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

Pieñki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek, Wik³ów



Mieszkañcy naszej gminy zapewne zauwa¿yli zajê³y: OSP £êg - 59,7 pkt., OSP Kruszyna 67,5 pkt., OSP 
wzmo¿one æwiczenia zastêpów stra¿ackich. Wszyscy Bogus³awice – 67,7 pkt. Po przeprowadzeniu sztafet 
przyjêli sobie za cel zwyciêstwo w zawodach po¿arniczych, po¿arniczych przyszed³ czas na widowiskowe æwiczenia 
które tak jak w poprzednim roku zaplanowano na dzieñ bojowe. Rozpoczê³y dru¿yny kobiece, które uplasowa³y siê 
obchodów „Dni Widzowa”. Dzieñ 26 czerwca 2011 roku nie na tych samych miejscach co w poprzedniej konkurencji 
zapowiada³ siê najlepiej, ale po po³udniu rozpogodzi³o siê uzyskawszy nastêpuj¹ce wyniki: OSP £êg – 47,9 pkt., OSP 
i wszyscy z niecierpliwoœci¹ oczekiwali otwarcia zawodów Widzów – 61,3 pkt., OSP Jacków – 64,7 pkt. Mê¿czyŸni 
przez Prezesa Zarz¹du Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku zakoñczyli æwiczenia bojowe w nieco innej kolejnoœci 
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczypospolitej Polskiej uzyskuj¹c wyniki: OSP £êg – 38,7 pkt., OSP Widzów
Pani¹ Jadwigê Zawadzk¹. Przed otwarciem zawodów – 43,7 pkt., OSP Bogus³awice – 47,0 pkt. Ostatecznie
wszyscy druhowie przemaszerowali pod kierownictwem w klasyfikacji generalnej dru¿yny kobiece zajê³y 
Pana bryg. Jacka Frymusa na miejsce zbiórki nastêpuj¹ce miejsca: I miejsce – OSP £êg – 115,9 pkt.,
i zaprezentowali siê wszystkim zebranym. Nastêpnie po II miejsce – OSP Widzów – 133,3 pkt., III miejsce – OSP 
wyg³oszeniu przemówienia Pani Wójt Jadwiga Zawadzka Jacków – 138,7 pkt. Dru¿yny mêskie uplasowa³y siê
dokona³a uroczystego otwarcia zawodów. Poprzez w takiej kolejnoœci: I miejsce – OSP £êg – 98,4 pkt., II 
losowanie ustalono kolejnoœæ startów dla poszczególnych miejsce – OSP Bogus³awice – 114,7 pkt., III miejsce
dru¿yn kobiecych i mêskich i wtedy napiêcie siêgnê³o – OSP Jacków – 115,9 pkt. Jak widaæ po powy¿szych 
zenitu. Pierwsze w sztafecie po¿arniczej wystartowa³y wynikach nasz¹ gminê na rozgrywkach powiatowych po 
zawodniczki z Jackowa uzyskuj¹c wynik 74,0 pkt., raz kolejny bêd¹ reprezentowaæ dru¿yny z OSP £êg. 
nastêpnie z Widzowa z wynikiem 72,0 pkt. i z £êgu Wszystkich mieszkañców naszej gminy zapraszamy na VII 
otrzymuj¹c 68,0 pkt. Po wielu emocjach przyszed³ czas na Powiatowe Zawody Sportowo - Po¿arnicze o Puchar 
wyczyny dru¿yn mêskich, z których trzy pierwsze miejsca Komendanta Miejskiego PSP w Czêstochowie. 
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85 lat Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Widzowie85 lat Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Widzowie
E.Rorat, O.KoæwinE.Rorat, O.Koæwin

Pocz¹tki dzia³alnoœci Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej po³¹czone z loteriami fantowymi i innymi atrakcjami,
w Widzowie siêgaj¹ roku 1926. z których dochód przeznaczany jest na doposa¿enie 

Wtedy to trzech ochotników: Stanis³aw Kowalski, jednostki oraz na zakup mundurów galowych.
Stanis³aw Knaœ i Antoni Wroñski utworzyli dru¿ynê licz¹ca Od dwóch lat wspólnie z ULKS przeprowadza gminne 
21 druhów. zawody stra¿ackie organizowane w czasie obchodów „Dni 

Tamtych czasów w ¿adnej mierze nie mo¿na porównaæ Widzowa”. Druhowie od zawsze, a od 2010 roku tak¿e
do dzisiejszych. i druhny, w galowych mundurach uœwietniaj¹ wszystkie 

OSP Widzów posiada³a wtedy wykonany przez uroczystoœci na terenie so³ectwa zarówno œwieckie jak
miejscowego kowala konny wóz bojowy. i koœcielne.

Popularnoœæ nale¿enia do OSP ca³y czas wzrasta³a Uhonorowaniem dzia³alnoœci tej jednostki by³ zakup
a nie by³o gdzie siê spotykaæ, wiêc mieszkañcy w czynie i poœwiêcenie w 1993 roku Sztandaru Jednoœci
spo³ecznym i z w³asnych sk³adek w 1929 roku rozpoczêli w Widzowie.
budowê pierwszego budynku stra¿nicy. Budowê t¹ Obecnie OSP Widzów liczy 24 druhów, od 2000 roku 
ukoñczono w 1932 roku. jest w³¹czona do Krajowego Systemu Ratowniczo

Nowo wybudowana remiza wykorzystywana by³a do -Gaœniczego a od niedawna posiada ju¿ dwa samochody 
organizowania zabaw tanecznych, z których dochody bojowe.
przeznaczano na zakup nowego sprzêtu gaœniczego. W³aœnie 3 maja tego roku zosta³ poœwiêcony nowo 

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna stanowi³a i stanowi nadal zakupiony wóz bojowy „magirus-dentz”, który ma s³u¿yæ 
podporê bezpieczeñstwa dla jednostce przez d³ugi czas.

mieszkañców Widzowa oraz okolicznych miejscowoœci. W przekroju lat zarz¹dy, komitety ulega³y zmianie, 
Wszyscy wiedz¹, ¿e w ka¿dej chwili i o ka¿dej porze jednak duch walki o dobro innych ludzi by³, jest i bêdzie
w przypadku zagro¿enia mog¹ liczyæ na pomoc druhów. w ka¿dym widzowskim stra¿aku niezmienny.

Z³e warunki stra¿nicy, brak gara¿y sk³oni³y ochotników 
do budowy obiektu z prawdziwego zdarzenia. Plan ten przy 
wydatnej pomocy Urzêdu Gminy i miejscowego 
spo³eczeñstwa zosta³ zrealizowany w dwóch etapach.

W 1974 roku przyst¹piono do budowy gara¿y, a w 1984 
roku nast¹pi³a rozbiórka starego budynku stra¿nicy
i rozpoczêto budowê nowej. Ca³oœæ zadania zosta³a 
ukoñczona w 1988 roku.

Mimo up³ywu czasu zapa³ i chêæ do dzia³ania cz³onków 
OSP Widzów nie zmniejszy³ siê. Nowe pokolenie zast¹pi³o 
stare, jednak tradycje pozosta³y.

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna to nie tylko budynek, ale 
równie¿ ludzie, którzy ca³y swój wolny czas, a niekiedy ca³e 
swoje ¿ycie poœwiêcili dla tej jednostki.

Przez wszystkie lata swojego istnienia OSP Widzów 
poza podstawowym zadaniem jakim jest ochrona p.po¿. 
organizowa³a i organizuje zabawy taneczne i festyny 
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„¯ycie ma swój ustalony 
biologiczny rytm. Od 
czasu do czasu burze 
przerywaj¹ jego bieg, ale 
wiosna, lato, jesieñ, zima 
nastêpuj¹ po sobie jak 
urodzenie, ¿ycie, œmieræ.” 

Mamy wiêc lato a razem
z nim przyszed³ czas na 
upragnione wakacje.
Œwiadectwa szkolne s¹ ju¿

w posiadaniu uczniów
i mo¿na z ulg¹ oddychaæ, bo 
nadszed³ czas beztroskiego 
wakacyjnego ¿ycia.
¯yczê ,  aby  wszyscy  

prze¿yli ten czas mo¿liwie najlepiej, aby spe³nia³y siê marzenia 
bez wzglêdu na to gdzie przyjdzie ten czas spêdziæ: w górach, nad 
wod¹, w lesie czy nawet w wiosce rodzinnej, byleby zawsze 
œwieci³o s³oñce, dopisywa³ humor. Lecz okres wakacji i du¿o 
wolnego czasu nasuwa m³odym ludziom wiele pomys³ów, czasem 
niebezpiecznych. Popisowe jazdy na rowerach, motocyklach, 
czêsto pod wp³ywem alkoholu staj¹ siê norm¹. Czas wolny, czas 
odpoczynku nie zwalnia z rozs¹dku ani dzieci, ani m³odzie¿y,
a rodziców zobowi¹zuje do wiêkszej czujnoœci nad swoimi 
pociechami i „kontrolowanego zaufania”, aby nie zdarzy³o siê nic 
przykrego, czego musielibyœmy ¿a³owaæ na zawsze.     

Drodzy gimnazjaliœci i maturzyœci przed Wami jeszcze 
nerwowe dni oczekiwania na listy przyjêæ do szkó³ czy uczelni. 
¯yczê, aby uda³o siê Wam zrealizowaæ swoje plany edukacyjne,
a nastêpnie zdobyæ upragnione zawody.

Wakacje to okres nie tylko wypoczynku, ale równie¿ okres 
wytê¿onej pracy dla rolników. Wprawdzie czasy siê zmieni³y
i praca ta wygl¹da nieco inaczej, jednak zawsze jest to swego 
rodzaju wyœcig z czasem, trzeba siê spieszyæ, aby
w najdogodniejszym okresie zebraæ plony ziemi. Pamiêtam swoje 
dzieciñstwo, kiedy to wiêkszoœæ wakacji trzeba by³o pracowaæ
w rodzinnym gospodarstwie. Marzeniem by³o, aby jak najszybciej 
zakoñczy³ siê okres ¿niw, czy te¿ sianokosów i by, choæ parê dni 
by³o tzw. luzu. Ale wtedy nikt nie narzeka³. Teraz myœlê sobie, ¿e 
dzisiaj m³odzi ludzie maj¹ szczêœliwe, beztroskie wakacje – czy 
tak jest? Trudno powiedzieæ. Niemniej jednak ¿yczê, aby ka¿dy
w tym letnim czasie umia³ odnaleŸæ dla siebie przyjemnoœci, 
zadowolenie i satysfakcjê z mile spêdzonych chwil.

