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UROCZYSTOŚĆ

POD POMNIKIEM

Głos Gminy
W numerze:

Minęły wakacje – dla jednych czas relaksu, dla innych czas
wytężonej pracy. Symbolem wdzięczności i podziękowania za
trudną pracę rolników, a przede wszystkim aktem dziękczynienia
Bogu za wszelkie dobro jakie otrzymali mieszkańcy Gminy jest
wieniec dożynkowy. Wieniec, który widnieje na okładce
aktualnego biuletynu przedstawiciele Gminy złożyli przy ołtarzu
dożynkowym podczas dożynek powiatowych. Serce, w środku
którego herb Gminy Kruszyna, symbolizuje umiłowanie naszej
„małej ojczyzny” – Gminy, ziemi, na której mieszkamy i która żywi
nas od wielu pokoleń.
Pierwszy dzwonek już zabrzmiał w szkołach
i przedszkolach. Obiekty oświatowe obudziły się z wakacyjnego
letargu. Rozpoczął się kolejny etap procesu kształcenia,
wychowywania naszych pociech. Mam nadzieję, że wszyscy
uczniowie przekroczyli próg szkoły z nowymi pokładami energii,
motywacji, z chęcią intensywnej pracy aby uzyskać jak najlepsze
rezultaty, każdy według swoich możliwości. Podkreślam to, bo
każdy uczeń to indywidualność o różnych umiejętnościach, więc
dla jednego dużym osiągnięciem będzie ocena dostateczna a dla
drugiego ocena celująca. My dorośli chcielibyśmy, aby młodzi
ludzie pamiętali, że „Nauka jest niezmierzonym morzem dobrej
wody. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony”. Życzę
więc, by każdy uczeń stale był spragniony wiedzy i każdą chwilę
wykorzystywał w ten sposób, aby go ubogacała, o to czego w niej
dokonał, a nie była li tylko przemijającym czasem.
Szanowni nauczyciele! - Kolejny raz liczymy, że swoją
osobowością i profesjonalizmem zdołacie właściwie ukształtować
swoich podopiecznych. To trudne i odpowiedzialne zadanie ale
dające wiele satysfakcji. Życzę dużo sił i wytrwałości w pełnieniu
tak trudnej misji jaką jest kształcenie i wychowanie młodych
pokoleń.
Jadwiga Zawadzka - Wójt Gminy
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Co się dzieje w gminie
− Zakończona została procedura przetargowa na

wykonawstwo zadania p.n. „Budowa wraz
z wyposażeniem ogólnodostępnego boiska
sportowego w Lgocie Małej”. Została podpisana
umowa z firmą ARMI sp. z o.o. z Jeleniej Góry na
kwotę 237 929 zł 28 gr. Zakres robót budowlanych
obejmuje wykonanie płyty boiska z nawierzchnią ze
sztucznej trawy, piłkochwytów.
− Dokonano wyboru wykonawców robót obejmujących
modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Widzówek (do przysiółka Kuźnica)
o długości 1280 m oraz odbudowę przepustu
drogowego w ciągu tej drogi. Na istniejącej
nawierzchni, głównie gruntowej, zostanie
wzmocniona i wyrównana podbudowa oraz ułożony
dywanik asfaltowy. Uszkodzony przez ubiegłoroczną
powódź przepust drogowy będzie rozebrany a w tym
samym miejscu powstanie nowy o podobnych
parametrach technicznych. Łączne koszty robót
wyniosą prawie 440 tys. zł.
− W budynku strażnicy OSP Widzów wymieniono 6 szt.
okien. Na ten cel wydatkowano kwotę 3569,34 zł
z Funduszu Sołeckiego.
− W sołectwie Łęg- Kijów obudowano drogi uszkodzone

w czasie powodzi w maju 2010 roku. Za kwotę
483 211,90 zł wyremontowano ponad 2 km dróg
gminnych o nawierzchniach szutrowych i asfaltowych.
Środki finansowe na realizację
przedsięwzięcia
w całości zostały przekazane przez budżet państwa.
Z tego samego źródła zostały sfinansowane prace
obejmujące remont most na rzece Warcie,
usytuowanego w ciąg drogi powiatowej. Inwestorem
zadania był samorząd Powiatu Częstochowskiego.
− Po dokonaniu odbioru końcowego przejęto do
eksploatacji kanalizację w miejscowościach Jacków
i Baby, wybudowaną w ramach I etapu. W ramach tego
zadania w oczyszczalni ścieków w Widzowie
wymieniono workownicę do odwadniania osadu na
wydajniejszą i ekonomiczniejszą Wartość zadania
wyniosła 4 901 117,21.
− Wykonano konserwacje rowów w miejscowościach:
Widzów – 1135 mb, Pieńki Szczepockie – 635 mb,
Wikłów -800 mb, Jacków – 360 mb, Teklinów 195 mb.
Na te cele łącznie wydatkowano ponad 48 tys. zł
− Przeprowadzona została zbiórka elektrośmieci we
wszystkich miejscowościach na terenie gminy
Kruszyna. Zebrano ok. 2 ton.

Dożynki powiatowe
W niedzielę 21.08.2011r. w Piasku koło Janowa
zorganizowane zostały dożynki powiatowe. Naszą
gminę reprezentowały władze w osobach Pani Wójt
Jadwigi Zawadzkiej i jej zastępcy Pana Tomasza Maja
oraz zespół Ale! Babki pod kierownictwem
sympatycznego Arkadiusza Kluby. Nie zabrakło
również licznej grupy mieszkańców z poszczególnych
sołectw.
W ramach promocji gminy zawieziono tam
przepiękny wieniec dożynkowy z herbem gminy
w samym środku serca, swojski chleb, smalec, ogórki
małosolne i ciasto. Wszystko wykonały własnoręcznie
członkinie zespołu. Pawilon oznaczony herbem naszej
gminy był licznie oblegany przez uczestników dożynek,
którym bardzo smakowały te wyroby. Duże
zainteresowanie wzbudzały prace ze sznurka
sizalowego autorstwa pani Doroty Porady z Widzowa.
Największe jednak poruszenie wywołał
występ
artystyczny zespołu Ale! Babki. Zaprezentowany
repertuar i charakterystyczne stroje, znacznie
odbiegające od ludowego stylu pozostałych
uczestników, uaktywniły spokojną dotąd publiczność,

która klaskała, tańczyła i śpiewała razem z zespołem
„Czerwone korale” i „Szarpanego”.
Zarówno śnieżnobiały pawilon jak i chabrowe stroje
z czerwonymi koralami zespołu sprawiły, że nasza
gmina, dotąd mało znana zyskała rozgłos i wzbudziła
ogólne zainteresowanie.

Ogłoszenie
Urząd Gminy Kruszyna informuje że, w związku
z zakończeniem prac budowlanych i oddaniem do
eksploatacji kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Jacków- Baby Etap I, powstały warunki do podłączenia
Państwa nieruchomości do kanału sanitarnego.
Podłączenie instalacji wewnętrznej budynku do
studzienki kanalizacyjnej wybudowanej na terenie
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nieruchomości leży po stronie użytkownika
nieruchomości. Podłączenia zgodnie ze sztuką
budowlaną może dokonać sam użytkownik lub
wynajęta przez niego firma. Zejście z odpływem
ścieków do studzienki należy wykonać do jej dna celem
uniknięcia rozchlapywania nieczystości.
Wykonywanie przyłącza należy zgłosić do
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Pracowników Oczyszczalni Ścieków w Widzowie tj.
P. Piotra Porady (781138038) lub P. Jerzego Szlęga,
telefonicznie (34 321-74-74) lub osobiście pod adresem
Widzów ul. Kościelna 3, w godzinach pracy
oczyszczalni.
Odbiór powinien być dokonany po ułożeniu rur na
otwartym wykopie.
Podpisywanie umów na odbiór ścieków nastąpi po
dniu 1-01-2012, a tym samym do tego dnia nie będą
pobierane opłaty za odprowadzane ścieki.

