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Słowami piosenki w wykonaniu Haliny Kunickiej rozpoczynamy wakacje.
Rok szkolny 2016/2017 został zakończony. Uczniowie otrzymali cenzurki,
a najbardziej pracowici nagrody i gratulacje. Szkolna brać korzysta ze słońca,
luzu i wakacyjnych wyjazdów.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z końcem czerwca wójt także
otrzymuje cenzurkę w postaci absolutorium. Jest to ocena wykonania budżetu
gminy za rok 2016, której dokonuje komisja rewizyjna Rady Gminy, Regionalna
Izba Obrachunkowa oraz Rada Gminy w głosowaniu nad uchwałą o udzieleniu
absolutorium. W dniu 14.06.2017 Rada Gminy Kruszyna jednogłośnie taką
uchwałę podjęła, oceniając pozytywnie realizacje powziętych zamierzeń
budżetowych. Absolutorium udziela się wójtowi, jako organowi wykonawczemu, ale tak naprawdę realizacja budżetu to wspólna praca wójta, rady
i pracowników Urzędu Gminy. Cieszę się bardzo z celującej oceny ale mam
świadomość, że ten przysłowiowy „wózek” ciągniemy wspólnie w kierunku
rozwoju naszej gminy.
Mimo, że lato czeka nie przerywamy pracy i z uporem realizujemy zadania
budżetowe wytyczone na rok 2017. Obecnie pracujemy nad przetargami na
budowę kanalizacji w Kruszynie, modernizację kotłowni w Urzędzie Gminy,
modernizacje drogi transportu rolnego, t.j. ul. Cegielnia w Kruszynie oraz dróg:
Górnej, Borowińskiej, Słonecznej w Bogusławicach, Północnej i Słonecznej
w Widzowie, monitorujemy budowę drogi powiatowej w Lgocie Małej
i przebudowę drogi w Wikłowie, realizujemy przebudowę ulicy Antoniowskiej w
Widzowie, rozbudowę oczyszczalni ścieków. Mam nadzieję, że uda nam się
pomyślnie zrealizować wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia.
Na wspomnianej wyżej sesji Rady Gminy podjęta została uchwała o emisji
obligacji komunalnych na kwotę 6 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację
inwestycji gminnych. Zapewniam Państwa, że decyzja ta jest szczegółowo
przeanalizowana i w chwili obecnej nie powinna budzić żadnych obaw. Nawet
wobec skromnego budżetu musimy dążyć do rozwoju gminy Kruszyna
i poprawy warunków życia jej mieszkańców poprzez nawet kosztowne
inwestycje.
Chciałabym zaprosić Państwa niezwykle serdecznie na Powiatowe Święto
Plonów, które odbędzie się 27.08.2017 r. w Kruszynie. Dożynki powiatowe
organizowane są już po raz 18. Każdego roku inna gmina jest gospodarzem
uroczystości. W tym roku zaszczyt ten przypadł naszej Gminie. Promujmy więc
gminę Kruszyna liczną frekwencją na imprezie i barwnymi dekoracjami swoich
posesji.
Na wakacje życzę wszystkim mieszkańcom, gościom i przyjaciołom gminy
Kruszyna dużo słońca, udanego odpoczynku, niezapomnianych wrażeń
z podróży oraz uśmiechu i optymizmu.
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Emisja obligacji komunalnych
W dniu 14 czerwca 2017 roku Rada Gminy Kruszyna
podjęła decyzję o wyemitowaniu przez Gminę obligacji
komunalnych na łączną kwotę 6 mln zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, które planowane są
do zrealizowania w ciągu najbliższych dwóch lat.
Obligacje zastąpią planowane wcześniej do
zaciągnięcia kredyty, a także pozwolą na uzyskanie
dodatkowych środków na finansowanie inwestycji.
Obligacje komunalne są to papiery wartościowe
emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Stanowią alternatywne dla kredytu źródło finansowania
inwestycji. Ze względu na większą elastyczność
dotyczącą wykupu, obligacje są korzystniejsze niż
kredyty dla gmin, które nie mają możliwości uzyskania
kredytów o wysokiej wartości i ich spłaty w stosunkowo
krótkim czasie. W przypadku kredytu, spłata rat kapitału
najczęściej musi się rozpocząć od razu w następnym
roku po zaciągnięciu zobowiązania, natomiast obligacje
dają możliwość odroczenia wykupu nawet o kilkakilkanaście lat. W tym okresie regulowane są jedynie
odsetki, natomiast wykup następuje wtedy, kiedy gmina
ma korzystną sytuację finansową. Istnieje również
możliwość przesuwania terminu wykupu obligacji –
zarówno odsuwanie wykupu w czasie ze względu na
brak środków finansowych, jak również wcześniejszy
wykup w przypadku posiadania nadwyżek finansowych.
W przypadku kredytu najczęściej takiej możliwości nie
ma, lub trudno ją z bankiem wynegocjować. Oczywiście
wykupu obligacji nie można odsuwać w nieskończoność, ale okres ten sięga czasami nawet kilkunastu lat –
tymczasem kredyt trzeba spłacić w dużo krótszym
terminie.
Oprocentowanie obligacji jest porównywalne do
kredytu, a często zdarza się, że niższe.
Gmina Kruszyna zamierza wyemitować obligacje
komunalne na kwotę 6 milionów złotych - 1 882 000 zł
w roku 2017 oraz 4 118 000 zł w roku 2018. Wykup
obligacji zaplanowany został na lata 2024-2033. Środki

pozyskane z emisji obligacji przeznaczone zostaną na
zadania inwestycyjne oraz wcześniejszą spłatę rat
jednego z kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach.
Planowane przeznaczenie środków pochodzących
z obligacji to:
- rozbudowa oczyszczalni ścieków 873 000 zł
- budowa kanalizacji w m. Kruszyna – 4 550 000 zł
- modernizacja dróg gminnych – 479 000 zł
- przedpłata kredytu – 98 000 zł
Decyzja o wyemitowaniu obligacji w takiej wysokości
nie była decyzją łatwą i budziła wiele kontrowersji.
Jednak inwestycje zaplanowane do zrealizowania za
pozyskane środki są od wielu lat bardzo oczekiwane
przez społeczność Kruszyny oraz niezmiernie ważne
dla wszystkich mieszkańców. Jak wiemy gmina posiada
jedno główne ujęcie wody pitnej w Kruszynie, które
zaopatruje w wodę pitną niemalże wszystkich
mieszkańców gminy, a które z powodu braku kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Kruszyna jest zagrożone
zanieczyszczeniem bakteriami pochodzenia fekalnego
z uwagi na nieszczelne szamba. Bez wody pitnej
niemożliwe jest nasze życie. Dlatego też należy odłożyć
w czasie inne, być może też ważne, zadania, a realizować te, które zabezpieczą podstawowe potrzeby
niezbędne do codziennego funkcjonowania. Bez
pomocy zewnętrznej – dotacji, pożyczek, kredytów
bądź obligacji – Gmina nie jest w stanie w krótkim czasie
wykonać kosztownych, wielomilionowych inwestycji.
Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków należą do najdroższych przedsięwzięć podejmowanych przez gminę. Jednak aby hasło
„ochrona środowiska naturalnego i troska o przyjazne
środowisko dla człowieka” nie było pustym należało
zmierzyć się z bardzo trudną i odpowiedzialną decyzją
jaka była właśnie decyzja o emisji obligacji komunalnych. Zaciągnięcie tego rodzaju kredytu zapewni
lepszą teraźniejszość i przyszłość mieszkańcom gminy.

Co słychać w „Drużynie Powiatu”?

