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Baby, Bogus³awice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Ma³a, £êg,

Pieñki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek, Wik³ów

�ród³o wiedzy o Twojej okolicy
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W dniach 13-14 paŸdziernika na p³ycie lotniska Aeroklubu Czêstochowskiego w Rudnikach Stowarzyszenie "Razem na wy¿yny" 
wraz z Gminnymi Oœrodkami Kultury W Mykanowie, Rêdzinach, K³omnicach, MiedŸnie, Gminna Bibliotek¹ Publiczna w Kruszynie oraz 
Stowarzyszeniem Wspólne Dzia³anie Miejscowoœci Teklinów i Pieñki Szczepockie zorganizowa³o I Regionalny Piknik "Razem na wy¿yny". 
Przez dwa dni na scenie prezentowali siê wykonawcy z terenu piêciu gmin. Mo¿na by³o obejrzeæ pokazy akrobacji lotniczych, ratownictwa 
i sprzêtu stra¿ackiego, pos³uchaæ koncertów zespo³ów œpiewaczych, solistów, orkiestr dêtych. Zabawie towarzyszy³y stoiska i kiermasze 
lokalnych producentów i rzemieœlników. Nasz¹ gminê reprezentowali wystawcy: Stanis³aw Zasêpa z Kruszyny (miód), Kalina Zatoñ
z Widzówka (obrazy), Teresa Nogaj i Irena G³adysz z Bogus³awic oraz Katarzyna Bo¿ek z Bab (hafty i szyde³kowanie), Jerzy i Adam Zasêpa 
z Kruszyny, Mariusz Wawszczak z Bogus³awic (stare motocykle, najstarszy z 1949r.).

Jedn¹ z atrakcji drugiego dnia Regionalnego Pikniku by³ wystêp Orkiestry Dêtej z Kruszyny pod batut¹ kapelmistrza Andrzeja 
PowroŸnika. Myœlê, ¿e zadania okreœlone przez organizatorów Pikniku, jakimi by³y: integracja i promocja osi¹gniêæ kulturalnych, 
sportowych, przemys³owych, oraz rzemios³a naszego regionu zosta³y w pe³ni wykonane.

Renata W³odarek
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A co po wyborach?
Uchwa³y Rady Gminy Kruszyna 
podjête na Sesji w dniu 7 wrzeœnia 
2007r.
Sprawozdanie z dzia³alnoœci Wójta
Eliminacja praktyk 
nieprawid³owego postêpowania z 
odpadami 
Ju¿ minê³o dwadzieœcia lat!!!
“Dziêkujê za to, ¿e jesteœ Mamo”
Witamy w szkole
Wyj¹tkowy dzieñ!
S£AWNI I PODZIWIANI - 
uroczystoœci upamiêtniaj¹ce 
rodzinê Reszków
Nauczycielom - w dniu Ich œwiêta
Dzieñ melomana
Œwiêto Drzewa
Wyniki wyborów do Sejmu i 
Senatu RP
Zagroda Piotra Zasêpy w Kruszynie 
(rycina)
Pacyfikacja Pieniek Szczepockich 
w czasie II wojny œwiatowej
Œwiat tajemnic wspó³czesnej 
chemii
O sobie samej
O Kole Kombatantów w Kruszynie
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¿e pensje nauczyciela ustala siê w WarszawieA co po wyborach ? a ka¿e wyp³acaæ w Kruszynie, nie zawsze 
pamiêtaj¹c o przekazaniu pieniêdzy. Nie mo¿na, Bogus³aw Mielczarek - Wójt Gminy
przy corocznym p lanowaniu  bud¿etu ,  
zastanawiaæ siê czy nie zamkn¹æ jakiejœ szko³y. 
Swoista dwuw³adza Kurator- Gmina te¿ nie 
u³atwia zarz¹dzania oœwiat¹.

Autostrad jak nie by³o tak nie ma
a wzmo¿ony ruch odbywa siê po drogach 
lokalnych. Te zaœ ³atane, doraŸnie naprawiane s¹ 
wyj¹tkowo niebezpieczne. Na gruntown¹ 
modernizacjê, przebudowê skrzy¿owañ, na 
chodniki ju¿ nie starcza. Mo¿e wiêc wróciæ do 
subwencji drogowej. Wprowadzaj¹c przed laty 
op³atê paliwow¹ przeznaczono pokaŸn¹ jej czêœæ 
na cele drogowe. Mia³a nawet zwiêkszaæ siê co 
roku. Paliwa sukcesywnie dro¿ej¹ a subwencja 
zniknê³a z mechanizmów zasilania gmin a potem 
tak¿e powiatów.

Ochotnicze Stra¿e Po¿arne. Na 
wsiach to jedyne jeszcze organizacje spo³eczne. 
Wsparcie gmin - wiadomo niewystarczaj¹ce. 
Dzia³aj¹ w coraz ciaœniejszym gorsecie No i po wyborach. Prze¿yliœmy 
przepisów, skutecznie zniechêcaj¹cych do kampaniê wyborcz¹. Krótk¹ ale wyj¹tkowo 
dzia³alnoœci gospodarczej. Starych spo³eczników i n t e n s y w n ¹ .  W r ê c z  a g r e s y w n ¹ .  Z a  
ubywa. M³odzi siê nie garn¹. Bo i po co? Od lat poœrednictwem mediów p³ynê³y kaskady 
obiecuje siê zaliczenie sta¿u cz³onkowskiego do pomys³ów, inicjatyw i obietnic. Wiêkszoœæ pewnie 
œwiadczeñ emerytalnych, ekwiwalenty za czas nierealna, ale zawsze mi³o s³yszeæ, ¿e 
stracony na æwiczeniach i akcjach ratowniczych. ugrupowanie albo kandydat dostrzega problem. 
Ale ostatnio nawet prawo do symbolicznych diet Zag³osowaliœmy plebiscytowo. Frekwencjê 
odebrano ochotnikom. Nie przewiduje siê mieliœmy ni¿sz¹ ni¿ w kraju, bo tylko ok. 40%. 
dostêpu stra¿aków do œrodków unijnych. Dobrze, Zdecydowanie zwyciê¿y³o u nas PiS, uzyskuj¹c 
¿e choæ przywilej handlu alkoholem jeszcze im ponad 37% g³osów. Daleko ni¿ej uplasowa³a siê 
pozosta³.PO-23%, PSL prawie 19%, Lid- nieca³e 14%. 

A pozycja drobnego odbiorcy energii Pozosta³e partie uzyska³y œladowe iloœci g³osów. 
wobec monopolu energetycznego? Choæby Startuj¹cy z listy PSL wójt s¹siedniej Gminy, 
oœwietlenie uliczne. By³o budowane z œrodków znany wielu kruszyniakom przynajmniej ze 
bud¿e tów  te renowych  i  n i eodp ³a tn ie  s³yszenia, uzyska³ niespe³na 200 g³osów. Prawie 
przekazywane energetyce. Dziœ Gmina mo¿e je wszystkie w obwodzie w Kruszynie. Nie bêdzie 
sobie odkupiæ, jeœli na przyk³ad chce wymieniæ znajomego pos³a. Szkoda.
zu¿yte lampy. I zap³aciæ za dzier¿awê s³upów, Tworzenie koalicji, powo³anie nowego 
które sama stawia³a. A przecie¿ prawo rz¹du odbywa siê spokojnie i bez medialnej 
energetyczne nowelizowano w tym roku. I na 460 wrzawy. Najsprawniejsza i najrzetelniejsza ekipa 
pos³ów, ¿aden nie zauwa¿y³ takiego jawnego wczeœniej czy póŸniej natknie siê na bariery 
rozboju.ekonomiczne ,  n iesprzy ja j¹ce  warunk i  

K t o  w i e  i l e  w y n o s i  d o c h ó dzewnêtrzne i wewnêtrzne. A gdyby dosz³y do tego 
z gospodarstwa rolnego? A to zale¿y od czego. miêdzypartyjne spory albo niekompetencja, to ju¿ 
Inny jest dochód do stypendium uczniowskiego, w ogóle nie ma o czym mówiæ. Mo¿e nowy rz¹d 
inny dla celów zasi³ku rodzinnego a jeszcze inny zrezygnuje z misji zbawiania Europy i œwiata
dla celów pomocy spo³ecznej. Nawet najlepiej a zajmie siê dokuczliwymi drobiazgami?
¿ycz¹cy rolnikowi Minister Rolnictwa nie mo¿e Ponoæ po zwyciêskiej bitwie, Napoleon 
wpaœæ na pomys³ ¿eby to ujednoliciæ. Przecie¿ wizytuj¹c polowy lazaret, postanowi³ nagrodziæ 
z³otówka to zawsze 100 groszy. Obojêtnie, czy najbardziej zas³u¿onych ¿o³nierzy.-Có¿ mogê dla 
po³o¿yæ j¹ do góry or³em czy reszk¹. Gminy Was zrobiæ bohaterowie?- zapyta³ ³askawie.
gromadz¹ dane maj¹tkowe osób korzystaj¹cych -Przywróæ Republikê we Francji-Cesarzu!
zaœwiadczeñ pomocy spo³ecznej. Te same dane-Utwórz wreszcie niepodleg³e pañstwo polskie-
i kosztuj¹ce maj¹tek programy komputerowe Wasza Wysokoœæ!
mog³yby byæ wykorzystane dla celów stypendiów Trzeci bohater d³ugo milcza³, a¿ wreszcie 
szkolnych, zaliczek alimentacyjnych. Gdyby nie wyb¹ka³: - A ja bym chcia³ œledzia na 
ustawowy zakaz prowadzenia tych spraw przez kolacjê.Cesarz próœb wys³ucha³, ³askawie skin¹³ 
GOPS-y.g³ow¹ i w milczeniu opuœci³ lazaret. Amatora 

I tak by mo¿na jeszcze d³ugo wyliczaæ: œledzi zakrzyczano, ¿e zawraca Cesarzowi g³owê 
prawo zamówieñ publicznych, zgodnie z którym g³upstwami zamiast prosiæ o rzeczy wielkie. Dziœ 
mo¿na sparali¿owaæ ka¿dy przetarg, podatek VAT jednak wiemy, ¿e dwóch pierwszych ¿yczeñ 
w gminach, dowolnoœæ w urzêdowej interpretacji Cesarz nie spe³ni³. A œledzie na kolacjê podobno 
przepisów i etc,etc.by³y.

Takie to moje oczekiwania na po Nie przepadam za œledziami ale marzy 
wyborach. Mo¿e zaczniemy od rozwi¹zañ mi siê za³atwienie przez nowe w³adze paru 
drobnych a jednak istotnych dla jakoœci ¿ycia drobiazgów. Spraw drobnych ale dokuczaj¹cych 
obywateli. Bo mia³ racjê stary, napoleoñski wiarus. od lat. Po pierwsze - uporz¹dkowanie spraw 
Najszumniejsze has³a nie zast¹pi¹ skromnego oœwiatowych. Wiêksza, wyliczana wg jasnych 
ale przecie¿ realnego œledzia.kryteriów subwencja dla gmin, standardy

Tylko kto myœli o œledziu po wygranych w oœwiacie. Dofinansowanie klas zerowych
wyborach?                                                          +i oddzia³ów przedszkolnych. Nie mo¿e te¿ byæ tak, 

G³os Gminy
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na terenie ZE£-T Rejon Energetyczny Radomsko. Aktualnie prace Sprawozdanie z dzia³alnoœci Wójta 
zosta³y przerwane z uwagi na brak zgody ENION S.A na 
dopuszczenie do prac na w³asnych urz¹dzeniach.

