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W numerze:

Jak nie kochać jesieni, siostry listopada,
Tego co królowanie blaskiem świec rozpocznie.
Co w swoim majestacie uczy nas pokory.
Tego, co na cmentarzu wzywa nas corocznie.
Słowami wiersza Tadeusza Wywrockiego chcę zachęcić
szanownych czytelników naszego biuletynu do przemyśleń nad
świętami, które są obchodzone właśnie w listopadzie. Pierwsze święto
1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych, dzień w którym oddajemy
cześć i szacunek zmarłym. Zdobimy groby kwiatami, zapalamy znicze
jako wyraz pamięci o tych, których nie ma pośród nas. Ale dzień ten to
przede wszystkim czas wspomnień naszych bliskich, czas refleksji nad
życiem. I mimo wielkiego chaosu jaki nam towarzyszy w tym dniu oraz
pośpiechu, by zdążyć odwiedzić wszystkie groby przy każdym choć
przez chwilę zamyślamy się nad sensem współczesnego życia. Stała
gonitwa za dobrami ułatwiającymi nam życie codzienne sprawia, że
brakuje czasu na spotkania, kontakty bez okazji i nagle, niepodziewanie
spotykamy się przy grobie z pytaniem dlaczego?
Drugie ważne święto to 11 listopada – Narodowe Święto
Niepodległości – polskie święto, obchodzone dla upamiętnienia
rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu
państwowego w 1918 roku po 123 latach od rozbiorów dokonanych
przez Austrię, Prusy i Rosję, kiedy to Plaska zniknęła z mapy Europy.
Wielkie święto, w którym powinniśmy pokłonić się wszystkim, którzy
oddali to, co najcenniejsze – swoje życie w walce o niepodległość naszej
ojczyzny i zapalić znicze na symbolicznych grobach znajdujących się
w różnych miejscach kraju. Święto to jest również czasem radości, że
możemy żyć w swoim kraju, w wolnym kraju. Wyrazem naszej radości
winy być wywieszone flagi polskie na każdym domu. Jesteśmy
Polakami, mieszkamy w Polsce i bądźmy z tego dumni, a symbol
naszego państwa – białoczerwona flaga niech będzie w tym dniu
wszędzie widoczna. Znajdźmy też czas, aby wziąć udział
w organizowanych okazjonalnych spotkaniach, podczas których można
posłuchać pieśni patriotycznych i żołnierskich, a może i samemu
zanucić, „niech ludzie żyją tu dumnie że taki wydał ich naród !”

Jadwiga Zawadzka - Wójt Gminy
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Co się dzieje w gminie
W październiku b.r. ukończona została budowa
świetlicy w Teklinowie. Zakupione zostały elementy
wyposażenia do nowo otwartego obiektu w postaci
sprzętu AGD, mebli kuchennych, stołów, krzeseł.
Łączny koszt zakupionego wyposażenia wyniósł
11.683,00 zł.
Wykonano w miesiącu październiku 2012r.
odnowienie obelisku przydrożnego w miejscowości
Kruszyna. Odnowiony obelisk zlokalizowany jest
w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej Kruszyna
– Widzów z drogą powiatową Kruszyna – Zdrowa.
Prace wykonywał Zakład Murarski „KERAM” Marek
Klekot.
Odebrano opracowaną przez biuro projektowe
„ROBISYSTEM” Robert Drzazga z Radomska
dokumentację projektowo - kosztorysową dla
zadania p.n. „Rozbudowa oraz przebudowa
wolnostojącego garażu strażnicy OSP Kruszyna”.
W ramach prac przewiduje się do wykonania:
podwyższenie części garażowej, wykonanie dachu
z płyt warstwowych, nowych bram garażowych,
ocieplenie budynku, wykonanie sanitariatów, nowych
instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz elektrycznych
z elektroniczną syreną alarmową. W całym budynku
przewidziano ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi.