W latach 2016-2017 Gmina Kruszyna realizuje
Projekt Partnerski „Drużyna Powiatu” w ramach Osi
Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1
Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy
aktywnej integracji osób i grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym - współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie
jako partnera wiodącego wspólnie z 10 Ośrodkami
Pomocy Społecznej z terenu powiatu częstochowskiego jako partnerami.
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Z początkiem roku 2017 Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kruszynie przystąpił do realizacji kursów
i/lub szkoleń zawodowych dla uczestników w ramach
ww. Projektu. Ogółem koszt realizacji projektu w 2017r.
wynosić będzie około 96.376zł. w tym ze środków EFS
w kwocie 66.744zł. i wkładu własnego w kwocie
29.632zł.
Celem głównym Projektu jest wzrost zdolności do
zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób
korzystających z pomocy społecznej w okresie od
1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku.
Jednym z rodzajów działań skierowanych do
uczestników projektu, w tym roku, jest możliwość
udziału w kursach zawodowych oraz szkoleniach
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i w związku z tym podniesienie kwalifikacji
zawodowych, czy uzyskanie odpowiednich uprawnień
koniecznych do wykonywania określonej pracy.
Działania te mają za zadanie zwiększenie szans na
zatrudnienie poszczególnych osób.
Na obecną chwilę spośród 28 osób, które rozpoczęły
udział w projekcie:
· 1 osoba zrezygnowała z uczestnictwa nie
otrzymując wsparcia specjalistycznego;
· 25 osób uczestniczyło w Treningu umiejętności
społecznych realizowanym w okresie od września do
października 2016 r.;
· 4 osoby podjęły zatrudnienie;
· 24 osoby uczestniczą w indywidualnych
konsultacjach psychologicznych;
· 3 osoby ukończyły kurs magazyniera z obsługą
wózka jezdniowego;
· 1 osoba ukończyła kurs księgowości wspomaganej
komputerem;
· 2 osoby ukończyły kurs nowoczesnego sprzedawcy
z modułem z obsługą kas fiskalnych i innych urządzeń
sklepowych;

· 3 osoby ukończyły kurs krawiecki;
· 6 osób ukończyło kurs opiekunki środowiskowej;
· 2 osoby ukończyły kurs technologa robót
wykończeniowych;
· 1 osoba ukończyła kurs profesjonalnego sprzątania;
· 1 osoba ukończyła kurs szycia i modelowania firan;
· 1 osoba jest w trakcie realizacji kursu kosmetyki
z elementami wizażu i stylizacją paznokci;
· 2 osoby uczestniczą w kursie prawa jazdy kat. C,
C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona dla
kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy;
· 1 osoba realizuje kurs fryzjerski;
· 2 osoby realizują kurs kucharza
· 1 osoba realizuje kurs koloryzacji, strzyżenia
i czesania.
Reasumując - realizacja Projektu z pewnością
przyczyni się do polepszenia sytuacji społecznozawodowej mieszkańców Gminy Kruszyna poprzez
nabycie przez nich nowych umiejętności, w tym
poruszania się po rynku pracy, uzyskania nowych
kwalifikacji zawodowych oraz kształtowania
umiejętności społecznych.

Nowy okres zasiłkowy dla świadczenia
wychowawczego 500+, funduszu alimentacyjnego
i świadczeń rodzinnych
W związku z nadchodzącym nowym okresem
zasiłkowym na rok 2017-2018 Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Kruszynie informuje, iż:
· od 1 sierpnia 2017r. przyjmowane będą wnioski
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
500+ i funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy
od 1 października 2017r. do 30 września 2018r.,
natomiast
· od 1 sierpnia 2017r. przyjmowane będą wnioski
o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz
z dodatkami na okres zasiłkowy od 1 listopada 2017r.
do 31 października 2018r.
Wnioski będzie można składać w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Kruszynie, ul. Kmicica 5, pokój
nr 9. Wzory druków będą dostępne od 1 sierpnia 2017r.
Istnieje również możliwość złożenia wniosków drogą
elektroniczną poprzez:
- bankowość elektroniczną,
- system EMPATIA, adres strony: empatia.mrpips.gov.pl
- ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji
Publicznej) adres strony: epuap.gov.pl, (aby to zrobić
trzeba mieć profil zaufany).
- PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych), gdy osoba posiada profil
PUE.
W podanym okresie organ właściwy bada sytuację
dochodową za 2016 rok oraz wszelkie zmiany
następujące po tym roku.
Świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje
matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo
opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia
przez dziecko 18. roku życia. O świadczenie na
pierwsze dziecko można ubiegać się jeżeli dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty

800,00zł. netto, a gdy członkiem rodziny jest dziecko
niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze
przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty
1 200,00zł. netto. Świadczenie wychowawcze na drugie
i kolejne dziecko przyznawane jest bez względu na
dochód w rodzinie.
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
w rodzinie nie przekracza kwoty 725zł. netto. Ubiegać
się mogą o nie osoby do ukończenia 18 roku życia lub
do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy uczą się
w szkole lub szkole wyższej, a w sytuacji posiadania
orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak
nie więcej niż 500,00zł miesięcznie.
Od nowego okresu zasiłkowego tj. od 01 listopada
2017r. wzrasta kryterium dochodowe uprawniające do
przyznania świadczeń rodzinnych. Prawo do zasiłku
rodzinnego wraz z dodatkami przysługiwać będzie,
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo
dochód osoby uczącej się nie przekroczy kwoty
674,00zł. netto. W przypadku gdy członkiem rodziny
jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo
o znacznym stopniu niepełnosprawności, kryterium
dochodowe wzrasta do kwoty 764,00zł. netto w przeliczeniu na osobę.
Wszelkich informacji można uzyskać w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszynie
ul. Kmicica 5, pokój 9 lub pod numerem telefonu 34 32020-03 wew. 32.
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Fundacja sztandaru dla Szkoły Podstawowej
Fundacji „Elemenatrz” w Jackowie
Ufundowanie sztandaru zostało pomyślane jako DAR
ŚRODOWISKA LOKALNEGO I ORGANU
PROWADZĄCEGO SZKOŁĘ.
Uroczystość poświęcenia sztandaru zaplanowano na
dzień-1.IX.2017r.
Projekt sztandaru został oparty o wskazania
społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej Fundacji
„Elementarz” w Jackowie, a szczegółowo opracowany
przez p.p. Małgorzatę Czarnecką.
Sztandar jest wykonywany przez Pracownię Haftu
Artystycznego ”Haft Art” p. Małgorzaty Czarneckiej.
Sztandar będzie ufundowany przez Radę Rodziców
Szkoły Podstawowej w Jackowie oraz Fundację
Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz”

w Katowicach (organ prowadzący szkołę).
Fundatorami mogą być: osoby fizyczne, rodziny, firmy,
stowarzyszenia.
Fundator wykupuje „gwóźdź”. Każdy z fundatorów
osobiście (w przypadku rodzin, firm, stowarzyszeń –
przedstawiciel) będzie przybijał „gwóźdź” w czasie
uroczystości dnia 1 września 2017r.
Cenę „gwoździa” ustalono na kwotę min. 100,00zł.
Wpłat można dokonywać na konto nr 26 8258 0005
2001 0000 1762 0001
Szczegółowych informacji udziela p. Danuta Kulińskadyrektor Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz”
w Jackowie.
Danuta Kulińska