Jadwiga Zawadzka - Wójt Gminy
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Informacje urzêdowe

Co siê dzieje w gminie
przed placem zabaw, zarurowanie rowu na d³ugoœci 7 − Trwa realizacja zadania dotycz¹cego budowy 
mb i wykonanie rowu przydro¿nego o d³ugoœci 150 mb z kanalizacji w miejscowoœci Baby i Jacków. Planowany 
posadowieniem rur zakupionych przez w³aœcicieli termin zakoñczenia robót 31 lipiec 2011.  Aktualnie 
dzia³ek przyleg³ych.trwaj¹ prace zwi¹zane z budow¹ przepompowni 

œcieków oraz porz¹dkowaniem placu robót. − Obecnie trwaj¹ prace konserwacyjne na rowach
W koñcowym efekcie zostanie odtworzona w Widzowie, Pieñkach Szczepockich i Wik³owie
nawierzchnia drogi w najbardziej zniszczonych w ramach œrodków z funduszu so³eckiego.
odcinkach. 80% mieszkañców wsi Baby i Jacków − Trwaj¹ przygotowania do realizacji zadania 
zadeklarowa³o chêæ przy³¹czenia do sieci sanitarnej. zwi¹zanego z budow¹ kolektorów s³onecznych dla 

w³aœcicieli domów jednorodzinnych. 247 osób z gminy − W maju zakoñczono budowê œcie¿ki rowerowej
w Kruszynie. Zadanie wykona³a firma WADROX Kruszyna z³o¿y³o deklaracje przyst¹pienia do programu 
z Czêstochowy za kwotê 226 tys. z³, w tym po³owa to oraz zawar³o umowy dotycz¹ce partycypowania w 
udzia³ œrodków w³asnych. kosztach realizacji zadania. Gmina przeznaczy³a  na 

wykonanie dokumentacji kwotê 30 tys. z³. W z³o¿onym − Wykonano adaptacjê na cele kulturalno – spo³eczne 
wniosku do RPO za³o¿ono, ¿e ca³kowity koszt pomieszczeñ w remizach OSP w £êgu i Jackowie. 
wybudowania instalacji kolektorów s³onecznych dla Ogólny koszt zadania wynosi 80 tys. z³.
j e d n e g o  b u d y n k u  w y n i e s i e  1 5  t y s .  z ³− Zrealizowano trzeci etap zwi¹zany z budow¹ trybun 
z czego partycypacja mieszkañca w kosztach budowy przy boisku do pi³ki no¿nej w Widzowie. Wykonawca 
wyniesie 15% - 20% kosztów ca³kowitych realizacji robot by³o PUH SZYMBUD Szymon Bartnik. Obecnie 
zadania (tj. od 2,5 tys. do 3,0 tys. z³).przy boisku znajduje siê 321 miejsc siedz¹cych.
− GOPS zawar³ umowê z Bankiem ¯ywnoœciowym na − Trwaj¹ prace prowadzone w ramach odbudowy dróg 
realizacjê programu „Dostarczenie ¿ywnoœci dla w miejscowoœci Kijów i £êg zniszczonych podczas 
najubo¿szej ludnoœci Unii Europejskiej”. Przewiduje siê powodzi w 2010 roku. Wartoœæ zadania okreœlona 
dostawê produktów w iloœci oko³o 10 ton. Kryterium zosta³a na 500 tys. z³. 
dochodowe uprawniaj¹ce do udzielenia pomocy to − Zawarte zosta³y umowy:
150% kryterium dochodowego tj. 526,50 z³ na osobê.1 na wykonanie remontów cz¹stkowych nawierzchni 
− Konkurs „Odnowa i rozwój wsi” rozstrzygniêty.dróg gminnych za kwotê 23 tys. z³,
W dniu 22 czerwca 2011 roku, niemal po roku od 2  na transport ¿u¿la w celu utwardzenia dróg na ogóln¹ 
z³o¿enia wniosków o dofinansowanie projektówkwotê 8 tys. z³.
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, − Wykonano konserwacjê rowu melioracyjnego wraz
wy³onione zosta³y wnioski zakwalifikowane do 

z przebudow¹ przepustu drogowego w miejscowoœci 
dofinansowania. Wœród 188 szczêœliwców swoje 

Jacków i Teklinów w ramach œrodków z funduszu 
miejsce znalaz³y 2 wnioski z³o¿one przez Gminê 

so³eckiego.
Kruszyna. S¹ to: Budowa wraz z wyposa¿eniem − Wykonano konserwacje zbiornika wodnego wraz ogólnodostêpnego boiska sportowego w Lgocie Ma³ej 

z umocnieniem jednej skarpy p³ytami a¿urowymi oraz budowa œwietlicy wiejskiej w Teklinowie.
w Lgocie Ma³ej oraz utwardzenie kruszywem placu 
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„B¹dŸ bezpieczny”
Katarzyna Wróblewska

programu edukacyjnego „Bezpieczeñstwo dla             
wszystkich” Renault. Projekt jest przeznaczony dla 
uczniów i nauczycieli szkó³ podstawowych w ca³ej 
Polsce. Celem Szkolnych Klubów Bezpieczeñstwa jest 
aktywne dzia³anie na rzecz poprawy bezpieczeñstwa 
ruchu drogowego wœród lokalnej spo³ecznoœci
- w szkole, jak i poza ni¹. Cz³onkowie klubu mog¹
np. prezentowaæ na forum szko³y najwa¿niejsze 
zagadnienia poœwiêcone bezpieczeñstwu ruchu 
drogowego, pomaga im w tym posterunek policji. Mog¹ 
te¿ samodzielnie przeprowadziæ szkoln¹ akcjê pt. „B¹dŸ 
bezpieczny”. W ramach tej akcji 29.03.2011r. uczniowie 
naszej szko³y wraz z opiekunem SKB p. Katarzyn¹ 
Wróblewsk¹ przygotowali program artystyczny
oraz zaprosili policjantów z Komisariatu Policji
w K³omnicach, którzy wyg³osili prelekcjê na temat 
bezpiecznego poruszania siê po drogach.

Uwa¿amy, ¿e akcje tego typu uœwiadamiaj¹ Od 14 grudnia 2011r. w Szkole Podstawowej
dzieciom, jak wa¿ne jest przestrzeganie zasad w Lgocie Ma³ej dzia³a Szkolny Klub Bezpieczeñstwa. 
bezpieczeñstwa na drogach i w ¿yciu codziennym.SKB to jeden z elementów miêdzynarodowego 

Ma³gorzata Wierzbicka
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Stop nietrzeŸwym kierowcom!
Joanna Wiewióra

Na terenie ca³ego kraju prowadzone s¹ liczne Kierowanie pod wp³ywem alkoholu wi¹¿e siê
kampanie maj¹ce na celu uœwiadomienie kieruj¹cym z konsekwencjami prawnymi: kar¹ grzywny, zakazem 
jak wielkim zagro¿eniem dla wszystkich u¿ytkowników prowadzenia pojazdów, a nawet kar¹ pozbawienia 
ruchu drogowego jest prowadzenie pojazdu pod wolnoœci. Wprowadzenie coraz surowszych sankcji ma 
wp³ywem alkoholu. Statystyki policyjne corocznie na celu ograniczenie liczby nietrzeŸwych kieruj¹cych 
pokazuj¹, ¿e problem ten mimo ci¹g³ego nag³aœniania pojazdami oraz poprawê stanu bezpieczeñstwa
nadal istnieje. Dotyczy to nie tylko kieruj¹cych w ruchu ulicznym. 
pojazdami mechanicznymi, ale równie¿ - co tyczy siê 
przede wszystkim naszej gminy - kieruj¹cych w stanie 
nietrzeŸwoœci  rowerami. 

Statystyki z udzia³em nietrzeŸwych kieruj¹cych 
ci¹gle rosn¹ z uwagi na to, ¿e istnieje przyzwolenie 
spo³eczne na jazdê po pijanemu. Osoby postronne 
mimo, ¿e maj¹ œwiadomoœæ, ¿e kierowca spo¿ywa³ 
alkohol nie odradzaj¹ prowadzenia pojazdu, a czêsto 
wsiadaj¹ razem do samochodu, uwa¿aj¹c zaistnia³¹ 
sytuacjê jako coœ naturalnego. Najczêœciej t³umaczymy 
siê, ¿e przecie¿ kierowca niewiele wypi³ albo ¿e 
spo¿ywa³ alkohol kilka godzin wczeœniej. A trzeba 
wiedzieæ, ¿e nie ma metody, która prawid³owo 
okreœla³aby iloœæ alkoholu, któr¹ mo¿na wypiæ, aby 
bezpiecznie prowadziæ samochód, czy rower. Jeœli 

Zbli¿aj¹cy siê okres wakacyjny to czas wyjazdów, planujesz prowadziæ pojazd nie pij! Ka¿da iloœæ 
spotkañ rodzinnych oraz towarzyskich, jest to te¿ czas alkoholu- nawet minimalna obni¿a koncentracjê, 
charakteryzuj¹cy siê nasileniem tego problemuzmniejsza szybkoœæ reakcji oraz powoduje b³êdn¹ 
i zwiêkszon¹ liczb¹ zatrzymanych nietrzeŸwych ocenê odleg³oœci i szybkoœci. Gdyby kieruj¹cy 
u¿ytkowników ruchu drogowego. Dlatego te¿ sk³aniamy pojazdami nie decydowali siê na jazdê po alkoholu  
do rozwagi oraz dba³oœci o zdrowie i ¿ycie swoje oraz by³oby mo¿na unikn¹æ wielu zdarzeñ drogowych
najbli¿szych.– kolizji, wypadków.

Mo¿liwoœæ nauki w Ochotniczych Hufcach Pracy
K³opoty m³odzie¿y czêsto s¹ wynikiem nawarstwienia W okresie, kiedy m³odzie¿ gimnazjalna wybiera 
siê problemów w domu, w œrodowisku, w szkole.dalsz¹ œcie¿kê edukacyjn¹, warto pamiêtaæ
W Œrodowiskowym Hufcu Pracy w Czêstochowie o mo¿liwoœci nauki w Ochotniczych Hufcach Pracy. Dla 
istnieje dla nich mo¿liwoœæ ukoñczenia Gimnazjum dla niektórych osób uczestnictwo w hufcu to jedyna szansa 
Doros³ych i jednoczesnej nauki zawodu (w zawodach na to, ¿eby ukoñczyæ szko³ê i zdobyæ zawód – mówi 
murarz, krawiec, cukiernik, kucharz, monter instalacjiHalina Konefa³, komendant Œrodowiskowego Hufca 
i urz¹dzeñ sanitarnych, solarz, obuwnik, dekarz, Pracy w Czêstochowie. Nabór w OHP prowadzony jest 
posadzkarz, introligator, drukarz, fryzjer).do Gimnazjum „z przyuczeniem do zawodu” oraz 
Po ukoñczeniu gimnazjum uczniowie maj¹ mo¿liwoœæ Zasadniczej Szko³y Zawodowej. 
kontynuowania nauki w dowolnie wybranych szko³ach 
œrednich (w zale¿noœci od uzyskanej podczas 
egzaminu gimnazjalnego punktacji).
Nabór prowadzony jest do klas I., II. i III. Nauka odbywa 
siê w Zespole Gimnazjów im. Pi³sudskiego
w Czêstochowie, a praktyki zawodowe w prywatnych 
zak³adach pracy. Warunkiem nauki w Gimnazjum OHP 
jest skoñczone 15., a nie ukoñczone 18. lat ¿ycia oraz 
ukoñczona szko³a podstawowa (ewentualnie któraœ
z klas gimnazjum). 

