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Od 1 marca 2011 roku gmina odzyskuje 
podatek VAT od zadań, których sprzedaż jest 
opodatkowana podatkiem VAT, a są to sprzedaż 
wody, odprowadzenie i oczyszczenie ścieków 
komunalnych, wynajem mienia komunalnego.
I tak w 2011 roku zaoszczędzono kwotę 
500.000,- zł na inwestycji budowa kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Jacków i Baby etap I, 
gdyż ten wydatek planowany był w kwocie 
brutto, czyli z podatkiem VAT. W poprzedniej 
kadencji tego nie czyniono. Podatek VAT od 
wspomnianych zadań odprowadzany był do 
urzędu skarbowego zasilając w ten sposób 
budżet państwa, a uszczuplając w znaczący 
sposób budżet Gminy, zwłaszcza, że 
najczęściej trzeba było wspomagać się 
kredytami bądź pożyczkami, aby sprostać 

wydatkom w danym czasie. Kredyty i pożyczki spłacamy do tej pory wraz z odsetkami.  
Obecnie jest budowana kanalizacja sanitarna w Jackowie i Babach II etap, ale jest
o 23 % tańsza (stanowi to kwotę 570.685,- zł) niż miało to miejsce w poprzedniej 
kadencji, bo właśnie podatek VAT gmina odzyskuje. 
Nie dawało spokoju, że tak dużo pieniędzy straciliśmy, tak naprawdę nie wiadomo 
dlaczego.W ubiegłym roku Gmina  podjęła starania o  odzyskanie podatku VAT za 
ubiegłe lata. W tym celu zawarta została umowa z firmą konsultingową KPMG TAX.
W ostatnich dniach lutego tego roku na konto Gminy wpłynęła kwota 196.108,- zł tytułem 
zwrotu podatku VAT z 2009 roku, natomiast w czerwcu tego roku na konto gminy 
wpłynęła kwota 957. 876,-  zł tytułem zwrotu podatku VAT z 2010 roku.  Łącznie czyni to 
kwotę 1.153.984,- zł.Uzyskane kwoty obejmują VAT zarówno od działalności bieżącej 
Urzędu jak również od zrealizowanych inwestycji. Lwią część stanowi VAT od inwestycji 
kanalizacyjnych – 929.759,- zł oraz wodociągowych – 71.087,- zł. Planowane jest 
również odzyskanie środków włożonych w sfinansowanie budowy świetlicy
w Teklinowie, parkingu przed cmentarzem w Kruszynie oraz remontów niektórych remiz 
strażackich. Obecnie trwają nad tym prace. 
Po odliczeniu kosztów obsługi firmy konsultingowej KPMG TAX oraz środków na 
wcześniejszą  spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań kanalizacyjnych
i zapłatę podatku VAT w 2009 i 2010 roku, pozostała część w wysokości 507.384,- zł 
przeznaczona została na gminne inwestycje. 
Wybierając wójta mieszkańcy gminy są przekonani, że to on decyduje o kierunku 
rozwoju i priorytetach inwestycyjnych. Tymczasem realia są troszkę inne. Zarówno 
budżet jak i zmiany muszą być zaakceptowane przez Radę Gminy w formie uchwały 
podjętej większością głosów. I tak zaproponowałam, aby kwota odzyskana z VAT
w całości przeznaczona była na remonty dróg gminnych. Radni większością głosów 
wprowadzili zmiany do budżetu inne niż przedstawiłam w projekcie uchwały 
Zaakceptowane zostały i przeznaczone do realizacji następujące zadania i wysokość 
nakładów:
- wyposażenie kuchni w OSP Lgota Mała – 8.000,- zł
- wyposażenie kuchni w OSP Kruszyna – 8.000,- zł
- wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Głównej w Lgocie Małej – 50.000,- zł
- opracowanie dokumentacji projektowej remontu ulic na Osiedlu w Widzowie – 70.000,- 
zł
- remont drogi transportu rolnego w Jackowie – 200.484,- zł
- remonty dróg gminnych obejmujące  ulice: Krótką w Lgocie Małej (na odcinku od ulicy 
Ogrodowej do ulicy Głównej), Dworcową w Jackowie oraz Polną, Rolniczą - dopełnienie 
środków finansowych w wysokości 110.900,- zł , gdyż w uchwale budżetowej nie było 
zabezpieczone w pełni finansowanie, (w uchwale budżetowej przyjęto kwotę 99.300,- zł, 
natomiast, aby wykonać zadania potrzebna jest kwota 210.200,- zł, więc należało 
dołożyć 110.900,- zł).   
- remonty dróg gminnych obejmujące  ulice:  Ogrodową w Bogusławicach – 30.000,- zł : 
Krótką w Lgocie Małej (na odcinku od ulicy Ogrodowej w kierunku łąk) – 30.000,- zł
Wpływ do budżetu gminy tak znaczącej kwoty, jak na warunki gminy Kruszyna, pozwoli 
na realizację kilku dodatkowych inwestycji, choć nie zaspokoi wszystkich potrzeb, nawet 
tych w zakresie poprawy stanu dróg gminnych. Pieniądze z podatku VAT za kolejne lata 
pozwolą zmniejszyć kwotę kredytów planowanych do zaciągnięcia na 2014 r. 
Mój upór i troska o finanse gminy każą mi czasami sięgać do spraw wydawałoby się już 
zamkniętych. W przypadku odzyskania podatku VAT pięć lat wstecz przyniosło 
wymierne korzyści dla poprawy warunków życia mieszkańców naszej gminy. 

Jadwiga Zawadzka - Wójt Gminy
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4 maja 2014r. minęło 10 lat od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Mimo wygranego referendum Polacy 
weszli do Unii z mieszanymi uczuciami. Czterech z dziesięciu Polaków było przekonanych, że członkostwo w Unii 
będzie czymś dobrym, ale przeciwnego zdania było 30%. Po 10 latach Polski w Unii Europejskiej akceptacja dla 
obecności w zjednoczonej Europie sięga poziomu 89% (wynik sondaży).

Obecnie w skład Unii Europejskiej wchodzi 28 państw członkowskich, 507 mln obywateli.
Przez okres ostatnich 10 lat nasz kraj bardzo się zmienił. Analiza wskaźników gospodarczych pokazuje, że Polska 

dokonała olbrzymiego skoku cywilizacyjnego. W pełni korzystaliśmy z funduszy unijnych. 61 mld euro przeznaczonych 
na inwestycje. To największy front inwestycyjny od wielu stuleci. O dobrze wykorzystanej szansie świadczą tablice
z logo UE gęsto usiane we wszystkich zakątkach kraju. Żeby fundusze wykorzystać musiała wzrosnąć jakość polskiej 
administracji. Unia jest niezwykle wymagającym partnerem. Musieliśmy radzić sobie ze standardami unijnymi. 
Kłopotliwymi formalistycznymi procedurami.

Na rynku inwestycyjnym najbardziej zauważalne są polskie drogi, a wciąż powodem do narzekań są polskie koleje. 
Zauważalny jest skok cywilizacyjny na wsi. Widać sporo inwestycji, modernizacje i ogromną waloryzację polskiej ziemi. 
Ceny wzrosły przynajmniej trzykrotnie.

Największym wyzwaniem było nadrabianie zaległości w ochronie środowiska. Ten przymus Brukseli był czasami 
dla nas za szybki, za mocny. W dłuższej perspektywie czasu obróci się na korzyść, bo wiąże się również z jakością 
naszego życia. 
Nie wszystko wygląda tak „różowo”. W Brukseli istnieje przekonanie, że w niektórych rejonach przeinwestowaliśmy. 
Wiele polskich szpitali ma wyposażenie na poziomie światowym , ale te wyszukane i drogie sprzęty nie pracują pełną 
mocą. Podobnie w przypadku oczyszczalni ścieków. 

Chęć nasycenia pierwszego głodu na poziomie samorządowym doprowadziło w wielu przypadkach do powstania 
„pomników lokalnych ambicji”, które nie zawsze są kapitałem na przyszłość, a mogą być ciężarem. W dalszej 
perspektywie trzeba będzie rozważniej szafować pieniędzmi.