Przypominamy jednocześnie że na terenie na
którym wybudowana jest kanalizacja istnieje ustawowy
obowiązek przyłączenia nieruchomości do kanału
sanitarnego.
Opłaty za podłączenie nieruchomości będą
naliczane na podstawie postępowania w sprawie
ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej w terminie
późniejszym i są sprawą niezależną od podłączenia
nieruchomości do kanału sanitarnego.

Kolejny samochód pożarniczy
Kolejny samochód pożarniczy zasilił nasze jednostki OSP
tym razem ciężki samochód GCBA trafił do OSP Lgota Mała.
Zastąpi on już wysłużonego Stara 200 z 1978 roku. Nowy
samochód to Jelcz 004, potocznie nazywany „JELONEK”,
który posiada m.in. silnik wysokoprężny turbodoładowany
242 KM, skrzynie synchronizowaną 6 biegowa, most
napędowy Klingelberga z blokadą, zbiornik wody 6000 litrów,
autopompę A 32/8 o wydajności 3400 dm3/min oraz działko
wodno-pianowe Rosenbauer o wydajności 2400 dm3/min.
W czerwcu br. Przeszedł on gruntową modernizacje, która
polegała głównie na wykonaniu kabiny zespolonej
6 osobowej i położenie nowej powłoki lakierniczej.
Modernizację wykonała Firma Auto-Complex Rafał Wilk
z Jacków-Pustkowie. Obecnie jest to największy, najcięższy
a zarazem jeden z najmłodszych wozów strażackich na
wyposażeniu naszych jednostek gminnych.

Obrazy wsi polskiej

„Obrazy wsi polskiej” to hasło przewodnie imprezy
plenerowej, która odbyła się 31 lipca 2011 roku
w Rzerzęczycach. Pierwszym punktem programu był
turniej „wiejskie potyczki”, w którym brali udział
przedstawiciele sześciu gmin. W drużynie naszej gminy
znaleźli się: panowie Józef Wąsikiewicz i Dariusz Kruk
oraz pani Sylwia Stadnik. Walczyli bohatersko we
wszystkich konkurencjach.
Panowie dzielnie pokonali slalom w gumo filcach
z taczkom wypełnioną piłkami. Wyjątkową zręcznością
w rzucie beretem na pal, wykazał się pan Darek, który
trafił jako jedyny z drużyny. Później cała drużyna
musiała mocno się skupić by osiągnąć jak najkrótszy
czas cięcia drzewa. Następna potyczka polegała na
odgadnięciu starych nazw przedmiotów i zawodów.

Nasza drużyna miała nie lada orzech do zgryzienia.
Wylosowała karteczkę z zawodem o dźwięcznej nazwie
„płatnerz”. W drodze dedukcji doszli, że określenie to
przedstawia… uwaga jak kto nie wie… osobę
wykonującą zbroję. Najwięcej emocji jednak budziło
ręczne trzepanie białek na sztywno. Z tą konkurencją
zmagali się pan Józef i pani Sylwia. Trzepaczka w ich
rękach działała sprawniej niż nie jeden współczesny
robot.
Po krótkiej przerwie zostały ogłoszone wyniki i tutaj
nastąpiła niespodzianka, ale jakże miła… Kruszyna
zajęła I miejsce w turnieju „wiejskie potyczki”. Hura!
To nie był jedyny punkt tej imprezy, w której wyróżniła
się gmina. Mieliśmy reprezentanta w konkursie na
najciekawszy ciągnik własnej konstrukcji typu „Es”. A był
nim Pan Józef Klekot Z Bogusławic, który zajął
II miejsce.
Nie mogło zabraknąć naszego zespołu
śpiewaczego „Ale!Babki”, który poprowadził pan
Arkadiusz Kluba. Przedstawiły współczesny obraz wsi
polskiej. Występ naszych wokalistek był nagrodzony
gromkimi brawami. Mimo stosunkowo krótkiego czasu
istnienia grupy cały czas poszerza się grono ich fanów,
co możemy zobaczyć na facebooku.
(http://pl-pl.facebook.com/pages/AleBabki/268454069847425?v=info).
Oczywiście tego dnia wszyscy czekali na występ
gwiazd: Artura Barcisia i Cezarego Żaka. Myślę, że
liczba osób zebranych aby obejrzeć ich występ była
zaskoczeniem dla samych organizatorów.
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Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostały
zarządzone na dzień 9 października 2011 r.
Lokale wyborcze w tym dniu będą otwarte
w godzinach od 700 do 2100.
Do Sejmu wybiera się 460 posłów z list
kandydatów na posłów w wielomandatowych
okręgach wyborczych
Do Senatu wybiera się 100 senatorów według
zasady większości.

Nie można kandydować równocześnie do
Sejmu i do Senatu.
Zgodnie z art. 227 Kodeksu Wyborczego
„Wyborca głosuje tylko na jedną listę
kandydatów, stawiając na karcie do głosowania
znak X (dwie przecinające się linie w obrębie
kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska
jednego z kandydatów z tej listy, przez co
wskazuje pierwszeństwo do uzyskania
mandatu”.

Informacje Wójta Gminy Kruszyna
Wyborca niepełnosprawny, mieszkaniec
Gminy Kruszyna, może głosować w lokalu
wyborczym przy użyciu nakładek na karty do
głosowania sporządzonych w alfabecie
Braille'a.
Zamiar głosowania przy użyciu nakładek
powinien być zgłoszony Wójtowi Gminy
Kruszyna najpóźniej do dnia 26 września 2011 r.
Wyborca niepełnosprawny, mieszkaniec Gminy
Kruszyna, posiadający orzeczenie o znaczonym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
w rozumieniu ustawy z dnia 27,sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.
z 2010r. Nr 214, poz. 1407, z póź. zm.), może
udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego
imieniu w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej
Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej
zarządzonych za dzień 9 października 2011r.
Możliwość udzielenia pełnomocnictwa do
głosowania stosuje się również do wyborcy,

który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75
lat.
Akt pełnomocnictwa do głosowania
sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony
do Wójta Gminy Kruszyna najpóźniej do
czwartku 29 września 2011r.
Wyborca niepełnosprawny, mieszkaniec Gminy
Kruszyna, posiadający orzeczenie o znaczonym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
w rozumieniu ustawy z dnia 27,sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.
z 2010r. Nr 214, poz. 1407, z póź. zm.), może
głosować korespondencyjnie w wyborach do
Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu
Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych za dzień
9 października 2011r.
Zamiar głosowania korespondencyjnego
powinien być zgłoszony przez wyborcę
niepełnosprawnego do Wójta Gminy Kruszyna
najpóźniej do poniedziałku 19 września 2011 r.