Nabór do Zasadniczej Szko³y Zawodowej odbywa 
siê na ogólnych zasadach w formie elektronicznej. 
Nauka w ZSZ w zawodzie fryzjer odbywa siê w Zespole 
Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych im. Stefana 
¯eromskiego przy al. Niepodleg³oœci 16/18
w Czêstochowie. Natomiast w zawodach murarz, Oferta OHP przeznaczona jest dla osób, które maj¹ 
monter instalacji i urz¹dzeñ sanitarnych, technolog problemy edukacyjne, np. powtarza³y klasê (czêsto 
robót wykoñczeniowych i posadzkarz w Zespole Szkó³ niejednokrotnie), a nie ukoñczy³y jeszcze 18. roku ¿ycia. 

Ma³gorzata Wierzbicka
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Technicznych przy al. Jana Paw³a II 126/130, równie¿ na miejscu, w jednym budynku, odbywaj¹ praktyki 
w Czêstochowie. Praktyki zawodowe odbywaj¹ siê zawodowe w doskonale wyposa¿onej kuchni lub 
w prywatnych zak³adach pracy. Warunkiem ubiegania zak³adzie fryzjerskim. Praktyki odbywaj¹ siê na 
siê o przyjêcie do ZSZ jest ukoñczenie gimnazjum oraz podstawie umowy o pracê zgodnie z zasadami 
wiek – nie ukoñczone 18 lat. zatrudnienia pracowników m³odocianych. Iloœæ miejsc

Do klas 1. OHP w Czêstochowie przyjmie w sumie w internacie jest ograniczona. Mo¿e z niego skorzystaæ 
140 osób. Najlepsi absolwenci zarówno gimnazjum, jak w sumie 21 dziewcz¹t (ze wszystkich klas) – niektóre
i szko³y zawodowej, maj¹ mo¿liwoœæ  póŸniejszego z nich koñcz¹ naukê w czerwcu, wiêc we wrzeœniu 
zatrudnienia w zak³adach, w których odbywali praktyki m i e j s c e  w  i n t e r n a c i e  z n a j d z i e  11  o s ó b  
zawodowe. rozpoczynaj¹cych naukê w OHP. Warunkiem przyjêcia 

Nauka w OHP jest bezp³atna, uczniowie otrzymuj¹ do internatu jest ukoñczony 16. rok ¿ycia, trudna 
p o d r ê c z n i k i  o r a z  p o m o c  p s y c h o l o g i c z n o sytuacja rodzinna, materialna (wymagane jest 
– pedagogiczn¹ podczas realizacji ró¿norodnych zaœwiadczenie o dochodach rodziców lub opiekunów). 
programów profilaktycznych. Szczegó³owych informacji dotycz¹cych naboru 

Dodatkowo dziewczyny mieszkaj¹ce poza udzielaj¹ pracownicy 12 – 29 Œrodowiskowego Hufca 
Czêstochow¹, a ucz¹ce siê zawodu fryzjera i kucharza, Pracy w Czêstochowie, mieszcz¹cego siê przy
maj¹  mo¿liwoœæ bezp³atnego zakwaterowania ul. Tkackiej 5a, tel.: 34 389 25 88,
(z wy¿ywieniem) w internacie dla dziewcz¹t. Wtedy te¿  e-mail: 29hufiecpracy@interia.pl

Dzieñ Rycerzy Œw. Floriana
Tomasz Maj

00 z orkiestr¹ Dêt¹ pod pomnik Œw. Floriana, gdzie 8 maja w piêkny niedzielny poranek o godzinie 11
wszyscy oddali ho³d swojemu œwiêtemu patronowi.  w koœciele parafialnym p.w. Œw. Macieja Aposto³a
Przemarsz jednostek prowadzi³ bryg. Jacek Frymusw Kruszynie odprawiona zosta³a uroczysta Msza 
i Kapelmistrz PowroŸnik Andrzej. Po uroczystym Œwiêta w intencji Naszych Stra¿aków oraz ich rodzin. 
oddaniu honorów g³os zabra³a Wójt Gminy Kruszyna Mszê odprawi³ ksi¹dz proboszcz Dariusz Con, który 
Pani Jadwiga Zawadzka, która dziêkowa³a stra¿akom mówi³ o znaczeniu dzisiejszej stra¿y w ¿yciu 
za ich wk³ad w ciê¿k¹ s³u¿bê po¿arnicz¹. Po uroczystym codziennym i dziêkowa³ wszystkim stra¿akom i ich 
p rzemówien iu  jednos tk i  wraz  z  o rk ies t r¹  rodzinom za pomoc przy oprawie uroczystoœci 
przemaszerowa³y do Ochotniczej Stra¿y Po¿arnejkoœcielnych – my równie¿ dziêkujemy.
w Bogus³awicach.Po Mszy Œwiêtej nast¹pi³ uroczysty przemarsz wraz 

Nowe samochody stra¿ackie
Tomasz Maj

Wa¿nym wydarzeniem w jednostkach OSP Jest to samochód o zabudowie jednomodu³owej na
Kruszyna i Widzów by³o sprowadzenie nowych 6 osób.
samochodów po¿arniczych. Do OSP Widzów trafi³ œredni samochód terenowy 

OSP Kruszyna wzbogaci³a siê o ciê¿ki samochód Magirus 256. Jest to auto z napêdem 4x4, o mocy silnika 
po¿arniczy marki Jelcz  010R GCBA 5/24. Samochód 256KM, posiada zbiornik na wodê o pojemnoœci 2500 
posiada zbiornik na wodê o pojemnoœci 5000 litrów, litrów, maszt oœwietleniowy, autopompê o wydajnoœci 
autopompê o wydajnoœci 2400 l/min, zbiornik na œrodek 1600l/min. Obydwa auta ju¿ s¹ uzbrojone i mog¹ 
pianotwórczy o pojemnoœci 500 litrów. uczestniczyæ w akcjach bojowych.

Wybory Zarz¹du Gminnego OSP RP w Kruszynie
Tomasz Maj

W dniu 5 czerwca 2011 roku w Bogus³awicach odby³ Prezes – Wójt Gminy Kruszyna Jadwiga Zawadzka
siê X Zjazd Zarz¹du Gminnego OSP RP w Kruszynie. V-ce prezes – Poroszewski Maciej
W zjeŸdzie uczestniczyli delegaci wszystkich jednostek V-ce prezes – Kucharski Tadeusz
OSP z Gminy Kruszyna oraz zaproszeni goœcie Wójt Komendant Gminny – Jacek Frymus
Gminy Kruszyna Pani Jadwiga Zawadzka, Wójt Gminy Sekretarz – Œliwakowski Andrzej
Mykanów Krzysztof Smela, Z-ca Wójta Gminy Kruszyna Skarbnik – Z-ca Wójta Gminy Kruszyna Tomasz Maj
Tomasz Maj, bryg. Jacek Frymus, bryg. Roman Soluch Cz³onek Prezydium – Pawe³ £apeta
oraz Przedstawiciel Zarz¹du Wojewódzkiego OSP RP Cz³onek Zarz¹du – Klekot Marek
dyrektor Marian Indeka. Na zjeŸdzie przyjêto Cz³onek Zarz¹du – Zasêpa Marcin
sprawozdanie z dzia³alnoœci Zarz¹du i Komisji Cz³onek Zarz¹du – Zasêpa Zbigniew
Rewizyjnej za ostatnie piêæ lat oraz wybrano nowy 
Zarz¹d Gminny w Kruszynie, który przedstawia siê 
nastêpuj¹co:



G³os Gminy

7

OœwiataOœwiata

maj / czerwiec 2011  maj / czerwiec 2011  

„Katyñ... Ocaliæ od zapomnienia”„Katyñ... Ocaliæ od zapomnienia”
Justyna Milejska-Cieñ, Pawe³ KlekotJustyna Milejska-Cieñ, Pawe³ Klekot

Wszechzw i¹zkowe j  Komun is tyczne j  Pa r t i i  
(bolszewików) z 5 marca 1940 r., zg³adzono strza³em
w ty³ g³owy oko³o 15 tysiêcy jeñców przetrzymywanych 
wczeœniej w obozach specjalnych NKWD w Kozielsku, 
Ostaszkowie i Starobielsku oraz 7 tysiêcy osób 
osadzonych w wiêzieniach zachodnich obwodów 
republik Ukraiñskiej i Bia³oruskiej, tj. terenach 
wschodnich Polski, w³¹czonych w 1939 r. do Zwi¹zku 
Sowieckiego.

Ofiarami byli g³ównie znacz¹cy obywatele pañstwa 
polskiego: oficerowie Wojska Polskiego i policji, 
u rzêdn icy  admin i s t rac j i  pañs twowe j  o raz  
przedstawiciele intelektualnych i kulturalnych elit Polski. 
Zginêli zakopani bezimiennie w masowych do³ach 
cmentarnych – co najmniej w piêciu miejscach na „Jeœli my zapomnimy o nich, niech Bóg zapomni
terenie Zwi¹zku Sowieckiego. Jeñcy z trzech obozów o nas” - takie s³owa przyœwieca³y uroczystoœci, która 
specjalnych NKWD transportowani byli poci¹gamiodby³a siê 15 kwietnia w Gimnazjum im. Bohaterów 
w kwietniu –maju 1940 r. do miejsc egzekucji: Katynia Wrzeœnia w Kruszynie. Jej g³ównym celem by³o 
(obóz w Kozielsku), Kalinina (obóz w Ostaszkowie), ods³oniêcie tablicy upamiêtniaj¹cej ofiary zbrodni 
Charkowa (obóz w Starobielsku). Zabici w Kalininie katyñskiej, a w szczególnoœci nazwiska dwóch oficerów 
(obecnie Twer) zakopani zostali w Miednoje. Pozostali, urodzonych w Kruszynie:  
przetrzymywani w wiêzieniach i tam mordowani, Major Wincenty Ignacy Marsza³ek - urodzi³ siê 25 
grzebani byli w nieustalonych dot¹d miejscach; znane stycznia 1899 r. w Kruszynie k/Czêstochowy. By³ synem 
s¹ dwa w bia³oruskiej i ukraiñskiej republice ZSRR Wojciecha i Józefy z Proszowskich. Bra³ udzia³
(Kuropaty pod Miñskiem i Bykownia pod Kijowem).w I wojnie œwiatowej. W Wojsku Polskim s³u¿y³ od 1919r. 