Koszt remontu i rozbudowy oszacowany został na
ok. 340 tyś zł.
Gmina przystąpiła do realizacji projektu pn.
„Radosne dzieci w Gminie Kruszyna”. Celem
projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
w przedszkolach na terenie gminy Kruszyna.
W ramach działania:
− zostanie wygenerowanych 15 nowych miejsc dla
dzieci 3-5 letnich,
− prowadzone będą dodatkowe zajęcia z języka
anielskiego, logorytmiki, gimnastyki korekcyjnej,
zajęcia artystyczno-teatralne i taneczne,
− każda placówka przedszkolna otrzyma sprzęt tj.
laptop, projektor, tablicę interaktywną, gry
manipulacyjne, szafki, stoliki i krzesła.
Projekt będzie realizowany w ramach programu
operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez
Urząd Marszałkowski w Katowicach ze środków unii
europejskiej w okresie od listopada 2012r do 31 lipca
2014r.
Ogólny koszt wyniesie 574 332.94 zł z czego
488 183.00 zł to kwota dofinansowania, a 86 149.94zł
to niepieniężny wkład własny gminy w postaci
wynajmu sali, pracy wolontariuszy itp.

Zmiany w gospodarce odpadami
Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Ustawie
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od
1 lipca 2013r. zacznie funkcjonować nowy system
gospodarki odpadami komunalnymi. Oznacza to dla
pracowników ogrom pracy związanej ze
stworzeniem nowego sytemu, a dla mieszkańców
zmianę dotychczasowych przyzwyczajeń
i dostosowania się do nowych realiów. Od 1 lipca
2013r. właścicielem odpadów komunalnych stanie
się Gmina. Wiąże się to z opłatą ponoszoną przez
mieszkańców na jej rzecz, wg stawki opłaty, którą
Rada Gminy może uzależnić od:
− liczby mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość,
− ilości zużytej wody,
− powierzchni lokalu mieszkalnego.
Mieszkańcy, którzy będą segregowali odpady
poniosą niższe opłaty. Jednym z obowiązków Gminy
jest wyłonienie w drodze przetargu przedsiębiorcy,
który odbierze od mieszkańca odpady zmieszane
i selektywne. Właściciele nieruchomości nie będą już
zobowiązani do podpisywania umów
z przedsiębiorcami, wcześniej jednak będą musieli
zerwać obowiązujące obecnie umowy, tak aby nie
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zostali obciążeni podwójnymi opłatami za wywóz
odpadów.
Ideą funkcjonowania nowego systemu jest
zapewnienie odpowiedniej ilości odpadów
trafiających do odzysku i zlikwidowanie procederu
nielegalnego pozbywania się odpadów. Gminy,
stając się właścicielami odpadów, mają doprowadzić
do ograniczenia składowania odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji, wydzielania odpadów
niebezpiecznych ze strumienia odpadów
komunalnych oraz osiągnięcia poziomu odzysku
i recyklingu odpadów opakowaniowych, który została
nałożony na Polskę przez UE. Dlatego też
stworzenie dobrze działającego systemu,
pozwalającego na osiągnięcie powyższych
wymagań jest bardzo ważne. W sytuacji nie
osiągnięcia wymaganych poziomów, na Gminę i jej
mieszkańców nakładane będą kary pieniężne.
Za niespełna 9 miesięcy zaczniemy funkcjonować
w nowej rzeczywistości, będzie to z pewnością
trudny sprawdzian zarówno dla gminy, jak
i mieszkańców, ale mamy nadzieję ze przy wspólnym
udziale, wzorowo wywiążemy się z kolejnego
narzuconego na Gminę zadania.
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Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych
w Gminie Kruszyna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie
od miesiąca września realizuje indywidualne kursy
zawodowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki na lata 2007-2013 „Aktywizacja społeczno
-zawodowa bezrobotnych w gminie Kruszyna”.
Potrzeby szkoleniowe zostały określone zgodnie
z zainteresowaniami oraz możliwościami uczestników
projektu, a także w odpowiedzi na zapotrzebowanie
lokalnego rynku pracy.
W ramach projektu Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kruszynie sfinansuje kursy: prawo jazdy

kat „B”, kucharz małej gastronomi, operator koparko
ładowarki, opiekun osób starszych, opiekun osób
starszych z językiem angielskim, pracownik
administracyjno-biurowy, obsługa kasy fiskalnej,
stylizacja paznokci, nowoczesny sprzedawca, a także
kurs florystyczny.
rzed rozpoczęciem szkoleń
zawodowych uczestnicy zostali skierowani na badania
w zakresie medycyny pracy, w celu określenia ich
zdolności do wykonywania danego zawodu.
Łączny koszt kursów zawodowych wyniesie
33.593,00 zł.

