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Wiosna, wiosna! idzie proszę Państwa. Czapki z głów i kłaniamy się
tej pięknej Pani. Mamy dość ciepłych ubrań, ciężkich butów, szalików
i rękawic. Skończyły nam się pomysły na długie ciemne, zimowe
wieczory, ale za to mamy mnóstwo planów na rekreację na świeżym
powietrzu. Jeszcze chwilkę cierpliwości wiosna już zmienia sukienkę
z białej na kolorową i zgodnie z prawami przyrody za parę dni ukaże nam
się w pełnej krasie.
Tegoroczna zima może śniegiem nas nie obdarzyła, ale mrozem
owszem. Kuligu nie pozwoliła zrobić za to z „dymem puściliśmy” ciężkie
pieniądze trując przy tym środowisko. Tak więc niech ta zima już sobie
idzie w siną dal nawet w zamian za to, że w metryce przybędzie nam
kolejna „wiosenka” Szykujemy grabie, szpadle i sadzonki kwiatów,
krzewów, warzyw.
Nie mamy jeszcze danych czy lutowe mrozy wyrządziły szkodę
w uprawach oziminy. Można się jednak spodziewać, że dwucyfrowy
mróz przy braku pokrywy śnieżnej dla roślin obojętny nie był. No cóż
wpływu na to niestety nie mamy.
Bierzemy się więc za wiosenne porządki. Zaczynamy od szaf przy
okazji przedświątecznego sprzątania, a potem podwórka, i inne tereny.
Zwracam się do Was Drodzy Mieszkańcy z wielka prośbą
o zaniechanie wypalania traw. Oprócz wielkiego zagrożenia
pożarowego jest jeszcze życie wszelkiego rodzaju żyjątek rezydujących
w trawach i zaroślach. Pożar lasu czy nie daj Boże zabudowań to wielkie
straty w żaden sposób nieuzasadniające chęci posiadania „czystej”
działki. Dla wszystkich myszy, jeżów, zajączków życie jest tak samo
cenne jak dla człowieka.
Przy okazji porządków powstaje mnóstwo śmieci. Zwróćcie
Państwo szczególną uwagę na konieczność segregacji odpadów. Do
osiągnięcia zamierzonego w 2013 roku efektu ekologicznego jeszcze
wciąż jest daleko. Cena usługi odbioru odpadów od 4 lat pozostaje na
tym samym poziomie. Niestety niewywiązanie się ze zobowiązań
ekologicznych skutkować będzie karami a tym samym wzrostem opłat
za odbiór i zagospodarowanie śmieci.
Tymczasem troski odkładamy na bok a zaczynamy przeżywać
radość zmartwychwstania Jezusa Chrystusa życząc sobie wzajemnie
obfitości łask Bożych.
Jadwiga Zawadzka - Wójt Gminy
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Budżet Gminy
Budżet Gminy Kruszyna na rok 2018 Rada Gminy
uchwaliła w dniu 20 grudnia 2017 roku. Zgodnie
z zatwierdzonym przez Radnych dokumentem,
dochody Gminy zaplanowane zostały na kwotę 23,9
mln zł, wydatki – 31,4 mln zł.
Na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych we
wcześniejszych latach Gmina przeznaczy kwotę 0,5
mln zł. Aby zapewnić finansowanie przewidzianych
inwestycji, Gmina planuje dalszą emisję obligacji na
kwotę ponad 4,7 mln zł oraz zaciągnięcie pożyczek
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
w Katowicach na 3,3 mln zł.
Największą wartość w dochodach Gminy stanowić
będą dotacje ze źródeł zewnętrznych na realizację
zadań zleconych i własnych - 9,8 mln zł, to jest 41%
wszystkich dochodów.
Na następnym miejscu znalazły się subwencje
z 32% udziału w dochodach – 7,7 mln zł, a na końcu
dopiero tzw. dochody własne (wpływy z podatków,
opłat, najmów, wpłat za wodę, za ścieki i inne) – 6,4 mln
zł tj. 27% dochodów. Warto jednak podkreślić, że wśród
dotacji znajdują się środki unijne, przeznaczone na
realizację zarówno inwestycji, jak i zadań bieżących –
planowana łączna kwota dofinansowania unijnego to
ponad 5 mln zł, z czego 4,4 mln zł z przeznaczeniem na
rozbudowę kanalizacji gminnej w m. Kruszyna.
Analizując wydatki stwierdzić należy, że rok 2018
jest chyba rekordowy pod względem środków
przeznaczonych na inwestycje gminne.
Na działalność bieżącą przeznaczone zostało 17,3 mln
zł tj 55% wszystkich wydatków, natomiast 14,1 mln zł tj
45% wydatków stanowią wydatki inwestycyjne.
Wśród wydatków bieżących, czyli przeznaczonych
na utrzymanie bieżącej działalności gminy, tradycyjnie
największe wydatki zaplanowane są na utrzymanie
placówek oświatowych – 7,1 mln zł, następnie opieka
społeczna – 5,4 ml zł, administracja – 2,2 mln zł. Na
dalszych pozycjach uplasowały się: gospodarka
komunalna i ochrona środowiska (w tym również
zaopatrywanie w wodę i odprowadzanie ścieków) – 1,1
mln zł, utrzymanie dróg gminnych – 0,26 mln zł,
działalność kulturalna (biblioteki, orkiestra) – 0,23 mln
zł, finansowanie działalności bojowej OSP – 0,14 mln zł,
zadania z zakresu kultury fizycznej – 0,13 mln zł.
Jak wcześniej wspomniane zostało, znaczna część
wydatków budżetu Gminy Kruszyna przewidziana
została na inwestycje. Znajdują się wśród nich zarówno
zadania, które powstają z dofinansowaniem
zewnętrznym, jak i takie, na które Gmina wyłożyć musi
środki w całości własne.
Do tych pierwszych zaliczyć należy przede
wszystkim budowę kanalizacji w miejscowości