Granice obwodów i siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych
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Uczniowie z Widzowa na tropie skarbu templariuszy!
Zakon templariuszy założył w XII w. król Baldwin II.
Nazwa powstała od łacińskiego słowa „templum”, czyli
świątynia .Tam- w świątyni Salomona w Jerozolimie mieszkali pierwsi templariusze w Ziemi Świętej.
Zakonnikiem mógł zostać każdy mężczyzna, który
pochodził ze stanu rycerskiego, z prawego małżeństwa,
był stanu wolnego oraz nie był karany za popełnienie
przestępstwa. Najpierw składał śluby posłuszeństwa,
czystości, ubóstwa i walki z muzułmanami, wierzącymi
w Allaha. Później jego znakiem rozpoznawczym był
biały płaszcz z czerwonym ośmiokątnym krzyżem.
Templariusze bogacili się, ponieważ królowie i papież
nadawali im ziemie, a pielgrzymi płacili za przewóz do
Ziemi Świętej. Ponadto zajmowali się przesyłaniem
pieniędzy. Zgromadzone bogactwa przeznaczali na
dostatnie życie, walkę z niewiernymi oraz własną
politykę .
Podobno ogromne skarby templariuszy znajdują się
w Polsce. Ukrył je tutaj prawdopodobnie wielki mistrz
Krzyżaków Zygfryd von Feuchtwangen, który z Wenecji
przeniósł swoją siedzibę do Malborka. To jego poprosił
o przechowanie ich w depozycie ostatni mistrz
templariuszy- Jakub de Molay, który w zamian otrzymał
złoty krzyż z napisem: „Tam skarb twój, gdzie serce
twoje”. W nocy z 12\13 października 1307r. pod
zarzutem herezji, czyli wiary w bożka diabła Behemota,
zakon templariuszy został ostatecznie rozwiązany.
W rzeczywistości król Francji - Filip Piękny IV chciał
pozbawić wpływów politycznych templariuszy oraz
zdobyć ich bogactwa. Jakub de Molay zginął spalony na
stosie. Jedynie Piotr z Bolonii uciekł do Szkocji z jego
testamentem i tajemnicą ukrycia skarbów.
W 1339r.poprosił Wernera von Orselna o zwrot
depozytu, ale wtedy właśnie wielki mistrz krzyżacki
został nagle zabity w Malborku.
Pewnego dnia pan Tomasz- historyk sztuki
i detektyw rozpoczyna poszukiwania skarbu
templariuszy razem z trzema harcerzami. Z powodu
opublikowania w gazecie artykułu o skarbie, który, być
może, znajduje się w Polsce, Pan Samochodzik ma
wielu konkurentów, między innymi państwa
Petersenów, od których tajemniczy Malinowski wyłudził
pieniądze i informacje o skarbie. Panu Samochodzikowi
pomóc ma hasło „Tam skarb twój, gdzie serce twoje”.
Wkrótce wpada on na trop skarbu.
Tak rozpoczyna się literacka historia, która stała się
doskonałym pretekstem, by zachęcić uczniów do
czytania.
12 maja w Szkole Podstawowej im.Wł.Szafera w
Żarkach odbył się X Powiatowy Konkurs Czytelniczy
„Kto czyta, nie błądzi” dla uczniów kl.IV-VI. Aby wziąć
udział w czytelniczych zmaganiach, należało bardzo
dokładnie przeczytać książkę Zbigniewa Nienackiego
„Pan Samochodzik i templariusze”, zwracając
szczególną uwagę na wiadomości historyczne
i geograficzne oraz zapoznać się z biografią pisarza .
Czworo uczniów za Szkoły Podstawowej w Widzowie
skorzystało z zaproszenia i rozpoczęliśmy wędrówkę
szlakiem tajemnicy oraz przygody razem z Panem
Samochodzikiem.
O godz.1000 Pan Dyrektor Tadeusz Pakuła powitał
serdecznie ponad 100 uczestników konkursu z 25 szkół
z terenu województwa śląskiego, którzy przyjechali do
Żarek pod opieką swoich nauczycieli. Atmosferę

literackich potyczek podkreślał przechadzający się
templariusz oraz samochód, przypominający
wyjątkowy pojazd bohatera powieści - pana Tomasza.
Każdy uczeń losował miejsce, a następnie rozwiązywał
test wyboru, złożony z 40 pytań, dotyczących treści
lektury.
Do ścisłego finału przeszło kilkunastu uczniów,
którzy rozpoczęli rywalizację, zaczynając od
przysłowiowego „zera” punktów, czyli każdy z nich miał
taką samą szansę na zwycięstwo. Wśród finalistów - ku
naszej ogromnej radości -znalazł się Dominik
Wolniaczyk z kl.V! Walka o nowe punkty była bardzo
wyrównana, ponieważ uczniowie wykazali się
wyjątkowo szczegółową wiedzą. Na początku udzielali
odpowiedzi na samodzielnie wylosowane pytanie.
Później ze skrzyni wyjmowali rekwizyt i odpowiadali,
z jaką postacią lub wydarzeniem jest on związany.
Następnie rozwiązywali krzyżówkę, rebusy oraz
rozpoznawali osoby na fotosach z filmu, a na końcu
musieli prawidłowo uzupełnić tytuły książek o kolejnych
przygodach pana Samochodzika. Dominik zakończył te
zmagania wielkim sukcesem, bo zajął ostatecznie
5 miejsce!! Jego koledzy - Weronika Jasak(kl.VI)
i Damian Kokoszczyk(kl.V) zdobyli wyróżnienia.
Kibicował im dzielnie Mateusz Maj (kl.V), do którego
szczęście uśmiechnie się na pewno w kolejnym
konkursie. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy
oraz wartościowe nagrody książkowe.
Moi uczniowie znaleźli swój „skarb” w Żarkach.
A pytanie, czy pan Samochodzik i harcerze odnaleźli
skarb templariuszy w Polsce, tutaj pozostanie jednak
bez odpowiedzi. Mam nadzieję, że ci, którzy jeszcze nie
przeczytali tej książki, zajrzą do niej - czego wszystkim
dzieciom i dorosłym życzę! Wybitny polski pisarz
Henryk Sienkiewicz powiedział kiedyś: „Gdy ktoś czyta,
zawsze albo się czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co
mu dolega, albo ..zaśnie!- w każdym razie - wygra!”
Kto czyta,… ten zostaje zwycięzcą.
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LATO MINĘŁO…
Wakacje 2011 roku dobiegły końca. Czas
odpoczynku zakończył się. Tegoroczne lato nie pieściło
nas słonkiem i ciepłem. Mimo kapryśnej lipcowej
pogody mieszkańcy naszej gminy bawili się na wielu
festynach zorganizowanych przez stowarzyszenia,
organizacje i szkoły.
29 maja br. w Widzowie odbyła się druga wiosenna
edycja imprezy z cyklu „Z rodziną nie tylko na zdjęciu”.
Jej najważniejszym założeniem – tak jak w ubiegłym
roku – była zabawa bez alkoholu, w gronie rodziny,
przyjaciół, sąsiadów. Organizacją festynu ponownie
zajęła się młodzież zrzeszona przy Parafii Nawiedzenia
NMP w Widzowie. Po raz kolejny mieszkańcy naszej
miejscowości pokazali, że wspólnie potrafią się świetnie
bawić, oraz że alkohol nie jest warunkiem koniecznym
dla dobrej zabawy.