Podstawowe zasady dziedziczenia
Wszystkie sprawy związane ze spadkami reguluje
kodeks cywilny- i zawarte w księdze IV spadki
– przepisy prawne.
Przepisy zawierają regulowania zarówno kto
dziedziczy prawa ale także i obowiązki majątkowe po
zmarłej osobie. Kiedy umiera bliska osoba zazwyczaj
interesuje nas kto odziedziczy dom, samochód,
nieruchomości czy pieniądze. Należy jednak pamiętać,
że do spadku po zmarłym zalicza się także długi jeżeli
zmarły je pozostawił, co budzi najwięcej kontrowersji.
Przepisy kodeksu przewidują dwie formy dziedziczenia
- testamentową oraz ustawową.
Testament pozostawiony przez zmarłego
rozporządza jego majątkiem na wypadek śmierci.
Testament może zawierać dyspozycje tylko jednego
spadkodawcy – co oznacza, że małżonkowie nie mogą
go wspólnie napisać, nawet gdy posiadają wspólny
majątek. Napisany testament można jednak odwołać
w każdej chwili albo napisać nowy zmieniając w nim
zapisy.
Jeżeli nie pozostawiono testamentu według zasad
Kodeksu cywilnego będzie miało miejsce dziedziczenie
ustawowe. W pierwszej kolejności według tych zasad

dziedziczą dzieci i małżonek spadkodawcy. Dzieci
i małżonek dziedziczą w częściach równych ale
małżonek nie może otrzymać mniej niż jedną czwartą
całości spadku. Jeżeli w chwili otwarcia spadku
małżonek nie żyje całość dziedziczą dzieci, Jeżeli
dziecko spadkodawcy nie żyje jego część dziedziczą
jego dzieci albo na dalszych zstępnych. Jeżeli
spadkodawca nie pozostawił dzieci jego spadek
dziedziczą małżonek i rodzice. W dalszej kolejności
jeżeli spadkodawca nie miał dzieci i rodziców jego
spadek dziedziczą dziadkowie.
Może się zdarzyć że zmarły nie ma nikogo z rodziny
albo nikt nie może przyjąć spadku przechodzi on na
gminę ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy
albo przechodzi na Skarb Państwa.
Należy także zaznaczyć, że w przypadku orzeczonej
przez Sąd separacji nie mają zastosowania przepisy
o dziedziczeniu ustawowym ,gdyż powstała z chwilą
separacji rozdzielność majątkowa między małżonkami.
Każdorazowo, niezależnie od rodzaju dziedziczenia
z ustawy czy testamentowego należy uzyskać
potwierdzenie praw do spadku albo w Sądzie albo
u notariusza tzw. poświadczenie dziedziczenia.
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Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze o Puchar Starosty Częstochowskiego
Na Zawodach Sportowo - Pożarniczych Drużyn
Ochotniczych Straży Pożarnych o Puchar Starosty
Częstochowskiego, które odbyły się w sobotę 22
września 2012 roku na terenie Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Blachowni Ochotnicza Straż Pożarna
w Łęgu została Mistrzem Powiatu Częstochowskiego
Kobiet . Drużyna Męska z Ochotniczej Straży Pożarnej

w Jackowie wywalczyła III miejsce w VII Powiatowych
Zawodach Sportowo – Pożarniczych o Puchar Starosty
Częstochowskiego Dziękujemy za godną reprezentację
Naszej Gminy Kruszyna w Powiecie Częstochowskim.
Wyniki VII Powiatowych Zawodów Sportowo
- Pożarniczych o Puchar Starosty Częstochowskiego,
Blachownia 2012 (grupa C – kobiety):

1.
2.
3.
4.
5.
6.