By³ absolwentem Szko³y Podchor¹¿ych Piechoty
Tej nocy zg³adzono Wolnoœæw Warszawie. S³u¿y³ w 1 i 32 Pu³ku Piechoty oraz
W katyñskim lesie...w 4 Pu³ku Piechoty Legionów. Od 1933 roku by³ 
Zdradzieckim strza³em w czaszkêdowódc¹ kompanii w 41 Pu³ku Piechoty Dnia 19 III 1938 
Pokwitowano Wrzesieñ.otrzyma³ stopieñ Kapitana. Za zas³ugi zosta³ 
I tylko p a m i ê æ zosta³aodznaczony Krzy¿em Walecznym. O¿eni³ siê
Po tej katyñskiej nocy...w Suwa³kach, gdzie stacjonowa³ jego oddzia³
Pamiêæ n i e  d a ³ a siê zg³adziæ,- z Jadwig¹ Henrici. Mia³ jednego syna – Lechos³awa, 
Nie chcia³a ulec przemocyktóry jest znanym autorem cyklu filmów o Reksiu. Syn
I wo³a o s p r a w i e d l i w o œ æ- Lechos³aw Marsza³ek mieszka³ z matk¹ w Bielsku
I p r a w d ê po œwiecie niesie --Bia³ej. Zmar³ 26 marca 1991 r. 
Prawdê o jeñców tysi¹cachPorucznik Stanis³aw Zenon Bieñkowski - urodzi³ siê 
Zg³adzonych w katyñskim lesie.9 lipca 1906 r. w Kruszynie. By³ synem Konstantego

i Marii z Wrzalików. Ukoñczy³ Gimnazjum im. Romualda 
Nam nie wolno zapomnieæ o tej zbrodni, uznanej za Traugutta w Czêstochowie w 1926 r. nastêpnie ukoñczy³ 

akt ludobójstwa. Prawda katyñska musi byæ stale studia w Wy¿szej Szkole Handlowej w Warszawie.
o b e c n a  w  n a s z e j  œ w i a d o m o œ c i .  D l a t e g oPo studiach odby³ s³u¿bê wojskowa w Szkole 
w przygotowanie tej uroczystoœci w³¹czyli siê równie¿ Podchor¹¿ych w Grudzi¹dzu. Od 1938r. pracowa³
uczniowie naszej szko³y. Przygotowali inscenizacjê w Warszawie w bankowoœci m.in. w Banku 
odtwarzaj¹c¹ przebieg zbrodni katyñskiej. Najbardziej Przemys³owym. W koñcu sierpnia 1939r. zosta³ 
wzruszaj¹ca by³a scena rozstrzelania jeñców, jej zmobilizowany do 85 Pu³ku Piechoty stacjonuj¹cego
dramatyzm i realizm podkreœla³a odpowiednia muzykaw Nowej Wilejce. W grudniu 1939 r. rodzina otrzyma³a 
i scenografia, wyzwalaj¹c ³zy w oczach wielu jego jedyny list z obozu w Kozielsku.
uczestników uroczystoœci, na któr¹ przyby³o wielu Prezydent Lech Kaczyñski dn. 5 X 2007r. mianowa³ 
zaproszonych goœci. Wœród nich znaleŸli siê m.in. poœmie r tn ie  na  wy¿sze  s topn ie  o f i ce rów 
przedstawiciele stowarzyszenia rodzin katyñskichwymordowanych w Katyniu. Awanse zosta³y odczytane 
– p.  Anna Bielecka, zastêpca wójta Gminy Kruszyna9 i 10 listopada 2007 w Warszawie, w trakcie 
– Tomasz Maj, proboszcz parafii Kruszyna – ksi¹dz uroczystoœci „Katyñ Pamiêtamy – Uczcijmy Pamiêæ 
Dariusz Con, który dokona³ poœwiêcenia tablicy oraz Bohaterów”.
mieszkañcy gminy.Zbrodnia Katyñska to skrytobójczy mord dokonany 
Tablica widniej¹ca na placu naszej szko³y oraz przez Sowietów na blisko 22 tysi¹cach obywateli 
posadzone obok niej dêby katyñskie bêd¹ nam pañstwa polskiego, których – po wkroczeniu Armii 
przypominaæ o tej zbrodni, a ho³dem oddawanym jej Czerwonej do Polski 17 wrzeœnia 1939 r. – wziêto do 
ofiarom bêdzie coroczna uroczystoœæ upamiêtniaj¹ca to niewoli lub aresztowano. Na podstawie tajnej decyzji 
wydarzenie.B iu ra  Po l i t ycznego Komi te tu  Cent ra lnego 

Wszechzw i¹zkowe j  Komun is tyczne j  Pa r t i i  
(bolszewików) z 5 marca 1940 r., zg³adzono strza³em
w ty³ g³owy oko³o 15 tysiêcy jeñców przetrzymywanych 
wczeœniej w obozach specjalnych NKWD w Kozielsku, 
Ostaszkowie i Starobielsku oraz 7 tysiêcy osób 
osadzonych w wiêzieniach zachodnich obwodów 
republik Ukraiñskiej i Bia³oruskiej, tj. terenach 
wschodnich Polski, w³¹czonych w 1939 r. do Zwi¹zku 
Sowieckiego.

Ofiarami byli g³ównie znacz¹cy obywatele pañstwa 
polskiego: oficerowie Wojska Polskiego i policji, 
u rzêdn icy  admin i s t rac j i  pañs twowe j  o raz  
przedstawiciele intelektualnych i kulturalnych elit Polski. 
Zginêli zakopani bezimiennie w masowych do³ach 
cmentarnych – co najmniej w piêciu miejscach na „Jeœli my zapomnimy o nich, niech Bóg zapomni
terenie Zwi¹zku Sowieckiego. Jeñcy z trzech obozów o nas” - takie s³owa przyœwieca³y uroczystoœci, która 
specjalnych NKWD transportowani byli poci¹gamiodby³a siê 15 kwietnia w Gimnazjum im. Bohaterów 
w kwietniu –maju 1940 r. do miejsc egzekucji: Katynia Wrzeœnia w Kruszynie. Jej g³ównym celem by³o 
(obóz w Kozielsku), Kalinina (obóz w Ostaszkowie), ods³oniêcie tablicy upamiêtniaj¹cej ofiary zbrodni 
Charkowa (obóz w Starobielsku). Zabici w Kalininie katyñskiej, a w szczególnoœci nazwiska dwóch oficerów 
(obecnie Twer) zakopani zostali w Miednoje. Pozostali, urodzonych w Kruszynie:  
przetrzymywani w wiêzieniach i tam mordowani, Major Wincenty Ignacy Marsza³ek - urodzi³ siê 25 
grzebani byli w nieustalonych dot¹d miejscach; znane stycznia 1899 r. w Kruszynie k/Czêstochowy. By³ synem 
s¹ dwa w bia³oruskiej i ukraiñskiej republice ZSRR Wojciecha i Józefy z Proszowskich. Bra³ udzia³
(Kuropaty pod Miñskiem i Bykownia pod Kijowem).w I wojnie œwiatowej. W Wojsku Polskim s³u¿y³ od 1919r. 

By³ absolwentem Szko³y Podchor¹¿ych Piechoty
Tej nocy zg³adzono Wolnoœæw Warszawie. S³u¿y³ w 1 i 32 Pu³ku Piechoty oraz
W katyñskim lesie...w 4 Pu³ku Piechoty Legionów. Od 1933 roku by³ 
Zdradzieckim strza³em w czaszkêdowódc¹ kompanii w 41 Pu³ku Piechoty Dnia 19 III 1938 
Pokwitowano Wrzesieñ.otrzyma³ stopieñ Kapitana. Za zas³ugi zosta³ 
I tylko p a m i ê æ zosta³aodznaczony Krzy¿em Walecznym. O¿eni³ siê
Po tej katyñskiej nocy...w Suwa³kach, gdzie stacjonowa³ jego oddzia³
Pamiêæ n i e  d a ³ a siê zg³adziæ,- z Jadwig¹ Henrici. Mia³ jednego syna – Lechos³awa, 
Nie chcia³a ulec przemocyktóry jest znanym autorem cyklu filmów o Reksiu. Syn
I wo³a o s p r a w i e d l i w o œ æ- Lechos³aw Marsza³ek mieszka³ z matk¹ w Bielsku
I p r a w d ê po œwiecie niesie --Bia³ej. Zmar³ 26 marca 1991 r. 
Prawdê o jeñców tysi¹cachPorucznik Stanis³aw Zenon Bieñkowski - urodzi³ siê 
Zg³adzonych w katyñskim lesie.9 lipca 1906 r. w Kruszynie. By³ synem Konstantego

i Marii z Wrzalików. Ukoñczy³ Gimnazjum im. Romualda 
Nam nie wolno zapomnieæ o tej zbrodni, uznanej za Traugutta w Czêstochowie w 1926 r. nastêpnie ukoñczy³ 

akt ludobójstwa. Prawda katyñska musi byæ stale studia w Wy¿szej Szkole Handlowej w Warszawie.
o b e c n a  w  n a s z e j  œ w i a d o m o œ c i .  D l a t e g oPo studiach odby³ s³u¿bê wojskowa w Szkole 
w przygotowanie tej uroczystoœci w³¹czyli siê równie¿ Podchor¹¿ych w Grudzi¹dzu. Od 1938r. pracowa³
uczniowie naszej szko³y. Przygotowali inscenizacjê w Warszawie w bankowoœci m.in. w Banku 
odtwarzaj¹c¹ przebieg zbrodni katyñskiej. Najbardziej Przemys³owym. W koñcu sierpnia 1939r. zosta³ 
wzruszaj¹ca by³a scena rozstrzelania jeñców, jej zmobilizowany do 85 Pu³ku Piechoty stacjonuj¹cego
dramatyzm i realizm podkreœla³a odpowiednia muzykaw Nowej Wilejce. W grudniu 1939 r. rodzina otrzyma³a 
i scenografia, wyzwalaj¹c ³zy w oczach wielu jego jedyny list z obozu w Kozielsku.
uczestników uroczystoœci, na któr¹ przyby³o wielu Prezydent Lech Kaczyñski dn. 5 X 2007r. mianowa³ 
zaproszonych goœci. Wœród nich znaleŸli siê m.in. poœmie r tn ie  na  wy¿sze  s topn ie  o f i ce rów 
przedstawiciele stowarzyszenia rodzin katyñskichwymordowanych w Katyniu. Awanse zosta³y odczytane 
– p.  Anna Bielecka, zastêpca wójta Gminy Kruszyna9 i 10 listopada 2007 w Warszawie, w trakcie 
– Tomasz Maj, proboszcz parafii Kruszyna – ksi¹dz uroczystoœci „Katyñ Pamiêtamy – Uczcijmy Pamiêæ 
Dariusz Con, który dokona³ poœwiêcenia tablicy oraz Bohaterów”.
mieszkañcy gminy.Zbrodnia Katyñska to skrytobójczy mord dokonany 
Tablica widniej¹ca na placu naszej szko³y oraz przez Sowietów na blisko 22 tysi¹cach obywateli 
posadzone obok niej dêby katyñskie bêd¹ nam pañstwa polskiego, których – po wkroczeniu Armii 
przypominaæ o tej zbrodni, a ho³dem oddawanym jej Czerwonej do Polski 17 wrzeœnia 1939 r. – wziêto do 
ofiarom bêdzie coroczna uroczystoœæ upamiêtniaj¹ca to niewoli lub aresztowano. Na podstawie tajnej decyzji 
wydarzenie.B iu ra  Po l i t ycznego Komi te tu  Cent ra lnego 
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Misterium Mêki Pañskiej w Widzowie
Zgodnie z zapowiedzi¹ z poprzedniego numeru G³osu Gminy przedstawiamy relacjê z:

Dnia 17.04.2011 r. w Koœciele Parafialnym
w Widzowie oraz w Kaplicy w Lgocie Ma³ej mia³a 
miejsce inscenizacja Misterium Mêki Pañskiej, któr¹ 
obejrza³o liczne grono wiernych z terenu naszej gminy. 
Tajemnica zmartwychwstania Pañskiego stanowi 
podstawê naszej wiary, dlatego powinniœmy pamiêtaæ
o tym, aby w nat³oku przedœwi¹tecznych obowi¹zków 
znaleŸæ czas na kontemplacjê tych wydarzeñ.

