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Coraz częściej w naszym codziennym życiu króluje zwrot „nie 

mam czasu”. Brakuje czasu dziecku w przedszkolu, szkole, dorosłym

w pracy i życiu codziennym. Jak to się dzieje? Obserwujemy coraz 

większy rozwój techniki, która to sprawia, że codzienne czynności stają 

się dużo łatwiejsze, a jednak odczuwamy brak czasu. Dzień zaczyna się 

i niemalże za chwilę z przykrością stwierdzamy, że się kończy. Często 

łapiemy się na tym, że żyjemy jak maszyny, chcemy z czasu, który jest 

nam dany wycisnąć jak najwięcej, więc trzeba szybko iść, jechać, 

myśleć, pracować, telefonować, rozmawiać i.t.d., bo przecież tak dużo 

niezbędnych rzeczy, przedmiotów musimy kupić, wiele spotkań, 

rozmów zaliczyć i tak wpędzamy się w błędne koło. Chcemy koniecznie 

dorównać otaczającym nas ludziom. Zatraciła się gdzieś wyjątkowość 

życia człowieka. Wydaje mi się, że przez to zbyt szybkie tempo nie 

dostrzegamy naszego własnego życia, które niestety tak szybko mija. 

Zbliżający się czas wakacji i urlopów to dobry moment na 

spowolnienie, na refleksję nad własnym życiem, na przewartościowanie 

działań, na zastanowienie się „kim jestem?”, na bycie sami ze sobą

w ciszy i spokoju choćby we własnym ogródku., na poprawę relacji

z ludźmi. A będzie ku temu wiele możliwości w naszym najbliższym 

otoczeniu. Różni organizatorzy, wzorem ubiegłego roku, podjęli się 

urozmaicić nam letni czas różnymi festynami, zabawami, zawodami. 

Otwórzmy się na ludzi i spróbujmy znaleźć radość w najprostszej 

zabawie, spotkaniu podejmowanym mimochodem w przerwie pomiędzy 

codziennymi obowiązkami.
„Spieszmy się wolniej” by dostrzec, że słońce świeci,

a otaczająca nas przyroda jest naprawdę urocza. Tego wszystkim 

Państwu życzę z całego serca.

Jadwiga Zawadzka - Wójt Gminy
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Zakończono realizację zadania p.n. „Remont placu Obszarów Wiejskich. Zakończenie realizacji całego 

przedcmentarnego w miejscowości Kruszyna”. Przed zadania zaplanowano na wrzesień 2012 roku. Roboty 

główną bramą wejściową na powierzchni ponad realizują wspólnie: Zakład Remontowo-Budowlany 
2 „BUDO-MAX” i firma „MONTER” z Częstochowy.1.000,00 m  została ułożona kostka betonowa. Na 

W najbliższym czasie zakończą się roboty drodze wzdłuż północnego muru cmentarnego 
adaptacyjne na cele społeczno-kulturalne wykonano dywanik asfaltowy o długości 260,00 m. 
pomieszczeń w remizie strażackiej w Widzowie. Pobocze od strony cmentarza zostało utwardzone 
Zadanie realizowane jest w całej części parterowej,kruszywem drogowym, z przeznaczeniem na 
z wyłączeniem garażu. Zakres robót obejmuje m.in.  dodatkowe miejsce parkingowe. Wykonawcą robót 
gipsowanie oraz malowanie ścian i sufitów, wymianę było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych 
stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę łazienek„MYSZKÓW”. Całkowity koszt zadania wynosi prawie 
i zaplecza kuchennego, wykonanie posadzek,  160 tys. zł. Kwotę ok. 65 tys. zł stanowi dotacja ze 
ułożenie wykładzin i płytek podłogowych, montaż środków Unii Europejskiej. Pozostałe wydatki zostały 
podjazdu dla niepełnosprawnych. W ramach zadania uregulowane ze środków własnych Gminy.
dostarczone zostanie wyposażenie w postaci mebli Trwa budowa świetlicy wiejskiej w Teklinowie. 

kuchennych, lodówki i kuchni gazowej. Łączne koszty Wykonana została bryła budynku wraz ze stropem, 

przedsięwzięcia w kwocie ok. 100.000,00 zł zostaną p r z y ł ą c z a ;  w o d o c i ą g o w e ,  k a n a l i z a c y j n e

pokryte z dotacji unijnej i dochodów własnych Gminy. i  energetyczne ora znaczna część placu 

Wykonawcą prac jest firma „FILAR” z Cykarzewa manewrowego. Aktualnie prowadzone są prace 

Północnego.dekarskie, wznoszone są brakujące ścianki działowe 
W miesiącach czerwiec i lipiec będą wykonywane oraz  rozprowadzane są instalacje wodociągowo
konserwacje rowów w ramach wykorzystania -kanalizacyjne i ciepłownicze. W pierwszej dekadzie 
Funduszu Sołeckiego na 2012 rok. Przeprowadzono maja został odebrany I etap prac. Dokumenty 
procedury wyboru wykonawców robót. W najbliższym odbiorowe będą podstawą do przygotowania  
czasie zostaną podpisane umowy z wykonawcami.wniosku o wypłatę pierwszej transzy środków 

pomocowych z unijnego Programu Rozwoju 

kwiecień / maj 2012

Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych
w Gminie Kruszyna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych, 

w 2012r. kolejny raz złożył wniosek o dofinansowanie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

realizacji projektu w ramach Priorytetu VII Programu W celu zwiększenia szans na pozyskanie pracy, 

Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013, do umożliwimy  zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku 

w Katowicach Wydziału Europejskiego Funduszu pracy. Warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym 

Społecznego pod tytułem „Aktywizacja społeczno będą miały na celu nabycie umiejętności

-zawodowa bezrobotnych w Gminie Kruszyna”. w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych, 
Wniosek uzyskał pozytywną ocenę, więc GOPS przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, prezentacji 

w Kruszynie otrzyma dotację na realizację zadania własnej osoby, przedsiębiorczości, radzenia sobie ze 
w łącznej kwocie 237.758,82zł. Warunkiem uzyskania stresem. Doradca zawodowy będzie pomagał również 
dotacji było zagwarantowanie wkładu własnego każdemu uczestnikowi w wyborze odpowiedniego 
w kwocie 35.527,18zł. Okres realizacji projektu kursu zawodowego. Wszystkie działania jakimi będą 
obejmuje lata 2012-2013 . W 2012r. działaniami, które objęci uczestnicy projektu koncentrować się będą 
maja na celu zwiększenie aktywizacji społeczno przede wszystkim na wsparciu osób w celu zwiększenia 
-zawodowej zamierzamy objąć  14 osób. Projekt jest ich szans na zatrudnienie.
skierowany do osób bezrobotnych o niskich lub M.W-Z.
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Kosztowne wypalanie traw
Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz naszej Gminy, tereny upraw rolniczych i leśnych dość 

przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta często ze sobą sąsiadują, a czasami wręcz przenikają 

liczba pożarów łąk i nieużytków. Spowodowane jest to, się. Ogień z nieużytków niejednokrotnie przenosi się na 

niestety, wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne 

Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności, która ze drzewostany, które po pożarze odradzają się przez 

względu na występujące w tym czasie okresy wegetacji wiele dziesiątek lat.
WYPALANIE TRAW JEST NAPRAWDĘ stanowi doskonałe podłoże palne, co w zestawieniu