Sukces Jana Dobrakowskiego
Uczeń Gimnazjum w Zespole Szkolnym w Widzowie
zdobył tytuł podwójnego laureata w Wojewódzkich
Konkursach Przedmiotowych z Matematyki i Fizyki. W
tym roku zdobył także tytuł laureata XII Olimpiady
Matematycznej Juniorów. Janek oprócz tych sukcesów
może pochwalić się jeszcze startowaniem w XI
O l i m p i a d z i e I n f o r m a t y c z n e j G i m n a z j a l i s t ó w,
Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Chemii,
XVIII Wojewódzkim Indywidualnym Konkursie z Fizyki
dla Gimnazjum. Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe
z Matematyki i Fizyki organizowane przez Kuratorium
Oświaty w Katowicach a koordynowane przez RODN
„WOM” w Bielsku-Białej składały się z trzech etapów o
zróżnicowanych stopniach trudności co widać po ilości
uczniów, którzy przechodzą dalej. Uczniowie zostali
podzieleni na 7 grup w zależności od terenu działania
poszczególnych Delegatur Kuratorium Oświaty
w Katowicach. Można powiedzieć, że w tym roku
konkursy były trudne ponieważ z matematyki pierwszy
etap pozytywnie zaliczyło tylko 18 uczniów, drugi etap
12 uczniów a trzeci 11 uczniów uzyskując tytuł laureata.
Z fizyki po pierwszym etapie zostało 6 uczniów, po
drugim już tylko 2 uczniów a tytuł laureata uzyskał tylko
Jan Dobrakowski. Należy tutaj podkreślić, że Janek
uzyskiwał bardzo wysokie punktacje: z matematyki 59
punktów a z fizyki 58 na 60 możliwych. Powyższe wyniki
dotyczą zakresu działania Delegatury w Częstochowie.
Porównując wyniki w całym województwie z matematyki
było tylko 5 uczniów na 112 laureatów z większa ilością
punktów niż miał Janek, a z fizyki tylko 3 uczniów na 23
laureatów miało więcej punktów. Na terenie działania
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Delegatury w Częstochowie podwójnych laureatów było
tylko 5.
Konkursy te skierowane są do uczniów szczególnie
uzdolnionych, wykazujących zainteresowanie
tematami i zagadnieniami związanymi z elementami
treści podstaw programowych z danych przedmiotów.
Uczniowie, którzy uzyskują tytuły laureata
w konkursach wojewódzkich są zwolnieni z pisania
odpowiednich części egzaminu gimnazjalnego
uzyskując z nich maksymalną ilość punktów i zostają
przyjęci do wybranej szkoły niezależnie od wyników
naboru.
Olimpiada Matematyczna Juniorów to ogólnopolskie
zawody matematyczne, o wysokim standardzie
merytorycznym, skierowane do uczniów gimnazjum.
Również finalistom i laureatom olimpiady przysługują
uprawnienia przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej oraz przy egzaminie gimnazjalnym. Janek
uzyskał tytuł laureata trzeciego stopnia to oznacza, że
znalazł się w grupie 44 najlepszych osób z 12.154
biorących udział w olimpiadzie. Najlepsi spośród
laureatów zostali zaproszeni do udziału w obozach
naukowych, które odbyły się w Szczyrku.
Janek jest uczniem uzdolnionym, ale przede wszystkim
pilnym, pracowitym, stale pogłębiającym swoje
zainteresowania. Thomas Alva Edison powiedział:
„Geniusz to wynik 1 procenta natchnienia i 99 procent
wypocenia”.
Gratulujemy Jankowi wspaniałych osiągnięć i życzymy
wielu kolejnych sukcesów.
Karol Dróżdż
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Bieg Rodzinny
W niedziele 4 czerwca 2017 r. po raz
trzeci z inicjatywy Wójta Gminy
Kruszyna z okazji Dnia Dziecka
zorganizowana została impreza
sportowa pt. Bieg Rodzinny, która
odbyła się na boisku wielofunkcyjnym
ORLIK w Kruszynie.
W zawodach uczestniczyli:
- najmłodsi mieszkańcy gminy
Kruszyna w kategorii
PRZEDSZKOLAK na dystansie 100m
- uczniowie klas I-III szkoły
podstawowej wraz z rodzicami w
kategorii BIEG Z RODZICEM na
dystansie 120 m
- uczniowie szkół podstawowych
klasy IV-VI w kategorii UCZEŃ SP na
dystansie 800 m
- uczniowie gimnazjum, którzy biegali
na dystansie 1000 m
- kobiety i mężczyźni w kategorii
OPEN na dystansie 1700 m
Celem imprezy było
upowszechnianie biegania jako
sposobu na aktywny wypoczynek,
integracja i aktywizacja mieszkańców
gminy Kruszyna oraz promocja gminy
Kruszyna.
Impreza jak co roku wzbudziła wielkie
zainteresowanie i odnotowała
dobrą frekwencję
Punktualnie o godz. 1330 pracę
rozpoczęło biuro zawodów, gdzie
uczennice Gimnazjum w Kruszynie
rejestrowały zawodników. Każdy
zawodnik otrzymał numer oraz pakiet
startowy składający się z wody
mineralnej i batonika.
Trasa biegu w zależności od
dystansu została wyznaczona
ulicami: Północną, Pocztową,
Księżycową, odcinek drogą
nieutwardzoną , ul. Sobieskiego.
Brama startowa oraz meta
usytuowane były na ul. Północnej.
Trasę biegową ubezpieczali strażacy
z OSP Kruszyna . Przedszkolaki
i rodzice z dziećmi biegli na płycie
boiska w kompleksie ORLIK.
Od godz. 1330 do zakończenia
imprezy czynna była strefa rozrywki
Fun Zone. Dla najmłodszych były
różne zabawy, makijaż buź,
skręcanie balonów a także pokazy
łucznicze pod okiem instruktora Pana
Włodzimierza Wasiaka. Dla
wszystkich organizatorzy serwowali
ciasto, kawę i herbate. Dla dzieci
frajdą była wata cukrowa.
Pierwszy odbył się bieg
przedszkolaków. Maluchom aktywnie
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kibicowali rodzice. Emocje widać było
na twarzach zarówno dzieci jak
i rodziców. Wszyscy szczęśliwie
ukończyli bieg za co zostali
nagrodzeni złotymi medalami
i słodkimi upominkami.
Nie mniej emocji i radości dostarczył
bieg w kategorii rodzic i dziecko.
Każda startująca para miała za
zadanie przebiec dwa okrążenia
boiska trzymając się za ręce. W tym
przypadku trudność stanowiło
zgranie tempa i sił dziecka i osoby
dorosłej. Dzięki dopingowi kibiców
wszystkie pary pokonały dystans
i zarówno rodzic jak i dziecko
otrzymali złote medale, a trzy
najszybsze pary puchary.
Znacznie trudniejsze zadanie mieli
uczniowie szkół podstawowych,
którzy musieli w jak najkrótszym
czasie przebiec 800 m. Na pokonanie
dystansu biegacze potrzebowali
ok. 6 min. Wysiłek startujących
został nagrodzony złotymi
medalami dla wszystkich.
Dorośli rywalizowali
na dystansie 1700 m.
Przed każdym biegiem nauczyciel
Sylwester Rorat przeprowadził
profesjonalną rozgrzewkę.
Bieg ukończyli wszyscy startujący.
Po zakończonych biegach licznie
zebrani kibice przemieścili się na
płytę boiska wielofunkcyjnego gdzie
przygotowana była dekoracja
zwycięzców. Najlepszym biegaczom
puchary i dyplomy wręczyła
Wójt Gminy Kruszyna
Pani Jadwiga Zawadzka.
Na zakończenie imprezy wśród
wszystkich startujących rozlosowane
zostały atrakcyjne nagrody, które
ufundowali sponsorzy.
W czasie losowania nagród na
boisku rozegrany został mecz
Orliki – Rodzice. Mecz zakończył się
remisem 5:5
W programie imprezy zaplanowany
był pokaz akrobatyczny w wykonaniu
uczennic szkoły w Kruszynie. Plany
pokrzyżowała pogoda. Nadciągnęły
burzowe chmury i większość
uczestników pospieszyła do domów.
Pokaz się odbył, ale niestety
niewiele osób podziwiało akrobatki.
Wszystkim biegaczom
serdecznie gratulujemy.
Składamy serdeczne podziękowania
sponsorom i organizatorom III Biegu
Rodzinnego w Kruszynie.
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Sukcesy sportowe uczniów naszej gminy
Dobiegł końca rok szkolny, rozpoczęły się wakacje,
więc czas na małe podsumowanie wydarzeń
sportowych. W tym roku szkolnym, podobnie jak
w latach poprzednich uczniowie szkół Gminy
Kruszyna brali udział w zawodach międzyszkolnych,
regionalnych, powiatowych albo krajowych.

