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I wreszcie mamy długo wyczekiwaną wiosnę. Dni są coraz dłuższe, słońce 
rozświetla wszystkie zakamarki. Dzięki temu możemy zauważyć nieczystości, 
które zgromadziły się na naszych posesjach, drogach, lasach przez okres 
ponurej zimy.  Tegoroczna zimowa aura nie dokuczyła nam mrozem czy wielkim 
śniegiem. Mimo wszystko już chcielibyśmy mieć wiosnę, bogatą w zieleń
i kolorowe krokusy hiacynty, żonkile. Wraz z pierwszymi promieniami słońca 
ochoczo ruszamy do prac porządkowych. Jak porządki to i śmieci, których 
trzeba się pozbyć.  Odbiór i zagospodarowanie odpadów wyprodukowanych 
przez mieszkańców gminy jest zadaniem własnym gminy. Od dwóch lat 
realizujemy zadania nałożone nową ustawa o utrzymaniu porządku. Na pewno 
pamiętacie Państwo rok 2013 kiedy mierzyliśmy się z nowym obowiązkiem. Jak 
zwykle „nowe” budzi wiele obaw i problemów. Dziś możemy dokonać pewnego 
podsumowania.

Od 1 sierpnia 2013 roku wywozem odpadów komunalnych w naszej gminie 
zajmuje  się firma  Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach, Korzonek 98, 
24- 274 Konopiska. Umowa, która została podpisana z firmą obowiązuje nas do 
31 lipca 2015 roku. W tym czasie  odpady komunalne z terenu naszej Gminy 
odbierane są jako odpady zmieszane i selektywne, a następnie  przekazane do 
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów w Sobuczynie ul. Konwaliowa 1, 
42-263 Wrzosowa.

Dla zobrazowania ilości odpadów produkowanych przez mieszkańców 
Gminy Kruszyna przytoczę dane z 2014 roku – z gospodarstw domowych 
odebrano 727,92 Mg odpadów zmieszanych oraz 88,66 Mg odpadów 
selektywnych tj. tworzyw sztucznych, papieru, metalu, szkła i bioodpadów.

Na terenie Gminy w miejscowości Widzów przy ul. Kościelnej
3 zorganizowaliśmy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do 
którego mieszkańcy naszej gminy mogą nieodpłatnie przywozić segregowane 
odpady komunalne z gospodarstw domowych a także drobne odpady 
poremontowe i budowlane. Pragnę w tym miejscu przypomnieć, iż gmina 
organizuje odbiór odpadów komunalnych pochodzących wyłącznie od 
gospodarstw domowych, nie może odbierać odpadów w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą – odbiór tych odpadów organizowany jest 
indywidualnie przez wytwórcę odpadów.

Już teraz trwają przygotowania na zorganizowanie wywozu
i zagospodarowania odpadów przez kolejny rok począwszy od 1 sierpnia b.r. 
Przeprowadzona została  procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy na 
kontynuację zadania. Nowa umowa nie jest jeszcze zawarta. Mam nadzieję, że 
uda nam się nawiązać współpracę z nowym wykonawcą bez uciążliwości dla 
mieszkańców. Uczynię wszystko aby  tak się stało. O kolejnych etapach  
realizacji zadania będę Państwa informowała na bieżąco na stronie 
www.kruszyna.pl .

Korzystając z okazji pragnę życzyć mieszkańcom Gminy Kruszyna i jej 
przyjaciołom wesołych, rodzinnych Świąt Wielkanocnych. Wszystkiego 
dobrego, dużo zdrowia, radości, wiosennego optymizmu oraz smacznego jajka.

Jadwiga Zawadzka - Wójt Gminy
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Budżet Gminy Kruszyna na 2015 rok
Rada Gminy Kruszyna na sesji z dniu 28 stycznia wodociągu – 343 tys zł, gospodarka odpadami 

2015r. uchwałą nr IV/23/2015 uchwaliła budżet Gminy komunalnymi – 340 tys zł, drogi gminne – 208 tys, 
Kruszyna na rok 2015. ochotnicze straże pożarne – 182 tys zł, oświetlenie ulic 
Zgodnie z zapisami uchwały dochody oszacowane – 178 tys zł, kultura fizyczna i sport ( w tym utrzymanie 
zostały na kwotę 15 819 473 zł, wydatki – 15 670 747 zł, obiektów sportowych i placów zabaw ) – 89 tys zł.
przychody 1 492 251 zł, a rozchody  - 1 640 977 zł. 5. Wśród zadań inwestycyjnych znalazły się m.. in.: 
Z ważniejszych źródeł dochodów wymienić należy:  1) Przygotowanie rozbudowy kanalizacji w m. 
subwencje – 6 134 tys zł, dotacje na zadania własne Kruszyna wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków
i zlecone – 1 539 tys zł, udziały w podatku dochodowym  – 200 tys zł
- 2 023 tys zł, podatek od nieruchomości – 1 941 tys zł, 2) Dokończenie dokumentacji na budowę wodociągu
podatek rolny – 395 tys zł, opłata za dostarczaną wodę w m. Bogusławice Kolonia – 10 tys zł
i odprowadzane ścieki – 435 tys zł, opłata za 3) Dotacja dla Powiatu Częstochowskiego na projekt 
zagospodarowanie odpadów komunalnych – 340 tys zł, dokumentacji modernizacji ciągu drogowego Mykanów-
dochody ze sprzedaży majątku – 135 tys zł, dotacja DK1-Borowno-Kruszyna-Jacków-Widzów-DK91 – 56 
z WFOŚiGW na termomodernizacje budynków tys zł
oświatowych w Kruszynie i Widzowie – 324 tys zł oraz 4) Dotacja dla Powiatu Częstochowskiego na projekt 
dotacje ze środków unijnych, w tym:  refundacja dokumentacji przebudowy ul. Głównej w Lgocie Małej
kosztów inwestycji dotyczącej rozbudowy kanalizacji w – 20 tys zł
m. Baby-Jacków – 630 tys zł, refundacja budowy 5) E-Region – 436 tys zł
targowiska w Kruszynie – 381 tys zł, środki na zadanie 6) Termomodernizacja budynków oświatowych w m. 
E-Region – 368 tys zł, środki na wyposażenie boiska Kruszyna i Widzów – 1 088 tys zł
sportowego w Widzowie w kontenery  i piłkochwyty – 67 7) Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 
tys zł. – 223 tys zł
Spośród wydatków wyszczególnić można: 8) Wyposażenie boiska sportowego w Widzowie
1. Dotacje udzielane z budżetu Gminy – na w kontenery socjalne oraz piłkochwyty – 84 tys zł
prowadzenie Szkoły Podstawowej w Jackowie przez Źródła przychodów to: pożyczka z WFOŚiGW na 
Fundację Elementarz – 535 tys zł, dla gminnych termomodernizację budynków oświatowych – 540 tys 
instytucji kultury – 176 tys zł, dla klubów sportowych zł, kredyty na inne zadania inwestycyjne – 650 tys zł, 
– 67 tys zł, dla innych stowarzyszeń  - 9 tys zł. spłaty pożyczek udzielonych stowarzyszeniom
2. Wydatki na zadania bieżące realizowane i Bibliotece na realizacje zadań z dofinansowaniem 
z dofinansowaniem unijnym: Rozwijanie kompetencji unijnym – 103 tys zł, wolne środki wynikające
kluczowych uczniów szkół w Gminie Kruszyna – 253 tys z rozliczenia lat ubiegłych – 198 tys zł.
zł, Aktywizacja bezrobotnych – 58 tys zł. Po stronie rozchodów są: spłaty kredytów i pożyczek 
3. Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych zaciągniętych w latach ubiegłych na inwestycje – 587 
w latach ubiegłych – 190 tys zł. tys zł, spłata pożyczek na prefinansowanie zadań
4. Z pozostałych wydatków bieżących ważniejsze z dofinansowaniem unijnym – 994 tys zł ( na budowę 
według przeznaczenia to: oświata – 5 911 tys zł, pomoc kanalizacji w m. Baby-Jacków – 627 tys zł, na budowę 
społeczna – 2 152 tys zł, administracja – 1 767 tys, targowiska – 367 tys zł), pożyczki dla stowarzyszeń na 
obsługa oczyszczalni i kanalizacji – 548 tys zł, obsługa realizacje zadań z dofinansowaniem unijnym – 58 tys zł.
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Płatności bezpośrednie w roku 2015 
Zasady ogólne. W 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i z podaniem imienia i nazwiska. 
Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), jako agencja Ostateczny termin składania zmian do wniosku 
płatnicza, rozpocznie realizację zreformowanego upływa w dniu 9 czerwca 2015.
systemu wsparcia bezpośredniego. Tym samym, od Na jednym formularzu wniosku o przyznanie 
2015 roku zaczną obowiązywać nowe zasady płatności będzie można się ubiegać o: 
przyznawania płatności bezpośrednich. -przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia 
W 2015 r. termin na złożenie wniosku nie ulegnie bezpośredniego, tj.: jednolitej płatności obszarowej 
zmianie w odniesieniu do lat poprzednich. Wniosek oraz płatności za zazielenienie, płatności 
wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami) dodatkowej (redystrybucyjnej), płatności dla 
będzie można złożyć od dnia 15 marca do dnia młodych rolników, płatności do powierzchni uprawy 
15 maja br. Wniosek o przyznanie płatności wraz z buraków cukrowych, płatności do powierzchni 
załącznikami może być także złożony w terminie 25 uprawy konopi włóknistych, płatności do 
dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych, 
tj. do dnia 9 czerwca 2015 r., jednak za każdy dzień płatności do powierzchni uprawy ziemniaków 
roboczy opóźnienia, licząc od dnia 18 maja 2015 r., skrobiowych, płatności do powierzchni upraw 
stosowane będzie zmniejszenie płatności owoców miękkich (truskawek lub malin), płatności 
w wysokości 1% należnej kwoty płatności. do powierzchni uprawy pomidorów, płatności do 
Wniosek i załączniki do wniosku składane przez powierzchni uprawy lnu, płatności do powierzchni 
rolnika uznaje się za złożone, jeżeli są podpisane uprawy chmielu, płatności do bydła, płatności do 
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krów, płatności do owiec, płatności do kóz, płatności Płatność przysługiwać będzie rolnikowi aktywnemu 
niezwiązanej do tytoniu, zawodowo, uprawnionemu do jednolitej płatności 