Gminie Kruszyna udało się skorzystać z funduszy unijnych i na przestrzeni 10 lat powstało wiele inwestycji 
służących poprawie warunków życia naszej społeczności.
Ochrona środowiska

Jedną z ważniejszych inwestycji w zakresie ochrony środowiska jest oczyszczanie ścieków. Budowa sieci 
kanalizacyjnej rozpoczęła się w latach 2002 do 2005 i obejmowała wieś Widzów. Realizacja oparta była o udział 
środków wpłacanych przez właścicieli nieruchomości i z budżetu gminy Kruszyna. W roku 2010 - 2011 nastąpiła dalsza 
rozbudowa sieci kanalizacyjnej obejmująca miejscowości Jacków – Baby I etap wraz z montażem prasy do 
odwadniania osadu. Całkowity koszt zadania wyniósł 4 455 573,00 zł w tym 2 802 735.00 zł wynosiła dotacja
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. W roku 2013 i 2014 
gmina Kruszyna kontynuowała budowę kanalizacji sanitarnej w Jackowie i Babach – II etap przy udziale funduszy 
unijnych. Koszty zadania to kwota 2 559 234.00 zł w tym 1 197 265.00 zł dofinansowania
Dzięki pozyskaniu i wsparciu zadania środkami zewnętrznymi gmina Kruszyna może cieszyć się skanalizowaniem 
50% terenu gminy. Mieszkańcy bardzo cenią sobie tą inwestycję, nie muszą ciągle kontrolować poziomu ścieków
w szambie a i trudniej o nieprzyjemne zapachy. Pozostałe wsie już odliczają czas do uzyskania tego „dobrodziejstwa”. 
Kruszyna już niebawem będzie mogła cieszyć się kanalizacją. Dobiega końca sporządzanie projektu budowlanego. 
Gdy tylko pojawi się możliwość dofinansowania ze środków zewnętrznych budowy kanalizacji natychmiast będziemy 
składać wniosek.
Kultura, sport, rekreacja

Kultura, rekreacja czy sport to ważne dziedziny życia społeczeństwa. W myśl zasady „nie samym chlebem żyje 
człowiek” zadaniem własnym gminy jest umożliwienie atrakcyjnego spędzania wolnego czasu przez młodzież czy 
starszych. Bez zapewnienia odpowiedniego zaplecza żadna rekreacja nie byłaby możliwa.

Centrum Bogusławic. Przed 2009 rokiem teren zaniedbany, zarośnięty krzakami, podmokły, w żaden sposób 
niewykorzystany. Dziś piękne centrum rekreacyjne z boiskiem, stawem zarybianym przez miejscowych wędkarzy, 
ławkami, skwerem. Koszt tej inwestycji to kwota 432 880.32 zł przy dofinansowaniu z PROW 250 875.85 zł. Wiele 
rodzin wolne niedzielne popołudnia spędza właśnie tam. Niektórzy grają w piłkę, inni łowią ryby a jeszcze inni gawędzą 
ze znajomymi.

Dzięki unijnym funduszom na terenie gminy Kruszyna powstało wiele placów zabaw. Na huśtawkach, zjeżdżalniach 
i innych urządzeniach najmłodsi mieszkańcy przeżywają radosne chwile. Dowoli eksploatują swoje siły, doskonaląc 
sprawność.

Powstały następujące place zabaw:
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W warunkach wiejskich strażnice ochotniczych straży pożarnych są miejscem realizacji życia kulturalnego.
Tu odbywają się wszelkiego rodzaju spotkania, uroczystości. Utrzymanie, remontowanie budynków wymaga ciągłych 
nakładów finansowych. Część inwestycji robiona jest z własnych środków, a część przy zewnętrznym wsparciu.

W roku 2011 wykonane zostały kompleksowe remonty w remizie w Jackowie i Łęgu. Wymieniono stolarkę okienną, 
podłogi, pomalowano, zmodernizowano toalety. Koszt tego zadania wyniósł 80 093.11 zł. Dofinansowanie z PROW
47 788.00 zł. W 2012 roku pomieszczenie w OSP Jacków wyposażono w urządzenia treningowe tzw. siłownię. Koszt 
urządzeń to kwota 23 500.05 zł w tym dotacja 12 802.00 zł. Czy dla młodych mężczyzn można stworzyć coś lepszego? 
Każdy nastolatek i dwudziestolatek chce wyglądać jak  macho ( czytaj maczo). Warunki do rzeźbienia młodych 
męskich sylwetek zostały stworzone. Siłownia w Jackowie cieszy się popularnością głównie w okresie jesienno 
zimowym. 

W 2012 roku pozyskane zostały środki finansowe z PROW w wysokości 50 000 zł na remont pomieszczeń w OSP  
Widzów. Koszty remontu wyniosły 101 540.69 zł. Ta inwestycja zasługuje na szczególną uwagę. Filia Biblioteki od wielu 
lat mieściła się w prywatnym budynku, gdzie trzeba było płacić niemały czynsz. Po remoncie remizy biblioteka została 
przeniesiona. Dzięki temu zyskała korzystniejszą lokalizację (w centrum wsi, blisko szkoły) a także lepsze warunki 
lokalowe. Drugie pomieszczenie stanowi siedzibę centrum komputerowego, o którym szerzej pisaliśmy w ostatnim 
wydaniu gazety.

Przy OSP Kruszyna działa orkiestra dęta, która uświetnia wszystkie lokalne uroczystości. Wypracowanie 
wysokiego poziomu występów wymaga wielogodzinnych prób. Drogie instrumenty muszą mieć odpowiednie warunki. 
W tym też celu w roku 2011 dostosowano pomieszczenia w remizie w Kruszynie dla potrzeb orkiestry dętej. Remont 
dotyczył wymiany, podłogi, gipsowania i malowania ścian, wykonanie sufitu podwieszanego i zakup krzeseł. Koszt 
zadania wyniósł 27 412.09 zł w tym dotacja 16 288.90 zł Za 20 000 zł zakupione zostały w roku 2006 instrumenty dla 
orkiestry. 10 000.00 zł dostaliśmy z funduszy unijnych.

W roku 2014 remont OSP Kruszyna jest kontynuowany. Będzie wyremontowane i wyposażone w krzesła 
pomieszczenie służące strażakom jako miejsce spotkań oraz pełniące funkcję świetlicy wiejskiej. Odbywają się tutaj 
zebrania wiejskie, organizowane są różne formy działalności młodzieży. Koszt tego zadania wyniósł 40 768.87 zł w tym 
dofinansowanie 25 000.00 zł 

Bardzo ważną dziedziną życia jest sport. Mecze piłkarskie zawsze budzą wiele emocji. Nawet lokalne rozgrywki 
gromadzą liczną publiczność na trybunach.  Aby żądze sportowców zostały zaspokojone musi być baza sportowa w 
postaci boisk, trybun. I tak w ostatnich latach na terenie naszej gminy powstało kilka obiektów sportowych, a wszystkie 
dzięki funduszom unijnym.

W roku 2007 wybudowane zostało boisko do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Jackowie za kwotę 46 091.00 
zł. W tym 18 300.00 zł pochodzi z zewnątrz.

W roku 2008-2011 wybudowane zostały trybuny dla kibiców przy boisku piłki nożnej w Widzowie. Koszt wyniósł
144 473.10 zł. Dotacja 25 665.00 zł     

W 2010 r. urządzenia boiska sportowego doczekała się Lgota Mała. Na urządzenie boiska wydane zostało
261 151.16 zł. Dofinansowanie wynosiło 146 953.00 zł
Infrastruktura

Poprawiający się stan dróg jest widoczny w całym kraju. W naszej gminie przy udziale funduszy unijnych 
wyremontowano plac przycmentarny oraz drogę gminną nr 694248S w Kruszynie – koszt ogólny 163 557.57 zł, 
dofinansowanie 66 666.00 zł

Kosztownym, ale i potrzebnym zadaniem była budowa świetlicy wiejskiej w Teklinowie. Ta mała miejscowość nie 
posiadała żadnego miejsca na zebrania i spotkania lokalnej społeczności. Dzięki długotrwałym zabiegom i staraniom 
udało się uzyskać 468 788.00 zł dofinansowania do budowy obiektu za kwotę 770 579.83 zł. W 2012 roku mieszkańcy 
wsi otrzymali do swej dyspozycji piękny, nowy, dobrze wyposażony obiekt. Świetli w Teklinowie to jedyna świetlica, 
która ma instalacje grzewczą z kotłem na ekogroszek. W długie zimowe wieczory dzieje się tam dużo. Z radością 
można potwierdzić w pełnym słowa znaczeniu integrację lokalnej społeczności. W kolejnych latach przybyło 
wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego. W tej chwili jest już prawie wszystko co umożliwiałoby atrakcyjne 
spędzanie wolnego czasu. 

W latach 2009-2010 roku została przebudowana i rozbudowana przychodnia lekarska w Kruszynie. 
Wyremontowany obiekt posiada wymagane standardy, a pacjenci mogą korzystać z porad lekarskich w godnych 
warunkach. Koszt inwestycji wyniósł 1 142 902.23 zł. Dofinansowanie z RPO wyniosło 827 148,39 zł.

Gmina Kruszyna niepoprzestaje  składania wniosków o fundusze zewnętrze do wszystkich możliwych programów. 
W tym roku wyremontowany będzie obelisk w Pieńkach Szczepockich upamiętniający poległych  w czasie II wojny 
światowej. Kwota przeznaczona na ten cel wyniesie 8 787.30 zł w tym dotacja 5 768.00 zł

Obecnie trwa budowa stałego targowiska w miejscowości Kruszyna. Całe zadanie wycenione zostało na kwotę
598 846.00 zł. Dotacji otrzymamy 381 515.00 zł. Nowo powstały obiekt będzie służył sprzedającym i kupującym. 
Zakupy będzie można robić w obiekcie zadaszonym z wyznaczonymi boksami. 

