,
a niebawem przylecą bociany
i osiądą w swoich gniazdach, które
przygotowaliśmy już dla nich,
w których za chwilę pojawią się jajka
zwiastuny nowego życia. Wiosna to
też czas powszechnych porządków
w naszych obejściach. Pięknieją
nasze wioski, przybywa zadbanych,
pięknie utrzymanych posesji. Dbamy
o to, co nam najbliższe, zastanawia
jednak fakt, że nie chcemy zaniechać bardzo złych przyzwyczajeń
i zadbać o istoty słabsze. Mam na myśli nagminne wypalanie suchych
traw. Przyrodnicy alarmują, że ginie wówczas cały świat
mikrobiologiczny, płoną płazy, gady, drobne ssaki, ptaki. Ponadto ogień
często przenosi się na obszary leśne i niszczy bezpowrotnie
drzewostany. Każde takie bezmyślne „porządki” to także duże
zagrożenie dla samego podpalacza, a w szczególności ogrom pracy dla
strażaków, którzy nawet kilka razy dzienne wyjeżdżają ze swoich
jednostek, by ratować nasz dobytek ten bliższy czy też dalszy. Wiąże się
to również z dużymi nakładami finansowymi, które ponosi Gmina ze
swojego budżetu. Jednorazowy wyjazd staży to koszt kilkaset złotych.
Może warto się jednak nad tym zastanowić?
Stare polskie porzekadło mówi „wiosna by tak nie smakowała,
gdyby przedtem zimy nie było”. To prawda, bo zima rzeczywiście nam
dokuczyła i z utęsknieniem oczekiwaliśmy wiosny. Ale widzimy
jednocześnie szkody, jakie nam poczyniła. Większość naszych dróg
gminnych i powiatowych wymaga pilnego remontu. W wyniku
zmiennych warunków zimowych powstały dziury w jezdniach
asfaltowych oraz dziury i mało przyjemne koleiny na drogach
tłuczniowych. Musimy wykazać nieco cierpliwości zanim pogoda
ustabilizuje się i w miarę możliwości Gmina dokona „porządkowania
swoich dróg”.
Szanowni Państwo. Zbliżają się szczególne w tradycji
chrześcijańskiej święta – Wielkanoc. Święto Zmartwychwstania
Pańskiego. Tego dnia Jezus Chrystus zwyciężył śmierć. Życie stało się
wartością jeszcze większą, niż dotychczas, gdyż zyskało status
wieczności. Zarazem jest to czas, kiedy staramy się zrozumieć ideę tego
święta, ale też zastanowić się nad własnym życiem i kontemplować
Zmartwychwstanie Chrystusa.
W tym radosnym czasie spotkajmy się w gronie rodziny przy
tradycyjnym wielkanocnym stole z barwnymi jajkami i radujmy się
nadzieją, że te Wielkie Święta i wiosna, wniosą w naszą codzienność
wiarę w sens życia.
Jadwiga Zawadzka - Wójt Gminy
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Zdrowych, pogodnych Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego,
smacznego jajka oraz mokrego Dyngusa
życzy Zespół Redakcji Głosu Gminy.
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Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
Grażyna Olczyk

Sołectwa są jednostkami pomocniczymi
Gminy. Kadencja sołtysów i rad sołeckich trwa 4 lata.
W roku bieżącym mija ustawowy okres poprzedniej
kadencji Sołtysów i Rad Sołeckich, odpowiadający
kadencji Rady Gminy.
Zebrania wiejskie w naszej gminie odbyły się w dniach
od 19 marca do 1 kwietnia 2011r. organizowane były
głównie w celu wyborów sołtysów i rad sołeckich.
Harmonogram zebrań ustalono z sołtysami po czym
terminy ogłoszone zostały zgodnie z przyjętymi
zasadami tj. umieszczone na stronie internetowej
U r z ę d u G m i n y, a t a k ż e r o z p l a k a t o w a n e
w poszczególnych sołectwach.
Z ramienia władz gminnych w zebraniach uczestniczyli,
Wójt Gminy – Pani Jadwiga Zawadzka, Sekretarz
– Pani Małgorzata Wierzbicka, pracownicy obsługujący
zebrania, a funkcje przewodniczących zebrań pełnili
Radni Rady Gminy.
Miejscem zebrań w większości sołectw były budynki
szkół oraz strażnice OSP.
Wyborów sołtysów - organów wykonawczych sołectw
i członków rady sołeckiej - dokonały zebrania wiejskie organy uchwałodawcze sołectw w głosowaniu tajnym,
bezpośrednim i spośród nieograniczonej liczby
kandydatów posiadających czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
Wybory przeprowadziły Komisje Skrutacyjne, wybrane
spośród zebranych mieszkańców uprawnionych do
głosowania.
Zgodnie ze Statutem Sołectwa dla dokonania
ważnego wyboru Sołtysa i Rady sołeckiej wymagana
jest obecność co najmniej 1/10 uprawnionych do
głosowania mieszkańców sołectwa. Wymóg ten został
spełniony niemal na wszystkich zebraniach i odbyły się
w pierwszym wyznaczonym terminie.
Frekwencja uczestników zebrań była wyjątkowo duża.
Jak nigdy dotąd w niektórych sołectwach przekroczyła
30%.

Sołtysami wybrani zostali:
Baby – Tadeusz Łapeta
Bogusławice – Henryk Kowalski
Jacków – Andrzej Łapeta
Kruszyna – Maciej Włodarek
Lgota Mała – Henryk Domagała
Łęg-Kijów – Tomasz Kucharski
Pieńki Szczepockie – Grzegorz Pokora
Teklinów – Grażyna Wąsikiewicz
Widzów – Adam Musiał
Widzówek – Dariusz Śliwakowski
Wikłów – Kamil Cichy
W każdej miejscowości do rady sołeckiej wchodzi
Sołtys jako Przewodniczący, jego Zastępca oraz trzech
członków.
Składy Rad Sołeckich w poszczególnych
miejscowościach:
Baby – Milena Broniszewska, Krzysztof Kołaczkowski,
Marek Łapeta, Antoni Pachuc
Bogusławice – Piotr Rybak, Elżbieta Góra, Leszek
Łapeta, Marzena Rębiś
Jacków – Marian Klekot, Ryszard Adamczyk, Julian
Knaś, Krzysztof Misiewicz
Kruszyna – Aneta Zasępa, Jerzy Rachwalik, Tadeusz
Rybak, Marek Gajosek
Łęg-Kijów – Danuta Klekot, Grzegorz Gonera,
Radosław Maciejewski, Piotr Piechowicz
Lgota Mała – Mariusz Elit, Krzysztof Kręt, Wioletta
Nowicka, Karol Porada
Pieńki Szczepockie – Zbigniew Stacherski, Renata
Kokoszczyk, Wiesława Lecińska, Wiesława Stacherska
Teklinów – Anna Bodanka, Sławomir Dróżdż, Joanna
Gizler, Jacenty Śpiewak
Widzów – Jacek Majchrzak, Krzysztof Dobrakowski,
Piotr Dolniak, Sławomir Kośny
Widzówek – Sławomir Staniec, Iwona Kowalska,
Marzena Kruk, Jacek Wierzba
Wikłów – Dorota Szpigiel, Michał Rygał, Beata
Sznajder, Krzysztof Wróbel
Zebrania przebiegały w spokojnej atmosferze.

IZBA ROLNICZA – SAMORZĄD REPREZENTUJĄCY INTERESY WSZYSTKICH ROLNIKÓW
Dariusz Kruk

W dniu 3 kwietnia br. w lokalu wyborczym
mieszczącym się w Szkole Podstawowej w Widzowie
komisja okręgowa w składzie: Joanna NormontTarnowska, Aleksandra Musiał, Justyna Milejska-Cień,
Michał Zawadzki przeprowadziła wybory do Rady
Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej – okręg Nr 127
Gmina Kruszyna.
Lista członków Śląskiej Izby Rolniczej
uprawnionych do głosowania w okręgu wynosiła 2768,
do głosowania przystąpiło 135 osób.

