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Kiedy weźmiecie Państwo do ręki aktualny numer biuletynu informacyjnego gminy wkroczymy w jakże oczekiwaną przez wszystkich porę roku
- wiosnę. Pojawiające się promienie słońca, budząca się do życia przyroda,
śpiew ptaków o poranku optymistycznie nastrajają nas do życia. Coraz częściej
myślimy o porządkach, czy tez innych pracach zaplanowanych do realizacji na
ten rok.
W Gminie również przystąpiliśmy do wykonywania najważniejszych zadań
zaplanowanych na bieżący rok. Jednym z nich jest rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni ścieków w Widzowie. Prace rozpoczęły się z początkiem marca
i będą trwały kilkanaście miesięcy. Zadanie jest kluczowym elementem budowy
kanalizacji sanitarnej w pozostałych miejscowościach gminy, a mianowicie
w Kruszynie, Bogusławicach, Teklinowie, Lgocie Małej. Mieszkańcy
wymienionych miejscowości, a zwłaszcza Kruszyny z wielką niecierpliwością
wyczekują terminu rozpoczęcia prac. Niestety, planowany na koniec lutego
termin rozstrzygnięcia naboru wniosków o dofinansowanie projektów: Budowa
i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014
– 2020, został przesunięty na koniec kwietnia bez podania jakiejkolwiek
przyczyny. W tym właśnie konkursie ubiegamy się o dofinansowanie budowy
I etapu kanalizacji sanitarnej w Kruszynie. Kolejna zmiana terminu, na którą nie
mam żadnego wpływu, powoduje brak zaufania mieszkańców do wójta i Gminy,
co odczuwam podczas większości spotkań. Ufam jednak, że jest to ostatnia
zmiana terminu i jeszcze w I półroczu tego roku gmina ogłosi przetarg na
wyłonienie wykonawcy robót dotyczących I etapu budowy kanalizacji
w Kruszynie. A teraz nie pozostaje mi nic innego jak prosić Państwa
o wyrozumiałość i jeszcze o odrobinę cierpliwości.
Rozpoczynają się prace przy przebudowie dróg gminnych i powiatowych,
t.j. ulicy Antoniowskiej w Widzowie (inwestycja dofinansowana ze środków
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) i ulicy Głównej w Lgocie Małej
(inwestycja dofinansowana z Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury
Drogowej, budżetu gminy i powiatu). Oczekujemy jeszcze na dotację z Urzędu
Marszałkowskiego w ramach ochrony gruntów rolnych, aby wykonać
przebudowę ulicy Cegielnia w Kruszynie. Biorąc pod uwagę skromne
możliwości finansowe gminy zamiary są dość ambitne, jakkolwiek w żaden
sposób nie zadowalają mieszkańców. W każdej miejscowości można wymienić
przynajmniej jedno zadanie wyczekiwane przez mieszkańców do szybkiej
realizacji. Niestety tak jak w budżecie domowym musimy weryfikować nasze
zamierzenia w oparciu o możliwości finansowe, takie same zasady funkcjonują
i w budżecie gminy. Na pewno wykonamy jeszcze kilka mniejszych zadań, które
są przyjmowane do realizacji na poszczególnych sesjach Rady Gminy,
a znaczenie których jest wcale nie mniejsze od kosztownych inwestycji.
A tymczasem pozostańmy w wiosennym, pełnym nadziei nastroju
i spróbujmy patrzeć na otaczający świat i ludzi bardziej optymistycznie, bo
„Piękno jest obecne, trzeba tylko chcieć je widzieć lub przynajmniej rozmyślnie
nie zamykać oczu”. (Theodor Fontane)
Jadwiga Zawadzka - Wójt Gminy
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Rozbudowa oczyszczalni ścieków
i budowa kanalizacji w Kruszynie
Rozpoczęto długo oczekiwaną inwestycję dotyczącą
przebudowy i rozbudowy Gminnej Oczyszczalni
Ścieków w miejscowości Widzów. W ramach zadania
istniejące obiekty i urządzenia zostaną poddane
remontowi, przy czym głównym założeniem inwestycji
jest zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków
z 250 m3/d do 600 m3/d. Uzyskamy to między innymi
poprzez budowę kolejnego bioreaktora. Rozbudowa do
3
docelowej przepustowości 600 m na dobę pozwoli
przyjąć i oczyścić nieczystości ciekłe z terenu całej
gminy, dostarczanych zarówno siecią kanalizacyjną
zbiorczą, planowaną w najbliższym czasie do
rozbudowy jak i wozami asenizacyjnymi.
Omawiana inwestycja rozpoczęła się dzięki
pozyskaniu środków finansowych z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach, jest to pożyczka w wysokości
1.559.000,00 zł oraz znaczna kwota wynosząca
910.299,15 zł, pochodząca z umorzenia pożyczki
zaciągniętej w 2009r. na budowę kanalizacji Widzów
Osiedle i część Teklinowa (ul. Wspólna) której Gmina
Kruszyna nie musi zwracać.
Wysoki koszt robót budowlanych, oszacowany
wstępnie na kwotę ponad 5 mln zł brutto ostatecznie
wyniesie 3,83 mln zł brutto. Takie oszczędności
uzyskano w przeprowadzonej procedurze przetargowej
w której wybrano ofertę złożoną wspólnie przez firmy
„REDDO” Piotr Trybała Przedsiębiorstwo robót

budowlano-instalacyjnych z siedzibą w Gliwicach oraz
STALBUDOM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Termin
zakończenia robót budowlanych oraz rozruch technologiczny zaplanowano na miesiąc maj 2018 roku.
Tak jak wspomniano wcześniej inwestycje związane
z uporządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie
Gminy Kruszyna są obecnie na pierwszym miejscu.
Rozbudowa oczyszczalni ścieków jest już podjęta,
a niebawem ruszy budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Kruszyna. Oczywiście przed
pojawieniem się maszyn budowlanych konieczne
będzie przeprowadzenie czasochłonnego i skomplikowanego przetargu, mającego na celu wybranie
wykonawcy robót budowlanych. Należy pamiętać, że
wymienione wyżej czynności zostaną podjęte po
uzyskaniu funduszy z Urzędu Marszałkowskiego
w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO
WSL 2014-2020. Złożony w październiku 2016 roku
wniosek jest w trakcie oceny formalnej w której
konieczne były uzupełnienia. Instytucja wdrażająca
opublikowała na swojej stronie internetowej, że
końcowe rozstrzygnięcie naboru planowane jest na
koniec kwietnia 2017 roku. Mamy nadzieję, że gmina
otrzyma wnioskowane dofinansowanie, które pozwoli na
kontynuację budowy sieci odbioru ścieków, tym razem
w Kruszynie. Działanie to przyczyni się do poprawy
warunków życia mieszkańców gminy Kruszyna.