-przyznanie płatności dla obszarów z ograniczeniami obszarowej, który: 
n a t u r a l n y m i  l u b  i n n y m i  s z c z e g ó l n y m i  -jest osobą fizyczną, która po raz pierwszy zakłada 
ograniczeniami (płatność ONW), gospodarstwo rolne jako kierująca gospodarstwem 

-przyznanie płatności rolno-środowiskowo- rolnym, lub która założyła już takie gospodarstwo 
kl imatycznej (PROW 2014-2020), w tym rolne w ciągu 5 lat przed pierwszym złożeniem 
zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych wniosku o przyznanie jednolitej płatności 
zwierząt w rolnictwie, obszarowej w okresie 2015–2020 oraz której wiek

-przyznanie płatności ekologicznej (PROW 2014- w pierwszym roku składania tego wniosku nie 
2020), przekracza 40 lat (tj. nie ukończyła 41 roku życia

-przyznanie płatności rolnośrodowiskowej (PROW w pierwszym roku składania wniosku o przyznanie 
2007-2013), w tym zachowanie zagrożonych jednolitej płatności obszarowej w okresie 
zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, 2015–2020), 

-wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013). -jest osobą prawną, pod warunkiem, że przynajmniej 
-Jednocześnie, od 2015 roku będzie można jedna osoba fizyczna, która w pierwszym roku 
przystąpić do Systemu dla małych gospodarstw. składania przez osobę prawną wniosku o przyznanie 

Od 2015 roku, przyznanie płatności bezpośrednich płatności dla młodego rolnika nie przekracza 40 lat 
będzie zależało od spełnienia kryterium rolnika oraz która rozpoczęła sprawowanie kontroli nad 
aktywnego zawodowo . osobą prawną w ciągu 5 lat przed dniem złożenia 
Płatność dodatkowa (redystrybucyjna) stanowić przez osobę prawną pierwszego wniosku
będzie płatność o charakterze pomocniczego o przyznanie płatności dla młodego rolnika. 
uzupełnienia poziomu wsparcia finansowego dla Ponadto,  osoba ta sprawuje efektywną
określonej grupy rolników aktywnych zawodowo i długoterminową kontrolę (ponosi ryzyko finansowe, 
uprawnionych jednocześnie do otrzymania jednolitej pobiera korzyści, zarządza) nad osobą prawną 
płatności obszarowej. (samodzielnie lub z innymi osobami) w pierwszym 
Płatność będzie ukierunkowana na grupę roku składania przez osobę prawną wniosku
gospodarstw średnich,  co pozwoli  na o przyznanie płatności dla młodego rolnika. 
skuteczniejsze wspieranie dochodów tych Jeśli rolnik posiada więcej niż 50 ha 
gospodarstw, tym samym szanse na trwały kwalifikujących się do jednolitej płatności 
rozwój. obszarowej, to otrzyma płatność dla młodego 
Przysługiwać będzie wszystkim rolnikom do rolnika do powierzchni 50 ha. 
powierzchni gruntów kwalifikujących się do jednolitej Płatność zwierzęca. Płatność przysługuje do 
płatności obszarowej, mieszczących się w przedziale zwierząt gatunku bydło domowe (Bos taurus), na 
od 3,01 ha do 30 ha (maksymalnie do 27 ha na terenie całego kraju, niezależnie od płci i kierunku 
gospodarstwo). produkcji, które: 
Rolnicy zobowiązani będą do utrzymywania -w dniu 15 maja roku, w którym został złożony 
wszystkich użytków rolnych, łącznie z gruntami, które wniosek o przyznanie tej płatności nie przekroczy 
nie są już wykorzystywane do celów produkcyjnych, wieku 24 miesięcy, 
w dobrej kulturze rolnej. -będą w posiadaniu rolnika, przez okres od dnia 
Jednoli ta płatność obszarowa nie będzie złożenia wniosku do dnia 30 czerwca roku złożenia 
przysługiwać rolnikom, jeżeli kwalifikujący się obszar wniosku i nie krócej niż do dnia, w którym zwierzę 
ich gospodarstwa rolnego, w odniesieniu do którego osiągnie wiek 6 miesięcy. 
złożą wniosek o przyznanie płatności, wyniesie mniej -Płatność przysługuje do samic gatunku bydło 
niż 1 ha. Zasada ta nie będzie jednak dotyczyć domowe (Bos taurus), na terenie całego kraju, 
rolników, którzy otrzymają płatność związaną do niezależnie od kierunku produkcji: 
zwierząt, a łączna należna kwota płatności -których wiek w dniu 15 maja roku złożenia wniosku
bezpośrednich za dany rok nie będzie mniejsza niż o przyznanie tej płatności, przekracza 24 miesiące, 
równowartość w złotych kwoty 200 euro. -będących w posiadaniu rolnika, przez okres od dnia 
Minimalna powierzchnia działki rolnej wynosi złożenia wniosku do dnia 30 czerwca roku złożenia 
0,1 ha. wniosku. 
Dla każdej działki rolnej deklarowanej do Posiadanie zwierząt będzie potwierdzane na 
płatności należy do wniosku dołączyć materiał podstawie danych zawartych w systemie identyfikacji 
graficzny z wrysowanymi granicami tej działki. i rejestracji zwierząt. Do płatności kwalifikują się 
Płatność dla młodych rolników stanowić będzie jedynie zwierzęta, które spełniają wymagania 
dodatkową płatność przeznaczoną dla określonej określone w przepisach o systemie identyfikacji
grupy beneficjentów. Głównym celem płatności jest i rejestracji zwierząt.
ułatwienie zakładania działalności rolniczej przez Płatność dla małych gospodarstw. Płatność 
młodych rolników i wsparcie dostosowań będzie określana, jako suma wszystkich 
strukturalnych ich gospodarstw rolnych po płatności bezpośrednich, do otrzymania których 
rozpoczęciu działalności rolniczej. ro ln ik  by łby  uprawniony  w  sys temie  
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„standardowym” (bez uwzględnienia płatności w kontekście dywersyfikacji upraw. 
niezwiązanej do tytoniu), z zastosowaniem P ł a t n o ś ć  z a  z a z i e l e n i e n i e  -  o b s z a r y  
maksymalnego limitu 1 250 euro. proekologiczne. Co do zasady, rolnicy, uprawnieni 
Płatność za zazielenienie. Warunkiem przyznania do jednolitej płatności obszarowej, posiadający 
płatności jest realizacja praktyk korzystnych dla ponad 15 ha gruntów ornych zobowiązani będą do 
klimatu i środowiska w zakresie: zapewnienia, że obszar odpowiadający przynajmniej 
-dywersyfikacji upraw, 5% gruntów ornych gospodarstwa stanowi obszar 
-utrzymania trwałych użytków zielonych, w tym proekologiczny (EFA). 
cennych przyrodniczo (TUZ), Wszystkie elementy krajobrazu deklarowane jako 

-utrzymania obszarów proekologicznych (EFA). obszary proekologiczne muszą być w posiadaniu 
Dywersyfikacja upraw. Praktyce tej podlegają, co do rolnika. 
zasady, rolnicy, którzy posiadają w swoim Uprawy wiążące azot mogą być jednocześnie 
gospodarstwie: zaliczone jako uprawa w ramach praktyki 
-co najmniej 10 ha gruntów ornych – obowiązek dywersyfikacji upraw. 
prowadzenia co najmniej 2 różnych upraw, Na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji
a powierzchnia uprawy głównej nie może i Modernizacji Rolnictwa zostały zamieszczone dwa 
przekraczać 75% gruntów ornych, kalkulatory: 

-powyżej 30 ha gruntów ornych – obowiązek -Kalkulator do wyliczenia szacowanej kwoty płatności 
prowadzenia co najmniej 3 różnych upraw, przy bezpośrednich w roku 2015, który pozwoli określić 
czym uprawa główna nie może zajmować więcej niż szacunkową kwotę płatności, jaką rolnik otrzyma
75% gruntów ornych, a dwie uprawy główne łącznie w ramach płatności, o które się ubiega. Wystarczy 
nie mogą zajmować więcej niż 95% gruntów ornych. uzupełnić wymagane pola kalkulatora. Wyliczona 

Praktyce podlegają, co do zasady, rolnicy kwota podawana jest w euro. 
posiadający w swoim gospodarstwie więcej niż 15 ha -Kalkulator praktyk zazielenienia, który pozwoli 
gruntów ornych – obowiązek przeznaczenia co określić czy rolnik podlega wyłączeniu z obowiązku 
najmniej 5% gruntów ornych w gospodarstwie na realizacji praktyki dywersyfikacji upraw oraz praktyki 
obszary proekologiczne. utrzymania obszaru proekologicznego lub czy spełnia 
Rolników posiadających w swoim gospodarstwie wymogi zazielenienia. 
wyznaczone trwałe użytki zielone, położone na Rodzaj płatności bezpośrednich w roku 2015
obszarach Natura 2000 - obowiązuje zakaz ich Jednolita płatność obszarowa (euro/ha) 107; 
przekształcania, w tym zaorywania, gdyż są to trwałe Płatność za zazielenienie (euro/ha) 71,8; Płatność dla 
użytki zielone cenne przyrodniczo. młodych rolników (euro/ha) 59,8; Płatność 
Rolników posiadających trwałe użytki zielone, które dodatkowa (euro/ha) 40,4; Płatność do bydła 
nie są cenne przyrodniczo – obowiązuje zakaz ich (euro/szt.) 69,0; Płatność do krów (euro/szt.) 69,2; 
przekształcania, w tym zaorywania, ale tylko wtedy, Płatność do owiec (euro/szt.) 25; Płatność do kóz 
gdy stosunek trwałych użytków zielonych do (euro/szt.) 15; Płatność do powierzchni upraw roślin 
wszystkich użytków rolnych w danym roku dla całego wysokobiałkowych (euro/ha) 239,6; Płatność do 
kraju zmniejszy się o więcej niż 5% w odniesieniu do powierzchni upraw owoców miękkich (euro/ha) 250.
wskaźnika referencyjnego, ustalonego w roku 2015. Szczegółowe in formacje można uzyskać
Formy ozime i formy jare uważa się za odrębne u pracowników powiatowego Zespołu Doradztwa 
uprawy, nawet jeśli należą do tego samego rodzaju. Rolniczego w Częstochowie tel.  34/3627254
Oznacza to, że na przykład pszenicę ozimą oraz Opracowano na podstawie broszury ARiMR 
pszenicę jarą traktujemy jako oddzielne uprawy, Płatności bezpośrednie w roku 2015.