NIEBEZPIECZNE, ALE TEŻ NIEDOZWOLONE! z dużą aktywnością czynnika ludzkiego w tym sektorze, 
Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za ponad 

o ochronie przyrody  (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest 
1220 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, człowiek, nadal bowiem od pokoleń wśród wielu 
pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, rolników panuje przekonanie, że spalenie trawy 
szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy,
131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Nic 
przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub bardziej błędnego.
szuwary…- podlega karze aresztu albo grzywny”.Ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo 

Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r.pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz 
o lasach (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.); asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje 
„w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak równieżsię szereg związków chemicznych będących truciznami 
w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Niszczone są miejsca 
d z i a ł a ń  i  c z y n n o ś c i  m o g ą c y c h  w y w o ł a ć  lęgowe wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi
niebezpieczeństwo, a w szczególności:i w krzewach. Palą się również gniazda już zasiedlone,

rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego a zatem z jajeczkami lub pisklętami (np. tak lubianych 
celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,przez nas wszystkich skowronków).
korzystania z otwartego płomienia,Dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom 
wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości 

oblatywanie łąk. Owady  giną w płomieniach, co 
roślinnych”.

powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów,
Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 

a w konsekwencji obniżenie plonów roślin. 
82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń 

Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się 
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) – kara 

w zasięgu pożaru  (tracą orientację w dymie, ulegają 
aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl 

zaczadzeniu). Dotyczy to również dużych zwierząt 
art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 

leśnych, takich jak sarny, jelenie czy dziki.
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U.Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny 
z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi: „Kto łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet 
sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu saren.
wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające Od palącego się poszycia gleby, zapaleniu ulega 
postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od podziemna warstwa torfu, który może zalegać nawet do 
roku do lat 10”.kilkunastu metrów w głąb. Są to pożary długotrwałe 

W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypalania traw (nawet do kilku miesięcy) i wyjątkowo trudne do 
włączyła się  także Unia Europejska. Założenia polityki ugaszenia. Ponadto, w przypadku, gdy zwykła łąka po 
rolnej UE regulują między innymi zagadnienia ochrony pożarze regeneruje się przez kilka lat, to pokłady torfu 
środowiska w rolnictwie. Jednym z narzędzi potrzebują na to kilku tysięcy lat.
umożliwiających dokonywanie pozytywnych przemian Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone
w tym sektorze jest system dopłat bezpośrednich.i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia 
Ta forma wsparcia unijnego, zobowiązuje użytkownika pomagają także powiewy wiatru. W przypadku 
gruntów do ich utrzymania zgodnie z normami tzn.gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często 
w dobrej kulturze rolnej - art. 7 ust. 1 pkt 2a Ustawawymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy 
z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach 
systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. z 2008 r. Nr ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również 
170, poz. 1051 z późn. zm.) ). bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. 

W związku z powyższym apelujemy i prosimy nie CO ROKU W POŻARACH WYWOŁANYCH 
wypalajcie traw, chrońcie środowisko i własne WYPALANIEM TRAW GINĄ LUDZIE.
zdrowie.Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla 

Artykuł opracowano na podstawie materiałówlasów. Z uwagi na znaczne zalesienie niektórych części 
mł. bryg. Katarzyny Boguszewskiej z KG PSP.

-

-
-
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Przedstawienie  pantomimiczne w Jackowie
Dnia 06.04.2012 w Kościele filialnym w Jackowie, z przedstawienia został zamieszczony na stronie 

odbyło się przedstawienie  pantomimiczne. W ten internetowej „youtube.pl”. Należy szukać go pod nazwą: 
niekonwencjonalny sposób uczczono Wielki Piątek „Uwolnij mnie pantonima Jacków”. Link do strony: 
- dzień szczególnie ważny dla wszystkich katolików. Po http://www.youtube.com/watch?v=AdxrsyGVSZA
raz kolejny można było obejrzeć przedstawienie Serdecznie prosimy wszystkich o komentarze, 
obrazujące walkę dobra ze złem, zwycięstwo Boga nad opinie i oceny.
szatanem oraz słabości ludzkie, wiarę i nadzieję. W Wielki Czwartek również w Kościele Parafialnym 

W występie wzięli udział uczniowie ze Szkoły w Widzowie miała miejsce inscenizacja Męki Pańskiej, 
Podstawowej w Jackowie i ubiegłoroczni absolwenci przygotowana przez uczniów klas trzecich pod 
- dziś uczęszczający do Gimnazjum w Kruszynie. Dzieci kierunkiem pani Justyny Milejskiej-Cień.
do występu przygotowały panie: Aleksandra Zdjęcia z misterium można obejrzeć na stronie: 
Ko łaczkowska  i  I zabe la  Może j ko .  F i lm ik http://www.zswidzow.kruszyna.pl

Sekcja łucznicza ULKS „Kmicic" powstała przy 2 maja br. na zawodach międzywojewódzkich
Szkole Podstawowej w Kruszynie w 2001 roku. w Suchej Beskidzkiej drużyna  zajęła VI miejsce,
Inspiracją do założenia sekcji był otrzymany sprzęt a Mateusz Błaszczyk II nagrodę rzeczową i VII miejsce 
z Polskiego Związku Łuczniczego, a także chęć punktowane. Dziewczynki: Aleksandra Kubik - X, 
zagospodarowania leśnej strzelnicy położonej przy Natalia Simińska - VIII i Sandra Kurek VI. 
drodze Kruszyna - Jacków, a stanowiącej niegdyś W ramach swej działalności łucznicy z Kruszyny 
mienie LOK . organizowali pokazy i naukę strzelania dla 