W przygotowanie inscenizacji zaanga¿owali siê 
uczniowie wszystkich klas Gimnazjum w Widzowie. 

Scenariusz misterium obejmowa³ najwa¿niejsze 
wydarzenia z ¿ycia Jezusa: przybycie do Jerozolimy, 
ostatni¹ wieczerzê, modlitwê w Ogrójcu, zdradê 
Judasza, s¹d Pi³ata, drogê krzy¿ow¹- zakoñczon¹ 
œmierci¹.

Wymowê i dramatyzm poszczególnych scen 
podkreœla³a odpowiednio dobrana muzyka, efekty 

Misterium spotka³o siê z niezwyk³¹ aprobat¹ dŸwiêkowe oraz pieœni wielkopostne œpiewane przy 
wiernych zgromadzonych w koœciele w Niedzielê akompaniamencie gitarowym w wykonaniu ks. Piotra 
Palmow¹. Dowodem tego by³y ³zy wzruszenia, które Mizery. 

Justyna Milejska-Cieñ

Pomys³ na ¿ycie - projekt edukacyjny
listopada realizowali przydzielone im zadania, by
1 czerwca móc przedstawiæ efekty swojej pracy.

Podczas prezentacji mogliœmy zobaczyæ: wykonany 
przez uczniów album przedstawiaj¹cy drogi kariery 
s³awnych osób, obejrzeæ wystawê eksponatów 
zwi¹zanych z pasjami uczniów naszej szko³y oraz 
prezentacjê na temat subkultur m³odzie¿owych, 
zapoznaæ siê z wynikami konkursu plastyczno
-literackiego dotycz¹cego pomys³u na ¿ycie oraz
z wynikami ankiet przeprowadzonych wœród uczniów 
naszej szko³y.

Jednym z zadañ by³o równie¿ zorganizowanie 
spotkania ze znan¹ osobistoœci¹. Uczniowie 
wchodz¹cy w sk³ad tej grupy postanowili zaprosiæ Piotra 
Gacka – polskiego siatkarza graj¹cego  na pozycji „Pomys³ na ¿ycie” to tytu³ projektu realizowanego 
libero, reprezentanta Polski, który ma na swoim koncie przez uczniów klas drugich Gimnazjum im. Bohaterów 
takie sukcesy jak: wicemistrzostwo œwiata (2006),  Wrzeœnia w Kruszynie.
mistrzostwo Europy (2009), IV miejsce w Lidze Realizowana od dwóch lat nowa podstawa 
Œwiatowej (2007).programowa nak³ada na uczniów gimnazjum 

Spotkanie odby³o siê 11 maja i cieszy³o siê du¿ym obowi¹zek uczestnictwa w realizacji wybranego przez 
zainteresowaniem wœród uczniów, uwieñczone zosta³o siebie projektu edukacyjnego.  
rozegranym meczem pi³ki siatkowej i poczêstunkiem Jego celem jest kszta³cenie umiejêtnoœci 
przygotowanym przez uczniów klas drugich.planowania i organizacji w³asnej pracy.

Wszyscy uczniowie wywi¹zali siê z przydzielonych Zaanga¿owanie i efekty pracy maj¹ wp³yw na ocenê 
im zadañ, efekty ich pracy by³y zadowalaj¹ce, a ich zachowania.
prezentacja spotka³a siê z zainteresowaniem ze strony Uczniowie naszego gimnazjum wybrali projekt pt. 
uczniów i nauczycieli.„Pomys³ na ¿ycie”, którego celem by³o ukazanie 

Mamy nadziejê, ¿e nabyte przez uczniów korzyœci p³yn¹cych z rozwijania w³asnych pasji
umiejêtnoœci w zakresie planowania i organizacji pracy, i zainteresowañ.
zaowocuj¹ w przysz³oœci.Uczestnicy projektu, podzieleni na piêæ grup, od 

Justyna Milejska-Cieñ
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Dzieñ Szko³y bez PrzemocyDzieñ Szko³y bez Przemocy
Turnieju Pi³ki No¿nej „Z Podwórka na Stadion” o Puchar 
Tymbarku, do którego zg³osi³o siê 85000 uczestników. 
Mieszane dru¿yny ch³opców i dziewcz¹t z Gimnazjum
w Kruszynie i z Gimnazjum w Widzowie rozegra³y mecz 
pi³ki siatkowej. W miêdzyczasie trwa³y zawody w skoku 
w dal, w których wy³oniono najlepszych skoczków
w kategorii dziewcz¹t i ch³opców szkó³ podstawowych
i gimnazjów. PóŸniej trwa³y rozgrywki pi³ki no¿nej 
ch³opców szkó³ podstawowych w kategorii klas IV – VI, 
w których udzia³ wziê³y dru¿yny z Kruszyny, Jackowa, 
Lgoty Ma³ej i Widzowa. Na boisku do pi³ki siatkowej 
rywalizowa³y tak¿e uczennice ze wszystkich szkó³ 
podstawowych gminy Kruszyna. Zawody sportowe 
zakoñczono  b iegami  na  dys tans ie  300m 
zorganizowanymi w kategoriach dziewcz¹t szkó³ Gimnazjum w Widzowie na pocz¹tku czerwca ju¿ po 
podstawowych i gimnazjów.raz czwarty znalaz³o siê wœród 2000 szkó³ œwiêtuj¹cych 

ogólnopolski Dzieñ Szko³y bez Przemocy. Jest to œwiêto 
wszystkich tych, którzy nie zgadzaj¹ siê na przemoc
i anga¿uj¹ siê w budowanie szko³y jako miejsca 
przyjaznego dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Obchody tego dnia otwar³a Pani wójt gminy 
Kruszyna Jadwiga Zawadzka oraz Pani dyrektor Ewa 
Kosiñska. Scenariusz uroczystoœci obejmowa³: 
przedstawienie teatralne oraz mini koncert pt. 
„Tolerancja” w wykonaniu uczniów klas drugich, 
warsztaty plastyczne dla uczniów klas IV – VI szkó³ 
podstawowych i przedszkolaków zwi¹zane z wierszami 
Jana Brzechwy, a tak¿e zawody sportowe dla uczniów 
gimnazjów, szkó³ podstawowych i przedszkoli. Przybyli 
goœcie ze wszystkich szkó³ z terenu naszej gminy. 
Ka¿dy móg³ znaleŸæ coœ dla siebie. Przedszkolaki 
chêtnie uczestniczyli w zajêciach plastycznych, ale 

Po zakoñczeniu wszystkich zawodów i warsztatów tak¿e doskonale radzili sobie uczestnicz¹c i dopinguj¹c 
nast¹pi³a chwila nagrodzenia zwyciêzców pucharami, swoich kolegów i kole¿anki bior¹cych udzia³
medalami, dyplomami, nagrodami oraz s³odkimi w zawodach sportowych. Starsi uczniowie po 
upominkami. Wszyscy uczniowie mieli okazjê do wys³uchaniu i obejrzeniu koncertu udali siê na 
sprawdzenia swoich umiejêtnoœci, ale tak¿e do œwietnej wyznaczone miejsca, gdzie mogli wykazaæ siê swoimi 
zabawy wœród rówieœników z najbli¿szego otoczenia umiejêtnoœciami sportowymi. Rozegrano mecz pi³ki 
oraz do nawi¹zywania nowych znajomoœci. Mamy no¿nej ch³opców szkó³ podstawowych z Kruszyny
nadziejê, ¿e impreza ta na sta³e zagoœcii Widzowa w kategorii klas I – III. Dru¿yny te 18 maja 
w harmonogramie wydarzeñ naszego gimnazjum.bie¿¹cego roku uczestniczy³y w ogólnopolskim XI 

Agnieszka Dró¿d¿
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„Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam – zawsze wchodzê”
Renata W³odarek

Pod tym has³em obchodzono VIII Ogólnopolski Tydzieñ 
Bibliotek.

Dla uœwietnienia tych dni Gminna Biblioteka Publiczna 
w Kruszynie zorganizowa³a w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Lgocie Ma³ej wystêp aktorów Teatru 
„Maska” z Krakowa. Przedstawiony spektakl pt. „Magiczna 
Ksiêga” w weso³y i przystêpny sposób pokaza³a dzieciom, 
¿e czytanie ksi¹¿ek mo¿e byæ bardzo dobr¹ i wbrew 
pozorom ciekaw¹ form¹ spêdzania wolnego czasu.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie goœci³a 
równie¿ najm³odsze dzieci z przedszkola w Kruszynie. 
Najm³odsi po zwiedzeniu biblioteki i obejrzeniu bajek dali 
popis swoich umiejêtnoœci œpiewaj¹c piosenkê. 

Myœlê, ¿e taka forma promuj¹ca biblioteki bêdzie 
propagowana corocznie w innej miejscowoœci naszej 
gminy. 