Inwestycje
W roku bieżącym zaplanowana jest rozbudowa sieci – Wikłów (droga powiatowa nr 1006S), Inwestycja 
i urządzeń energetycznych dla potrzeb oświetlenia będzie polegała na podwieszeniu na istniejących 
drogowego w miejscowościach: Bogusławice słupach linii napowietrznej oświetleniowej oraz 
ul. Ogrodowa, Teklinów ul. Szkolna, Widzówek zabudowę opraw oświetleniowych. 
ul. Nadrzeczna „Grąd”, Widzówek ul. Leśna Zakończono realizację zadania p..n. „Rozwój bazy 
„Zawidzówek”, Widzów ul. Słoneczna i ul. Północna, sportowej - wyposażenie boiska sportowego
Łęg, droga powiatowa 1002 S relacji Łęg w zaplecze socjalne oraz piłkochwyty”. W ramach 
– Szczepocice. zadania posadowiono w obrębie boiska kontenery 
Obecnie trwa postępowanie przetargowe mające na socjalno-szatniowe w ilości trzech sztuk oraz 
celu wybranie Wykonawcy robót budowlanych. wykonano za bramkami piłkochwyty szerokości 65 m.
Przewidziane zakończenie prac do dnia 30 czerwca i wysokości 6,0 m każdy. 
2015 r. Wartość przedsięwzięcia wyniosła 101.786,93 zł 
Przygotowywana jest w ramach inwestycji brutto z czego kwota 67.368,00 zł będzie pochodziła
oświetleniowej kolejna dokumentacja projektowo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 
– kosztorysowa. Nowe zadanie będzie obejmowało w ramach dofinansowania.
doświetlenie odcinka drogi relacji Lgota Mała
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Szachy w gminie KruszynaSzachy w gminie Kruszyna
W miesiącu lutym bieżącego roku w OSP w Widzowie zorganizowano 5 turniejów szachowych, których celem było 

zachęcenie miejscowego społeczeństwa do poznania tej królewskiej gry. Uczniowie szkół w województwie śląskim 
rozpoczęli w miesiącu lutym ferie zimowe i to był odpowiedni czas na zorganizowanie gminnych turniejów o Puchar 
Wójta Gminy Kruszyna dla dzieci i młodzieży.

W piątek 6 lutego 2015 roku przeprowadzono VI Gminny Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Kruszyna
w kategorii szkół podstawowych na dystansie 5 rund. Oto wyniki w kategorii dziewczęta: I miejsce - 5pkt. Broniszewska 
Rozalia z Bogusławic; II miejsce - 4pkt. Michalak Klaudia z Lgoty Małej; III miejsce - 3pkt. Kluska Weronika z Lgoty 
Małej. W kategorii chłopcy poszczególne miejsca zajęli uczniowie: I miejsce - 4,5pkt. Gieroń Piotr z Lgoty Małej;
II miejsce - 4pkt. Praszczyk Marcin z Kruszyny; III miejsce - 3,5pkt. Kręt Arkadiusz z Lgoty Małej; IV miejsce - 3,5pkt. 
Czopik Mateusz z Widzowa.

W piątek 13 lutego 2015 roku został przeprowadzony VI Gminny Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Kruszyna 
w kategorii gimnazja na dystansie 5 rund. Oto wyniki w kategorii dziewczęta: I miejsce - 5pkt. Dudek Julia z Teklinowa;
II miejsce - 4pkt. Dyksy Daria z Widzowa; III miejsce - 3pkt. Dudek Żaklina z Teklinowa; IV miejsce - 3pkt. Błasiak 
Monika z Lgoty Małej; V miejsce - 3pkt. Bogdanowicz Agnieszka z Teklinowa. W kategorii chłopcy wyniki przedstawiały 
się następująco: I miejsce - 2pkt. Dobrakowski Jan z Widzowa; II miejsce - 2pkt. Kręt Cezary z Lgoty Małej; III miejsce
- 2pkt. Remiszewski Mateusz z Lgoty Małej.

W następny piątek także spotkali się miłośnicy szachów. Rozwiązywaliśmy ciekawe zadania szachowe a także 
rozegraliśmy symultanę szachową. Uczestnikami byli już nie tylko uczniowie, ale i dorośli mieszkańcy naszej gminy.

W piątek 27 i w sobotę 28 lutego 2015 roku w sali OSP w Widzowie także odbyły się rozgrywki szachowe.
W piątek o Puchar Wójta Gminy Kruszyna rywalizowały ze sobą drużyny ze szkoły w Skrzydlowie, Lgocie Małej, 

Kruszynie i w Widzowie. Byli to uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, dziewczęta i chłopcy. Łącznie
w turnieju brało udział 43 uczniów.

Po pięciu rundach w kategorii indywidualnej komplet punktów zdobył Cezary Kręt (5 pkt.) na drugim miejscu Daria 
Dyksy (4.5 pkt.) trzecie miejsce przypadło Żaklinie Dudek (4 pkt.) a czwarte Michałowi Urbaniec (4 pkt.)

W kategorii drużynowej: I miejsce drużyna ze szkoły w Widzowie - 17,5 pkt, II miejsce drużyna ze szkoły
w Kruszynie - 12,5 pkt, III miejsce drużyna ze szkoły w Skrzydlowie - 12,5 pkt, IV miejsce drużyna ze szkoły w Lgocie 
Małej - 11,5 pkt

Po ukończeniu rozgrywek turniejowych uczniowie rozegrali Symultanę Szachową z mistrzynią Polski i Europy, 
arcymistrzynią Jolantą Zawadzką. Dla dzieci i młodzieży było to bardzo ciekawe i ważne doświadczenie. Uczniowie 
dzielnie walczyli a najdłużej z Panią Jolantą grał uczeń ze szkoły w Skrzydlowie Dawid Topolski.

Jednak emocjom nie było końca. W sobotnie popołudnie rozegrano dwie symultany. Pierwszą symultanę 
rozgrywała również arcymistrzyni Jolanta Zawadzka a drugą, która w Polsce należy do rzadkości rozegrało dwóch 
arcymistrzów razem Pani Jolanta i Grecki arcymistrz Dimitrios Mastrovasilis. W spotkaniu sobotnim udział brali 
mieszkańcy gminy Kruszyna i nie tylko. Tym razem przedział wiekowy był bardzo zróżnicowany począwszy od 
najmłodszych uczniów klasy III szkoły podstawowej kończąc na osobach starszych w wieku emerytalnym. W pierwszej 
symultanie najdłużej grał Pan Adam Broniszewski z Bogusławic a w drugiej Pan Marek Smoliński z Lubojenki (gmina 
Mykanów).

Mamy nadzieję, że nie było to nasze jedyne spotkanie z arcymistrzami, a dla naszych młodych szachistów 
szczególnie tych najmłodszych spotkanie to będzie zachętą i motywacją do dalszego doskonalenia swoich 
umiejętności w tej pasjonującej grze.

Do zorganizowania turniejów przyczyniły się: Ochotnicza Straż Pożarna w Widzowie; Gminna Biblioteka
w Kruszynie oraz filia w Widzowie; Związek Młodzieży Wiejskiej w Kruszynie; szkoły z Kruszyny, Lgoty Małej oraz 
Widzowa; a przede wszystkim Pani Wójt Gminy Kruszyna mgr inż. Jadwiga Zawadzka.
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Magdalena Chrząstek, Karol DróżdżMagdalena Chrząstek, Karol Dróżdż
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„Nowe horyzonty na lekcjach języka niemieckiego”„Nowe horyzonty na lekcjach języka niemieckiego”
Wdrożenie projektu pod nazwą „Rozwijanie 

kompetencji kluczowych uczniów szkół w gminie Kruszyna” 
stało się dla mnie, jako nauczyciela języka niemieckiego, 
wspaniałą okazją, aby naukę języka niemieckiego w 
Gimnazjum w Widzowie wzbogacić o nowe doświadczenie, 
jakim jest udział w międzynarodowym projekcie eTwinning. 

W tym roku szkolnym wraz z chętnymi uczniami 
przystąpiliśmy do nowego projektu pt: „Auf Deutsch durch 
das Jahr” w którym biorą udział także trzy szkoły z Grecji, 
jedna z Włoch i z Polski.  Pierwszym zadaniem wszystkich 
uczniów było stworzenie swojego profilu i zaprezentowanie 
siebie w języku niemieckim. Kolejne zadania to 
współtworzenie prezentacji multimedialnych na stronach 
platformy Twinspace udostępnionej tylko zalogowanym 
szkołom w tym programie. Tematyka zadań dotyczy 
najbliższego otoczenia uczniów, czyli: szkoła, przyjaciele, 
spędzanie czasu wolnego, zainteresowania jak i również 
opisywanie tradycji świąt Bożego Narodzenia w swoim 

edukacyjnych i prezentowanie zdobytych umiejętności 
kraju. Podczas tej współpracy komunikacja odbywa się za 

moich uczniów z zakresu korzystania z narzędzi TIK,
pomocą języka niemieckiego. Najczęściej wykorzystywaną 

a także znajomości językowych. Na stronie obejrzeć 
aplikacją jest Padlet, na której uczniowie umieścili np.  

można stworzone przez uczniów książeczki multimedialne 
życzenia z okazji Dnia Nauczyciela, listy do św. Mikołaja 

w programie Storybird, aktywne plakaty w Glogsterze, 
oraz tworzyli wierszyki o szkole. Za pomocą strony 

gadające obrazki w Fotobabble oraz prezentacje własnych 
www.joom.ag/TmAb powstał eMagazyn, w którym wszyscy 

postaci za pomocą awatarów z Voki.
uczestnicy projektu opisali siebie i swoje zainteresowania. 