Zmiany w roku szkolnym 2016/2017
i system oświaty w Polsce od roku 2017
Od ponad roku opinię publiczna zajmuje temat
wprowadzenia radykalnych zmian w systemie
kształcenia. W tej chwili wszystkie projekty ustaw, stały
się obowiązującym prawem. W niniejszym artykule
przybliżamy zmiany, które znajdą zastosowanie
w realiach gminy Kruszyna.
Cytując Panią Annę Zalewską Minister Edukacji
Narodowej „wprowadzona w 1999 r struktura szkól nie
zdała egzaminu. Gimnazja się nie sprawdziły, nie
wyrównywały szans edukacyjnych (….) Gimnazjum
pozostało w silnych związkach ze szkołą podstawową
i zaczęło się do niej upodabniać (….) Wprowadzenie
gimnazjów spotkało się z negatywną oceną znacznej
części społeczeństwa”.
Nie bez znaczenia dla systemu edukacji jest niż
demograficzny. Liczba uczniów w szkołach w roku 2016
była mniejsza o 12% od tej z roku 2005. Tym samym
liczba uczniów gimnazjów systematycznie spada, co
doprowadziłoby w dalszej konsekwencji do trudności
z finansowaniem gimnazjów.
W dniu 9 stycznia 2017r. Prezydent RP podpisał dwie
ustawy: Prawo oświatowe i przepisy wprowadzające
ustawę , które zmieniają dotychczasowy ustój szkolny.
Nowa struktura szkolnictwa będzie obejmowała:
· 8-letnią szkołę podstawową,
· 4-letnie liceum ogólnokształcące,
· 5-letnie technikum,
· 3-letnią branżową szkołę I stopnia,
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3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
2-letnią branżową szkołę II stopnia,
szkołę policealną.
Już od roku szkolnego 2017/2018 uczniowie
kończący klasę VI szkoły podstawowej staną się
uczniami VII klasy szkoły podstawowej, a rekrutacja do
gimnazjum nie będzie już przeprowadzana.
W przypadku publicznej szkoły podstawowej
prowadzonej przez JST w ustawie założono, że
z 1 września 2017 r. dotychczasowa 6-letnia szkoła
podstawowa staje się 8-letnią szkołą podstawową.
Organ stanowiący JST zobowiązany będzie do
30 listopada 2017 r. stwierdzić to przekształcenie
w drodze uchwały. Oznacza to, że z 1 września 2017 r.
uczniowie, nauczyciele i pracownicy dotychczasowej
szkoły podstawowej stają się uczniami, nauczycielami
i innymi pracownikami 8-letniej szkoły podstawowej.
Uchwała ta, stanowić będzie jednocześnie akt
założycielski 8-letniej szkoły podstawowej. Będzie miała
jedynie charakter deklaratoryjny, bowiem to ustawodawca przesądził o tym, że szkoły podstawowe od
1 września 2017 r. będą funkcjonowały wyłącznie jako
szkoły 8-letnie.
Przekształcenie dotychczasowej szkoły podstawowej w szkołę 8-letnią nie stanie się z mocy prawa, ale
będzie wymagało podjęcia stosownej uchwały przez
organ prowadzący. Rada gminy nie jest uprawniona do
przekształcenia szkoły, ale jedynie do stwierdzenia
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dokonania tego przekształcenia.
W dniu 15 lutego 2017r. Rada Gminy Kruszyna
podjęła uchwałę odnośnie projektu dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego określając plan sieci placówek oraz granice
obwodów szkół podstawowych od 1 września 2017r. do
31.08.2019r.
W gminie Kruszyna sieć szkół i granice obwodów
pozostają bez zmian. Od 1 września 2017r.
funkcjonować będą cztery szkoły podstawowe tj:
1. Szkoła Podstawowa w Kruszynie
2. Szkoła Podstawowa w Widzowie
3. Szkoła Podstawowa w Lgocie Małej w Zespole
Szkolno –Przedszkolnym
4. Szkoła Podstawowa w Jackowie prowadzona przez
Fundację Elementarz
W przypadku dotychczasowej 6-letniej publicznej
szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną
niebędącą JST lub osobę fizyczną przyjęto analogicznie, że szkoła ta z 1 września 2017 r. może stać się
8-letnią szkołą podstawową. W przypadku naszej gminy
dotyczy to Szkoły Podstawowej w Jackowie prowadzonej przez Fundację Elementarz.
Reasumując na rok szkolny 2017/2018 nie będzie
przeprowadzana rekrutacja do klasy I gimnazjum,
a w następnych latach zostaną zlikwidowane kolejne
klasy dotychczasowego gimnazjum. W gminie Kruszyna
wygaszanie gimnazjów będzie realizowane przez
włączenie dotychczasowych gimnazjów w 8-letnie
szkoły podstawowe.
Jeśli gimnazjum jest częścią zespołu szkół wraz ze
szkołą podstawową z 1 września 2017 r. zespół szkół
stanie się 8-letnią szkołą podstawową. W latach
szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w przekształconej
szkole podstawowej prowadzone będą także klasy
dotychczasowego gimnazjum, aż do wygaszenia
kształcenia.
Zmiany obejmą także wyższe stopnie kształcenia.
Od 1 września 2019 r. dotychczasowe liceum stanie się
4-letnim liceum ogólnokształcącym, a od kolejnego roku
rozpocznie się stopniowe wygaszanie 3-letniego liceum
ogólnokształcącego. Natomiast do czasu ukończenia
cyklu kształcenia, czyli do 31 sierpnia 2022 r.
w oddziałach dotychczasowego 3-letniego liceum uczyć
się będą ostatni absolwenci wygaszonego gimnazjum.
W latach szkolnych 2019/2020–2021/2022 w 4-letnim
liceum ogólnokształcącym będą prowadzone klasy
dotychczasowego 3-letniego liceum ogólnokształcącego.
Od 1 września 2017 r. dotychczasowa 3-letnia
zasadnicza szkoła zawodowa zostanie przekształcona
w 3-letnią branżową szkołę I stopnia. Na lata szkolne
2017/2018–2019/2020 do branżowej szkoły I stopnia
będzie przeprowadzana rekrutacja absolwentów
gimnazjum, a od roku szkolnego 2019/2020 –
absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.
Od roku szkolnego 2018/2019 planowany jest
pierwszy egzamin dla 8-klasisty w ostatniej klasie szkoły
podstawowej – będzie to obowiązkowy egzamin
zewnętrzny, przeprowadzany na podstawie wymagań
określonych w podstawie programowej kształcenia
ogólnego
Z dniem 1 września 2017 r.:dyrektor dotychczasowej
6-letniej szkoły podstawowej staje się dyrektorem
8-letniej szkoły podstawowej i zajmuje to stanowisko do

końca okresu, na jaki powierzono mu je w dotychczasowej placówce. Dyrektor dotychczasowego gimnazjum, staje się dyrektorem 8-letniej szkoły podstawowej.
Zatem ustawodawca przewiduje kontynuację stosunków pracy.
W gminie Kruszyna dyrektorzy Zespołów Szkolnych
w Widzowie i Kruszynie stają się dyrektorami ośmioletnich szkół podstawowych.
W zakresie rekrutacji do publicznych przeszkoli
i publicznych innych form wychowania przedszkolnego
nie przewiduje się żadnych zmian. Od roku szkolnego
2016/2017 obowiązkiem szkolnym objęte będą dzieci od
7. roku życia. Natomiast dziecko sześcioletnie ma
obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
Zatem do klasy pierwszej może pójść zarówno
sześciolatek, jak i siedmiolatek. Dziecko 6-letnie na
wniosek rodziców będzie przyjęte do klasy pierwszej
pod warunkiem, że korzystało z wychowania
przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym
rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej lub posiada opinię
poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości
rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (w przypadku
niekorzystania przez dziecko z wychowania
przedszkolnego).
Dzieci urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym
2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej szkoły
podstawowej mogą w roku szkolnym 2016/2017
kontynuować naukę w klasie pierwszej szkoły
podstawowej.
W chwili obecnej, na etapie wdrażania nowych
przepisów nie sposób ocenić ich skuteczności. Mocne
i słabe strony reformy oświatowej będą widoczne po
przynajmniej 3 latach funkcjonowania nowych struktur
szkolnych.
Szczególna uwagę z punktu widzenia organu
prowadzącego, zwrócić należy na kwestię finansowania
reformy. W wyniku wprowadzenia reformy wzrośnie
łączna liczba oddziałów szkolnych w istniejących
szkołach w pierwszym roku o 2, w drugim o 4,
w następnych latach o 2 w stosunku do stanu w roku
bieżącym. Skoro wzrośnie liczba oddziałów to niestety
przełoży się ona na znaczny wzrost kosztów.
W Gminie Kruszyna na chwilę obecną nie planuje się
zmiany w zatrudnieniu nauczycieli. Zmiany mogą
nastąpić w momencie całkowitego wygaszenia
gimnazjum.
Wierząc zapewnieniom ustawodawcy ewentualny
niedobór finansowy pokryty zostanie zwiększoną
subwencja oświatową.
Reforma systemu oświaty obejmuje także zmiany
w podstawie programowej. Uczniowie w szkołach mają
uczyć się kreatywności, a także podstaw przedsiębiorczości.
Wdrażanie wymogów ustawowych w gminie
Kruszyna przebiega na razie bez większych problemów.
Wszystkie działania realizowane są zgodnie
z wyznaczonym kalendarzem.
Ufamy, że wprowadzone zmiany przyczynia się do
lepszego wykształcenia dzieci i młodzieży, a tym samym
w przyszłości uzyskamy wykwalifikowanych,
kompetentnych pracowników i światłych obywateli.
Na koniec wypada przywołać znane porzekadło
„czego się Jaś nie nauczy Jan nie będzie umiał”.
Zadbajmy więc wszyscy o to aby „Jaś” nauczył się jak
najlepiej i jak najwięcej.
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Co dalej z autostradą A-1 ?
Przekazana w dniu 20 października 2016 roku przez
Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja
Adamczyka informacja o skierowaniu do realizacji
autostrady A1 między Piotrkowem Trybunalskim
a Częstochową stała się znowu powszechnym
tematem dyskusji. Wybudowanie tego odcinka
znakomicie polepszy tranzytowe połączenie
komunikacyjne relacji północ i południe Polski oraz dalej
na południe Europy, lecz równocześnie istotnie
pogorszy istniejące połączenia komunikacyjne gminy
Kruszyna z najbliższymi miastami, Częstochowa
i Radomskiem.
Oznacza to znaczną skalę robót na odcinku 81 km
w śladzie obecnej dwupasmowej „gierkówki”.
Mieszkańców Kruszyny najbardziej interesuje odcinek
16,8 km od węzła Radomsko do węzła Częstochowa
Północ ( robocza nazwa Kościelec), który realizowany
będzie w formule „projektuj i buduj”. Czyli wykonawca
wyłoniony w drodze przetargu zgodnie z ustawą Prawo
zamówień publicznych opracuje projekt wykonawczy
oraz na jego podstawie zrealizuje inwestycję.
Informacje te nie są powodem radości mieszkańców
gminy Kruszyna – przyczyna jest oczywista - nie ma
zapewnionego wjazdu na autostradę, gdyż nie zostanie
wybudowany węzeł autostradowy a istniejące wjazdy i
zjazdy w miejscowościach Bogusławice oraz Wikłów
zostaną zlikwidowane. Dlatego kolejny raz podjęliśmy
starania , aby potrzeby gminy były uwzględnione
podczas ostatecznych prac projektowych i wykonawczych.
Wobec braku możliwości wybudowania węzła
autostradowego - przyszła autostrada nie ma w obrębie
gminy skrzyżowań z drogami krajowymi lub
wojewódzkimi – wystąpiliśmy o wybudowanie wzdłuż
autostrady ogólnodostępnego jednolitego ciągu
drogowego o nawierzchni bitumicznej od Bogusławic do
węzła w Kościelcu. To rozwiązanie w pewnym stopniu
zrekompensowałoby pogorszenie komunikacji po
oddaniu do użytku autostrady.
Stosowne pismo z podpisami 1.284 mieszkańców
skierowaliśmy w dniu 12 grudnia 2016 roku do:
1. Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło
2. Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa Pana
Andrzeja Adamczyka
3. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
4. Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pana Ryszarda
Majera
5. Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Lidii
Burzyńskiej

6. Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana
Szymona Giżyńskiego
7. Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana
Artura Głębockiego
8. Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana
Tomasza Jaskóła
9. Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana
Andrzeja Gawrona
10.Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani
Izabeli Leszczyny
11. Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Haliny
Rozpondek
Odpowiedź otrzymaliśmy od Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie,
Pani Poseł Lidii Burzyńskiej, Pani Poseł Haliny
Rospondek i Pana Posła Tomasza Jaskóły. W swoim
piśmie Generalny Dyrektor przedstawił chronologiczny
opis czynności związanych z przygotowaniem
inwestycji autostradowej na odcinku Tuszyn
– Częstochowa oraz przekazał stanowisko wobec
przekazanych postulatów z następującą konkluzją:
„Mając na uwadze powyższe. GDKIA informuje, że
wybudowanie wnioskowanego jednolitego ciągu
drogowego wzdłuż autostrady jest możliwe, jednakże
wymaga uzyskania niezbędnych decyzji. Zatem w
związku z opracowywaniem w chwili obecnej Programu
Funkcjonalno-Użytkowego dla ogłoszenia przetargu na
budowę odcinka E autostrady A1 w systemie Projektuj
i Buduj, GDDKiA planuje włączyć do zakresu realizacji
przedmiotowego odcinka autostrady zaprojektowanie,
uzyskanie niezbędnych decyzji i wybudowanie
wnioskowanego przez gminę ciągu drogowego”.
Odpowiedzi posłów odwoływały się do treści
omawianego pisma Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad.
Ponadto Pan Poseł Tomasz Jaskóła osobiście
spotkał się z mieszkańcami w dniu 31 stycznia 2017
roku w sali OSP Kruszyna. Pan poseł zadeklarował
poparcie dla naszych postulatów, pomoc w granicach
jego możliwości oraz pełną współpracę w tym temacie
ze wszystkimi parlamentarzystami Ziemi Częstochowskiej.
Pan Minister Andrzej Adamczyk informował, że
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
jeszcze w 2016 roku ogłosi przetargi na budowę
brakującego odcinka autostrady A1. Wiadomo jest, że
termin ten nie został dotrzymany i do dnia
przygotowania niniejszego artykułu procedury
przetargowe nie zostały rozpoczęte.

Bankomat
Z inicjatywy Wójta Gminy Kruszyna od 16 marca b.r. w budynku Urzędu Gminy uruchomiony został bankomat
Banku Spółdzielczego w Mykanowie. W efekcie czego mieszkańcy gminy Kruszyna mogą dokonywać wypłat gotówki
24 godziny na dobę. Bankomat zlokalizowany jest w głównym wejściu do budynku Urzędu Gminy. Koszt zamontowania
w całości poniósł Bank Spółdzielczy w Mykanowie. Serdecznie dziękujemy Zarządowi banku za rozszerzenie oferty
skierowanej do mieszkańców naszej gminy.
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Graliśmy z Wielka Orkiestrą Świątecznej Pomocy
Hasło XXV Finału WOŚP brzmi: Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach
ogólno pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom
W dniu 15 stycznia 2017 roku od samego rana na ulicach gminy Kruszyna kwestowały panie z zespołu Ale!babki.
O godzinie 1500 w szkole w Kruszynie rozpoczęła się impreza związana z wielkim Finałem WOŚP.
Dla licznie zgromadzonej publiczności program artystyczny zaprezentowali wychowankowie przedszkoli oraz dzieci i młodzież ze
szkół z terenu gminy Kruszyna.
Tradycyjnie już koncertowała orkiestra dęta z Kruszyny oraz Ale!Babki.
Gwiazdą wieczoru była Grupa Romana z Częstochowy. Kapela grała znane melodie biesiadne. Uczestnicy imprezy świetnie się
bawili.
O godzinie 2000 było tradycyjne „światełko do nieba”. Tym razem był to pokaz laserowy. I takim mocnym akcentem Kruszyna
zespoliła się ze wszystkimi miejscowościami na świecie, które w tym dniu grały dla najmłodszych i najstarszych pacjentów.
Przez cały czas trwania imprezy czynna była kawiarenka, która serwowała kawę, ciasto i bigos. Organizatorami kafejki byli
strażacy z terenu naszej gminy.
W czasie Finału przeprowadzona była licytacja gadżetów przesłanych przez Fundację WOŚP w Warszawie. Były to kalendarze,
koszulki, notes, płyta z utworami z Wodstoku. Na aukcję trafiły także płyty Grupy Romana i miód podarowany przez mieszkańca
Bogusławic.
ZEBRALIŚMY 10 563 zł 24 gr i 22,70 euro oraz 5 dolarów.
Zebrana kwota jest znacznie większa od tej z lat poprzednich. Sztab w Krusznie składa serdeczne podziękowania wszystkim
ofiarodawcom. „Będziemy grali do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej”.