Nauczyciele z naszych szkół organizują także zawody
sportowe, zapraszając drużyny z terenu powiatu
częstochowskiego czy radomszczańskiego.
Współpracują ze Starostwem Powiatowym
w Częstochowie oraz różnymi instytucjami lub
osobami pomagającymi w organizacji zawodów.
Z takich cyklicznych imprez, które organizujemy na
szczeblu powiatowym i wyższym można wymienić:
Memoriał Bogdana Tylikowskiego (Śp. wieloletniego
wiceprezesa Klubu Sportowego Polonia - Unia
Widzów i dyrektora Szkoły Podstawowej
w Widzowie), Mistrzostwa Regionalne w Piłce Nożnej,
Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy
Kruszyna, Międzygminne Zawody Sprawnościowe
„Jesteśmy Zdrowi i Sprawni Fizycznie”, Drużynowy
Powiatowy Turniej Szachowy.
Zawody sportowe organizowano także przy
współpracy z rodzicami uczniów np. rozgrywki piłki
nożnej podczas Dni Widzowa organizowanych przez
rodziców grup młodzieżowych klubu Unia - Polonia
Widzów, w których grały drużyny nie tylko z terenu
naszej gminy ale i gmin sąsiednich.
Przeglądając wyniki turniejów organizowanych przez
Szkolne Związki Sportowe umieszczone na stronie
http://www.szsczest.cba.pl, możemy śmiało
powiedzieć, że nasi zawodnicy nie mają się czego
obawiać, a wręcz przeciwnie, przeciwnicy często
muszą zadowolić się dalszymi miejscami
w klasyfikacji. W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie
osiągali znaczące wyniki w piłce ręcznej, piłce nożnej,
lekkoatletyce, szachach.
W tym roku pierwszy raz zdarzyło się, żeby dwie
drużyny z naszej gminy startujące w piłce nożnej
doszły do finału Gimnazjady Powiatu Częstochowskiego, a po jego rozegraniu zajęły I i II miejsca
w powiecie częstochowskim. Drużyna chłopów
z Kruszyny, zwyciężając, awansowała do rozgrywek

rejonowych, w których zajęła wysokie II miejsce.
W piłce nożnej sukcesy osiągały także dziewczęta.
Drużyna z Kruszyny zajęła II miejsce w powiecie
częstochowskim w piłce nożnej dziewcząt. W maju
rozgrywano zawody lekkoatletyczne. Nasi uczniowie
z gimnazjum zajmowali wysokie miejsca w klasyfikacji
indywidualnej. Gimnazjaliści z Kryszyny mogą
poszczycić się następującymi osiągnięciami:
I miejsce w biegu na 100 m dziewcząt, I miejsce
w rzucie dyskiem dziewcząt, II miejsce w rzucie
dyskiem chłopców, II miejsce w pchnięciu kulą
dziewcząt, III miejsce w biegu na 1000 m chłopców.
Natomiast uczniowie z Gimnazjum w Widzowie
zdobyli: I miejsce w skoku w dal chłopców i III miejsce
w pchnięciu kulą.
W piłce ręcznej sukces odniosły dziewczęta
z Kruszyny, zajmując II miejsce w powiecie
częstochowskim, ustępując tylko zawodniczkom
z Lelowa. Takie samo miejsce zajęli chłopcy
z Widzowa, także ustępując tylko drużynie z Lelowa.
II miejsce w powiecie częstochowskim zajęły także
dziewczęta ze Szkoły Podstawowej z Widzowa,
pokazując tym samym, że piłka ręczna ma swoich
mocnych przedstawicieli na terenie Gminy Kruszyna.
W tym roku po raz pierwszy uczennice z terenu Gmina
Kruszyna wystartowały pod kierownictwem Marka
Smolińskiego w Podbeskidzkiej Amatorskiej Lidze
Piłki Ręcznej Dziewcząt. Chociaż rozgrywki odbywały
się w soboty i nieraz przyszło pokonać prawie 200 km
w jedna stronę, to ostatecznie podsumowując sezon,
zawodniczki zajęły IV miejsce w II lidze. Więcej
informacji można znaleźć na stronie:
http://www.recznazywiecczyzna.ugu.pl.

Uczniowie osiągają także dobre wyniki w szachach.
W kategorii szkół podstawowych indywidualnie
uczennica z Lgoty Małej zajęła na jednej z szachownic
III miejsce. W kategorii gimnazjum uczniowie
z Widzowa plasowali się na I ,II i III miejscu, a
uczniowie z Kruszyny zajęli I i III miejsce na swoich
szachownicach. W klasyfikacji drużynowej uczniowie
z Widzowa zajęli III miejsce i awansowali do
rozgrywek rejonowych, w których także zajęli III
miejsce, a najwyżej sklasyfikowany uczeń zajął VI
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miejsce indywidualnie.
Uczniowie naszych szkół biorą także udział
w spotkaniach towarzyskich i charytatywnych.
Trampkarze młodsi klubu Unii – Polonii Widzów
uczestniczyli w turnieju charytatywnym w Poraju,
zajmując tam V miejsce.
Sukcesy sportowe, które osiągają uczniowie naszej
gminy są wynikiem ciężkiej pracy, wytrwałości
i odpowiedniej motywacji. Do podejmowania różnego
rodzaju aktywności sportowej inspirują uczniów
dodatkowe działania podejmowane w szkołach,
których celem jest ukazanie im korzyści płynących
z uprawiania sportu.
Jednym z takich działań był projekt pt. „W zdrowym
ciele- zdrowy duch”, który realizowali uczniowie kl. II
Gimnazjum im. Bohaterów Września w Kruszynie.
Pracując w czterech grupach, przez kilka miesięcy
realizowali zadania, których efekty zaprezentowali 23
maja. Jednym z zadań przydzielonych uczniom było
zorganizowanie spotkania z trenerem wybranej
dyscypliny sportowej. Realizatorzy projektu zaprosili
Sławomira Witkowskiego - trenera aikido

w Radomszczańskim Klubie Aikido. W trakcie
przeprowadzanego wywiadu uczniowie mogli
dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy na temat
japońskiej sztuki walki. Głównym punktem spotkania
był krótki pokaz walki zaprezentowany przez trenera
i ucznia Gimnazjum w Kruszynie- Marcina Gajoskaczłonka Radomszczańskiego Klubu Aikido.
Pozostałe grupy przeprowadzały ankietę badającą
dyscypliny sportowe uprawiane przez uczniów naszej
szkoły, której wyniki zaprezentowano w formie
prezentacji multimedialnej, wykonywały plakat
przedstawiający sylwetki najsłynniejszych polskich
sportowców oraz przygotowywały film ukazujący
sukcesy sportowe naszych uczniów oraz krótkie
relacje z wyjazdów na obozy sportowe.
Tegoroczne sukcesy sportowe odniesione przez
uczniów naszej gminy są powodem do dumy,
a zarazem motywacją do podejmowania kolejnych
wyzwań w nowym roku szkolnym. Wszystkim
startującym dziękujemy za promowanie naszej gminy
i gratulujemy osiągniętych wyników.
Karol Dróżdż, Sylwester Rorat, Marek Smoliński

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
Podczas tegorocznych zawodów sportowo - pożarniczych na
boisku sportowym w Widzowie
swoje umiejętności zaprezentowały jednostki z Ochotniczych
Straży Pożarnych. Jak wiadomo,
na terenie Gminy Kruszyna
działają ochotnicy w sześciu
jednostkach , z których dwie należą
do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
W rozgrywkach brały udział nie
tylko drużyny męskie. Spośród
czterech startujących jednostek
OSP (Widzów, Jacków, Łęg,
Bogusławice), dwie pierwsze
reprezentowały także kobiety.
Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze co roku są okazją do
sprawdzenia umiejętności i sprawności fizycznej, które strażacy
osiągają poprzez liczne szkolenia, kursy i ćwiczenia. Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach:
ćwiczeniu bojowym i sztafecie pożarniczej 7x50m z przeszkodami. Nad prawidłowością wykonywanych zadań
czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie. Sportowo –
pożarniczej rywalizacji towarzyszyła wspaniała atmosfera oraz strażacki doping przez licznie zgromadzoną
publiczność.
Po zaciętej rywalizacji klasyfikacja końcowa zawodów przedstawiała się następująco:
Grupa A – mężczyźni:
1. OSP Jacków – 101,0 (40,0 + 61,0)
2. OSP Łęg – 119,6 (58,6 + 61,0)
3. OSP Bogusławice – 120,3 (51,3 + 69,0)
4. OSP Widzów – 134,1 (63,6 + 70,5)
Grupa C – kobiety:
1. OSP Widzów – 153,6 (70,6 + 83,0)
2. OSP Jacków – 171,7 (97,2 + 74,5)
Zwycięskie drużyny w obu kategoriach, tj. drużyna męska OSP Jacków i drużyna żeńska OSP Widzów będą
reprezentowały naszą gminę w zawodach powiatowych.
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Obchody ku czci poległych podczas II wojny światowej
08.05.2017 r. odbyła się uroczysta akademia
zorganizowana przez uczniów Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Lgocie Małej. Akademia odnosiła się
do wydarzeń II wojny światowej, a w tym o pacyfikacji
Pieniek Szczepockich i o ofiarach, które zostały
upamiętnione na pomniku w tejże miejscowości.