Pogoda sprzyjała, dzięki czemu na placu
kościelnym zgromadziło się wiele rodzin, na które
czekało mnóstwo atrakcji, takich jak: konkursy i zabawy
sportowe dla dzieci i dorosłych, rodzinny konkurs
wiedzy filmowej, mecz piłki siatkowej oraz loteria
fantowa, w której główną nagrodą był sprzęt RTV oraz
AGD. Dzieci mogły pojeździć na kucyku oraz poskakać
na „dmuchawcach”. W związku z tym, że kilka dni
wcześniej swoje święto obchodziły wszystkie mamy,
podczas festynu specjalnie dla nich wystąpiły
przedszkolaki z Widzowa, minirecital z tej okazji dała
także Kasia Dróżdż. O oprawę muzyczną imprezy
zadbał miejscowy zespół – Stróże Europy, występujący
charytatywnie.
Młodzież wraz z rodzicami serwowała doskonałe
ciasta, kawę, herbatę, napoje, słone przekąski,
wyśmienite pieczonki i kiełbaski z grilla, a także pyszną
karkówkę.
W dniach 4-5.06.2011r. w Lgocie Małej odbył się
festyn, który organizował Zespół Szkolno Przedszkolny wraz z Radą Sołecką.
W pierwszym dniu odbyła się tylko zabawa dla
dorosłych organizowana w remizie strażackiej.
Drugiego dnia na nowym placu zabaw było wiele
atrakcji zarówno dla dzieci jak i dorosłych: loteria
fantowa, występy dzieci ze SP: dziewczynki z kl. IV
przedstawiły układ taneczny, a Zuzia Kępa, Julia
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i Żaklina Dudek zaśpiewały piosenki. Potem p. Karol
Dróżdż poprowadził konkursy zręcznościowe zarówno
dla dzieci jak i dla dorosłych. Na scenie debiutował
zespół „Ale!Babki” . Festyn zakończyła dyskoteka pod
gołym niebem .
Całość atrakcji dopełniały dmuchańce i kolorowe
piłeczki do skakania oraz przejażdżka kucykiem dla
dzieci. Było ciasto domowego wypieku. Zabawa przy
muzyce trwała do późnych godzin wieczornych.
18-19 czerwca OSP Bogusławice dla swoich
mieszkańców zorganizowała festyn środowiskowy.
Impreza rozpoczęła się loteria fantową, która trwała do
późnych godzin popołudniowych. Następnie
z gościnnie wystąpiła Orkiestra Dęta przy OSP
Kruszyna pod kierownictwem Pana Andrzeja
Powroźnika. Po raz drugi z kolei widzowie mogli
usłyszeć Ale! Babki. W czasie trwania występów na
boisku naprzeciw remizy odbył się mecz w piłkę nożna
żonaci kontra kawalerowie. Wygrali żonaci!!!
Około godziny 19 rozpoczęła się zabawa taneczna
na świeżym powietrzu, która trwała do godziny 2300.
25 – 26 czerwca Polonia-Unia Widzów i OSP
Widzów wspólnymi siłami zorganizowali dla swoich
mieszkańców festyn połączony z powiatowymi
zawodami strażackimi. O zmaganiach strażaków
obszernie pisaliśmy w poprzednim numerze, dziś
dodamy że po zawodach dla dzielnych strażaków
i wszystkich widzów zagrała Orkiestra Dęta z Kruszyny
oraz zaśpiewały Ale ! Babki. Na wieczorną część
festynu przewidziany został występ zespołu
muzycznego, przy którym młodzi i starsi bawili się
bardzo długo.
3 lipca w Kruszynie piknik rodzinny zorganizowali
nauczyciele oraz rodzice uczniów Szkoły Podstawowej.
Pomimo brzydkiej pogody mieszkańcy przybyli licznie.
Piknik został uświetniony występami uczniów naszej
szkoły, Orkiestry Dętej oraz zespołu śpiewaczego Ale!
Babki. Na zakończenie była zabawa taneczna.
W dniu 10 lipca na palcu przy remizie w Jackowie
odbył się festyn rekreacyjny dla mieszkańców Gminy
Kruszyna. Głównym organizatorem imprezy była OSP
Jacków oraz partnerem Fundacja Szerokie Horyzonty.
Dzięki dobrej organizacji i sprzyjającej pogodzie,
mieszkańcy Jackowa i okolicznych miejscowości
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tłumnie zgromadzili się na festynie, korzystając
z licznych atrakcji. Szczególnym uznaniem cieszył się
występ orkiestry dętej z Kruszyny oraz repertuar
nowopowstałego zespołu Ale! Babki. Dzieci mogły
korzystać z tzw. dmuchańców, zakupić zabawki na
straganie, posilić się kiełbaską z grilla, grochówką
z kuchni polowej itp. W tym samym czasie
funkcjonowała loteria fantowa.
Duża różnorodność zaproponowanych atrakcji
sprawiła, iż każdy znalazł coś dla siebie. Miejsce
festynu było również metą kolejnego rajdu rowerowego
organizowanego przez Fundacje Szerokie Horyzonty
pod kierownictwem Pani Haliny Pruciak z Lgoty Małej.
Nie zabrakło miejsca i atrakcji dla 160 rowerzystów
- uczestników rajdu. Punktem kulminacyjnym festynu
było losowanie nagród głównych loterii fantowej .Dzięki
sponsorom, było ich bardzo dużo.
Od godz. 2000 odbyła się zabawa taneczna w miłej
atmosferze. Nad bezpieczeństwem całej imprezy
czuwali strażacy OSP z Jackowa.
17 lipca, już po raz trzeci mieszkańcy Teklinowa
i okolicznych miejscowości bawili się na
zorganizowanym przez Stowarzyszenie Wspólne
Działanie Miejscowości Teklinów i Pieńki Szczepockie
„Pikniku Rodzinnym”. Wspólną zabawę rozpoczął mecz
piłki nożnej „oldboje – młodziki”, tym razem wygrany
przez starszych panów. Nie zabrakło gier i konkursów
dla dzieci i dorosłych oraz innych atrakcji – dmuchańce,
makijaż buź dziecięcych, loteria fantowa, wizyta
samochodu rajdowego z załogą, prezentacja LGD
„Razem na Wyżyny” z degustacją pysznych
rogaliczków, chleba pieczonego na zaczynie, smalcu
i ogórka małosolnego (prezesa).
Punktem kulminacyjnym było przekazanie przez
Panią Wójt Jadwigę Zawadzką informacji, że projekt
budowy świetlicy w Teklinowie otrzymał dofinansowanie
z Urzędu Marszałkowskiego i będzie realizowany. Na tą
okoliczność zespół Ale! Babki rozpoczął swój występ
piosenką „Ściernisko - w Teklinowie”. Na scenie
zaprezentowały się również śpiewające dziewczęta
z Teklinowa.
31 lipca festyn w Kruszynie zorganizowany przez
ULKS Kmicic i OSP. Atrakcji nie brakowało. Dla
najmłodszych rozstawione były zjeżdżalnie, karuzele
oraz trampolina. Można było podziwiać kolekcję starych
motocykli, postrzelać z łuków oraz wyciągnąć los na
loterii fantowej. Po godzinie 19 rozpoczęła się zabawa
taneczna przy której goście bawili się do późnych
godzin nocnych.
W dniach 13-14 sierpnia 2011r. w Lgocie Małej
festyn rodzinny zorganizował Klub Sportowy „Płomień”.
Z gości zaproszonych udział wzięli: Wójt Gminy
Kruszyna Pani Jadwiga Zawadzka, radni miejscowości
Lgoty Małej Pani Wanda Krawczyk i Wiesława
Domagała oraz sołtys Pan Henryk Domagała.
Zaproszonym gościom dziękujemy, że zaszczycili nas
swoją obecnością. Atrakcyjności całej imprezie dodał
gościnny występ zespołu ludowego „Kościelanki” za
który Panie zebrały gromkie brawa. Dzięki uprzejmości
kolegi Krzysztofa Chmielarza mogliśmy podziwiać
piękny pokaz tańca towarzyskiego wychowanków
Klubu Tanecznego STYL z Kłomnic. Nie zabrakło
również atrakcji dla najmłodszych mogły bawić się

i szaleć na dmuchawcach, basenie kulkowym no
i kosztować wszelkich smakołyków, delikatnie
naciągając rodziców, dziadków czy ciocie na te
wszystkie przyjemności. Pogoda dopisała i frekwencja
też, wszyscy bawili się i tańczyli do późnych godzin
nocnych.