Głos Gminy

Jubileusz
Nie często zdarza się, aby tradycyjnie śpiewane „sto lat”,
z racji chwili, modyfikowano w sekwencji życzeń na lat
"dwieście". Tak właśnie było 17 grudnia br. w Widzowie,
gdzie Pani Władysława Kołaczkowska obchodziła
Jubileusz swoich setnych urodzin. W tym niezwykłym dla
Jubilatki dniu towarzyszyła jej najbliższa rodzina oraz
Wójt Gminy Kruszyna Pani Jadwiga Zawadzka.
Szanownej Jubilatce, w uroczystym dniu setnej rocznicy
urodzin, w imieniu własnym i samorządu gminy Kruszyna
Pani Wójt złożyła serdeczne życzenia wszystkiego co
najlepsze i najpiękniejsze.
Serdeczne życzenia zdrowia i pomyślności nie spełniły
się. Szacowna Jubilatka odeszła od nas w dniu 8 marca
2017. Do końca swoich dni była sprawna i cieszyła się
długim życiem.
Wieczny odpoczynek racz JEJ dać Panie.
W grudniu ubiegłego roku z racji jubileuszu 100 rocznicy
urodzin udzieliła nam wywiadu, który w całości
zamieszczamy poniżej.
Wywiad przeprowadziła Małgorzata Wierzbicka
M.W: Jest Pani aktywną 100-latką. Czy ma Pani jakiś
sekret, który pozwala zachować zdrowie i kondycję?
W.K: Żadnego specjalnego sekretu nie mam. Cały czas
żyję jednakowo, szybko, energicznie. Animuszu dodaje
mi praca fizyczna. Uprawiam ogródek warzywny, dbam
o sad, hoduje kury. Od 50 lat jestem wdową, więc to na
moje barki spadło utrzymanie w dobrej kondycji całego
dobytku. Mówiąc szczerze te ostatnie pięć lat to bardziej
rządzę niż faktycznie wykonuję zadania. Córka przejęła
większość obowiązków. W końcu rządzenie to też
aktywność i wymaga nie lada umiejętności. Ale liście
w sadzie jesienią grabiłam sama. Ludzie idący ulicą
zatrzymywali się chcieli porozmawiać, a ja się
denerwowałam, że tracę czas na rozmowę a nie pracuję.
M.W: Czy mogłaby Pani polecić coś osobom, które
chciałyby jak najdłużej zachować zdrowie i przedłużyć
życie?
Myślę, że mogłabym polecić dużo ruchu, unikanie stresu
i pozytywne myślenie. Skoro aktywność fizyczna
pozwoliła mnie dożyć 100 lat, to pewnie sprawdzi się też w przypadku innych. Pani ma pracę siedzącą, za biurkiem, to nic
dobrego. A stres to ja zostawiam córce. Ale żeby nie było, że ja tylko to co złe ofiaruję. Jesienią przekazałam córce kury, do
obrządku oczywiście. Teraz kury jajek nie niosą to i chodzić do nich nie ma po co.
M.W: Czy jest Pani mieszkanką Widzowa od urodzenia?
W.K: Urodziłam się w Jackowie, a w Widzowie, tu w tym domu mieszkam od 1951 roku
M.W: Jaki jest stan Pani rodziny? Czy doczekała się Pani praprawnuków?
W.K: Mam tylko jedna córkę i troje dzieci męża z jego pierwszego małżeństwa. Mam dwie wnuczki i czworo prawnuków. Mam
nadzieje, że praprawnuków się jeszcze doczekam. Miałam pięcioro rodzeństwa, ale żyje tylko jedna siostra, która na 98 lat.
Pochodzę z tak zwanej długowiecznej rodziny. Mama przeżyła ponad 90 lat
M.W: Jak zapamiętała Pani okres szkoły, może nauczycieli, którzy w szczególny sposób zaznaczyli się w Pani pamięci? Czy
była Pani dobra uczennicą?
W.K: Ukończyłam 5 klas szkoły podstawowej w Jackowie. Dalej się nie kształciłam, bo rodzice nie widzieli takiej potrzeby.
Chodziłam na kurs kroju i szycia, ale jakoś nie wykorzystałam w życiu nabytych umiejętności. To było za nudne, ja zawsze
lubiłam być w ruchu, jeździć, załatwiać. Nauczycieli nie pamiętam. Byłam dobrą uczennicą
M.W: Czy pracowała Pani zawodowo?
W.K: Nie, nigdy nie pracowałam w zakładzie czy fabryce. W ówczesnych czasach kobiety na wsi rzadko pracowały.
Wychowywałam dzieci, prowadziłam gospodarstwo rolne. Jak już wspominałam jestem osoba energiczną, lubiącą działać.
Tak więc próbowałam swoich sił jako przedstawiciel handlowy producenta mydła toaletowego. Mydło dowoziłam do sklepów,
drogerii w Częstochowie, Sosnowcu, Katowicach, Radomsku, Piotrkowie. To nie było tak jak dziś samochód, torby na
kółkach, ładne ulotki reklamowe. Ja miałam do dyspozycji kolej i siłę mięśni własnych rąk. Parę groszy się zarobiło, ludzi
poznało, źle nie było.
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M.W: Jest Pani chodzącym podręcznikiem historii. Na Pani oczach rodziła się Polska niepodległa. Co Pani pamięta z tych
burzliwych dziejów naszego kraju?
W.K: I wojny nie pamiętam, bo byłam maleńkim dzieckiem, a z czasów II wojny Światowej zaznaczył się w mojej pamięci tylko
wyjazd do Warszawy. Dziś nie potrafię powiedzieć w jakim celu tam pojechałam. Zostały w świadomości obrazy wielkiej
biedy jaką można było zauważyć na każdym kroku. Miałam trochę problemów, bo uznano mnie za żydówkę, ale szybko
wszystko się wyjaśniło i szczęśliwie wróciłam do Widzowa. Wiem że to był straszny okres w dziejach naszego kraju, ale ja na
szczęście potrafiłam wymazać go z pamięci.
M.W: Jak zmieniała się
Polska na przestrzeni wieku.
Czy są to widoczne zmiany?
W. K : P r z e m i a n y j a k i e
dokonały się na przestrzeni
dziesiątek lat są bardzo
wyraźne. Może posłużę się
przykładem wsi. Za moich
bardzo młodych lat na wsi
głównym zajęciem dzieci
było pasanie krów i pomoc
w gospodarstwie rolnym.
Prawie nikt nigdzie nie
wyjeżdżał w celach turystycznych. Generalnie żyło się
ubogo. Teraz dzieci mają
dostęp do wszystkiego,
kształcą się, podróżują,
korzystają z nowości
technicznych choćby takich
jak internet. Dawniej ludzie
mieli więcej czasu teraz
wszystkim i ciągle go brakuje.
Nieraz się zastanawiam jak
to możliwe, że dawniej chcąc
przekazać jakąś wiadomość
osobie mieszkającej gdzieś dalej trzeba było iść na pieszo nieraz nawet kilka godzin, teraz jest telefon. Rozmowa trwa kilka
minut i sprawa załatwiona. Mimo to czasu wciąż brak.
Dziś posesje wyglądają estetycznie, pięknie trawniki, krzewy i koniecznie samochód na podwórku
Kiedyś lokalizacja siedliska przy szlaku kolejowym była wyjątkowo cenna i podnosiła standard życia. Dziś nie ma to
większego znaczenia. I tak większość ludzi porusza się własnymi samochodami.
M.W: Spoglądając z perspektywy przełomu dwóch wieków i okresu 100 lat czego dziś najbardziej ludziom potrzeba?
W.K: Wydaje mi się, że dziś w Polsce jest dobrze, ludziom brakuje tylko pracy. Ubolewam nad tym, że tak dużo ludzi
wyjechało za chlebem daleko, za granicę kraju pozostawiając tu rodzinę. Dawniej ludzie mieli mniej dóbr materialnych
i myślę, że byli szczęśliwi. Teraz mają prawie wszystko a ciągle za czymś gonią.
M.W: Przyjaciele. Bez nich życie każdego z nas jest puste. Czy chciałaby Pani wspomnieć swoich przyjaciół, czy udało im się
dożyć sędziwego wieku?
W.K: Zawsze byłam koleżeńska, miałam wielu znajomych, ale mianem przyjaciela jakoś nikogo nie obdarzyłam. Przyjaźń to
bardzo zobowiązujące uczucie. Teraz kontakty utrzymuję głównie z sąsiadami. Dalej nigdzie nie wyruszam, w końcu mam
100 lat. Jak już idę z wizytą to potrafię spędzić „na ploteczkach” nawet 3 godziny.
M.W: Co uważa Pani za największy życiowy sukces?
W.K: Jestem dumna, że będąc wdową, udało mi się utrzymać w dobrym stanie budynek mieszkalny i gospodarczy i ogólnie
całe gospodarstwo. Szczycę się tym, że umiem tak kierować, że efekty są widoczne. Niewątpliwy sukces to, to że udało mi
się dobrze wychować córkę. Hania jest moim skarbem, który się mną opiekuje i jest ze mną w każdej chwili
M.W: Czy ma Pani jakieś szczególne życzenia na 100 rocznicę urodzin?
W.K: Życzę sobie zdrowia i takiej kondycji jak do tej pory. Do lekarza chodzę rzadko. Potrafię Cieszyc się tym co mam.
Jestem szczęśliwa. Z takim optymistycznym nastawieniem mam szansę na następną setkę (śmiech). Zresztą czy ja mogę
jeszcze mieć jakieś żądania? W wieku stu lat oglądam telewizję
( najchętniej program Anna-Maria Wesołowska), czytam gazetę – Fakt, bo tam dużo obrazków, a jeszcze dwa czy trzy lata
temu jeździłam na rowerze. Mimo wieku życie jest dla mnie piękne, a los łaskawy
M.W: A czego chciałaby Pani życzyć mieszkańcom gminy Kruszyna na Nowy Rok?
W.K: Wszystkim mieszkańcom życzę przede wszystkim zdrowia, jak najwięcej powodów do radości, rodzinnej miłości
i zgody.
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Kopciuszek z Widzowa
Piłkarska drużyna żaków Polonii-Unii Widzów pomimo
kiepskiej bazy treningowej jaką szkoła w Widzowie
dysponuje zimą, odniosła sensacyjny wynik w turnieju
halowym Estimo-Cup organizowanym przez PodokręgCzęstochowa. Większość drużyn, jak nie wszystkie
startujących w czterech turniejach eliminacyjnych posiada
znakomitą bazę treningową w której można świetnie
przygotować drużynę do turnieju. Na szczęście piłka
nożna to sport który można uprawiać bez względu na porę
roku, warunki treningowe i atmosferyczne. Zimno, deszcz,
słońce i mróz hartują i kształtują charakter zawodnika.
Dzięki piłce nożnej wielu nieznanych ludzi zdobyło sławę,
majątek i uznanie. Piłka nożna jest grą demokratyczną,
w której mały Widzów może rywalizować jak równy
z równym z drużyną z dużego miasta. Ale aby się tam
dostać drużyna piłkarska żaków z Widzowa musiała
przebrnąć eliminacje które odbyły się 11 lutego w hali
sportowej w Rędzinach. W turnieju tym barwy
Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Polonii-Unii
Widzów reprezentowały dwie drużyny żaków.
Eliminacje
Polonia I 6:0 Polonia II. Bramki zdobyli: Napora Patryk - 1,
Kalek Bartosz - 3, Tarnowski Seweryn - 1, Gonera Igor - 1.
Polonia I 1:0 Lotnik Kościelec. Bramkę strzelił Kalek
Bartosz.
Polonia I 4:1 Unia Rędziny. Bramki zdobyli: Gonera Igor 2, Kalek Bartosz - 1, Tarnowski Seweryn - 1.
Polonia I 6:0 Gmina Kłomnice. Bramki strzelili: Kalek
Bartosz - 4, Gonera Igor - 2.
Polonia I 0:1 Warta Mstów.
W rundzie eliminacyjnej zespół żaków zajął drugie miejsce
z dorobkiem 12 punktów i bilansem bramkowym 17:2.
Miejsce to premiowało awans do turnieju finałowego, który
odbył się w Kamienicy Polskiej w dniu 25 lutego 2017r.
W rywalizacji tej wystąpiło 8 najlepszych drużyn
Podokręgu Częstochowskiego wyłonionych z czterech
turniejów eliminacyjnych w których wystąpiły 24 drużyny.
Rozgrywki finałowe:
Polonia Unia Widzów 1:0 Polonia Poraj. Bramkę zdobył
Kalek Bartosz z rzutu karnego.
Polonia Unia Widzów 3:2 Olimpia Huta Stara. Bramki
strzelił Kalek Bartosz (2) i jedna samobójcza.
Polonia Unia Widzów 0:2 Raków Częstochowa.
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W rozgrywkach grupowych drużyna żaków Polonii Unii
Widzów zajęła drugie miejsce z dorobkiem 6 punktów
i bilansem bramkowym 4:3.
Mecze półfinałowe:
Raków Częstochowa 2:1 Warta Mstów.
Polonia Unia Widzów 1:1 Stradom Częstochowa. Bramkę
zdobył Kalek Bartosz.
W spotkaniu tym o wyłonieniu zwycięzcy zadecydowały
rzuty karne które lepiej wykonywali zawodnicy z Widzowa,
bramki z karnego Bartosza Kalka i Grzegorza Napory dały
upragniony awans do finału.
Mecz o trzecie miejsce:
Stradom Częstochowa 0:1 Warta Mstów
Finał
Polonia Unia Widzów 0:0 Raków Częstochowa
W meczu finałowym chłopcy z Widzowa wyciągneli
wnioski z potyczki w meczu grupowym i rozegrali
pasjonujący i zacięty mecz z drużyną Rakowa
Częstochowa w którym dzięki wspaniałym interwencjom
bramkarza Kacpra Kalka i waleczności całej drużyny do
wyłonienia zwycięzcy spotkania finałowego potrzebne
były rzuty karne które roztrzygneły się dopiero w piątej
serii na korzyść drużyny Rakowa Częstochowa który
wygrał spotkanie 1:2. Turniej dostarczył niesamowitych
emocji, przeżyć, wrażeń które na długo pozostaną
w sercach drużyny z Widzowa. Działacze Podokręgu
Częstochowa docenili wynik drużyny z Widzowa
wybierając na najlepszego bramkarza zawodnika Polonii
Unii Widzów Kacpra Kalka i najlepszego zawodnika
turnieju Bartosza Kalka.
Drużynę Uczniowskiego Klubu Sportowego Polonii Unii
Widzów w turnieju reprezentowali: Kalek Kacper bramkarz, Napora Grzegorz - kapitan (obrońca), Napora
Patryk - obrońca, Gonera Igor - napastnik, Bartosz Kalek napastnik, Tarnowski Seweryn - napastnik, Kociński
Jakub - napastnik, Siwy Maciej - napastnik, Rorat
Sylwester - trener (wychowanek Rakowa Częstochowa).
Drużyna z Widzowa udowodniła że w piłce nożnej nie liczą
się pieniądze, warunki treningowe, liczebność
mieszkańców, a liczą się charakter, zaangażowanie,
wyszkolenie techniczne zawodnika. W sporcie nie ma nic
za darmo, na wszystko trzeba sobie zapracować ciężką
pracą na treningach.
Sylwester Rorat
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Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Pierwszego marca w całej Polsce obchodzony był
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to
święto państwowe obchodzone od 2011 roku, które
przywraca do panteonu bohaterów narodowych Żołnierzy Wyklętych - formację Polaków, którzy
w obronie najwyższych wartości rzucili wyzwanie
komunistycznej dyktaturze i przelali krew w obronie
Ojczyzny.
Z tej właśnie okazji w piątek 24 lutego br. odbyło się
spotkanie uczniów Gimnazjum w Widzowie ze
Zbigniewem Bonarskim.
Zbigniew Bonarski jest działaczem częstochowskiej
Solidarności od początku funkcjonowania związku.
Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Stowarzyszenia „Solidarność i Niezawisłość”. Jest także v-ce
prezesem Fundacji Pro-Patria oraz organizatorem
Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę. To człowiek,