Projekt „Auf Deutsch durch das Jahr” został 
Za pomocą strony www.voki.com stworzyli awatary, czyli 

przedstawiony w grudniu 2014r  przez nauczycielki z Grecji 
mówiące obrazki, dzięki którym przekazują różne 

jako przykład dobrych praktyk na uniwersytecie
informacje. Strona ww.Tourbuilder.withgoogle.com 

w Salonikach podczas seminarium poświęconemu 
umożliwiła umieszczenie wszystkich partnerskich szkół 

europejskiej współpracy szkół za pomocą prezentacji 
wraz z opisem na mapie i oglądanie ich z lotu ptaka

multimedialnej, a dostępnej na:
w formie filmu. Uczniowie pracują w chmurze, to znaczy 
wykorzystują narzędzia takie jak; Wiki i Google docs, które 

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w Zespole 
umożliwiają  pisanie jednego tekstu przez wielu autorów,

Szkolnym w Widzowie przedstawiłam nauczycielom 
w ten sposób powstała prezentacja o tradycjach obchodów 

tematykę i cele realizowanego projektu, omówiłam kolejne 
świąt bożonarodzeniowych we wszystkich krajach 

etapy powstawania projektu, przedstawiłam efekty pracy
partnerskich wraz ze zdjęciami dań narodowych, 

w formie prezentacji multimedialnej oraz wymieniłam 
najważniejszymi symbolami i innymi ciekawostkami 

aplikacje i programy edukacyjne wykorzystane w tej 
obyczajowymi. 

współpracy. W podsumowaniu określiłam  najważniejsze 
Na szczególne wyróżnienie zasługują uczniowie klasy 

cechy tego projektu, są to zatem; integracja 
trzeciej Dominik Wolniaczyk i Damian Kokoszczyk, którzy 

międzyprzedmiotowa, wykorzystanie narzędzi  
kierowali pracami przy niecodziennym zadaniu, jakim jest 

elektronicznych oraz wykorzystanie  języka obcego, który 
nakręcenie teledysku do piosenki pt: ”Mein bester Freund” 

jest językiem wspólnym dla wszystkich partnerów projektu.  
popularnego, niemieckiego zespołu – die Prinzen.  

Realizacja projektu o dowolnej tematyce stwarza 
Również dzięki ich pomysłowości i ogromnej wiedzy 

sytuacje, w których w naturalny i twórczy sposób uczniowie 
technologicznej mamy na swym koncie wykonanie 

używają języka obcego. Równocześnie wykorzystują 
piosenki pt; ”Pada śnieg”, którą śpiewali pozostali 

narzędzia TIK do pozyskiwania materiałów, wymiany 
uczniowie. Oba videoklipy są do obejrzenia na:

informacji i prezentowania efektów pracy. Projekty dają 
uczniom możliwość rozwijania wszystkich sprawności 
językowych i motywują do dalszej nauki. Uczniowie 

Wiele radości sprawiło również szykowanie paczki dla 
przekonują się o własnych umiejętnościach poprzez 

szkoły partnerskiej z Grecji, do której włożyliśmy 
kontakty z innymi uczącymi się języka, uczą się także od 

własnoręcznie wykonane kartki z życzeniami, tradycyjne 
siebie nawzajem. Włączenie TIK do zajęć języka obcego 

pierniczki i  świąteczne upominki dla każdego z uczniów. 
wymaga również od nauczyciela zaznajomienia się z tymi 

Paczkę wysłaliśmy pocztą tradycyjną, w zamian 
narzędziami w takim stopniu, aby mógł nadzorować pracę 

otrzymaliśmy także paczkę z kartkami, ciasteczkami
uczniów.

i drobnymi  upominkami.
Pani dyrektor  przypomniała również,  iż podstawa 

Niektóre efekty pracy z projektu eTwinning umieściłam 
programowa nakłada na wszystkich nauczycieli zadanie 

również na facebookowej stronie Zespołu Szkolnego w 
stwarzania uczniom warunków do poszukiwania, 

Widzowie pod nazwą; Akademia Deutsch Interaktiv, której 
porządkowania i wykorzystywania informacji ze źródeł 

jestem założycielem i administratorem. Celem tworzenia 
multimedialnych, jak również efektywnego posługiwania 

tej strony jest promowanie i zachęcanie do nauki języka 
się technologiami informacyjnymi. Uczniowie powinni 

n iemieckiego, proponowanie c iekawych stron 
wykorzystywać zdobyte przygotowanie informatyczne na 

https://www.youtube.com/watch?v=d8IUtn3IdR4

 
www.youtube.com/watch?v=va64thS1HA
i www.youtube.com/watch?v=wNzkzIiE0ik 

Wdrożenie projektu pod nazwą „Rozwijanie 
kompetencji kluczowych uczniów szkół w gminie Kruszyna” 
stało się dla mnie, jako nauczyciela języka niemieckiego, 
wspaniałą okazją, aby naukę języka niemieckiego w 
Gimnazjum w Widzowie wzbogacić o nowe doświadczenie, 
jakim jest udział w międzynarodowym projekcie eTwinning. 

W tym roku szkolnym wraz z chętnymi uczniami 
przystąpiliśmy do nowego projektu pt: „Auf Deutsch durch 
das Jahr” w którym biorą udział także trzy szkoły z Grecji, 
jedna z Włoch i z Polski.  Pierwszym zadaniem wszystkich 
uczniów było stworzenie swojego profilu i zaprezentowanie 
siebie w języku niemieckim. Kolejne zadania to 
współtworzenie prezentacji multimedialnych na stronach 
platformy Twinspace udostępnionej tylko zalogowanym 
szkołom w tym programie. Tematyka zadań dotyczy 
najbliższego otoczenia uczniów, czyli: szkoła, przyjaciele, 
spędzanie czasu wolnego, zainteresowania jak i również 
opisywanie tradycji świąt Bożego Narodzenia w swoim 

edukacyjnych i prezentowanie zdobytych umiejętności 
kraju. Podczas tej współpracy komunikacja odbywa się za 

moich uczniów z zakresu korzystania z narzędzi TIK,
pomocą języka niemieckiego. Najczęściej wykorzystywaną 

a także znajomości językowych. Na stronie obejrzeć 
aplikacją jest Padlet, na której uczniowie umieścili np.  

można stworzone przez uczniów książeczki multimedialne 
życzenia z okazji Dnia Nauczyciela, listy do św. Mikołaja 

w programie Storybird, aktywne plakaty w Glogsterze, 
oraz tworzyli wierszyki o szkole. Za pomocą strony 

gadające obrazki w Fotobabble oraz prezentacje własnych 
www.joom.ag/TmAb powstał eMagazyn, w którym wszyscy 

postaci za pomocą awatarów z Voki.
uczestnicy projektu opisali siebie i swoje zainteresowania. 

Projekt „Auf Deutsch durch das Jahr” został 
Za pomocą strony www.voki.com stworzyli awatary, czyli 

przedstawiony w grudniu 2014r  przez nauczycielki z Grecji 
mówiące obrazki, dzięki którym przekazują różne 

jako przykład dobrych praktyk na uniwersytecie
informacje. Strona ww.Tourbuilder.withgoogle.com 

w Salonikach podczas seminarium poświęconemu 
umożliwiła umieszczenie wszystkich partnerskich szkół 

europejskiej współpracy szkół za pomocą prezentacji 
wraz z opisem na mapie i oglądanie ich z lotu ptaka

multimedialnej, a dostępnej na:
w formie filmu. Uczniowie pracują w chmurze, to znaczy 

https://www.youtube.com/watch?v=d8IUtn3IdR4
wykorzystują narzędzia takie jak; Wiki i Google docs, które 

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w Zespole 
umożliwiają  pisanie jednego tekstu przez wielu autorów,

Szkolnym w Widzowie przedstawiłam nauczycielom 
w ten sposób powstała prezentacja o tradycjach obchodów 

tematykę i cele realizowanego projektu, omówiłam kolejne 
świąt bożonarodzeniowych we wszystkich krajach 

etapy powstawania projektu, przedstawiłam efekty pracy
partnerskich wraz ze zdjęciami dań narodowych, 

w formie prezentacji multimedialnej oraz wymieniłam 
najważniejszymi symbolami i innymi ciekawostkami 

aplikacje i programy edukacyjne wykorzystane w tej 
obyczajowymi. 

współpracy. W podsumowaniu określiłam  najważniejsze 
Na szczególne wyróżnienie zasługują uczniowie klasy 

cechy tego projektu, są to zatem; integracja 
trzeciej Dominik Wolniaczyk i Damian Kokoszczyk, którzy 

międzyprzedmiotowa, wykorzystanie narzędzi  
kierowali pracami przy niecodziennym zadaniu, jakim jest 

elektronicznych oraz wykorzystanie  języka obcego, który 
nakręcenie teledysku do piosenki pt: ”Mein bester Freund” 

jest językiem wspólnym dla wszystkich partnerów projektu.  
popularnego, niemieckiego zespołu – die Prinzen.  

Realizacja projektu o dowolnej tematyce stwarza 
Również dzięki ich pomysłowości i ogromnej wiedzy 

sytuacje, w których w naturalny i twórczy sposób uczniowie 
technologicznej mamy na swym koncie wykonanie 

używają języka obcego. Równocześnie wykorzystują 
piosenki pt; ”Pada śnieg”, którą śpiewali pozostali 

narzędzia TIK do pozyskiwania materiałów, wymiany 
uczniowie. Oba videoklipy są do obejrzenia na: 

informacji i prezentowania efektów pracy. Projekty dają 
www.youtube.com/watch?v=va64thS1HA

uczniom możliwość rozwijania wszystkich sprawności 
i www.youtube.com/watch?v=wNzkzIiE0ik 

językowych i motywują do dalszej nauki. Uczniowie 
Wiele radości sprawiło również szykowanie paczki dla 

przekonują się o własnych umiejętnościach poprzez 
szkoły partnerskiej z Grecji, do której włożyliśmy 

kontakty z innymi uczącymi się języka, uczą się także od 
własnoręcznie wykonane kartki z życzeniami, tradycyjne 

siebie nawzajem. Włączenie TIK do zajęć języka obcego 
pierniczki i  świąteczne upominki dla każdego z uczniów. 

wymaga również od nauczyciela zaznajomienia się z tymi 
Paczkę wysłaliśmy pocztą tradycyjną, w zamian 

narzędziami w takim stopniu, aby mógł nadzorować pracę 
otrzymaliśmy także paczkę z kartkami, ciasteczkami

uczniów.
i drobnymi  upominkami.