Treningi jednak odbywają się na sali gimnastycznej wychowanków Powiatowego Domu Dziecka
i przed szkołą - bliżej do magazynu sprzętu w  zimie w Chorzenicach oraz dla reprezentacji samorządu 
ciepło i widno. Zajęcia są prowadzone jeden raz powiatu bocheńskiego z Niemiec. 
w tygodniu (piątek, 2-3 godziny) z wykorzystaniem  Łucznictwo to dyscyplina olimpijska, widowiskowa, 
łuków klasycznych (bez wspomagania naciągu ale mało popularna, aby zyskać należne sobie miejsce 
bloczkami i mechanicznego zwalniania cięciwy czeka na swojego Małysza czy Justynę Kowalczyk.
- spustu). W powiecie częstochowskim żadna gmina nie może 

Raz w miesiącu organizowany jest łuczniczy Puchar poszczycić się reprezentacją w łucznictwie. Jedynie 
Szkół. W czerwcu pucharowe wyróżnienia za pierwsze Kruszyna pod kierownictwem Włodzimiera Wasiaka na 
miejsca w swoich kategoriach wiekowych otrzymają: przekór wszystkim przeciwnościom utrzymuje sekcję 
Natalia Simińska, Justyna Ościk, Mateusz Błaszczyk. łuczniczą przy ULKS „Kmicic”. Na Śląsku jest 

Łucznicy uczestniczą w zawodach takich jak zarejestrowanych 18 sekcji łuczniczych, najbliżej nas w 
międzywojewódzkie turnieje Robin Hooda w Kamyku Kamyku.
i na Podbeskidziu: Jasienica, Goleszów, Wadowice. Z łucznikami z Kamyka utrzymujemy stałą 
Reprezentacja Kruszyny dotarła także na krajowe współpracę, wspólnie wyjeżdżamy na zawody
zawody w Prudniku i międzynarodowe w Oczkowie i wzajemnie się dopingujemy.
k. Żywca. Marzen iem łuczn ików z  Kruszyny  by łoby  

W 2007 roku złoty medal z Kamyka przywiózł odrestaurowanie strzelnicy, którą próbuje pochłonąć las 
Sebastian Peszke . W maju ubiegłego roku w Suchej i jest dewastowana przez nieodpowiedzialnych 
Beskidzkiej I i III miejsce zajęli Mateusz Błaszczyk odwiedzających ludzi. 
(szkoła podstawowa) i Adrian Bodanka (gimnazjum). Pozostaje nadzieja, że kiedyś strzelnica odzyska 
Srebrnych krążków w ostatnich latach było więcej. świetność i stanie się miejscem spotkań łuczników.

W.W.

Sekcja łucznicza w Kruszynie

Sport w szkołach - podsumowanie I półrocza w roku szkolnym 2011/2012
Przez minione 6 miesięcy roku 2012 uczniowie ze Bez startowania w zawodach sportowych, bez 

szkół z terenu Gminy Kruszyna uczestniczyli w wielu możliwości ciągłego doskonalenia się i sprawdzania 
imprezach sportowych od zasięgu gminnego na swoich możliwości, a jednocześnie pokazywania 
eliminacjach do zawodów ogólnopolskich kończąc. Jak naszemu otoczeniu, że w naszej gminie też drzemie 
zawsze były sukcesy, ale i porażki. potencjał nie byłoby  tych wyników, które osiągają nasi 

Turnieje, w których uczestniczyliśmy organizowane uczniowie. Jednocześnie sportowcy mają alternatywę 
były między innymi przez szkoły, Szkolny Związek na spędzanie wolnego czasu oraz swoim 
Powiatu Częstochowskiego, Śląski Szkolny Związek postępowaniem dają pozytywny przykład rówieśnikom
Sportowy, Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły i młodszemu pokoleniu. 
Sportowe w Częstochowie. Współpracowaliśmy ze Jak wspomniałem uczniowie uczestniczyli
Starostwem Powiatowym w Częstochowie, które w zawodach różnej rangi, ale i także w różnych 
dofinansowało nam 5 turniejów sportowych. dyscyplinach sportowych, poniżej przedstawiłem kilka 

Największe jednak wsparcie otrzymujemy od Gminy danych w postaci wykresu:
Kruszyna.
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Jak wynika z wykresu najczęściej uczniowie rozgrywek na wyższym szczeblu, rozpoczęli treningi 
uczestniczą w zawodach na szczeblu powiatowym wcześniej niż zwykle. Niestety pomimo, że 
i należy tutaj zaznaczyć, że na tym polu osiągamy indywidualnie zajęliśmy wysokie miejsca to po 
największe sukcesy już od kilku lat. ostatecznych obliczeniach okazało się, że dziewczętom 
 W tym roku chłopcy jak również dziewczęta ze szkoły z Widzowa do 3 miejsca zabrakło 9 punktów przy 
podstawowej w Zespole Szkolnym w Widzowie zajęli zdobytych 680, ale uczniowie nie poddają się i obiecują 
4 miejsce w powiecie częstochowskim w Igrzyskach że za rok staną na podium. 
Szkół Podstawowych w Piłce Ręcznej. W klasyfikacji indywidualnej miejsce 1 w powiecie 

W Igrzyskach Szkół Podstawowych w Tenisie zajęła Karolina Wierzba z Widzowa w pchnięciu kulą, 
Stołowym najlepszymi z naszej gminy okazali się miejsce 2 Patrycja Rybak z Kruszyny w biegu na 100 
chłopcy także z Widzowa zajmując 6 miejsce metrów, miejsca 3 Paula Borczyk i Dominik Błaszczyk
w powiecie. z Kruszyny w pchnięciu kulą oraz Kamil Pruciak

Po raz pierwszy nasi uczniowie uczestniczyli z Widzowa w rzucie oszczepem. 
w Międzygminnej Szkolnej Lidze Szachowej, w której Na uwagę i wyróżnienie zasługują zawodniczki, które 
drużyna z Zespołu Szkolnego w Widzowie zajęła uzyskały takie same wyniki jak ich koleżanki z miejsc
3 miejsce pomimo nieuczestniczenia w jednym 3 lecz zostały sklasyfikowane na miejscach 4 tylko 
z turniejów. dlatego, że ich numery startowe zostały wylosowane 