Kruszyna, która rozpoczęła się już w ubiegłym roku,
a zaplanowana wartość zadania opiewa na kwotę
łączną ponad 10,7 mln zł – w tym dofinansowanie
z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego to ponad 4,4 mln zł. Z RPO
WSL dofinansowany jest również projekt, który ma na
celu wdrożenie usług elektronicznych, z których
korzystać będą mogli interesanci chcący załatwić
urzędową sprawę w naszej Gminie, bez wychodzenia
z domu – wydatki przewidziane na ten cel w 2018 roku to
kwota ponad 300 tys zł z czego 85% to środki unijne
(całość projektu realizowanego od roku 2015 to
wydatek 861 tys).
Ze środków własnych Gmina realizuje przede
wszystkim rozbudowę oczyszczalni Gminnej położonej
w Widzowie. W roku 2018 potrzebne są na to środki
w wysokości 2,4 mln zł, natomiast całe zadanie to koszt
3,9 mln zł.
W budżecie Gminy Kruszyna przewidziane zostały
również mniej kosztowne ale nie mniej ważne dla
mieszkańców zadania inwestycyjne, spośród których
wymienić można: projekt budowy kanalizacji
w m. Teklinów – 60 tys zł, modernizacja drogi w Kijowie –
100 tys zł, modernizacja drogi transportu rolnego –
ul. Wspólna Lgota Mała-Widzów-Teklinów– 150 tys zł,
modernizacja budynku Szkoły w Lgocie Małej – 100 tys
zł, dofinasowanie budowy garażu OSP w Jackowie –
63,5 tys zł oraz zakupu samochodu bojowego OSP
Widzów – 32,5 tys zł.
Ponieważ realizacja zadań dotyczących rozbudowy
oczyszczalni i kanalizacji jest priorytetem dla Gminy,
a środków wypracowanych w budżecie na wszystko nie
wystarcza, podjęta została decyzja o sięgnięciu po
środki, które w przyszłości trzeba będzie oddać. I tak
w 2018 roku na rozbudowę oczyszczalni i kanalizacji
zaplanowane zostały przychody z pożyczek
z WFOŚiGW w Katowicach – kwota 3,3 mln zł oraz
emisja obligacji komunalnych na kwotę 4,77 mln zł.
Spłatę tych zobowiązań rozpoczniemy w roku 2019
i kontynuować będziemy do roku 2033, w którym
przewidziany został wykup ostatniej transzy
wyemitowanych obligacji.
Pamiętajmy również, że budżet Gminy jest tworem
dynamicznym, dostosowywanym do zdarzeń
zachodzących w trakcie roku i zadania zaplanowane
wstępnie do realizacji mogą ulegać zmianom w trakcie
roku budżetowego.
Szczegółowe dane dotyczące planowanych
wydatków można znaleźć na stronie BIP Gminy
Kruszyna w zakładce Budżet. Zainteresowanych
zapraszamy do lektury.

Informacja
W ramach programu „Dzielnicowy Bliżej Nas” mającego na celu ułatwienie bezpośredniego kontaktu
Policji z mieszkańcami utworzony został punkt przyjęć interesantów z terenu gminy Kruszyna.
W każdy wtorek w godzinach od 9.00 do 12.00 w Urzędzie Gminy Kruszyna w sali nr 3 dyżury pełni
Dzielnicowy.
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Selektywna zbiórka bioodpadów
Jednym z kluczowych zadań Gminy jest
ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania.
Od 1 lipca 2017 roku należy selektywnie zbierać
w całej Polsce: papier, szkło, metale, tworzywa
sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji, ze
szczególnym uwzględnieniem bioodpadów w osobnych
pojemnikach, workach o określonych kolorach. Do
zbierania bioodpadów przeznaczone są brązowe worki
do których należy wrzucać: resztki warzyw, owoców
(w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów,
skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i kore drzew
oraz resztki jedzenia. Zwracamy się z prośbą do
mieszkańców Gminy Kruszyna o segregowanie
bioodpadów jak również zachęcamy do kompostowania
bioodpadów w swoich przydomowych kompostowni-

kach.
Nie stosując się do w/w segregacji będziemy mieli
coraz więcej odpadów komunalnych zmieszanych a to
wiąże się z tym, że gmina nie osiągnie przypisanego do
danego roku poziomu recyklingu.
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania które gmina jest zobowiązana osiągnąć w
poszczególnych latach, to: 2017 - 45%, 2018 - 40%,
2019 - 40%, 2020 - 35%.
W związku z tym Gmina będzie zmuszona podnieść
stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych.
Dlatego drodzy mieszkańcy gorąco zachęcamy
do segregowania odpadów komunalnych.

Dzień Bezpiecznego Internetu
Internet – podstawa funkcjonowania współczesnego
świata. Wynalazek, który zrewolucjonizował naszą
codzienność i towarzyszy nam w pracy, nauce
i chwilach relaksu. Liczba jego użytkowników na świecie
wynosi 4 mld (wg danych ubiegłorocznych) i wciąż
rośnie. Jeszcze kilkanaście lat temu technologie
informacyjne były „wiedzą tajemną” tylko dla
wybranych, a dziś kto nie ma dostępu do Sieci lub nie
umie z niej korzystać, zostaje daleko w tyle.
Historia globanej sieci komputerowej liczy sobie
dopiero około pół wieku. Podobnie jak
w przypadku wielu innych wynalazków, motorem
napędowym była wojna i technologie z nią związane.
Protoplastą Internetu był ARPANET – rozproszona sieć
komputerowa nie mająca centralnego zarządzania,
służąca do wymiany danych pomiedzy komputerami
w instytucjach dowodzenia Departamentu Obrony USA.
Założenia tego rozwiązania powstały na jednej
z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie
– Uniwersytecie Stanforda. Pierwsze sieci komputerowe, jeszcze prymitywne, służące do zebrania
doświadczeń w jej funkcjonowaniu powstawały na
uczelniach. Z czasem, po zdefiniowaniu protokołu
TCP/IP – czyli jednego z programów, dzięki którym
komputery komunikują się ze sobą, ARPANET trafił do
coraz większej liczby odbiorców. W latach 70-tych
większość uczelni w USA była ze sobą połączona siecią
komputerową, przy tym część wojskowa i cywilna były
cały czas powiązane ze sobą. Dopiero na początku lat
80-tych zostały podzielone w związku z coraz
częstszymi włamaniami do sieci i niebezpieczeństwami
z tym związanymi. Część wojskowa pozostała przy
nazwie ARPANET, a część cywilną nazwano
INTERNET. Internet, jaki dziś znamy, to nie tylko sieć,
ale jego integralna część – strony internetowe.
Koncepcja stron www w obecnym kształcie powstała
w CERN – Europejskim Centrum Badań Jadrowych
w Genewie i narodziła się w 1990 roku. W 1992 roku
stworzono pierwsza przeglądarkę internetową
MOSAIC, 2 lata później - Netscape Navigator.
W kolejnych latach Internet rozrastał się lawinowo.
Powstawało nowe oprogramowanie, wyszukiwarki,