któremu zależy na obywatelskim modelu wychowania
młodych ludzi i uświadamianiu wszystkim roli Polski
historycznej. Dwa lata temu Zbigniew Bonarski
zainicjował działalność Akademii Solidarności,
w ramach której odbywają się spotkania okolicznościowe, wieczornice, lekcje historii w szkołach, gry
uliczne czy wystawy. Jedną z nich gościliśmy w szkole,
była to wystawa przedstawiająca żołnierzy Warszyca,
czyli Stanisława Michała Sojczyńskiego kapitana
piechoty Armii Krajowej, organizatora i dowódcy
Konspiracyjnego Wojska Polskiego, człowieka
skazanego na śmierć i straconego w 1947 r. w Łodzi
przez władze komunistyczne zaledwie trzy dni przed
ogłoszeniem amnestii.
Spotkanie było doskonałą lekcją historii i patriotyzmu, pozwoliło uczniom zrozumieć trudne momenty
dziejowe w historii naszego narodu.
Ewa Kosińska

Najpopularniejsze działania PROW 2014-2020
planowane w 2017 roku (dopłaty unijne)
Już niebawem ruszą długo wyczekiwane działania
PROW 2014-2020. 17 stycznia 2017r. Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan
Ryszard Zarudzki, przedstawił uaktualniony
harmonogram planowanych naborów wniosków
w ramach PROW 2014-2020 w 2017 r. W ramach tego
harmonogramu dowiadujemy się, iż już w marcu br.
należy oczekiwać operacji; „Restrukturyzacja małych
gospodarstw” - nabór na operacje za wyjątkiem operacji
realizowanych w gospodarstwach prowadzących
produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych
w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń
(ASF). Przez restrukturyzację rozumie się zasadnicze
zmiany w gospodarstwie, które mają na celu poprawę
jego konkurencyjności i zwiększenie jego rentowności
poprzez wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa,
w szczególności w wyniku zmiany profilu prowadzonej
produkcji rolnej.
Warto zwrócić uwagę jakie kryteria będą uprawniać
potencjalnego beneficjenta do skorzystania z tej
operacji.
Zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia do tego
działania, o pomoc może ubiegać się beneficjent
którego wielkość ekonomiczna gospodarstwa
jest mniejsza niż 10 tys. euro i jest ubezpieczony
w pełnym zakresie jako rolnik w KRUS przez co najmniej
24 miesiące przed dniem złożenia wniosku.
Także uzyskanie wymaganych punktów jest konieczne.
W pierwszej kolejności pomoc przysługuje podmiotom
ubiegającym się o przyznanie pomocy, które uzyskały
największą liczbę punktów, przy czym pomoc jest
przyznawana, jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy uzyskał co najmniej 10 punktów.
W przypadku podmiotów ubiegających się o przyznanie
pomocy, które uzyskały taką samą liczbę punktów,
o kolejności przysługiwania pomocy decyduje wielkość
ekonomiczna gospodarstwa, przy czym pierwszeństwo
w uzyskaniu pomocy ma gospodarstwo o mniejszej
wielkości ekonomicznej. W przypadku podmiotów
ubiegających się o przyznanie pomocy, które uzyskały