R ó w n i e ż  w  r o z g r y w k a c h  s z a c h o w y c h  jako dalsze. Są to uczennice z Zespołu Szkolnego
organizowanych w ramach Igrzysk i Gimnazjady w Widzowie: Domagała Ewelina w biegu na 100 metrów 
Powiatu Częstochowskiego już można powiedzieć i Sandra Kołaczkowska w pchnięciu kulą. 
tradycyjnie uplasowali się na wysokich miejscach, Z wykresu widać, że nasi uczniowie uczestniczyli 
awansując do rozgrywek rejonowych: 1 miejsce także w zawodach rangi regionalnej czy rejonowej. 
dziewczęta z Zespołu Szkolno Przedszkolnego Pierwsze z nich to zawody piłki nożnej organizowane 
w Lgocie Małej (w klasyfikacji indywidualnej Julia Dudek dla uczniów z Gminy Kruszyna oraz okolic włączając 
1 miejsce, Żaklina Dudek 3 miejsce w powiecie), powiat radomszczański sąsiedniego województwa. 
1 miejsce chłopcy z gimnazjum w Zespole Szkolnym Zwycięskimi drużynami okazały się zespoły
w Widzowie (w klasyfikacji indywidualnej Pruciak Kamil z Radomska i Mstowa, 3 miejsce zajęła szkoła 
1 miejsce w powiecie), 3 miejsce chłopcy z gimnazjum podstawowa z Zespołu Szkolnego w Kruszynie.  
w Zespole Szkolnym w Kruszynie (w klasyfikacji Następne to największe osiągnięcie uczniów szkół
indywidualnej Górnicz Albert 4 miejsce w powiecie), z terenu Gminy Kruszyna, przynajmniej od czasu 
3 miejsce dziewczęta z gimnazjum w Zespole Szkolnym utworzenia gimnazjów, jeżeli nie pierwsze w historii 
w Widzowie (w klasyfikacji indywidualnej Dobrakowska naszej gminy. Uczniowie Kamil Pruciak i Dariusz Lampa 
Anna 3 miejsce w powiecie). zajęli II miejsce w zawodach rejonowych (powiat 

Można napisać, że najbardziej oczekiwanymi częstochowski, miasto Częstochowa, powiat kłobucki) 
zawodami w tym roku była Gimnazjada w Lekkiej rozgrywanych w ramach Wojewódzkiej Gimnazjady 
Atletyce, ponieważ uczniowie pamiętając rok poprzedni Młodzieży Szkolnej w szachach. Kamil zajął 3 miejsce
kiedy to niewiele brakowało aby drużyna chłopców w rejonie w klasyfikacji indywidualnej. Dla 
z Kruszyny (9 punktów przy zdobytych 738)  oraz (45 przypomnienia wspomnę, że w zeszłym roku także 
punktów przy zdobytych 583) drużyna dziewcząt uczniowie z Widzowa zajęli III miejsce w rejonie. 
z Widzowa zajęły 3 miejsca w powiecie i przeszły do K.D.
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Chcąc poznać zasady działania polskiego Posłowie obradują na posiedzeniu parlamentu 

p a r l a m e n t u  o r a z  s p e c y f i k ę  p r a c y  na sali sejmowej i pracują też w komisjach. Na Sali 

parlamentarzysty, uczniowie Szkoły Podstawowej głosuje się już nad gotowymi ustawami.

w Lgocie Małej zaprosili do siebie posła na sejm W komisjach sejmowych  wypracowuje się pewne 

Rzeczpospolitej Polskiej Pana Marka Balta. stanowiska. Każdy poseł ma obowiązek być co 

Pomimo napiętego grafiku przybył 9 marca. najmniej w dwóch komisjach. Ja jestem członkiem 

komisji Ochrony zdrowia i Ochrony środowiska.

Dodatkowym zajęciem posłów jest praca

w zespołach parlamentarnych. Posłowie powołują 

zespoły do realizacji jakiś zadań, jakiś celów. Ja 

powołałem dwa takie zespoły. Jeden do 

p rzywrócen ia  po łączeń  eksp resowych

i pospiesznych pomiędzy Wrocławiem, Opolem, 

Częstochową i Warszawą. Jest dużo torów 

niewyremontowanych, uszkodzonych i należy je 

naprawić. Kolejnym zespołem, który założyłem

i którego jestem przewodniczącym to zespół do 

spraw służb mundurowych: policji, straży pożarnej, 

wojska, straży granicznej.Wykład rozpoczął się ciepłym przywitaniem przez 
Praca posła to też spotkania z obywatelami. Ja dzieci, następnie gość specjalny opowiedział

przyjmuję bardzo wielu mieszkańców całego w skrócie swoją historię życia politycznego, która 
naszego regionu, którzy przychodzą z różnymi doprowadziła go do polskiego Parlamentu. 
problemami, proszą o pomoc w załatwianiu spraw. Podkreślił, że warto być otwartym na wiedzę, 

ponieważ ona nie tylko poszerza horyzonty, ale 

przede wszystkim otwiera przed ludźmi nowe 

możliwości. Poseł tłumaczył w jaki sposób pracuje 

sejm i jak pracują posłowie.

Młodzi ludzie mieli kilka pytań do posła.

Adrian Gizler: Co to jest sejm?

Sejm to zjazd posłów z różnych miejsc

w Polsce. Posłowie są wybierani co 4 lata przez 

osoby, które ukończyły 18 lat. Dla wszystkich 

mieszkańców mają uchwalać prawo - tzw. ustawy. 

Jest to prawo najwyższego rzędu. One regulują 

życie w całej Polsce.
Ludzie przychodzą np. bo uważają, że źle została Posiedzenia sejmu zwołuje co dwa tygodnie 
naliczona emerytura przez ZUS. ZUS jest marszałek sejmu. Najczęściej zaczynają się
instytucją centralną, więc ja mogę zapytać prezesa o godzinie dziewiątej w środę, a kończą
czemu danemu obywatelowi właśnie tak naliczono o p ię tnaste j  w p iątek.  Obrady t rwają 
emeryturę. Obywatele skarżą się na opiekęnieprzerwanie, ogłaszane są tylko przerwy od 
w szpitalach. Jako poseł mogę złożyć wniosek do godziny pierwszej w nocy do siódmej rano. Dwa 
NIK o skontrolowanie jakiejś instytucji publicznej dni sejm obraduje nad ustawami, a w trzecim dniu 
g d y  m a m  p o d e j r z e n i e ,  ż e  s ą  j a k i e ś  są głosowania.
nieprawidłowości. Posłowie mają również dostęp 

Sejm polski ma długie tradycje. W Polsce sejmy 
do informacji tajnych.

odbywały się już w średniowieczu. Musicie 
Adam Maj: Czy od początku chciał pan zostać wiedzieć, że dawniej kobiety nie miały praw 
posłem?wyborczych tylko mężczyźni. Na szczęście zostało 

Nie. Na początku chciałem zostać radnym to zmienione.
miasta Częstochowy.Piotr Jurczyk: Czym zajmują się posłowie?