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę
głosów ważnych:
Dobrakowski Krzysztof - 29
Nawrot Ignacy - 38
Ociepa Zbigniew Stanisław - 69
Pruciak Sławomir Michał - 67
Stosownie do wyżej przedstawionych wyników
głosowania do Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej
wybrani zostali:
Ociepa Zbigniew Stanisław - zam. Częstochowa
Pruciak Sławomir Michał - zam. Lgota Mała

17 marca w kościele parafialnym w Widzowie
przedstawione zostanie MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ.
Obszerne sprawozdanie zamieścimy
w następnym numerze Głosu Gminy.
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Kompleks boisk sportowych wybudowany w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012
jest już czynny!!!!
Małgorzata Wierzbicka

W ubiegłym roku gmina Kruszyna przystąpiła
do rządowego programu budowy boisk sportowych ze
sztuczna nawierzchnią pn. MOJE BOISKO ORLIK
2012.
Obiekt zlokalizowany jest przy szkole w Kruszynie.
W dniu 30 listopada 2010 roku ukończone
zostały prace budowlane. Do dyspozycji dzieci
i młodzieży z gminy Kruszyna oddano:
- boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej,
wymiary 30,0 x 62.0 (pole gry 26,0 x 56,0),

- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu,
wymiary 19,1 x 32,1 (pole gry 15,1 x 28,1)
- budynek sanitarno – szatniowy w zabudowie
kontenerowej,
- oświetlenie terenu oraz jego ogrodzenie.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 969 589,38
zł brutto w tym 452 000 zł z budżetu państwa
i 317 000 zł z budżetu województwa śląskiego.
Zajęcia na boiskach w godzinach popołudniowych
nadzoruje animator sportu – pan Rorat Sylwester.

„Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Kruszyna”
Iwona Organka

Od dnia 1 marca 2011r. GOPS rozpoczął
realizację Projektu Systemowego w ramach
Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ogólny koszt projektu
wynosi 87.110zł. w tym 9.146,55zł. to wkład
własny(zasiłki celowe i okresowe). Projekt skierowany
jest dla 9 uczestników, niepracujących, będących
w wieku aktywności zawodowej, posiadających niskie
kwalifikacje zawodowe, brak doświadczenia
zawodowego, brak umiejętności „poruszania się na

rynku pracy”. Osoby planowane do objęcia wsparciem
to kobiety i mężczyźni znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej, korzystający z pomocy społecznej.
Rekrutacja prowadzona jest od miesiąca marca do maja
2011r. przez pracowników socjalnych GOPS Kruszyna.
Kryteria rekrutacji: czasookres korzystania z pomocy
społecznej, znajdowanie się w wieku aktywności
zawodowej, nie pozostawanie w zatrudnieniu.
Z każdym uczestnikiem projektu zostaną podpisane
kontrakty socjalne i stosowne deklaracje.
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POWSTAŁ ŻEŃSKI ZESPÓŁ ŚPIEWACZY
Małgorzata Wierzbicka

Wiosna. Do życia budzi się cała przyroda,
a w gminie Kruszyna budzą się inicjatywy i pomysły
mieszkańców. Wszyscy zauważyli, że w naszej gminie
brak jest regionalnego zespołu śpiewaczego.
Wszystkie gminy ościenne szczycą się występami pań
ubranych w barwne stroje regionalne na imprezach typu
dożynki, okolicznościowe festyny. Gmina Kruszyna
takiej reprezentacji nie posiadała. Skoro nie posiada,
należało poczynić starania żeby posiadała. I tak na
dzień 1 marca b.r. zorganizowane zostało pierwsze
inauguracyjne spotkanie kobiet z terenu naszej gminy,
które zechcą zainicjować działalność organizacji
kobiecej. Ogłoszenie o tej inicjatywie zostało
przekazane sołtysom.
Na pierwsze spotkanie przybyło 10 kobiet:
z Widzowa, Bogusławic, Lgoty Małej, Jackowa.
Swą obecnością zaszczyciła pani Wójt Jadwiga
Zawadzka. Zebrane kobiety ustalały tematy kolejnych
spotkań. Nauki śpiewu podjął się nauczyciel pan
Arkadiusz Kluba.
Następne spotkanie odbyło się 8 marca. Grono
chętnych do działania kobiet powiększyło się. Dołączyły
przedstawicielki Kruszyny i Teklinowa. Była kawa
i pyszne ciasto upieczone przez członkinie z Widzowa
i Lgoty. Pan Arek akompaniował na pianie, a panie

podjęły próbę śpiewu piosenek: „W zielonym gaju”,
„Karolinka”, „Szła dzieweczka..” i wiele innych.
Atmosfera spotkania była bardzo miła i rodzinna.
W następnych tygodniach odbyły się kolejne
spotkania. Obiecujące jest to, że kobiety coraz lepiej
czują się w swoim towarzystwie, mają wiele pomysłów i
chętnie ćwiczą śpiewanie. Jest więc wielka szansa na to
że, wkrótce Gmina Kruszyna będzie miała swoją
reprezentacje na dożynkach i innych
okolicznościowych uroczystościach.
Na ostatnim spotkaniu podjęto próbę nadania
zespołowi nazwy. Propozycji było dużo. Ostatecznie
wybór padł na KRUSZYNKI. Nie jest to jednak
ostateczna wersja nazwy. Jeżeli ktoś z państwa ma
pomysł na fajniejszą nazwę, prosimy przysłać
propozycję na adres ug@kruszyna.pl
Wszystkie chętne do udziału w zajęciach,
mieszkanki naszej gminy serdecznie zapraszamy. Lista
członkiń jest wciąż otwarta.
Jeżeli KRUSZYNKI będą wytrwałe w realizacji
postawionego celu to na jednym z lipcowych festynów
będziemy mogli oklaskiwać występ naszego
miejscowego zespołu śpiewaczego.
Z całego serca życzymy Im wytrwałości
i sukcesów w realizacji zadania.

Harmonogram imprez gminnych
Małgorzata Wierzbicka
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Marzena Włodarczyk, Iwona Zatoń

To był bal...
17 lutego 2011 w Gminnym Przedszkolu
w Widzowie obył się „Wielki Bal Księżniczek”. Dzieci
z naszego przedszkola po raz trzeci przyłączyły się do bicia
rekordu Disneya na największy bal przedszkolaków
organizowany przez The Walt Disney Company Polska oraz
Egmont Polska.
Każdy przedszkolak miał piękny karnawałowy strój
przygotowany przez rodziców. Dziewczynki przebrane były
za śliczne, małe królewny w okazałych sukniach, natomiast
wśród strojów chłopców królowała różnorodność. Nie
zabrakło książąt, dzielnych rycerzy, szlachetnych Apaczów
i innych.
Przedszkolaki z radością i uśmiechem na twarzach
tańczyły w rytm muzyki. Gorące rytmy i dyskotekowe
brzmienia porwały do wspólnej zabawy wszystkich
pracowników.
Po tańcach i zabawach, dzieci mogły na chwilę
odpocząć korzystając ze specjalnie przygotowanego słodkiego poczęstunku.
Niewątpliwie „Wielki Bal Księżniczek” był dla wszystkich przedszkolaków bardzo ważnym i niezapomnianym
wydarzeniem. Na kolejny Wielki Bal trzeba będzie poczekać do następnego roku.