Po zakończeniu części artystycznej, wszyscy
zebrani, zgromadzili się pod pomnikiem. Tam minutą
ciszy uczcili pomordowanych podczas II wojny
światowej i złożyli kwiaty oraz znicze pod pomnikiem.
Choć data zakończenia wojny ma charakter
symboliczny i skutki tych wydarzeń odbijały się piętnem
na ludności polskiej przez wiele następnych lat, to jest to
czas zadumy i refleksji nad tymi wydarzeniami.
Podczas II wojny światowej Polacy przeżyli
najtrudniejszy okres w swych dziejach. Nie dość, że
znowu utracili z takim trudem odzyskaną 20 lat
wcześniej niepodległość, to jeszcze skazani zostali,
głównie przez okupanta hitlerowskiego, na
wyniszczenia gospodarcze, biologiczne i zagładę.
Polska wyszła z wojny zrujnowana i zniszczona. Poza
tym radości z zakończenia koszmaru wojny i okupacji,
bycia w obozie zwycięzców, towarzyszyła świadomość
nowego uzależnienia i zniewolenia. Dalszych zniszczeń

i grabieży dokonały po wojnie stacjonujące wojska
radzieckie. Polska na mocy ustaleń na konferencji
w Jałcie między Churchillem, Rooseveltem i Stalinem
znalazła się w sowieckiej strefie wpływów. Jeszcze
przez pół roku od zakończenia wojny - do grudnia 1945r.
- obowiązywał stan wojenny na terytorium Polski,
traktowanej jako zaplecze frontu, co pozwalało stronie
radzieckiej prowadzić niczym nieskrępowaną politykę
w zakresie przejmowania mienia poniemieckiego,
uruchamiania w polskich zakładach produkcji przemysłowej, komunikacji i łączności dla własnych potrzeb,
stosowania represji wobec ludzi zagrażających tzw.
„bezpieczeństwu państwa”, włącznie z deportowaniem
ich w głąb Związku Radzieckiego. Do 1989 roku
w Polsce władzę sprawowali komuniści, którzy byli
zależni od Moskwy. Niestety skutki przebywania
w radzieckiej strefie wpływów oraz komunizm są
widoczne do dzisiaj w mentalności Polaków.
Musimy pamiętać, że dramat II wojny światowej
i narzucenie systemu komunistycznego jest nie tylko
doświadczeniem, podręcznikową przeszłością, ale
i przestrogą. Wojny bowiem, które wpierw rodzą się w
umysłach ludzi, powinny być już w zarodku piętnowane
i unicestwiane.

Z sercem do ludzi
Są ludzie, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia
niosą pomoc, angażują się w pracę na rzecz osób
i instytucji działających w różnych obszarach życia
społecznego. Można ich spotkać między innymi
w domach dziecka, hospicjach, domach pomocy
społecznej, muzeach i schroniskach dla zwierząt.
Pracują w instytucjach publicznych, organizacjach
pozarządowych, placówkach kultury, sportu i wielu
innych.
To wolontariusze.
Przed podjęciem takich aktywności, warto wiedzieć,
czym jest wolontariat. Każdy ma swoje pojęcie
o wolontariacie – jednym kojarzy się z towarzyszeniem
chorym, niepełnosprawnym, rehabilitacją, opieką nad
dziećmi w domach dziecka, szpitalach. Dla innych
wolontariat to zbiórki pieniędzy, żywności, bezpłatne
porady prawne, tłumaczenia. Każdy buduje swoje

skojarzenia dotyczące wolontariatu na bazie
wcześniejszych doświadczeń. Warto to pojęcie
sprowadzić do wspólnego mianownika i podać
wyróżniki pracy wolontariackiej.
Centrum Wolontariatu definiuje wolontariat jako
świadomą, dobrowolną działalność podejmowaną na
rzecz innych, wykraczającą poza więzi rodzinno
–przyjacielsko– koleżeńskie.
Wolontariuszem jest każda osoba fizyczna, która
dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje
świadczenia na rzecz organizacji, instytucji lub osób
indywidualnych, wykraczając poza więzi koleżeńskorodzinne.
Wolontariat działa również w naszej gminie. Od kilku
lat w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
organizowane są zbiórki pieniędzy dla potrzebujących.
Tym działaniom przewodniczy Pani Sekretarz Gminy
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Kruszyna- Małgorzata Wierzbicka.
Działania wolontariackie podejmuje również młodzieżuczniowie Gimnazjum im. Bohaterów Września
w Kruszynie założyli Szkolne Koło Wolontariatu, które
działa od trzech lat. Działalność kółka obejmuje szereg
działań we współpracy z różnymi instytucjami
i organizacjami.
Jedną z tych organizacji jest Fundacja „Oczami Brata”.
Współpracując z tą fundacją młodzi wolontariusze biorą
udział w Świątecznej Zbiórce Żywności dla
najuboższych prowadzonej w częstochowskich
supermarketach.
Kolejnym działaniem uczniów, w ramach współpracy
z fundacją, był udział w projekcie „(Nie)pełnosprawni Aktywni Kulturalnie”, w skład którego weszły
następujące wydarzenia: Salon Poezji , Happening,
Maskarada, Gra Miejska na terenie dzielnicy Błeszno.
Angażując się w te akcje, nasi wolontariusze zdobyli
wielką sympatię i zaufanie członków grupy
z niepełnosprawnością.
Promowali również program HDEF (Honorowy Dawca
Energii Fortum) oraz przygotowywali spektakl pt. „BajkiSamograjki, prawdziwe historie”.
Szkolne Koło Wolontariatu współpracuje także
z Częstochowskim Hospicjum, włączając się w akcję
Pola Nadziei.
Jest to akcja ekologiczno-charytatywna realizowana
wyłącznie przez hospicja. Została utworzona przez
Fundację Marie Curie Cancer Care z Edynburga
w Wielkiej Brytanii.
Pola Nadziei to edukacja i rozwój wolontariatu,
a zarazem pozyskiwanie środków na opiekę
paliatywną. W Pola Nadziei chętnie angażują się
wolontariusze z przedszkoli, szkół, a coraz częściej
także z firm. Wolontariusze sadzą jesienią żonkile
,dając wyraz jedności z chorymi. Obsadzają rabatki,
małe lub większe ogródki, a niektórzy nawet cale pola.
Do wiosny odbywają się prelekcje lub warsztaty
prowadzone przez pracowników i wolontariuszy
Fundacji. Wiosna to czas finałowych działań – kwest,
festynów i innych aktywności. Jednym ze stałych
elementów akcji jest Żółty Marsz Życia – pokojowa,
optymistyczna demonstracja, która chce pokazać, że
osoby nieuleczalnie chore są tuż obok nas, że żyją
i mają podobne, jak zdrowi ludzie, marzenia
i pragnienia. Nasi szkolni wolontariusze również w tym
roku przyłączyli się do tej szlachetnej akcji.
12 marca kwestowali przy Kościele świętego Macieja
w Kruszynie, zbierając datki dla Częstochowskiego
Hospicjum.
Oprócz wyżej wymienionych zadań członkowie
Szkolnego Koła Wolontariatu włączali się w szereg
działań mających miejsce w naszej gminie.
Podczas I, II i III Gminnego Biegu Rodzinnego
w Kruszynie wolontariusze prowadzili animacje dla
dzieci i pomagali w pracach organizacyjnych tego
przedsięwzięcia.
Zaangażowali się również w organizację Dnia Dziecka
i Andrzejek w Przedszkolu w Kruszynie. Wykorzystując
umiejętności zdobyte na szkoleniu animacyjnym,
przygotowali wiele animacji, takich jak: gry, zabawy,
zabawy z chustą animacyjną, malowanie twarzy,