Lekcja parlamentaryzmu
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Opowiadając o funkcjonowaniu parlamentu, 

poseł, chcąc sprawdzić co uczniowie wiedzą także 

zadawał pytania, a za prawidłową odpowiedź 

nagradzał.

Na zakończenie pan Marek Balt zaprosił nas do 

gmachu sejmu do Warszawy. Wizyta doszła do 

skutku 10 maja i przeszła nasze najśmielsze 

oczekiwania. W wycieczce wzięli udział uczniowie 

dwóch szkół: Szkoły Podstawowej w Lgocie Małej 

oraz Szkoły Podstawowej w Kruszynie. Dzięki 

staraniom pana posła Bal ta mogl iśmy 

uczestniczyć w obradach sejmu. Widzieliśmy jak 
Mateusz Remiszewski: Co to jest immunitet pracują komisje sejmowe. Zwiedziliśmy gmach 
poselski? parlamentu oraz gościliśmy w gabinecie pana 

Jest to ochrona posła podczas wykonywania marszałka Jerzego Wenderlicha.
mandatu poselskiego. Nie można posła Z sejmu Traktem Królewskim udaliśmy się na 
aresztować, nie można go zatrzymać, Stare Miasto, które w czasie wojny w 90% 
przesłuchiwać, ukarać. Posła nie wolno do niczego zniszczone z pietyzmem zostało odbudowane
zmuszać. Zgodnie z tym co mówi konstytucja poseł i wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa 
podejmuje decyzje zgodnie ze swoją wiedzą UNESCO. Przed Grobem Nieznanego Żołnierza 
i sumieniem. Kiedyś gdy nie było immunitetu to oddaliśmy hołd wszystkim poległym w obronie 
posłowie byli zatrzymywani, aresztowani żeby nie Ojczyzny, widzieliśmy także zmianę warty. Po 
dojechać na głosowanie jakiejś ustawy i ustawa dotarciu na Plac Zamkowy od razu sprawdziliśmy, 
przepadała albo przechodziła inna. czy stojący na kolumnie król Zygmunt nie opuścił 
Krystian Stacherski: Kim pan był zanim pan szabli, gdyż wedle starej legendy oznaczałoby 
został posłem? nadejście ciężkich czasów dla Ojczyzny. 

Uspokojeni widokiem wysoko uniesionego Ukończyłem szkołę podstawową, średnią, 
królewskiego oręża odwiedziliśmy kościół Św. studia – Politechnikę w Częstochowie, wydział 
Krzyża gdzie zobaczyliśmy odlaną z brązu kopię zarządzania. Pracowałem również jako 
figury Chrystusa dźwigającego krzyż (oryginał wykładowca na Politechnice. Obecnie pracuję na 
znajduje się w Kruszynie). Podziwialiśmy również Hucie Częstochowa. Zaczynałem od zwykłego 
nowy Stadion Narodowy. W drodze powrotnej robotnika, potem byłem brygadzistą, mistrzem, 
zatrzymaliśmy się jeszcze na lotnisku.kierownikiem. Obecnie jestem zastępcą dyrektora 

do spraw remontów. Angażowałem się w pracę 

wielu stowarzyszeń m.in. w stowarzyszenie „Pro 

Europa”, które razem z rządem polskim 

organizowało referendum w sprawie przystąpienia 

Polski do Unii Europejskiej. Byłem radnym 

Częstochowy dwóch kadencji. W drugiej kadencji 

byłem przewodniczącym Rady Miasta, a obecnie 

jestem posłem.

Cezary Kręt: Jaki lubił pan przedmiot w szkole?

Geografia - to był mój konik.

Piotr Jurczyk: Lubi pan grać w piłkę?

Kiedyś lubiłem teraz nie mam na to czasu, 
Do domu wracaliśmy zmęczeni ale bardzo zwłaszcza, że piłka jest bardzo kontuzyjnym 

zadowoleni. Dziękujemy panu posłowi Markowi sportem. Chodzę na siłownię, jeżdżę na nartach, 
Baltowi za zaproszenie do sejmu, a naszym pływam na żaglówkach, nurkuję.
nauczycielom: Joannie Zasępie, Magdalenie Natalia Maj: Czy był już pan kiedyś w Lgocie?
Kowalczyk, Krystynie Flis i Beacie Poroszewskiej Byłem w Kruszynie, ale w Lgocie jeszcze nie. 
za zorganizowanie wyjazdu i opiekę!Bardzo się cieszę, że was poznałem, miło mi u was 

gościć.
Cezary Kręt
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W dniu 24.05 2012r. w Gminnym Przedszkolu

w Kruszynie odbyły się zajęcia pokazowe. Była to 

okazja do zaprezentowania umiejętności dzieci  

jakie zdobyły podczas cyklu zajęć w ramach 

projektu „Wesołe przedszkole” finansowanego

z EFS i Unii Europejskiej. Podczas tego spotkania 

dyrektor Centrum Edukacyjnego ATUT pan Marcin 

Janiszewski w ramach podziękowania za 

współpracę i duże zaangażowanie gminy oraz 

włożony wkład  w realizację projektu „Wesołe 

przedszkole” wręczył pani Wójt Gminy Kruszyna  

Certyfikat „Firma równych praw”. Jest to 

wyróżnienie Regionalnej Izby Przemysłowo

– Handlowej w Gliwicach.

Zajęcia pokazowe w Gminnym Przedszkolu w Kruszynie

C.K.

W tym roku szkolnym wielu powodów do dumy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768
dostarczyli nam uczniowie Gimnazjum im. -1864. Od konfederacji barskiej do powstania 
Bohaterów Września w Kruszynie, którzy uzyskali styczniowego.”
zaszczytne tytuły laureatów i finalistów Uroczysta gala wręczenia dyplomów miała 
Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. miejsce 16 kwietnia 2012 r. w Miejskim Domu 
Sukcesy uczniów stanowią najlepszy dowód pracy Kultury w Częstochowie. Prowadziła ją pani 
i poświęcenia nauczycieli, którzy dzielą się z nimi dyrektor Delegatury w Częstochowie Anna 
swoją wiedzą nie tylko na obowiązkowych Gamalczyk. W uroczystości uczestniczyła również 
zajęciach lekcyjnych, lecz także poza nimi – na pani wójt Jadwiga Zawadzka, a wręczenia 
kółkach zainteresowań. dyplomów dokonał pan wicekurator Tadeusz 

Głównym ce lem pracy  dydak tyczno Żesławski.
-wychowawczej jest wskazywanie uczniom 
właściwej drogi rozwoju oraz rozwijanie ich 
zdolności i zainteresowań. Jeżeli „zasiane ziarno 
nauki padnie na żyzny grunt”, będzie można 
zbierać słodkie owoce i sięgać po laury 
zwycięstwa.