OSP Łęg – 116,70 (46,40 + 70,20)
OSP Cisie (Blachownia) – 126,70
OSP Ulesie (Dąbrowa Zielona) – 145,60
OSP Jamki (Konopoiska) – 145,90
OSP Kłomnice (Kłomnice) – 147,00
OSP Kamienica Polska (Kamienica Polska)
– 179,00
7. OSP Jacków (Kruszyna) – 189,80
Wyniki VII Powiatowych Zawodów Sportowo
- Pożarniczych o Puchar Starosty Częstochowskiego,
Blachownia 2012 (grupa A – mężczyźni):
1. OSP Cisie (Gmina Blachownia) – 96,20 (37,00
+ 59,20)
2. OSP Zdrowa (Kłomnice) – 98,10
3. OSP Jacków (Kruszyna) – 106,20
4. OSP Łysiny – 108,7 pkt
5. OSP Huta Stara – 109, 9 pkt
6. OSP Rudnik Mały – 114,6 pkt
7. OSP Jamki – 121,3 pkt
8. OSP Staropole – 122,2 pkt
9. OSP Kusięta – 123,7 pkt
10.OSP Borowce – 126,5 pkt
11. OSP Czarny Las – 133,6 pkt
12.OSP Żuraw – 136,7 pkt
13.OSP Osiny – 142 pkt
14.OSP Nakło – 158,9 pkt

Opera na wynos
13 października w budynku Zespołu Szkolnego
w Kruszynie miała miejsce projekcja opery Giuseppe
Verdiego pt. „Trubadur”.
To kulturalne wydarzenie, w którym wzięli udział
wszyscy chętni mieszkańcy naszej gminy, odbyło się
w ramach realizacji projektu z zakresu edukacji
muzyczno-filmowej prowadzonego przez Regionalny
Ośrodek Kultury w Częstochowie.
Spotkanie poprowadził Miron Pietras- pasjonat
i propagator opery.
Piękna muzyka, urzekający śpiew, pełne
romantyzmu libretto: „Trubadur” Giuseppe Verdiego
należy do najpopularniejszych oper i jest to z pewnością
zasługa muzyki. To z tego utworu pochodzi aria
Azuceny „Stride la vampa” (Świeca płonie...), „Di quella
pira” (Ten stos płonący) Manrica czy wielki „przebój”
chóralny „Chi del Gitano i giorni abbella” (Kto Cyganom
życie umila).
Tłem dla tragicznych losów bohaterów są
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autentyczne wydarzenia i miejsca w XV-wiecznej
Hiszpanii: pałac w Saragossie, góry w Biskai, zamek
Castellar .
Kogo kocha miłością silniejszą od śmierci
szlachetna Leonora ? Kim okaże się trubadur? Kto
uniknie zemsty hrabiego di Luny? Na te pytania mogli
znaleźć odpowiedź uczestnicy projekcji opery.
Leonora, dumna arystokratka aragońska, hrabia di
Luna, przedstawiciel zacnego rodu , rebeliant Manrico
– odważny i romantyczny i Cyganka Azucena – oto
czwórka głównych bohaterów „Trubadura”.
Mimo swego tragizmu „Trubadur” należy do
najpopularniejszych oper i jest to z pewnością zasługa
muzyki Verdiego: dzieło obfituje w wiele melodyjnych
arii, duetów i scen chóralnych.
„Opera na wynos”, której projekcja już po raz drugi
odbyła się na terenie naszej gminy jest doskonałą formą
rozrywki, a dodatkowo wzbogaca naszą wiedzę na
temat słynnych dzieł operowych.
Paweł Klekot, Justyna Milejska-Cień
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„Ślubuję być dobrym uczniem…”
Tak jak wrzesień nam wszystkim kojarzy się
z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, tak
październik z pasowaniem na ucznia.
Tradycyjnie, jak co roku w tym właśnie miesiącu,
w prawie wszystkich szkołach podstawowych
położonych na terenie gminy Kruszyna odbyły się
uroczyste pasowania oraz ślubowania
pierwszoklasistów (pasowanie w Szkole Podstawowej
w Jackowie odbyło się wraz z rozpoczęciem roku
szkolnego). Nasi najmłodsi uczniowie na pewno czekali
na ten moment z niecierpliwością. Nim jednak dotknął

ich „zaczarowany ołówek” dyrektorów, zaprezentowali
swoje umiejętności w przygotowanych wcześniej, pod
okiem wychowawców, programach artystycznych.
Fakt obecności rodziców, uczniów klas starszych
oraz całego grona pedagogicznego dodał większej wagi
tym uroczystościom. Nie obyło się również bez
prezentów i słodkich poczęstunków.
Drodzy uczniowie klas pierwszych przed Wami
jeszcze wiele lat spędzonych w szklonej ławie, życzymy
Wam zatem wytrwałości oraz samych najlepszych
wyników w nauce.
Aneta Musiał