poczta e-mail, portale społecznościowe.
Internet pozwolił usprawnić, przyspieszyć naszą
pracę i nasze życie. Dzięki wyszukiwarkom internetowym można w łatwy i szybki sposób znaleźć wszelkie
potrzebne informacje od prognozy pogody po materiały
do pracy magisterskiej. Czaty i komunikatory
internetowe pozwalają nawiązywać kontakty z ludźmi
na całym świecie. Za pomocą mikrofonu i kamery
internetowej można nie tylko słuchać, ale i oglądać.
W Internecie istnieje wiele portali rozrywkowych, gdzie
można grać, oglądać zdjęcia i filmy, słuchać muzyki,
czytać ciekawe teksty, brać udział w konkursach,
rozwiązywać krzyżówki itd. Przy pomocy tego medium
można kupować, sprzedawać i zamieniać. Konta
internetowe pozwalają opłacać rachunki. Za pomocą
Sieci można uczyć się języków obcych, studiować,
pracować, prowadzić firmę i promować ją.
O dobrodziejstwach Sieci można by rozpisywać się
w nieskończoność. Niestety, posiada ona również wiele
wad i niesie ze sobą zagrożenia wynikające
z nierozsądnego korzystania z jej zasobów. O ile
możemy „technicznie” poradzić sobie z irytującymi,
nachalnymi reklamami i ofertami oraz plagą wirusów,
o tyle poważniejszym problemem jest szerzenie się
przestępczości w Sieci, plagiatów, łamania praw
autorskich, rozpowszechnianie treści zabronionych,
kradzież danych, wyłudzenia. Sprzyja temu anonimowość – nigdy nie wiemy, kto jest po drugiej stronie
monitora i jakie ma intencje. Psycholodzy biją na alarm,
bo Sieć znacznie ogranicza bezpośrednie relacje
międzyludzkie, spłyca je. Problemem naszych czasów
staje się również uzależnienie od komputera i Internetu,
który jak każde medium, oddziałuje na odbiorcę.
Wobec powyższego ogromne znaczenie ma
budzenie świadomości społecznej w zakresie
czyhających „po drugiej stronie” zagrożeń. Dotyczy to
zwłasza najmłodszych użytkowników Sieci, którzy ufnie
i bezkrytycznie podchodzą do otaczającej rzeczywistości. To w trosce o ich dobro od 2004 r. w 45 krajach na
świecie, w tym również w Polsce, z inicjatywy Komisji
Europejskiej w lutym obchodzi się Dzień Bezpiecznego
Internetu. DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie
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i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu
dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców i nauczycieli z problematyką
bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego
wykorzystywania Sieci. Ideą DBI jest podkreślanie siły
współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo,
zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i lokalnym. Organizatorem DBI w Polsce jest Polskie
Centrum Programu Safer Internet, które tworzą
instytut badawczy NASK oraz Fundacja „Dajemy
Dzieciom Siłę”. Patronują mu m.in. Rzecznik Praw
Dziecka, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji
Narodowej, Komenda Główna Policji.
Hasłem tegorocznego DBI było „Tworzenie kultury
szacunku w Sieci”- zwrócenie uwagi na budowanie
pozytywnych relacji z osobami „po drugiej stronie”,
wystrzeganie się cybeprzemocy, hejtu, sekstingu,
ksenofobii.
Organizatorzy DBI zachęcają ośrodki oświatowe
i kulturalne, firmy i osoby prywatne do wspierania
przedsięwzięcia poprzez organizację lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów
i oferują pakiet materiałów edukacyjnych i promocyjnych pomocnych w organizacji zadania. W obchody
Dnia Bezpiecznego Internetu angażują się także szkoły
z terenu naszej gminy. W Szkole Podstawowej
w Kruszynie w tym roku obchodzono go już po raz trzeci.
Konkurs na plakat i prezentację multimedialną

dotyczącą bezpieczeństwa w Sieci, inscenizacja
„Internautom ku przestrodze”, pogadanki na lekcjach
wychowawczych i informatyki, spotkanie z policjantem,
pedagogizacja rodziców, planowany wyjazd na spektakl
profilaktyczny „W pustyni i w sieci” - to inicjatywy
realizowane w ramach tegorocznych obchodów DBI.
Ciekawe zajęcia łączące naukę z zabawą i tworczością
artystyczną wciągają uczniów i doskonale spełniają
swoją rolę edukacyjną. Dzieci uczą się odpowiedzialnego korzystania z zasobów Internetu, mają
rozeznanie, jakie niebezpieczeństwa kryje Sieć i jak ich
unikać, stają się coraz bardziej świadomi konsekwencji
niewłaściwych zachowań i tego, że w Internecie niczego
nie da się ukryć i zatuszować. Oczywiście wiele jeszcze
w tej dziedzinie pozostaje do zrobienia, bo świat
wirtualny i ten realny wciąż się zmieniają i zaskakują,
a pokusy, moda i presja grupy często biorą górę nad
zdrowym rozsądkiem. Dlatego też ważna jest jedność
oddziaływań szkoły i środowiska rodzinnego w zakresie
właściwego korzystania z technologii informacyjnych.
Zatem sprawdzajmy, w jaki sposob i jak długo nasze
pociechy korzystają z komputera, uczmy przestrzegania NETYKIETY i krytycznego podejścia do
zamieszczanych w Internecie treści, używajmy
programów filtrujacych i nigdy nie bagatelizujmy
sygnalizowanych przez dzieci problemów, bo jak
powiedział Phil Bosmans „Komputery nie mają duszy.
W rękach ludzi bezdusznych mogą być niebezpieczne.”
Agnieszka Włodarczyk - Peszke