taką samą liczbę punktów i wskazali w biznesplanie
identyczną wielkość ekonomiczną gospodarstwa,
o kolejności przysługiwania pomocy decyduje wiek
podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, przy
czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma operacja
realizowana przez młodszą osobę.
Za co uzyskać punkty ? Między innymi najważniejsze
kryteria to wykształcenie: wyższe rolnicze lub wyższe
nierolnicze i udokumentowany trzy letni staż pracy
w rolnictwie 5 pkt, wykształcenie średnie oraz co
najmniej 4-letni staż pracy w rolnictwie 2 pkt, zasadnicze
zawodowe oraz co najmniej 5-letni staż pracy
w rolnictwie 1 pkt, produkcja roślin wysokobiałkowych na
min. 1 ha – 2 pkt, inwestycja budowlana związana
z działalnością rolniczą 2 pkt, prowadzenie działań
w zakresie przygotowania do sprzedaży produktów
rolnych wytwarzanych w gospodarstwie 1 pkt,
prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania
produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie
3 pkt,
docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:
a) więcej niż 20 tys. euro – przyznaje się 5 punktów,
b) więcej niż 16 tys. euro i nie więcej niż 20 tys. euro –
przyznaje się 3 punkty,
c) więcej niż 12 tys. euro i nie więcej niż 16 tys. euro –
przyznaje się 1 punkt;
jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy
podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie ma
więcej niż 40 lat – przyznaje się 3 punkty.
Aby uzyskać pomoc konieczne jest przedstawienie
wniosku i biznesplanu którego koncepcja doprowadzi
w roku bazowym do osiągnięcia wzrostu wielkości
ekonomicznej gospodarstwa do co najmniej 10 tys. euro
i co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej.
Maksymalna wysokość pomocy: 60 tys. zł. Pomoc ma
formę premii wypłacanej w dwóch ratach: 80% i 20%
(12000zł po 3 latach) kwoty pomocy.
Kolejną operacją, ale przewidzianą na kwiecień br. jest
„Premia dla młodych rolników”. Zgodnie z nowymi
przepisami, o premię może starać się osoba fizyczna,
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która: ma nie więcej niż 40 lat, posiada odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, rozpoczęła urządzanie
gospodarstwa rolnego tzn. stała się właścicielem lub
objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni
co najmniej 1 ha nie wcześniej niż w okresie 18 miesięcy
przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
W naszym województwie młody rolnik musi posiadać
gospodarstwo o minimalnej powierzchni gruntów 7,56
ha i wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 13 000
euro i nie większa niż 150 000 euro. Pomoc będzie
przysługiwać wnioskodawcom, którzy uzyskali
największą liczbę punktów, przy czym pomoc jest
przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej
12 punktów. Punkty przyznaje się m.in. za: każdy ha
użytków rolnych powyżej średniej powierzchni gruntów
rolnych w gospodarstwie w kraju (10,56ha) - przyznaje
się 0,25 punktu za ha, wykształcenie wyższe rolnicze
5 pkt, średnie nierolnicze i 4 letni staż pracy w rolnictwie
2 pkt, średnie lub zawodowe rolnicze wg. wykazu
z Rozporządzenia i 3 letni staż pracy w rolnictwie 3 pkt,
założenie inwestycji budowlanej 2 pkt, udział zbóż
w strukturze zasiewów na gruntach ornych mniejszy lub
równy 66% –0,5 pkt, przygotowanie planu nawozowego
2 pkt, inwestycje w zakresie ochrony środowiska
i klimatu – przyznaje się max 5 punktów, różnica wieku
pomiędzy przekazującym gospodarstwo lub największą
część użytków rolnych wchodzących w skład
gospodarstwa a młodym rolnikiem: powyżej 15 do 25 lat
– przyznaje się 1 punkt, powyżej 25 lat – przyznaje się 2
punkty i inne. Beneficjent zobowiązany będzie m.in. do
prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie, a w wyniku realizacji biznesplanu wartość
ekonomiczna gospodarstwa wzrośnie co najmniej
o 10%.
Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana
w dwóch ratach:
I - w wysokości 80% - po spełnieniu przez beneficjenta,
w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji
o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem
których została wydana ww. decyzja;
II - w wysokości 20% - po realizacji biznesplanu.
W czerwcu 2017 planowany jest nabór „Modernizacja
gospodarstw rolnych” - nabór obszar a, b, c. Warto
zwrócić uwagę, że tegoroczny nabór będzie na linie
związane z produkcją zwierzęcą włącznie, nie będzie
linii d tzw. inwestycyjnej.
Szczegółowy harmonogram i Rozporządzenia
zawierające wszelki informacje dotyczące poszczególnych działań znajdą Państwo na stronach
internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz
Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.
Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR będzie
przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na
rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Należy je
składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR,
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
ubiegającego się o pomoc.
O premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej
będą mogli ubiegać się rolnicy, domownicy,
małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają
ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym
zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od

12

24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku
o przyznanie pomocy.
Pomoc nie przysługuje osobie, która była lub jest
beneficjentem następujących instrumentów wsparcia:
"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
objętego PROW 2007-2013, "Premie dla młodych
rolników", "Restrukturyzacja małych gospodarstw"
objętych PROW 2014 - 2020.
Punktacja min. 4 punkty:
1) jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy
podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy miał nie
więcej niż 40 lat – przyznaje się 3 punkty;
2) jeżeli operacja wpływa na realizację celów
przekrojowych, o których mowa w art. 5 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
i uchylającego rozporządzenie Dziennik Ustaw – 6 –
Poz. 1196 Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347
z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.3), w zakresie
innowacyjności, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 lit. a,
w odniesieniu do gminy, na obszarze której będzie
zlokalizowane główne miejsce wykonywania
działalności podmiotu ubiegającego się o przyznanie
pomocy – przyznaje się 2 punkty;
3) jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy
jest beneficjentem poddziałania „Płatności na rzecz
rolników kwalifikujących się do systemu dla małych
gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem –
przyznaje się 2 punkty;
4) jeżeli bezrobocie w powiecie, na obszarze którego
jest położona gmina, w której jest planowana realizacja
operacji, według danych publikowanych przez Główny
Urząd Statystyczny w miesiącu poprzedzającym
miesiąc podania do publicznej wiadomości informacji,
o której mowa w § 7 ust. 1, było:
a) najwyższe w województwie – przyznaje się 2 punkty,
b) niższe niż bezrobocie, o którym mowa w lit. a –
przyznaje się liczbę punktów, proporcjonalnie mniejszą
od liczby punktów określonej w lit. a, zgodnie z wartością
bezrobocia w powiecie, w którym jest planowana
realizacja operacji;
5) jeżeli biznesplan przewiduje, uwzględniając osobę
fizyczną ubiegającą się o pomoc, która podejmuje we
własnym imieniu działalność gospodarczą, utworzenie:
a) co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne – przyznaje się 3
punkty,
b) co najmniej 3 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne
etaty średnioroczne – przyznaje się 4 punkty;
6) posiadanie przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy kwalifikacji zawodowych z zakresu
podejmowanej działalności pozarolniczej przewidzianej
w biznesplanie, wymienionych w § 3 ust. 5 – przyznaje
się 1 punkt.
W przypadku podmiotów ubiegających się o przyznanie
pomocy, które uzyskały taką samą liczbę punktów
i których biznesplan przewiduje taki sam udział
inwestycji w środki trwałe, o kolejności przysługiwania
pomocy decyduje wiek tego podmiotu, przy czym
pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma operacja
realizowana przez młodszy podmiot.
Zbigniew Ociepa
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Chrońmy pszczoły
Wiele gatunków roślin uprawnych i dziko rosnących
nie mogłoby istnieć bez owadów zapylających, wśród
których pierwsze miejsce zajmuje pszczoła miodna. Tak
więc pszczoły spełniają bardzo istotne funkcje
w łańcuchu ekosystemu w którym żyje człowiek.
We współczesnym świecie pszczoły nie będą istnieć
bez pomocy ludzi, a nade wszystko bez roślin z których
czerpią pożywienie, tj. nektar i pyłek kwiatowy. Również
rośliny owadopylne całkowicie uzależniły swoje
istnienie od pszczół. Do tej grupy należą m.in. gryka,
słonecznik, lucerna, drzewa owocowe, rośliny
jagodowe (truskawki, maliny, porzeczki i agrest) oraz
warzywa.
Wysokowydajna produkcja rolna wymaga zastosowania preparatów pochodzenia chemicznego w postaci
nawozów i pestycydów. Środki ochrony roślin
charakteryzują się toksycznością dla pszczół.
Organizmy pszczół są narażone na toksyny wchłaniane
przez układ oddechowy i pokarmowy. Błędy
w stosowaniu preparatów chemicznych prowadzą do
zatrucia i wymarcia pojedynczych rodzin pszczelich
a nawet całych pasiek.
„Jeśli z Ziemi znikną pszczoły, człowiekowi
pozostaną tylko cztery lata życia: nie ma pszczół,
nie ma zapylania, nie ma roślin, nie ma zwierząt, nie
ma ludzi” – to słowa Alberta Einsteina, które
świadczą jak ważną rolę w środowisku
przyrodniczym spełniają pszczoły miodne.
Kierowani przestrogą tego wybitnego naukowca,
apelujemy do wszystkich mieszkańców gminy
Kruszyna, a przede wszystkim do rolników,
sadowników i warzywników o bezpieczne stosowanie
preparatów pochodzenia chemicznego.
Przypominamy o podstawowych zasadach

i środkach ostrożności zmniejszających ryzyko zatrucia
pszczół:
- należy bardzo dokładnie i wnikliwie zapoznać się
z etykietą (instrukcją) stosowania środków ochrony
roślin i używać je ściśle z podanymi zaleceniami,
zwracając szczególną uwagę na część dotyczącą
bezpieczeństwa dla pszczół,
- wykonywanie zabiegów chemizacyjnych przez
osoby posiadające aktualne uprawnienia do ich
wykonywania, przy użyciu opryskiwacza
z aktualnym badaniami potwierdzającymi jego
sprawność techniczną,
- nie stosować środków toksycznych dla pszczół
w czasie kwitnienia roślin,
- nie opryskiwać upraw, w których występują kwitnące
chwasty,
- bezwzględnie przestrzegać okresów karencji dla
pszczół,
- unikanie znoszenia cieczy roboczych podczas
zabiegów, wykonywanie oprysków przy prędkości
wiatru nie przekraczającej 3 m/s, w odległości co
najmniej 20 m od pasiek bez względu na rodzaj
zastosowanego środka ochrony roślin,
- jeżeli istnieje niebezpieczeństwo zatrucia pszczół,
zabiegi wykonywać wieczorem po oblocie pszczół,
- usunięcie lub zabezpieczenie uli przed wylotem
pszczół, gdy chcemy stosować środki owadobójcze
w pobliżu pasieki.
Biorąc do rąk dorodne jabłko, inny owoc czy
warzywo, pamiętajmy, że jego obecność na naszym
stole w dużej mierze zawdzięczamy zapylaczom.
A dzięki pszczołom możemy także rozkoszować się
słodkim smakiem całej gamy miodów i leczyć
produktami pochodzącymi z ula.
Zbigniew Zasępa
Prezes Koła Pszczelarzy w Kruszynie