Wiosna w Gminnym Przedszkolu w Widzowie
21 marca 2011r w Gminnym Przedszkolu w Widzowie jak co roku odbyło się święto
„Pierwszego Dnia Wiosny” do którego dzieci przygotowywały się już od kilku dni. Zrobiły porządki
w kącikach przyrody posadziły rzeżuchę, fasolę i zieloną pietruszkę. W czasie spacerów bacznie
wyszukiwały pierwszych oznak wiosny. W okolicznych ogródkach wypatrzyły przebiśniegi
i krokusy, które zakwitły także w przedszkolnych kącikach przyrody. Przedszkolaki tradycyjnie już
jak co roku piosenkami i wierszami przygotowanymi specjalnie na tę okazję pożegnały Zimę
i powitały Wiosnę. Poznały tradycje ludowe związane z obchodzeniem tego dnia. Razem
z paniami wykonały Marzannę, która wraz z Zimą została pożegnana i wysłana za morze. Miejmy
nadzieję, że Wiosna dostrzeże starania przedszkolaków i niebawem do nas zawita.

Przedszkolaki zapraszają na kiermasz
Tradycją już jest, że co roku w Gminnym Przedszkolu w Widzowie organizowany
jest Kiermasz Wielkanocny. Dzieci sprzedają na nim ozdoby i kartki świąteczne, które dużo
wcześniej przygotowują własnoręcznie wraz z paniami. W ofercie są różne stroiki, zajączki
świąteczne, kurczaczki, palmy, a przede wszystkim kartki wielkanocne. Kolorowe ozdoby
świąteczne wykonane z papieru, bibuły oraz innych materiałów są wyjątkowe,
niepowtarzalne. Robi się je ręcznie dlatego cieszą się dużym powodzeniem wśród
rodziców, pracowników przedszkola i gości.

„Ostatki w duchu trzeźwości”
Małgorzata Kuźnicka

Jak się bawić, pokazała społeczność Widzowa w ostatnią sobotę karnawału.
Zabawa Karnawałowa zorganizowana przez młodzież Widzowa skupioną w Oazie przy Parafii Najświętszej Maryi
Panny oraz księdza proboszcza Zbigniewa Jeża, przyciągnęła do remizy OSP w Widzowie wielu mieszkańców,
poczynając od tych najmłodszych, a kończąc na najstarszych.
Przy smakowitym cieście i kawie młodzież organizowała konkursy rodzinne.
Oprawą muzyczną tej imprezy zajęli się pasjonaci muzyki, którzy po raz pierwszy wystąpili na scenie. Ten
amatorski zespół muzyczny w składzie: Zdzisław Łapeta, Mariusz Piasecki, Ewa i Janusz Stróż zagrzewał młodych
i starszych do pląsów na parkiecie.
Zabawa była wyśmienita. Tak trzymać.
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To był bal...
Ewa Lis

Dnia 10.02.2011 roku w Gminnym Przedszkolu
w Kruszynie odbył się bal karnawałowy .Tego dnia całe
przedszkole zamieniło się w bajkowy świat księżniczek
i postaci stworzonych przez W. Disneya. W tym roku nasze
przedszkole przyłączyło się do przedszkolaków z całej Polski
i wzięło udział w trzeciej edycji „Wielkiego Balu
Księżniczek”. Ideą tego balu jest pobicie rekordu Disneya
na największy bal karnawałowy na świecie.
Bal rozpoczęliśmy uroczystym powitaniem
wszystkich księżniczek, książąt, rycerzy,oraz innych
barwnych postaci bajkowych. Podczas zabawy nie zabrakło
wesołych korowodów,tanecznych kółeczek i mnóstwa innych
atrakcji. Były magiczne zaklęcia, bajkowe zagadki, bańki
mydlane, a uśmiechnięte buzie dziecięce pokryły się
malowanymi motylami, kotkami , serduszkami itp.
Pozostało wiele miłych wrażeń i przeżyć, które
zostały uwiecznione na zdjęciach oraz w pamięci dzieci.
Powstała też kronika z balu, którą wyślemy do organizatorów
konkursu jako dowód , że i nasze przedszkole przyczyniło się do pobicia rekordu Disneya na „Największy Bal
Księżniczek”. Szkoda , że bal karnawałowy jest tylko raz w roku....

Ratujemy i uczymy ratować
Katarzyna Trelińska

Najcenniejszą rzeczą, którą posiada każdy człowiek
jest życie. Wszelkie akty prawne przede wszystkim mają na
celu ochronę i poprawę jakości życia. Ochrona życia i jego
ratowanie jest podstawowym obowiązkiem wszystkich ludzi.
Niesienie pomocy poszkodowanym nie jest jednak rzeczą
łatwą. Aby już od najmłodszych lat czuć się odpowiedzialnym
i odpowiednio przygotowanym do ratowania życia, w Szkole
Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie
ruszył program pt.: „Ratujemy i uczymy ratować”. Program
obejmujący klasy I-III jest finansowany ze środków Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oprócz szkolenia dla
nauczycieli wdrażających program, szkoła otrzymała
bezpłatnie materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne
w formie podręczników dla dzieci, makiet telefonów oraz
manekinów do ćwiczeń masażu serca i sztucznego
oddychania.
Podczas cyklicznych zajęć dzieci bardzo chętnie zdobywają nowe, niesłychanie ważne umiejętności.
Niesienie pomocy innym wymaga od nas odwagi i roztropności. Każdy udzielający pomocy podlega określonym
zagrożeniom. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pozwala skutecznie pomagać innym nie narażając własnego
życia i zdrowia. Dlatego też duży nacisk na zajęciach kładzie się na bezpieczeństwo ratowników i kolejność
wykonywanych czynności. Dzieci wiedzą, że same mogą udzielać pomocy tylko wtedy gdy wokół nie znajdują się
zdolni do tego dorośli. Pouczeni są o konieczności powiadamiania określonych służb ratunkowych, i wiedzą jakie
informacje należy podać podczas rozmowy telefonicznej. Uczniowie potrafią już wykonać podstawowe czynności
ratownictwa przedmedycznego, takie jak: sprawdzenie oddechu i pulsu, ułożenie ciała poszkodowanego w pozycji
bocznej bezpiecznej, wykonanie sztucznego oddychania,
również u malutkich dzieci, oraz masażu serca. Dzieci
wiedzą, że czynności reanimacyjne należy kontynuować do
czasu przyjazdu wykwalifikowanych służb ratownictwa lub
dokąd nie jest zagrożone zdrowie lub życie ratownika.
Zajęcia mają na celu również ukształtowanie postawy
odpowiedzialności za siebie i innych ludzi. Mając nadzieję, że
nowe umiejętności nigdy nie będą potrzebne w praktyce
musimy być przygotowani nieść pomoc wszystkim
potrzebującym.
Wprowadzając w życie powyższy program
środowisko nauczycieli po raz kolejny wychodzi naprzeciw
potrzebom młodych ludzi i środowiska lokalnego. Jako
prowadzący zajęcia mamy nadzieję, że pozyskane przez
dzieci umiejętności będą owocowały w społeczeństwie
i zostaną przekazane dalej.
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„Czy potrafimy ratować życie?”
Aneta Musiał

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wspiera przede wszystkim szpitale, kupując urządzenia ratujące
ludzkie życie, ale także prowadzi działania profilaktyczne w ramach programu „RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ”.
Przedstawiciele Fundacji organizują w całej Polsce szkolenia dla nauczycieli z zakresu udzielania pierwszej pomocy
oraz przekazują szkołom specjalistyczny sprzęt niezbędny do przeprowadzenia praktycznych zajęć z dziećmi
w klasach I-III. Na takim szkoleniu, które odbyło się zimą ubiegłego
roku w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika we Wrzosowej,
byli również nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Widzowie – Pani
Aneta Musiał i Pan Sylwester Rorat. W trakcie kilkugodzinnego
spotkania poznali i nauczyli się podstawowych czynności ratujących
życie. Po skończonych zajęciach otrzymali Certyfikaty,
upoważniające do prowadzenia zajęć z uczniami.
Takie lekcje odbyły się w naszej szkole w marcu. Najmłodsi
uczniowie poznali „Łańcuch przeżycia” i starali się zapamiętać
kolejność czynności, wykonywanych w trakcie udzielania
poszkodowanemu pierwszej pomocy. Dzięki tym zajęciom dzieci
zrozumiały, jak ważne jest samo reagowanie w sytuacjach
zagrażających ludzkiemu życiu. Jeżeli będą wiedziały, jak mają się
zachować, widząc drugiego człowieka potrzebującego pomocy - być
może tej pomocy udzielą. Myślę, że jest to najważniejszy cel
programu „RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ.”