Oto nazwiska osób, którym się to udało:

1. Krystian Kokoszka- uczeń kl. IIIa, laureat 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Biologii i Fizyki, finalista Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z Chemii, Geografii, 
Historii oraz finalista Ogólnopolskiego Konkursu 

Zdobycie zaszczytnych tytułów laureatów Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża 
pozwoliło uczniom klas trzecich na zwolnieniepolskiego w latach 1768-1864. Od konfederacji 
z egzaminu gimnazjalnego z części przyrodniczej barskiej do powstania styczniowego.”
oraz uzyskanie dodatkowych punktów przy 

2. Paulina Rygał- uczennica kl. III b, laureatka rekrutacji do szkół średnich
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy z Biologii.
dalszych sukcesów w nauce.

3. Piotr Kaczorowski- uczeń kl. II,  laureat 
 Doceniamy fakt, że sukcesy te zostały okupione Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
waszą ciężką i systematyczną pracą. Stawiajcie z Historii.
sobie w życiu równie szczytne cele i dążcie do ich 

4. Patryk Wałek- uczeń kl. III b, finalista realizacji.
Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy 

„Najlepsi z najlepszych”

J.M-C., P.K.
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Pan Rorat Stanisław to mieszkaniec wsi Widzów. zawodników, odpowiadał za uiszczenie wszystkich 
Pracuje w PKP w charakterze elektromontera. Człowiek niezbędnych opłat  związanych z udziałem
dla którego praca społeczna na rzecz lokalnego w rozgrywkach, zapewniał usługi trenerskie dla 
środowiska jest pasją. zawodników

W roku 1973 mając 16 lat został członkiem ULKS UNIA – POLONIA Widzów posiada własne 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Widzowie, gdzie jako boisko, które jest nienagannie utrzymywane. To również 
młody strażak służył pomocą mieszkańcom Widzowa zasługa Pana Rorata. 

Niewątpliwym sukcesem wieloletniego prezesa i okolicznych miejscowości.
Od roku 1986 swoje społecznikowskie umiejętności klubu jest umiejętność gospodarowania skromnymi 
realizował w działalności sportowej. Piłka nożna jest środkami finansowymi jakimi dysponował Klub. Pan 
jego ulubioną dyscypliną sportową. Mając 28 lat został Rorat aplikował do Urzędu Gminy o środki w ramach 
prezesem Ludowego Zespołu Sportowego UNIA współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wcielając 
WIDZÓW. Przez 11 lat na miarę ówczesnych się w funkcję księgowego sporządzał sprawozdania 
możliwości prowadził drużynę piłkarską zapewniając finansowe i rozliczał się z udzielonych dotacji. 

Dzielnie pozyskiwał sponsorów, „nie odpuścił” nikomu młodzieży zagospodarowanie wolnego czasu. W 1997 
kto tylko mógł i miał ochotę wesprzeć finansowo roku założył Uczniowski Ludowy Klub Sportowy 
działalność Klubu.POLONIA WIDZÓW i jednocześnie został szefem tego 
Dzięki temu „niezmordowanemu” sportowcowi,klubu. W 2001 roku nastąpiło połączenie obu klubów 
a przede wszystkim społecznikowi młodzież realizuje sportowych i powstał Uczniowski Ludowy Klub 
swoje piłkarskie marzenia. Sportowy POLONIA – UNIA WIDZÓW, który istnieje do 

W związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji chwili obecnej i odnosi sukcesy . Funkcję prezesa Klubu 
prezesa ULKS Polonia –Unia Widzów, Zarząd Klubu do końca 2011 r pełnił Pan Stanisław Rorat. 
oraz grupa działaczy sportowych składa serdeczne Pan Stanisław Rorat od 37 lat udziela się społecznie. 
podziękowania Panu Stanisławowi Roratowi za Jako prezes klubu sportowego w 100% był 
zaangażowanie, pracę i przeżyte emocje piłkarskie, odpowiedzialny za jego funkcjonowanie. Organizował 
życząc wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.wyjazdy sportowców na zawody, zapewniał transport, 

najczęściej prywatnymi samochodami, stroje dla 

Człowiek z pasją

19 maja Zarząd Stowarzyszenia Wspólne Działanie 
Miejscowości Teklinów i Pieńki Szczepockie kolejny raz 
zorganizował wycieczkę autokarową. Na wycieczkę tą 
jadą nie tylko mieszkańcy Teklinowa i Pieniek 
Szczepockich ale także Widzowa, Kruszyny
i Częstochowy. Zapowiada się piękny słoneczny dzień
i wiele niezapomnianych wrażeń związanych ze 
zwiedzaniem kopalni soli w Bochni - najstarszym 
nieprzerwanie działającym zakładem przemysłowym
w Europie.

Początki kopalni sięgają 1248 roku. Wtedy to odkryto 
pokłady soli kamiennej z czym związana jest legenda
o św. Kindze.

Po przybyciu na miejsce grupą naszą zaopiekowały 
się dwie sympatyczne przewodniczki.

zabaw dla dzieci. Zwiedzanie kopalni zakończyła Kopalnianą windą zjeżdżamy pod ziemię, następnie 
przeprawa łodzią w zalanej solanką komorze.przejażdżka podziemną kolejką i rozpoczyna się 

Cztery godziny spędzone pod ziemią w korytarzach zwiedzanie, które ma charakter podróży w czasie. Jest 
wydrążonych w skałach solnych, historia i widoki jakie to możliwe dzięki podziemnej ekspozycji multimedialnej 
ukazały się naszym oczom na długo zapadną w naszej (jedynej takiej na świecie) uruchomionej w końcu 2011 
pamięci.roku.

Ale to nie koniec wycieczki. Jeszcze obiad przy W opowiadaniu o historii kopalni pomagają 
wspólnym stole w kopalnianej restauracji i jedziemy do przewodniczkom polscy królowie, żupnicy genueńscy a 
Krakowa. W Krakowie uczestnicy wycieczki już nawet duch Cystersa – mnicha. Dzięki temu 
indywidualnie spędzają wolny czas na zwiedzanie zaprezentowany został nam rozwój techniki górniczej 
rynku. na przestrzeni wieków. 