IX Międzygminny Konkurs „Mam wybór”
W dobie dominacji komputerowego przekazu,
błyskawicznych i ogólnikowych informacji oraz
komunikowania się za pomocą skrótów wyrazowych
czytanie wydaje się czymś luksusowym. Wiele młodych
osób woli przeczytać streszczenie lektury niż zagłębić
się w przeżycia i przemyślenia bohaterów, mimo że
wiele z tych rozważań to gotowe recepty na życie.
Oczywiste jest, że niektóre teksty nie trafiają do
odbiorcy i zapoznawanie się z nimi stanowi istną torturę
dla czytelnika. Jednak coraz częściej zauważa się
tendencję do zaniechania poszukiwań takiego rodzaju
literatury, który mógłby zainteresować. Część osób
uważa, iż zapoznawanie się z tekstem dłuższym niż 10
stron z zasady jest męką, więc w ogóle nie sprawdzają,
co mogłoby do nich przemówić i ich zainteresować.
Aby odwrócić modę na nieczytanie, w Zespole
Szkolno – Przedszkolnym w Lgocie Małej już dziewiąty
raz odbywa się konkurs „Mam wybór”, którego głównym
zadaniem jest zachęcanie młodych ludzi do czytania.
Zakres lektur jest zazwyczaj dość zróżnicowany, aby
każdy z uczestników miał możliwość zaznajomienia się
z innymi gatunkami literackimi.
W tym roku, ze względu na pojawienie się siódmej
klasy, powstały trzy kategorie wiekowe: klasy I-III, IV-V,
VI-VII.
Lektury dla klas I-III to: Babcia na jabłoni Mira Lobe,
Doktor Dilittle i jego zwierzęta Hugh Lofting, Baśń
o dwunastu miesiącach Janina Porazińska. Klasy IV-V –
Tru Barbara Kosmowska, Ronja, córka zbójnika Astrid
Lindgren, Wyspa skarbów R. L. Steveson. Klasy VI-VII –
Szaleństwa panny Ewy Kornel Makuszyński, Pax Sara
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Pennypacker, Oskar i pani Róża Eric-Emmanuel
Schmitt.
Oprócz znajomości lektur uczniowie starszych klas
musieli wykazać się wiadomościami z zakresu
szkodliwego wpływu używek na organizm człowieka, a
uczniowie klas I-III zaprezentowali prace plastyczne
tematycznie związane z przeczytanymi lekturami.
Trzeba przyznać, że poziom uczestników ze szkół
podstawowych z Jackowa, Kruszyny, Lgoty Małej,
Rybnej i Widzowa był bardzo wysoki. O wygranej
decydowały pojedyncze punkty. Cieszy nas to, że
uczniowie tak wnikliwie zapoznali się z treścią lektur
oraz materiałami edukacyjnymi, a nauczyciele tak
doskonale przygotowali swoich podopiecznych.
Nagrody za konkurs plastyczny klas I-III zostały
przekazane opiekunom, by mogli rozdać je w swoich
placówkach. Ze względu na niewielkie różnice w
punktach w konkursie czytelniczym komisja przyznała
większość miejsc ex aequo. Oto zwycięzcy:
Klasy I-III: 1. miejsce - Paweł Gogacz, 2. miejsce Marina Porada, Bartosz Ościk, 3. miejsce - Kuba Barciś,
Dominika Rems.
Klasy IV-V: 1. miejsce - Daria Leciak, Oliwia Zygała, 2.
miejsce - Justyna Rygał, Jakub Świtoń, 3. miejsce Jakub Koza, Wiktoria Wrzalik.
Klasy VI-VII: 1. miejsce - Olga Warzyńska, 2. miejsce Nikola Bednarek, Urszula Blukacz, 3. miejsce - Sandra
Brzozowska, Kinga Koza.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy i zapraszamy w
przyszłym roku.
Monika Kluska
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XXVI Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Kruszynie
14 stycznia 2018r. WOŚP grała w po raz 26. W gminie Kruszyna po raz szósty. Hasło tegorocznego Finału WOŚP brzmi: Dla
wyrównania szans w leczeniu noworodków.
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. Uczestnicy Finału mogli posłuchać utworów z repertuaru
Perfektu, Dżemu w wykonaniu zespołu RISS.
Druhowie z OSP Widzow zaprezentowali pokaz ratownictwa medycznego.
Na zakończenie zagrała Kapela TO i OWO z Myszkowa.
W czasie Finału działała kawiarenka obsługiwana przez strażaków. Dochód przeznaczony został w całości na rzecz WOŚP.
Zebraliśmy 11 066 zł 02 gr.
Sztab w Krusznie składa serdeczne podziękowania ofiarodawcom oraz wszystkim, który przyczynili się do zorganizowania
imprezy.

Koncert z okazji Dnia Kobiet
4 marca br. sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Kruszynie zmieniła się salę koncertową z obowiązkową sceną
profesjonalnym nagłośnieniem i oświetleniem. Na zaproszenie Wójta Gminy Pani Jadwigi Zawadzkiej na widowni zgromadziło
się ponad 200 pań, mieszkanek gminy Kruszyna. Punktualnie o godzinie 16.00 na scenie pojawili się śpiewacy operowi: Andrzej
Niemierowicz, Paulina Janczaruk oraz Kazimierz Kowalski. Koncert pt.„ Kraina uśmiechu” dedykowany był kobietom z okazji Ich
Święta.
Artyści wykonali najsłynniejsze arie operowe i operetkowe. Gromkie brawa były wyrazem uznania i zadowolenia publiczności. Na
zakończenie koncertu zabrzmiała aria z opery „Wesoła Wdówka” – Usta milczą dusza śpiewa…. . Ten piękny i znany utwór
wspólnie z artystami zaśpiewały zgromadzone na widowni kobiety z Panią Wójt włącznie.
W zasadzie w Święto Kobiet życzenia „płci pięknej” składają mężczyźni. Pani Wójt mimo że sama jest kobietą, jako gospodarz
gminy Kruszyna złożyła najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim codziennego uśmiechu i radości wszystkim
mieszkankom naszej lokalnej społeczności. Każda uczestniczka imprezy otrzymała z rąk panów radnych symbolicznego
tulipana.
Wszystkim Paniom z okazji Święta życzymy radości, miłości i spełnienia. Zawsze bądźcie i czujcie się doceniane.
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Joga w Kruszynie
Od 9 stycznia w każdy wtorek od godz. 1900 do 2030
w Szkole Podstawowej w Kruszynie odbywają się
zajęcia jogi. Uczestniczą w nich wszystkie chętne
osoby. Jogę może praktykować każdy. Niezależnie od
wieku, wagi i wyznania. Niektórzy uważają jogę za
drogę duchowego rozwoju. Są również tacy, którzy
ćwiczą z ciekawości lub chęci podążania za modą. Tak
naprawdę nie ma powodów lepszych i gorszych,
a każdy bodziec skłaniający do aktywności fizycznej jest
tym dobrym.
„Joga nie jest sportem ani religią. Można traktować ją
jako filozofię. Najlepiej jednak postrzegać ten rodzaj
rekreacji jako antidotum na życie w biegu, przepełnione
sytuacjami stresującymi”- mówi Beata Jarosz instruktorka jogi.
Każdy z nas ma zupełnie inne oczekiwania
w stosunku do jogi. Rożne są również powody, dla
których zaczynamy praktykować. Jedni praktykują, by