Analizując powyższe można stwierdzić, że nasza gmina jest cząstką zjednoczonej Europy i w pełni z tego korzysta. 
Otrzymanie dofinansowania nie jest obligatoryjne. Każdą planowaną inwestycję trzeba wpasować w odpowiedni 

program, sporządzić „przekonujący” wniosek, a w końcu skrupulatnie rozliczyć przydzielone dofinansowanie. 
Wiele złożonych wniosków nie zdobyło poparcia grupy sterującej i nie uzyskało dofinansowania, chociaż z naszego 

punktu widzenia były bardzo ważne. 
Na lata 2014 – 2020 zaplanowana jest do rozdysponowania nowa pula unijnych funduszy. Już w tej chwili 

sporządzane są plany pożądanych inwestycji w naszej gminie. Ile środków uda nam się pozyskać czas pokaże…..
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Gmina Kruszyna już od kilku lat realizuje i nauczycieli. 
w placówkach oświatowych projekty finansowane ze - „Większość umiejętności, jak również zdolność uczenia 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, które się, rozwija się najintensywniej w wieku przedszkolnym. 
przyczyniają się do wyrównywania szans edukacyjnych Pierwsze lata życia każdego dziecka są bardzo ważnym 
oraz rozwijania kompetencji kluczowych dzieci okresem w jego rozwoju fizycznym, psychicznym
i młodzieży. Wszystko to dzięki zaangażowaniu władz i intelektualnym. Dlatego też odpowiednie działania 
Gminy- wójt Jadwigi Zawadzkiej oraz dyrektorów szkół edukacyjne w  zakresie rozwoju przedszkolnego są tak 
i przedszkoli . Po dwóch projektach dla przedszkoli na ważnym zadaniem. Realizacja projektu trwała dwa lata
ogólną kwotę prawie 1 mln 200 tys. złotych, Gminie udało i z pewnością nie był to czas stracony – informuje 
się pozyskać kolejny milion na realizację nowego Jadwiga Zawadzka-Wójt Gminy.                                     
projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Projektodawca zadbał również o skonstruowanie 
szkół w Gminie Kruszyna” . W dodatkowych zajęciach zajęć dodatkowych w sposób umożliwiający 
języka angielskiego, języka niemieckiego, języka przemycanie treści równościowych, związanych
polskiego, matematyki, matematyczno-przyrodniczych, z zasadą równości szans oraz niwelowania stereotypów. 
przyrodniczych,  informatycznych, teatralnych, Nowoczesne i efektywne wychowywanie młodych 
plastycznych  oraz sportowych będzie brało udział 320 pokoleń to angażowanie w edukację przedszkolną 
uczniów przez dwa lata szkolne. zarówno mam, jak i ojców oraz zwracanie uwagi na 
Projekt daje szanse doposażenia placówek oświatowych tolerancję i wrażliwość na innych.
w  pos tac i  sp rzę tu  kompute rowego ,  tab l i c  W tym roku szkolnym Gmina Kruszyna była również 
interaktywnych, programów komputerowych i innych partnerem w projekcie „Uczymy się przez całe życie-
materiałów dydaktycznych. Zakupiony sprzęt oraz inne kursy doskonalące dla nauczycieli”, którego liderem było 
pomoce dydaktyczne, będzie niewątpliwie służyć wielu Centrum Edukacji Atut. Projekt był realizowany w ramach 
pokoleniom uczniów. Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki Priorytet: IX. 

 W Gimnazjach zostały utworzone Szkolne Ośrodki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; 
Kariery, których  celem jest wsparcie młodzieży działanie: 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu 
w wyborze dalszej ścieżki kształcenia i wyboru zawodu oświaty.
oraz określenie, w jakim kierunku uczeń jest Projekt skierowany był do nauczycieli z terenu gminy 
utalentowany i ma predyspozycje. Ma to na celu Kruszyna. Zasadniczym jego celem był wzrost
zapewnienie w przyszłości naszym uczniom lepszego i zaktualizowanie posiadanych kwalifikacji i kompetencji 
startu i lepszych możliwości. W ramach projektu zawodowych wśród nauczycieli z terenu Gminy 
przewidziane są ciekawe wyjazdy edukacyjne związane Kruszyna. Cel ten osiągnięto poprzez realizację kursów z 
z realizowanym  zajęciami dodatkowymi, między innymi  au toewaluac j i  p racy  szko ły  i  nauczyc ie la ,
do Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie. z wykorzystania ICT w procesie nauczania, kursów 

Dowodem na to, że opłaca się korzystać ze środków językowych, kursu pierwszej pomocy przedmedycznej 
unijnych, jest też kończący się w tym roku projekt oraz warsztatów psychologiczno-pedagogicznych. 
„Radosne dzieci w Gminie Kruszyna”. Projektem tym Wiedza zdobyta przez uczestników podczas kursów 
było objętych 126 dzieciaków z przedszkoli na terenie doskonalących przyczyni się do stworzenia warunków 
Gminy. Dzięki projektowi utworzono nowe miejsca dla lepszej współpracy pomiędzy nauczycielem a uczniem w 
przedszkolaków. Dzieci  mogły uczestniczyć celu osiągania sukcesów w procesie dydaktycznym.
w bezpłatnych zajęciach dodatkowych języka „Nowoczesne i efektywne wychowanie młodych 
angielskiego, tańca, artystyczno-teatralnych, gimnastyki pokoleń to angażowanie w edukację każdego ucznia, 
oraz logorytmiki. Projekt dał też szanse dzieciom który wymaga wsparcia, niwelowanie różnic 
niepełnosprawnym , które korzystały z zajęć edukacyjnych oraz edukacja zawodowa , zwrócenie 
terapeutycznych. Przedszkolaki uczęszczające na uwagi na tolerancję i wrażliwość na innych. Projekty 
zajęcia dodatkowe mogły rozwijać swoje ukryte talenty, unijne realizujemy w naszej gminie, aby ułatwić 
jak również wyrównywać szanse w stosunku do swoich młodzieży edukację szkolną, bezstresowe zdawanie 
rówieśników z miast.  Oprócz atrakcyjnej formy zajęć egzaminów w szkołach oraz podejmowanie mądrych  
dodatkowych zostało zakupione w ramach projektu decyzji w kierunku dalszego kształcenia” - zapewnia 
doposażenie do przedszkoli, mające na celu Jadwiga Zawadzka.
efektywniejsze korzystanie z zajęć zarówno dzieci jak

Informacja o funkcjonowaniu Szkoły Podstawowej
w Jackowie po zmianie organu prowadzącego

Szkoła Podstawowa w Jackowie, na podstawie Przed przekazaniem koszty funkcjonowania szkoły 
uchwały Nr XXVI/152/2013 Rady Gminy Kruszyna wynosiły:
z dnia 15 marca 2013r, z dniem 01 października 2013r. - 2012r – 715.893,29 zł, miesięcznie 59.657,77 zł
została przekazana do prowadzenia Fundacji - 2013r do chwili przekazania, czyli za 9 miesięcy
Wychowanie i Sztuka „Elementarz”. Do szkoły – 570.070,59 zł, miesięcznie 63.341,18 zł.
uczęszcza 40 uczniów a do oddziału przedszkolnego Obecnie miesięczna rata dotacji wynosi 37128,87zł. 
– 16. Dotacja liczona jest na ucznia zgodnie z art. 80 
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Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych
w Gminie Kruszyna

Rekrutacja do projektu systemowego pod tytułem:
,,Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Kruszyna”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie aktywności zawodowej, posiadające niskie kwalifikacje 
w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa zawodowe,   
bezrobotnych w Gminie Kruszyna” w bieżącym roku Z uczestnikami projektu zostały już podpisane 
zaktywizuje i przeszkoli 13 osób (6 mężczyzn i 7 kobiet). kontrakty socjalne. W miesiącu maju i czerwcu zostały 

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego zrealizowane warsztaty oraz indywidualne spotkania
Funduszu Społecznego w ramach Programu z psychologiem i doradcą  zawodowym.
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, działanie Po konsultacjach z doradcą zawodowym wszyscy 
7.1.1 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji uczestnicy będą mieli możliwość dokonania wyboru 
przez ośrodki pomocy społecznej”. profilu kursu zawodowego. 