Pani dyrektor  przypomniała również,  iż podstawa 
Niektóre efekty pracy z projektu eTwinning umieściłam 

programowa nakłada na wszystkich nauczycieli zadanie 
również na facebookowej stronie Zespołu Szkolnego w 

stwarzania uczniom warunków do poszukiwania, 
Widzowie pod nazwą; Akademia Deutsch Interaktiv, której 

porządkowania i wykorzystywania informacji ze źródeł 
jestem założycielem i administratorem. Celem tworzenia 

multimedialnych, jak również efektywnego posługiwania 
tej strony jest promowanie i zachęcanie do nauki języka 

się technologiami informacyjnymi. Uczniowie powinni 
n iemieckiego, proponowanie c iekawych stron 

wykorzystywać zdobyte przygotowanie informatyczne na 
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wszystkich zajęciach edukacyjnych. Nauczyciel powinien dydaktycznych - programów i aplikacji online, które 
wykorzystywać TIK, aby zapewnić im dostęp do materiałów pobudzają wyobraźnię uczniów, motywują ich do działania 
autentycznych, których wybór odpowiada obowiązującym oraz zachęcają do współpracy i komunikacji. Uczeń ma 
normom wychowawczym. możliwość aktywnego uczestniczenia w procesie edukacji,  

Po własnych doświadczeniach związanych z udziałem przestaje być biernym odbiorcą przekazywanej przez 
w różnych projektach międzynarodowych chciałabym nauczyciela wiedzy. Nauczyciel nie jest już jedynym 
zachęcić nauczycieli wszystkich przedmiotów do źródłem informacji, jego rola sprowadza się do 
nawiązania tego typu współpracy z wykorzystaniem monitorowania postępów uczniów. Zastosowanie tych 
technologii informacyjno-komunikacyjnych, ponieważ technologii daje im możliwość aktywnego myślenia, 
wprowadzają nauczycieli  w nowy fascynujący świat dokonywania wyborów i efektywniejszego spędzenia 
metodyki, w którym proces nauczania i uczenia się jest czasu niż na typowej lekcji prowadzonej przez nauczyciela. 
kreatywny, atrakcyjny, efektywny i daje ogromną Ponadto, gdy TIK są używane jako narzędzie do 
satysfakcję zarówno uczniom, jak i nauczycielom. TIK wspierania uczniów w wykonaniu konkretnych zadań, są 
wspiera uczniów w procesie uczenia się, natomiast nam, oni w stanie samodzielnie zdefiniować swoje cele, 
nauczycielom, oferuje bogaty wachlarz narzędzi podejmować decyzje i oceniać własne postępy.
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nauczycielom, oferuje bogaty wachlarz narzędzi podejmować decyzje i oceniać własne postępy.

Katarzyna PochwatKatarzyna Pochwat

Gdzie bywali królowieGdzie bywali królowie
W dniu 22 stycznia 2015 r w Urzędzie Gminy Kruszyna Ogólnopolskiej Grupy Fotograficznej ArtFokus 13, 

odbył się wernisaż wystawy fotograficznej afrp Mariusza Jurajskiej Grupy Fotograficznej „Oko”. Organizator 
Broszkiewicza pt. Gdzie bywali królowie… Na terenie warsztatów i plenerów fotograficznych. Autor wielu wystaw 
Gminy Kruszyna  znajduje się pałac wzniesiony przez indywidualnych (prezentowanych w Warszawie, Krakowie, 
Kacpra Denhoffa w 1630 roku,  rozbudowany w XIX przez Toruniu, Jeleniej Górze, Bełchatowie, Bytomiu
Lubomirskich.  Kruszyna jako siedziba  arystokratów i Radomsku) oraz uczestnik licznych wystaw zbiorowych
odwiedzana była przez koronowane głowy, między innymi w kraju i zagranicą. Laureat konkursów fotograficznych. 
króla Jana Sobieskiego. Monarchowie i arystokraci Uczestniczył w dużym międzynarodowym projekcie 
przybywali do pałacu w Kruszynie na bale , wesela a także którego rezultatem były dwa albumy fotograficzne: „Kolory 
byli zapraszani przez gospodarzy na łowy w lasach, które Prawosławia – Polska” i „Kolory Prawosławia – Rosja” oraz 
były i są atutem tego terenu. Istniejące zabytki były wystawa fotograficzna prezentowana w kilku krajach 
inspiracją do zorganizowania wystawy fotograficznej, Europy.
której patronat objęła  Jadwiga Zawadzka Wójt Gminy Wystawa w Kruszynie składa się z 15 ekspozycji. Na 
Kruszyna. Celem wystawy było pokazanie lokalnej zdjęciach pokazany jest pałac i kościół w Kruszynie, 
społeczności oraz wszystkim odwiedzającym gminę stadnina koni w Widzowie i krajobrazy charakterystyczne 
Kruszyna jej historię oraz urokliwe miejsca. Na wernisażu dla terenu gminy.
wystawy obecni byli  radni, sołtysi,  kierownicy jednostek Wernisaż wystawy  spotkał się z zainteresowaniem 
i przedstawiciele grup społecznych. Imprezą towarzyszącą  lokalnej społeczności. Ciepła i serdeczna atmosfera 
był koncert  zespołu  Ale!Babki. sprzyjała długim rozmowom z  Mariuszem Broszkiewiczem 
Mariusz Broszkiewicz to mieszkaniec Radomska, członek afrp na temat jego pasji – 
Zarządu Stowarzyszenia Twórców – Fotoklubu Wystawa będzie eksponowana w budynku Urzędu Gminy 
Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie, Towarzystwa Kruszyna przez dłuższy okres czasu. Tak więc oglądać ją 
Fotograficznego im. Edmunda Osterloffa w Radomsku, będzie mogło  wiele osób; klienci i goście odwiedzający 
Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego, Urząd jako jednostkę administracyjną.
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Sportowy obóz zimowySportowy obóz zimowy
Już po raz ósmy dzieci i młodzież naszej gminy szaleństwa mogli korzystać z pływalni, doskonaląc swoje 

uczestniczyli w wyjeździe na sportowy obóz zimowy. umiejętności pływackie.
Organizatorem wyjazdu był Zespół Szkolny w Kruszynie, Ci, którzy pragną mieć idealna sylwetkę, mieli okazję 
a uczestnikami obozu byli także uczniowie z Zespołu nad nią pracować, korzystając z usług profesjonalnej 
Szkolnego w Widzowie. siłowni.
W tym roku wybór padł na Ośrodek Przygotowań Uczniowie mogli także doskonalić swoje umiejętności 
Olimpijskich w Szczyrku, funkcjonujący jako Centralny sportowe, przyglądając się profesjonalnym treningom: 
Ośrodek Sportu. Kamila Stocha- polskiego skoczka narciarskiego 

Szczyrk to miejscowość położona w Beskidzie Śląskim, zawodnika klubu KS Eve-nement Zakopane, dwukrotnego 
w głębokiej dolinie rzeki Żylicy, otoczony jest od północy mistrza olimpijskiego i indywidualnego mistrza świata, 
grupą górską Klimczoka (1119m n.pm.), a od południa zdobywcy dwudziestu sześciu medali na zimowych i letnich 
masywem Skrzycznego (1257 m n.p.m.) - najwyższą górą mistrzostwach Polski,  rekordzisty Polski w długości lotu 
w Beskidzie Śląskim po polskiej stronie. narciarskiego, Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku 
Miejscowość jest znana i popularna tak w lecie, jak i w zimie i Polskiego Związku Kajakarzy.
z doskonałych warunków klimatycznych. Stanowi punkt Niezwykłą atrakcją był dla uczniów udział w Kwalifikacjach 
wyjściowy wielu szlaków turystycznych pieszych do Mistrzostw Świata w Skokach Narciarskich 
i rowerowych. Wspaniałe położenie ośrodka, bezpośrednio odbywających się w Wiśle na skoczni im. Adama Małysza.
przy rzece Żylicy i stokach Skalitego (863 m. n.p.m.) jest Mogli tam oglądać skoki światowych sław narciarskich, 
idealnym miejscem nie tylko do przeprowadzania m.in.. Stefana  Krafta, Kamila Stocha, Piotra Żyły. Była to 
wyczynowego treningu kondycyjnego, ale również do również doskonała okazja do zdobycia autografów
aktywnego wypoczynku. i zrobienia pamiątkowych zdjęć.
Centralny Ośrodek Sportu-Ośrodek Przygotowań Jedną z atrakcji był także wjazd kolejką linową na 
Olimpijskich w Szczyrku posiada bogatą bazę sportowo- Skrzyczne- najwyższą górę w Beskidzie Śląskim. 
rekreacyjną: Uczniowie uczestniczyli również w seansie relaksacyjnym 
- wielofunkcyjną halę sportową z odnową biologiczną w jaskini solno-jodowej.
i siłownią, Myślę, że wszyscy uczestnicy wyjazdu mile wspominają 
- krytą pływalnię, spędzony czas.
- Internat sportowy HARNAŚ, Była to doskonała forma aktywnego wypoczynku, która
- korty tenisowe, z pewnością dostarczyła uczniom siły witalnej na II semestr 
- boiska do siatkówki plażowej, nauki, a zdobyte tam umiejętności sportowe na pewno 
- stadion sportowy, zaowocują w przyszłości.
- boiska do gier zespołowych, Oprócz doskonalenia umiejętności sportowych uczniowie 
- kolej linową na Skrzyczne, zwiedzili także Muzeum Beskidzkie, w którym mieli okazję 
- wyciągi orczykowe, m.in.. poznać tajniki dawnej szkoły, próbując swoich sił w 
- zespół skoczni narciarskich SKALITE, pisaniu  gęsim piórem.
- skocznia im. Adama Małysza w Wiśle Malince, Szczególne podziękowania należą się tu nauczycielom, 
- trasy biegowe KUBALONKA. którzy podjęli inicjatywę organizacji tego wyjazdu: panu 