„Mo¿na inaczej...” 10 czerwiec 2011r.
Izabela Mo¿ejko

W  zwi¹zku z realizacj¹ zadañ ujêtych w szkolnym  Uwzglêdniono równie¿ tematykê tzw. „dopalaczy”.
Programie Profilaktyki na rok 2010-2011 szko³a podjê³a Dodatkowym elementem dzia³añ profilaktycznych 
dzia³ania na rzecz promocji zdrowego trybu ¿ycia wœród szko³y by³ I Gminny Konkurs Plastyczny dla dzieci 
dzieci i m³odzie¿y na terenie Gminy Kruszyna. Nauczyciele  najm³odszych promuj¹cy tematykê poznawcz¹ z zakresu 
i rodzice z chêci¹ podjêli siê realizacji zaplanowanych regionalizmu i tradycji lokalnych – „Legendy kruszyñskie
i przyjêtych  punktów programu. w oczach dziecka”. Najlepsze prace dzieci w wieku 

Szko³a uczestniczy³a w prelekcjach przeprowadzonych przedszkolnym oraz szkolnym klas.I-III  zaprezentowano 
na terenie szko³y przez nauczycieli oraz zatrudnionego podczas X Gminnego Przegl¹du Artystycznego pod 
pedagoga Urszulê Bieœ, odpowiedzialn¹ za korelacjê has³em „Mo¿na inaczej...”, który odby³ siê w Szkole 
dzia³añ profilaktycznych i pracuj¹ce z „trudn¹” m³odzie¿¹ Podstawowej w Jackowie 10 czerwca 2011r..
na terenie Gminy Kruszyna. W tym to dniu w  budynku Szko³y Podstawowej

W swoich pogadankach panie zwraca³y uwagê na w Jackowie zgromadzili siê mieszkañcy okolicznych 
ostrzegawcze  dane  statystyczne, liczne  czynniki ryzyka miejscowoœci oraz grupy dzieci i m³odzie¿y, w celu 
oraz  charakter  grup zagro¿enia wœród m³odzie¿y i dzieci, zaprezentowania w³asnego programu artystycznego
podkreœla³y rolê i znaczenie rodziców i wychowawców i udowodnienia wszystkim i¿ „Mo¿na inaczej...”, czyli 
w walce z uzale¿nieniami wœród najm³odszych, tworz¹c, dzia³aj¹c i bêd¹c aktywnym w tej dziedzinie 
wskazywa³y na sposoby przeciwdzia³ania i zapobiegania twórczoœci artystycznej, któr¹ siê pasjonuj¹ i interesuj¹. 
sytuacjom kryzysowym, rozpoznawania zagro¿enia oraz Zagoœcili równie¿ w murach szko³y przedstawiciele w³adz 
postêpowania w przypadku zetkniêcia siê z problemem lokalnych m.in. Pani Wójt Gminy Kruszyna Jadwiga 
narkomanii lub alkoholizmu we w³asnym domu. Zawadzka, jak równie¿ dyrektorzy placówek oœwiatowych. 

Wiatr Woda i ¯agle
Karol Dró¿d¿

W programie by³y miêdzy innymi zawody ¿eglarskie, 
nieodp³atne korzystanie ze sprzêtu wodnego, pokaz 
ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy przez Wodne 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz najbardziej 
oczekiwany punkt czyli „Trójbój Gmin”. W rywalizacji 
uczestniczy³y dwuosobowe dru¿yny, w których sk³ad 
wchodzili przedstawiciele 6 gmin: D¹browy Zielonej, 
K³omnic, Kruszyny, MiedŸna, Mykanowa oraz Rêdzin. 
Nasz¹ gminê reprezentowali Zastêpca Wójta Gminy Pan 
Tomasz Maj oraz nauczyciel wychowania fizycznego 
Gimnazjum w Kruszynie Pani Magdalena Chrz¹stek, 
którym dopingowali uczniowie z Gimnazjum w Widzowie. 
Zawody mia³y charakter zabawy i nie brakowa³o 
elementów humoru, nie mniej jednak walka by³a zaciêta. 
Przeprowadzono trzy konkurencje: p³ywanie kajakiem, 
stawianie babek z piasku oraz p³ywanie rowerkiem 
wodnym. We wszystkich konkurencjach liczy³ siê czas 
skrupulatnie odmierzany przez zespó³ sêdziowski. Na Stowarzyszenie „Razem na wy¿yny” zorganizowa³o
zakoñczenie mo¿na by³o pos³uchaæ utworów muzycznych 21 maja w gospodarstwie agroturystycznym „Pod ̄ aglami” 
w wykonaniu zespo³u „oJ taM”.w Ostrowach imprezê pod nazw¹ „Wiatr, woda i ¿agle”.
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Od dnia 1 marca 2011r. GOPS rozpocz¹³ realizacjê aktywizowane w ramach realizacji projektu 
Projektu Systemowego w ramach Poddzia³ania 7.1.1 systemowego. W celu podniesienia zdolnoœci do 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez zatrudnienia uczestnicy projektu  z dniem 24 maja 2011r. 
oœrodki pomocy spo³ecznej Programu Operacyjnego zostali objêci kompleksowym wsparciem poradnictwa 
Kapita³ Ludzki. Ogólny koszt projektu wynosi 87.110z³. specjalistycznego (psychologa i doradcy zawodowego), 
w tym 9.146,55z³. to wk³ad w³asny(zasi³ki celowe w postaci treningów umiejêtnoœci psychospo³ecznych, 
i okresowe). Projekt skierowany jest dla 9 uczestników warsztatów aktywnego poszukiwania pracy. Przy 
(kobiet i mê¿czyzn) niepracuj¹cych, bêd¹cych w wieku pomocy doradcy zawodowego wszyscy uczestnicy 
aktywnoœci zawodowej, posiadaj¹cych niskie  projektu bêd¹ mieli mo¿liwoœæ dokonania wyboru profilu 
kwalif ikacje zawodowe, brak doœwiadczenia kursu zawodowego. Przed rozpoczêciem szkoleñ 
zawodowego, brak umiejêtnoœci „poruszania siê na zawodowych uczestnicy zostan¹ skierowani na 
rynku pracy”.  Rekrutacja prowadzona by³a od miesi¹ca badania w zakresie medycyny pracy, w celu okreœlenia 
marca do maja 2011r. przez pracowników socjalnych ich zdolnoœci do wykonywania danego zawodu.
GOPS Kruszyna. Zosta³y wybrane osoby, które Z uczestnikami projektu podpisano kontrakty socjalne.
wymagaj¹ intensywnej aktywizacji spo³ecznej
i zawodowej oraz osoby, które dotychczas nie by³y 

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Ci¹g dalszy realizacji w 2011r. Projektu systemowego  Programu Operacyjnego Kapita³ 
Ludzki „Aktywizacja spo³eczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Kruszyna”
Iwona Organka

Najlepsi z najlepszych
i olimpiadach. Oto lista szczytnych osi¹gniêæ Adama:Najwiêkszym powodem do 

dumy nauczycieli s¹ sukcesy • Uzyskanie tytu³u laureata Wojewódzkich Konkursów 
ich uczniów. Stanowi¹ one Przedmiotowych z Matematyki i Fizyki,
dowód owocnej i efektywnej • Uzyskan ie  ty tu ³u  laurea ta  V I  O l imp iady  
pracy pedagogów i  ich Matematycznej Gimnazjalistów w Warszawie,
wychowanków. • Zdobycie pierwszego miejsca w Ogólnopolskiej 

Os i¹gn iêc ia  uczn iów Ol imp iadz ie  Przedmio towe j  z  Matematyk i
przyczyniaj¹ siê jednoczeœnie – „OLIMPUS”,
do promocji szko³y w regionie, • L a u r e a t  O g ó l n o p o l s k i e g o  F i n a ³ u  X X V  
powiecie, województwie, jak i, M i ê d z y n a r o d o w y c h  M i s t r z o s t w  w  G r a c h  
w za le¿noœc i  od  rang i  Matematycznych i Logicznych,
konkursów, w ca³ym kraju. • I miejsce w II Gminnym Turnieju Szachowym o Puchar 

U c z e ñ  G i m n a z j u m
Wójta Gminy Kruszyna,

w  W i d z o w i e  -  A d a m  
• I miejsce w Gimnazjadzie Powiatu Czêstochowskiego D o b r a k o w s k i  w y b i t n i e  
w Szachach Ch³opców,uzdolniony, dziêki swoim zdolnoœciom, ambicji
• III miejsce w Dru¿ynowej Gimnazjadzie w Szachach i wytrwa³oœci w d¹¿eniu do okreœlonego celu zebra³ 
(etap rejonowy).laury zwyciêstwa w wielu tegorocznych konkursach

Poni¿ej prezentujemy listê uczniów ze œredni¹ ocen 5,0 i wy¿sz¹.
Szko³a Podstawa w Kruszynie klasa IV: Martyna Surlejwska, Daria Stefanowska; klasa V: Klaudia Stacherczak, 
Paula Frymus, Klaudia Majcherek, Oskar Ma³olepszy; klasa VI: Szymon Ryga³, Micha³ Peszke, Wiktoria Koæwin, 
Karolina Szpigiel.
Gimnazjum w Kruszynie klasa I: Teresiñska Kinga; klasa II A: Kokoszka Krystian, Rybak Patrycja; klasa II B: Ryga³ 
Paulina, Tarnowska Anna; klasa III A: Patyk Karolina, Pruciak Patrycja, Rachwalik Karolina, Skibiñska Agata, 
W³odarek Aleksandra; klasa III B: £apeta Ma³gorzata, Knaœ Anna, Jakubicki Bartosz, Klekot Natalia, Kluczna Klaudia, 
Wiewióra Klaudia, W³odarek Anna.
Szko³a Podstawa w Widzowie klasa IV: Sylwia Bystrzanowska, Anna Sznajder, Daria Dyksy; klasa V: Dominik 
Wolniaczyk, Damian Kokoszczyk; klasa VI: Klaudia Musia³, Dryjka Krzysztof.
Gimnazjum w Widzowie klasa I: Monika Mucha, Ewa Rutkowska, Katarzyna W³odarczyk, Ewelina Domaga³a, 
Karolina W³odarek; klasa II A: Karina Kasprzak; klasa II B: Dariusz Lampa; klasa III: Adam Dobrakowski, Sonia Gbór, 
Ewa Dryjka, Agata Pruciak, Mateusz Porada.
Szko³a Podstawa w Jackowie klasa IV: Klaudia Cierniak, Dominik Grabny, Adrianna Mo¿ejka; klasa V: Paulina 
Bednarek; klasa VI: Norbert Zyga³a.
Szko³a Podstawa w Lgocie Ma³ej klasa IV: Julia Dudek; klasa V: Cezary Krêt; klasa VI: Ewelina Kêpa, Paulina Krêt, 
Klaudia Maj.

Wszystkim „prymusom”, jak równie¿ ich rodzicom, dyrekcji i nauczycielom serdecznie gratulujemy, ¿ycz¹c 
jednoczeœnie dalszych sukcesów.