skręcanie balonów.
Brali również udział w projekcie społecznym
„Akcja=Reakcja”, uczestnicząc w marszu
antynazistowskim przeciwdziałającym nietolerancji
oraz w debacie „Reagować czy akceptować”.
Szeroki zakres działań oraz duże zaangażowanie
młodych wolontariuszy przyczyniły się do nominacji
uczennic: Aleksandry Mróz, Martyny Surlejewskiej
i Natalii Kochmańskiej do Nagrody Wolontariusza Roku
2015. Uroczysta gala wręczania nagród odbyła się
w grudniu w Filharmonii Częstochowskiej.
Statuetkę z rąk Prezydenta Miasta CzęstochowyKrzysztofa Matyjaszczyka oraz tytuł Wolontariusza
Roku 2015 zdobyła Aleksandra Mróz. Jest to niezwykle
zaszczytne wyróżnienie, szczególnie dla osoby w tak
młodym wieku.
Wszyscy wolontariusze, którzy przez trzy lata
pracowali w szkolnym Kole Wolontariatu, podejmując
różnego rodzaju działania na terenie szkoły, gminy oraz
powiatu, zostali nagrodzeni dyplomami podczas
tegorocznej uroczystości zakończenia roku szkolnego.
Wręczenia podziękowań dokonał Pan Dyrektor Paweł
Klekot wraz z Panią Wójt Jadwigą Zawadzką.
Wolontariuszem może zostać każdy. Musi on
spełniać specjalne wymagania jedynie w przypadku
powierzenia mu zadań, do których wykonywania
przepisy wymagają szczególnych kwalifikacji.
Niepełnoletni potrzebują natomiast pisemnej zgody
opiekuna prawnego.
Warto podkreślić, iż wolontariat przynosi korzyści nie
tylko beneficjentom. Dla wolontariuszy jest to również
szansa zdobycia często pierwszych doświadczeń
zawodowych, nabycia umiejętności pracy w zespole, co
jest dobrze postrzegane przez potencjalnych
pracodawców. Działanie na rzecz innych otwiera także
drogę do poznania samego siebie, a także zawarcia
nowych znajomości czy nawet przyjaźni. To także
szansa na inne spojrzenie na otaczającą rzeczywistość.
Przede wszystkim jednak wolontariat jest okazją do
zrobienia czegoś dobrego dla drugiego człowieka, co
już samo w sobie stanowi olbrzymią satysfakcję.

Justyna Milejska-Cień
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Magiczna noc świętojańska
„Gdy słońce Raka zagrzewa, a słowik więcej nie śpiewa,
Sobótkę, jako czas niesie zapalono w Czarnym Lesie.
Tam goście, tam i domowi sypali się ku ogniowi”.
Jan Kochanowski „Pieśń świętojańska o Sobótce” ( fragment)

Utrwalony w literaturze przez Mistrza z Czarnolasu
pradawny zwyczaj przeżywa swój renesans.
W ostatnim czasie modne są różne świętojańskie
festyny i okolicznościowe imprezy w plenerze.
Organizatorzy oferują puszczanie wianków, zabawy
przy ognisku, tańce, występy zespołów ludowych. Na
innych obszarach Europy również występują podobne
święta – np. Midsummer w Wielkiej Brytanii i krajach
skandynawskich, któremu także towarzyszą festyny
z ogniskami rozpalanymi na wzgórzach, zabawami
i pokazami sztucznych ogni. U naszych wschodnich
sąsiadów – na Litwie i Łotwie dzień 24 czerwca jest
świętem państwowym i dniem wolnym od pracy.
Można spotkać się z różnorodnymi określeniami
tych zwyczajów: „noc Kupały”, „noc świętojańska”,
„sobótka”, „kupalnocka”. Skąd odmienność
nazewnictwa? Czy noc Kupały i noc świętojańska to to
samo? Otóż nie, choć oba określenia dotyczą tego
samego, prastarego pogańskiego święta, które na
poczet wkroczenia chrześcijaństwa na polskie ziemie
zyskało inny wymiar. Zobaczmy, jak ów zwyczaj
kształtował się w tradycji i kulturze.
Noc Kupały (sobótka, kupalnocka) to nazwa
obrzędu przypadającego na najkrótszą noc w roku
(okolice 21-22 czerwca) czyli przesilenie słoneczne.
Pochodzenia nazwy tego zwyczaju badacze doszukują
się na dwa sposoby. Może ona nawiązywać do bóstwa
zwanego Kupałą, który był (lub była – nie ma zgodności
co do płci) słowiańską wersją boga miłości (greckiego
Kupidyna). Czasami uważa się go też za syna Swaroga,
słowiańskiego boga nieba. Druga teoria dowodzi, że
nazwa wywodzi się z indoeuropejskiego słowa „kup”
(żarzyć się, jarzyć), lub „kump” (które oznacza jakąś
grupę, wspólnotę, zbiorowość). Natomiast nazwa
„sobótka” to polska nazwa dużych ognisk palonych
podczas świąt. Według innych źródeł może oznaczać
„mały sabat” i wiązać się z „demonicznym” charakterem
pogańskich świąt i obrzędów. Ze słowem „sobótka”
wiąże się również legenda, mówiąca, jakoby była to
uroczystość ku czci pięknej dziewczyny o imieniu
Sobótka. Jej narzeczony, Sieciech, powróciwszy
z wojny, miał swą wybrankę pojąć za żonę, jednak ich
wioska została nagle zaatakowana przez hordy wroga.
Podczas odpierania ataku Sobótka zginęła, trafiona
w samo serce. Miało to dziać się właśnie w noc letniego
przesilenia.
Noc Kupały była jednym z najradośniejszych
słowiańskich świąt. Było też ono obchodzone
w podobnym charakterze na obszarach zamieszkiwanych przez ludy bałtyckie, germańskie, celtyckie i
ugrofińskie. Kupalnocka poświęcona była żywiołom
wody i ognia, była też również świętem miłości,
płodności, słońca i księżyca.
Obchody kupalnocki rozpoczynały się od rytualnego
skrzesania ognia po uprzednim wygaszeniu wszelkich
palenisk w całej wsi. W obranym miejscu wbijano
w ziemię brzozowy kołek, po czym zakładano nań