Nasi uczniowie mogli doskonalić swoje umiejętności Markowi Smolińskiemu, panu Marcinowi Woldonowi, pani 
w profesjonalnie wyposażonych obiektach. Justynie Milejskiej-Cień, pani Justynie Broniszewskiej, 

pani Anecie Majcherek oraz dyrektorom Zespołów Dzień dla uczestników obozu zaczynał się pobudką o 7 . 
Szkolnych: panu Pawłowi Klekotowi i pani Ewie Kosińskiej, Godziny przedpołudniowe i poobiednie były czasem 
którzy dołożyli wszelkich starań, by wyjazd odbył się bez treningu w hali sportowej. Uczniowie pod okiem naszych 
zastrzeżeń.nauczycieli wychowania fizycznego: pana Marka 
Wyrazy wdzięczności kierujemy także w stronę Urzędu Smolińskiego i pana Marcina Woldona mogli doskonalić 
Gminy w Kruszynie, f irmy „Alamentti”, Banku swoje umiejętności piłkarskie, siatkarskie i koszykarskie.
Spółdzielczego Mykanów za dofinansowanie wypoczynku.Natomiast wieczorami miłośnicy pływania i wodnego 
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Już po raz ósmy dzieci i młodzież naszej gminy szaleństwa mogli korzystać z pływalni, doskonaląc swoje 
uczestniczyli w wyjeździe na sportowy obóz zimowy. umiejętności pływackie.
Organizatorem wyjazdu był Zespół Szkolny w Kruszynie, Ci, którzy pragną mieć idealna sylwetkę, mieli okazję 
a uczestnikami obozu byli także uczniowie z Zespołu nad nią pracować, korzystając z usług profesjonalnej 
Szkolnego w Widzowie. siłowni.
W tym roku wybór padł na Ośrodek Przygotowań Uczniowie mogli także doskonalić swoje umiejętności 
Olimpijskich w Szczyrku, funkcjonujący jako Centralny sportowe, przyglądając się profesjonalnym treningom: 
Ośrodek Sportu. Kamila Stocha- polskiego skoczka narciarskiego 

Szczyrk to miejscowość położona w Beskidzie Śląskim, zawodnika klubu KS Eve-nement Zakopane, dwukrotnego 
w głębokiej dolinie rzeki Żylicy, otoczony jest od północy mistrza olimpijskiego i indywidualnego mistrza świata, 
grupą górską Klimczoka (1119m n.pm.), a od południa zdobywcy dwudziestu sześciu medali na zimowych i letnich 
masywem Skrzycznego (1257 m n.p.m.) - najwyższą górą mistrzostwach Polski,  rekordzisty Polski w długości lotu 
w Beskidzie Śląskim po polskiej stronie. narciarskiego, Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku 
Miejscowość jest znana i popularna tak w lecie, jak i w zimie i Polskiego Związku Kajakarzy.
z doskonałych warunków klimatycznych. Stanowi punkt Niezwykłą atrakcją był dla uczniów udział w Kwalifikacjach 
wyjściowy wielu szlaków turystycznych pieszych do Mistrzostw Świata w Skokach Narciarskich 
i rowerowych. Wspaniałe położenie ośrodka, bezpośrednio odbywających się w Wiśle na skoczni im. Adama Małysza.
przy rzece Żylicy i stokach Skalitego (863 m. n.p.m.) jest Mogli tam oglądać skoki światowych sław narciarskich, 
idealnym miejscem nie tylko do przeprowadzania m.in.. Stefana  Krafta, Kamila Stocha, Piotra Żyły. Była to 
wyczynowego treningu kondycyjnego, ale również do również doskonała okazja do zdobycia autografów
aktywnego wypoczynku. i zrobienia pamiątkowych zdjęć.
Centralny Ośrodek Sportu-Ośrodek Przygotowań Jedną z atrakcji był także wjazd kolejką linową na 
Olimpijskich w Szczyrku posiada bogatą bazę sportowo- Skrzyczne- najwyższą górę w Beskidzie Śląskim. 
rekreacyjną: Uczniowie uczestniczyli również w seansie relaksacyjnym 
- wielofunkcyjną halę sportową z odnową biologiczną w jaskini solno-jodowej.
i siłownią, Myślę, że wszyscy uczestnicy wyjazdu mile wspominają 
- krytą pływalnię, spędzony czas.
- Internat sportowy HARNAŚ, Była to doskonała forma aktywnego wypoczynku, która
- korty tenisowe, z pewnością dostarczyła uczniom siły witalnej na II semestr 
- boiska do siatkówki plażowej, nauki, a zdobyte tam umiejętności sportowe na pewno 
- stadion sportowy, zaowocują w przyszłości.
- boiska do gier zespołowych, Oprócz doskonalenia umiejętności sportowych uczniowie 
- kolej linową na Skrzyczne, zwiedzili także Muzeum Beskidzkie, w którym mieli okazję 
- wyciągi orczykowe, m.in.. poznać tajniki dawnej szkoły, próbując swoich sił w 
- zespół skoczni narciarskich SKALITE, pisaniu  gęsim piórem.
- skocznia im. Adama Małysza w Wiśle Malince, Szczególne podziękowania należą się tu nauczycielom, 
- trasy biegowe KUBALONKA. którzy podjęli inicjatywę organizacji tego wyjazdu: panu 

Nasi uczniowie mogli doskonalić swoje umiejętności Markowi Smolińskiemu, panu Marcinowi Woldonowi, pani 
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Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych
w Gminie Kruszyna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie kontynuuje realizację projektu systemowego  dofinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII . Działanie 
7.1. Poddziałanie 7.1.1. Tytuł projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Kruszyna”.
W programie uczestniczy 13 osób ( 9 kobiet i 4 mężczyzn ). 

W drugim etapie zaplanowanym od stycznia do czerwca 2015r., realizowane są dodatkowe kursy zawodowe.
W kursie masażu leczniczego uczestniczyła 1 osoba, w kursie prawo jazdy kat. „B” 4 osoby, a w kursie kucharz małej 
gastronomi dla 4 uczestniczki. Dla 2 uczestniczek zostały również zorganizowane staże zawodowe w zawodzie 
kucharz małej gastronomi. 
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Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Na dzień 10 maja 2015 roku zarządzone zostały wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tym dniu lokale 

00 00wyborcze będą czynne od godz. 7  do 21 . Na terenie gminy Kruszyna utworzone zostaną cztery obwody głosowania 
w szkołach: w Kruszynie, w Lgocie Małej, w Widzowie, w Jackowie. 

W skład obwodowych komisji wyborczych  wójt powołuje od 6 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez 
pełnomocników wyborczych komitetów mających zarejestrowanego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz jednego pracownika samorządowego. Kandydatami na członków obwodowych komisji wyborczych 
mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców gminy Kruszyna. Pełnomocnik wyborczy danego komitetu 
może zgłosić  tylko po jednym kandydacie do każdej komisji. W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji 
większej niż dopuszczalna liczby kandydatów, skład komisji ustala się w drodze publicznego losowania.

Prawo udziału w głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski który: 
najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, nie został pozbawiony praw publicznych, nie został ubezwłasnowolniony.

Wyborca jest wpisany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu. Wyborca zameldowany na 
pobyt stały na obszarze gminy, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu oraz 
wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców 
sporządzonego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

Wyborca może głosować  w wybranym przez siebie lokalu wyborczym na obszarze gminy, w której stale 
zamieszkuje lub w której będzie przebywać  w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu 
wyborców. Wniosek składa się w Urzędzie Gminy najpóźniej w 5. Dniu przed dniem wyborów tj. do 5 maja 2015r. 

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do 
głosowania . Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na 
polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania  składa się w Urzędzie Gminy
w terminie do dnia 8 maja 2015r Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania 
korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w Urzędzie Gminy w której wpisany jest do rejestru 
wyborców najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 27 kwietnia 2015r.  

Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika maja wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania 
ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
lub wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do 
samodzielnej egzystencji, orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów a także osoby o stałej lub długotrwałej 
niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Pełnomocnikiem może być 
osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania. 
Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem lub innym pracownikiem Urzędu upoważnionym przez wójta. W celu 
sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do wójta  w terminie do 4 maja 2015r. Wzór wniosku 
będzie do pobrania na stronie www.bip.kruszyna.pl w zakładce „wybory”. Akt pełnomocnictwa jest sporządzany
w miejscu zamieszkania wyborcy lub innym miejscu na obszarze gminy wskazanym we wniosku.

Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania 
sporządzonej w alfabecie Braillea. W dniu wyborów obwodowa komisja  wyborcza wraz z karta do głosowania wyda 
wyborcy niepełnosprawnemu na jego prośbę nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić 
komisji nakładkę na kartę.

Ponadto wyborca niepełnosprawny może skorzystać z uprawnień przysługujących każdemu wyborcy, które 
ułatwiają wzięcie udziału w głosowaniu, takich jak głosowanie korespondencyjne, głosowanie w wybranym obwodzie 
głosowania, w tym w obwodzie przystosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, głosowanie na podstawie 
zaświadczenia o prawie do głosowania.