Ma³gorzata Wierzbicka, Justyna Milejska-Cieñ
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Konkurs szachowy
Rozwi¹zania z poprzedniego numeru przedstawiaj¹ 

siê nastêpuj¹co: 1) Bia³e Wd6, czarne nie maja wyjœcia 
musz¹ Kh4 i bia³e wygrywaj¹ Wh6#. 2) Bia³e Kg4 i wtedy 
czarne nie mog¹ ju¿ d³u¿ej os³aniaæ swojego piona 
poniewa¿ nie mog¹ wykonaæ Kg6, w nastêpnym ruchu 
bia³e bij¹ czarnego piona K:g5 i posiadaj¹c przewagê 
wygrywaj¹ w kilku nastêpnych posuniêciach. 3) Bia³e 
Kf3, czarne nie maj¹ wyjœcia musz¹ Kh2, wtedy bia³e 
mog¹ czekaæ a¿ czarny król ustawi siê na jednej linii
z bia³ym królem (3 lub 2) aby zakoñczyæ partiê 
posuniêciem hetmana, wiêc mamy odpowiedŸ bia³ych 
np. He3, czarne mog¹ tylko Kh1 poniewa¿ Kh3 by³oby 
drog¹ do przegranej, bia³e spokojnie Kf2 i po ruchu 
czarnych Kh2 (ustawienie króli naprzeciw siebie na linii 
2) koñcz¹ partiê Wh6#. Nagrodê otrzymuje uczennica z 
Zespo³u Szkolno – Przedszkolnego w  Lgocie Ma³ej 
Monika B³asiak.

nagradzane miejsca: V uczennice z GimnazjumZbli¿aj¹ siê wakacje wiêc w tym numerze nie bêdzie 
w Widzowie oraz VI uczennice z Zespo³u Szkolnozadañ, ale znowu pochwalê siê osi¹gniêciami naszych 
– Przedszkolnego w Lgocie Ma³ej. Wszystkim uczniów. Jak pisa³em w poprzednim numerze a¿
gratulujemy i mamy nadziejê, ¿e bêd¹ nastêpne 6 dru¿yn z terenu naszej gminy mog³o i uczestniczy³o w 
sukcesy.szachowych rozgrywkach rejonowych, które w tym roku 

Korzystaj¹c z okazji muszê tak¿e wspomnieæzorganizowano w Zespole Szkó³ Gastronomicznych im. 
o innych sukcesach osi¹gniêtych w ostatnich Marii Sk³odowskiej-Curie w Czêstochowie. Podkreœlê 
tygodniach przez naszych uczniów na szczeblu powiatu. tutaj, ¿e rejon to wy¿ej ni¿ powiat poniewa¿ ³¹czy 
Tradycy jn ie  ju¿  od k i lku  la t  s tar tu j¹  on ipowiaty czêstochowski i k³obucki oraz miasto 
w gimnazjadzie powiatu czêstochowskiego w lekkiej Czêstochowa i przechodzi siê tutaj po turniejach 
atletyce i zawsze kilku uczniów staje na podium. W tym eliminacyjnych a pomimo tego nasi zawodnicy stanowili 
roku wœród dziewcz¹t II miejsce zajê³a wszechstronna a¿ 19% wszystkich graj¹cych. Do zawodów 
uczennica Gimnazjum w Widzowie Karolina Wierzbaprzystêpowaliœmy z pewn¹ rezerw¹ poniewa¿ poziom 
(w poprzednim roku zajê³a I miejsce w rzucie jest wy¿szy i zawodnicy lepsi, a do tej pory na tym etapie 
oszczepem) przegrywaj¹c z zawodniczk¹ z Poczesnej nie zajêliœmy wy¿szego miejsca ni¿ 5. Po og³oszeniu 
tylko o 11cm, III miejsce zajê³a Ewelina Domaga³a w wyników okaza³o siê jednak, ¿e mamy pe³ny sukces, 
biegu na 100m. Wœród ch³opców na podium stan¹³ poniewa¿ ch³opcy z Gimnazjum w Widzowie zajêli III 
uczeñ z Gimnazjum w Kruszynie Dawid Kubikowski, miejsce w rejonie, jak do tej pory dla nas nieosi¹galne. 
który zaj¹³ II miejsce w pchniêciu kul¹ ze strat¹ 20cm do W sk³ad dru¿yny zwyciêskiej wchodzili Adam 
miejsca pierwszego. Dru¿ynowo dziewczêtaDobrakowski (uczeñ klasy III) i Kamil Pruciak (uczeñ 
z Gimnazjum w Widzowie zajê³y IV miejsce w powiecie, klasy II). Zespó³ ten osi¹gn¹³ wynik o 1punkt gorszy od 
a ch³opcy z Gimnazjum w Kruszynie V miejscedrugiej dru¿yny z Gimnazjum œw. Jana de La Salle. 
w powiecie. Ch³opcom zabrak³o do III miejsca 9pkt. co Pierwsze miejsce i awans do rozgrywek wojewódzkich 
przy wynikach rz¹du 700-800pkt. jest niewielk¹ ró¿nic¹.zdobyli uczniowie z Gimnazjum nr 14 w Czêstochowie. 

Pozosta³e nasze dru¿yny tak¿e zajê³y wysokie 

Karol Dró¿d¿

Dzieñ Dziecka w Bogus³awicach
Druhny Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w nastêpnych latach. 

w Bogus³awicach w dniu 29 maja 2011r. 
zorganizowa³y Dzieñ Dziecka.

W imprezie bra³y udzia³ dzieci z Bogus³awic
i okolic, anga¿uj¹c siê w konkursy i zabawy na 
œwie¿ym powietrzu. Nagrodami w konkursach by³y 
s³odycze i drobne upominki.

Ka¿de dziecko otrzyma³o kolorow¹ czapeczkê
i balonik. Po konkursach odby³a siê dyskoteka. 
Atmosfera i pogoda sprzyja³y zabawie.

Mamy nadziejê, ¿e taka forma œwiêtowania jest 
dla dzieci atrakcyjna i daje wiele satysfakcji, 
dlatego z pewnoœci¹ bêdzie kontynuowana
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Ale! Babki
Ma³gorzata Wierzbicka

Ale! Babki to nazwa ¿eñskiego zespo³u œpiewaczego, który 
rozpoczyna sw¹ dzia³alnoœæ artystyczn¹. Pocz¹tkowo Zespó³ mia³ 
nazywaæ siê Kruszynki, ale ostatecznie wybór pad³ na Ale! Babki. I tak 
ju¿ pozostanie. Sama nazwa œwiadczy o charakterze jego cz³onkiñ 
oraz repertuarze. 

Ale! Babki maja za sob¹ ju¿ trzy wystêpy na festynach gminnych:
w Lgocie Ma³ej i Bogus³awicach oraz przy okazji zawodów stra¿ackich 
w Widzowie. Sztandarowym przebojem Zespo³u jest piosenka 
„Czerwone korale”. Na tê okolicznoœæ chabrowe suknie wokalistek 
zosta³y przyozdobione bi¿uteri¹ w postaci czerwonych korali.

W wykonaniu Ale! Babek mogliœmy pos³uchaæ starych polskich 
piosenek np.: Orkiestry dête, Bia³y kwiat, Wiosna. Specjalnie na 
okolicznoœæ zawodów stra¿ackich Zespó³ zaœpiewa³ piosenkê pt. Po¿ar 
w Kwaœniewicach

Ale! Babki przyjmowane s¹ przez publicznoœæ bardzo ¿yczliwie, 
otrzymuj¹ gromkie brawa i koniecznie bisuj¹. W Widzowie publicznoœæ 
œpiewa³a IM sto lat.

Repertuar dobiera i prowadzi szkolenie wokalistek Pan Arkadiusz 
Kluba.

Przed Zespo³em jeszcze kilka wystêpów na festynach
w poszczególnych miejscowoœciach i kulminacyjny moment 
reprezentowania naszej gminy na do¿ynkach powiatowych. 

Cz³onkinie Zespo³u nie tylko umiej¹ œpiewaæ, podjê³y siê nie lada 
zadania, wykonania do¿ynkowego wieñca, który zostanie 
zaprezentowany na do¿ynkach powiatowych.
Wszyscy mocno „trzymajmy kciuki” za dalsze sukcesy Ale! Babek.

Sk³ad Zespo³u Ale! Babki: Adamus Sylwia, Frymus Olga, Gizler 
Joanna, Góra El¿bieta, Kluska Ewa, Kuliñska Danuta, Maj Agnieszka, 
Migalska Anna, Musia³ Aleksandra, Musia³ Iwona, Rêbiœ Marzena, 
Rybak Katarzyna, Stacherczak Joanna, Tazbir Ma³gorzata, 
W¹sikiewicz Gra¿yna,  W³odarek Aleksandra, W³odarek Renata, Zatoñ 
Iwona.

Pa³ac Lubomirskich
w Kruszynie
Edmunda Bodanka

Opuszczony, stary pa³ac
Poœród jeszcze starszych drzew
Zapomniany
Samotny
Zêbem czasu dotkniête mury 
Smutne, sp³akane deszczem okna 
Bez radoœci 
Bez œmiechu cz³owieka 
Skostnia³y 
Zapuszczony 
Objêty klamr¹ obojêtnoœci dom.
Zatrzymaj ³zê!
Mo¿e nie umar³?
Dojrzyj nadziejê 
DŸwigaj¹ca piêtra pokoleñ.
Przywo³aj bezg³oœn¹ modlitwê.
Zapal¹ siê latarnie 
Srebrzysty blask ksiê¿yca 
Wyg³adzi drogi krête,
A z doliny zniechêcenia 
Zniknie garœæ smutku.
Za drewniana bram¹ 
Budzi siê do ¿ycia 
Per³a architektury
I znów zacznie jasno b³yszczeæ 
Choæ bêdzie w innej oprawie.
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Halina PruciakHalina Pruciak