Zbiórka makulatury
Już po raz dziewiąty został przeprowadzony
w Kruszynie konkurs zbierania makulatury. Z roku na
rok dzieci zbierają makulatury coraz więcej i w tym
roku padł kolejny, absolutny rekord - łączna ilość
makulatury ze wszystkich szkół sięgnęła 11630kg!!!
(W ubiegłym roku było to 7200kg).
Dużą zasługą tego wyniku jest odpowiednie
zmotywowanie dzieci, co w tym roku udało się we
wszystkich szkołach w Gminie Kruszyna. Szczególnie
duży krok w przód zrobiły szkoły w Lgocie Małej
i w Widzowie, które zwiększyły ilość zebranej
makulatury kilkukrotnie. Tego roku palmę zwycięstwa
dzierży Szkoła Podstawowa w Jackowie, wygrała
o włos ze Szkołą Podstawowa w Kruszynie. Walka
o zwycięstwo była zawzięta a wynik pomiędzy I a II
miejscem różnił się zaledwie o 0,5kg na ucznia!
Co roku szkoły, które biorą udział w konkursie
dostają nagrody fundowane przez Gminę Kruszyna,

oraz pieniądze ze sprzedanej makulatury. W szkole
w Kruszynie przeprowadzany jest konkurs
międzyklasowy a klasa, która wygrywa zwykle jedzie
na wycieczkę, co bardzo dopinguje dzieci do
zbierania. W pozostałych szkołach za uzyskane
z makulatury pieniądze kupuje się książki do biblioteki,
nagrody dla uczniów i klas. Ilość makulatury zawsze
jest przeliczana na ilość dzieci w klasach i w szkołach,
co pozwala rywalizować ze sobą klasom, szkołom
o różnej liczebności dzieci. Zbiórka makulatury
aktywizuje lokalna społeczność, która pomaga
dzieciom w akcji, uczy segregacji odpadów i działa
integrująco.
Warto zbierać makulaturę cały rok, aby we wrześniu
2013 roku wziąć udział w tej wspaniałej akcji.

Wyniki konkursu:
Miejsce IV Szkoła Podstawowa w Widzowie:

1293kg;

80 uczniów;

16,2kg na ucznia

Miejsce III -

Szkoła Podstawowa w Lgocie Małej:

1830kg;

50 uczniów;

36,6kg na ucznia

Miejsce II -

Szkoła Podstawowa w Kruszynie:

6250kg;

106 uczniów;

58,9kg na ucznia

Miejsce I -

Szkoła Podstawowa w Jackowie:

2257kg;

38 uczniów;

59,4kg na ucznia
Michał Nowakowski
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Nie tylko dla melomanów
Już po raz drugi tegorocznej jesieni w murach
Zespołu Szkolnego w Kruszynie rozbrzmiewała muzyka
poważna. 13 października w ramach projektu „Opera na
wynos” odbyła się projekcja „Trubadura” G. Verdiego,
a 29 października szkoła gościła młodych znawców
i miłośników muzyki klasycznej, którzy próbowali swych
sił w półfinale V edycji Turnieju Melomana. Organizuje

go Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie przy
współpracy z Częstochowską Delegaturą Kuratorium
Oświaty, Fundacją im. Reszków w Garnku,
Stowarzyszeniem Gaude Mater w Częstochowie oraz
GOK-ami i szkołami z terenu gmin: Kruszyna, Kłomnice,
Mstów, Mykanów, Rędziny. Mówiąc o organizatorach
Turnieju Melomana nie sposób nie wspomnieć sylwetki
jego inicjatora, 3 zmarłego przed rokiem Krzysztofa
Pośpiecha, dyrygenta, chórmistrza, pedagoga,
wielkiego animatora życia kulturalnego ziemi
częstochowskiej, który kilkakrotnie gościł w Kruszynie.
Celem tegorocznego konkursu, adresowanego do
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, była
popularyzacja wiedzy o życiu i twórczości Karola
Szymanowskiego, upowszechnianie regionalnych
tradycji muzycznych na przykładzie dorobku
artystycznego rodziny Reszków, poszerzenie ogólnej
wiedzy o muzyce oraz przygotowanie dzieci i młodzieży
do świadomego odbioru
ambitnych dzieł kultury
muzycznej.
Oto kilka informacji i ciekawostek o wybitnych
postaciach polskiej i światowej muzyki, wokół których
koncentrowały się zmagania konkursowe:
Karol Szymanowski – najwybitniejszy po Chopinie
polski kompozytor i pianista. W bieżącym roku przypada
130 rocznica jego urodzin. Przyszedł na świat
w Tymoszówce na Ukrainie. Jako mały chłopiec uczył
się gry na pianinie pod kierunkiem ojca, później kształcił
się w szkole muzycznej u Gustawa Neuhausa,
następnie studiował kompozycję u Zygmunta
Noskowskiego w Warszawie. W tym czasie nawiązał
przyjaźń z Witkacym. Był współzałożycielem Spółki
Nakładowej Młodych Kompozytorów Polskich
promującej twórczość rodzimych kompozytorów
współczesnych. Czynnie włączał się w ówczesne
młodopolskie dysputy i spory artystyczne. W 1919 roku
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osiedlił się w Warszawie, a w 1930 zamieszkał
w Zakopanem w willi „Atma”, w której obecnie mieści się
muzeum kompozytora. Podróżował i koncertował (jako
pianista wykonywał głównie własne utwory) w wielu
krajach Europy, a także w Stanach Zjednoczonych. Był
rektorem Konserwatorium w Warszawie oraz Wyższej
Szkoły Muzycznej tamże, członkiem wielu
międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji,
Laureatem Państwowej Nagrody Muzycznej. Zmarł na
gruźlicę w sanatorium w Lozannie w 1937 roku, jego
ciało spoczywa w Krypcie Zasłużonych na Skałce
w Krakowie. Komponował opery – „Hagith”, „Król
Roger”(libretto do niej napisał Jarosław Iwaszkiewicz),
balety - „Mandragora”, „Harnasie”, symfonie, pieśni,
koncerty. W swej sztuce był przede wszystkim
ekspresjonistą, jego muzyka jest silnie nasycona
emocjami.
Rodzeństwo: Józefina (1855 - 1891), Jan (1850
- 1925) i Edward (1853 – 1917) Reszke - „rodzina
śpiewem silna”, śpiewacy operowi, do których należał
świat muzyki klasycznej przełomu XIX i XX wieku.
Urodzili się w Warszawie, ich rodzice prowadzili znany
w stolicy salon artystyczny. Jako pierwsza rozpoczęła
karierę sceniczną Józefina i to ona wprowadziła braci
w świat artystyczny ówczesnej Europy. Uczyła się
śpiewu u Henriette Nissen w Petersburgu rozwijając
piękny sopran dramatyczny. Zadebiutowała w 1871
roku w Poznaniu, debiut zagraniczny miał miejsce
w Wenecji. Śpiewała na scenach operowych w Paryżu,
Madrycie, Lizbonie, Londynie. Występowała również
wspólnie z braćmi. Jej najsłynniejsze role to tytułowa
w „Aidzie” Verdiego, rola Sitty w „Królu Lahory”,
Małgorzaty w „Fauście”. Serca rodaków podbiła rolą
tytułową w „Halce” na deskach Teatru Wielkiego w 1883
roku. Podziw budził nie tylko jej głos, ale i altruistyczna