- W dniu 25.06.2007 r. z³o¿ono w Starostwie Powiatowym - W dniu 7 sierpnia odby³ siê przetarg na dowóz uczniów do 
w Czêstochowie Wydzia³ Administracji Architektoniczno szkó³. Wygra³a Firma „BERO” Robert Herod. Cena za jeden dzieñ 
-  Budowlanej wniosek o wydanie pozwolenia na budowê inwestycji 190 z³ na trasie Kruszyna-£êg i 249 z³ na trasie Pieñki Szczepockie  
p.n.: „W³¹czenie istniej¹cej studni g³êbinowej zlokalizowanej Widzów - Kruszyna.
w miejscowoœci Lgota Ma³a w uk³ad technologiczny istniej¹cego - W dniu 08 sierpnia 2007 r. podpisano porozumienie 
ujêcia wody w Kruszynie dla istniej¹cego wodoci¹gu”. Pozwolenie pomiêdzy Gmin¹ Kruszyna a Powiatem Czêstochowskim na 
budowlane nie zosta³o jeszcze wydane. wykonanie nak³adki bitumicznej o d³ugoœci 490 m na drodze 
- W dniu 25.06.2007r. odebrano komplet dokumentacji powiatowej w Widzowie (ul. S³oneczna). Gmina przeznaczy³a 
projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci dodatkowe œrodki na wykonanie w/w nak³adki. Prace s¹ wykonane. 
Jacków, Baby, Jacków - Pustkowie gm. Kruszyna. Pozwolenia na - W zwi¹zku z nowym okresem zasi³kowym 2007/2008 (od 
budowê zosta³y dostarczone odpowiednio: teren otwarty wrzeœnia 2007 do sierpnia 2008) od miesi¹ca sierpnia 2007r. 
31.07.2007 r., teren zamkniêty 23.08.2007 r. Koszt Projektów: GOPS ustala prawo do: zasi³ku rodzinnego oraz dodatków do 
Jacków, Baby  69.951,14 z³ brutto, Jacków Pustkowie  16.280,00 z³ zasi³ku rodzinnego, œwiadczenia pielêgnacyjnego, zaliczki 
brutto. alimentacyjnej. Wp³ynê³o 350 wniosków, tj. ok. 80% procent 
- W dniu 09.07.2007r. podpisano umowê z Pracowni¹ przewidywanej iloœci.
Architektoniczn¹ Projektowo - Wykonawcz¹ „AKROPOL” na - Z dniem 31 sierpnia bie¿¹cego roku dobieg³a koñca 
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kadencja dyrektorów Szkó³ Podstawowych w Lgocie Ma³ej
i rozbudowy Przychodni Lekarskiej przy ul. Kmicica 10 w Kruszynie i Widzowie, Gimnazjum w Widzowie oraz Gminnych Przedszkoli
za cenê brutto 24.400 z³. Termin realizacji 4,5 miesi¹ca od w Kruszynie i Lgocie Ma³ej. W przypadku trzech placówek 
podpisania umowy. Z wy¿ej wymienion¹ Pracowni¹ zasta³a uzyskaliœmy zgodê Kuratorium Oœwiaty na przed³u¿enie 
podpisana odrêbna umowa w dniu 11.07.2007r. na opracowanie powierzenia stanowiska dyrektora na okres nastêpnych piêciu lat 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn: Modernizacja szkolnych. W tym trybie powierzono ponownie stanowiska 
instalacji wewnêtrznych w lokalach mieszkalnych w budynku dyrektorów do 31 sierpnia 2012 roku Pani Jolancie Mostowskiej
komunalnym przy ul. Kmicica 10 w Kruszynie. Koszt dodatkowego w Gminnym Przedszkolu w Kruszynie, Pani Joannie Stacherczak
opracowania 4.636,00 z³ brutto. Termin realizacji 4,5 miesi¹ca od w Gminnym Przedszkolu w Lgocie Ma³ej oraz Panu Bogdanowi 
podpisania umowy. Tylikowskiemu w Szkole Podstawowej w Widzowie. W przypadku 
- W dniu 10 lipca 2007r. podpisano porozumienie Szko³y Podstawowej w Lgocie Ma³ej i Gimnazjum w Widzowie 
pomiêdzy Gmin¹ Kruszyna a Powiatem Radomszczañskim na zosta³y og³oszone konkursy na dyrektora. Konkurs na dyrektora 
wspólne finansowanie przebudowy drogi powiatowej Szczepocice Szko³y Podstawowej  w Lgocie Ma³ej odby³ siê w dniu 5 lipca br.
Rz¹dowe  Pieñki Szczepockie na odcinku 1005 m. Gmina  i w jego wyniku dyrektorem zosta³a dotychczasowa dyrektor szko³y 
sfinansowa³a 1/3 kosztów budowy. Prace zakoñczy³y siê Pani Wanda Krawczyk. Powierzenie stanowiska dyrektora 
w sierpniu. nast¹pi³o zgodnie z opini¹ Kuratorium Oœwiaty na okres do 
- W dniu 20 lipca tego roku przez teren s¹siedniej gminy 31.12.2008r. Konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum
K³omnice przesz³a tr¹ba powietrzna. Zniszczeniu uleg³o 97 w Widzowie nie odby³ siê w zwi¹zku z tym, ¿e do konkursu nie 
budynków mieszkalnych: 48 w Adamowie, 29 w Hubach, 20 zg³osi³ siê ¿aden kandydat. W tym przypadku powierzono 
w Skrzydlowie oraz 124 budynki gospodarcze. W dwóch stanowisko dyrektora nauczycielce dyplomowanej z Czêstochowy, 
so³ectwach naszej gminy odby³y siê zbiórki pieniêdzy na rzecz Pani Ewie Kosiñskiej.
poszkodowanych mieszkañców gminy K³omnice przez tr¹bê - Od miesi¹ca wrzeœnia do¿ywianie dzieci rozpoczê³y 
powietrzn¹. Akcje by³y zainicjowane w Bogus³awicach przez wszystkie szko³y. Do¿ywianiem objêto 110 dzieci. Koszt  
so³tysa i radnego Bogus³awic  Henryka Kowalskiego, a w Lgocie do¿ywiania finansowany jest w 40% ze œrodków  w³asnych, w 60% 
Ma³ej przez so³tysa Henryka Domaga³ê i radn¹ Katarzynê Koperê. ze œrodków z dotacji.
W wyniku zbiórki w Bogus³awicach, w której daruj¹cych by³o oko³o 
100 osób,  zebrano 1725 z³, a w Lgocie Ma³ej 1537 z³.
W pozosta³ych so³ectwach rozwieszone zosta³y og³oszenia 
informuj¹ce mieszkañców o mo¿liwoœci wp³aty pieniêdzy na 
podane konto bankowe.
- W dniu 27 lipca w Urzêdzie Gminy odby³o siê posiedzenie 
komisji powo³anej przez Starostê Czêstochowskiego, którego 
celem by³o rozpatrywanie z³o¿onych, przez uczestników 
postêpowania scaleniowego obiektu Lgota Ma³a - Teklinów, 
zastrze¿eñ do projektu scalenia gruntów. 
- W dniu 02.08.2007 r. podpisano umowê z Centrum 
Zaopatrzenia Energetyki „ELTAST” Sp. z o.o. z siedzib¹ w Radomiu 
na wykonanie zadania p.n. „Modernizacja oœwietlenia drogowego 
na terenie Gminy Kruszyna”. Koszt zadania opiewa na kwotê brutto  
345.032,70 z³. Wykonano 2 dobudowy (ul. Poprzeczna
w Kruszynie, ul. Brzozowa w Widzowie) oraz  wymieniono oprawy 

G³os Gminy Informacje urzêdowe

za zajêcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym Uchwa³y Rady Gminy Kruszyna podjête na urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie 
zwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu Sesji w dniu 7 wrzeœnia 2007r.
drogowego oraz reklam,

Gra¿yna Olczyk - Nr VIII/44/07  w sprawie udzielenia pomocy finansowej
z bud¿etu gminy Kruszyna dla gminy K³omnice poszkodowanej

- Nr VII/40/07  w sprawie wspó³dzia³ania z Gmin¹ w wyniku przejœcia tr¹by powietrznej w dniu 20 lipca 2007r.,
Czêstochowa w realizacji zadañ w³asnych gminy z zakresu - Nr VIII/45/07 w sprawie zmian do uchwa³y nr IV/16/07 Rady 
rehabilitacji dzieci niepe³nosprawnych, Gminy Kruszyna z dnia 23 lutego 2007r. w sprawie zaci¹gniêcia 
- Uchwa³a Nr VIII/41/07  w sprawie statutu so³ectwa, po¿yczki i kredytu na zadanie pod nazw¹ „Modernizacja oœwietlenia 
- Uchwa³a Nr VIII/42/07 w sprawie uchylenia uchwa³y Rady ulicznego na terenie gminy Kruszyna”,
Gminy Kruszyna Nr 32/XIII/95 z dnia 28 grudnia 1995r., - Nr VIII/46/07  w sprawie zmian bud¿etu gminy Kruszyna na 
- Uchwa³a Nr VIII/43/07  w sprawie wysokoœci stawek op³at rok 2007r.                                                                                           +
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i Wigury (znajduj¹cy przy zak³adzie produkcyjnym „Korona”). - W dniu 4 wrzeœnia wys³ano do Kuratorium Oœwiaty
Remont obejmowa³ wymianê wiêŸby oraz pokrycia. w Katowicach wniosek o dofinansowanie zakupu podrêczników dla 
- Przeprowadzono procedurê w trybie zaproszenia do 42 uczniów szkó³ podstawowych klas 0-III oraz mundurków dla 110 
sk³adania ofert na wybór Wykonawcy dla zadania p.n. „Budowa uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów.
boiska do koszykówki w miejscowoœci Jacków”. Mimo wys³ania - W dniu 9 wrzeœnia 2007 roku w Gminie Olsztyn odby³y siê 
zaproszenia do 7 firm budowlanych, ¿adna nie z³o¿y³a oferty. VIII Do¿ynki Powiatowe. Tak, jak co roku podczas uroczystoœci 
- Dobieg³y koñca roboty zwi¹zane z odbudow¹ rowu zosta³y podsumowane wyniki  konkursu „Estetyczne 
melioracyjnego na pograniczu Widzowa i Widzówka. Na zlecenie zagospodarowanie zagrody wiejskiej” oraz „Przoduj¹cy producent 
Œl¹skiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Katowicach, rolny”. Z terenu naszej gminy wyró¿nienia otrzymali Marianna
firma z Czêstochowy wykona³a poszerzenie i pog³êbienie przekroju i Kazimierz ma³¿. Szlêg (zdjêcie po lewej) w konkursie „Estetyczne 
poprzecznego rowu na odcinku d³ugoœci 1554 m. zagospodarowanie zagrody wiejskiej” oraz Andrzej Œpiewak
- Trwaj¹ negocjacje odnoœnie podpisania umowy na w konkursie „Przoduj¹cy producent rolny”.
konserwacjê oœwietlenia drogowego na terenie Gminy Kruszyna  - W dniu 9 listopada br. Stowarzyszenie Wspólne Dzia³anie 
teren obs³ugiwany przez ENION S.A. Z zawartej umowy wynika, i¿ Miejscowoœci Teklinów i Pieñki Szczepockie uzyska³o wpis do 
Gmina zap³aci za ka¿dy miesi¹c konserwacji 1045,69 z³ brutto Krajowego Rejestru S¹dowego.
(okres od 03.09.2007 do 31.12.2007 ) po tym okresie nast¹pi¹ - Podjête zosta³y dzia³ania maj¹ce na celu scalenie 
kolejne negocjacje na ustalenie warunków konserwacji oœwietlenia gruntów wsi Widzów i Widzówek jako jeden obiekt scaleniowy. Na 
po modernizacji. podstawie zebranych dotychczas podpisów zainteresowanych 
- Wykonano konserwacjê rowu ko³o posesji P. Nogajw³aœcicieli, Czêstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych 
w  Bogus³awicach.przeprowadzi³o wstêpn¹ analizê mo¿liwoœci przeprowadzenia 
- Wykonano podzia³ terenu przy ul. Przemys³owejscalenia gruntów w przedmiotowym obiekcie. Z analizy wynika, ¿e 
w Kruszynie i wydzielono trzy dzia³ki budowlane  o powierzchniach:  na dzieñ dzisiejszy spe³niony jest warunek powierzchniowy 

2 2(obszarowy du¿¹ rolê spe³niaj¹ tutaj grunty Skarbu Pañstwa), 1085m  i 2 x po 1155m .
natomiast nie jest spe³nione kryterium iloœci uczestników. Za³o¿enia - Wszczêto postêpowanie w sprawie wydzielenia dzia³ki 
do projektu obiektu scaleniowego bêd¹ przygotowywane na pod przepompowniê œcieków w Jackowie - Pustkowiu. 