Pierwszy dzień wiosny w Gimnazjum w Widzowie
Agnieszka Dróżdż

Wszyscy wiedzą, że 21. marca to pierwszy dzień wiosny, który zawsze
kojarzy się z wagarami. Jednak w naszej szkole w tym dniu frekwencja była
wysoka.
W przyrodzie wszystko budzi się do życia, świat staje się piękniejszy
i jednocześnie bardziej przyjazny człowiekowi. Korzystając z pięknej pogody
młodzież Gimnazjum w Widzowie pokazała, że to szczególne święto można
spędzić inaczej. W radosnych nastrojach wszyscy uczniowie bawili się wspólnie.
Program imprezy został opracowany przez Samorząd Szkolny oraz nauczycieli.
Impreza zgromadziła uczniów, którzy mogli dokonać wyboru między oglądaniem
filmu albo uczestnictwem w rozgrywkach sportowych.
Po zakończonych zmaganiach sportowych i projekcji filmu, by tradycji
stało się zadość, młodzież przystąpiła do wykonywania Marzanny. Klasa I miała
wykonać Marzannę z trzciny, a klasy drugie i trzecia ze słomy. Trochę czasu trzeba
było poświęcić na wykonanie takiej Panny Marzanny. Po zakończonej pracy
artystycznej, dokonano prezentacji obu ,,Pań”. Obie były dorodne i okazałe; choć
wiadomo jaki je miał spotkać los.
Obchody pierwszego dnia wiosny zakończył przemarsz uczniów z Marzannami,
które według tradycji zostały spalone i zatopione.

„...Chodźmy, chodźmy marzannę wyrzucić! Niech śnieg z mrozem już nie wróci...”
Aneta Musiał

Któż to taki Marzanna? Otóż jest to nazwa kukły przedstawiającej boginię, którą w dawnych czasach,
w rytualny sposób palono, topiono, aby przywołać na świecie wiosnę. Zwyczaj ten, zakorzeniony w pogańskich
obrzędach ofiarnych, miał zapewnić urodzaj w nadchodzącym nowym roku. Kukłę zatem wykonywano ze słomy,
owijano białym płótnem, następnie zdobiono kolorowymi wstążkami i koralami. Tradycja nakazywała, aby dziecięcy
orszak, z marzanną oraz zielonymi gałązkami jałowca w dłoniach, obszedł wszystkie domy we wsi. Po drodze należało
podtapiać kukłę w każdej wodzie jaką się spotkało. Wieczorem natomiast marzannę przejmowała młodzież. W świetle
zapalonych gałązek jałowca wyprowadzano marzannę ze wsi, podpalano i
wrzucano do wody.
Obecnie obrzęd ten jest formą zabawy i łączymy go z nastaniem
kalendarzowej wiosny 21 marca.
Właśnie taką zabawę z powitaniem wiosny, po raz kolejny,
urządzili najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Widzowie.
Własnoręcznie wykonali kolorowe marzanny, przystrajając je m.in bibułą,
wycinankami, koralikami itp. Następnie wybrali się na spacer, gdzie na
świeżym powietrzu, wypowiadając następujące słowa: „Marzanno,
Marzanno, ty zimowa panno!Ciebie pożegnamy, wiosnę przywitamy! Hej!”
odpędzili zimę a przywołali wiosnę. Miejmy zatem nadzieję, że od tej pory
będzie nam już coraz cieplej, a świat rozkwitnie kolorami.
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Z wizytą u Pani Wójt
Roksana Kokoszka, Szymon Rygał, Joanna Zasępa