Zosta³a powo³ana w lutym 2009 r. Zosta³a za³o¿ona dzieci. Realizujemy tak¿e projekt „Natura, rower i my” 
z myœl¹ o aktywizacji spo³ecznoœci wiejskich, który uzyska³ dofinansowanie z zakresu ma³ych 
promowania gminy Kruszyna, popularyzacji historii projektów w ramach PROW 2007 -2013. Dzia³ania 
regionalnej czy upowszechnianiu aktywnych form przewidziane w projekcie to m.in. zorganizowanie 
spêdzania wolnego czasu. Do chwili obecnej Fundacja dwóch rajdów rowerowych na terenie gmin Mykanów
mo¿e siê pochwaliæ kilkoma zrealizowanymi projektami, i Kruszyna, dwóch wycieczek rowerowych: do Garnka
m.in. by³a partnerem w projekcie dotycz¹cym edukacji i nad zalew w Ostrowach oraz wydanie folderu z opisami 
finansowej dla osób o niskich dochodach, w ramach tras rowerowych na terenie w/w gmin. 4 czerwca 2011r. 
którego w gimnazjach w Widzowie, MiedŸnie odby³ siê ju¿ III Regionalny Rajd Rowerowy „Dolin¹ 
i Radomsku oraz w GOPS – ie w Mykanowie cz³onkowie Strugi”, w którym wziê³o udzia³ 150 osób. Uczestnicy 
Fundacji przeprowadzili szkolenia z zakresu otrzymal i  pami¹tkowe plakietki ,  czapeczki ,  
planowania bud¿etu domowego. Kolejnymi s¹ projekty poczêstunek na mecie rajdu oraz mieli mo¿liwoœæ 
z zakresu przeciwdzia³ania patologiom spo³ecznym, na uczestniczyæ w losowaniu upominków, gdzie g³ówn¹ 
które organizacja otrzyma³a wsparcie  Gminy Kruszyna. nagrod¹ jak co roku by³ rower ufundowany przez Bank 
Projekty te zaadresowane by³y g³ównie do dzieci Spó³dzielczy w Mykanowie. 
i m³odzie¿y, które mog³y wzi¹æ udzia³ w konkursie Kolejny V Regionalny Rajd Rowerowy „Dolin¹ 
plastycznym, fotograficznym zapoznaæ siê z najbli¿sz¹ Warty” odbêdzie siê 10 lipca 2011r na terenie gminy 
okolic¹ z perspektywy rowerowego siode³ka, czy Kruszyna. Wyruszamy jak zawsze z placu targowego
skorzystaæ z wyjazdu wakacyjnego do pobliskiego w Kruszynie o godz. 13:30 nastêpnie udajemy siê przez 
Olsztyna.  Z inicjatywy Fundacji w Szkole Podstawowej Cegielniê, Puchy nad zalew w Jankowicach, nastêpnie 
w Lgocie Ma³ej prowadzone by³o Studio Piosenki, gdzie przez £êg, Szczepocice, Lgotê Ma³¹ do Jackowa, gdzie 
dzieci i m³odzie¿ utalentowane wokalnie mog³y kszta³ciæ wspólnie z OSP Jacków bêdzie zorganizowana meta 
swoje zdolnoœci. Rajdy rowerowe, które od piêciu ju¿ lat rajdu. Uczestnicy tak jak na „ rajdzie mykanowskim” 
odbywaj¹ siê na terenie naszej gminy Kruszyna otrzymaj¹  plakietki, czapeczki, poczêstunek oraz 
organizowane przez Fundacjê „Szerokie Horyzonty” to wezm¹ udzia³ w losowaniu g³ównej nagrody – roweru 
chyba jednak najbardziej znacz¹ce przedsiêwziêcie. ufundowanego tym razem przez Oddzia³ Regionalny 
Z roku na rok ciesz¹ siê nies³abn¹cym powodzeniem, ARiMR  w Czêstochowie. Zapisy na rajd prowadz¹: 
œwiadczyæ mo¿e o tym chocia¿by liczba uczestników, Stowarzyszenie „Razem na wy¿yny” w Mykanowie tel. 
których z roku na rok przybywa (ostatnio by³o ich 120) 34 374 00 01, Adam Wochal - tel 693 542 216, Halina 
i to nie tylko z naszego terenu, ale tak¿e z Czêstochowy, Pruciak – tel. 665 815 416, Biblioteka Publiczna
Krzepic, K³obucka czy Radomska. Rajdy Rowerowe w Kruszynie oraz sklepy: Klaudek w Bogus³awicach, 
znajd¹ siê w albumie fotograficznym, który bêdzie Karol Porada w Lgocie Ma³ej, Zbigniew Ga³a
wydany przez Stowarzyszenie „Razem na wy¿yny” w Jackowie, Kazimierz Musia³ w Widzowie. Przy 
z koñcem bie¿¹cego roku jako jedna z imprez zapisach konieczny jest nr. PESEL(do ubezpieczenia) 
nierozerwalnie kojarzonych z gmin¹ Kruszyna. Na oraz wp³ata wpisowego w kwocie 5 z³ od osoby. Terminy 
pewno przyczyni siê to w znacznym stopniu do promocji wycieczek rowerowych nie s¹ jeszcze ustalone, ale 
gminy na zewn¹trz.  wiadomo ju¿, ¿e odbêd¹  siê one do koñca wakacji. 

Wszystkie te przedsiêwziêcia nie by³yby Koniecznie nale¿y tu nadmieniæ, i¿ Fundacja nie 
zrealizowane gdyby nie pomoc i wsparcie ró¿nych osób, posiada w³asnych œrodków na realizacjê projektów,
instytucji, firm czy organizacji. Nie sposób wszystkich a osoby zaanga¿owane w ich realizacjê pracuj¹ 
tutaj wymieniæ z obawy, aby kogoœ nie pomin¹æ, dlatego nieodp³atnie. Realizacja powy¿ej opisanego projektu 
te¿ dla wszystkich tych, którzy choæby w najmniejszym nie dosz³aby zapewne do skutku gdyby nie pomoc 
stopniu przyczynili siê do realizacji dzia³añ Fundacji – gminy Kruszyna, która udzieli³a nieoprocentowanej 
serdeczne podziêkowania! po¿yczki. Po¿yczka ta w ca³oœci podlega zwrotowi po 

Co obecnie…? uzyskaniu zwrotu poniesionych kosztów. 
Fundacja „Szerokie Horyzonty” uzyska³a wsparcie Wszystkie informacje dotycz¹ce projektu „Natura, 

gminy Kruszyna na realizacjê zadania zakresu rower i my” mog¹ Pañstwo znaleŸæ na stronie 
przeciwdzia³ania patologiom spo³ecznym, w ramach internetowej projektu www.naturarowerimy.pl oraz
którego bêdzie zorganizowany wyjazd wakacyjny dla w Gazecie Czêstochowskiej. 

Zosta³a powo³ana w lutym 2009 r. Zosta³a za³o¿ona dzieci. Realizujemy tak¿e projekt „Natura, rower i my” 
z myœl¹ o aktywizacji spo³ecznoœci wiejskich, który uzyska³ dofinansowanie z zakresu ma³ych 
promowania gminy Kruszyna, popularyzacji historii projektów w ramach PROW 2007 -2013. Dzia³ania 
regionalnej czy upowszechnianiu aktywnych form przewidziane w projekcie to m.in. zorganizowanie 
spêdzania wolnego czasu. Do chwili obecnej Fundacja dwóch rajdów rowerowych na terenie gmin Mykanów
mo¿e siê pochwaliæ kilkoma zrealizowanymi projektami, i Kruszyna, dwóch wycieczek rowerowych: do Garnka
m.in. by³a partnerem w projekcie dotycz¹cym edukacji i nad zalew w Ostrowach oraz wydanie folderu z opisami 
finansowej dla osób o niskich dochodach, w ramach tras rowerowych na terenie w/w gmin. 4 czerwca 2011r. 
którego w gimnazjach w Widzowie, MiedŸnie odby³ siê ju¿ III Regionalny Rajd Rowerowy „Dolin¹ 
i Radomsku oraz w GOPS – ie w Mykanowie cz³onkowie Strugi”, w którym wziê³o udzia³ 150 osób. Uczestnicy 
Fundacji przeprowadzili szkolenia z zakresu otrzymal i  pami¹tkowe plakietki ,  czapeczki ,  
planowania bud¿etu domowego. Kolejnymi s¹ projekty poczêstunek na mecie rajdu oraz mieli mo¿liwoœæ 
z zakresu przeciwdzia³ania patologiom spo³ecznym, na uczestniczyæ w losowaniu upominków, gdzie g³ówn¹ 
które organizacja otrzyma³a wsparcie  Gminy Kruszyna. nagrod¹ jak co roku by³ rower ufundowany przez Bank 
Projekty te zaadresowane by³y g³ównie do dzieci Spó³dzielczy w Mykanowie. 
i m³odzie¿y, które mog³y wzi¹æ udzia³ w konkursie Kolejny V Regionalny Rajd Rowerowy „Dolin¹ 
plastycznym, fotograficznym zapoznaæ siê z najbli¿sz¹ Warty” odbêdzie siê 10 lipca 2011r na terenie gminy 
okolic¹ z perspektywy rowerowego siode³ka, czy Kruszyna. Wyruszamy jak zawsze z placu targowego
skorzystaæ z wyjazdu wakacyjnego do pobliskiego w Kruszynie o godz. 13:30 nastêpnie udajemy siê przez 
Olsztyna.  Z inicjatywy Fundacji w Szkole Podstawowej Cegielniê, Puchy nad zalew w Jankowicach, nastêpnie 
w Lgocie Ma³ej prowadzone by³o Studio Piosenki, gdzie przez £êg, Szczepocice, Lgotê Ma³¹ do Jackowa, gdzie 
dzieci i m³odzie¿ utalentowane wokalnie mog³y kszta³ciæ wspólnie z OSP Jacków bêdzie zorganizowana meta 
swoje zdolnoœci. Rajdy rowerowe, które od piêciu ju¿ lat rajdu. Uczestnicy tak jak na „ rajdzie mykanowskim” 
odbywaj¹ siê na terenie naszej gminy Kruszyna otrzymaj¹  plakietki, czapeczki, poczêstunek oraz 
organizowane przez Fundacjê „Szerokie Horyzonty” to wezm¹ udzia³ w losowaniu g³ównej nagrody – roweru 
chyba jednak najbardziej znacz¹ce przedsiêwziêcie. ufundowanego tym razem przez Oddzia³ Regionalny 
Z roku na rok ciesz¹ siê nies³abn¹cym powodzeniem, ARiMR  w Czêstochowie. Zapisy na rajd prowadz¹: 
œwiadczyæ mo¿e o tym chocia¿by liczba uczestników, Stowarzyszenie „Razem na wy¿yny” w Mykanowie tel. 
których z roku na rok przybywa (ostatnio by³o ich 120) 34 374 00 01, Adam Wochal - tel 693 542 216, Halina 
i to nie tylko z naszego terenu, ale tak¿e z Czêstochowy, Pruciak – tel. 665 815 416, Biblioteka Publiczna
Krzepic, K³obucka czy Radomska. Rajdy Rowerowe w Kruszynie oraz sklepy: Klaudek w Bogus³awicach, 
znajd¹ siê w albumie fotograficznym, który bêdzie Karol Porada w Lgocie Ma³ej, Zbigniew Ga³a
wydany przez Stowarzyszenie „Razem na wy¿yny” w Jackowie, Kazimierz Musia³ w Widzowie. Przy 
z koñcem bie¿¹cego roku jako jedna z imprez zapisach konieczny jest nr. PESEL(do ubezpieczenia) 
nierozerwalnie kojarzonych z gmin¹ Kruszyna. Na oraz wp³ata wpisowego w kwocie 5 z³ od osoby. Terminy 
pewno przyczyni siê to w znacznym stopniu do promocji wycieczek rowerowych nie s¹ jeszcze ustalone, ale 
gminy na zewn¹trz.  wiadomo ju¿, ¿e odbêd¹  siê one do koñca wakacji. 

Wszystkie te przedsiêwziêcia nie by³yby Koniecznie nale¿y tu nadmieniæ, i¿ Fundacja nie 
zrealizowane gdyby nie pomoc i wsparcie ró¿nych osób, posiada w³asnych œrodków na realizacjê projektów,
instytucji, firm czy organizacji. Nie sposób wszystkich a osoby zaanga¿owane w ich realizacjê pracuj¹ 
tutaj wymieniæ z obawy, aby kogoœ nie pomin¹æ, dlatego nieodp³atnie. Realizacja powy¿ej opisanego projektu 
te¿ dla wszystkich tych, którzy choæby w najmniejszym nie dosz³aby zapewne do skutku gdyby nie pomoc 
stopniu przyczynili siê do realizacji dzia³añ Fundacji – gminy Kruszyna, która udzieli³a nieoprocentowanej 
serdeczne podziêkowania! po¿yczki. Po¿yczka ta w ca³oœci podlega zwrotowi po 

Co obecnie…? uzyskaniu zwrotu poniesionych kosztów. 
Fundacja „Szerokie Horyzonty” uzyska³a wsparcie Wszystkie informacje dotycz¹ce projektu „Natura, 

gminy Kruszyna na realizacjê zadania zakresu rower i my” mog¹ Pañstwo znaleŸæ na stronie 
przeciwdzia³ania patologiom spo³ecznym, w ramach internetowej projektu www.naturarowerimy.pl oraz
którego bêdzie zorganizowany wyjazd wakacyjny dla w Gazecie Czêstochowskiej. 