2pocz¹tku 2008 roku. Powierzchnia terenu pod przepompowniê - 156 m . 
- Wzorem lat ubieg³ych przeprowadzony zosta³ konkurs na - Rozstrzygniêty zosta³ konkurs Przedsiêwziêæ Odnowy 
najlepiej zagospodarowan¹ zagrodê. Do konkursu zg³osi³o siê Wsi, do którego zakwalifikowane zosta³o jedno zadanie tj. Budowa 
6 uczestników tj. Halina i Marek ma³¿. Szpigiel zam. Wik³ów 48, placu zabaw w miejscowoœci Bogus³awice (na zdjêciu poni¿ej), bo 
Maria i Krzysztof ma³¿. Jezik  zam. Lgota Ma³a, Jolanta i Krzysztof 
ma³¿. Kêpa zam. Lgota Ma³a, Marianna i Kazimierz ma³¿. Szlêg 
zam. Lgota Ma³a, Adrianna i Mariusz ma³¿. Dobrakowscy zam. 
Widzów, W³odzimierz Mostowski zam. Kruszyna.
Wyniki konkursu przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
I miejsce  Szlêg Marianna i Kazimierz,
II miejsce Dobrakowski Mariusz i Adrianna,
III miejsce Jezik Krzysztof i Maria. 
- Zosta³y przeprowadzone prace konserwacyjne przy 
Pomniku Powstañców Styczniowych na cmentarzu Parafialnym
w Kruszynie. Ca³oœæ prac wykonuje konserwator dzie³ sztuki Pani 
Marta John - Koziak, na podstawie Programu Prac 
Konserwatorskich zaakceptowanego przez Wojewódzki Urz¹d 
Ochrony Zabytków w Katowicach, Delegaturê w Czêstochowie.
W najbli¿szych dniach przeprowadzony zostanie odbiór prac. 
Ca³kowity koszt zadania to kwota 8.000 z³. 
- Urz¹d Marsza³kowski og³osi³ konkurs obejmuj¹cy
3 kategorie: najpiêkniejsza wieœ, najpiêkniejsza zagroda oraz jak wiadomo sk³adaliœmy dwa wnioski. Zaproszenie do sk³adania 
najlepsze przedsiêwziêcie odnowy wsi. Zg³osiliœmy udzia³ ofert na realizacjê tego zadania zosta³o przes³ane do 6 firm, z czego 
w powy¿szym konkursie, w kategorii „Najlepsze przedsiêwziêcie 2 by³y zainteresowane wspó³prac¹. Po przeanalizowaniu ofert, 
odnowy wsi” przedstawiaj¹c zrealizowany w ubieg³ym roku projekt  wy³oniona zosta³a firma “BILPOL” z siedzib¹ w Chorzowie, maj¹ca 
pn. Przywrócenie funkcji administracyjnej w zabytkowym budynku swoj¹ filiê w Czêstochowie. Koszt dostawy i monta¿u urz¹dzeñ 
by³ej szko³y w Kruszynie. Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi³o 15 zabawowych zamkn¹³ siê kwot¹ 27.712,30 z³. 
paŸdziernika br. Niestety nie otrzymaliœmy nagrody. - Przygotowany zosta³ projekt Wieloletniego Programu 
- Wykonano nawierzchnie z destruktu asfaltowego (frez Inwestycyjnego na lata 2008 - 2010. Umieszczono w nim 
w³asnoœci Gminy Kruszyna) na  nastêpuj¹cych odcinkach dróg: nastêpuj¹ce zadania: budowa kanalizacji sanitarnej Osiedle 
*Kolonia Baby nawierzchnia na odcinku 290 mb wraz Widzów - Teklinów, budowa kanalizacji sanitarnej miejscowoœci 
z obustronnym utwardzeniem  poboczy  pospó³k¹ kamienn¹, Jacków, Baby, Pustkowie Jacków, w³¹czenie istniej¹cej studni 
*Bogus³awice (ul. Górna) nawierzchnia na odcinku 120 mb wraz g³êbinowej zlokalizowanej w Lgocie Ma³ej w uk³ad technologiczny 
z obustronnym  utwardzeniem poboczy pospó³ka kamienn¹, istniej¹cego ujêcia wody w Kruszynie przy wykorzystaniu 
*Widzów (ul. Leœna) nawierzchnia na odcinku 140 mb, istniej¹cego wodoci¹gu, przebudowa drogi gminnej Kruszyna-
* Kruszyna (ul. Niepodleg³oœci). Zakres prac: d³ugoœæ 200 m, Bogus³awice, ukszta³towanie przestrzeni publicznej na wyrobisku 
szerokoœæ 4,4 m. w centrum wsi Bogus³awice, budowa sali gimnastycznej przy 
- W przetargu og³oszonym w dniu 08.08.2007 r. na zadanie Szkole Podstawowej w Widzowie, modernizacja budynku 
p.n. „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowoœci Jacków przychodni lekarskiej w Kruszynie. Oprócz tych zadañ gmina 
o d³ugoœci 800 m.”, wziê³y udzia³ 2 firmy. W toku badania przez dofinansuje zadania subregionalne: zadanie e-powiat, 
komisjê przetargow¹ stwierdzono braki w jednej z ofert. Wobec umo¿l iwia j¹cy ³¹cznoœæ elektroniczn¹ mieszkañców
tego wyst¹piono o uzupe³nienie niniejszego braku. Wykonawca z powiatem, system selektywnej zbiórki odpadów i przebudowê 
uzupe³ni³ ofertê. drogi powiatowej ul. ̄ wirki i Wigury w Widzowie.
- Zlecono wykonanie barierki ochronnej na ul. Brzozowej - Od pocz¹tku roku przyjêto 1184 wnioski o wydanie 
w Widzowie (skrzy¿owanie ul. Osiedlowej z ul. Brzozow¹), dowodów osobistych, z czego 60 jest w realizacji. Zosta³y wydane` 
zabezpieczaj¹c¹ rów przydro¿ny Prace zosta³y wykonane. 1124 dowody osobiste.  +
- Wykonano remont przystanku PKS w Widzowie ul. ̄ wirki
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Eliminacja praktyk nieprawid³owego 
postêpowania z odpadami
Dariusz Kruk

Utrzymanie czystoœci i porz¹dku jest nie tylko obowi¹zkiem 
ka¿dej gminy, ale równie¿ jej mieszkañców, którzy s¹ w³aœcicielami 
po³o¿onych na jej terenie nieruchomoœci. Ka¿dy w³aœciciel musi 
utrzymywaæ porz¹dek i czystoœæ na terenie swojej nieruchomoœci.

W³aœciciele nieruchomoœci powinni zatem wyposa¿yæ 
swoje nieruchomoœci w urz¹dzenia s³u¿¹ce do gromadzenia 
odpadów powstaj¹cych w gospodarstwach domowych a nastêpnie 
utrzymywaæ je w odpowiednim stanie sanitarnym i porz¹dkowym. Jednoczeœnie informujê, ¿e na terenie gminy Kruszyna 
W³aœciciel lub zarz¹dca nieruchomoœci jest równie¿ zobowi¹zany do us³ugi z zakresu wywozu nieczystoœci sta³ych i ciek³ych œwiadcz¹ 
pod³¹czenia posesji do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej. Jeœli jest to firmy:
niemo¿liwe, to nieruchomoœæ musi byæ wyposa¿ona w szczelny, Nieczystoœci ciek³e:
bezodp³ywowy zbiornik na nieczystoœci ciek³e tj. szambo lub - „REMONDIS” ul. Radomska 12 Dyspozytornia : tel. (034) 362-72-30 
przydomow¹ oczyszczalniê œcieków. lub (044) 683-45-57,

Obowi¹zk iem w³aœc ic ie l i  b¹dŸ u¿y tkowników - SZOT JÓZEF ul. Rumiankowa 6, tel. (034)328-94-56
nieruchomoœci jest pozbywanie siê odpadów w sposób zgodny tel. kom. 0600552783,
z obowi¹zuj¹cymi przepisami, w zwi¹zku z tym w³aœciciel musi - „WYWÓZ NIECZYSTOŒCI ORAZ PRZEWÓZ £ADUNKÓW 
udokumentowaæ, ¿e korzysta z us³ug wykonywanych przez podmioty WIES£AW STRACH” z siedzib¹ w Czêstochowie ul. Kosmowska 6m 
posiadaj¹ce zezwolenie na wykonywanie us³ug usuwania odpadów 94, Dyspozytornia: tel. (034) 365-91-17,
komunalnych. Chodzi o okazanie umowy i dowodów op³acenia za - „SITA” Czêstochowa Sp. z o. o ul. Dêbowa 26/28 tel. (034) 361-60-71 
us³ugi.  W zwi¹zku z w/w obowi¹zkami w miesi¹cu kwietniu zosta³y lub (034) 361-60-84,
zapocz¹tkowane kontrole utrzymania czystoœci i porz¹dku w sprawie - „JUBLEX” Julianna Wasiel Lgota Ma³a ul. Leœna 2, tel. kom 
realizacji obowi¹zków wynikaj¹cych z ustawy z dnia 13 wrzeœnia 50018874 -Spó³dzielnia Kó³ek Rolniczych w K³omnicach
o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, ul.. Czêstochowska 102, Pan. Suchojad Andrzej  tel.(034) 3281.
poz. 2008 z póŸn. zm.) i regulaminu przyjêtego uchwa³¹ Nr Nieczystoœci sta³e:
53/XXXII/98 Rady Gminy Kruszyna z dnia 5 luty 1998r. Dotychczas - „REMONDIS” ul. Radomska 12 Dyspozytornia : tel. (034) 362-
skontrolowano 470 posesji w miejscowoœciach: Widzówek, Wik³ów, 7230lub (044) 683-45-57,
Widzów, Bogus³awice, Kruszyna, Teklinów i czêœæ Jackowa. - „WYWÓZ NIECZYSTOŒCI ORAZ PRZEWÓZ £ADUNKÓW 

Nawi¹zuj¹c do wyników z przeprowadzonej kontroli WIES£AW STRACH” z siedzib¹ w Czêstochowie ul. Kosmowska 6m 
informujê, ¿e pozbywanie siê nieczystoœci ciek³ych pochodz¹cych ze 94, Dyspozytornia: tel. (034)365-91-17
zbiorników bezodp³ywowych (szambo) w niedozwolone miejsca jest - „SITA” Czêstochowa Sp. z o. o ul. Dêbowa 26/28 tel. (034) 361-60-71 
wykroczeniem gro¿¹cym karze aresztu lub grzywny, orzekanym lub (034) 361-60-84 - Zak³ad Oczyszczania Miast Zbigniew Strach , 
w trybie przepisów Kodeksu postêpowania o wykroczeniach. Korzonek 98, 42-274 Konopiska tel. ( 034) 366-89-84,
W y n i k i  z  d o t y c h c z a s  p r z e p r o w a d z o n y c h  k o n t r o l i : - PZOM Waldemar Strach ul. Spó³dzielcza 1/1 42 – 274 Konopiska.   +
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Ju¿ minê³o dwadzieœcia lat!!!
Danuta Kuliñska

Nie wszyscy mieszkañcy Jackowa pamiêtaj¹, i¿ w listopadzie tego¿ roku mija dwadzieœcia lat, gdy siedzib¹ 
Szko³y Podstawowej w Jackowie zosta³ nowy budynek.

Dziêki zaanga¿owaniu lokalnej spo³ecznoœci oraz w³adz gminnych powsta³a bardziej okaza³a od poprzedniej 
budowla, w której dla kilkudziesiêciu uczniów polepszy³y siê nie tylko warunki bytowe, ale przede wszystkim warunki 
dla nauki i zabawy. Szko³a sta³a siê równie¿ miejscem, w którym dzieci w wieku przedszkolnym mog¹ przygotowywaæ 
siê do spe³nienia szkolnego obowi¹zku, w nastêpnych latach, w murach tej szko³y. Obszerne sale i hole z dnia na dzieñ 
zape³niaj¹ siê nowym sprzêtem i meblami oraz piêknymi dekoracjami.

Obecny budynek szko³y z roku na rok przybiera nowe „oblicze”- bardziej nowoczesne i funkcjonalne. Szko³a 
dysponuje wydzielonym pomieszczeniem bibliotecznym, nowoczesn¹ sal¹ komputerow¹ ze sprzêtem pozyskanym
z EFS, funkcjonalnymi pracowniami przedmiotowymi, odremontowan¹ sal¹ oddzia³u przedszkolnego oraz szatni¹
i pomieszczeniem kuchennym.

Na placu szkolnym dzieci mog¹ spêdzaæ czas na boiskach do gier zespo³owych lub na kolorowym, pe³nym 
ró¿norodnych roœlin i krzewów placu zabaw - ulubionym miejscu wypoczynku niedzielnego nie tylko dzieci lecz
i rodziców. Wygl¹d szko³y i jej otoczenia sprzyjaj¹ rozwojowi dzieci.

Dzieciaki i nauczyciele narzekaj¹ tylko na brak sali gimnastycznej, gdy¿ zajêcia wychowania fizycznego 
odbywaj¹ siê na zaadoptowanym do tego rodzaju zajêæ górnym holu - zwanym holem gimnastycznym. Ma³a 
powierzchnia holu oraz bezpoœrednioœæ sal lekcyjnych utrudniaj¹ prowadzenie zajêæ wychowania fizycznego i innych 
lekcji, które odbywaj¹ siê w tym samym czasie ze wzglêdu na powstaj¹cy ha³as. Nic wiêc dziwnego, ¿e uczniowie 
uwielbiaj¹ zajêcia na œwie¿ym powietrzu i gry zespo³owe na boiskach szkolnych. Wszyscy z utêsknieniem czekaj¹ na 
nowe boisko do koszykówki.

Z okazji mijaj¹cej rocznicy oddania do u¿ytku nowej siedziby szko³y - dyrektor, nauczyciele, uczniowie i ich 
rodzice pragn¹ gor¹co podziêkowaæ Tym wszystkim, dziêki którym zaistnia³a i rozwija siê „nasza szko³a” oraz 
pogratulowaæ zaanga¿owania i wytrwa³oœci w tworzeniu, tak wa¿nego dla nas i nastêpnych pokoleñ, dobra 
spo³ecznego jakim jest  SZKO£A.                                                                                                                                  +

6



Witamy w szkole 
Justyna Milejska-Cieñ

,,Witaj szko³o, oto wracamy .
Zegnaj piasku nad sinym morzem,
Ju¿ ze œcian bia³ymi skrzyd³ami 
Sp³ywa do nas nasz szkolny orze³”
 

Trzeciego wrzeœnia we wszystkich szko³ach na terenie 
naszej gminy odby³a siê uroczysta inauguracja roku szkolnego 
2007/2008.Uroczystoœci szkolne poprzedzi³a msza œwiêta
w koœcio³ach parafialnych, po której wszyscy uczniowie po raz 
pierwszy w tym roku szkolnym przekroczyli próg swych placówek 
oœwiatowych.

Na terenie naszej gminy mamy dwa gimnazja, do których 
uczêszcza ³¹cznie 219 uczniów (103 - Gimnazjum w Widzowie,
116 - Gimnazjum im. Bohaterów Wrzeœnia w Kruszynie).
W Gimnazjum w Widzowie od pierwszego wrzeœnia 2007r. funkcjê 
dyrektora szko³y pe³ni pani mgr Ewa Kosiñska - pedagog, by³y 
dyrektor Samorz¹dowego Gimnazjum w Czêstochowie.