Dziewiątego marca bieżącego roku wybraliśmy
się do Urzędu Gminy w Kruszynie. Spotkaliśmy się
z Panią Wójt – Jadwigą Zawadzką. Przeprowadziliśmy
rozmowę, której tematem była praca wójta oraz plany
na przyszłość. Zadawaliśmy pytania i otrzymaliśmy
odpowiedzi.
Roksana Kokoszka: Dlaczego zdecydowała się pani
kandydować na wójta naszej gminy?
Bo uznałam, że to jest bardzo ciekawa praca. Przez 20
lat pracowałam w sąsiedniej gminie i obserwowałam
pracę wójta. Uczestniczyłam również w wielu
ciekawych wydarzeniach. Uznałam, że to będzie miło
współdecydować i tworzyć w swojej gminie. Stworzyć
coś nowego, coś takiego na przyszłość, a potem
poszczycić się, że to co powstało jest również moim
udziałem. Swoje doświadczenie, które zdobyłam
w tamtej gminie chciałam przenieść do gminy, w której
mieszkam od urodzenia. W tych ostatnich wyborach
kandydowałam po raz trzeci, tym razem skutecznie.
Mam nadzieję, że sprostam oczekiwaniom swoich
mieszkańców.
Szymon Rygał: Na czym
polega praca wójta?
Wójt realizuje wszystkie
zamierzenia, które podjęła
rada gminy. Rada gminy w
swoich uchwałach
wyznacza plan rozwoju
gminy i plan działań wójta.
Wszystkie uchwały są
powierzone do wykonania
wójtowi. Gdy rada gminy
podejmie jakąś uchwałę to
wójt musi tak kierować
pracą urzędu, aby to
zadanie mogło być
zrealizowane. Wykonuje
dokumentację, wykonuje
cały biznesplan inwestycji,
wyłania wykonawców, pilnuje aby ci wykonawcy jak
najlepiej zrealizowali swoją pracę, a na końcu rozlicza tę
inwestycję. Oprócz tego wójt kieruje pracą urzędu
gminy, bo wszyscy pracownicy urzędu mu podlegają
i mają wykonywać polecenia. Pod wójta podlegają
również szkoły, bo gmina jest organem prowadzącym
szkoły i zadaniem wójta jest stworzyć jak najlepsze
warunki do nauki. Wójt do pomocy ma jeszcze
dyrektorów.
Roksana Kokoszka: Jakie zmiany chce wprowadzić
pani w naszej gminie, jakie ma pani plany?
Chciałoby się dużo, ale to wszystko uzależnione jest od
finansów, tak jak gospodarstwo naszej rodziny. Na
pewno bardzo byśmy chcieli, aby w szybszym tempie
wybudować kanalizację sanitarną, bo bardzo nam to
wszystkim ułatwi życie. W następnej kolejności można
by przystąpić do budowy dróg. Ważnym zadaniem
byłoby doposażenie takich obiektów jak strażnice, bo
one świecą pustkami. Dobrze byłoby stworzyć w nich
takie świetlice środowiskowe, żeby wszyscy młodzi
ludzie, którzy spotykają się w niekoniecznie właściwych
miejscach, spotykali się w takiej świetlicy. Chciałabym
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również, żeby w Widzowie powstała sala gimnastyczna
bo takiej nie ma.
Szymon Rygał: Co zamierza pani zrobić, aby młodzi
ludzie pozostawali w naszej gminie?
Nie wiem, czy jako samorząd jesteśmy w stanie
zatrzymać naszych mieszkańców, bo to, że nasze
wioski pięknieją nie jest jeszcze do końca powód żeby
zostawać. Mankamentem jest bezrobocie, zarówno
w naszej gminie, jak i całym regionie częstochowskim.
Aby zatrzymać ludzi to trzeba miejsc pracy. Ludzie,
którzy są wykształceni - a ku naszej radości coraz
więcej młodzieży się kształci – to tak naprawdę bez
miejsc pracy ich nie zatrzymamy. Najciekawszą pracę
oferują największe centra tj. Kraków, Wrocław. My
musimy być przychylni tym nawet najmniejszym
miejscom pracy, które próbuje się tworzyć. Najbardziej
wartościowe byłoby, aby powstał jakiś zakład pracy,
w którym ludzie znajdą zatrudnienie. Tutaj będą
pracować, żyć, wydawać pieniądze. Do tego
powinniśmy dążyć, a na ile nam się to uda trudno
powiedzieć bo na ten
moment gmina nie
dysponuje swoimi gruntami,
które można by było
przeznaczyć na rozwój
jakiegoś przemysłu.
Roksana Kokoszka: Czy
spotkała się pani już
z jakimiś trudnościami
w swojej pracy?
Na razie jeszcze nie, ale
moja praca to na razie trzy
miesiące.
Szymon Rygał: Czy
będzie pani wspierała
działania szkół i uczniów?
No pewnie, zawsze.
Uczniowie to największy
nasz skarb. Jeśli nie
zainwestujemy w was, to jaka będzie przyszłość gminy?
Musimy inwestować w młodych ludzi, aby byli światłymi,
wykształconymi i na tyle kochali tę gminę, aby chcieli
w niej pozostać. Wspierali swoją pracą, swoimi
osiągnięciami ten nasz budżet.
Roksana Kokoszka: Kogo postawiłaby nam pani za
wzór do naśladowania i dlaczego?
W zasadzie nie mam takiego wzoru. Największe
wartości i wzorce wynosi się zawsze z rodziny. Dużym
wzorcem jest Jan Paweł II – człowiek, który może być
przykładem i dla dzieciaków i dla ludzi starszych – dla
wszystkich. Człowiek wielkiego serca. Chciałoby się
mieć tyle dobroci w sobie co właśnie On miał.
Szymon Rygał: Jakie są pani zainteresowania, jak
spędza pani wolny czas?
W ostatnim czasie trochę mało tego wolnego czasu
mam, ale jak już mam, to uwielbiam jeździć rowerem.
Dużo jeżdżę po terenie naszej gminy. Oprócz tego
uwielbiam pracować w swoim ogródku. Mam taki
ogródek, gdzie są kwiaty, warzywa, różne krzewy i mały
staw, w którym pływają ryby. Uwielbiam tam siedzieć, bo
jest cisza, spokój i można świetnie odpoczywać.
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Lubię też robić na szydełku, bo to również uspokaja.
Roksana Kokoszka: Jeśli złowiłaby pani złotą
rybkę, to jakie trzy życzenia wypowiedziałaby pani?
Wtedy zrealizujemy wszystkie nasze zamierzenia.
Powstanie kanalizacja, drogi – bo temat dróg jest
niekończący się i dużo pieniędzy dałabym dla naszych
szkół. Ostatnie życzenie przekazałabym swoim
dzieciom, bo chociaż jeszcze się uczą maja swoje
marzenia.
Szymon Rygał: Dlaczego wycieczki szkolne muszą
odbywać się dopiero po zajęciach lekcyjnych?
Podstawowe zadanie szkoły to realizacja planu zajęć
– lekcji. Ważne, aby ten program, który macie
narzucony był zrealizowany. Jeśli tylko będziecie
jeździć na wycieczki, to zabraknie wam czasu na naukę.
Dłuższe, planowane wycieczki mogą się odbyć dwa,
trzy razy w roku w godzinach lekcyjnych, a krótsze
w godzinach prywatnego czasu.
Roksana Kokoszka: O której godzinie zaczyna pani
pracę?
O 730.
Roksana Kokoszka: Wcześnie pani wstaje aby się
przygotować?
Nie jestem rannym ptaszkiem. Wolę dłużej pracować
wieczorem czy w nocy, ale rano nie lubię wcześnie
wstawać. Zresztą nigdy tego nie lubiłam, więc nie sądzę
abym się teraz mogła zmienić.

Szymon Rygał: Co Pani robiła zanim została wójtem
gminy?
Dwadzieścia lat pracowałam w Gminie Kłomnice i tam
byłam kierownikiem działu inwestycji. Zajmowałam się
realizacją wszystkich inwestycji na ternie gminny:
wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnia, drogi, boiska,
s z k o ł y, s a l e g i m n a s t y c z n e . J a t e r z e c z y
przygotowywałam do realizacji i czuwałam żeby były
zrealizowane. Wcześniej jeszcze siedem lat
pracowałam w firmie budowlanej.
Roksana Kokoszka: Gdy była pani Poseł
Wiśniewska, powiedziała nam pani o Dniu Dziecka.
Czy mogłaby pani zdradzić jakieś szczegóły?
Będziemy się wtedy wspólnie bawić. Proponuję abyście
wybrali sobie wójta, może radę gminy. Wójt w tym dniu
przyszedłby do urzędu, zasiadł w tym fotelu
i przyjmował interesantów. Ja siedziałabym z boku
i służyła tylko radą. Jeden dzień możemy pobawić się
w rządzenie.
Szymon Rygał: Lubi pani swoja pracę?
Uwielbiam. Ja po prostu identyfikuję się z ta pracą, bo
tylko wtedy wykonuje się ją z dużym zaangażowaniem
i poświęceniem.
Dziękujemy Pani Wójt za spotkanie. Była to dla
nas bardzo ciekawa lekcja dziennikarstwa
i samorządności. Życzymy sukcesów w pracy oraz
wielu ciekawych pomysłów. Mamy nadzieję, że nie
zapomni Pani o nas – najmłodszych mieszkańcach.

Nasza praca też jest ważna
Ada Możejko

Samorząd Uczniowski to my wszyscy
– uczniowie Szkoły Podstawowej w Jackowie. Szkoła to
nie tylko nauka. Spotykamy się tu nie tylko na lekcjach,
ale często po nich. Czym się zajmujemy poza
pobieraniem wiedzy? Wieloma innymi rzeczami.
Między innymi: organizujemy imprezy kulturalne,
rozwijamy swoje zainteresowania, prowadzimy apele
szkolne, współpracujemy z Panią Dyrektor,
nauczycielami i Radą Rodziców.
Chcemy czuć się ważni i chcemy, aby
pozwolono nam na realizowanie naszych własnych
pomysłów, których nam nie brakuje. Wiadomo, że
jesteśmy młodzi i chcemy się bawić. Jedną z form
zabawy są dyskoteki. Kiedy chcemy je zorganizować,
zgodę musi wyrazić grono pedagogiczne. Panie
zawsze chętnie przychodzą po południu, aby
opiekować się nami i potańczyć razem. Ostatnia taka
zabawa odbyła się z okazji Dnia Kobiet. Dodatkowo
przygotowaliśmy akademię z tej okazji. Chłopcy z klasy
VI (czyli Dominik Grabny i Michał Knysak) świetnie się
spisali, przebierając się za przedstawicielki płci pięknej
oraz tańcząc w rytm piosenek. Pierwszą z nich śpiewała
Adrianna Możejko . Był to utwór Alicji Majewskiej „Być
Kobietą”. W rytm tego utworu nasi koledzy tańczyli ze
szczotkami i mopami przebrani w fartuchy. Następną
piosenkę pt. „Sing” Maryli Rodowicz śpiewała Klaudia
Cierniak. Na koniec, po wierszach i życzeniach wszyscy
chłopcy zaprezentowali utwór „Bo z dziewczynami”.
Było wesoło, sympatycznie i miło. Szczególnie, kiedy
wręczyli nam prezenty
Następnego dnia odbyła się u nas bardzo
ważna uroczystość. Pani Wójt z Panią Sekretarz
odwiedziły naszą szkołę, by wręczyć nam herb gminy.