„Jakie zapusty, taka Wielkanoc”
„Zapusty” - tak w Polsce (zwłaszcza na wsiach),
jeszcze po II wojnie światowej, mówiono o karnawale.
Słowo „karnawał” ma z kolei włoskie korzenie
i bezpośrednio nawiązuje do istoty tego okresu, czyli
żegnania się z mięsem przed nadchodzącym postem
(carne – mięso + vale – żegnaj). Jest to okres
wyznaczany przez porządek roku liturgicznego.
Obejmuje czas pomiędzy świętem Trzech Króli
(niektórzy liczą go od Nowego Roku) a Środą
Popielcową. Zapusty kończyły się w ostatkowy wtorek
zwany też „kusym”. Był to jedyny w roku czas „tańców,
hulanek i swawoli”, okres wszelkiego rodzaju zabaw,
widowisk, maskarad i wesołej pustoty.
Odpowiednik dzisiejszego karnawału istniał już
w kulturze antycznej i wywodził się
z kultów płodności i z kultów agrarnych. Jednak to
dopiero na kanwie chrześcijaństwa ukształtował się
zwyczaj hucznego biesiadowania w okresie
poprzedzającym Wielki Post. Wywodzi się on
z południa Europy, a konkretnie z Włoch, gdzie
w przeddzień Wielkiego Postu mieszkańcy przebierali
się i organizowali uczty. Potem zwyczaj karnawału
rozprzestrzenił się na wszystkie katolickie kraje Europy,
a wraz z kolonizacją – powędrował dalej w świat. Dziś
najsłynniejszy karnawał odbywa się nie w Europie, lecz

w Ameryce Południowej – a jego istotą nie jest
ucztowanie, lecz taniec.
W naszym kraju karnawał na dobre zadomowił się za
czasów szlachty sarmackiej. Polacy lubili szukać okazji
do zabawy, bowiem życie w wiejskich dworach bywało
monotonne i nudne, dlatego karnawał przypadł im do
gustu i przez cały jego okres wyprawiali uczty, bale
i organizowali kuligi. Te cieszyły się szczególną
popularnością.
Zabawa polegała na tym, że sanie
jeździły od dworku do dworku, w każdym uczestnicząc
w obfitej uczcie. Bawiono się i nocowano nawet kilka
dni. Takie obchody wymagały starannego przygotowania domu, opracowania menu
i atrakcji dla gości.
Wśród gwiaździstej nocy, przez gęstwiny leśne
i śnieżne równiny mknął barwny korowód bogato
rzeźbionych sań, które ciągnęły przepyszne konie.
Kulig eskortowali gajowi i służba
z płonącymi pochodniami. Przed nimi jechała kapela.
Na czele korowodu pędził w maleńkich saneczkach
prowodyr zabawy - arlekin w maseczce okutany we
futro niedźwiedzie. On pierwszy zajeżdżał przed dwór
i oznajmiał, że zbliża się kulig. Gościnny gospodarz
wręczał mu klucze od piwnic, spiżarni, spichlerza
powierzając rządy w domu. Po obowiązkowo tłustym
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i obfitym poczęstunku (raczono się bigosem, kiełbasami
i pączkami) muzyka dawała hasło do zabawy
i rozpoczynały się tańce, trwające do białego dnia.
Tańczono poloneza, mazura, oberka, krakowiaka
i drabanta. Warto nadmienić w tym momencie, że
karnawał już od głębokiej przeszłości jest ściśle
związany z tańcami – nasi przodkowie wierzyli że im
wyższe będą podskoki, tym wyżej będzie rodziło zboże.
Za dnia w szlacheckich dworkach zabawiano się na
wolnym powietrzu popisując się konną jazdą
i władaniem bronią. Gospodarz pokazywał z dumą swą
stadninę lub zbrojownię oraz raczył gości zawartością
dobrze zaopatrzonej piwnicy, bo jak mówi stare
przysłowie: „Kulig to zabawa jeszcze od Popiela, co ma
za cel, by każdemu zalała gardziela”. Na biesiadach
zjawiali się nieraz chłopcy wiejscy z turoniem
i niedźwiedziem, zabawiając gości uciesznymi
przedstawieniami, za co odbierali sutą nagrodę.
Kuligi w owych czasach miały też pewne znaczenie
społeczne. Zbliżały ludzi do siebie, zacieśniały więzy
sąsiedzkie, zacierały różnice stanu i majątku. Obok
wesołej zabawy odbywały się poważne narady
obywatelskie, zawierano ważne układy, łagodzono
waśnie i spory, ułatwiano związki małżeńskie.
W miarę zbliżania się sąsiedztw i udoskonalenia
komunikacji, kuligi zaczęły tracić rację bytu - zachowały
się najdłużej na Kujawach, gdzie przetrwały do końca
dziewiętnastego wieku.
Od czasów Augusta III wprowadzono włoską
zabawę publiczną, zwaną maskaradą.
W takich balach brała udział dawniej tylko szlachta,
a gdy zdarzyło się, że korzystając z maski, jakiś
mieszczanin dostał się na salę i niebacznie dał się
poznać, wtedy usuwano go za drzwi.
Karnawał był zabawą nie tylko dla najwyższego
stanu. Lud wiejski również bawił się na swój sposób
w czasie zapustów. Na wsiach był to okres ożywionych
kontaktów towarzyskich. Zbierano się na wspólne
skubanie pierza, które kończyło się muzyką i sutym
poczęstunkiem.
W ostatki centrum życia towarzyskiego stawała się
karczma. Bawiły się tu zamężne kobiety wprowadzające do swego grona świeżo zaślubione dziewczęta,
bo czas karnawału - jak żaden inny - sprzyjał swataniu
i weselom. Do karczmy zaglądali też kawalerowie
i panny na tzw. podkoziołek. Tak nazywano figurkę w
kształcie chłopca lub koziołka, której składano „okup”
mający zapewnić dziewczętom rychłe zamążpójście.
Najweselszy był ostatni tydzień karnawału - od
Tłustego Czwartku do „kusego” wtorku. Jedzono
wówczas i pito tak, jakby chciano na zapas zaspokoić
apetyt i pragnienie przed nadchodzącym czterdziesto-

dniowym postem. Na wiejskich stolach królowały
rożnego rodzaju bliny, pampuchy i racuchy.
Przez ostatnie dni karnawału po wsiach krążyły
pochody przebierańców. Były wśród nich postaci znane
z kolędowania bożonarodzeniowego jak np.
niedźwiedzie, a także konie, bociany, żurawie, Cyganie,
żandarmi. Obnoszono również słomianą kukłę
„Zapusta”, co miało zapowiadać rychły koniec zabaw
i szaleństw.
Ze zwyczajów mieszczańskich najbardziej znany
jest „babski comber” urządzany przez przekupki
krakowskie w Tłusty Czwartek. Tego dnia straganiarkom było wszystko wolno. Śmiesznie przebrane za
strojne damy schodziły się na Rynek krakowski
i rozpoczynały „polowanie” na nieżonatych mężczyzn.
Rozochocone przekupki zaczepiały przechodniów,
zatrzymywały przejezdnych i porywały ich do tańca
żądając wykupu.
Obecnie tradycje karnawałowe kojarzą nam się
głównie z gorącymi rytmami brazylijskiej samby czy też
tajemniczymi weneckimi maskami. Dziś niemal
wszystkie dawne wierzenia, obrzędy i zabawy
zapustne, tak niegdyś liczne, różnorodne i bogate,
odeszły w przeszłość. Jednak współczesny karnawał w
Polsce także jest pełen szalonych i kolorowych zabaw.
Lubimy dobrze bawić się i spotykać w gronie przyjaciół.
Karnawałowe zabawy organizujemy w domach, ale też
uczestniczymy w imprezach publicznych w restauracjach, teatrach, kinach i innych instytucjach kulturalnych. Podczas przyjęć na stołach królują tradycyjne
potrawy kuchni polskiej: bigos, czerwony barszcz
z pasztecikami, śledzie w różnej postaci, pieczone
mięsa. Do łask wracają bale maskowe. Tradycją wielu
szkół i przedszkoli jest organizacja zabaw karnawałowych dla najmłodszych.
Szczególnie celebrujemy tradycje związane
z końcem karnawału. Jedną z nich jest Tłusty Czwartek,
podczas którego cała Polska zajada się pączkami.
Mówi się, że jeśli ktoś w tym dniu
w ogóle nie zje tego specjału, nie będzie się mu wiodło.
Warto dodać w tym miejscu, że pączki są znane
w Polsce co najmniej od czasów średniowiecza, ale
zwyczaj smażenia ich na słodko pojawił się u nas
dopiero około XVI wieku. Wcześniej nadziewano je
słoniną oraz boczkiem i smażono je na klarowanym
maśle. Kolejny kultywowany zwyczaj to „śledzikowy”
wtorek. Tego dnia, jak przed wiekami, punkt dwunasta
cichnie muzyka i odgłosy zabawy. Po okresie szaleństw
przychodzi czas zadumy i wyciszenia, w którym
przygotowujemy się do świąt Zmartwychwstania
Pańskiego. Jak głosi ludowe porzekadło „Już po
karnawale – czas na Gorzkie Żale”.
Agnieszka Włodarczyk – Peszke