jesionową piastę, koło ze szprychami owiniętymi
smoloną słomą. Następnie obracano koło tak szybko,
że w wyniku tarcia zaczynało się palić. Wtedy je
zdejmowano i płonące toczono do przygotowanych
nieopodal stosów, dzięki czemu zajmowały się ogniem.
Na spotkania przy ogniskach przychodzili przede
wszystkim ludzie młodzi. Skakanie przez ogniska
i tańce wokół nich miały oczyszczać, chronić przed
złymi mocami i chorobą. W ogniu składano również
ofiary ze zwierząt dla bogów. Do ognia wrzucano zioła,
których zapach roznoszący się po polach miał chronić je
przed klęskami żywiołowymi. Wierzono także, że
wszystkie zioła i kwiaty zebrane tej nocy miały magiczną
moc.
Noc sobótkowa była również nocą łączenia się
w pary, swoistym odpowiednikiem dzisiejszych
walentynek. Niegdyś kojarzenie małżeństw należało do
głowy rodu oraz starszyzny. Ale dla dziewcząt, które
chciały uniknąć tej formy dobierania partnerów, noc
Kupały była szansą zdobycia ukochanego. Młode
niewiasty plotły wianki (symbol dziewictwa) z kwiatów
i ziół, wpinały w nie płonące łuczywo i w zbiorowej
ceremonii ze śpiewem i tańcem powierzały je wodom
rzek i strumieni. Poniżej czekali chłopcy, którzy
próbowali wyłapywać wianki. Jeśli wianek zatonął,
wierzono, że właścicielkę czeka rychła śmierć,
natomiast gdy popłynął daleko, oznaczało to, że panna
nie może spodziewać się szybkiego zamążpójścia.
W tę niezwykłą noc śmiałkowie o czystych sercach
udawali się samotnie na poszukiwanie zakwitającego
raz w roku kwiatu paproci (perunowego kwiatu). Temu,
kto go zdołałby odnaleźć, kwiat miał przynieść
bogactwo i szczęście. Zdobycie rośliny nie było łatwe –
strzegły jej widzialne i niewidzialne straszydła. Motyw
magicznego kwiatu utrwalił się w literaturze dzięki
baśniom braci Grimm i powiastce Józefa Ignacego
Kraszewskiego.
Poza skakaniem przez ogień i szukaniem kwiatu
paproci, w noc Kupały odprawiano również rozmaite
wróżby, które miały pomóc poznać przyszłość. Wróżono
z kwiatów polnych i z wody
w studniach. Powszechnie wierzono też, iż osoby
biorące czynny udział w sobótkowych uroczystościach,
przez cały rok będą żyły w szczęściu i dostatku.
Data obchodów pogańskiego Święta Kupały
nieprzypadkowo zbiega się z wyznaczoną przez
Kościół datą obchodów Wigilii św. Jana. Wraz
z rozwojem wiary chrześcijańskiej i kultem świętego
Jana Chrzciciela, praktyki jakie były związane z letnim
przesileniem, zaczęły być wiązane z następującym po
nich świętem chrześcijańskim. Stąd polskie przysłowie:
„Przed świętym Janem najdłuższy dzień panem”. Przez
chrześcijan św. Jan Chrzciciel jest uznawany za
ostatniego biblijnego proroka przed nadejściem
Chrystusa. Jest to wyjątkowy święty – jako jedyny
cieszy się przywilejem obchodzenia jego uroczystości
w dniu urodzin i jak żaden inny święty wyrył
w zwyczajach polskich tyle silnych śladów.
W przypadającą na 23-24 czerwca Wigilię św. Jana,
przeprowadzano tzw. obrzęd święcenia wody. Jest
wciąż żywe przekonanie wśród ludu, że przed 24
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czerwca nie wolno kąpać się w rzekach, stawach
i jeziorach, bo jeszcze św. Jan „wody nie ochrzcił”.
W kościołach chrześcijańskich to również okres
święcenia ziół leczniczych. Z ziół obowiązkowo
święcone są dziurawiec, macierzanka, a także kwiaty
ogrodowe.
Na Kaszubach kultywowany jest zwyczaj ścinania
kani. Ten drapieżny ptak, według wierzeń ludowych był
uosobieniem wszelkiego zła, pogrzebanie go oznaczało
pozbycie się ze wsi złych czarów i ich sprawców.

Zwyczaj ten nawiązuje do śmierci św. Jana Chrzciciela,
skazanego na ścięcie przez Heroda.
Obie tradycje - pogańska i chrześcijańska współcześnie splotły się w jeden zwyczaj radosnego witania
początku lata. Noc świętojańska, najkrótsza noc w roku,
otoczona tajemnicami i magią, jest okazją do spotkań
towarzyskich i wspólnej zabawy. Zawiera w sobie
pamięć o minionych tradycjach, które warto
pielęgnować.
Agnieszka Włodarczyk – Peszke
(źródło: Internet)

Zielone szkoły
Prowadząc zajęcia z dziećmi w wieku szkolnym,
trudno oprzeć się tylko na tym, co dają lekcje w klasie.
W okresie, w którym dziecko ma ogromne potrzeby
i możliwości poznawcze, jest ciekawe otaczającego
świata, trzeba mu to umożliwić i wyjść ze sztywnych
miejsc pracy, jakimi są klasa i ławka szkolna.
Najlepszą okazją do poznania tego, co nas otacza,
uczenia się życia wśród innych, są śródroczne wyjazdy
połączone z nauką. Jest to trudna forma pracy, ale
dająca najwięcej możliwości rozwijania aktywności
poznawczej i twórczej ekspresji uczniów. Zdobyte w ten
sposób umiejętności, sprawności i wiedza są bardziej
trwałe i efektywne.
„Zielone szkoły” dla wielu dzieci są jedyną formą
wypoczynku poza miejscem zamieszkania, a dla
wszystkich stanowią okazję do poznania tego, co nas
otacza, uczenia się życia w grupie, odkrywania nowych
pasji. Dają one ogromne możliwości także nauczycielom, gdyż stwarzają sposobność lepszego
poznawania potrzeb i możliwości uczniów.
Wspólne spędzenie kilku dni najbardziej integruje
zespół klasowy, często pozwala zaistnieć tym uczniom,
którzy mają trudności w szkole. Nie liczy się tylko to, ile
kto wie, ale też co potrafi, jak funkcjonuje w grupie, czy
świetnie biega, tańczy lub konstruuje. Zadaniem osoby
kierującej rozwojem dziecka jest pobudzanie i rozwijanie jego aktywności twórczej. Ważne jest, aby w trakcie
wyjazdu poruszyć wszystkie rodzaje aktywności,
rozbudzić wiele, często nowych zainteresowań,
pozwolić odkrywać i spostrzegać to, co nam dorosłym
wydaje się oczywiste.
Układ treści programu zielonej szkoły pozwała na
poznanie regionu, w którym uczniowie przebywają
podczas kilkudniowego śródrocznego wypoczynku,
jego kultury, historii zabytków i atrakcji turystycznych,
tworząc pełnię otaczającego świata.
Tego typu wyjazdy edukacyjne cieszą się w naszej
gminie dużą popularnością. W tym roku szkolnym
zielone szkoły zostały zorganizowane w trzech
placówkach oświatowych.
Uczniowie Zespołu Szkolnego w Kruszynie i Zespołu
Szkolnego w Widzowie uczestniczyli w sześciodniowym wyjeździe do Jarosławca (od 28.05.2017 do
03.06. 2017). Głównym celem wyjazdu było poznanie
regionu Pomorza ze szczególnym uwzględnieniem jego
walorów historycznych, kulturowych, turystycznych
i rekreacyjnych.
Uczestnicy wyjazdu odwiedzili Muzeum Bursztynu
w Jarosławcu, latarnię morską oraz Park Wodny
„Panorama”. Odbywały się również piesze wycieczki po
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okolicy, konkursy, m. in. na najpiękniejszą budowlę
z piasku. Zorganizowana została również wycieczka do
Darłowa, podczas której zwiedziliśmy Zamek Książąt
Pomorskich i płynęliśmy statkiem. Byliśmy również
w Leonardii- parku edukacji i rozrywki, w którym
wszystkie gry i zabawki zostały zaprojektowane na wzór
konstrukcji Leonarda da Vinci oraz wykonane z drewna.
W „Pracowni Leonarda” uczniowie mogli zbudować
jego wynalazki i sprawdzić czy działają. Na „Placu
Strzelniczym” mieli możliwość przetestowania kuszy
i strzelania z katapulty. Budowali również Drabinę św.
Jakuba. Leonardia to miejsce, gdzie czas się zatrzymał,
gdzie słychać śpiew ptaków i radość dzieci z dala od gier
komputerowych.
Podczas wyjazdu, oprócz zajęć edukacyjnych
odbywały się również zajęcia taneczne (nauka salsy)
oraz integracyjne- ognisko, dyskoteka.
Kolejnym wyjazdem edukacyjno-rekreacyjnym
w naszej gminie był wyjazd uczniów Szkoły
Podstawowej Fundacji Elementarz w Jackowie oraz
Gimnazjum w Kruszynie na Mazury. Zakwaterowani byli
w ośrodku w Ostrowie Pieckowskim. W trakcie pięciu
dni pobytu mieli okazję zobaczyć inne słynne
miejscowości: Mrągowo i Mikołajki.
Uczniowie mieli okazję poznać malowniczo
położoną miejscowość w lesie, otoczoną jeziorami.
W drugim dniu pobytu odwiedzili Mrągowo - stolicę
Festiwalu Muzyki Country, w której znajduje się
miasteczko westernowe.
Western City 'Mrongoville' to odwzorowanie typowego
miasteczka westernowego z Dzikiego Zachodu,
z drugiej połowy XIX w. W parku odwiedzający między
innymi obejrzeli pokazy kaskaderskie i podziwiali
umiejętności kowbojskie. W miasteczku westernowym
znajdują się Saloon i Mexico Bar, sklepik z pamiątkami,
zabytkowa lokomotywa, strzelnica, dom grabarza,
a także cmentarz. Na terenie parku obowiązuje
specjalna waluta - dukaty. Indianin i miłe kowbojki
uczyły tańca, zaprezentowano pokaz jazdy konnej.
Uczestnicy wyjazdu odwiedzili również Mikołajki.
Miłośnicy pływania udali się do Hotelu Gołębiewski,
a zwolennicy spacerów przechadzali się wzdłuż brzegu
jeziora, podziwiając nowoczesne jachty, łodzie,
żaglówki.
Odbył się również spływ łodziami rzeką Krutynią,
w trakcie którego uczniowie mogli podziwiać piękno
krajobrazu i przyrodę Mazur.
Poza wycieczkami nie zabrakło takich atrakcji jak:
dyskoteki, zajęcia zumby, mecze i kąpiele w jeziorze.
Również uczniowie ze Szkoły Podstawowej
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w Lgocie Małej mieli możliwość skorzystania z kilkudniowej
wycieczki do Władysławowa, w trakcie której zwiedzili
Gdynię, Sopot i Hel.
Wyjazdy dostarczyły uczestnikom nowych wrażeń,
doświadczeń i pozytywnych przeżyć. Każdy uczeń miał