Dzień dobiega końca, wracamy do domu, Krótką chwilę spędziliśmy również w komorze 
dziękujemy wszystkim uczestnikom za mile spędzony Ważyn na poziomie 250 m pod ziemia gdzie znajduje się 
wspólnie czas.małe boisko sportowe, 140 m zjeżdżalni oraz 

podziemna restauracja, sklepik z pamiątkami i mini plac 

Kopalnia soli w Bochni - najstarszy zakład przemysłowy w Europie

G.W.
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Natomiast w Polsce oficjalnie po raz pierwszy 
obchodzono Dzień Matki 26 maja 1923r. w Krakowie.

Obecnie Dzień Matki obchodzony jest w czterdziestu 
krajach na całym świecie.  Termin obchodów jest jednak 
różny. W większości państw Dzień Matki przypada na 
drugą niedzielę maja, jedynie w Polsce jest to dzień 26 
maja.

Aby tradycji stało się zadość młodsze oraz starsze 
dzieci z terenu Gminy Kruszyna, 
z okazji Dnia Mamy przygotowały wiele niespodzianek.

Pierwsze spotkanie z okazji Dnia Mamy, nie 
zapomniano tutaj także o Dniu Taty, odbyło się
w Gminnym Przedszkolu w Kruszynie 24 maja. Razem 
z rodzicami występ obejrzeli goście specjalni: Wójt 
Gminy Kruszyna- Pani Jadwiga Zawadzka oraz 
Dyrektor Centrum Edukacji ATUT- Pan Marcin 

Dzień Matki to najcieplejsze ze świąt w całym roku. Janiszewski.
Matka maleńkiego dziecka wzbudza podobne Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Lgocie Małej 
wzruszenie, jak matka staruszka, której dzieci już dla swoich Mam zorganizowali uroczystą akademię
dorosły. w dniu 25 maja.

Od najmłodszych lat uczymy się szacunku do 
naszych matek, a miłość, która nas 
z nimi łączy, to jeden z najpiękniejszych prezentów, 
jakimi obdarzyła nas natura.

Dzień Matki to święto, podczas którego powinniśmy 
okazać naszym rodzicielkom wyrazy miłości i szacunku 
w jakiś szczególny sposób, np.: obsypując naszą mamę 
kwiatami, upominkami lub buziakami, które przecież nic 
nie kosztują.

Początki w/w święta sięgają starożytnych Greków
i Rzymian. Kultem otaczano wtedy matki-boginie, 
symbole płodności oraz urodzaju. Zwyczaj powrócił
w siedemnastowiecznej Anglii pod nazwą „niedziela u 
matki” i początkowo oznaczał wizytę w katedrze. Dzień, 
w którym obchodzono to święto był wolny od pracy. Do 
tradycji należało składanie matce podarunków, głównie 

Przedszkolaki z Gminnego Przedszkola w Lgocie 
kwiatów oraz słodyczy, w zamian za otrzymane 

Małej zaprosiły na swój występ rodziców w dniu
błogosławieństwo. Zwyczaj przetrwał do około XIX 

28 maja. Grupa młodszych dzieci dla zaproszonych 
wieku. Ponownie zaczęto go obchodzić po zakończeniu 

gości przygotowała inscenizację bajki pod tytułem „Wilk 
II wojny światowej.

i siedem koźlątek”, natomiast dzieci z grupy 5,6-taków 
zaprezentowały inscenizację muzyczno-ruchową  
zatytułowaną „Słodkolandia”.

Również w dniu 28 maja uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Jackowie przygotowały dla swoich 
Mam miłą niespodziankę. Starsze dzieci wystąpiły
w przedstawieniu pod tytułem „Niania”, natomiast 
młodsze dzieci umiliły czas zaproszonym gościom 
recytując wiersze oraz śpiewając piosenki.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kruszynie  
wystąpili w roli aktorów recytujących wiersze
i śpiewających piosenki z okazji Dnia Mamy, w dniu
1 czerwca.

Przedszkolaki z Gminnego Przedszkola w Widzowie 
oraz uczniowie z Zespołu Szkolnego w Widzowie swój 
występ artystyczny poświęcony Mamom jak również 

Inaczej historia tego święta przedstawia się Tatom zaprezentowali podczas bezalkoholowego  
w Stanach Zjednoczonych. W 1858r. amerykańska festynu rodzinnego, zorganizowanego przy Parafii 
nauczycielka Ann Maria Reeves Jarvis ogłosiła Dni  Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Widzowie
Matczynej Pracy, od 1872r. był to już Dzień Matek dla w dniu 3 czerwca.
Pokoju,  w 1905r.  udało się  ustanowić Dzień Matki. Każdy taki występ zacieśnia więzy między rodzicami 

Z czasem zwyczaj ten rozpowszechnił się na niemal i dziećmi, ponadto uczy wyrażania swoich uczuć.  
wszystkie stany i w 1914r. Kongres USA uznał Miejmy zatem nadzieję, że tradycja tych spotkań nie 
przypadający na drugą niedzielę maja Dzień Matki za zaniknie.
święto narodowe.

Dzień Matki

G.W., A.M.
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W dniu 02.04.2012r. w Kościele Nawiedzenia Poczty sztandarowe:
Najświętszej Maryi Panny w Widzowie odbyła się - NSZZ „Solidarność” ISD Huty  Częstochowa
szczególna uroczystość, była to msza św. celebrowana - OSP Lgota Mała
przez księdza prałata Ryszarda Umańskiego. Podczas - OSP Kruszyna
mszy uczestnicy kierowali swoje myśli i modlitwy ku - OSP Bogusławice
błogosławionemu Janowi Pawłowi II. W ten sposób - OSP Widzów
uczczono kolejną rocznicę śmierci Wielkiego Papieża. - Gimnazjum im. Bohaterów Września w Kruszynie
Wierni modlili się również za żołnierzy zamordowanych - Zespołu Szkół w Widzowie
przez Rosjan w Katyniu w czasie II wojny światowej. 
Wspominano także uczestników tragicznego lotu do 
Smoleńska z 10 IV 2010r.: parę prezydencką oraz 
wszystkich innych pasażerów, którzy pragnęli oddać 
cześć ofiarom katyńskim. 

Uczniowie Zespołu Szkolnego w Widzowie czynnie 
uczestniczyli w tej uroczystości. Przygotowali montaż 
słowno-muzyczny poświęcony Janowi Pawłowi II
i wszystkim tym, których prochy spoczywają w ziemi 
katyńskiej. Uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej
z uwagą i zainteresowaniem słuchali zaproszeni goście. 
Na uroczystość ksiądz Zbigniew Jeż zaprosił również 
przedstawicieli rodzin katyńskich, poczty sztandarowe 
różnych grup zawodowych, organizacji społecznych 
oraz delegacje szkół gminnych. 