Wszelkie informacje Państwowej Komisji Wyborczej o wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku można znaleźć  na stronie www.pkw.gov.pl 
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Wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej
Zasady wyborów: powiatowej izby rolniczej musi wypełnić i złożyć 

Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, 
i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz listę 
dochodowego z działów' specjalnych produkcji rolnej członków zawierającą co najmniej 50 podpisów 
oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady poparcia. Druki te można otrzymać w urzędzie gminy, 
gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do rady pok. nr 6. Wszystkie wzory dokumentów' wyborczych 
powiatowej izby rolniczej i uczestniczenia w ich znajdują się także na stronie internetowej Śląskiej Izby 
wybieraniu. Rolniczej pod adresem: www.sir-katowice.pl

W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie w zakładce "WYBORY DO IZB ROLNICZYCH"
przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do rady Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać
powiatowej izby wybiera się - jednego członka, a gdy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2015r. 
przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) wybiera na adres: Śląska Izba Rolnicza, 40- 159 Katowice,
się - dwóch członków tej rady. W okręgu wyborczym ul. Jesionowa 9A.
stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu, Spis członków izby rolniczej uprawnionych do 
wybiera się tylko - jednego przedstawiciela. Ponieważ glosowania, zostanie udostępniony do wglądu w 
powierzchnia użytków rolnych w naszej gminie wynosi siedzibie urzędu gminy, pok. nr 6 najpóźniej w 14 dniu 
4985 ha wybieramy dwóch członków rady. przed dniem wyborów. Każdy rolnik, może sprawdzić 

W każdym powiecie ziemskim zostanie utworzona czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.
rada powiatowa izby rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy, Szczegółowe informacje o zasadach wyborów do 
którzy w wyborach do tego organu, otrzymają Śląskiej Izby Rolniczej można uzyskać na stronie 
największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada internetowej www.sir-katowice.pl oraz w biurach izby 
powiatowa izby wybiera, ze swego składu, po dwóch pod numerami telefonów: Katowice 322580445, Bielsko 
delegatów' do Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby - Biała 3381491-79, Częstochowa 343681512, 
Rolniczej. Racibórz 324153925, Lubliniec 343561090.

Rolnik, ubiegający się o mandat członka rady 

Nie każdej niedzieli Wielkanoc
W chrześcijaństwie wprawdzie każda niedziela jest popielcowych należało staranne szorowanie garnków 

pamiątką zmartwychwstania Chrystusa, ale Niedziela popiołem tak, aby nie został nawet najmniejszy ślad 
Wielkanocna jest z nich najbardziej uroczysta. Tego tłuszczu oraz uroczyste obnoszenie po wsi garnka
dnia dzwony kościelne brzmią w szczególny sposób. z żurem, który na czas postu stawał się daniem 
Nasi przodkowie wierzyli, że spiżowego głosu głównym.
wielkanocnych dzwonów boją się złe moce, a ludzie  Czterdziestodniowy Wielki Post opiera się na 
słysząc ich dźwięk wyrzucają nienawiść z serc... symbolice biblijnej, związanej z liczbą czterdzieści.

 Powszechnie wiadomo, że Wielkanoc w roku W okresie potopu deszcz padał przez czterdzieści dni
kościelnym należy do świąt ruchomych. Wynika to i nocy, Żydzi wędrowali przez pustynię czterdzieści lat, 
z faktu, że datę tego święta, a tym początek  Wielkiego nim dotarli do Ziemi Obiecanej, zaś Jezus spędził 
Postu  ustalono według kalendarza księżycowego, czterdzieści dni na pustyni, przygotowując się do 
który w tradycji żydowskiej wyznaczał dzień Paschy. Na głoszenia Słowa Bożego.
Soborze Nicejskim I w 325 r. postanowiono, że Najbardziej uroczystym okresem w Wielkim Poście 
Wielkanoc będzie obchodzona w pierwszą niedzielę po jest Wielki Tydzień. Rozpoczyna go Niedziela Męki 
pierwszej pełni Księżyca i wiosennym zrównaniu dnia Pańskiej, zwana również Niedzielą Palmową, ponieważ 
z nocą. W rezultacie tych ustaleń święto może na początku mszy świeci się palmy, a Ewangelia 
przypadać w jedną z niedziel pomiędzy 22 marca a 25 przypomina o triumfalnym wkroczeniu Jezusa do 
kwietnia.. Jerozolimy. Wierni wysłuchują  ewangelicznego opisu 

Święta wielkanocne to wyjątkowy czas, w którym Męki Pańskiej.
symboliczne obrzędy religijne, tradycja ludowa i świat Niedzielę Palmową zwano też Kwietną albo 
przyrody splatają się w jedno. Wierzbową. Palmy wielkanocne, przygotowywane

Ich nadejście  poprzedza okres Wielkiego Postu, z gałązek wierzbowych, symbolizują odradzające się 
który rozpoczyna się w Środę Popielcową zwaną też życie. Nasi pradziadowie zrywali je już we Wstępną 
Wstępną. Zapustna zabawa ustępuje powadze i Środę i wstawiali do naczynia z wodą. Przypisywali im 
umartwieniu.  Czytanie biblijne w tym dniu przypomina ogromną moc. Połykanie bazi wierzbowych miało 
nam o konieczności modlitwy, postu i jałmużny. Kapłani chronić przed bólem gardła i głowy, a zielone gałązki 
czynią popiołem znak krzyża na głowach wiernych, co wetknięte w pola miały bronić zasiewów przed burzami
ma wyrażać  gotowość do wkroczenia w okres pokuty. i gradobiciem. Ładna pogoda w Kwietną Niedzielę 
Ceremonia ta została wprowadzona do liturgii wróżyła  urodzaj. 
kościelnej około VI w, a popiół pochodzi   ze spalenia Ostatni tydzień przed Świętem Zmartwychwstania 
palm wielkanocnych święconych w roku poprzednim. W Pańskiego nazywany jest Wielkim. Podczas  
domach naszych przodków do zwyczajów wielkotygodniowych nabożeństw wierni kościoła 
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katolickiego rozpamiętują wydarzenia z ostatnich dni odradzającego  się życia, chrzan – symbol siły, wędlinę 
życia Chrystusa. – symbol płodności i dostatku, sól – symbol prostoty 

Wprowadzeniem w atmosferę wydarzeń życia i ochrony przed zepsuciem, babkę – symbol 
bezpośrednio poprzedzających śmierć oraz wszechstronnych umiejętności, chleb – nawiązujący do 
zmartwychwstanie Chrystusa były i są misteria Męki Ostatniej Wieczerzy, gałązki bukszpanu – kolor zielony 
Pańskiej. Najwięcej wiernych w naszym kraju  gromadzi  jest znakiem  nadziei.
co roku misterium  w Kalwarii Zebrzydowskiej. Miejsca W Wielką Niedzielę o świcie słychać bicie dzwonów 
symbolizujące mękę Syna Bożego, tzw. kalwarie obwieszczających Dobrą Nowinę. Wierni uczestniczą w  
(Calvaria to łaciński odpowiednik aramejskiego m s z y  r e z u r e k c y j n e j  ( z  ł a c .  r e s u r r e c t i o
określenia Golgota – Miejsce Czaszki) zaczęto wznosić – zmartwychwstanie) połączonej z  uroczystą procesją.
w Europie od XV w. Kalwaria koło Lanckorony, Tradycyjnie towarzyszy jej kanonada ze strzelb,  petard, 
ufundowana przez Mikołaja Zebrzydowskiego w XVIIw. moździerzy.
była pierwszą w Polsce. W wielu wsiach po rezurekcji ścigano się wozami 

Przodkowie przywiązywali uwagę do zbliżającego konnymi wierząc, że kto pierwszy dojedzie do wsi,  
się końca długiego postu. Młodzież szykowała zemstę pierwszy skończy żniwa. Później cała rodzina zasiadała 
na uprzykrzonym żurze i śledziu urządzając tzw. do wspólnego śniadania. Rozpoczynał się Dzień 
wieszanie śledzia, co było okazją do płatania różnych Zmartwychwstania Pańskiego, głoszący ogólną radość 
figli. Ciekawe zwyczaje związane były z magią wody. W i nadzieję na dobry czas wiosny i bogate plony. Dzielono 
niektórych wsiach w Wielki Piątek  dokonywano się święconym i składano życzenia. Na wielkanocnym 
obrzędowego obmycia albo kąpieli w rzekach lub stole królowało jajko. W wierzeniach ludowych miało  
potokach, a należało to zrobić przed zachodem słońca. moc odczyniania uroków, ochrony przed chorobami, 
Zanurzenie w wodzie, mające  zapewnić zdrowie i moc pomagało zdobyć upatrzoną dziewczynę lub chłopaka.  
życiową, symbolizuje narodziny „nowego” człowieka. W  Powszechny był zwyczaj obdarowywania się 
Wielkim Tygodniu  należało powstrzymać się od pisankami. Zanoszono je także na groby bliskich. Dzieci 
ciężkich prac w polu i w obejściu, ale  wykonywano wyruszały na poszukiwanie prezentów, które – jak 
różne czynności mające zapewnić urodzaj – kobiety wierzyły – przyniósł im wielkanocny zajączek. Ten 
sadziły rozsadę kapusty, siały warzywa i kwiaty w myśl zwyczaj przywędrował do nas  z Niemiec.
porzekadła:. „Wielki Piątek - dobry zasiewu początek”.  Wielkanocny Poniedziałek (lany poniedziałek, 
Po domach snuły się zapachy pieczonego chleba, ciast, śmigus - dyngus, „ Dzień św. Lejka”) to czas radości, 
rozmaitych mies, szynek, wędzonych kiełbas i bigosu. zabawy, psikusów, na które wszyscy czekali przez cały 
Punktem honoru każdej gospodyni były wielkie baby okres postu. Dawniej śmigus i dyngus były osobnymi 
drożdżowe, gotowe „opaść” w każdej chwili wskutek zwyczajami – pierwszy oznaczał tradycyjne smaganie, 
przeciągu lub hałasu. czyli uderzanie wierzbowymi gałązkami lub polewanie. 

Triduum Paschalne to czas wyciszenia i zadumy. Wśród salw śmiechu  kawalerowie smagali gałązkami 
W Wielki Piątek w kościołach  nie ma mszy świętej dziewczęta po gołych łydkach i oblewali wiadrami wody.  
(to jedyny taki dzień w roku), natomiast gromadzą się Dyngus to inaczej wykup. Chłopcy chodzili od domu do 
w nich wierni, aby adorować Najświętszy Sakrament domu i w zamian za życzenia i śpiew domagali się 
i odwiedzić symboliczny Grób Pański, którego pilnują „wykupu” w postaci pisanek, słodyczy, pieniędzy. 
strażnicy (strażacy, harcerze, żołnierze). Jest to Chodzono z „kogutkiem” – symbolem sił witalnych 
nawiązanie do wart żołnierzy rzymskich strzegących urodzaju.
grobu Chrystusa. Wielka Sobota to Wigilia Wielkanocy. Tego dnia również święcono pola. Objeżdżano je
Podczas wieczornego  nabożeństwa w tym dniu święci w procesji na koniach, błogosławiono ziemię i przyszłe 
się ogień i wodę. Ogień, przenoszony na paschał zbiory.  Zwyczaj kropienia pól kultywowany jest do dziś 
i świece wiernych, pochodzi z ognisk rozpalanych przy na południu Polski.
kościele. Sobota to również dzień święcenia pokarmów  W roku liturgicznym okres wielkanocny kończy 
spożywanych w gronie najbliższych podczas Niedziela Zesłania Ducha Świętego.
wielkanocnego śniadania. Zgodnie z tradycją Współczesne święta to głównie czas odpoczynku. 
święconka powinna zostać przygotowana już w Wielki Niech będą też okazją do pielęgnowania tradycji, 
Piątek. Do koszyczka wkładamy: baranka – symbol cieszenia się wspólnie spędzonym czasem i budzącą 
zmartwychwstałego Chrystusa, jajka –  znak  się do życia przyrodą.