szansę pokazania się z jak najlepszej strony. Uczniowie
uczyli się samodzielności, samokontroli i samooceny.
W trakcie trwania zajęć poznawali słabe i mocne strony
swojej działalności.
Justyna Milejska-Cień, Izabela Możejko

Gminna Biblioteka Publiczna
Głównym ośrodkiem kultury na terenie Gminy Kruszyna jest
Gminna Biblioteka Publiczna, która zlokalizowana jest
w budynku Urzędu Gminy. Filia GBP mieści się w budynku
OSP w Widzowie. W zakresie działania biblioteki jest
organizowanie imprez kulturalnych oraz propagowanie
czytelnictwa. Filia w Widzowie dysponuje 7 200 woluminów,
a biblioteka w Kruszynie 12 820 książek.
Zbiór książek cały czas jest wzbogacany i uzupełniany
o literaturę piękną dla dorosłych, książki popularnonaukowe
oraz literaturę dla dzieci. Od dnia 29 maja 2017 roku GBP
posiada oficjalny profil na portalu społecznościowym
Facebook. Na stronę fb systematycznie dodawane są tytuły
nowości książkowych. Jest to nowa forma komunikacji
między czytelnikiem a biblioteką, w ten sposób czytelnik
może wykazać zainteresowanie np. danym tytułem. Ponadto
na stronie Urzędu Gminy znajduje się link do katalogu on-line
księgozbioru bibliotek.
Na chwilę obecną biblioteka w Kruszynie posiada 390,
a biblioteka w Widzowie 94 czytelników w różnym wieku.
Czytają najstarsi mieszkańcy naszej gminy jak również
najmłodsi. Pasją czytania nauczyciele „zarażają” nawet
przedszkolaków. 21 czerwca 2017 roku dzieci wraz
z opiekunkami z Przedszkola w Kruszynie odbyły wycieczkę
do GBP. Przedszkolaki z wielką radością zapoznawały się
z magicznym dla nich miejscem. Kilkoro z maluchów było
wcześniej w bibliotece ze swoimi rodzicami bądź starszym
rodzeństwem, jednak dla zdecydowanej większości była to

pierwsza wizyta wśród tylu książek. Jeden z przedszkolaków
już w tym samym dniu przyszedł z babcią, by zapisać się jako
czytelnik i wypożyczyć książki.
Biblioteka w Kruszynie bierze udział w ogólnopolskiej akcji
„Narodowe Czytanie”. W tym roku 2 września (sobota)
odbędzie się wspólne czytanie dramatu autorstwa
Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”, na które serdecznie
zapraszamy.
Zachęcamy wszystkich do polubienia i komentowania naszej
strony Facebook.

Wyjątkowa nagroda na koniec roku szkolnego
Tradycją naszej gminy stało się, że tuż przed
zakończeniem każdego roku szkolnego najlepsi uczniowie
zostają zaproszeni przez władze gminy na wycieczkę. W ten
sposób gospodarze naszej gminy chcą docenić pracę
i zaangażowanie dzieci i młodzieży w naukę w mijającym
roku szkolnym. To także znakomita okazja, by uczniowie
z naszych szkół spotkali się i wspólnie spędzili ze sobą czas.
W tym roku tą nagrodą uhonorowano 44 uczniów ze
starszych klas szkół podstawowych oraz gimnazjów. To
młodzi ludzie godni naśladowania, którzy popierając swe
uzdolnienia systematyczną pracą osiągają wysokie wyniki
w nauce, wyróżniają się zachowaniem i wzorową postawą
uczniowską, mają na swoim koncie sukcesy w konkursach
i zawodach sportowych, aktywnie uczestniczą w życiu szkoły
i społeczności lokalnej.
Wyjazd odbył się 22 czerwca, a jego celem było poznanie
atrakcji turystycznych
historycznej stolicy Dolnego Śląska - Wrocławia. W planie
wycieczki znalazły się m.in. Most Pokoju na Odrze,
najstarsza zabytkowa część miasta - Ostrów Tumski,
Katedra Św Jana Chrzciciela, Uniwersytet Wrocławski,
Bazylika Św. Elżbiety, Plac Solny z tradycyjnym targiem
kwiatowym. Na dłużej uczestnicy wycieczki zatrzymali się na
Rynku Głównym, gdzie mieli okazję podziwiać rozliczne

kamienice wrocławskich patrycjuszy, gmach Ratusza,
pomnik Fredry, pręgierz, fontannę zwaną Zdrojem. Młodsze
dzieci z ogromnym zapałem poszukiwały słynnych
wrocławskich krasnoludków. Kolejnym punktem wycieczki
było zwiedzanie Hydropolis – multimedialnej wystawy
w całości poświęconej wodzie oraz przełomowym odkryciom
podwodnego świata, naturze wody i sposobom jej
wykorzystania przez człowieka, a także motywie wody
w religiach i w sztuce. Po przerwie obiadowej nadszedł czas
na jedną z największych atrakcji Wrocławia – Panoramę
Racławicką. Obraz bitwy z okresu powstania kościuszkowskiego, inny niż wszystkie obrazy, za sprawą niezwykłej
panoramy, gry świateł i wielowymiarowości, zrobił wrażenie
nawet na współczesnych, młodych odbiorcach będących za
pan brat z najnowszymi technikami komputerowymi.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów wycieczki, strudzeni,
ale zadowoleni uczniowie udali się w drogę powrotną.
Wycieczka – nagroda – wzorem lat ubiegłych sfinansowana została z budżetu Gminy Kruszyna. W imieniu uczniów,
rodziców i nauczycieli składamy podziękowanie Pani Wójt
i Radzie Gminy za przychylność i wsparcie, a także gorąco
dziękujemy osobom, które podjęły się trudu jej organizacji
i sprawowały opiekę nad uczniami.
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