Nowy rok szkolny to dla ka¿dego ucznia nowe wyzwania, 
zadania i obowi¹zki. Aby temu sprostaæ nale¿y systematycznie
i wytrwale pracowaæ, by na koniec roku móc poszczyciæ siê swoimi 
osi¹gniêciami. W zdobywaniu sukcesów pomagaj¹ uczniom 
nauczyciele, którzy dziel¹ siê z nimi swoj¹ wiedz¹ nie tylko na 
obowi¹zkowych zajêciach lekcyjnych, lecz tak¿e poza nimi- na 
kó³kach zainteresowañ.

Podstawowym zadaniem w pracy dydaktyczno- 
wychowawczej jest kszta³towanie osobowoœci m³odego cz³owieka. 
Cel ten mo¿na osi¹gn¹æ, anga¿uj¹c uczniów do udzia³u w ró¿nych 
uroczystoœciach patriotycznych, imprezach œrodowiskowych, akcjach 
charytatywnych, profilaktycznych i konkursach.

Ledwie min¹³ wrzesieñ, a ju¿ mamy za sob¹ wiele wa¿nych 
uroczystoœci i imprez.

W dniach 15-16 wrzeœnia wszystkie szko³y w³¹czy³y siê
w akcjê „ Sprz¹tanie œwiata”. 22 wrzeœnia odby³y siê obchody 68 
rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej. W uroczystej sumie, 

„Dziêkujê za to, ¿e jesteœ Mamo”
Ma³gorzata Piasecka

W dniu 25 maja w Gminnym Przedszkolu w Lgocie Ma³ej 
odby³y siê uroczyste obchody Dnia Matki. Najpierw dyrektor placówki  
mgr Joanna Stacherczak powita³a wszystkich goœci, nastêpnie 
przedstawiono program imprezy. Jako pierwsze zaprezentowa³y swój 
program artystyczny maluchy, wspierane przez wychowawcê  mgr 
Annê Muchê. Grupa „0” wraz z wychowawc¹  mgr Ma³gorzat¹ 
Piaseck¹, po czêœci artystycznej, zaprosi³a Mamy na uroczysty 
poczêstunek. Przysmakiem okaza³y siê „lodowe banany”, o których 
dzieci œpiewa³y w piosence. Na koniec „zerówkowicze”, z pomoc¹ 
wychowawcy, wrêczyli Mamom upominki, symbolizuj¹ce pamiêæ
o tym szczególnym dniu, jakim jest Dzieñ Matki. Mamy zosta³y 
obdarowane kwiatami oraz laurkami w kszta³cie serc. Dzieci wykaza³y 
siê œwietnym przygotowaniem oraz wielkim zaanga¿owaniem w 
prace nad uroczystoœci¹, dziêki czemu zgromadzeni goœcie byli 
œwiadkami niezwyk³ego widowiska artystycznego. Wspania³y efekt 
by³ mo¿liwy dziêki wspólnej, harmonijnej wspó³pracy dzieci
i wychowawców, którzy w³o¿yli ogromny trud w przygotowanie 
uroczystych obchodów Dnia Matki.                                                    +

odprawionej w intencji wszystkich poleg³ych w obronie ojczyzny wziêli 
udzia³: przedstawiciele w³adz wojewódzkich, powiatowych
i lokalnych, kombatanci, dyrektorzy szkó³, uczniowie oraz 
spo³ecznoœæ gminna. Po zakoñczonej sumie wszyscy na czele
z Orkiestr¹ Dêt¹ z Kruszyny udali siê pod Pomnik Pamiêci, gdzie 
poprzez z³o¿enie wi¹zanek oddano ho³d i czêœæ bohaterom 
narodowym. Ta uroczystoœæ patriotyczna zwi¹zana jest z obchodami 
Dnia Patrona przez Gimnazjum im. Bohaterów Wrzeœnia w Kruszynie, 
gdy¿ imiê to upamiêtnia wszystkich bezimiennych Polaków, poleg³ych 
w obronie ojczyzny. 25 wrzeœnia w Gimnazjum im. Bohaterów 
Wrzeœnia w Kruszynie odby³a siê równie¿ impreza profilaktyczna 
koncert zespo³u ,,Boom Boom Brothers”, w której wziêli udzia³ 
uczniowie obu gimnazjów. Przedsiêwziêcie to mia³o na celu 
ostrze¿enie uczniów przed skutkami uzale¿nieñ.

W czwartek 27 wrzeœnia odby³a siê dyskoteka z okazji dnia 
ch³opaka. Ostatni tydzieñ wrzeœnia zakoñczy³ tak¿e eliminacje 
szkolne Turnieju Melomana, do którego przyst¹pi³y wszystkie szko³y z 
terenu naszej gminy. Konkurs ten organizowany jest przez  
Stowarzyszenie Przyjació³ Gaude Mater w Czêstochowie. Celem 
turnieju jest prezentacja wiedzy na temat ¿ycia artystycznego rodziny 
Reszków ,poszerzenie podstawowego  zakresu wiedzy o muzyce, 
pielêgnowanie lokalnych tradycji muzycznych w regionie 
,przygotowanie dzieci i m³odzie¿y do œwiadomego odbioru ambitnych 
form kultury muzycznej. Do etapu gminnego przeszli nastêpuj¹cy 
uczniowie gimnazjalni : 
-Justyna Zalewska ,Aleksandra Krzypkowska - Gimnazjum
im. Bohaterów wrzeœnia w Kruszynie 
-Kinga Basiñska ,Dominik Dobrakowski Gimnazjum w Widzowie .
Zwyciêzcom serdecznie gratulujemy i ¿yczymy powodzenia
w kolejnych etapach .

G³ównym zadaniem priorytetowym w pracy dydaktyczno-
wychowawczej na ten rok szkolny jest: Praca z uczniem zdolnym.
W zwi¹zku z tym szczególn¹ opiek¹ zostan¹ otoczeni uczniowie 
uzdolnieni, którzy swoje umiejêtnoœci bêd¹ mogli rozwijaæ miêdzy 
innymi na ko³ach zainteresowañ, które prowadzone s¹ przez 
nauczycieli wszystkich szkó³.

,,Tylko w szkole ruch i ¿ycie (...)
Tylko w szkole Czy s³yszycie ?
Huczy szumny, gwarny wrzesieñ.”                                                      +

Wyj¹tkowy  dzieñ!
Aleksandra Ko³aczkowska

W dniu 3 wrzeœnia uczniowie Szko³y Podstawowej
w Jackowie podobnie jak inne dzieci w ca³ej Polsce rozpoczê³y rok 
szkolny 2007/2008. Dla wielu z nich by³ to dzieñ wyj¹tkowy.
Równie¿ i dla naszej szkolnej spo³ecznoœci, gdy¿ przyjmowa³a tego 
dnia w poczet uczniowskiej gawiedzi pierwszoklasistów. 
Uœmiechniête twarze maluchów œwiadczy³y o radoœci wynikaj¹cej
z faktu zostania pierwszoklasist¹. S³owa przysiêgi uczniowskiej 
wypowiadane z wielk¹ powag¹ przez „kandydatów” na 
pierwszoklasistów wzruszy³y nie tylko nauczycieli lecz przede 
wszystkim rodziców dzieci, którzy z rozrzewnieniem wspominali swój 
„wielki dzieñ” zostania uczniem tej szko³y kilkadziesi¹t lat temu. 
Uroczystoœæ inauguracyjna nowego roku szkolnego by³a wyj¹tkowym 
prze¿yciem dla ca³ej spo³ecznoœci szkolnej, gdy¿ zbieg³a siê z 20 
rocznic¹ bytowania szko³y w nowym budynku. Uczniowie, rodzice i 
nauczyciele d³ugo bêd¹ pamiêtaæ ten dzieñ.                                       +
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S£AWNI I PODZIWIANI - uroczystoœci upamiêtniaj¹ce rodzinê Reszków 
Pawe³ Klekot

W tym roku listopadowe IX Œwiêto Muzyki jest poœwiêcone niezwyk³ej rodzinie Reszków,  która jest zwi¹zana z naszym regionem.  
Najpierw Józefina Reszke - mezzosopran - która u schy³ku XIX wieku zrobi³a karierê operow¹ - w Pary¿u, w mediolañskiej La Scali, a potem na 
scenach Madrytu. To ona œci¹gnê³a braci tenorów - pocz¹tkowo starszego Edwarda, potem Jana. Przeszli oni triumfalnie przez sceny Europy, ¿eby 
wreszcie podbiæ najbardziej chyba presti¿owy teatr œwiata muzyki - Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Edward Reszke wyst¹pi³ tam ponad 670 
razy! Muzyczna rodzina zarobione pieni¹dze inwestowa³a w okolicach Czêstochowy. Kupi³a maj¹tki: Józefina - K³omnice, Jan - Skrzyd³ów, Edward - 
Garnek. Dziœ posiad³oœci te le¿¹ w czterech gminach powiatu czêstochowskiego. Gminy te, razem z Czêstochow¹ i starostwem, bêd¹ organizowaæ 
tegoroczne Œwiêto Muzyki. 

Maj¹ tak¿e powstaæ szlaki œladami Reszków: piesze, rowerowe, a nawet kajakowe. Pod koniec XIX w. wiele maj¹tków w okolicy K³omnic 
wykupi³a s³ynna na Zachodzie rodzina Reszków: Jana, Edwarda i Józefiny - œpiewaków operowych. Po nich zosta³y dwory i maj¹tki w Skrzydlowie, 
Garnku, Chorzenicach, Witkowicach i Borownie. Dzie³em Jana Reszke by³a te¿ Stadnina Koni w Skrzydlowie, funkcjonuj¹ca do dziœ i obejmuj¹ca 
obecnie hodowlê w Widzowie - pozosta³oœæ Stadniny ksiêcia Lubomirskiego. Z dawnych maj¹tków ziemskich osta³y siê jeszcze tylko Nieznanice (po 
Wunsche) obecnie jako Hodowla Roœlin SA.

Tegoroczne Œwiêto Muzyki zosta³o zainaugurowane w koœciele Niepokalanego Poczêcia w Garnku 3 czerwca koncertem z okazji 90. 
rocznicy œmierci Edwarda Reszke. Koncert ten rozpocz¹³ ca³y cykl imprez propaguj¹cych wiedzê o tych wielkich postaciach polskiej kultury. Wœród 
zaplanowanych dzia³añ nale¿y wymieniæ Turniej Melomana adresowany do m³odzie¿y szkolnej oraz akcjê zbierania pami¹tek po Reszkach. 
Wydana zostanie równie¿ ksi¹¿ka o artystycznych osi¹gniêciach rodzeñstwa œpiewaków. Kulminacja obchodów przewidziana jest w dniach od 22 do 
25 listopada. Wczeœniej w szko³ach regionu odbêdzie siê Turniej Melomanów. Prowadzone te¿ bêd¹ lekcje z wiedzy o regionie i miejscach 
zwi¹zanych z tak s³awn¹ rodzin¹.

Dnia 30 wrzeœnia odby³ siê - I Etap Turnieju Melomana - eliminacje wewn¹trzszkolne (przeprowadza³y je szko³y we w³asnym zakresie). II 
Etap Turnieju Melomana odby³ siê 25 paŸdziernika. By³y to eliminacje gminne. Wziê³y w nich udzia³ dwuosobowe dru¿yny reprezentuj¹ce ka¿d¹ 
szko³ê w gminie. Eliminacje zostan¹ przeprowadzone równoczeœnie w Gminnych Oœrodkach Kultury w K³omnicach, Mykanowie, Mstowie oraz w 
Gimnazjum im. Bohaterów Wrzeœnia w Kruszynie. Zwyciêzcy II etapu Turnieju Melomana otrzymali nagrody pieniê¿ne. Fina³ turnieju bêdzie 
przeprowadzony w Filharmonii Czêstochowskiej w ramach IX Œwiêta Muzyki. 
 G³ównym celem Turnieju Melomana jest propagowanie wiedzy na temat ¿ycia artystycznego rodziny Reszków, pielêgnowanie lokalnych 
tradycji muzycznych oraz przygotowanie dzieci i m³odzie¿y do œwiadomego odbioru ambitnych form kultury muzycznej.
Organizatorem tak wa¿nych dla naszego regionu uroczystoœci jest Stowarzyszenie Przyjació³ Gaude Mater w Czêstochowie, zaœ patronat objêli  
Kuratorium Oœwiaty w Katowicach, Delegatura w Czêstochowie, Regionalny Oœrodek Kultury w Czêstochowie, Szko³y Podstawowe, Gimnazja
i Oœrodki Kultury Gmin: K³omnice, Kruszyna, Mstów oraz Mykanów. 
Rodzina Reszków jest chlub¹ naszego regionu. Niestety nies³usznie zosta³a zapomniana. Trójka s³awnych œpiewaków jest t¹ wartoœci¹, wokó³ której 
mo¿na zbudowaæ promocjê naszego regionu. B¹dŸmy dumni z tak s³awnych krajanów i starajmy siê poszerzaæ wiedzê na ich temat. 