się wyciszyć, pozbyć stresu i uspokoić umysł. Inni chcą
mieć ładniejsze i jędrniejsze ciało. Jeszcze inni stawiają
na budowanie wewnętrznej siły czy elastyczność.
Przede wszystkim joga uwalnia od napięć i usuwa
efekty stresu. A stres jak wiemy jest przyczyną
wszystkiego co najgorsze, nawet spadku odporności.
Ponadto regularna praktyka poprawia jasność umysłu
i przynosi emocjonalną stabilność.
Joga wzmacnia nas fizycznie i psychicznie oraz podnosi
witalność, ponieważ uwalnia blokady i pozwala na
swobodny przepływ energii. Wypełnia nas wewnętrznym spokojem i radością.
Z punktu widzenia czysto fizycznego joga oczyszcza
organizm z toksyn i reguluje pracę gruczołów.
Pozytywnie wpływa również na układ nerwowy i immunologiczny. Ponadto hamuje procesy starzenia.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy, można dołączyć do grupy.

Finał konkursu „Tysiąc powodów by czytać”
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lgocie Małej
„Gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” (J. Korczak)

18.01.2018 r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym
w Lgocie Małej zaśmiał się nasz mały świat. Nam
dorosłym udało się wywołać uśmiech na twarzach
dzieci i sprawić, by poczuły się szczęśliwe i wyjątkowe.
Tak wielki sukces (w końcu to 4! miejsce na prawie
500 startujących szkół z całej Polski) nie doszedłby do
skutku, gdyby nie ogromne zaangażowanie nauczycieli,
rodziców, dzieci, pracowników obsługi i środowiska
lokalnego, którzy mobilizowali i zachęcali osoby z całej
Polski, Europy i innych kontynentów do głosowania.
Taka solidarność i jedność świadczy o tym, że ogromna
rzesza ludzi nie identyfikuje Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lgocie Malej z nazwą czy
budynkiem, ale przede wszystkim z dziećmi. To dla nich
każda życzliwa osoba oddawała głos, poświęcała swój
czas i walczyła o wygraną. Wspaniale, że tak wielu ludzi
wyznaje pogląd, iż: „Najważniejszy obowiązek wobec
dzieci to dać im szczęście” (A. Baxton). Chyba ten
egzamin udało nam się zdać na szóstkę. Za wszystkie
głosy, w imieniu dzieci z Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego, serdecznie dziękujemy.

Przygotowania do przyjęcia gości z empiku
przywożących nam wspaniały prezent w postaci 1000
książek trwały już od kilku dni. Tworzona była dekoracja
w sali gimnastycznej, wszędzie były wieszane balony
z napisem „empik” i „Tysiąc powodów by czytać”, dzieci
ćwiczyły swoje role, układy taneczne oraz choreografię,
trwały konsultacje co do kostiumów występujących
uczniów. Radosne poddenerwowanie rosło z każdym
zbliżającym się dniem.
Nareszcie nadszedł 18 stycznia. W tym dniu od rana
panowała radość i pełne niecierpliwości oczekiwanie.
Dzieci co chwila pytały: „Czy to już?”. Trwały ostatnie
przygotowania. Po 1100 przybyli do nas przedstawiciele
empiku wraz z aktorem, który zaprosił dzieci do
wspólnej zabawy. W tym samym czasie dwoje
następnych aktorów przejeżdżało przez wsie naszej
gminy ogłaszając z jakiego powodu do nas przybyli,
jednocześnie rozdając napotkanym osobom książki
ufundowane przez empik.
Wkrótce nasza sala zaczęła zapełniać się zaproszonymi gośćmi. Przybyli: przedstawicielka pani Poseł
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na Sejm RP Lidii Burzyńskiej pani Grażyna Knapik, pani
Wójt Jadwiga Zawadzka, Przewodnicząca Rady Gminy
pani Wandy Krawczyk wraz z radnymi, Przewodniczący
Rady Rodziców pan Michał Porada, przedstawiciele
empiku pani Jagoda Stuła i pan Karol Bartłomiejczyk,
sołtys Lgoty Małej pan Henryk Domagała, kierownik
oświaty pani Kamila Gałkowska, dyrektorzy placówek
oświatowych, rodzice i mieszkańcy.
W oczekiwaniu na przyjazd ciężarówki z książkami
dzieci z przedszkola zaprezentowały występ
artystyczny, który został nagrodzony gromkimi
brawami. Wreszcie przyjechali! Wszyscy zebrani poszli
przywitać nadjeżdżających, a dzieci wykrzykiwały: „Hip,
hip, hura!”. Dzięki zebranym rodzicom oraz radnym
pudła z książkami zostały szybko zniesione. Wkrótce
wszyscy zajęli swoje miejsce. Aktorzy zabawiali
zebranych wesołą dyskusją z dziećmi, a później jeden
z aktorów odczytał fragment książki „Tru” Barbary
Kosmowskiej.
Wtedy nadszedł czas na występy dzieci ze szkoły.
Było bardzo kolorowo i baśniowo.
Uczniowie poprzebierani za postaci z bajek tańczyli,
śpiewali, wyrzucali w górę bibułę i confetti, które
wprowadziły widzów w czarodziejski świat baśni.
Następna grupa zaprezentowała pouczającą, lecz
w niezwykle zabawnej formie scenkę, która udowadniała wyższość czytania nad nieczytaniem. Później