Do projektu zostały zakwalifikowane osoby w wieku 

Dzień Dziecka w Kruszynie 
W dniu 29 maja 2014 roku w Zespole Szkół tężyzną fizyczną i „złotym sercem”. 

w Kruszynie odbyła się po raz kolejny uroczystość Na uroczystości obecna była Pani Wójt Jadwiga 
z okazji Dnia Dziecka. Do wspólnej zabawy zaproszone Zawadzka, która złożyła dzieciom życzenia i ogłosiła to 
zostały dzieci, którym los nie dał cieszyć się w pełni spotkanie Świętem Rodziny. 
zdrowiem i rodzinnym szczęściem. Chłopcy Wszystkie dzieci ochoczo tańczyły i śpiewały 
i dziewczynki wraz ze swoimi rodzicami punktualnie piosenki inicjowane przez Arka Klubę. Prawdziwą furorę 

00 robiły balony. Nie da się słowami opisać „balonowego” o godz. 17  przybyli do budynku szkoły gdzie czekały 
tańca i wielkiej radości dzieci. już Ale!Babki wraz z Arkiem Klubą. Miejsce zabawy dla 
Jak obyczaj każe na koniec były prezenty. Tym razem dzieci wypełnione było dużą ilością kolorowych 
Dzieciaki otrzymały kolorowo ilustrowane bajki. balonów, a na stołach były słodkie bułeczki, cukierki

W czasie tego spotkania na buziach uczestników  i soczki. Zabawa rozpoczęła się wraz z pierwszymi 
zabawy nieustannie gościł uśmiech. Udało się sprawić, dźwiękami muzyki. Dzieci czuły się bardzo swobodnie. 
że dzieci poczuły się szczęśliwe i radosne.Dla utrzymania nastroju Dnia Dziecka panie z zespołu 

Z okazji Dnia Dziecka wszystkim DZIECIOM Ale!Babki ubrały się w dziecinne stroje. Była także Pipi 
składamy serdeczne życzenia.Langstrumpf z przyjacielem, małpką Nilsonem

– bohaterka literatury dziecięcej charakteryzująca się 

ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty /Dz. Dziś po 10 miesiącach prowadzenia placówki przez 
U. z 2004r Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ oraz Uchwały inny organ (na zasadzie działalności gospodarczej)
Nr XXX/194/2013 Rady Gminy Kruszyna z dnia z radością możemy powiedzieć, że obawy były 
14 sierpnia 2013r w sprawie trybu udzielania nieuzasadnione. Uczniowie nadal cieszą się wysokim 
i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli poziomem kształcenia i miłą, życzliwą atmosferą Można 
i oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Kruszyna pokusić się o stwierdzenie, że uczniowie w ogóle nie 
prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne odczuwają zmiany organu prowadzącego, a przecież to 
inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu było najważniejsze w całym procesie przekształcenia.
i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych Szkoła utrzymywana jest dużo mniejszymi 
dotacji. nakładami finansowymi w związku z niestosowaniem 

Przekazanie do prowadzenia szkoły przez Fundację Karty nauczyciela, a efekty edukacyjne są bardzo  
budziło wiele kontrowersji. Były obawy czy zostanie budujące, o czym świadczą wyniki sprawdzianu 
utrzymany poziom kształcenia i warunki nauki. uczniów kl. VI – średnia 27,63 /najwyższa w gminie/.
W okresie transformacji były liczne spotkania Poniżej zestawienie średnich wyników sprawdzianu 
z rodzicami dzieci, który emocjonalnie wyrażali swoje 2014.
obawy. SP Kruszyna - 25,29; SP Jacków - 27,63; SP Lgota Mała 

Prowadzenie szkoły przez Fundację było nowością, - 26,50; SP Widzów - 25,44.
a wszystko co nowe i niesprawdzone budzi wątpliwości Średn ia  gminy  -  25,82 ;  ś redn ia  powia tu  
i lęk. Postawa rodziców była zrozumiała. Władze gminy częstochowskiego - 25,18; średnia województwa 
oraz radni także zadawali sobie pytanie czy decyzja śląskiego - 25,44; średnia krajowa - 25,82.
o przekazaniu do prowadzenia szkoły w Jackowie 
Fundacji jest słuszna? 
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Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza
Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP Medal honorowy im. Bolesława Chomicza jest to 

przyznało Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza polskie odznaczenie nadawane przez Prezydium 
dla Druha Stanisława Hejduka w uznaniu Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży 
szczególnych zasług dla rozwoju i umacnianiu związku. Pożarnych RP. Medal ten nadawany jest za zasługi dla 
Druh Stanisław Hejduk z Ochotniczą Strażą Pożarną rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz 
w Bogusławicach jest związany od zawsze. Przez te Ochotniczych Straży Pożarnych. Medalem mogą być 
wszystkie lata swojej społecznej służby pokazał się jako odznaczone jednostki OSP i ich członkowie, działacze 
doskonały organizator i społecznik, na którego zawsze Związku OSP RP oraz osoby, instytucje i organizacje 
można było liczyć. Przez jego ręce przewinęło się wiele społeczne. Mogą nim być również uhonorowane 
pokoleń strażaków, a do dnia dzisiejszego odznacza się oddziały Związku OSP RP wyróżniające się w realizacji 
wyjątkowym zaangażowaniem i ofiarną służbą. Pełnił celów Związku. Medal jest jednostopniowy.
różne funkcje w OSP stopniowo awansując aż do funkcji Medal honorowy im. Bolesława Chomicza ma kształt 
naczelnika. Doskonale sprawdził się na tym stanowisku okrągłej tarczy o średnicy 70 mm, koloru srebrzystego, 
- sprzęt, jak i sprawność operacyjną jednostki oksydowanego. Na awersie medalu wykonana jest
utrzymywał na wysokim poziomie. Obecnie jest druhem w płaskorzeźbie postać przedstawiająca wizerunek-
honorowym w jednostce OSP Bogusławice, jednak popiersie pierwszego prezesa jednolitego Związku 
czynnie  uczestniczy w spotkaniach, uroczystościach i OSP RP, obok napis w trzech wierszach BOLESŁAW - 
zebraniach OSP. Druh Stanisław w czasie swojej CHOMICZ - 1878 1959. Na rewersie medalu akcesoria 
długoletniej służby otrzymał Brązowy Medal , Srebrny strażackie (dwa hełmy, dwa bosaki, drabina, toporek, 
Medal oraz Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa. prądownica, dzwon, sygnałówka). W dolnej części 
Za ten trud, poświecenie i oddanie całego życia służbie wizerunek Znaku Związku OSP RP i pod wizerunkiem 
w Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogusławicach, napis: BOGU NA CHWAŁĘ LUDZIOM NA POŻYTEK. 
w służbie na rzecz rozwoju miejscowości Druh W prawej, bocznej części medalu umieszczone 
Stanisław Hejduk w pełni zasługuje na Medal Honorowy półkoliście stylizowane liście dębu. Medal jest wręczany 
im. Bolesława Chomicza. w dekoracyjnym etui. Nie posiada miniaturki oraz 
Gratulujemy tak zaszczytnego wyróżnienia, dziękujemy baretki. 
za dotychczasową działalność, życzymy satysfakcji
z dalszej działalności.

Prezenty dla Szkoły Podstawowej w Widzowie na jej 100 urodziny
Jubileusz, o ile jest rocznicą radosną, kojarzy się wystawę jej historii. Poszukujemy także funduszy na 

nam z miłymi wspomnieniami, gratulacjami, wykonanie tablicy pamiątkowej. Lista prezentów się 
prezentami. Szkoła Podstawowa w Widzowie jesienią wydłuża, ale też okoliczność niecodzienna. Prosimy 
tego roku będzie obchodziła swoje 100 urodziny. Ten wszystkich, którzy mają  pomysł na to, jak jeszcze 
piękny jubileusz skłonił społeczność szkolną do uhonorować Szkołę Podstawową w Widzowie, jak 
zastanowienia się nad uhonorowaniem placówki. podziękować jej, że od stu lat jest naszym drugim 
Najbardziej godnym Jubilatki wydaje się być sztandar, domem o kontakt z sekretariatem szkoły osobisty lub 
który jednocześnie zapowiada nadanie imienia Szkole mailowy na adres zswidzow@gmail.com. Jesteśmy 
w czasie rocznicowej uroczystości. Procedura nadania otwarci na współpracę z Państwem. Będziemy 
imienia Szkole Podstawowej w Widzowie trwa. wdzięczni za wszelkie sugestie. 
Niezwykle ważnym momentem było poświęcenie 
sztandaru szkoły i wizerunku jej patrona Ojca Świętego 
Jana Pawła II. 31 maja br. podczas mszy św. w kościele 
w Widzowie rodzice uczniów wystąpili z prośbą
o poświęcenie symboli, które będą godnymi 
identyfikatorami naszej szkoły już od 16 października 
2014. Na ten dzień bowiem planowane są obchody 
stulecia jej istnienia. Do tego czasu chcemy 
przygotować się aby godnie przyjąć sztandar, który 
przekażą szkole jego fundatorzy.

W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim, 
którzy dołożyli swoją cegiełkę aby szkoła mogła 
budować swój ceremoniał. Pragniemy też w darze 
dostojnej Jubilatce podarować hymn szkolny i wzór 
tarczy czy znaczka dla ucznia, na który rozpisaliśmy 
konkurs.  Powołany został komitet obchodów 100 lecia 
szkoły. W prezencie szkole chcemy przygotować stałą 

Ewa Kosińska
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W sobotę 7 czerwca wczesnym rankiem mieszkańcy naszej gminy wyruszyli na kolejną 
wycieczkę organizowaną przez Zarząd Stowarzyszenia Wspólne Działanie Miejscowości Teklinów 
i Pieńki Szczepockie. Tum razem pojechaliśmy do Warszawy. Czekał tam na nas miły przewodnik
– pan Jacek.

Pierwszym punktem na trasie naszej wycieczki były Łazienki Królewskie – zespół pałacowo 
parkowy z licznymi zabytkami klasycznymi, założony z XVIII wieku z inicjatywy króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. Po krótkim spacerze i zapoznaniu się z historią tego miejsca udaliśmy 
się do Centrum Nauki Kopernik , które jest największym centrum nauki w Polsce i jednym
z największych w Europie Środkowo Wschodniej. Dwie godziny spędzone w Centrum pozwoliły 
uczestnikom pobieżnie zapoznać się z wystawą stałą składającą się z kilkuset interaktywnych 
stanowisk umieszczonych w sześciu galeriach stałych.