Uroczystość na długo pozostanie w pamięci jej 
uczestników.
Uroczystość swą obecnością uświetnili:
Jadwiga Wiśniewska – Poseł na Sejm RP
Szymon Giżyński – Poseł na Sejm RP
Mirosław Kowalik – Przewodniczący Zarządu Regionu 
Częstochowskiego NSZZ 
„Solidarność”
Marek Lisowski – Przewodniczący Komisj i  
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 
ISD Huty Częstochowa
Zdzisław Wójcik – Przewodniczący NSZZ „Solidarność” 
RUREXPOL Częstochowa
Zbigniew Bonarski – Prezes Jasnogórskiej Fundacji 
„Pro-Patria”
oraz Wójt Gminy Kruszyna – Jadwiga Zawadzka
i przedstawiciele Rady Gminy Kruszyna.

Msza za ojczyznę

Ewa Łęgowik

W dniu 6 maja 2012 roku w Kościele p.w. jednostek z terenu Gminy Kruszyna. Uroczystość 
Św. Macieja w Kruszynie o godzinie 11.00 została uświetniła strażacka orkiestra dęta z Kruszyny.
odprawiona uroczysta Msza Św. w intencji strażaków W uroczystości udział wzięli licznie przybyli mieszkańcy 
z Gminy Kruszyna. Mszę odprawił ksiądz proboszcz naszej gminy.
Dariusz Con, który dziękował za ciężką pracę Cztery dni później, a więc 10 maja w Katowicach 
i poświecenie „nie ma nikogo, kto czegoś by Wam nie odbyły się wojewódzkie uroczystości związane
zawdzięczał” – powiedział.  z  Dniem Strażaka. Zwyczajowo jest to okazja do 
Następnie strażacy przemaszerowali pod pomnik podkreślenia zasług wybitnych strażaków, poprzez 
swojego patrona Św. Floriana. wręczenie odznaczeń.
Wyrazy uznania i podziękowania dla druhów strażaków Zespół Redakcyjny z okazji Dnia Strażaka w imieniu 
wyraziła również pani wójt  a zarazem prezes zarządu własnym jak i mieszkańców naszej gminy składa 
gminnego ochotniczych straży pożarnych słowami: serdeczne życzenia oraz  podziękowania wszystkim 
„praca naszych strażaków to powołanie i tylko ludzie strażakom za działalność ratowniczą i pełną 
z powołania mogą podejmować tak odpowiedzialne niebezpieczeństw służbę drugiemu człowiekowi. 
zadania”. Dziękujemy za służbę naszej małej Ojczyźnie !!!!
W uroczystości obchodów Dnia Strażaka w Kruszynie 
wzięło udział  ponad 70 druhów ze wszystkich Fotografie z uroczystości publikowane są na 16 stronie biuletynu.

Dzień Strażaka w Gminie Kruszyna
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„STUNT” w tłumaczeniu z języka angielskiego 
wyczyn kaskaderski. Stunt to sport, który narodził się na 
wolności, rozprzestrzenił się w różnych kierunkach.
W jednym przypadku pozostał na ulicy, w innym 
natomiast zwrócił się ku imprezom zamkniętym – ale 
zawsze pozostanie takim jakim się narodził
– niebezpieczny i bardzo widowiskowy……,

Stunt to różnego rodzaju akrobacje motocyklowe 
wykonywane na wszelkiego typu motorach.
Ten widowiskowy sport narodził się za oceanem pod 
koniec lat 90-ych, początkowo uprawiany na 200 
kilogramowych motocyklach o mocy 150 koni 
mechanicznych. Z biegiem czasu stunterzy zaczęli 
wykonywać ewolucje z wykorzystaniem lżejszych 
maszyn. Podstawowymi trickami wykonywanymi przez 
stunterów są ; „wheelie” – jazda na tylnym kole, 
„stoppie” – jazda na przednim kole, „circles” – kręcenie 
kółek, „burnout” – palenie gumy, oraz „combo” czyli 
kombinacje z przekładaniem rąk oraz nóg na wiele 
sposobów.

W Polsce największe osiągnięcia w zakresie 
motocyklowej kaskaderki ma Rafał Pasierbek
z Niemodlina, znany jako Stunter 13. Od kilku lat święci 
triumfy zarówno w kraju jak i poza jego granicami. 

Gmina Kruszyna ma swojego reprezentanta w tym 
ekstremalnym sporcie. Jest nim utalentowany 
dwudziestoletni Kacper Dobrzański, który trenuje od
4 lat na przerobionym, starym, poczciwym Simsonie.  
„Chudy”, bo taką ksywę ma Kacper  swoją pasją „zaraził 
się” po obejrzeniu kilku filmów z zawodów stuntowych. 
Pos tanowi ł  sp róbować  swo ich  s i ł  w  t ym 
niebezpiecznym i ekstremalnym sporcie. W roku 2008 
rozpoczął pierwsze treningi. W 2011 zapragnął 
sprawdzić się na ogólnopolskich zawodach między 
innymi na „No limits games” w Jelczu – Lskowice, na 
których zajął zaszczytne trzecie miejsce. Miesiąc 
później wystartował w mistrzostwach Polski na 
„Motoshow Bielawa”, gdzie po wspaniałym przejeździe 
zajął szósta lokatę na 12 zawodników. W między czasie 
dawał liczne pokazy na różnych imprezach (również 
charytatywnych) w okolicach Częstochowy. Duża 
publika oraz oklaski to jest to co uwielbia. 

Mimo dobrze zapowiadającej się kariery, Kacper
w tym roku nie będzie rywalizował  z czołówką 
stunterów. Mimo rozpoczętego sezonu Kacper nie 
trenuje i nie zgłasza swej gotowości do udziału
w zawodach. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest 
niesprawny, a wręcz już wysłużony pojazd, który nie 
nadaje się do uprawiania stuntu. 

Kacper nie posiada żadnych dochodów. Jest 
tegorocznym maturzystą, a więc  nie pracuje, nie ma 
stypendium, ani innego świadczenia. Własnymi siłami 
nie zdoła uzbierać środków na nowy motocykl, dlatego 
też szuka sponsora, który pomógłby w zdobyciu 
nowego sprzętu, na którym zaprezentuje siebie oraz 
swojego sponsora na arenie ogólnopolskiej oraz 
lokalnej.

Może znajdzie się ktoś, kto umiejętności Kacpra 
doceni nie tylko oklaskami….. 

Życzymy Kacprowi sukcesów sportowych i wszelkiej 
pomyślności  w życiu osobistym

Niebywała pasja Kruszynianina



Szczęśliwi rodzice…. 