Wiemy, że w listopadzie ubiegłego roku Rada Gminy
Kruszyna podjęła uchwałę sprawie przyjęcia wzoru
herbu.
Przedstawia on w polu srebrnym krzew kruszyny
o czarnym pniu i gałęziach, liściach zielonych pod
czarnym łbem dzika o złotych szablach i oku.
A dlaczego takie elementy widnieją na herbie?
Związane są z rodziną Denhoffów, w szczególności
wojewodą sieradzkim Kasprem Denhoffem. Herb tej
rodziny przedstawiał głowę dzika.
Według znanej legendy, Kasper w czasie łowów
zapędził się za olbrzymim odyńcem, dopędził go i zranił.
Rozjuszony dzik rzucił się na niego i myśliwy uciekł na
najbliższe drzewo, a raczej potężny krzew kruszyny.
Łowy zakończyły się pomyślnie, a Denhoff w miejscu
swego ocalenia wybudował kościół, a następnie
przeniósł tu swoją siedzibę co dało początek wsi
nazwanej przez niego Kruszyna.
W imieniu całej społeczności szkolnej podziękowaliśmy
pani Wójt za przekazanie nam herbu gminy.
Zdajemy sobie sprawę, że jest on ściśle związany
z ciekawą i barwną historią naszej małej ojczyzny, która
każdemu mieszkańcowi- i temu małemu i dorosłemu
jest bliska i droga.
Każdy dom jest mi bliski,
Każde drzewo i kamień,
Każdy krzyż i kapliczki,
Każde gniazdo bocianie.
Każdy sąsiad, kolega,
Drogi i ścieżki wszystkie,
Każda rzeczka i łąka
Memu sercu są bliskie.
Herb został uroczyście zawieszony na specjalnie
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przygotowanej gazetce.
Pierwszy Dzień Wiosny, również był
wyjątkowym dniem w naszej szkole. Na początek, pani
Ola Kołaczkowska oraz pani Katarzyna Stróż puściły
wszystkim film o pierwszej pomocy. Bardzo dużo się
dzięki niemu nauczyliśmy. Następnie obejrzeliśmy
najnowszą część Shreka. Później każda z klas poszła
do swoich sal i poszczególni uczniowie wykonywali
różnymi technikami mini plakat, który miał przedstawiać
chronioną roślinę. Grono Pedagogiczne zachwyciło się
naszymi dziełami. Po zaprezentowaniu wszystkich
prac, Samorząd Uczniowski przygotował różne
konkursy, które bardzo się wszystkim spodobały, a na
koniec każdy uczeń mógł zaprezentować publicznie jaki
kryje w sobie talent. Oto co niektórzy pokazali :
Kinga Łapeta, Dominika Łapeta oraz Klaudia Cierniak
zachwyciły nas swoim śpiewem. Wiktoria Kasprzyk
z klasy III zarecytowała wszystkim wiersz.
Paulina Kołaczkowska z klasy V, robiąc szpagaty
i skłony pokazała nam jak bardzo jest
wygimnastykowana.
Dominik Grabny, Michał Knysak, Piotr Piekarski, Igor
Powroźnik, Ada Możejko, Monika Kasprzak i Klaudia
Cierniak z klasy VI postanowili pokazać, jak ładnie
i płynnie umieją wykonywać ćwiczenia gimnastyczne,
m. in. przeskoczyć przez kozła.

Na końcu pani dyrektor wymieniła, jakie talenty
kryją w sobie inni uczniowie:
Monika Kasprzak posiada zdolności matematyczne
i dobrze gra w szachy.
Mikołaj Kołaczkowski – świetnie gra w piłkę nożną
- rośnie nam nowy Diego Maradona.
Piotr Leciak ma talent muzyczny.
Na koniec pani Dyrektor razem z uczniami doszukiwała
się talentów wśród nauczycieli. Znaleźliśmy je
u wszystkich.
Na samym końcu tego spotkania, z każdej klasy zostały
wybrane osoby, które ubrane były najbardziej kolorowo.
Wszyscy stwierdzili, że najładniej, najweselej są ubrani
nasi najmłodsi koledzy z oddziału 0. Nagrodę za strój
„pani Wiosny '' dostała Zuzia Ociepa z kl. III.
Uważamy, że takie dni są bardzo potrzebne. Integrują
wszystkich uczniów, pozwalają im na rozwijanie
twórczości i przynoszą dużo radości. Z pewnością nie
był to dzień stracony.
Te wszystkie imprezy dotyczą tylko jednego miesiąca
w roku. W ciągu dwóch okresów nauki jest ich bardzo
dużo. My jesteśmy zadowoleni z tego, że nikt nam nie
utrudnia realizowania naszych pomysłów i że zawsze
możemy liczyć na pomoc i zrozumienie. Jesteśmy
t r a k t o w a n i p o w a ż n i e i c z u j e m y, ż e p r a c a
w Samorządzie Uczniowskim jest ważna.

„Projekt edukacyjny w Gimnazjum w Widzowie”
Katarzyna Pochwat

Uczniowie klasy II B pod opieką nauczyciela języka niemieckiego
przystąpili do realizacji projektu edukacyjnego pod tytułem: „PLANUJEMY
TRASĘ I KOSZTORYS WYCIECZKI DO BERLINA”.
Zadaniem uczniów jest przygotowanie prezentacji multimedialnej
przedstawiającej relację z przebiegu wycieczki zagranicznej. Uczniowie
planują trasę podróży do Berlina,
o b l i c z a j ą k o s z t y, p o s z u k u j ą
możliwości dofinansowania, a dzięki
zastosowaniu rozległej techniki
informatycznej pokażą efekty swojej
pracy w taki sposób, aby widzowie
tego projektu poczuli się jak
uczestnicy prawdziwej wycieczki.
Zespół klasowy został podzielony na 4 grupy, które pracują etapowo i mają do
wykonania określone zadania w określonym terminie.
Praca każdej grupy polega na poszukiwaniu potrzebnych informacji
we wszystkich możliwych źródłach, dokonaniu selekcji i wykonaniu
odpowiedniej oprawy komputerowej. Uczniowie przygotowują się również do
publicznych wypowiedzi i przez cały czas monitorują i doskonalą swoje dokonania.
Na ostatnim etapie projektu nastąpi prezentacja efektów pracy, a planowany
termin to 29 kwietnia 2011r. Lider każdego zespołu wcieli się w przewodnika
turystycznego i opowie wszystkim ciekawostki o największych atrakcjach
turystycznych tego miasta. Najważniejszą rolę odegrają efekty wizualne
i dźwiękowe. Obejrzymy największe atrakcje turystyczne miasta, usłyszymy
wiele historii i ciekawostek, poznamy koszty całego przedsięwzięcia dla
każdego uczestnika oraz odpowiedzi instytucji na prośby o dofinansowanie.
Jako opiekun tego projektu sądzę, że praca tą metodą uatrakcyjni uczniom
proces nauczania, przyczyni się do poznania i zrozumienia otaczającego
świata, jak również przygotuje do wykonania różnych zadań, które życie
osobiste i praca zawodowa stawiają przed dorosłym człowiekiem.
Opiekun projektu edukacyjnego – Katarzyna Pochwat.
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„Głosuj na uczniów z Widzowa! Wspieraj naszą edukacyjną przygodę!”
Uczniowie klasy II B gimnazjum w Widzowie wraz z opiekunem projektu – Katarzyną Pochwat

W związku ze zgłoszeniem do konkursu
naszego projektu edukacyjnego zwracamy się
z ogromną prośbą do wszystkich mieszkańców naszej
gminy o głosowanie na nasz projekt.
Aby oddać głos, należy:
- wejść na stronę internetową www.projektzklasa.pl
- otworzyć projekt numer 87 z tytułem: „Planujemy
trasę i kosztorys wycieczki do Berlina”
- kliknąć przycisk „Głosuj”.
Głosowanie trwa od 1 do 30 kwietnia 2011.
W głosowaniu może wziąć udział każdy, kto wejdzie na
stronę konkursową – nie ma wymogu logowania się.