Po przerwie obiadowej chwile głębokiej zadumy. Zwiedzamy 
Muzeum Powstania Warszawskiego – hołd mieszkańców Warszawy 
dla tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę i jej stolicę w 1944 
roku.
Następnie udajemy się na Stare Miasto – historyczne centrum
i najstarsza część miasta - które jednocześnie jest salonem kultury 
stolicy, założone w XIII wieku jako gród książęcy i osada otoczona 
murami. Pan Jacek barwnie i dogłębnie przedstawił uczestnikom 
wycieczki dzieje i historię tego miejsca.
Na zakończenie pobytu w Stolicy odwiedzamy Cmentarz 
Powązkowski. Przechodzimy Aleją Zasłużonych, gdzie 
pochowanych jest bardzo wielu znanych i zasłużonych Polaków
i Polek.

Wycieczka dobiega końca. Przed autokarem jedna z uczestniczek 
mówi: „jesteśmy zmęczeni, ale zmęczeni pozytywnie…”
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pochowanych jest bardzo wielu znanych i zasłużonych Polaków
i Polek.

Wycieczka dobiega końca. Przed autokarem jedna z uczestniczek 
mówi: „jesteśmy zmęczeni, ale zmęczeni pozytywnie…”

Wycieczka do Warszawy
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Obyśmy zdrowi byli
Niespodziewanie zadzwonił telefon. Miły, rehabilitacyjnych. O gruboskórnych poradach aby 

dziewczęcy głos uprzejmie zaprasza na spotkanie wreszcie nauczyć się żyć z bólem, że po 
wybranej grupy. Organizowane w pobliżu, w restauracji, sześćdziesiątce postępująca niepełnosprawność to 
zajeździe czy szkole.  Będzie prezentac ja właściwie normalka... 
rewelacyjnego sprzętu. Fenomenalnych garnków, Jest jednak światełko w tunelu. Niedostatki tradycyjnej 
pledów z wielbłądziej wełny, przeciw reumatycznych medycyny, trudno dostępnej, bezdusznej a często 
kołder i tym podobnych dobrodziejstw. Wszystko bezradnej wobec ludzkiego cierpienia, z naddatkiem 
oczywiście bezpłatnie, czasem z darmowym niweluje technika. Na całym świecie a i w kraju, od lat 
poczęstunkiem, praktycznym upominkiem, często stosowany jest fenomenalny biostymulator, 
z konkursem z cennymi nagrodami. Kupił nie kupił, pobudzający uszkodzone komórki i regenerujący 
zaglądnąć warto, nowinek technicznych czy organizm. Rehabi l i tu je,  zastępuje leczenie 
medycznych na prowincji nigdy dość. farmakologiczne, nie powodując żadnych skutków 

Tak się jakoś składało, że dotąd w spotkaniach ubocznych. Produkowany w Zabrzu, ale jak na ironię, 
takich udziału nie brałem. Teraz, doświadczany ostrym najmniej znany i stosowany w woj. śląskim. Kilku 
bólem krzyża, dałem się skusić zapowiedzią osobom odczuwających akurat bóle kręgosłupa 
kompleksowych i całkowicie bezpłatnych badań urządzenie takie jest montowane od ręki. Pan 
medycznych. Kręgosłupa, stawów, układu krążenie zapewnia, że po kwadransie ból ustąpi. Podpytuję, 
tudzież innych  organów. Chyba by głupi nie skorzystał, obserwuję miny. 
gdy do specjalisty czeka się miesiącami, prywatnie taka -Może nie całkiem ustąpił, ale jakby trochę zelżał
wszechstronna diagnoza kosztuje majątek, a stosownie – odzywa się sąsiad z prawej, poprawiając co chwilę 
do wieku, coś tam zawsze dokucza. Tym bardziej, że aparat na barku.  Z katedry pada opinia, że zastarzały 
badania blisko. O rzut kamieniem od domu. Przyznam, ból wymaga co najmniej trzech takich zabiegów.
że i dumę moja podbechtano. Umieszczono mnie Wreszcie zapowiadane badanie. Wszyscy kolejno 
przecież w kartotekach osób schorowanych stają przed „doktorem”. Ten trzyma w ręku przyrząd 
i zakwalifikowanych do badań, bez żadnych starań przypominający suszarkę do włosów. Trzyma go 20 cm 
z mojej strony. Ta nieznana firma czy instytucja to od ciała, przesuwając w skupieniu od czubka głowy 
prawdziwy przyjaciel. Pamięta o człowieku w biedzie. delikwenta do krocza i z powrotem. Kolorowe diody na 
Nawet nie przeszkadzało mi, że numer telefonu „suszce” mrugają dwuznacznie. Komputer, nawet nie 
z którego mnie powiadomiono zastał utajniony. przyłączony do „suszarki”, przetwarza uzyskane 
W przeddzień jeszcze życzliwe telefoniczne impulsy w wykres na tle sylwetki człowieka. Kolorowa 
przypomnienie. I informacja aby koniecznie zabrać drukarka przenosi to wszystko na papier. Z tylnych 
dowód osobisty. To na wypadek zdiagnozowania rzędów słyszę głosy podziwu. Toć każdy ośrodek 
poważniejszego schorzenia. zdrowia powinien mieć taki sprzęt. O ile uprościłoby to i 

Szykuję się jak zwykle do lekarza. Kąpiel, świeża poprawiło diagnozy stawiane przez lekarzy. Ale jak to u 
bielizna, czyste skarpetki... Jestem na miejscu nas. Z niejasnych przyczyn dostęp do tej nowinki jest 
kwadrans przed wyznaczoną godziną. W drzwiach blokowany. Co to szkodzi lekarzom włóczyć pacjenta po 
zaimprowizowana recepcja. Miła pani wita uczestników, niepotrzebnych badaniach, narażać na koszty?
odhacza na liście. Młodzieniec w ciemnym garniturze Teraz indywidualna interpretacja wyników. 
pomaga zająć miejsce wg kolejności przybycia. Jest Wyczytany po nazwisku zasiadam przed specjalistą-
nas ponad trzydzieści osób obojga płci. W większości diagnostą. 
zasobnych w lata a pewnie i choroby. Jest kilku -Panie Bogusławie! Jak na pana wiek jest się już czym 
znajomych, są osoby z okolicy znane mi z widzenia. martwić. Choć od brody w dół nic nie dolega. 
Wszyscy w zaawansowanym wieku. Przygarbione -No, trochę problemów z sercem - próbuję nieśmiało. 
sylwetki, powykręcane stawy, jak to u wiejskich -A jakże! Też widzę, że serce też nie tęgie. Ale większy 
weteranów pracy, którzy nie próżnowali w życiu. niepokój budzą naczynia w głowie. To grozi wylewem. 
Stół zastawiony komputerami i inną tajemniczą Sam pan widzi na wysokości głowy mozaikę kolorów. 
elektroniką. Na pierwszy rzut oka pełen profesjonalizm Na pierwszy rzut oka to istna „łowiczanka” - dobija mnie 
i rzucająca się w oczy kompetencja. Nic dziwnego. diagnosta. 
Prowadzący imprezę przybyli z dalekiego Poznania. - Można coś na to poradzić? - pytam zaniepokojony. 
A wiadomo - w solidnej Wielkopolsce żadna  fucha nie - Nie zostawimy przecież pana samego z problemem, 
przejdzie. jak to lekarze potrafią. Już zakładam kartę pacjenta.

Na początek konkurs, w którym można wygrać W jakich godzinach chce pan mieć wizyty specjalisty? 
zestaw badań medycznych za 4 tys. zł. Łatwy. Trzeba Będę miał aplikowany biostymulator. Muszę go 
wypełnić kupon wpisując nazwiska i telefony czterech sobie jednak zakupić. Kosztuje niewiele, tylko 146 zł 
znajomych, którym chcielibyśmy polecić takie badania. razy 36 rat. To z kosztami kredytu. Za gotówkę niecałe
- Was też wcześniej ktoś polecił – rozwiewa skrupuły 4 tys. zł. Jest też  specjalna oferta dla mnie. Płatność w
sympatyczna panienka. Genialny samograj! 3 miesięcznych ratach, bez żadnego oprocentowania. 

Krótkie wprowadzenie i równie profesjonalna Bąkam nieśmiało, że nie jestem przygotowany,
prezentacja tematu. Kiwamy potakująco głowami a gdybym nawet był do wynalazku przekonany to i tak 
słysząc stwierdzenia o trudnym dostępie do specjalisty, mam zwyczaj poważniejsze wydatki konsultować
o czekaniu miesiącami a nawet latami na kilka zabiegów z żoną. 
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-No właśnie – żona! Najlepiej zrobić jej niespodziankę. w dogodnych ratach, to wcale niewiele za nadzieję 
Żona przecież też na coś na pewno choruje. Ucieszy się pozbycia się uciążliwych dolegliwości. Bez 
gdy będzie zupełn ie  za darmo korzystać klamkowania po lekarzach, wędrówek po aptekach
z biostymulatora. W małżeństwie przecież można i wcale nie mniejszych kosztach. Ułomność naszej 
- udziela mi dyspensy diagnosta. służby zdrowia to woda na młyn dla niektórych. 