W niedzielę 21 sierpnia na placu zabaw
w Widzowie odbył się III festyn rodzinny
zorganizowany przez radę sołecką i radnych
miejscowości Widzów. Jak corocznie impreza
obfitowała w wiele atrakcji oraz niespodzianek.
W trakcie festynu odbyły się zawody dla rodziców
i dzieci, m.in. wyścigi w workach, strzał piłką do bramki
z zasłoniętymi oczami, przeciąganie liny, wybór
najsilniejszego człowieka festynu i wiele, wiele innych.
Kolejną atrakcją był koncert młodzieżowego zespołu
wokalno – instrumentalnego w wykonaniu młodzieży
z naszej okolicy oraz mecz piłki siatkowej plażowej.
Najmłodsi uczestnicy festynu mieli możliwość
przejechania się quadem oraz wojskowym
transporterem opancerzonym, który przyjechał
specjalnie dla uatrakcyjnienia naszej imprezy.
Festyn uświetnił swoim występem zespół „Ale
Babki”, który pomimo całodniowego uczestnictwa
w dożynkach powiatowych w Janowie znalazł jeszcze
siły, aby dojechać i wystąpić przed naszą publicznością.
Po występie zespołu odbyło się losowanie nagród
głównych. Był to m.in. sprzęt AGD, RTV oraz wiele
innych przydatnych nagród zasponsorowanych przez
miejscowe firmy. Kolejną atrakcją festynu było
odpalanie lampionów szczęścia. O godz. 2100 dorośli
uczestnicy festynu otrzymali lampiony, które zostały
wspólnie odpalone. Lampiony szczęścia zostały
wypuszczone w niebo wraz z osobistymi życzeniami
każdego uczestnika imprezy. Po odpaleniu lampionów
nastąpił dalszy ciąg zabawy, aż do godz. 2200 o której to
odbył się pokaz pirotechniczny. Impreza zakończyła się
wspólną dyskoteką dla najbardziej wytrwałych
uczestników festynu.
Organizowanie festynów przyczynia się do integracji
środowiska, daje możliwość wspólnej zabawy i miłego
spędzenia czasu.
Podjęcie realizacji festynów wymaga od wielu osób
wysiłku, poświęcenia swojego czasu i zaangażowania.
Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania
letnich zabaw serdecznie dziękujemy!!!
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Nasi prymusi w Warszawie
Nie ulega wątpliwości, jak istotną rolę w procesie
nauczania i wychowania odgrywa nagradzanie.
Nagroda wzmacnia w dziecku poczucie własnej
wartości, realizuje potrzebę bycia docenianym,
dostarcza wielu pozytywnych przeżyć, skutecznie
zachęca do podejmowania nowych wyzwań oraz działa
mobilizująco na innych. Dlatego też bardzo cieszymy
się z faktu, że w naszej gminie ceni się i promuje tych
uczniów, którzy popierając swe uzdolnienia
systematyczną pracą starają się osiągać jak najlepsze
wyniki w nauce. Dobrą i wartą kontynuowania tradycją
stały się organizowane na zakończenie roku szkolnego
wycieczki dla prymusów finansowane z budżetu gminy.
Nagrodą za tegoroczny trud nauki szkolnej dla uczniów,
którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen i wyróżniali się
zachowaniem, był wyjazd do stolicy. Uczestniczyło
w nim ponad 40
uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów z naszej gminy pod opieką nauczycieli:
Agnieszki Dróżdż, Jolanty Kokoszki, Magdaleny
Kowalczyk, Agnieszki Włodarczyk – Peszke.
21 czerwca br. wczesnym rankiem, jeszcze trochę
senni, ale pełni radosnego oczekiwania wyruszyliśmy
na spotkanie przygody. Stolica powitała nas piękną
pogodą. Zwiedzanie miasta rozpoczęliśmy wizytą na
Zamku Królewskim.
Potęga historii jego murów,
bogactwo dzieł sztuki, obecny wygląd kontrastujący
z fotografiami przedstawiającymi zamek zniszczony
w czasie wojny, wywarły na nas niesamowite wrażenie.
Kolejnym punktem wycieczki było jedno z najbardziej
malowniczych miejsc stolicy - Stare Miasto, gdzie wśród
uroczych kamieniczek można poczuć atmosferę
dawnej Warszawy. Na dłużej zatrzymaliśmy się również
przed Kolumną Zygmunta, a później Grobem
Nieznanego Żołnierza oraz mieliśmy okazję podziwiać

Ogród Saski. Po tak wspaniałej uczcie duchowej
przyszedł czas na ucztę dla podniebienia. Po wizycie
w restauracji „Magat” wyruszyliśmy do Łazienek
Królewskich. W „towarzystwie” Fryderyka Chopina
rozkoszowaliśmy się słonecznym popołudniem. Spacer
zaprowadził nas do Pałacu na Wodzie. Widok pięknych
pawi wzbudził okrzyki zachwytu. Potem ścieżka
powstańców listopadowych zawiodła nas do gmachu
Szkoły Podchorążych. Bujna zieleń parkowych alejek
była doskonałym tłem do utrwalania na fotografiach
nowych znajomości nawiązanych podczas wycieczki.
Przez cały czas sympatyczny pan przewodnik bawił nas
anegdotami i ciekawostkami z życia stolicy.
Dowiedzieliśmy się, skąd wzięła się nazwa Aleje
Jerozolimskie, w którym hotelu gościła Madonna, gdzie
trenują uczestnicy „Tańca z gwiazdami”. Jeszcze rzut
oka na lądujące na Okęciu samoloty, obowiązkowy
postój w stołecznych korkach i pełni niezapomnianych
przeżyć wyruszyliśmy w drogę powrotną.
W imieniu uczniów, rodziców i nauczycieli składamy
podziękowanie Pani Wójt i Radzie Gminy za
sfinansowanie wyjazdu oraz gorąco dziękujemy
osobom, które podjęły się trudu jego organizacji.