postawa – artystka nie żałowała pieniędzy ze swych
gaży na cele dobroczynne. W pełni sławy opuściła
scenę poślubiwszy barona Leopolda Kronenberga,
z którym zamieszkała w Polsce. Zmarła w połogu po
urodzeniu drugiego dziecka. Została pochowana na
Powązkach w rodzinnym grobowcu męża. Starszy od
Józefiny o 5 lat Jan uznawany jest za jeden
z najwybitniejszych tenorów w historii.
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Początkowo kształcił swój głos jako baryton, ale bez
wielkiego powodzenia. Ponadto nękały go choroby
gardła. Sprawiło to, że załamał się i przestał
występować publicznie, choć nie zrezygnował
z ćwiczeń. Przełom dokonał się, gdy wystąpił jako Jan
Chrzciciel w operze „Herodiada” w Paryżu w 1884.
Wkrótce został pierwszym śpiewakiem Opery Paryskiej
( rola Don Jose w „Carmen”, Canio w „Pajacach”,
Rodryga w „Cydzie”). Ukoronowaniem występów we
Francji była tytułowa rola w „Romeo i Julii” z Adeliną
Patti. Później wraz z bratem przeniósł się do Londynu i
w latach 1888 – 1900 w „Covent Garden” stali się
niekwestionowanymi gwiazdami opery występując
ponad 300 razy. Śpiewali też dla samej królowej
Wiktorii. W 1891 r. wyjechali do Stanów Zjednoczonych,
gdzie rozpoczął się 10 – letni okres ich występów
w Metropolitan Opera, zwany „epoką Reszków”. Jan był
znany nie tylko ze swego talentu, ale i elegancji i obycia
w salonach. Poślubił Francuzkę Marię de Goulaine. Ich
jedyny syn poległ podczas I wojny światowej. Grób Jana
Reszke znajduje się w Paryżu.
Edward Reszke podjął się śpiewania ulegając
namowom siostry i brata, bo początkowo kształcił się
w kierunku rolnictwa. Wkrótce jego niski, basowy głos
i potężna, atletyczna sylwetka stały się znane rzeszom
melomanów. Śpiewał na wielkich europejskich
scenach, w tym ponad 300 razy w Royal Opera House
w Londynie. W latach 1891 – 1903 był solistą
Metropolitan Opera w Nowym Jorku (dał 679
przedstawień!). Zasłynął w partiach wagnerowskich
oraz jako Mefisto w „Fauście” Gounoda. Później założył
szkołę śpiewu. Poślubił Helenę Schutz. Dla swej
rodziny wybudował, nieistniejący już, urokliwy pałacyk
w Garnku. Ciało artysty spoczywa na cmentarzu
w Borownie. Rodzeństwo Reszków bowiem, zrobiwszy
kariery śpiewacze, związało losy swoje i swoich rodzin
z podczęstochowskimi wsiami. Tu osiedliła się
wcześniej ich starsza siostra Emilia, która wyszła za
Adama Michalskiego, właściciela majątku ziemskiego
w Borownie. Reszkowie byli bardzo kochającą się
rodziną, odwiedzali się i wspomagali, pragnęli być
blisko siebie. Józefina nabyła Kłomnice i Janaszów, dla
Jana zakupiono m.in. Skrzydlów, dla Edwarda –
Bartkowice i Garnek. W tych stronach bracia oddawali
się swej drugiej pasji – koniom. Serdeczna przyjaźń
łączyła ich z księciem Stefanem Lubomirskim,

ówczesnym właścicielem dóbr kruszyńskich.
O niezwykłej karierze Reszków i ich związkach z naszą
„małą Ojczyzną”
można dowiedzieć się więcej
z opracowania „ Śladami Reszków” Krzysztofa Wójcika.
Obserwując konkursowe zmagania podczas
Turnieju Melomana, można wnioskować, że nasze
dziedzictwo kulturowe trafi w mądre i odpowiedzialne
ręce młodego pokolenia, gdyż uczestnicy konkursu
wykazali się nie tylko dużą wiedzą merytoryczną, ale
i właściwą postawą i zaangażowaniem. Uczniowie,
którzy godnie reprezentowali swoje szkoły, to: Zuzanna
Kocińska i Aleksandra Kokoszka (Szkoła Podstawowa
w Widzowie), Agnieszka Zasępa i Paweł Reterski
(Szkoła Podstawowa w Kruszynie), Piotr Leciak
i Norbert Zygała (Szkoła Podstawowa w Jackowie),
Julia Dudek i Monika Błasiak (Szkoła Podstawowa
w Lgocie Małej) oraz Paula Frymus i Klaudia
Stacherczak (Gimnazjum w Kruszynie), Cezary Kręt
i Monika Mucha (Gimnazjum w Widzowie). Słowa
uznania należą się także nauczycielom, którzy
doskonale przygotowali uczniów do konkursu. Jury
w składzie: p. Justyna Milejska – Cień, p. Arkadiusz
Kluba, p.Dariusz Madejski najwyższe noty przyznało