Reszkowie  to trzeba wiedzieæ!
Jan Mieczys³aw Reszke (Jean de Reszke), ur. 14 stycznia 
1850 w Warszawie, polski œpiewak (tenor).
Studiowa³ w Warszawie, Mediolanie i Pary¿u. Debiutowa³
w 1874 w Wenecji w barytonowej partii Alfonsa w Faworycie 
Gaetano Donizettiego. Od 1876 wystêpowa³ w Pary¿u.
W 1879 debiutowa³ jako tenor w g³ównej roli w Robercie Diable 
Meyerbeera w operze madryckiej. 1 marca 1884 na 
zaproszenie Masseneta wyst¹pi³ na scenie Opery Paryskiej 
jako Jan Chrzciciel w operze Herodiada, œpiewaj¹c ze sw¹ 
siostr¹ Józefin¹ i bratem Edwardem.
Od 1884 zosta³ pierwszym œpiewakiem Opery Paryskiej, 
staj¹c siê bo¿yszczem Pary¿a. Œpiewa³ wspólnie z bratem, 
m.in. latem 1887 w Londynie ( przedstawienie Hugenotów 
Meyerbeera zosta³o uznane za szczyt muzycznego sezonu)
i zim¹ 1890/1891 w Sankt Petersburgu (gdzie car Aleksander 
III Romanow zatwierdzi³ jego szlachectwo).
W latach 1888-1900 regularnie wspó³pracowa³ z londyñsk¹ 
Royal Opera House, gdzie wyst¹pi³ ponad 300 razy.
W latach 1891-1901 œpiewa³ w Metropolitan Opera w Nowym 
Jorku, Bostonie i Chicago. Na sezon 1892/1893 powróci³ do 
Europy , wyst¹pi³ w maju 1893 w Operze Warszawskiej. Pod 
koniec 1893 znowu pojawi³ siê w Metropolitan Opera, na 
którego scenie w Nowym Jorku i na objeŸdzie mia³ w sumie 
339 wystêpów (11 sezonów).
W 1902 wycofa³ siê ze sceny i otworzy³ w Pary¿u szko³ê 
œpiewu, któr¹ w 1918 przeniós³ do Nicei. Z jego porad 
wokalnych korzystali nawet tacy artyœci, jak: Adelina Patti, 
Nellie Melba i Leo Slezak.
Jan Reszke zakupi³ maj¹tek ziemski Skrzydlów ko³o 
Czêstochowy, który sta³ siê jego polskim domem. Za³o¿y³ tam 
stadninê oraz nowoczesn¹ stajniê sportow¹, istniej¹c¹ do 
dziœ.
Zmar³ 3 kwietnia 1925, pochowany zosta³ na paryskim 
Cmentarzu Montparnasse.
Edward Reszke (Edouard de Reszke) , ur. 22 grudnia 1853
w Warszawie, polski œpiewak (bas).
Maj¹c piêkny g³os, za namow¹ brata Jana uczy³ siê œpiewu, 
najpierw w Warszawie, a póŸniej we W³oszech. Pocz¹tkowo 
nie myœla³ powa¿nie o karierze zawodowego œpiewaka; 
jednak aby zrobiæ przyjemnoœæ siostrze Józefinie, zg³osi³ siê 
wraz z ni¹ na przes³uchanie do Opery Paryskiej. Wypad³ tak 

ŒWIÊTO MUZYKI 22-25.11.2007

Program obchodów by³ nastêpuj¹cy:
22.11.2007 - czwartek 
godz. 13.00 - Modlitwa przy grobie Edwarda Reszke na cmentarzu
w Borownie (Gmina Mykanów) z udzia³em w³adz samorz¹dowych, 
duchowieñstwa , m³odzie¿y, delegacji organizacji pozarz¹dowych, harcerzy, 
zak³adów pracy i szkó³ ze sztandarami, kwiatami i wieñcami. Oprawa 
muzyczna: M³odzie¿owa Orkiestra Dêta z Mykanowa
godz. 14.00 - Wycieczka autokarem "Szlakiem Reszków" dla goœci
i massmediów. Przewodnik: rodzina Reszków i p.. Krzysztof Wójcik
godz. 18.00 - Koncert Cecyliañski - pamiêci rodzeñstwa Reszków w 
Koœciele Œwiêtego Wawrzyñca w Borownie.  Wykonawcy: Orkiestra 
Filharmonii w Czêstochowie, soliœci: Katarzyna Suska-Zagórska (Teatr 
Wielki w Warszawie) i m³odzi soliœci
godz.20.00 - Apel Jasnogórski w Kaplicy Matki Bo¿ej chórów regionu 
czêstochowskiego z okazji œwiêta patronki muzyki œw. Cecylii
23.11.2007 - pi¹tek
godz. 10.00 Muzeum Czêstochowskie - uroczyste otwarcie wystawy 
pami¹tek po rodzinie Reszków ze zbiorów Teatru Wielkiego w Warszawie,
godz. 10.30 - Sesja naukowa "W³adcy amerykañskiej sceny operowej 
Edward i Jan Reszke", prowadzenie: p. Wojciech Matuszewski - polski 
pianista z Nowego Yorku
godz. 19.00 - Koncert Cecyliañski w Filharmonii Czêstochowskiej 
(powtórzenie koncertu z Borowna)
24.11.2007 - sobota
godz. 15.00 - Fina³ Turnieju Melomana w Gminnym Oœrodku Kultury
w K³omnicach. W finale udzia³ bior¹ zwyciêzcy II etapu. Turniejowi 
towarzyszy reprezentacja wszystkich szkó³ z 4 gmin jako widzowie. 
Uroczyste wrêczenie nagród.
godz. 18.00 - Przedstawienie operowe w koœciele Wniebowziêcia 
Najœwiêtszej Maryi Panny we Mstowie - St. Moniuszko - "Halka" 
25.11.2007 - niedziela
godz. dopo³udniowe Msze Œwiête w intencji Rodziny Reszków. Niedzielne 
Msze Œwiête (sumy) w okreœlonych parafiach w 4 gminach z opraw¹ 
muzyczn¹ chórów czêstochowskich, godz. 11.00 - koœció³ œw. Macieja
w Kruszynie,
godz. 18.00 - Koncert Fina³owy Œwiêta Muzyki w Filharmonii 
Czêstochowskiej, wykonawcy: Orkiestra Filharmonii Czêstochowskiej, 
soliœci - œpiewacy operowi.
Wstêp wolny z wyj¹tkiem koncertów w Filharmonii Czêstochowskiej: 23.11., 
godz.19.00 i 25.11. Godz.18.00.  
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doskonale, ¿e dyrektor Opery poleci³ go Verdiemu. 22 kwietnia 1876 
zadebiutowa³ rol¹ Faraona w Aidzie pod batut¹ Verdiego, odnosz¹c 
œwietny sukces. Œpiewa³ na wielkich europejskich scenach, przez dwa 
sezony wystêpowa³ w Pary¿u, po czym zaanga¿owano go do Turynu, 
a nastêpnie do Mediolanu; póŸniej wystêpowa³ w Trieœcie, Lizbonie
i Londynie - czêsto z bratem Janem i Adelin¹ Patti.
W latach 1880-1900 wyst¹pi³ ponad 300 razy w Royal Opera House w 
Londynie. 
W latach 18911903 by³ solist¹ Metropolitan Opera w Nowym Jorku 
(da³ 679 przedstawieñ). Zas³yn¹³ w partiach wagnerowskich oraz jako 
Mefisto w Fauœcie Gounoda. W 1907 osiad³ w Londynie, gdzie za³o¿y³ 
szko³ê œpiewu, która nastêpnie przeniós³ do Warszawy. Zmar³ 25 maja 
1917 w swoim maj¹tku Garnek pod Czêstochow¹, spocz¹³ na 
cmentarzu w Borownie. Jego ziêciem by³ Adam Na³êcz Nieniewski.
Józefina Reszke, ur. 4 czerwca 1855 w Warszawie, polska 
œpiewaczka (sopran).
By³a siostr¹ Jana i Edwarda. Uczy³a siê u Henriette Nissen
w konserwatorium w Sankt Petersburgu. Zadebiutowa³a w 1871 
w Poznaniu, debiut zagraniczny mia³a w 1874 w Wenecji. Œpiewa³a na 
scenach operowych w Pary¿u, Madrycie, Lizbonie 
i Londynie. W 1877 bra³a udzia³ w paryskiej prapremierze Króla 
Lahory Masseneta; w 1884 w premierze jego Herodiady, wspólnie z 
obu braæmi.
Opuœci³a scenê po poœlubieniu barona Leopolda Kronenberga (syna 
Leopolda Kronenberga) , z którym zamieszka³a 
w Polsce.
Zmar³a 22 lutego 1891 w Warszawie. Pochowana jest na Pow¹zkach.

Dzieñ melomana
Obserwator konkursu

Dnia 25.10. 2007 roku w Gimnazjum im. Bohaterów 
Wrzeœnia w Kruszynie odby³ siê pó³fina³ konkursu, pt.: „Turniej 
Melomana”. Ide¹ konkursu by³o przybli¿enie uczniom naszej gminy 
sylwetek rodzeñstwa Reszke  wybitnie utalentowanych œpiewaków 
operowych. Koncentracja uwagi akurat na tej rodzinie nie by³a 
przypadkowa. Bowiem to w³aœnie rodzeñstwo Reszków, po 
odniesieniu niebagatelnych i wyj¹tkowych sukcesów na 
najs³ynniejszych w œwiecie scenach operowych XIX w., zwi¹za³o siê
z pobliskimi miejscowoœciami  Skrzydlowem, Borownem, K³omnicami 
oraz Garnkiem. Koncepcj¹ wskrzeszenia pamiêci o tak znamienitych 
postaciach, postanowi³ siê zaj¹æ inicjator, odbywaj¹cego siê ju¿ od 
piêciu lat „Turnieju Melomana”  pan Krzysztof Poœpiech.

W pó³finale konkursu w naszej gminie wziê³o udzia³ szeœæ 
dwuosobowych dru¿yn, wy³onionych na drodze wewn¹trzszkolnych 
eliminacji. Poszczególne szko³y reprezentowali:
- SP w Jackowie  Sebastian Rumik, £ukasz Wilk
- SP w Lgocie Ma³ej  Dariusz Lampa, Patrycja Gizler
- SP w Kruszynie  Agata Skibiñska, Anna Tarnowska
- SP w Widzowie  Adam Dobrakowski, Sonia Gbór
- Gimnazjum w Widzowie  Dominik Dobrakowski, Kinga Basiñska
- Gimnazjum w Kruszynie  - Justyna Zalewska, Aleksandra 
Krzypkowska Uczniowie musieli wykazaæ siê wiedz¹ z zakresu historii 
muzyki, zasad muzyki, form muzycznych, a tak¿e posi¹œæ 
wiadomoœci dotycz¹ce rodziny Reszków. Sporym wyzwaniem 
okaza³a siê tak¿e umiejêtnoœæ rozpoznawania fragmentów 
muzycznych dzie³ operowych. Wszystkie dru¿yny zaprezentowa³y 
bardzo wysoki stopieñ wiedzy, co œwiadczy³o o ich ogromnym 
zaanga¿owaniu i nak³adom ciê¿kiej pracy. I chocia¿ poziom bez 
w¹tpienia by³ wyrównany, a rywalizacja bardzo zaciêta, nale¿a³o 
wy³oniæ zwyciêski zespó³. Jury w sk³adzie: Agnieszka Sanecka, 
Izabela Mo¿ejko i Joanna Konieczek, za niepokonan¹ uzna³o dru¿ynê 
z Gimnazjum w Kruszynie  Aleksandrê Krzypkowsk¹ i Justynê 
Zalewsk¹. Dziewczyny odpowiedzia³y bezb³êdnie na wszystkie 
pytania. Ich satysfakcja oraz radoœæ z wygranej, udzieli³y siê ca³ej 
publicznoœci, która z zapartym tchem œledzi³a rozwój turniejowych 
zmagañ. Jako pierwsi, gratulacje mistrzowskiej parze z³o¿yli 
zaproszeni goœcie: p. wizytator W³adys³awa Tkaczyk, sekretarz gminy 
p. Marzena ¯emejda - Przerada oraz dumny ze swoich uczennic 
dyrektor gimnazjum  Pawe³ Klekot.Œwiêto muzyki okaza³o siê byæ 
œwiêtem nie tylko dla Gimnazjum im. Bohaterów Wrzeœnia, ale i dla 
wszystkich szkó³ naszej gminy. Bo wprawdzie zwyciê¿yæ mog³a tylko 
jedna dru¿yna, ale wszystkie konkursowe zespo³y dowiod³y, ¿e 
zas³uguj¹ na tytu³ Melomana oraz, ¿e pamiêæ o rodzinie Reszków 
mo¿e staæ siê ¿ywa. Inicjatywa powziêta przez Krzysztofa Poœpiecha, 
choæ pocz¹tkowo przyjmowana doœæ sceptycznie, nie okaza³a siê byæ 
pomys³em bez odzewu. Sta³o siê tak dziêki m³odzie¿y naszej gminy, 
która udowodni³a swoj¹ dojrza³oœæ oraz oddanie s³usznej sprawie. 
Dziedzictwo kulturowe naszego regionu zosta³o z³o¿one
w odpowiedzialne rêce m³odych ludzi. Nale¿¹ im siê tutaj zas³u¿one 
wyrazy uznania.Ogromne podziêkowania nale¿¹ siê tak¿e 
nauczycielom, którzy tak znakomicie przygotowali swoich uczniów do 
Turnieju Melomana. Trzeba tu zaznaczyæ, i¿ mimo, ¿e charakter 
konkursu by³ iœcie muzyczny, to w przygotowaniach brali udzia³ nie 
tylko nauczyciele muzyki, ale tak¿e histori i  i  jêzyka 
polskiego.Organizator Konkursu - Czêstochowski Oœrodek Kultury 
„Gaude Mater” - pragnie zaznaczyæ oraz pogratulowaæ osi¹gniêcia 
wysokiego poziomu swoich starañ oraz z³o¿yæ jeszcze raz gor¹ce 
podziêkowania wszystkim zaanga¿owanym w sprawê osobom.        +