dzieci zagrały dwa utwory na dzwonkach, a jedna
z uczennic zaśpiewała piosenkę odwołującą się do
bajek. Na koniec została przedstawiona prezentacja
multimedialna ukazująca naszą drogę do sukcesu.
Zaproszeni goście podziękowali głośnymi oklaskami
i wiwatami. W tym miejscu należy przekazać wielkie
słowa uznania dla wszystkich nauczycieli, którzy
zapewnili tak wspaniałą oprawę tej uroczystości.
Nadszedł czas na przemowy. Na początku głos
zabrali przedstawiciele empiku pani Jagoda Stuła i pan
Karol Bartłomiejczyk, następnie pani Grażyna Knapik,
pani Wójt Jadwiga Zawadzka, Przewodnicząca Rady
Gminy pani Wanda Krawczyk oraz Przewodniczący
Rady Rodziców pan Michał Porada. Wszyscy gratulowali wygranej, podkreślali rolę książki w życiu każdego
człowieka, a szczególnie tego najmłodszego, gdy jego
świat dopiero się kształtuje. I tu rola nas jako dorosłych,
by pomóc dzieciom stworzyć sobie ten wewnętrzny
świat poprzez wpływ mądrej literatury.
Po zakończonych uroczystościach wszyscy zebrani
poszli na słodki poczęstunek, który przygotowali rodzice
naszych dzieci.
Tak zakończył się finał naszej długiej podróży do
sukcesu. Teraz mamy 1000 nowych, pięknych,
kolorowych i pachnących książek, które wywalczyliśmy
dla naszych dzieci w konkursie empiku. Teraz pozostało
już tylko czytać.
Monika Kluska

Jesteśmy Mistrzami Kodowania

W Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana
Pawła II w Widzowie uczniowie klasy I i III uczą się
programowania. Zajęcia odbywają się w ramach
projektu: „Zaprogramuj przyszłość #46” skierowanego
do szkół, nauczycieli i edukatorów z gmin wiejskich
i miejsko-wiejskich podregionu częstochowskiego.
Ogólną realizacją tegoż projektu zajmuje się Fundacja
Orange oraz Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania.
Rozpocząć zajęcia wcale nie było tak łatwo. Na samym
początku musieliśmy wyrazić chęć przystąpienia do
w/w projektu, następnie wyznaczeni przez Panią
Dyrektor nauczyciele (pani Aneta Musiał, pani Renata
Pruciak, pani Arleta Politańska, pani Lena Żmudzińska)
wzięli udział w czterodniowych szkoleniach ( 2 zjazdy po
2 dni), w czasie których poznali podstawy programowania i zostali przygotowani do prowadzenia zajęć
z dziećmi. Na sobie ćwiczyli najważniejsze elementy
kodowania i uczyli się obsługi sprzętu, na którym
aktualnie pracują z uczniami. Kiedy szkolenia dobiegły
końca, nasza szkoła mogła otrzymać następujący
sprzęt edukacyjny o łącznej wartości 5 487,47zł brutto:

zestaw robotów Wonderpack oraz robot Dash, 3 tablety
do obsługi wspomnianych robotów, matę edukacyjną
wraz z zestawem specjalnych klocków, a także zestaw
mechatroniczny MaKeyMaKey. Warto tutaj wspomnieć,
że wiele pomocy do zajęć nauczyciele tworzą z własnej
inicjatywy, aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić uczniom
wspomniane lekcje.
Co dają takie zajęcia? Po pierwsze, uczą podstaw
programowania i jednocześnie rozwijają umiejętności
cyfrowe w praktyce. Ponadto uczą współpracy
i komunikacji w grupie, co we współczesnym świecie
jest bardzo potrzebne. Dzieci bawiąc się ćwiczą także
pamięć, refleks czy logiczne myślenie. Nie będzie tutaj
przesadą stwierdzenie, że są wręcz zachwycone tego
typu zajęciami, gdzie rozkodowują ukrytą drogę, bądź
zakodowany obrazek, czy programują robota aby ten
wykonał pewną czynność itp.
Jesteśmy pewni, że po zakończeniu projektu dzieci
będą bogatsze o nowe doświadczenia, które zachęcą je
do dalszego pogłębiania wiedzy z zakresu programowania.

Aneta Musiał
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Dzień Babci i Dziadka w naszej gminie
„Wszystkim Babciom i Dziadkom nowa jesień niech pogodne
dni przyniesie.
Bezdeszczowe, bez markotne, jak w dzienniczkach nasze
stopnie”

W styczniu, jak co roku, w całej Polsce obchodziliśmy Dzień Babci i Dzień Dziadka. Wszyscy, i ci duzi,
i ci mali, swoim ukochanym babciom i dziadkom składali
wtedy najserdeczniejsze życzenia stu lat w zdrowiu…
Uczniowie oraz przedszkolaki z naszej gminy także
do tych życzeń się przyłączyli. Mało tego, wraz
z wychowawcami przygotowali niespodzianki w postaci
występów scenicznych – były recytowane wiersze,
śpiewane piosenki, odgrywane scenki kabaretowe, były

tańce a także bajkowe przedstawienia. Każda babcia
i każdy dziadek zostali ponadto obdarowani przez
swoich wnuków własnoręcznie wykonanymi upominkami. Nie obyło się także bez słodkiego
poczęstunku przy kawie czy herbacie. Babcie oraz
dziadkowie po raz kolejny przekonali się, jak wiele
znaczą dla swoich mniejszych i większych pociech.
Jeszcze raz z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka
życzymy Wam wszystkiego o czym marzycie oraz
pragniemy podziękować Wam za wasz trud i ciężką
pracę. Pamiętajcie, że jesteście niezastąpieni
Aneta Musiał

Sportowy obóz zimowy
Już po raz jedenasty dzieci i młodzież naszej gminy
uczestniczyli w wyjeździe na zimowy obóz sportowy,
który odbył się w dn.12-17. 02. 2018 r.
Organizatorem obozu sportowego był Zespół
Szkolny w Kruszynie, a uczestnikami uczniowie ze
wszystkich placówek oświatowych naszej gminy.
W tym roku wybór padł na Ośrodek Przygotowań
Olimpijskich im. F. Stamma „Cetniewo” we Władysławowie, funkcjonujący jako Centralny Ośrodek Sportu.
Jest to miejsce zupełnie wyjątkowe zarówno pod
względem swojej ponad pięćdziesięcioletniej historii
i tradycji, położenia w pięknym Słowińskim Parku
Narodowym nad samym morzem oraz zróżnicowania
obiektów i nowoczesnego wyposażenia.
Nasi uczniowie mogli doskonalić swoje umiejętności
w profesjonalnie wyposażonych obiektach, takich jak:
kryta pływalnia - zjeżdżalnia, jacuzzi, gejzery i parasole
wodne, stadion lekkoatletyczny ze sztuczną nawierzchnią, boisko piłkarskie z murawą, boisko
wielofunkcyjne, siłownia.
Dzień dla uczestników obozu zaczynał się od
spaceru po plaży połączonego z poranną rozgrzewką.
Po wykwintnym śniadaniu w jadalni ośrodka, oferującej
duży wybór dań, w zależności od upodobań smakowych
młodzieży, uczniowie mogli „zaopatrzyć” organizm
w porcję energii niezbędną do dalszych ćwiczeń