Upieram się jednak przy swoim. Dziś nie podpiszę Złudzenia dla cierpiących i schorowanych mogą 
umowy, może kiedyś. No to traci pan ponad 2 200 zł. sprzedawać zupełnie legalnie. Mają zarejestrowaną 
Dotację, jaką wynegocjowaliśmy na dzisiejszy wieczór działalność, prowadzą firmę, pewnie rzetelnie płacą 
– oschle oświadcza specjalista, spoglądając na mnie podatki. Może nawet korzystają z dotacji na wsparcie 
jak na przysłowiowego półgłówka. Kiedy indziej zapłaci przedsiębiorczości...
pan dobrze ponad 6 tys. Przyszło mi na myśl, że nasze kochane państwo 
Macham ręką na 2 200 zł i odchodzę od stolika. Kątem odkładając reformy służby zdrowia, stwarza warunki dla 
oka dostrzegam  „łowiczankę” na diagramie działalności różnej maści uzdrowicieli. Inkasując zaś od 
następnego pacjenta. Identyczną jak moja. nich podatki - uczestniczy nawet w korzyściach jakie 

Nie wiem kto z naszej trzydziestki uległ urokowi przynosi oszustwo. A może pogląd taki to tylko skutek 
techniki i zdecydował się zakupić panaceum na „łowiczanki” w mojej głowie?
wszystkie niemal choroby. Przecież 4 tys. do tego Bogusław Mielczarek

Ogólnopolskie sukcesy mieszkańca naszej gminy
Adam Dobrakowski, mieszkaniec Widzowa, absolwent Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Widzowie, tegoroczny 

absolwent IX LO im. C. K. Norwida w Częstochowie od wielu lat odnosi sukcesy w konkursach z obszaru nauk ścisłych. 
Już jako uczeń szkoły podstawowej otrzymał tytuł Laureata w wojewódzkim konkursie interdyscyplinarnym; następnie 
w gimnazjum był trzykrotnym Laureatem wojewódzkich konkursów z matematyki i fizyki. Wtedy Adam zaczął odnosić 
sukcesy także w ogólnopolskich konkursach matematycznych. Lata licealne to pasmo sukcesów uwieńczonych 
zakwalifikowaniem się do dwóch konkursów międzynarodowych, gdzie Adam będzie reprezentował Polskę.

Tytuł laureata i 5. miejsce w Polsce w XII Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej sprawiły, że Adam, jako jeden
z ośmiu Polaków, poleci w lipcu tego roku do Pekinu na Olimpiadę Międzynarodową. Olimpiada ta nie wymaga 
znajomości języków obcych, a jedynie umiejętności syntetycznego i analitycznego myślenia. Zadania polegają
z reguły na „rozszyfrowaniu” zasad rządzących jakimś językiem na podstawie danych zadania. Żeby ocenić stopień 
trudności, prezentujemy przykładowe zadanie z lingwistyki matematycznej:
Poniżej zapisano za pomocą liczebników języka wolof* i niewiadomych x, y, z i t
cztery działania, których wyniki podane w przypadkowej kolejności to 41, 67, 78 i 90.

ñenent fukka ak ñaar + x = juróom benna fukka ak juróom ñaar
juróom fukka ak juróom benna + y = juróom ñaar fukka ak juróom ñetta
z + ñetta fukka = ñenent fukka ak benna
t + fukka ak juróom ñetta = juróom ñenent fukka

Zapisz w wolof: x, y, z, t, 4, 19, 38, 50.

 Wolof (ouolof) to język z rodziny nigero-kongijskiej, używany głównie przez ok. 4 mln Wolofów 
zamieszkujących Senegal i sąsiednie kraje

(Zad. 1. z I etapu XII Olimpiady Lingwistyki Matematycznej)

Oprócz tego maturzysta bierze udział w XXVIII Międzynarodowych 
Mistrzostwach w Grach Matematycznych i Logicznych. W dniach 10-11 maja 
2014 r. odbył się we Wrocławiu ostatni etap polskich eliminacji, w którym Adam 
Dobrakowski uzyskał 4. miejsce w kategorii licealistów i tym samym awansował 
do finału międzynarodowego, który odbędzie się pod koniec sierpnia w Paryżu. 
Oto kilka zadań z tego konkursu:
1. W urnie znajdują się kule: białe, czerwone i niebieskie, łącznie 30 sztuk. Kul 
niebieskich jest 9 razy mniej niż kul czerwonych i tych ostatnich jest najwięcej wśród tych 
trzech kolorów. Ile jest kul białych? (Zad. 4. z II dnia finału krajowych eliminacji do XXVIII MMwGMiL)
2. W dużej skrzyni są jabłka, których liczba jest mniejsza niż 800. Jeżeli będziemy wyjmować ze skrzyni po 2, po 3, po 4, po 5 i po 6 
jabłek, to zostanie w niej zawsze po jednym jabłku. Natomiast przy wyjmowaniu ze skrzyni po 7 jabłek nie zostanie w niej ani jedno 
jabłko. Ile jest jabłek w tej skrzyni? (Zad. 9. z II dnia finału krajowych eliminacji do XXVIII MMwGMiL)
3. Zaczynając od trzech liczb naturalnych budujemy ciąg liczb, w którym każda następna liczba jest sumą trzech bezpośrednio ją 
poprzedzających. Na przykład: począwszy od 136, 9, 2 otrzymujemy: 147, 158, 307, 612, 1077, 1996,… Liczba 1996 jest dziewiątą 
liczbą w tym ciągu. Jakie trzy pierwsze liczby powinniśmy wybrać, żeby liczba 1996 była trzynastą liczbą w tym ciągu? (Zad. 16. z II 
dnia finału krajowych eliminacji do XXVIII MMwGMiL)

W tym roku szkolnym uczeń został także finalistą LXV Olimpiady Matematycznej, co dało mu maksimum punktów
z matury z matematyki oraz wstęp na wiele kierunków różnych uczelni w Polsce, w tym na Uniwersytet Warszawski, 

*



Głos Gminy

15kwiecień / maj / czerwiec 2014

gdzie planuje studiować na Jednoczesnych Studiach Informatyczno-Matematycznych – jest to połączenie dwóch 
kierunków przygotowane specjalnie dla szczególnie uzdolnionych finalistów i laureatów olimpiad.

Absolwent Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Widzowie już od wielu lat z powodzeniem startuje w licznych 
konkursach matematycznych, rozsławiając naszą gminę w kraju, a wkrótce także za granicą. Bez kompleksów 
rywalizuje z najlepszymi, uczącymi się w najlepszych szkołach w kraju (Warszawa, Gdynia, Toruń). Swą 
systematycznością i pracą udowodnił, że można się urodzić w mało znanym miejscu w Polsce, a mimo tego odnosić 
sukcesy. Matematyka to nie jedyne zamiłowanie Adama Dobrakowskiego, bowiem jest on także uczniem Zespołu 
Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie w klasie akordeonu. Młody człowiek podkreśla, że za swe 
osiągnięcia wdzięczny jest przede wszystkim Bogu, gdyż to od Niego pochodzą wszystkie talenty i zdolności.

Życzymy Ci zatem Adamie wielu Łask Bożych i kolejnych sukcesów na arenie światowej. Dziękujemy Ci, że my tu
w Widzowie i w naszej gminie możemy być z Ciebie dumni. 
Rozwiązania zamieszczonych zadań:
1.  x = ñaar fukka ak juróom
y = ñaar fukka ak ñaar
z = fukka ak benna
t = juróom ñaar fukka ak ñaar
4 = ñenent
19 = fukka ak juróom ñenent
38 = ñetta fukka ak juróom ñetta
50 = juróom fukka
2. Jest 10 białych kul.
3. 2 możliwe rozwiązania: liczba jabłek to 301 lub 721.
4. Trzy pierwsze liczby to 2, 5, 2. Mariusz Dobrakowski, Ewa Kosińska