Z jednego komputera można oddać dziennie 1 głos na 1
pracę konkursową. Liczba oddanych głosów będzie na
bieżąco widoczna przy każdej pracy konkursowej. Link
www.projektzklasa.pl można rozsyłać do znajomych
z prośbą o „kliknięcie” na nasz projekt.
Wygrywa 10 prac z największą liczbą głosów.
Ewentualna wygrana w konkursie pomoże zrealizować
ponadplanowy punkt zamykający całość projektu,
a mianowicie zorganizowanie edukacyjnej wycieczki do
Berlina, w której mogliby wziąć udział nie tylko
uczniowie naszej szkoły, ale również inni młodzi
mieszkańcy naszej miejscowości.

„Dziewczyny z Widzowa wicemistrzyniami w piłce ręcznej w powiecie częstochowskim
Sylwester Rorat

W dniu 10 marca 2011r. W Koniecpolu odbyły
się Powiatowe Igrzyska Szkół Podstawowych w piłce
ręcznej dziewcząt. W pierwszym meczu uczennice ze
Szkoły Podstawowej w Przyrowie przegrały 1:8
z uczennicami ze Szkoły Podstawowej w Koniecpolu.
W drugim meczu drużyna z Widzowa przegrała 3:8
z drużyną z Koniecpola (bramki zdobyły: Zuzanna
Widera -1, Karolina Kubala-1, Klaudia Bystrzanowska1).
W meczu o drugie miejsce Szkoła Podstawowa
z Widzowa pokonała Szkołę Podstawową z Przyrowa
7:2 ( bramki zdobyły: Karolina Kubala-3, Klaudia Musiał1, Klaudia Bystrzanowska -3).
Szkołę Podstawową z Widzowa
reprezentowały: Natalia Staniec (bramkarz), Klaudia
Musiał (rozgrywająca prawa), Klaudia Bystrzanowska

(rozgrywająca lewa), Aleksandra Kowalska
(półskrzydłowa lewa), Sylwia Bystrzanowska
(skrzydłowa lewa ), Karolina Kubala (półskrzydłowa
prawa), Zuzanna Widera (skrzydłowa prawa), Kamila
Musiał, Paulina Włodarek, Justyna Żurek, Daria Dyksy,
Joanna Krupa. Trenerem dziewcząt jest Sylwester
Rorat.
Ponadto w/w uczennice w dniu 04 marca
w Starczy zajęły IV miejsce w powiecie częstochowskim
w piłce koszykowej. W turnieju tym dziewczyny
z Widzowa przegrały w rozgrywkach grupowych ze
Szkołą Podstawową z Czarnego Lasu 2:24, pokonały
natomiast Szkołę Podstawową z Kamienicy Polskiej
16:14. W meczu o trzecie miejsce uległy drużynie ze
Szkoły Podstawowej z Lubojny wynikiem 13:12.

MENS SANA IN CORPORE SANO! (W zdrowym ciele zdrowy duch)
Paulina Piasecka

Początek wiosny to czas regeneracji,
odnowy po zimowej hibernacji. Niezależnie od
tego, jak bardzo każdy z nas dbał o siebie w okresie
zimowym, potrzebuje zastrzyku energii, by
dorównać szybko budzącej się do życia przyrodzie.
Niezawodnym sposobem na tę „wiosenną
pobudkę” jest aktywność fizyczna. Założenie to
stało się punktem wyjścia do zorganizowania zajęć
z aerobiku, które już od 1 marca odbywają się w
budynku szkoły w Widzowie, udostępnionym dzięki
uprzejmości władz placówki. Pomysłodawczynią
zajęć, a także osobą prowadzącą jest p. Agnieszka
Kuźnicka (nauczyciel historii w widzowskim
gimnazjum). Warto podkreślić, że zajęcia
prowadzone są nieodpłatnie.
Zainteresowanie jest ogromne, wraz
z każdym kolejnym spotkaniem przybywa chętnych
pań, które chcą poprawić swoją kondycję, wygląd
i dzięki ćwiczeniom poczuć się lepiej. Obecnie
grupa liczy około 25 osób, konsekwentnie
stawiających się o godzinie 19 w każdy
poniedziałek, środę i piątek w budynku szkoły. Wykrystalizowanie się tak dużej grupy bezapelacyjnie poświadcza
sukces pomysłu. Wszystkie uczestniczki zajęć mobilizują się wzajemnie, dzięki czemu efekty ćwiczeń są już
zauważalne. Oby tak dalej!
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Konkurs szachowy
Karol Dróżdż

Rozwiązania z poprzedniego numeru przedstawiają się następująco: 1) Białym pozostały dwa skoczki.
Praktycznie każda taka sytuacja kończy się remisem, lecz oczywiście jest teoretycznie możliwy taki przypadek,
że wygrywają białe, ale czarne musiałyby popełnić wyraźny błąd. Przykładowe ustawienie nadesłał Adam
Dobrakowski: białe Sc6, Sc7, Ka6 i czarne Ka8. Czarne popełniły błąd Ka8 po ruchu białych Sc6+, które kończą partię
Sc7#. 2) Czarne wygrywają np. Wg8+ białe mają jedno wyjście Kf1, czarne H:c4+ białe mogą tylko Ke1, czarne Wg1#
i kończą partię. 3) Pierwszy do wskazanej linii dojdzie pion czarny, ale tylko wtedy gdy rozpocznie od posunięcia c5. 4)
Gracz potrzebuje 22 posunięć, aby ustawić wszystkie figury na linii 8: Wa8, Wh8, Sc3, Sd5, Sf6, Sg8, Sf3, Se5, Sc6,
Sb8, Ga3, Gf8, Ga6, Gc8, Hd8, Ke2, Ke3, Ke4, Ke5, Ke6, Ke7, Ke8.
Już tradycją stały się występy naszych uczniów
w turniejach szachowych rozgrywanych w ramach igrzysk
szkół podstawowych i gimnazjady powiatu częstochowskiego
organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy powiatu
częstochowskiego. W tym roku zawody rozegrano
w Rędzinach 15 lutego. W rozgrywkach rejonowych naszą
gminę będzie reprezentować aż 6 drużyn, które zajęły
w rozgrywkach powiatowych odpowiednio miejsca: I miejsce
chłopcy z Gimnazjum w Widzowie (Adam Dobrakowski
i Kamil Pruciak), III miejsce chłopcy z Gimnazjum w Kruszynie
(Zalewski Adrian i Górnicz Albert), II miejsce dziewczęta
z Gimnazjum w Widzowie (Konieczna Klaudia i Dobrakowska
Anna), III miejsce dziewczęta z Gimnazjum w Kruszynie
(Tarnowska Anna i Włodarek Anna), II miejsce dziewczęta ze
Szkoły Podstawowej w Jackowie (Monika Kasprzak),
III miejsce dziewczęta ze szkoły podstawowej w Zespole
Szkolno – Przedszkolnym w Lgocie Małej (Błasiak Monika i Dudek Julia). Chłopcom z Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego w Lgocie Małej (Kręt Cezary i Remiszewski Mateusz) zabrakło troszeczkę szczęścia ponieważ
uzyskali tyle samo punktów co drużyna z SP w Łojkach, która miała III miejsce, niestety sędzia zadecydował po
przeanalizowaniu przepisów turniejowych, że nasza drużyna będzie sklasyfikowana na miejscu IV. Tak wysokie
miejsca drużynowe niosą za sobą wysokie miejsca w klasyfikacji indywidualnej: I miejsce Adam Dobrakowski,
II miejsce Kamil Pruciak, III miejsce Klaudia Konieczna, II miejsce Monika Kasprzak. Wszystkim zawodnikom
gratulujemy.
Dzisiejsze zadania dotyczą końcówek, które są bardzo ważne gdy brakuje
czasu. W każdym przypadku białe rozpoczynają i wygrywają. Podaj najszybsze
rozwiązania.
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 30 kwietnia 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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Magdalena Chrząstek