fizycznych.
Godziny przedpołudniowe i poobiednie były czasem
treningu w hali sportowej. Uczniowie pod okiem
naszych nauczycieli wychowania fizycznego mogli
doskonalić swoje umiejętności piłkarskie, siatkarskie
i koszykarskie.
Natomiast wieczorami miłośnicy pływania i wodnego
szaleństwa mogli korzystać z pływalni, doskonaląc
swoje umiejętności pływackie.
Natomiast ci, którzy pragną mieć idealna sylwetkę, mieli
okazję nad nią pracować, korzystając z usług
profesjonalnej siłowni.
Uczniowie mogli także doskonalić swoje umiejętności sportowe, przyglądając się profesjonalnym
treningom.
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.
Oprócz zdobywania umiejętności sportowych
uczniowie mogli również rozkoszować się świeżym
morskim powietrzem i podziwiać piękno przyrody
Słowińskiego Parku Narodowego.
Justyna Milejska - Cień
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Nowe pomysły i plany Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny
Towarzystwo Przyjaciół Kruszyny powołane w dniu
12.listopada 1986 roku stanowi ważne ogniwo
kulturotwórcze, oraz integracyjne dla mieszkańców
gminy Kruszyna. Krzewiąc lokalny patriotyzm, oraz
tradycję, wskazuje na właściwy stosunek do
dziedzictwa, dóbr kultury, promując je i chroniąc dla
następnych pokoleń. TPK ma na swoim koncie, wiele
osiągnięć m.in. budowę Obelisku Pamięci Narodowej
poświęconego poległym w Powstaniu Styczniowym
oraz II wojnie światowej. Dzięki staraniom członków
TPK wymurowano tablicę w kościele parafialnym na
200.rocznicę ustanowienia Konstytucji 3 maja.
Plany, oraz założenia na najbliższe lata przedstawiają
się następująco: wznowienie dyżurów w Izbie Pamięci
(jedna sobota w miesiącu), pozyskiwanie dofinansowań, oraz darowizn od sponsorów, organizowanie konkursów fotograficznych oraz plastycznych
(plenerów malarskich), wyjazdy do kina oraz teatru,
wycieczki integracyjne, aktywny udział w licznych
imprezach plenerowych (festynach piknikach,
biesiadach), prowadzenie zajęć z języka angielskiego,
skierowanych głównie do dzieci i młodzieży, wieczorki
poetyckie, a być może, w niedalekiej przyszłości,
reaktywacja amatorskiego kółka teatralnego, pomoc

i wsparcie dla dzieci uprawiających akrobatykę, oraz
grających w piłkę ręczną, współpraca z urzędem gminy,
innymi organizacjami,oraz stowarzyszeniami
działającymi na terenie naszsej gminy.
Cele oraz plany na przyszłość są bardzo ambitne,
będziemy o nich informować na bieżąco na FB, oraz
w kolejnych wydaniach Głosu Gminy. Zrealizowanie
wszytskich zaplanowanych przedsięwzięć oraz
osiągnięcie wspólnych celów będzie możliwe przy
pełnej współpracy całego zarządu, członków TPK, oraz
wielu innych, życzliwych ludzi.
Obecny skład zarządu wybranego w dniu 25.02 2018r:
Prezes - Magdalena Wysmołek, Wiceprezes - Paweł
Klekot, Skarbnik - Małgorzata Błaszczyk, Sekretarz Ewa Perlińska. Członkowie Zarządu: Maria
Dobrzańska, Teresa Kucharska, Mirosław Maciejewski.
Skład Komisji Rewizyjnej: Przewodnicząca - Kamila
Kowalska, Sekretarz - Adam Kujawa, Członek - Halina
Wysmołek.
W s z y s t k i c h s y m p a t y k ó w, z a i n t e r e s o w a n y c h
współpracą z TPK bardzo serdecznie zachęcam do
nawiązania kontaktu.
Dane kontaktowe:
Towarzystwo Przyjaciół Kruszyny, ul. Pocztowa 2
42-282 Kruszyna, towarzystwo.kruszyna@wp.pl