Nauczycielom - w dniu Ich œwiêta 
Agnieszka W³odarczyk  Peszke

”Pierwsi powiedz¹ 
co Ala ma
kto ty jesteœ
choæ ma³y
Do s³ów jak wie¿e 
wielkich
 drabinê prost¹ podadz¹
by twoj¹ by³y si³¹”

Te s³owa poety w pe³ni wyra¿aj¹ cel i codzienny, mozolny wysi³ek 
pedagogów wk³adany w nauczanie i wychowanie. Okazj¹ do chwili 
refleksji nad t¹ nie³atw¹ misj¹ oraz dniem, w którym szczególnie 
uœwiadamiamy sobie wartoœæ zdobywania wiedzy, jest Œwiêto 
Edukacji Narodowej. 
Podobnie jak i w latach ubieg³ych w naszej gminie obchodzono je 
bardzo uroczyœcie, by³o ono okazj¹ do spotkania wszystkich osób 
zwi¹zanych z lokaln¹ oœwiat¹. W s³oneczne popo³udnie,
15 paŸdziernika br. w szkole w Kruszynie goœcili: Wójt Gminy pan 
Bogus³aw Mielczarek, Kierownik GZO pani Anna Bednarek, 
przedstawiciele Rady Gminy, Dyrektorzy szkó³ podstawowych, 
gimnazjów i przedszkoli oraz nauczyciele i pracownicy szkó³ z terenu 
ca³ej gminy. Szczególnie ciep³o witani byli nauczyciele emerytowani. 
Nie zabrak³o oczywiœcie uczniów i ich rodziców. Gospodarzami 
uroczystoœci byli: pani Dyrektor Krystyna Flis oraz pan Dyrektor Pawe³ 
Klekot. Podczas spotkania tradycyjnie uhonorowano nagrodami 
dyrektorów i nauczycieli osi¹gaj¹cych sukcesy w pracy dydaktyczno  
wychowawczej. Do wielu ciep³ych i serdecznych s³ów kierowanych do 
nauczycieli i pracowników szkó³ swoje ¿yczenia i podziêkowania 
do³¹czyli te¿ uczniowie. Wyrazili je w wierszach i piosenkach podczas 
czêœci artystycznej przygotowanej przez panie: Beatê Kuleszê i Anetê 
Majcherek, a po jej zakoñczeniu wrêczyli nauczycielom kwiaty. 
Uroczystoœæ umili³ s³odki poczêstunek.                                            + 
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W dniu 10.10.2007 r. na terenie Szko³y Podstawowej w Jackowie, dziêki pozyskanym przez dyrektora szko³y œrodkom finansowym z fundacji
 „ Silesia „ przeprowadzono ju¿ po raz trzeci akcjê „PosadŸ swoje drzewko”, w której uczestniczy³a ca³a spo³ecznoœæ szkolna. 
W wyniku akcji celowo przeprowadzonej w dniu „ Œwiêta Drzewa” wysadzono, na przygotowanych klombach i skwerkach, sadzonki drzewek i 
krzewów ozdobnych. Ka¿da klasa wsadzi³a swoje pami¹tkowe drzewko. Wzbogacono równie¿ teren placu zabaw dla najm³odszych o nowe 
sadzonki krzewów i utworzono nowe dwa stanowiska zieleni na terenie placu szkolnego. Wszystko po to, aby teren szko³y by³ jeszcze piêkniejszy 
i sprzyja³ zabawie i odpoczynkowi uczniów.
W czasie akcji wykonywano zdjêcia do kroniki szkolnej oraz przeprowadzono wewn¹trzszkolny konkurs plastyczny pt. „ Œwiêto Drzewa”, za 
udzia³ w którym uczniowie otrzymali dyplomy i wyró¿nienia. 
Akcja przynios³a wiele satysfakcji uczniom szko³y i pozwoli³a na rozszerzenie dzia³añ edukacyjnych z zakresu edukacji ekologicznej. Sta³a siê 
,obok gminnej akcji zbierania makulatury i zu¿ytych baterii, czy te¿ licznych konkursów o tematyce ekologicznej, wa¿nym elementem
w kszta³ceniu postaw proekologicznych i obywatelskich, pobudzaj¹cych do dzia³añ na rzecz ochrony przyrody i pozytywnego przekszta³cania 
otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci.
Szko³a korzysta³a ju¿ z dotacji Fundacji Ekologicznej „ Silesia” , w czasie przeprowadzania akcji „ PosadŸ swoje  drzewko” w roku szkolnym 
2005/2006 i 2006/2007. Tegoroczna akcja by³a niejako kontynuacj¹ zesz³orocznej akcji obsadzania terenu szko³y drzewkami. 
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Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP
Marzena ¯emejda-Przerada

Wybory do Sejmu i Senatu RP w dniu 21 paŸdziernika 2007r. 
p rzeprowadz i ³ y  4  Obwodowe Komis je  Wyborcze
w nastêpuj¹cych sk³adach:
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Kruszynie: Bednarczyk 
Jadwiga, D¹browski Dariusz, Dobrakowska Maria, Góra 
Krystyna c. Alfreda, Góra Krystyna c. Stanis³awa, Kruk Monika, 
Kurzacz Gra¿yna, Ogrodnik Ewa, Postawa Justyna, Wróbel  
Zasêpa Ma³gorzata. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Lgocie 
Ma³ej: Chamara Joanna, Kaczmarek Krystyna, Knaœ Katarzyna, 
Miarka Agnieszka, Musia³ Aleksandra, Ogrodowczyk Eliza, 
Rybak Piotr, Wasiel Urszula, W¹sikiewicz Józef, ¯emejda 
Jolanta. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Widzowie: 
Chamara Ryszard, Koæwin Piotr, Kopera Marzena, , Ociepa Ewa, 
Organka Iwona, Ra³ Renata, Tazbir Pawe³, Urbañczyk Joanna, 
Wujec £ukasz. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Jackowie: 
Bo¿ek Katarzyna, D¹browska Agnieszka, D¹browska Katarzyna, 
Dolniak Piotr, Klekot Halina, Kociñska El¿bieta, Kowalczyk 
Ewelina, Pruciak Halina, Reterski Ireneusz, Suchojad Barbara. 
Osoby te zosta³y powo³ane do poszczególnych Komisji przez 
Wójta Gminy na podstawie zg³oszeñ dokonanych przez 
pe³nomocników wyborczych komitetów wyborczych. Powy¿sze 
nie dotyczy pracowników Urzêdu Gminy (po jednym do ka¿dej 
Komisji) delegowanych przez Wójta Gminy zgodnie z art. 48, ust. 
2, pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja 
wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001r., Nr 46, poz. 499
z póŸn. zm.). 
Wyniki g³osowañ kszta³towa³y siê nastêpuj¹co:

(wyniki dotycz¹ liczby g³osów wa¿nych)
 Wybory do Senatu RP

Wybory do Sejmu RP 
Skrót "KW" oznacza "komitet wyborczy”

Zagroda Piotra Zasêpy w Kruszynie (Encyklopedya rolnictwa, t. 2, Warszawa 1874, s. 1088 za 
B. Baranowski, ¯ycie codzienne wsi miêdzy Wart¹ a Pilic¹ w XIX w., Warszawa 1969) 
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Pacyfikacja Pieniek Szczepockich w czasie II wojny œwiatowej
Marzena ¯emejda-Przerada

4 stycznia 1944 roku. Wczesny poranek. Ob³awa. Ci¹gn¹ca siê linia na bia³o ubranych z psami ¿andarmów. Za ni¹ druga linia ubranych na 
zielono w he³mach. Szli od torów od strony Jackowa, zatrzymali siê ko³o rzeki w Szczepocicach. Zaczê³o siê wczesnym rankiem. Z domów 
powywlekano wszystkich mê¿czyzn. Zebrano ich w stodole Jana Orziñskiego, obstawionej przez ¿o³nierzy niemieckich z karabinami maszynowymi. 
Podzielono mê¿czyzn na 2 grupy: 1 grupa zosta³a popêdzona do lasu (M³ynek) w kierunku Kruszyny. Musieli nieœæ karabiny bez amunicji 
"zmêczonym" hitlerowcom. (Wówczas w lesie przebywa³o ok. 2000 partyzantów z Rosji; zostali oni zrzuceni z samolotów). II grupê 18. mê¿czyzn 
(Antoni Dziubek, s. Micha³a, lat 46; W³adys³aw Kaczyñski, s. Kazimierza, lat 25; Ignacy Kokoszka, s. Wawrzyñca, lat 43; Józef Kowalczyk, s. Józefa, 
lat 29; Adam Kupka, s. Marianny, lat 37; Adolf Kupka ; Wac³aw Majsy, s. Juliana, lat 39; Zygmunt Mys³ek, s. W³adys³awa, lat 30; Jan Orziñski, s. Piotra, 
lat 57; Stefan Orziñski, s. Jana, lat 25; Edward Politañski, s. Boles³awa, lat 25; W³adys³aw Porada, s. Stanis³awa, lat 27; Stefan Ryga³, s. Stanis³awa, 
lat 40; Stefan Stacherski, s. Tomasza, lat 35; Stanis³aw Topolski, s. Marcina, lat 37; Józef Wieczorek, s. Stanis³awa, lat 32; Józef Zatoñ, s. Stanis³awa, 
lat 35; Józef ¯urek, s. Teofila, lat 33) wywieziono samochodami i najpierw osadzono w areszcie w Radomsku, a stamt¹d przetransportowano do 
wiêzienia na Zawodziu w Czêstochowie, sk¹d trafili do obozu koncentracyjnego Gross Rosen. Po up³ywie ok. 3 tygodni pobytu w obozie Gross 
Rosen, 3 z zabranych mê¿czyzn z Pieniek wywieziono do podobozu w Brzegu Dolnym (Arbeitslager Dyhernfurth I), gdzie pracowali przy nape³nianiu 
pocisków gazem bojowym, przez 12 godzin dziennie. Byli to: Wac³aw Majsy, Józef Zatoñ, Józef Kowalczyk.W styczniu 1945 roku wiêŸniowie tego 
podobozu zostali przetransportowani do obozu w Mauthausen. Tam pracowali przy kopaniu rowów melioracyjnych. Po wojnie, z obozów powrócili 
tylko: Wac³aw Majsy, Józef Zatoñ i Józef ̄ urek. 

Dzieñ 4 stycznia zapisa³ siê krwawo nie tylko w historii Pieniek Szczepockich, ale i okolicznej wsi Szczepocice, sk¹d 13 osób zastrzelono, 
zaœ 5 zabrano do obozu koncentracyjnego w Gross Rosen. Dodatkowo w dniu 15 stycznia 1944 roku ze Szczepocic do obozu pracy w Blizinie 
wywieziono 49 osób.

6 stycznia. Przez ca³y dzieñ warta hitlerowców chodzi³a po polach i lesie, otaczaj¹cych wieœ. W koñcu wsi sta³o ok. 7 niemieckich 
samochodów. Domy palono z dwóch koñców wsi równoczeœnie. Spalono 12 zabudowañ nale¿¹cych do: Kazimierza Kaczyñskiego, Jana Kwarciaka, 
W³adys³awa Mys³ka, Ignacego Kokoszczyka, Wincentego Kowalczyka, Józefa Wieczorka, Zofii Dziubek, Agnieszki Orziñskiej, Józefy Nawrot, 
Julianny Ryga³, Józefa Kwarciaka oraz W³adys³awa i Stanis³awa Worw¹gów. Pozosta³y tylko 3 zabudowania: Zatonia, ¯urków i Stacherskich. Do 
stodo³y tych ostatnich, obstawionej ¿andarmami niemieckimi z karabinami maszynowymi, zebrano wszystkich mieszkañców wsi. Byli oni 
zak³adnikami. Na wypadek, gdyby w którymœ z palonych zabudowañ znaleziono partyzantów, wtedy mieli sp³on¹æ wszyscy. W ostatniej chwili 
przyjecha³, z pobliskiej wsi Szczepocice starszy ¿o³nierz niemiecki, który zabroni³ paliæ ludzi. - Darujemy wam ¿ycie, bo nie znaleŸliœmy ¿adnego 
partyzanta - powiedzia³. W tym czasie jeden z pozosta³ych ¿andarmów p³aka³. Podobno jeden partyzant przebywa³ wówczas w stodole s¹siedniej do 
stodo³y Stacherskich, u Wieczorków. Jak potem opowiada³, mia³ zamiar przebiæ siê bagnetem, gdyby ¿andarmi go znaleŸli. 

W dniach 4 -7 stycznia 1944 roku zastrzelono w Pieñkach Szczepockich: Wac³awa Bo¿eñskiego, lat 50; Boles³awê Kaczyñsk¹, lat 30, 
której zw³oki sp³onê³y w trakcie palenia zabudowañ przez ¿andarmów; Józefa Kwarciaka, lat 50; Jana Zatonia, s. Stanis³awa, lat 31.

Przed feralnym styczniem 1944 roku, jeszcze w 1943 do obozu koncentracyjnego w Oœwiêcimiu - Brzezince trafi³ tak¿e ojciec mojego 
rozmówcy (wówczas z Pieniek zosta³ zabrany tylko on), Stanis³aw Jezuita w wieku 32 lat, jako wiêzieñ polityczny, sk¹d zosta³ przewieziony 
6.12.1944r. do obozu w Mauthausen. Zgin¹³ 11 marca 1945 roku. 