Gdy wiosenne słońce puka do naszych okien, jak gąbki chłoniemy jego energię i wydawałoby się, że mamy jej w sobie dużo.
Jednak kiedy zaczynamy działać okazuje się, że nie jest tak wspaniale, wręcz przeciwnie rano wstajemy z trudem a w ciągu dnia
brakuje nam często sił do pracy, wieczorem zaś padamy ze zmęczenia. Przyczyną tego zjawiska jest gorsza kondycja, związana
z brakiem ruchu i świeżego powietrza, osłabienie po infekcjach i zimowej diecie ubogiej w świeże warzywa i owoce.
Mieszkanki Lgoty Małej, Teklinowa i Jackowa znalazły sposób na poprawienie w prosty sposób swojego samopoczucia i kondycji.
W piątkowe popołudnia spotykają się o godzinie 16.30 w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lgocie Małej na
zajęciach z jogi, które prowadzi przesympatyczna pani, instruktor Krystyna Hampelska. W zajęciach tych mogą uczęszczać
osoby w każdym wieku, zarówno mężczyźni jak i kobiety.
Regularne ćwiczenia jogi pozytywnie wpływają na psychikę, dodają energii, dzięki wzmacnianiu i uelastycznianiu mięśni spalają
kalorie i ujędrniają ciało. Poprawiają samopoczucie, nastrój, lepsze panowanie nad emocjami i zwiększają odporność na stres.
Pomagają również w leczeniu niektórych schorzeń.
Jogę praktykują także znane nam osoby jak: Magda Umer, Halina Frąckowiak, Sting, Madonna oraz Tina Turner.
Wiele ludzi ma na ten temat błędne wyobrażenia, myśląc o jodze jako religii, a nie ćwiczeniach i wysiłku fizycznym. Joga pojawiła
się również w klubach fitness oraz jako kierunek studiów podyplomowych między innymi na AWF w Katowicach czy Wrocławiu.
Także nasze dzieci dbają o swoją kondycję i w każdy wtorek w szkole w Lgocie Małej o godzinie 16.30 ćwiczą na zajęciach
KARATE (dodatkowo wzmacniają mięśnie ogólnorozwojowe oraz posturalne odpowiedzialne za prawidłową sylwetkę).
Naukę prowadzi pani Barbara Musiał (OKINAWSKA AKADEMIA UECHI-RYU)
Serdecznie zachęcam wszystkich do aktywnego spędzania wolnego czasu
„Ruch może zastąpić wszystkie lekarstwa, ale żadne lekarstwo nie jest w stanie zastąpić ruchu” (Tissot).

Joanna Klekot

Stowarzyszenie Młodzieży Wiejskiej „Nowe Pokolenie”,
rozpoczęło swoją działalność w październiku 2006r. Założycielami byli
Joanna Klekot, Adrian Błasiak i Artur Ostrowski.
Stowarzyszenie integruje w sobie młodzież z okolicznych wsi: Wikłów,
Teklinów, Widzów i Lgota Mała. Obecnie liczy sobie 37 członków.
Głównymi celami działalności Stowarzyszenia są:
1. Aktywizowanie i integrowanie środowiska młodzieży wiejskiej.
2. Ochrona i promocja zdrowia
3. Promowanie Gminy Kruszyna i jej mieszkańców
4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju kulturalno
– oświatowego.
5. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania
problemów społecznych.
6. Podejmowanie działań służących pomocy społecznej dla rodzin
potrzebujących.
7. Działalność charytatywna.
8. Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy
pomocowych.
9. Podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości.
10. Upowszechnianie i organizacja krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży.
11. Promowanie ochrony środowiska naturalnego.
12. Powoływanie Sekcji Sportowych.
Pomimo tak krótkiego okresu działalności Stowarzyszenie już w grudniu 2006 r. zorganizowało paczki rzeczowe na Święta
Bożego Narodzenia dla 22 dzieci z rodzin o niższych dochodach i dzieci ciężko chorych.
W czerwcu została zorganizowana prelekcja w formie wykładu i projekcji filmowych, tematem której było przeciwdziałanie
alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie dla młodzieży szkolnej ze Szkoły Podstawowej w Lgocie Małej.
Zorganizowaliśmy również pomoc rzeczową dla poszkodowanych w trąbie powietrznej, zakupując kołdry i prześcieradła, które
zostały przekazane do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach. Byliśmy współorganizatorami i współfinansującymi I i II rajd
rowerowy Razem Na Wyżyny. Zorganizowaliśmy 3 festyny rodzinne połączone z występami zespołu ludowego Kościelanki
i orkiestry dętej z Kruszyny. Zakupiliśmy sprzęt grająco – oświetleniowy na kwotę 17 000 zł.
Na potrzeby działalności Stowarzyszenie korzystało z Remizy OSP w Lgocie Małej, która została odnowiona
i wyremontowana własnymi środkami. Zostały wymienione okna, pomalowane ściany, wyremontowane łazienki na koszt ok. 14
000 zł. Zakupiliśmy zaplecze kuchenne w postaci zastawy stołowej(obrusy, świeczniki, sztućce i szkło stołowe) na kwotę 2800 zł.
W czerwcu 2008 zorganizowaliśmy Wieczór Seniora połączony z wręczeniem medali “Honorowego Mieszkańca wsi Lgota Mała”
za zasługi dla pracujących społecznie na rzecz naszej miejscowości na kwotę 5 600 zł.
19 października 2008 roku przy pomocy “Naszej Przychodni” w Częstochowie zorganizowano 'Białą Niedzielę' połączoną
z darmowymi badaniami lekarskimi dla mieszkańców okolicznych wsi, z których skorzystało prawie 100 osób.
Pomimo dużej aktywności młodzieży, Stowarzyszenie boryka się z problemami lokalowymi (nie ma własnego lokum)
i finansowymi. Do tej pory działa w obrębie własnych funduszy i dotacji z Urzędu Gminy, która w całości przeznaczona jest na
działalność Klubu Sportowego piłki nożnej “PŁOMIEŃ“ w Lgocie Małej. Pieniądze te przeznaczane są wyłącznie na zakup
sprzętu, strojów sportowych, opłaty i inne wydatki związane z działalnością klubu.
W grudniu 2010r zorganizowaliśmy kulig po jurze częstochowskiej w którym wzięło udział 40 osób. Zabawa przy ognisku
w towarzystwie “Baby Jagi” połączona z pieczeniem kiełbasek była przednia i zakończyła się super biesiadą w “Karczmie”
w Piasku. Stowarzyszenie ma mnóstwo pomysłów na swoją działalność i jej rozwój, ale niestety jak zawsze brak pieniędzy bardzo
nas ogranicza.