„Kto czyta książki, żyje podwójnie”
Myśl słynnego pisarza (Umberto Eco) zalicza się do
najbardziej znanych cytatów dotyczących roli książek
w życiu człowieka. Często umieszcza się ją w bibliotekach jako zachętę do korzystania z obszernych
zbiorów, służy także jako myśl przewodnia konkursów
literackich. I słusznie! Chociaż książki w dobie internetu
schodzą na dalszy plan, nie należy zapominać o ich
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licznych zaletach, do których należą przede wszystkim:
wartość edukacyjna oraz znamienny wpływ na rozwój
osobowości każdego z nas.
Obecnie prowadzone są liczne kampanie mające
propagować czytanie książek. W telewizji zamieszczane są spoty reklamowe traktujące o czytaniu
dzieciom przez dorosłych, nigdy też księgarnie nie były
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tak popularne jak teraz, gdy pozornie odchodzimy od tej
nieco przestarzałej formy rozrywki. Większość programów
telewizyjnych, internet i inne nowoczesne formy przekazu
usilnie starają się odwrócić naszą uwagę od tradycyjnych
źródeł informacji, lecz nie zawsze mogą je zastąpić.
Może warto byłoby zadać sobie pytanie: czy książki
papierowe znikną i zostaną zastąpione przez e-booki?
Miejmy nadzieje, że tak się nie stanie. Nic bowiem nie zastąpi
„obcowania” z książką, jej zapach, pożółkłe kartki papieru
wytwarzają pewien rodzaj intymności i magii. Biblioteki nie są
może tak wygodne jak wyszukiwarki internetowe, jednak to
one służą nam najwierniej, tworzą swoisty klimat.
Równie znamienna jest wartość rozrywkowa książek.
Książki, bawiąc, wpływają na nasze uczucia, myśli,
przekonania. Dzięki temu (pod warunkiem, że lektura jest
przez nas wybierana racjonalnie!) w dalszym życiu łatwiej
podejmujemy złożone decyzje, często podświadomie
kierując się np. zapatrywaniami pozytywnych bohaterów
naszych lektur.
Kolejną cechą książek jest stymulowanie rozwoju
językowego, ciągłe poszerzanie zakresu używanych przez
nas słów oraz doskonalenie stylu wypowiedzi. W czasach,
gdy kultura żywego słowa pozostawia wiele do życzenia,
książka staje się ostatnią deską ratunku. Zagłębiając się
w złożone i bogate w znaczenia utwory literackie,
nieświadomie rozwijamy także zdolność abstrakcyjnego
myślenia i budowania dłuższych i bardziej skomplikowanych
form wypowiedzi, zarówno pisemnej, jak i ustnej.
Wskazane zalety książek są wyzwaniem zarówno dla

nauczycieli i rodziców w zakresie edukacji czytelniczej dzieci
i młodzieży. Warto poczynić wszelkie starania, by dzieciom
czas wolny, chociaż w małej części, wypełniało czytanie
książek, które byłoby alternatywą dla komputera, tableta czy
telefonu.
Edukacja czytelnicza dzieci i młodzieży jest jednym
z kierunków polityki oświatowej w bieżącym roku szkolnym.
Nauczyciele podejmują szereg działań sprzyjających
realizacji tego celu. W szkołach odbywają się liczne
konkursy, których celem jest mobilizowanie uczniów do
czytania wartościowych pozycji lekturowych.
Propagowaniu czytelnictwa sprzyja także ogólnopolska
akcja Narodowego Czytania, w której nasza gmina od kilku
lat bierze aktywny udział. W tym roku w pierwszą sobotę
w r z e ś n i a b ę d z i e m y c z y t a ć „ We s e l e ” S t a n i s ł a w a
Wyspiańskiego, gdyż to właśnie ta książka została wybrana
tegoroczną lekturą Narodowego Czytania.
Pomimo wielu kuszących propozycji ze strony nowych
form przekazu informacji, książka pozostaje jedynym
wiernym, niezmiennym i ciągle wnoszącym liczne wartości
do naszego życia towarzyszem. Pomaga nam w podejmowaniu racjonalnych decyzji, udoskonala nasz język, a także
zapewnia niezmiennie interesującą rozrywkę. „Kto czyta
książki, żyje podwójnie”, a więc życiem swoim i bohaterów
swoich lektur, co w dużym stopniu wpływa na pozytywny
rozwój osobowości, pozwala poznać dzieje minionych epok,
ich kulturę i obyczaje. Cytując słowa Kartezjusza: „Czytanie
książek jest jak rozmowa z ludźmi minionych epok”.
Justyna Milejska-Cień

Trening czyni mistrza
Od dziesięciu lat uczniowie naszej gminy mają możliwość
uczestnictwa w obozach sportowych organizowanych
w Centralnych Ośrodkach Sportu. Tego typu wyjazdy zostały
zainicjowane przez Pana Marka Smolińskiego - nauczyciela
wychowania fizycznego i cieszą się dużą popularnością
wśród dzieci i młodzieży naszej gminy.
Centralny Ośrodek Sportu (COS) jest podmiotem
wyspecjalizowanym w szkoleniu sportowym kadry
olimpijskiej i narodowej, zarówno seniorów, jak i juniorów.
Posiada sześć Ośrodków Przygotowań Olimpijskich:
w Spale, Władysławowie, Giżycku, Wałczu, Szczyrku
i Zakopanem.
W przeciągu dziesięciu lat nasi młodzi sportowcy
odwiedzili wszystkie wyżej wymienione ośrodki, niektóre
z nich nawet dwukrotnie.
Podstawowym zadaniem COS jest zapewnienie
warunków dla szkolenia sportowego prowadzonego przez
polskie związki sportowe i inne podmioty zajmujące się
kulturą fizyczną, w tym przede wszystkim do tworzenia
warunków odpowiednich dla przygotowywania kadry
narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich
i paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach
Europy oraz mistrzostwach świata.
Pobyt naszych uczniów w Centralnych Ośrodkach Sportu
jest zatem dla nas niezmiernym zaszczytem, a jednocześnie
wyzwaniem.
W tym roku obóz sportowy został zorganizowany
w Zakopanem. Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek
Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem charakteryzuje się
unikalnym położeniem obiektów oraz wyjątkowymi
uwarunkowaniami geograficzno-historycznymi.
W skład infrastruktury ośrodka, oprócz tradycyjnych

obiektów, takich jak hala sportowa, pływalnia, siłownie,
wchodzi Wielka Krokiew, na której odbywają się zawody
w ramach Pucharu Świata i Grand Prix w skokach
narciarskich. Wjazd wyciągiem linowym na Wielką Krokiew
był jedną z atrakcji dla uczestników obozu.
Nasi uczniowie mogli doskonalić swoje umiejętności
sportowe w profesjonalnie wyposażonych obiektach. Zajęcia
odbywały się w hali sportowej, siłowni oraz na pływalni.
Dodatkową formą rekreacji, a zarazem treningu była
jazda na łyżwach, którą nasi uczestnicy mogli doskonalić na
największym lodowisku na Podhalu, wchodzącym w skład
infrastruktury ośrodka.
Oprócz treningów sportowych uczniowie mogli również
podziwiać piękno tatrzańskiej przyrody. Sprzyjał temu m.in.
wjazd na Gubałówkę. Jest to miejsce niezwykle popularne ze
względu na łatwą dostępność (na szczyt wjeżdżamy kolejką
linowo-terenową) i niesamowite widoki. Ze szczytu roztacza
się panorama na Zakopane i górujące nad nim Tatry. Bez
trudu można dostrzec Giewont i Kasprowy Wierch, a przy
dobrej pogodzie również najwyższe szczyty Tatr Wysokich.
Jedną z atrakcji był także spacer po Krupówkach
-najsłynniejszym deptaku stolicy Tatr. Każdy turysta
odwiedzający Zakopane czuje obowiązek przespacerowania
się kilometrową aleją Krupówek, wpatrując się w górujący
nad miastem Giewont. Poza mnóstwem sklepów i budynków
w stylu zakopiańskim znajduje się tu Muzeum Tatrzańskie.
Myślę, że wszyscy uczestnicy wyjazdu mile wspominają
spędzony czas. Była to doskonała forma aktywnego
wypoczynku, która z pewnością dostarczyła uczniom siły
witalnej na II semestr nauki, a zdobyte tam umiejętności
sportowe na pewno zaowocują w przyszłości.
Justyna Milejska-Cień
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