Nakręcona ekologia
- edukacyjnej „Lipówka - kopalnia przywrócona 
naturze”. Uczestnicy wzięli udział w grze terenowej 
składającej się z konkurencji sprawnościowych
i logicznych. Gminę Kruszyna reprezentowały dwa 
zespoły ze szkół podstawowych w Zespołach
w Widzowie i Lgocie Małej. W zawodach wzięło udział 
kilkanaście drużyn, które przez ponad 3 godziny 
rywalizowały ze sobą świetnie się bawiąc i sprawdzając 
swoje możliwości fizyczne i intelektualne. Zawodnicy 
wykazywali się między innymi umiejętnościami: 
odczy tywan ia  zaszy f rowanych  i n fo rmac j i ,  
posługiwaniem się alfabetem Morse'a, strzelania z łuku, 
biegu na orientację, posługiwania się maską 
przeciwgazową, współpracy z grupie, na sztucznej 
ściance wspinaczkowej, dobrej zabawy w grupie. Na Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” ogłosiło 
zakończenie uczestnikom zapewniono ciepły posiłek. konkurs na film o tematyce ekologicznej. Konkurs był 
Więcej informacji jest dostępnych na stronach: adresowany do wszystkich mieszkańców terenu LGD 
www.razemnawyzyny.pl, www.cemex.pl/kopalnia-Razem na wyżyny z gmin: Dąbrowa Zielona, Kłomnice, 
lipowka.aspx.Kruszyna, Miedźno, Mykanów, Rędziny. Film miał 

dotyczyć szeroko pojętej tematyki ekologicznej np. 
przeciwdziałania niszczeniu środowiska; propagowania 
postaw i zachowań w życiu codziennym mających na 
celu oszczędzanie wody, energii, przyrody; produkcji 
tzw. " zielonej energii" itp. Z terenu gminy Kruszyna do 
konkursu zgłosili się uczniowie klasy VI szkoły 
podstawowej w Zespole Szkolnym w Widzowie, którzy 
przy kręceniu filmu pełnili różne funkcje, reżyserem był 
Jan Dobrakowski. Film pod tytułem „Dobre rady” 
podpowiada jak należy postępować aby dbać
o otaczające nas środowisko. Komisja konkursowa 
zdecydowała, że film ten zasługuje na najwyższą ocenę 
i tym samym nagrodziła twórców nagrodą za I miejsce, 
którą był bon towarowy w wysokości 650zł. Nagrodę 
wręczono 06.06.2014 r. w kamieniołomie Lipówka
w Rudnikach podczas imprezy plenerowej, która 
odbywała się na trasie ścieżki dydaktyczno Agnieszka Dróżdż
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69 rocznica zakończenia II wojny światowej
14.05.2014r. odbyły się obchody 69 rocznicy z głazów, który leży koło pomnika, symbolizuje jedną 
zakończenia II wojny światowej. Uroczystość zamordowaną osobę. Uczniowie wspomnieli również
rozpoczęła się mszą św. ku czci poległych w kościele o nieistniejącej już wsi Klekoty leżącej na trakcie
Bł. Karoliny Kózkówny w Szczepocicach celebrowanej z Kruszyny do Brzeźnicy, którą Niemcy zrównali z 
przez księdza proboszcza Jacka Wierzbę. Następnie ziemią w poszukiwaniu polskich partyzantów.
głos zabrali zaproszeni goście: Pani Wójt Gminy Po zakończeniu części artystycznej, wszyscy 
Kruszyna Jadwiga Zawadzka, Pan Przewodniczący zebrani, a w tym: Pani Wójt Gminy Kruszyna Jadwiga 
Gminy Radomsko Jan Suwart i Radny Gminy Zawadzka, radni i sołtysi gminy Kruszyna i Radomsko, 
Radomsko Kazimierz Przerada. Przypomnieli dyrektorzy i nauczyciele z gminy Kruszyna, mieszkańcy 
wydarzenia tamtych dramatycznych czasów, które Pieniek Szczepockich i Szczepocic oraz dyrektor, 
odcisnęły piętno na mieszkańcach gminy Kruszyna nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkolno
i okolic. Jednocześnie uświadomili, szczególnie -Przedszkolnego w Lgocie Małej zgromadzili się pod 
młodemu pokoleniu, że pamięć o tamtej tragedii pomnikiem, aby złożyć kwiaty ku czci pomordowanym 
i wspominanie ogromu zła, jakie przyniosła II wojna podczas II wojny światowej.
światowa może uchronić nas przed powtórzeniem Na tym zakończyły się uroczyste obchody
błędów przeszłości. 69 rocznicy zakończenia II wojny światowej.

Następnie rozpoczęła się uroczysta akademia Należy jeszcze wspomnieć o wspaniałej postawie 
zorganizowana przez Pana Dyrektora Karola Dróżdża mieszkańców Pieniek Szczepockich i Szczepocic, 
wraz z nauczycielami i uczniami Zespołu Szkolno- którzy z wielkim zaangażowaniem włączyli się do 
Przedszkolnego w Lgocie Małej przy honorowym przygotowania tychże uroczystości.
uczestnictwie pocztu sztandarowego Publicznego 
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Szczepocicach.

Uczniowie przypomnieli najważniejsze wydarzenia
II wojny światowej oraz opowiadali o tragediach, jakie 
miały miejsce na terenie naszej gminy. Mówili
o pomordowanych 4 września w Kruszynie, Babach, 
Jackowie i Widzowie, o pacyfikacji Pieniek 
Szczepockich i o ofiarach, które zostały upamiętnione 
na pomniku w tejże miejscowości. Nadmienili, że każdy Monika Kluska

Czy warto być wolontariuszem?
„Czy warto być wolontariuszem?”- to tytuł projektu wolontariusza.  

edukacyjnego realizowanego przez uczniów kl. Do zadań uczestników projektu należało również 
II Gimnazjum im. Bohaterów Września w Kruszynie. nagranie filmu promującego ideę pracy wolontariuszy. 
Od kilku lat uczniowie gimnazjum mają obowiązek W tym celu uczniowie zredagowali scenariusz filmu, 
uczestnictwa w realizacji wybranego przez siebie napisali teksty dla osób grających w filmie oraz nagrali 
projektu edukacyjnego. Jego celem jest kształcenie jego ostateczną wersję, która została zaprezentowana 
umiejętności planowania i organizacji własnej pracy. społeczności szkolnej.
Uczniowie naszego gimnazjum wybrali w tym roku Równie interesującym zadaniem okazało się nagranie 
projekt: „Czy warto być wolontariuszem?”, którego reportażu radiowego o pracy wolontariuszy. W tym celu 
celem było ukazanie idei wolontariatu. uczniowie przeprowadzili wywiad z Panią Sekretarz 
Uczestnicy projektu, podzieleni na pięć grup, od Gminy Kruszyna- Małgorzatą Wierzbicką, która działa 
listopada realizowali przydzielone im zadania, by jako wolontariusz w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
1 czerwca móc przedstawić efekty swojej pracy. Pomocy.
Jednym z zadań było zorganizowanie spotkania Podczas prezentacji mogliśmy również zobaczyć 
z wolontariuszem. Uczniowie zaprosili Ewelinę Wróbel publikację pt. „Jak zostać wolontariuszem?”, plakat 
- studentkę ekonomii, która  działa jako wolontariusz przedstawiający sylwetkę wolontariusza wykonany 
w akcji charytatywnej  Szlachetna Paczka. techniką kolażu oraz  prezentację multimedialną
Szlachetna Paczka ma już trzynaście lat. Po raz z wynikami sondy „Czy chcesz być wolontariuszem?”.
pierwszy została zorganizowana w Krakowie w 2000 Wszyscy uczniowie wywiązali się z przydzielonych im 
roku. Wtedy grupa studentów duszpasterstwa zadań, efekty ich pracy były zadowalające,
akademickiego prowadzona przez ks. Jacka Stryczka a prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem 
(dziś prezesa Stowarzyszenia Wosna) obdarowała 30 ze strony uczniów i nauczycieli.
ubogich rodzin. Dzisiaj projekt Szlachetnej Paczki ma Nic tak nie buduje wzajemnych relacji jak działanie, 
charakter ogólnopolski i jak żadna inna akcja któremu przyświeca wspólny cel. Co więcej, jeśli tym 
charytatywna w Polsce łączy działania setek tysięcy celem jest praca na rzecz innych, to rośnie nie tylko 
osób. W 2013 roku Paczka była organizowana w 508 zaangażowanie, czy motywacja do pracy, ale poczucie 
lokalizacjach w całej Polsce. satysfakcji: zrobiłem coś dobrego dla innych, i to 
W trakcie spotkania uczniowie zadawali pytania charytatywnie. Jak się okazuje, taką moc ma 
dotyczące warunków, jakie trzeba spełnić, aby zostać wolontariat.
wolontariuszem oraz korzyści płynących z pracy Justyna Milejska-Cień
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Niesiemy pomoc…
„Czyń tyle dobra, ile tylko możesz, uzyskali pieniądze, sprzedając zebrane przez siebie 
Wszelkimi możliwymi środkami, kasztany. Zakupili w ten sposób 100 cebulek za cenę 
Na wszelkie możliwe sposoby, 200zł. Następnie wytyczyli małą rabatkę w kształcie 
Wszędzie, gdzie tylko możesz, serca, gdzie posadzili kupione cebulki.
Wszystkim ludziom, którym możesz, Należy w tym miejscu wspomnieć, że żonkilowe Pola 
Tak długo, jak będziesz mógł” Nadziei to jednocześnie konkurs na najładniejszy 
                                 - John Wesley zakątek ziemi, obsadzony właśnie żonkilami. Nasza 

szkoła w tym konkursie zajęła III miejsce w Powiecie 
W tym roku szkolnym uczniowie Szkoły Częstochowskim. Uczniów zachęciła i cały czas 

Podstawowej w Zespole Szkolnym w Widzowie po raz wspierała Pani Agnieszka Dróżdż.
pierwszy wzięli udział w ogólnopolskiej a nawet Nasza współpraca i pomoc dla Hospicjum
ogólnoświatowej akcji „Pola Nadziei” na rzecz opieki w Częstochowie na tej akcji wcale się nie zakończyła.
hospicyjnej, w naszym przypadku, na rzecz Hospicjum Teraz zbieramy plastikowe nakrętki. Prosimy, aby każdy 
w Częstochowie. kto może, zbierał je z nami.