Rozpoczęcie roku szkolnego w Jackowie

Wakacje już się skończyły, a uświadomił nam to
pierwszy dzwonek, który zabrzmiał dn. 1 września.
Inaugurację roku szkolnego poprzedziła uroczysta
Msza Święta w Kościele filialnym w Jackowie.
Z poświeconymi plecakami wszyscy udali się do
budynku szkoły. Zebranych gości, nauczycieli, uczniów
i ich rodziców uroczyście przywitała p. Dyrektor.
Udanego roku szkolnego, wytrwałości i cierpliwości,
życzył wszystkim p.. T. Maj – z-ca Wójta Gminy
Kruszyna.
Był to dzień szczególny dla pierwszoklasistów,
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którzy zostali pasowani na uczniów. Opiekunka
najmłodszej klasy – p. Danuta Kubik razem ze swoimi
nowymi podopiecznymi i czwartoklasistami
przygotowała piękne przedstawienie. Wróżki, krasnale,
księżniczki i inne baśniowe postacie pomogły przejść
najmłodszym kolegom do świata wiedzy. Następnie po
wprowadzeniu pocztu flagowego i odśpiewaniu hymnu,
p. Dyrektor dokonała pasowania. Dzieci otrzymały
dyplomy i rogi obfitości pełne słodyczy.
Po tej miłej, radosnej części artystycznej przygotowanej
przez najmłodszych, uczniowie klas starszych
przypomnieli wszystkim, że 72 lata temu dzieci nie
poszły do szkół. Właśnie 1 września wybuchła II wojna
światowa. Krótki montaż słowno – muzyczny zawierał
najbardziej znane wiersze związane z tą smutną
rocznicą. Po upamiętnieniu chwilą ciszy poległych w
czasie wojny, Samorząd Szkolny i przedstawiciel Rady
Rodziców, złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicą ku
czci ofiar , mieszkańców Jackowa I Bab, zastrzelonych
we wrześniu 1939r.
Na koniec p. Dyrektor przedstawiła wychowawców
i nauczycieli pracujących w naszej szkole. Po
skończonej akademii uczniowie rozeszli się do klas.
Cieszy fakt, że wszyscy bezpiecznie wrócili po
wakacjach, pełni zapału do pracy, wypoczęci i radośni.
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PAMIĘTAMY!!!
Wojna jest najgorszym złem, które pozostaje we
wnętrzu każdego, kto był jej świadkiem. Jest to czas
pogardy, ohydy, hańby, cierpienia i nieszczęścia. Wojna
zabrała niewinnym ludziom marzenia, miłość i wiarę
w wartości
Wojna jest dla wielu państw narzędziem do
podniesienia swojej pozycji na arenie politycznej. Karl
von Clausewitz powiedział: „Wojna to kontynuacja
polityki przy pomocy odmiennych środków”. Gdy
państwo nie może uzyskać czegoś drogą pokojową,
zawsze może zastraszyć inne swą armią. Władcy
wygrywając wojny zyskują wielkie poparcie. Trwająca
wojna USA z terroryzmem podkreśla jego pozycję
potężnego mocarstwa.
Naszą gminę już nieraz historia dotknęła cierpieniem
i bólem. Przypomnijmy choćby sierpień 1863.
Powstańcza bitwa pod Kruszyną. Jedna z największych
a zarazem najtragiczniejszych. Rosjanie rozbili
połączone oddziały gen. Taczanowskiego i płk.
Kopernickiego: 120-tu powstańców zabitych, kilkuset
rannych i wziętych do niewoli. Potem stanął tu na długo
front I wojny światowej, a jeszcze potem „krwawy
poniedziałek”. Pamiątką tych okrutnych wydarzeń są
miejsca pamięci z symbolicznym obeliskiem
i pomnikiem. Przypomnijmy w skrócie ostatnie z tych
wydarzeń.
1 września - dzieci z Bogusławic nie poszły do
szkoły. Samoloty niemiecki zbombardowały bezbronną
i budzącą się właśnie wioskę. Dwie osoby zginęły, kilka
jest rannych, zniszczone budynki.
4 września - wczesne popołudnie. Do Kruszyny
wkraczają zmotoryzowane oddziały niemieckie.
Przełamały pod Mokrą obronę Wołyńskiej Brygady
Kawalerii ponosząc dotkliwe straty. Żołnierze pałają
żądzą odwetu. Stąd pewnie ta fatalna pomyłka
– Niemiec strzela do Niemca. Jest więc pretekst do
upragnionego rewanżu za Mokrą. Rozpoczyna się
egzekucja bezbronnej ludności cywilnej. Zanim ją
przerwano zginęło 37 osób.

Kolumna podejmuje marsz na wschód. Gdy znalazła się
na wysokości Bab, ostrzeliwuje tą wieś z broni
maszynowej i artylerii. Ginie 8-miu mieszkańców Bab.
Rozstrzelano 6-ciu mieszkańców Jackowa. Dalej
kolumna wojskowa zatrzymuje się obok majątku
w Widzowie. Kolejna egzekucja bezbronnych. Ginie 12tu mieszkańców Widzowa. Trzynasty przeżył spotkanie
z plutonem egzekucyjnym, bo ranny w głowę, przykryty
ciałami ofiar, nie został dobity.
Śmierć tych ludzi nie była potrzebna. Nie
organizowali oporu, w żaden sposób nie mogli
przeszkodzić uzbrojonej armii.
Wyrazy głębokiego szacunku należą się
Kombatantom – żołnierzom polskim spod różnych
sztandarów! Dzięki daninie krwi, jaką złożyło ich
pokolenie, dla nas i następnych pokoleń nastał czas
pokoju i wolności.
Wojna jest jedną z największych tragedii, jaka może
dotknąć ludzkość i co najgorsze właśnie przez ludzi jest
ona wywołana. Łatwo jest ją rozpętać, ale skutki są
odczuwalne bardzo długo. Wojna jest najgorszym złem,
jakie może spotkać człowieka.
Ludzie, którzy przeżyli wojnę na zawsze już zostali
okaleczeni, pozbawieni wiary w to, że ludzie nie są źli.
Dlatego trudno powiedzieć, co było gorszą zbrodnią
- zabijanie ludzi, czy pozbawianie ich moralności?
Wojna jest najgorszym złem jakie może spotkać
człowieka. William Tecumsen Sherman stwierdził, że
„wojna jest okrutna i nie da jej się ucywilizować”.
Ludzie powinni szanować wolność i niepodległość
zdobytą krwawymi ofiarami naszych przodków.
Życie jest skarbem, którego powinniśmy strzec za
wszelką cenę. Wojna jest zaprzeczeniem tego
twierdzenia. Na polach bitew giną tysiące żołnierzy.
Każda ofiara daje powód do zastanowienia się nad
sensem wojny. Większość cierpień ludzkości było
wynikiem wojen. Gdyby ludzie żyli w pokoju świat byłby
dużo lepszy.

Siedemdziesiąta druga rocznica krwawego poniedziałku w Kruszynie

„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”- te słowa
C.K.Norwida wielokrotnie przywoływano podczas
uroczystości upamiętniającej 72 rocznicę wybuchu II

wojny światowej i „krwawego poniedziałku” w Kruszynie
z 4 września 1939r.
Uroczystość miała miejsce w niedzielę 28 sierpnia
2011 r.
Gospodarzami uroczystości były władze naszej gminy,
a przewodniczył jej płk Maciej Lechowicz.
W obchodach tej niezwykle ważnej rocznicy wzięli
udział: kombatanci, przedstawiciele Starostwa
Powiatowego w Częstochowie, pani poseł Halina
Rozpondek, pani poseł Jadwiga Wiśniewska,
reprezentanci jednostek straży pożarnych, orkiestra
dęta, dyrekcja i poczet sztandarowy z Gimnazjum w
Węglowicach, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie
placówek oświatowych naszej gminy oraz mieszkańcy
gminy Kruszyny.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele
Parafialnym p.w. Świętego Macieja Apostoła w
Kruszynie o godz. 1200.
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W wygłoszonej homilii, ksiądz proboszcz Dariusz Con
odwołał się do wydarzeń z roku 1939, przytaczając
szczegółowo okoliczności mordu dokonanego na
mieszkańcach Kruszyny i jej okolic.
Druga część uroczystości odbyła się pod pomnikiem
upamiętniającym nazwiska ofiar „krwawego
poniedziałku” i powstańców styczniowych.
Tę część obchodów rozpoczęła Pani Wójt Jadwiga
Zawadzka, która w swoim obszernym przemówieniu
przybliżyła realia czasów wojennych: „1 września 1939
roku Kruszyna zapełniła się uciekinierami
z przygranicznych wsi. Zaczęła rosnąć panika. Strach
dał o sobie znać, gdy żołnierze Armii „Łódź” pod
dowództwem gen. Rommla wycofali się z frontu po
bitwie pod Mokrą.
Już 1 września 1939 roku pałac Lubomirskich stał się
tymczasową kwaterą dowódcy 10 armii – gen. Waltera
von Reichenau.
W sobotę – 2 września mieszkańcy Kruszyny zobaczyli
kolumnę wojsk niemieckich wjeżdżających do
Kruszyny. Wszyscy sądzili, że ponad tysięczna armia
przejedzie i nie zrobi krzywdy cywilom. Rzeczywistość
okazała się jednak tragiczna.
Środkiem wsi (obecnie ulicą Kościelną) ciągnęły wojska
niemieckie. W Kruszynie miały wyznaczony postój. Ok.
200 metrów od kościoła w drewnianym domu Antoniego
Klekota, naprzeciw dom Państwa Morawskich, dwóch
Niemców wybrało sobie dom, w którym postanowili
odpocząć. Jeden z nich chcąc się ogolić, zdjął mundur,
zaś lusterko powiesił w oknie. Gdy się golił, zauważył
znajomego wśród przejeżdżającej kolumny wojsk.
Pomachał do niego ręką. Jednak ten źle zrozumiał jego
gest i strzelił. Sądził, że zabił Polaka. Kolega zabitego
Niemca zaczął krzyczeć. Oficer niemiecki zatrzymał
kolumnę pojazdów. Mimo dowodów świadczących na
niekorzyść Niemca, oficer oskarżył Polaków
o zamordowanie żołnierza. Hitlerowcy wpadli w szał. Na
progu domu zakłuto bagnetami J. Morawskiego.
Kolbami i bagnetami zabito gospodarza domu
– Antoniego Klekota. Mordowano przypadkowych ludzi,
a w „murowance” od wrzuconego do piwnicy granatu,
zginęła matka, P. Kempowa, z trójką dzieci. Kruszynę
otoczono kordonem żołnierzy. Zaczęto wyciągać
z domów mężczyzn i ustawiać ich do rozstrzelania pod
murami cmentarza. Zginęło wtedy 37 osób z 400
przeznaczonych na śmierć. Niektóre nazwiska
uwieńczono po prawej stronie Pomnika Pamięci.
Straceńców spod muru, którzy mieli zginąć, po
interwencji Pani Brożynowej, częściowo zwolniono,
kilkudziesięciu wywieziono na roboty, natomiast
rozstrzelano obywateli polskich pochodzenia