Ofiar¹ hitleryzmu niemieckiego by³ tak¿e Lucjan Kupka, który oko³o 1943 roku zosta³ przez niemieckich ¿o³nierzy pobity œmiertelnie. Mia³ 
wtedy ok. 18 lat. Powodem pobicia by³o zbieranie drzewa w lesie.

W marcu 1944 roku zastrzelony przez ¿andarmów niemieckich zosta³, kolejny mieszkaniec Pieniek, Stanis³aw Zatoñ.
W 1945 roku pozosta³oœæ frontu niemieckiego, id¹cego od Piotrkowa, znów nie oszczêdzi³a Pieniek Szczepockich. ̄ o³nierzy niemieckich 

by³o ok. 5.000. Byli wszêdzie. Zatrzymali siê wieczorem. Wówczas odby³a siê strzelanina, miêdzy nimi a oddzia³em rosyjskiego wojska, 
stacjonuj¹cego w  Szczepocicach. Niemcy zostali ostrzelani z czo³gów rosyjskich. Zginê³o ich ok. 23, reszta w zas³onie dymnej uciek³a do lasu
w kierunku Kruszyny.

Sprawcami opisanych zbrodni byli funkcjonariusze ¿andarmerii z Radomska, posterunków ¿andarmerii w Chorzenicach i Gidlach, jak 
równie¿ funkcjonariusze gestapo z placówek w Czêstochowie i Radomsku, m.in. Erich Heuer, który za "zas³ugi" w tej akcji zosta³ przedstawiony do 
odznaczenia, Wojennym Krzy¿em Zas³ugi z Mieczami II Klasy.

Nazwiska wszystkich mieszkañców Pieniek Szczepockich, którzy zginêli podczas II wojny œwiatowej widniej¹ na tablicy pomnika 
poœwiêconego ofiarom hitleryzmu w Pieñkach Szczepockich (na zdjêciu poni¿ej).

(Niniejszy artyku³ powsta³ na bazie wywiadu z Mieczys³awem Jezuit¹, mieszkañcem Pieniek Szczepockich, naocznym œwiadkiem tych 
wydarzeñ oraz postanowienia Okrêgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w £odzi).                                                            +
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Œwiat tajemnic wspó³czesnej chemii
Wywiad z dr Jerzym Peszke przeprowadzi³ Pawe³ Klekot

Znamy Pana jako spokojnego s¹siada czy dobrego znajomego. Niewielu
z nas jednak wie, ¿e jest Pan naukowcem ciesz¹cym siê uznaniem
w œrodowisku akademickim. Pracuje Pan w Instytucie Chemii i Ochrony 
Œrodowiska  Akademii im. ks. J. D³ugosza w Czêstochowie. Ostatnio 
szeroko komentowany jest pana wynalazek. Jest nim nanocz¹steczka 
srebra - niewidoczna go³ym okiem drobina szlachetnego kruszcu, która 
rozpuszczona w wodzie w bezlitosny sposób rozprawiaj¹ siê ze szkodliwymi 
dla naszego zdrowia bakteriami.
– Czy móg³by Pan wyjaœniæ nam, czym zajmuje siê nanotechnologia?
 Nanotechnologia jest bardzo m³od¹ dziedzin¹ nauki. Podobnie jak 
in¿ynierowie konstruuj¹cy ciê¿kie maszyny budowlane, promy kosmiczne 
czy inne produkty technologii w skali makro, nanotechnologia zajmuje siê 
bardzo podobnymi rzeczami, tyle ¿e w skali nano. Nanometr jest bowiem
0. 000 000 001, czyli miliard razy mniejszy od metra. Oczywiœcie w tym 
przypadku do ³¹czenia elementów nie bêd¹ mia³y zastosowania spawarki, 
klucze do przykrêcania œrub, czy te¿ klejenie w sposób, w jaki jest to robione 
na co dzieñ. Po³¹czenia poszczególnych elementów uk³adów s¹ 

wykonywane metodami chemicznymi lub fizycznymi. Tak na dobr¹ sprawê ca³y czas operujemy na elementach, których nie mo¿emy dostrzec
w normalny sposób, które s¹ widoczne dopiero pod mikroskopem elektronowym.
W skrócie powiem tak: wykorzystujemy do naszych celów w³asnoœci metali lub niemetali jak np. wêgla, które nie s¹ widoczne w skali makro, a które 
s¹ dostrzegalne w skali w³aœnie nano. Po ich uwypukleniu, znane od dawna materia³y jak np. z³oto, nabieraj¹ zupe³nie nowych cech.
– Na czym polega cudowna moc rozbitego na nanocz¹steczki srebra? 
W³asnoœci antypatogenne metali, nie tylko srebra, s¹ znane od wieków. Arystokraci korzystali ze srebrnej zastawy sto³owej, do st¹gwi z mlekiem 
wrzucano srebrne monety, noworodkom wrêczano srebrne ³y¿eczki. Jêczmieñ - czyli bakteryjne zaka¿enie meszków w³osowych - skutecznie leczy 
siê pocieraj¹c z³ot¹ obr¹czk¹. Srebrne protezy zêbowe to nie tylko koniecznoœæ, ale i skuteczna ochrona reszty uzêbienia. Srebrna i z³ota bi¿uteria 
to nie tylko fanaberia, ale równie¿ i znakomity œrodek antyseptyczny. Jako dowód mo¿na przytoczyæ fakt, i¿ do wyj¹tków nale¿¹ przypadki, aby po 
przek³uciu kolczykami uszu w miejscu zranienia powsta³o zaka¿enie. To wszystko s¹ skutki dzia³ania nanoczastek metali w iloœciach 0.5 - 5 ppm
( part per million - czêœci na milion grama ), które dostaj¹ siê do patogenów skutecznie je niszcz¹c. Takiej iloœci nie mo¿emy zaobserwowaæ, 
praktycznie nie ma wagi, która mog³aby to zwa¿yæ, a jednak te nanoczastki istniej¹. Jako skalê zjawiska podam mo¿e takie porównanie: srebrna 
obr¹czka to ok. 5g czystego srebra. Jeœli je rozbijemy do skali nano i zmieszamy z wod¹ w stê¿eniu terapeutycznym, zajmie ono objêtoœæ
10 cystern kolejowych. Mo¿emy tak zdyspergowanym srebrem pokryæ powierzchnie 8 boisk pi³karskich.
– Czy jest to prawda, ¿e nanocz¹steczki srebra s¹ mniejsze od wirusa grypy?
Nanoczastki srebra s¹ mniejsze, ni¿ nam siê wydaje. Otaczaj¹cy nas œwiat widzimy w kolorach. Te kolory to nic innego jak fala 
elektromagnetyczna. Têcza to nic innego jak w³aœnie rozszczepione na poszczególne kolory œwiat³o bia³e. Najd³u¿sza d³ugoœæ fali ma kolor 
czerwony – oko³o 700 nanometrów, najkrótsza - kolor fioletowy - oko³o 350 nm. Pomiêdzy nimi s¹ kolory : pomarañczowy, ¿ó³ty, br¹zowy, zielony 
itd. W tych zakresach mo¿emy obserwowaæ jeszcze pod zwyk³ym mikroskopem optycznym bakterie. Od 150 do 350 np. mamy zakres UV - czyli 
tego promieniowania, którego ju¿ co prawda nie widzimy, ale które daje o sobie znaæ, gdy za¿ywamy zbyt d³ugo k¹pieli s³onecznych. W tym 
zakresie ju¿ zwyk³y mikroskop nie wystarczy, gdy¿ ograniczenia fizyczne uniemo¿liwiaj¹ mu prace. Musimy u¿yæ mikroskopu elektronowego, aby 
obejrzeæ np. wirusa grypy. Wirus ten mieœci siê w zakresie 60 - 100 nm, czyli w zakresie d³ugoœci fali promieniowania rentgenowskiego, czyli tego, 
którego u¿ywamy w diagnostyce medycznej np. przy z³amaniach koœci. W trakcie naszych badañ uda³o nam siê wyprodukowaæ te¿ i nanocz¹stki 
srebra o wielkoœci 60 nm, ale w niektórych zastosowaniach okaza³y siê równie¿ zbyt du¿e. Dlatego te¿ skoncentrowaliœmy siê na opracowaniu 
nanocz¹stek metali o wielkoœci  5 nm. O ile w sk³ad nanoczastek o wielkoœci 60 nm wchodzi³o ok. 100 000 atomów srebra, o tyle w sk³ad nacz¹stki o 
wielkoœci ok 5 nm wchodzi 150 - 220 atomów srebra. 
– Przed jakimi paso¿ytami chroni nas preparat zawieraj¹cy nanocz¹steczki srebra?
Preparaty zawieraj¹ce nanocz¹stki srebra opracowywane by³y z myœl¹ o sterylizacji pomieszczeñ szpitalnych. W niektórych szpitalach, gdzie 
wymagany jest najwy¿szy stopieñ czystoœci, a co za tym idzie zerowa zawartoœæ patogenów, jest to bardzo powa¿ny problem. Patogeny 
uodparniaj¹  siê na œrodki antyseptyczne. Powstaj¹ nowe szczepy, które za nic maj¹ chlor, antybiotyki, fenole  itd. Gdy taka bakteria dostaje siê do 
organizmu chorego, wywo³uje zaka¿enie. Jeœli organizm jest dodatkowo os³abiony inn¹ chorob¹, takie zaka¿enie mo¿e skoñczyæ siê zgonem. 
Dotychczas co 3 - 6 miesiêcy wszystkie œrodki antybakteryjne i antygrzybicze w szpitalach powinne byæ wymieniane na inne, o innej zasadzie 
dzia³ania. £¹czy to siê niestety z kosztami, bardzo du¿ymi. Mimo wszystko zdarzaj¹ siê w szpitalach zaka¿enia bakteriami lekoodpornymi. Dlatego 
te¿ podeszliœmy do problemu nieco inaczej - po co stosowaæ œrodki chemiczne, na które bakterie prêdzej czy póŸniej siê uodporni¹, skoro mo¿na 
zastosowaæ œrodek, na który przez wieki nie znalaz³y antidotum. T¹ substancj¹ jest srebro. Jeœli je rozdrobnimy do skali nano, uzyskamy bardzo 
skuteczn¹ broñ na wszelkie patogeny.
– Gdzie znalaz³ zastosowanie odkryty przez Pana wynalazek?
Przede wszystkim muszê sprostowaæ kilka nieœcis³oœci, które poda³y media. Wynalazek zosta³ opracowany w jednej z firm nanotechnologicznych 
mieszcz¹cej siê w Tarnowskich Górach we wspó³pracy z Politechnik¹ Gdañsk¹ i Instytutem Chemii i Ochrony Œrodowiska Akademii im. Jana 
D³ugosza w Czêstochowie. Opracowaliœmy go wspólnie w gronie kilku naukowców zajmuj¹cych siê technologiami nanometali. Swój udzia³ 
oceniam na 20%. Opracowaliœmy nie jeden, a kilka produktów. S¹ to preparaty silnie skoncentrowane zawieraj¹ce oprócz nanosrebra  równie¿ 
inne dodatki. Przeznaczone s¹ g³ównie do dezynfekcji pomieszczeñ szpitalnych i przyszpitalnych. Oprócz tego powsta³a seria produktów 
przeznaczonych np. do dezynfekcji pomieszczeñ inwentarskich (stajnie, kurniki, szklarnie itp). Mamy równie¿ opracowane i wdro¿one do produkcji 
preparaty do u¿ytku domowego, a wiec np. preparaty do konserwacji pod³óg, tapicerki, p³yny do p³ukania tkanin, proszki do prania itd. Nie jest to 
wiêc jeden wynalazek, ale ca³a seria. Ich wspólnym mianownikiem jest ograniczenie rozprzestrzeniania siê szkodliwych patogenów.
– Do jakich produktów kosmetycznych mo¿e byæ zastosowane Pana odkrycie i jak¹ pe³ni³oby funkcjê?
Preparaty NANOSILVER s¹ ju¿ z powodzeniem stosowane w kosmetykach. Poczynaj¹c na dezodorantach, p³ynach do p³ukania, a koñcz¹c na 
myde³kach. Œrodki te dopiero wchodz¹ na rynek, ale efekty ich dzia³ania s¹ mo¿na powiedzieæ rewolucyjne. W kilku szpitalach zastosowanie 
preparatów na bazie srebra zniszczy³o patogeny obecne w œcianach i pod³odze o 99%. W jednej z kopalñ, w której zastosowano œrodki higieny 
osobistej dla górników, absencja z powodu chorób spad³a o 80%. Inny przyk³ad - stadnina koni. Po jednorazowym zastosowaniu larwy much
i innych owadów nie pokaza³y siê przez 2 tygodnie. Nie wspomnê, jaka to by³a ulga dla koni w samym œrodku lata. Oprócz preparatów 
zawieraj¹cych nanosrebro mo¿na ju¿ kupiæ preparaty wykorzystuj¹ce efekt fotokatalityczny. Polega on na rozszczepieniu cz¹steczek tlenu na 
pojedyncze atomy. Atomy te z kolei niszcz¹ w sposób podobny jak woda utleniona lub ozon patogeny zawarte w powietrzu. Ubocznym skutkiem - 
ale wielce po¿¹danym - jest eliminacja brzydkich zapachów. Dlatego te¿ preparaty te znalaz³y zastosowanie w biurach, palarniach i miejscach, 
gdzie jest po¿¹dane œwie¿e powietrze. Jest to na tyle interesuj¹ce, i¿ aby efekt ten zaobserwowaæ potrzebne jest œwiat³o - najlepiej s³oneczne
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i œciana, na któr¹ rozpylimy preparat.
– Na czym polega rewolucyjnoœæ odkrycia Pañskiego preparatu?