 Kampania „Pola Nadziei” to akcja, w ramach której 
zbierane są fundusze na rzecz ludzi ciężko chorych 
objętych opieką hospicyjną. Symbolem tejże akcji jest 
kwiat żonkila – międzynarodowy symbol nadziei dla 
osób ciężko oraz nieuleczalnie chorych.

Akcję zapoczątkowała w 1997 roku organizacja 
Marie Curie Cancer Care, która jest jednym z 
najlepszych brytyjskich ośrodków onkologicznych. 
Ośrodek ten oferuje opiekę pielęgniarską pacjentom 
chorym na raka, którzy wolą leczyć się w domu.

W ramach kampanii min. kupowane są żonkilowe 
cebulki, które jesienią sadzone są do ziemi, aby 
wczesną wiosną pięknie rozkwitnąć. Tak uczynili 
uczniowie naszej szkoły. Najpierw jednak na ten cel 

Aneta Musiał

II Festiwal Orkiestr Dętych 2014
-Orkiestra Dęta Gminy Gidle
-Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Pławna
-Orkiestra Dęta z Sulmierzyc
-Orkiestra Dęta OSP Kruszyna
-Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Zajączki Pierwsze
-Sompoleńska Orkiestra Dęta
-Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Domu Kultury we 
Włoszczowie

-Orkiestra Dęta Gminy Kłomnice
-Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Olszyna

Zmagania konkursowe oceniało jury w składzie: 
Piotr Janik, Dariusz Pikor, Bartłomiej Robak.

Reprezentanci naszej gminy wystąpili pod 
kierownictwem kapelmistrza Andrzeja Powroźnika. 
Wykonali następujące utwory:

Dnia 1 czerwca 2014r. w Kłomnicach już po raz drugi "We Are The Champions" arr. Manfred Schneider
odbył się Ogólnopolski festiwal Orkiestr Dętych. "Holiday in Rio" arr. Steve MeMillan
Najważniejszym zamierzeniem organizacji imprezy jest "Od Tatr do Bałtyku" arr. Leon Landowski
szeroko pojęte propagowanie idei muzycznej oraz "Abba Gold" arr. Ron Sebregts
wymiana doświadczeń i spostrzeżeń z innymi W ocenie jury orkiestra nasza otrzymała 
orkiestrami wyróżnienie, chociaż w ocenie słuchaczy wykonanie 
- .II edycja festiwalu rozpoczęła się uroczysta pardą w/w utworów było mistrzowskie. Za to wykonanie 
ulicami Kłomnic, po czym niespełna pół tysiąca składamy im serdeczne gratulacje, życzymy dalszego 
muzyków wykonało wspólnie marsza "Johny Dixie” rozwoju i zwycięstw w następnych konkursach
- W ramach festiwalu wystąpiło 11 orkiestr dętych: i trzymamy kciuki. Okazją do tego będzie następny 
-Orkiestra Dęta OSP w Dzietrzkowicach występ naszej Orkiestry 22 czerwca 2014r. w Gidlach.
-Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Dąbrowy Zielonej Zapraszamy do wspólnego kibicowania.
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Warsztaty teatralne
„Teatr pojmowany jako dzieło sztuki teatralnej wychowawczej. Uczeń „w roli” nie tylko rozwiązuje 
Powinien poszerzać horyzont  umysłowy dziecka, czyjeś problemy, ale „ukryty za maską”, często 
Wzmacniać jego charakter i wolę rozwiązuje swoje własne. Poprzez takie działania 
Czynić je bardziej dalekowzrocznym łatwiej przyjdzie mu podejmowanie decyzji, uwierzy
I bardziej wnikającym w złożone zjawiska życia.” w swoje możliwości, a przede wszystkim będzie rozwijał 
                                                   (M. Signorelli) swoją osobowość. Praca w teatrze owocuje inaczej niż 

W ramach realizacji gminnego programu profilaktyki szkolna nauka. Dzięki takim zajęciom dzieci otwierają 
w dn. 06-07. 06.2014 r. w Gimnazjum im. Bohaterów się emocjonalnie, uwrażliwiają. Teatr umożliwia im 
Września w Kruszynie odbyły się warsztaty teatralne wyrażanie siebie. 
prowadzone przez Piotra Janiszewskiego - aktora Teatr szkolny spełnia ogromną rolę w kształtowaniu 
i reżysera Teatru „Ateneum” w Katowicach i Renatę szacunku dla pracy drugiego człowieka. Poprzez swój 
Goliasz-Janiszewską- koordynatora do spraw własny wysiłek, poświęcony czas i energię młodzi ludzie 
impresariatu i edukacji teatralnej Teatru Śląskiego im. lepiej rozumieją i doceniają pracę innych. Szkolna 
Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. edukacja teatralna poprzez pracę w zespole umożliwia 
W warsztatach wzięło udział dwudziestu chętnych dzieciom zrozumienie znaczenia współpracy
i uzdolnionych artystycznie uczniów gimnazjum. i konieczności liczenia się z innymi ludźmi. To nauka 
Prowadzone zajęcia pozwoliły na doskonalenie współodpowiedzialności i okazja do specyficznych 
umiejętności aktorskich uczniów: gestu, plastyki ruchu, kontaktów w relacjach z uczniami i nauczycielem.
zachowania scenicznego oraz dykcji. Z obserwacji wynika, że ekran telewizora, monitor 
Efektem tej pracy był pokaz sceniczny wyreżyserowany komputera i połączenia internetowe są głównymi 
w oparciu o dzieło Michała Bałuckiego „ Dom otwarty”. bohaterami czasu wolnego dzieci. Uczniowie mają 
Uczniowie, wcielając się w role bohaterów dramatu problemy w kontaktach interpersonalnych, nie potrafią 
mieli możliwość zaprezentowania zdobytych nazywać swoich uczuć, są skrępowani w momencie 
umiejętności. zabierania głosu w obecności większej ilości osób.
Przygotowaną inscenizację cechował profesjonalizm Teatr może być wspaniałą receptą na „kolorową 
i oryginalność. Pokaz spotkał się z niezwykłą aprobatą rzeczywistość”, może stanowić alternatywę dla 
widzów, czego dowodem były gromkie brawa. biernego  bezużytecznego spędzania czasu wolnego.

Edukacja teatralna spełnia bardzo ważną rolę Jest to również doskonała szansa dla dzieci 
w procesie nauczania i kształtowania osobowości dzieci nieśmiałych, które nie potrafią znaleźć swojego miejsca 
i młodzieży, jest wspaniałą formą integracji w klasie.

Justyna Milejska-Cień

Wyniki wyborów do Europarlamentu
25 maja 2014 r we wszystkich krajach Unii Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – 163 głosy

Europejskie odbyły się wybory do parlamentu - Lista nr 1 KW Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry – 21 
europejskiego. głosów

W całej Polsce lokale wyborcze otwarte były od - Lista nr 2 KW Wyborców Ruch Narodowy – 2 głosy
00 00 - Lista nr 3 KKW SLD-UP – 90 głosówgodz. 7  do 21 .

- Lista nr 5 KKW Europa Plus Twój Ruch – 18 głosówOkręg wyborczy nr 11 obejmował obszar województwa 
- Lista nr 6 KW Polska Razem Jarosława Gowina – 13 śląskiego.

głosówNa terenie gminy Kruszyna powołane zostały cztery 
- Lista nr 7 KW Nowa Prawica Janusza Korwin – Mikke – obwody głosowania:

83 głosy- Obwód nr 1 obejmował miejscowości Bogusławice, 
- Lista nr 8 KW Platforma Obywatelska RP – 99 głosówKruszynę, Wikłów – OKW w Zespole Szkół
- Lista nr 9 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo w Kruszynie

Ludowe – 107 głosów- Obwód nr 2 obejmował miejscowości: Kijów, Lgota 
- Lista nr 10 – Komitet Wyborczy Demokracja Mała, Łęg, Pieńki Szczepockie, Teklinów – OKW

Bezpośrednia – 0 głosóww Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lgocie Małej
- Lista nr 11  KW Partia Zieloni – 0 głosów- Obwód nr 3 obejmował miejscowości: Widzów, 

Najwięcej głosów – 97,  otrzymała Pani Jadwiga Widzówek – OKW w Zespole Szkół w Widzowie
Wiśniewska z KW PiS - Obwód nr 4 obejmował miejscowości: Baby, Jacków – 

S z c z e g ó ł o w e  p r o t o k o ł y  z  g ł o s o w a n i aOKW w Szkole Podstawowej w Jackowie
w poszczególnych obwodach dostępne są na stronie Liczba uprawnionych do głosowania wynosiła 3962 
internetowej bip.kruszyna.pl w zakładce „wybory”.osoby. Głosowało 15,04% tj. 596 osób.

Najwięcej wyborców głosowało na Komitet 