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”
Informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach działania:

„Małe Projekty”
Termin składania wniosków:
17 października - 15 listopada
Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”
w Mykanowie ul. Cicha 74

12

żydowskiego - w miejscu upamiętnionym tablicą na
murze cmentarnym.
Lista nazwisk osób pomordowanych 4 września
1939 roku została umieszczona na tablicy
upamiętniającej śmierć poległych. Pomnik Pamięci
Narodowej wybudowany został w 1988 roku przez
Towarzystwo Przyjaciół Kruszyny. Monolit zawiera
nazwiska mieszkańców Kruszyny, nie zawiera nazwisk
Żydów i osób, które po ekshumacji zostały przewiezione
w inne miejsca spoczynku.
Po tragicznych wydarzeniach w Kruszynie kolumna
niemiecka podejmuje marsz na wschód. Ostrzeliwuje
wieś Baby z broni maszynowej i artylerii zabijając 8-miu
jej mieszkańców. W Jackowie rozstrzelano 6 osób.
Płoną budynki w 36-ciu gospodarstwach. Idąc dalej
kolumna wojskowa zatrzymuje się obok majątku
w Widzowie. Kolejna egzekucja bezbronnych. Ginie
2-tu mieszkańców Widzowa. Trzynasty przeżył
spotkanie z plutonem egzekucyjnym, bo ranny w głowę,
przykryty ciałami ofiar, nie został dobity.
Takie były pierwsze dni wojny. Koszmar ten trwał 5 lat na
całym terenie naszej Ojczyzny!”
Pani Wójt w swoim przemówieniu podkreślała
wielokrotnie tragizm i okrucieństwo wojny, przywołując
słowa Andrzeja Frycza Modrzewskiego mówiące o tym ,
że: „żadne korzyści z wojen nie są tak wielkie, aby
ich szkodom mogły dorównać.”
Na koniec wyraziła również nadzieję, że: „w XXI wieku,
w stuleciu, w którym człowiek wykształcony porzucił
niepotrzebne przekonania i dzielące nas opinie, nie
będzie wojen lub będzie ich znacznie mniej, a życie
dzięki temu stanie się pełne szczęścia i radości, dalekie
od bólu cierpienia i męki”.
Po przemówieniu Pani Wójt głos zabrały posłanki:
Halina Rozpondek i Jadwiga Wiśniewska, wyrażając
jednocześnie swoją wdzięczność za możliwość
uczestnictwa w tejże uroczystości.
Na koniec złożono pod pomnikiem kwiaty będące
wyrazem pamięci i czci dla ofiar tych tragicznych
wydarzeń.
Uczestnictwo w tej uroczystości zapewne było dla
wszystkich doskonałą lekcją historii, a jednocześnie
wyrazem patriotyzmu i dowodem obywatelskiego
obowiązku, gdyż: „ojczyzna to wielki zbiorowy
obowiązek”.
Historia naszego narodu, a w szczególności regionu,
w którym żyjemy powinna być znana wszystkim jej
mieszkańcom, gdyż : „człowiek, który nie wie kim jest
i jaka jest jego tożsamość, nie dojdzie do pełni
człowieczeństwa”- twierdził Jan Paweł II.

W dniach:
od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8:00 - 16:00
Szczegółowe informacje o zasadach
przygotowywania i składania wniosków znajdują się
w siedzibach oraz na stronach internetowych
następujących instytucji:
Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” www.razemnawyzyny.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego www.slaskie.pl
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Bądź czujny – nie daj się oszukać
Coraz częściej ofiarami oszustów padają
mieszkańcy naszego rejonu. Najczęściej są to osoby
starsze, które mieszkają samotnie. Osoby takie
zazwyczaj przechowują większą ilość gotówki
w miejscu zamieszkania. Niepotrzebnie obawiając się
postępu i nowoczesności, zamiast ulokować
oszczędności na koncie bankowym, trzymają je
w typowych, znanych dla oszustów i złodziei miejscach
w swoim domu. Łupem przestępców padają nie tylko
pieniądze, ale i biżuteria czy sprzęt elektroniczny.
Często oszust podszywa się pod członka rodziny
i kontaktuje się telefonicznie z pokrzywdzonym, prosząc
o pomoc w nagłym wypadku. Zazwyczaj są to kłopoty
zdrowotne, wypadek drogowy, okazyjny zakup
nieruchomości czy też pilna spłata zadłużenia. Często
osoba taka prosi o dyskrecję oraz oczywiście obiecuje
szybki zwrot pieniędzy. Typowym jest, że po gotówkę
zgłasza się znajomy rzekomego członka rodziny,
a nieznany oczywiście dla pokrzywdzonego. Nie mając
podejrzeń, osoby często chcąc pomóc bliskim,
przekazują obcej osobie gotówkę – tym samym tracąc
ją bezpowrotnie.
Równie często oszuści podszywają się pod
pracowników urzędu gminy, telekomunikacji, opieki

zdrowotnej czy też innych instytucji. Pod pozorem
udzielenia zapomogi, zwrotu nadpłaconej kwoty,
udzielenia darmowych usług za wszelką cenę próbują
dostać się do wnętrza domu, gdzie wykorzystując
nieuwagę gospodarza dokonują kradzieży, nierzadko
też dopuszczając się przemocy.
Pamiętajmy by nie wpuszczać do domu osób,
których nie znamy. Warto poprosić o dowód osobisty
czy też stosowną legitymację. Nie przekazujmy obcym
osobom pieniędzy. Potwierdźmy najpierw zdarzenie
u rodziny, oddzwaniając i pytając czy faktycznie
gotówka jest im pilnie potrzebna. Tak samo
potwierdźmy w danej instytucji, czy rzeczywiście z ich
upoważnienia dany pracownik zgłosił się do naszego
miejsca zamieszkania. Nie zostawiajmy takiej osoby ani
na chwilę samej w domu, poprośmy o obecność kogoś
z rodziny lub sąsiada. Oszuści często działają
w grupach, są osobami schludnie ubranymi,
wzbudzającymi zaufanie, których podejście
i uprzejmość powoduje, że szybko im zawierzamy.
Apelujemy o ostrożność, gdyż przez chwilową
nierozwagę możemy stracić wszystkie nasze
oszczędności.