2Preparaty na bazie nanosrebra s¹ przede wszystkim tanie. 1 litr koncentratu wystarcza na 1000 – 10 000 m  powierzchni. Kolejn¹ zalet¹ jest trwa³y 
efekt dezynfekcji. Raz na³o¿ony preparat dzia³a ci¹gle, przez 10 000 lat. Mo¿na go "wy³¹czyæ" albo poprzez na³o¿enie farby kryj¹cej, albo przez 
niesprz¹tanie.
– Czy mo¿e zdradziæ nam Pan swoje dalsze plany naukowe?
Aktualnie pracujemy nad kilkoma projektami z wykorzystaniem nanoczastek metali. Oprócz nowej serii preparatów chemii gospodarczej 
wkraczamy do nowej ga³êzi przemys³u - chemii budowlanej. We wspó³pracy ze znanymi producentami tynków, farb czy p³yt kartonowo-gipsowych 
przygotowujemy ca³¹ gamê produktów. Oprócz tego producenci wyk³adzin czy paneli pod³ogowych przygotowuj¹ dla swoich klientów 
niespodzianki. Kilku znanych producentów odzie¿y ju¿ produkuje wyroby z wykorzystaniem nanometali. Osobny temat to nanorurki wêglowe. 
Pracujemy obecnie nad wykorzystaniem ich w³asnoœci pó³przewodnikowych i mechanicznych. Przed nami jeszcze wiele lat pracy, ale wstêpne 
efekty s¹ bardzo obiecuj¹ce.
¯yczê Panu wielu si³ w spe³nianiu marzeñ na p³aszczyŸnie naukowej. Wierzê, ¿e dziêki Pana zapa³owi i pomys³om, bêdzie nam ¿y³o siê lepiej
i bezpieczniej. Proszê równie¿ przyj¹æ gratulacje ode mnie i wszystkich mieszkañców Gminy Kruszyna. Cieszymy siê z Pana sukcesu i ¿yczymy 
si³y do dalszej pracy.                                                                                                                                                                                                 +
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O sobie samej
Kalina Zatoñ

Moja przygoda z rysunkiem rozpoczê³a siê bardzo dawno temu. To ju¿ 
ponad 12 lat, od kiedy z mi³oœci¹ biorê o³ówek do rêki. Moje pierwsze 
kroki w rysowaniu, podobno, by³y stawiane wczeœniej, ni¿ te, które 
stawia³am w³asnymi nogami. Mówiê "podobno", poniewa¿ sama tego nie 
pamiêtam, by³am jeszcze zbyt ma³a. Za to moja rodzina mo¿e to
z pewnoœci¹ potwierdziæ, i¿ ka¿da kartka le¿¹ca w zasiêgu moich r¹czek, 
zostawa³a natychmiast zamalowana szlaczkami i kreskami, naj³adniejszymi 
na jakie by³o staæ 3-letni¹ dziewczynkê.

Od takich niewinnych kresek siê zaczê³o, potem by³o coraz lepiej. 
Pamiêtam, jak bêd¹c ju¿ trochê starsza, poprosi³am tatê o narysowanie mi 
czegoœ. Narysowa³ mi lokomotywê - prostok¹ty po³¹czone kreskami, z kó³kami 
na dole, po 4 pod ka¿dym. Potem siedzia³am przez pó³ dnia nad tym rysunkiem, 
który pomimo dostrzegalnej prostoty dla ka¿dego, mnie wydawa³ siê bardzo 
szczególny i próbowa³am sama go odwzorowaæ. Tak wygl¹da³a moja pierwsza 
"lekcja" rysunku, choæ tak naprawdê to nigdy u nikogo ¿adnej nie bra³am i tak te¿ 
jest do tej pory. Jedynie s³ucha³am rad i opinii innych osób. Te opinie czêsto by³y 
pozytywne. To mnie bardzo cieszy³o, ju¿ wtedy rysowanie sta³o siê jednym
z najchêtniej wykonywanych przeze mnie zajêæ. G³ównie rysowa³am konie, które
( z pocz¹tku w ogóle nie przypominaj¹ce koni, chyba myli³am je z krowami) s¹ mi do 
tej pory bardzo bliskie, jako zwierzêta.

Nigdy nie wi¹za³am przysz³oœci z rysunkiem, nie myœla³am nawet, ¿e bêdê 
moja "kreska" z biegiem lat tak siê dopracuje. Jednak jak siê okazuje, los chcia³ inaczej. 
Rozpoczê³am naukê w szkole podstawowej, gdzie ulubion¹ lekcj¹ by³a miêdzy innymi 
plastyka, z  któr¹ radzi³am sobie ca³kiem nieŸle. Uda³o mi siê wygraæ parê konkursów 
plastycznych. Ca³y czas wymaga³am od siebie coraz wiêcej i  wiêcej i kiedyœ 
uœwiadomi³am sobie, ¿e chyba muszê zgodziæ siê z wszystkimi tymi, którzy s¹dzili, ¿e mam 
smyka³kê do rysowania i posiadam talent.

Aktualnie koñczê gimnazjum, gdzie czêsto pomagam przy robieniu dekoracji 
szkolnych. Darzê ogromn¹ sympati¹ rysowanie, malowanie, lecz nie przes³ania mi ono 
ca³ego œwiata, nie robiê tego bardzo czêsto, jak mo¿e siê wydawaæ. Zdarza siê, ¿e dzieñ
w dzieñ pracujê nad nowymi pracami, ale s¹ równie¿ takie chwile, kiedy nie poœwiêcam wiele na 
to czasu. Czêsto jestem nazywana "artystk¹" i niestety z tym siê nie zgadzam, bo do artystki 
du¿o mi brakuje. Osobiœcie mogê nazwaæ siebie co najwy¿ej osob¹ z dusz¹ artystyczn¹. Artysta 
potrafi zrobiæ coœ z niczego, d¹¿y z sukcesem do perfekcji, ka¿d¹ technik¹ potrafi stworzyæ piêkn¹ 
pracê i przede wszystkim - ma swój w³asny niepowtarzalny styl. 

Moim "konikiem", je¿eli chodzi o technikê wykonania pracy jest o³ówek. Wolê czerñ i biel 
zamiast koloru, to mi siê bardziej podoba, aczkolwiek pracujê nad lepszym pos³ugiwaniem siê 
farbami ze szczególnym uwzglêdnieniem olei i akwarel. Zdarza siê, ¿e znajomi pytaj¹ siê mnie, jak ja 
to robiê, ¿e moje prace s¹ tak niesamowite. Odpowiadam im, ¿e to nic szczególnego, bo tak naprawdê 
to jest tylko kwestia wprawy i poœwiêcenia czasu dla umi³owanego zajêcia.

Rysunek to ogromna si³a. To nieograniczona swoboda i wolnoœæ, na jak¹ mogê sobie 
pozwoliæ. Czêsto pomaga mi w wyra¿aniu siebie i moich myœli, przekazaniu silnych uczuæ. To w tym 
ceniê sobie najbardziej, kocham to robiæ, poniewa¿ sprawia mi to ogromn¹ satysfakcjê. To tak¿e 
uzale¿nia, zupe³nie tak samo jak narkotyk, nie mo¿na siê bez tego obyæ i jest siê przyzwyczajonym do 
tego. Ja ca³y czas uczê siê tego fachu i wiem, ¿e tak bêdzie ju¿ zawsze, to siê nie zmieni, ¿e w ka¿dej chwili 
mo¿na dostrzec b³¹d czy jakiœ szczegó³, który wymaga poprawy.
Mam dopiero 15 lat, koñczê gimnazjum, jeszcze ca³e ¿ycie przede mn¹, byæ mo¿e moja przysz³oœæ bêdzie 
zwi¹zana z rysowaniem i wykorzystaniem w³asnego talentu. Na razie zastanawiam siê nad wyborem 
odpowiedniego liceum, mo¿liwe, ¿e bêdzie to liceum  plastyczne. Póki co tworzenie jest moim hobby, chocia¿ 
ktoœ mi kiedyœ powiedzia³, ¿e tylko robieniem czegoœ, co siê kocha mo¿na zagwarantowaæ sobie spe³nienie
i sukces w ¿yciu. Powiedzia³ to myœl¹c pewnie o tym, ¿e ja tak w³aœciwie mam ju¿ sposób na pe³ne rozwiniêcie 
swoich skrzyde³- sztuka. Byæ mo¿e mia³ racjê...
(Przyk³ady obrazów malowanych przez K. Zatoñ po prawej)                                                                                +

O Kole Kombatantów w Kruszynie
Marzena ¯emejda-Przerada

Ko³o rozpoczê³o swoj¹ dzia³alnoœæ w 1984r. Kolejno funkcjê 
jego Prezesów pe³nili: Stanis³aw Orziñski, Jan Ciuraszkiewicz, 
Józef Sapa³a. Obecnym Prezesem jest Tadeusz Woldon. 
Skupia ono 21 cz³onków zwyczajnych i 30 cz³onków 
podopiecznych, którymi s¹ ma³¿onkowie zmar³ych 
kombatantów. W szeregach cz³onków zwyczajnych znajduj¹ 
siê ¿o³nierze: wojny obronnej 1939 (2), Armii Krajowej (5), 
Batalionów Ch³opskich (3), Wojska Polskiego (10) oraz by³y 
wiêzieñ obozu koncentracyjnego  Polenlager (1). Imiennie 
lista cz³onków zwyczajnych wygl¹da nastêpuj¹co: Tadeusz 
Woldon (Kruszyna), Stanis³aw Knaœ (Kruszyna), Konstanty 
Zasêpa (Kruszyna), Jan Zasêpa s. Macieja (Kruszyna), 
Antoni Bodanka (Kruszyna), Piotr Sieradzki 
(Bogus³awice), Jan PowroŸnik (Bogus³awice), Kazimierz 
Hejduk (Bogus³awice), Tadeusz Po¿arlik (Borowno), 
Wanda Sapa³a (Borowno), Medard Paw³owski 
(Grabowa), Stefan Œliwakowski (Jacków), W³adys³aw 
Martela (Jacków), Jan Zasêpa s. Leona (Baby), 
Tadeusz Przerada (Teklinów), Jan Dziubek 
(Teklinów), Czes³aw Grz¹ba (Wik³ów), Kazimierz 
Sadziak (Wik³ów), Apolonia Ziêba (Lgota Ma³a), 
Stanis³aw Sobczyk (Widzów), Stanis³aw Rafalski 
(Widzów). Opiekunem Ko³a z ramienia Zwi¹zku 
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
w Czêstochowie jest Henryk Prusek. Corocznie 
Ko³o Kombatantów swoj¹ obecnoœci¹
i  pocztem sztandarowym uœwietn ia 
uroczystoœci wrzeœniowe pod pomnikiem 
pamiêci w Kruszynie.                                   +





Minê³a 68. rocznica wybuchu II wojny œwiatowej. Rozpoczê³a siê ona 1 wrzeœnia 1939 roku napaœci¹ Niemiec na Polskê. 

Do Kruszyny Hitlerowcy dotarli 4 wrzeœnia i zajêli dwór kruszyñski. Wtedy to zginê³o kilkunastu mieszkañców Kruszyny 

oraz okolicznych wsi. Co roku w rocznicê tych tragicznych wydarzeñ mieszkañcy Gminy Kruszyna oddaj¹ czeœæ 

pomordowanym. Równie¿ w tym roku, 23 wrzeœnia o 11.00 w koœciele parafialnym œw. Macieja w intencji ofiar oraz tych 

wszystkich, którzy walczyli o woln¹ Polskê zosta³a odprawiona  uroczysta Msza œwiêta. Celebrowa³ j¹ proboszcz 

tutejszej parafii ks. Stanis³aw Œwi¹tek. Uroczystoœæ zainaugurowano odegraniem „Mazurka D¹browskiego” przez 

orkiestrê OSP Kruszyna. Na obchody przybyli goœcie, poczty sztandarowe, kombatanci, Kompania Honorowa Wojska 

Polskiego, w³adze samorz¹dowe, dyrektorzy szkó³, nauczyciele, uczniowie i okoliczni mieszkañcy. Po Mszy wszyscy 

przemaszerowali pod pomnik, gdzie wys³uchano przemówieñ z-cy wójta Zbigniewa Zasêpy oraz zaproszonych goœci. Na 

koniec delegacje z³o¿y³y wi¹zanki kwiatów oraz zapalono znicze. Wrzesieñ powinien byæ miesi¹cem zadumy nie tylko dla 

tych, którzy prze¿yli okrucieñstwo wojny, ale przede wszystkim dla tych, którzy teraz mog¹ ¿yæ  w wolnej ojczyŸnie.

(Od lewej stoj¹: Czes³aw Grz¹ba, Tadeusz Woldon, Henryk Prusek, Piotr Sieradzki)                                  Joanna Zasêpa