Magdalena Wysmołek

Orszak Trzech Króli
Szóstego stycznia w Widzowie miał miejsce Orszak Trzech Króli, w którym wzięli udział mieszkańcy naszej gminy
oraz społeczność szkolna Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II.
W postacie trzech mędrców - Kacpra, Melchiora i Baltazara wcielili się: Pan Adam Musiał - sołtys Widzowa, Pan
Piotr Dolniak - rodzic byłych uczniów szkoły oraz Pan Marek Smoliński - nauczyciel wychowania fizycznego. Rolę
wybranych postaci biblijnych odtworzyli uczniowie szkoły, przedstawiając fragmenty Pisma Świętego odnoszące się
do wydarzeń związanych z narodzeniem Jezusa Chrystusa. W przygotowanie uroczystości zaangażowała się cała
społeczność szkolna oraz lokalni mieszkańcy. Najmłodsi uczniowie zaprezentowali taneczną wersję kolędy, natomiast
uczniowie klas IV-VII oraz gimnazjum przygotowali transparenty głoszące hasła związane z nadzieją. Orszak
przeszedł ulicą Żwirki i Wigury, zatrzymując się po drodze w symbolicznym dworze Heroda oraz w gospodzie, w której
schronienia nie znalazł Józef z Maryją. Na schodach Kościoła rozegrała się symboliczna Walka Dobra ze Złem
z udziałem aniołów i diabłów. W kościele królowie złożyli dary nowonarodzonemu Jezusowi - mirrę, kadzidło i złoto.
Uczniowie Szkoły Podstawowej zaprezentowali swoje umiejętności wokalno-taneczne, wykonując radosne kolędy.
Pochód orszaku przebiegał w radosnej atmosferze, wszyscy uczestnicy włączyli się w śpiew kolęd.
Justyna Milejska - Cień
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Ferie zimowe
Jak co roku w okresie ferii zimowych w świetlicy wiejskiej w Teklinowie każdy chętny mógł miło spędzić popołudnie.
Codziennie od godziny 1500 do 1900 w świetlicy było gwarno i wesoło.
Przychodzili rodzice z przedszkolakami, przychodziły dzieci szkolne i młodzież z Teklinowa i sąsiednich miejscowości
Każdy znalazł dla siebie interesujące zajęcie bowiem w świetlicy nie brakuje materiałów do zajęć manualnych, gier
planszowych, puzzli i książek edukacyjnych.
Dużym powodzeniem cieszyła się konsola z sensorem kinet, stół do tenisa, piłkarzyki i mini bilard.
W drugim tygodniu ferii w dniu 8.02 br. dzieci przyszły do świetlicy na bal karnawałowy w przebraniach
nawiązujących do postaci z bajek. Dzieci własnoręcznie wykonały wianki, korony i inne elementy strojów. W tym dniu
zajęcia takie jak tańce, gry i zabawy sprawnościowe poprowadziła pani Ewelina Krent. Szampańska zabawa
zakończona została słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.
W dniu tym dzieci odwiedziła wójt gminy pani Jadwiga Zawadzka.
Cały czas zajęcia nadzorowali i służyli pomocą rodzice oraz dziadkowie. Przez cały czas trwania zajęć
świetlicowych dostępne były ciepłe i zimne napoje, paluszki, ciastka.
Te dwa tygodnie pokazały, że przyjemnie i pożytecznie można spędzić wolny czas w grupie i nawiązać nowe
znajomości.

Szczęśliwi rodzice….

Bal Karnawałowy Seniorów w Kruszynie
W dniu 13 lutego w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie odbył się bal karnawałowy zorganizowany przez Koło Seniorów
działające w naszej gminie. Oto poetycka relacja z tego wydarzenia napisana przez jedną z uczestniczek balu - Panią Danutę
Kędrę:
„Życie barwnym jest komiksem,
I tak jak kruszonka krucha,
Wszystkie rzeczy dla nas miksem,
Śmiej się więc od ucha do ucha.
Seniorzy w Kruszynie dobry humor
mają
I ponurym myślom wcale się nie dają.
Jak to bywa w karnawale,
Nie siedzimy w domu wcale,
Spotkania, zabawa i dobra piosenka,
Każdy wesoły, choć już na coś stęka.
Najlepszym lekiem zabawa była,
Na kilka godzin czas umiliła.
Dopóki serce bije, dopóki starcza sił,
Śpiewaj i bądź wesoły, będziesz długo
żył.
Taka dewiza nam przyświecała,
Na bal w ostatki gości zebrała.
I choć nie każdy dzisiaj przebrany,
Mnóstwo powodów do śmiechu mamy.
Kogo my tu spotykamy?
Mefistofelesa, urocze damy,
Które mają suknie balowe
I maseczki na swej głowie.
Nie potrzeba makijażu,
Bo ubarwią cię od razu.
Gdy muzyka w krąg rozbrzmiewa,
Słyszą ją wysokie drzewa.
Diabeł też usłyszał granie
I przybył na to spotkanie.
Tak spieszyło się niebodze,
Zgubił ogon gdzieś po drodze.
Goście bardzo mili byli,
Nawet diabła ugościli.
Do tańca go porywali,
Dobrą wódką częstowali.

Więc on czuł się doskonale,
Będzie chwalił takie bale.
Ciepłe danie wnet podane,
Przez gości szybko zjadane.
Pierwszy kielich po obiedzie,
By mieć siłę jak niedźwiedzie.
Pan Robert widzi pokłady werwy,
Przygrywałby nam dzisiaj bez przerwy.
Przerwy niezbędne są na jednego,
A dla spragnionych też następnego.
Gdy już kalorii tyle przybyło,
Siedzieć za stołem się nie godziło,
Kiedy zobaczysz tańczące pary,
Nikt z nas na tańce nie jest za stary.
Niejeden młody by pozazdrościł,
Takiej w nas werwy i sił ilości,
By za stołem nikt nie siedział,
Wciąż kółeczka się tworzyły.
Każdy tutaj miejsce znalazł,
Niejedną parę zwabiły.
Dobre humory goście mają,
Żarty, dowcipy opowiadają.
O ogórkach zielonych na śniegu,
Do zrywania w jednym biegu.
Tak Seniorzy się bawili,
Troski w domach zostawili.
O naszym balu tak głośno było,
Że reporterów do nas zwabiło.
Sesja zdjęciowa się odbyła,
Każdego gościa więc uwieczniła.
D.J. też się dwoił, troił,
Gusta wszystkich zaspokoił.
Po góralsku, młodzieżowo,
Dużo tańców na ludowo.
Była Miłość w Zakopanem
Polewamy się szampanem.

Dużo utworów szczególnie znanych,
Nawet przez gości chętnie śpiewanych.
Starsza młodzież się bawiła,
Oberki, polki, tanga tańczyła.
A przy stole jest biesiada,
Śpiewaj z nami - dobra rada!
Pączki kuszą oraz chrust,
Więc zjadamy je i już.
Są też i śledzie, co lubią pływać,
Zatem wódeczki musi ubywać.
Wszyscy się bawimy, wszystko
zjadamy,
Bo do północy zabawę mamy.
Czas spędzony wspólnie, mile,
Zapamiętaj każdą chwilę!
Nasi Seniorzy pomysły mają,
Takich atrakcji nam dostarczają.
I wielką radość im sprawia,
Że udała się zabawa.
Podziękowanie się należy
Licznie zebranej starszej młodzieży,
Za szalone tańce, uśmiech na twarzy,
Dużo energii, o której niejeden marzy.
Organizatorom za czas poświęcony,
Każdy z nich powinien być wyróżniony.
Panu Robertowi za wspaniałe granie,
Różnych utworów super dobranie.
Wszystkim za wszystko - za
niezapomniane chwile
I czas spędzony w ostatki mile.
P.S. Mamy nadzieję, że Rok Nowy,
Będzie dla Seniorów także wyjątkowy.
Ten nasz Związek prężnie działa,
Dla Zarządu i jego członków:
Szacun i Chwała!