Rajd rowerowy
W 2011r Fundacja „Szerokie Horyzonty” realizowała
projekt „Natura, rower i my”, który był dofinansowany
z środków unijnych. Głównym celem projektu było
propagowanie turystyki rowerowej. W ramach projektu
w okresie wakacyjnym zorganizowane były dwa rajdy
rowerowe „Doliną Strugi” na terenie gminy Mykanów,
„Doliną Warty” na terenie gminy Kruszyna, oraz dwie
wycieczki rowerowe „Szlakiem kultury ziemiańskiej”
z Borowna do Garnka i „Nad zalew w Ostrowach”
z Kruszyny do Ostrów n/Okszą. Łączna ilość
uczestników powyższych imprez to ponad 470 osób.
W rajdach uczestniczyli zarówno mieszkańcy gminy
Kruszyna jak i ościennych oraz w coraz większej liczbie
są to osoby z Częstochowy oraz dalszych zakątków
powiatu częstochowskiego. Rajdy i wycieczki rowerowe
udało się zorganizować dzięki pomocy i współpracy
z licznymi organizacjami i instytucjami, wymienić tu
należy Gminę Kruszyna, która udzieliła zwrotnej
pożyczki na realizację projektu, Bank Spółdzielczy
w Mykanowie, który jest stałym już sponsorem rajdów,
OR ARiMR w Częstochowie oraz organizacje

i instytucje, które przekazały swoje materiały
promocyjne dla uczestników czy lokalnej OSP, szkoły,
sklepy, które wsparły organizacyjnie projekt. Obecnie
trwają przygotowania do wydania folderu
zawierającego opisy tras rowerowych z zaznaczeniem
miejsc ciekawych pod względem przyrodniczym, czy
historycznym na naszym terenie.
Na początku sierpnia Fundacja „Szerokie
Horyzonty” zorganizowała wyjazd wakacyjny dla
6 dzieci z terenu gminy Kruszyna do Olsztyna
k/Częstochowy. Wyjazd, jak w poprzednim roku był
organizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Rodzin
Katolickich w Kłomnicach. Nasze dzieci dołączyły więc
do większej grupy z gminy Kłomnice, co sprzyjało
integracji, nawiązywaniu nowych znajomości i wspólnej
zabawie. W czasie pobytu organizowane były ciekawe
zajęcia muzyczne, plastyczne czy piesze wycieczki po
malowniczych zakątkach Olsztyna. Projekt był
dofinansowany przez Gminę Kruszyna w ramach
konkursu z zakresu przeciwdziałania patologiom
społecznym.

Aerobik
Serdecznie zapraszam wszystkich, niezależnie od wieku i umiejętności na
bezpłatne zajęcia aerobiku. Dzięki tym zajęciom nie tylko pozbędziesz się
zbędnych kilogramów, ale również rozciągniesz przykurczone mięśnie,
wzmocnisz kręgosłup i poprawisz sylwetkę. Zajęcia począwszy od 12 września,
będą odbywały się w każdy poniedziałek, środę i piątek o godzinie 19 w budynku
Zespołu Szkolnego w Widzowie.
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Piłkarska jesień w Gminie Kruszyna ruszyła
Jesień to czas, w którym każdy fan piłki nożnej może podziwiać to co w piłce najpiękniejsze Ligę Mistrzów i Ligę
Europy. Ale nie każdy z nas może znaleźć się na stadionie w Barcelonie czy w Londynie ale każdy z nas może przyjść
na boisko w Kruszynie, Lgocie czy w Widzowie i dopingować nasze lokalne drużyny, które rozpoczęły sezon
2011/2012. W tym roku reprezentują nas cztery zespoły:
Płomień Lgota Mała – klasa B
Kmicic Kruszyna – klasa B
Polonia-Unia Widzów – klasa A
Trampkarze Polonia-Unia Widzów
Poniżej przedstawiamy terminy i godziny spotkań. Drużyny z lewej strony będą gospodarzami spotkań czyli mecze
będą rozgrywane na boisku tych drużyn. Zapraszamy i prosimy o wsparcie aby nasi uzyskali jak najlepsze wyniki.
17-18 września
Polonia-Unia Widzów – Naprzód Ostrowy, 17 wrzesień (sobota), godz. 16:30
Kmicic Kruszyna – Sparta Nowa Wieś, 18 września (niedziela), godz. 16:30
Świt Borowno – Płomień Lgota Mała, 18 września (niedziela), godz. 16:30
Trampkarze MKS Myszków – Polonia-Unia Widzów, (sobota) godz. 13:00
20 września
Trampkarze Polonia-Unia Widzów – KS Częstochowa 20 września (wtorek), godz. 17:00
24-25 września
Grom Miedźno – Polonia-Unia Widzów, 24 wrzesień (sobota), godz. 16:00
Płomień Lgota Mała – Alkas Aleksandria, 25 września (niedziela), godz. 16:30
Maraton Waleńczów – Kmicic Kruszyna, 25 września (niedziela), godz. 16:30
Trampkarze Polonia-Unia Widzów –Olimpia Huta Stara 24 września (sobota), godz. 13:00
1-2 października
Sokół Wręczyca Wielka – Polonia-Unia Widzów, 1 październik (sobota), godz. 15:30
Alkas Aleksandria – Kmicic Kruszyna, 2 październik (niedziela), godz. 16:00
Sparta Nowa Wieś – Płomień Lgota Mała, 2 październik (niedziela), godz. 16:00
Trampkarze Polonia Poraj – Polonia-Unia Widzów, 1 października (sobota) godz. 13:00
8-9 października
Polonia-Unia Widzów – Warta Zawada, 8 październik (sobota), godz. 15:00
Płomień Lgota Mała – Maraton Waleńczów, 9 październik (niedziela) godz. 15:30
Świt Borowno – Kmicic Kruszyna, 9 październik (niedziela) godz. 15:30
Trampkarze Polonia-Unia Widzów – Zieloni Żarki (sobota), godz. 13:00
15-16 października
Błękitni Libidza – Polonia-Unia Widzów, 15 październik (sobota), godz. 14:30
Kmicic Kruszyna–- Płomień Lgota Mała, 16 październik (niedziela), godz. 15:00
Trampkarze Płomień Częstochowa – Polonia-Unia Widzów, 15 października (sobota) godz. 13:00
22-23 października
Polonia-Unia Widzów – Orzeł Kiedrzyn (Częstochowa), 22 październik (sobota), godz. 14:00
Sparta Nowa Wieś – Kmicic Kruszyna, 23 październik (niedziela), godz. 14:30
Płomień Lgota Mała – Świt Borowno, 23 październik (niedziela), godz. 14:30
Trampkarze Polonia-Unia Widzów – Lot Konopiska, 22 październik (sobota), godz. 13:00
29-30 października
Grom Cykarzew – Polonia-Unia Widzów, 29 październik (sobota), godz. 13:30
Alkas Aleksandria – Płomień Lgota Mała, 30 październik (niedziela), godz. 13:30
Kmicic Kruszyna – Maraton Waleńczów, 30 październik (niedziela), godz. 13:30
Trampkarze Polonia-Unia Widzów – MKS Myszków, 29 październik (sobota), godz. 13:00
5-6 listopada
Polonia-Unia Widzów – Liswarta Popów, 5 listopad (sobota), godz. 13:00
Trampkarze KS Częstochowa – Polonia-Unia Widzów, 5 listopad (sobota) godz. 13:00
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