„Z życia świetlicy w Teklinowie”
Minęły dwa miesiące roku, zaczął się marzec i wydarzeń. Wzorem lat ubiegłych i w tym roku 

– zwiastun oczekiwanej wiosny. Za nami okres uczciliśmy Dzień Babci i Dziadka, aby podziękować 
karnawału, ferii zimowych, a przed nami Dzień Kobiet, seniorom za ich dobroć, miłość i opiekę, a 8 marca 
Wielkanoc, a potem zakwitną bzy i kasztany...I przyjdzie zostaną docenione i obdarowane kwiatami panie.
maj. Przyroda rządzi się swoimi prawami, W dalszej perspektywie świetlicowy terminarz obejmuje 
a zmienność pór roku ma bezpośredni wpływ na rodzaj Dzień Matki, Dziecka, Ojca. Szczególnymi datami są 
i formę pracy w świetlicy. dla nas również 6 grudnia – wtedy naszych milusińskich 

Tak się składa, że wiele znaczących dat weszło na odwiedza wyjątkowy gość z prezentami, czyli Święty 
stałe do naszego kalendarza i tę tradycję pielęgnujemy Mikołaj, oraz przedświąteczne spotkanie opłatkowe. 
poprzez uroczyste obchody poszczególnych świąt Wszystkim uroczystościom towarzyszy odpowiednia 

Agnieszka Włodarczyk – Peszke, Paweł Klekot
(oprac. na podst. publikacji R. Hryń – Kusmierek „Rok  polski. Zwyczaje i obrzędy”)
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oprawa słowno-muzyczna w wykonaniu dzieci bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podczas 
i młodzieży, dekoracje, wystawy tematyczne, zimowych zabaw na zbiornikach wodnych; wskazał też 
poczęstunek oraz miła i rodzinna atmosfera. na zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu

Co roku organizujemy ferie zimowe dla dzieci i telefonów komórkowych.
i młodzieży z terenu naszej gminy i nie tylko. Za każdym W świetlicy zawiązała się i intensywnie działa grupa 
razem oferujemy im różne atrakcyjne propozycje, pasjonatów układania puzzli. W wyniku tej 
gwarantujące dobrą zabawę i udany wypoczynek. „puzzlomanii” powstało wiele pięknych obrazów, które 
Wszyscy chętni mogą korzystać przez pięć dni zdobią ściany wewnątrz budynku. 
w tygodniu z wyposażenia sali. Do dyspozycji mają stół Wszystko to, co się tutaj dzieje, nie byłoby możliwe, 
do tenisa stołowego, piłkarzyki, gry planszowe, zestawy gdyby nie praca społeczna wielu osób – ludzi 
plastyczne itp. Dużym zainteresowaniem cieszą się pozytywnie zakręconych. Należą do nich członkowie 
zawsze warsztaty artystyczne, podczas których można Rady Sołeckiej, Stowarzyszenia Wspólne Działanie 
wykazać się umiejętnościami twórczymi w postaci Miejscowości Teklinów i Pieńki Szczepockie oraz inni 
oryginalnych prac. W tym roku królowała akademia niezrzeszeni. Dzięki wolontariatowi w postaci pełnienia 
wycinania i origami. Wykonano wiele ozdób dyżurów, różnych prac porządkowych, dekoracyjnych
świątecznych i wiosennych. Dzieci samodzielnie i organizacyjnych świetlica może funkcjonować trzy 
przygotowały też stroje na bal, który odbył się w Tłusty razy w tygodniu (w poniedziałki, środy, piątki
Czwartek przy tradycyjnym pączku i pod czujnym okiem w godzinach 17-20). Czas, jaki można tutaj spędzić, jest 
rodziców i dziadków. doskonałą alternatywą dla telewizora i komputera, 

Podczas przerwy zimowej i letniej zapraszani przez sprzyja szeroko pojętej integracji, wymianie myśli, 
nas specjaliści przeprowadzają prelekcje na temat poglądów, powstawaniu nowych pomysłów, ujawnianiu 
różnych zagrożeń i uzależnień celem uwrażliwienia, różnych talentów. Jest najlepszą kuracją na zimową 
zwłaszcza młodszej części naszej społeczności, na chandrę i wiosenne przesilenie. 
odpowiednie postępowanie w ryzykownych sytuacjach. Dzięki społecznikom, ich uporowi, zaangażowaniu
6 lutego br. odbyło się spotkanie z dzielnicowym i kreatywności powstały obiekt stał się centrum życia 
naszego rejonu, Panem Asp. Mirosławem Nowakiem, społecznego w naszej miejscowości, który łączy 
który zwrócił szczególną uwagę na zachowanie pokolenia z terenu całej gminy. Anna Lampa 

Kompleks boisk „Orlik 2012” już otwarty
Jak co roku w marcu wznawia swoją działalność po prowadzone będą treningi Klubu Sportowego „Polonia 

zimowej przerwie Orlik w Kruszynie. Na początek Unia Widzów”,
rozegrano uroczysty turniej piłki nożnej, na który zostały środy - w godz. 15-18 treningi i gry zespołowe na 
zaproszone drużyny z Lgoty Małej, Kruszyny wszystkich boiskach, w godz. 18-21 na dużym boisku 
i Widzowa. Rozegrano także mecze uczniów prowadzone są treningi Klubu Sportowego „Kmicic” 
gimnazjum w kategoriach dziewczęta i chłopcy Kruszyna,
z Zespołu Szkolnego w Kruszynie i z Zespołu czwartki - w godz. 15-18 treningi i gry zespołowe na 
Szkolnego w Widzowie. W pierwszych dniach wszystkich boiskach, 18-21 na dużym boisku 
rozegrano także miniturniej tenisa ziemnego. prowadzone będą treningi Klubu Sportowego „Polonia 

W tym roku animatorzy pracują wg poniższego Unia Widzów”,
harmonogramu: piątki - w godz. 15-17 treningi i gry zespołowe na 
poniedziałki – w godz. 15-18 treningi i gry zespołowe na wszystkich boiskach, w godz. 17-19 Klub Sportowy 
wszystkich boiskach, w godz. 18-21 na dużym boisku „Płomień” Lgota Mała będzie prowadził treningi piłki 
prowadzone będą treningi Klubu Sportowego „Kmicic” nożnej, 19-21 na dużym boisku prowadzone są treningi 
Kruszyna, na drugim boisku prowadzone będą Klubu Sportowego „Kmicic”.
rozgrywki tenisa ziemnego, piłki koszykowej lub piłki W czasie treningów prowadzonych dla klubów 
ręcznej w zależności od potrzeb; sportowych dostępne jest boisko do piłki ręcznej, piłki 
wtorki – w godz. 15-17 treningi i gry zespołowe na koszykowej i tenisa ziemnego.
wszystkich boiskach w godz. 17-19 Klub Sportowy W ciągu roku będą organizowane także zawody czy 
„Płomień” Lgota Mała będzie prowadził treningi piłki turnieje, które będą formą przygotowania uczniów do 
nożnej, w godzinach 19-21 na dużym boisku zawodów powiatowych czy rejonowych.

Marek Smoliński

W ramach realizacji Programu Współpracy społecznym.
z Organizacjami Pozarządowymi w marcu Oferty złożone przez poszczególne podmioty były 
rozstrzygnięte zostały konkursy na realizację zadań ciekawe, zawierały wiele propozycji  realizacji zadań. 
publicznych w zakresie: Wszystkie złożone oferty były prawidłowo 
-Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przygotowane i zostały rozpatrzone pozytywnie.
-Przeciwdziałania uzależnieniom i problemom W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu  

Konkursy na realizację zadań publicznych w roku 2015
przez stowarzyszenia rozstrzygnięte



Szczęśliwi rodzice…. 

oferty złożyły kluby sportowe uprawiające głownie Szczepockie.
piłkę nożną. Dzięki wsparciu zadania i udzielenie Na to zadanie przeznaczona została kwota 9000 
dotacji w wysokości  do 95% kosztów będziemy mogli zł, która pochodzi z opłat z tytułu zezwoleń na 
przeżywać piłkarskie emocje do późnej jesieni. sprzedaż alkoholu. Oferty adresowane są głównie do 
ULKS „Kmicic” i ULKS „Polonia–Unia” Widzów dzieci i młodzieży. Stowarzyszenia w ramach tego 
otrzymały po 25 000 zł dotacji. Kluby prowadzą po zadania chcą zapewnić atrakcyjne spędzanie 
dwie drużyny i korzystają  z usług wykwalifikowanych wolnego czasu bez używek poprzez zorganizowanie 
trenerów. Klub Lgota Mała otrzymał 17 000 zł . różnego rodzaju zajęć sportowych, wycieczek a także 
Przeciwdziałaniu uzależnieniom i  innym problemom p r z e p r o w a d z e n i e  p r e l e k c j i  o  t e m a t y c e  
społecznym podjęły się cztery stowarzyszenia: przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
Przyszłość jest w Nas  z Widzowa z udziałem fachowców od terapii uzależnień.
ULKS „Kmicic” sekcja łucznicza w Kruszynie Kwotę 3000 zł wykorzystają Łucznicy pozostałe 
Aktywni w Działaniu z Bogusławic Stowarzyszenia po 2000 zł.
Wspólne Działanie Miejscowości Teklinów i Pieńki 

-
-
-
-
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