zespołowi z Kruszyny w kategorii szkół podstawowych
oraz drużynie z Widzowa w kategorii: gimnazja. Jako
pierwsi gratulacje najlepszym złożyli zaproszeni goście:
p. wizytator Władysława Tkaczyk oraz dyrektorzy szkół.
Zwycięskie drużyny otrzymały nagrody i będą
reprezentować naszą gminę w finale Turnieju
Melomana, który odbędzie się 19 XI br. w Borownie.
Życzymy kolejnych sukcesów i radości z rozwijania
muzycznych pasji.
Agnieszka Włodarczyk-Peszke
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Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest na
pamiątkę powołania 14 października 1773 roku Komisji
Edukacji Narodowej. Była ona pierwszym
ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Została

powołana głównie dlatego, że do 1773 edukacja
podstawowa i średnia były w Rzeczypospolitej
organizowane przez zakon jezuitów. Taki system
edukacji nakierowany był przede wszystkim na
kształcenie w zakresie teologii katolickiej przy pomocy
łaciny, przy czym inne przedmioty były traktowane jako
uboczne i podrzędne. System ten cechował swoisty
konserwatyzm i nietolerancja wobec niekatolików,
a jednocześnie oderwanie od realnych potrzeb
edukacyjnych. W 1773 zakon jezuitów został
rozwiązany przez papieża Klemensa XIV, co w Polsce

groziło upadkiem edukacji, ale też dało impuls do
głębokich reform szkolnictwa.
Komisja Edukacji Narodowej przyczyniła się do
całkowitej reorganizacji oraz stworzenia od podstaw
systemu szkół średnich, opracowała nowe programy
nauczania, utworzyła seminaria nauczycielskie przy
uniwersytetach, opublikowała nowatorskie podręczniki
szkolne – w sumie wydano 27 podręczników, z których
część po raz pierwszy stworzyło polską terminologię
naukową takich dziedzin jak fizyka, matematyka,
chemia, logika, gramatyka.
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Zaczęto nauczać w języku polskim oraz
wprowadzono elementy wychowania fizycznego.
Działalność Komisji jest trudna do przecenienia
w historii Polski. Kilkudziesięciotysięczna kadra
nauczycielska wychowana przez Komisję
kontynuowała działalność w jej duchu jeszcze długo po
utracie przez Rzeczpospolitą niepodległości
wychowując kolejne pokolenia względnie nowocześnie
wykształconej młodzieży, dzięki której w ogóle
przetrwała polska kultura i język.
W dniu 13 października w Zespole Szkolnym
w Kruszynie miała miejsce uroczystość z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. Jej gospodarzami byli: Pani Wójt
Gminy Kruszyna – Jadwiga Zawadzka i Dyrektor
Zespołu Szkolnego w Kruszynie- Paweł Klekot.
Na uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście:
dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych naszej
gminy, nauczyciele emerytowani, przedstawiciele
Gminnego Zespołu Oświaty i Gminnej Biblioteki w
Kruszynie, radni Gminy Kruszyna, przedstawiciele rady
rodziców oraz uczniowie.

Uroczystość rozpoczęła się od oficjalnych
przemówień Pani Wójt i Pana Dyrektora, w których
podkreślano, iż zawód nauczyciela jest szczególnym
posłannictwem, gdyż to wysiłek i trud nauczycieli
włożony w nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży
decyduje o przyszłości narodu, w myśl słów Jana
Zamoyskiego: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich
młodzieży chowanie”.
Po słowach uznania i wdzięczności przyszedł czas
na nagrody dla dyrektorów i nauczycieli szczególnie
mocno zaangażowanych w pracę dydaktyczno
- wychowawczą.
Po wręczeniu nagród zaprezentowany został
program artystyczny przygotowany przez uczniów
Zespołu Szkolnego w Kruszynie, uświetniony pokazem
tańca towarzyskiego w wykonaniu uczennicy
gimnazjum wraz z towarzyszącym jej partnerem.
Po występach uczniowie wręczyli kwiaty wszystkim
obecnym gościom.
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100-lecie działalności OSP Kruszyna
W dniu 30 września 2012r. Ochotnicza Straż
Pożarna w Kruszynie obchodziła jubileusz 100-lecia
działalności jednostki połączony z poświęceniem
nowego sztandaru.
Przed godz. 11 nastąpił przemarsz pododdziałów w
asyście Orkiestry Dętej do kościoła, gdzie odbyła się
msza święta w intencji strażaków koncelebrowana
przez proboszcza Parafii pw. św. Macieja w Kruszynie
– księdza Dariusza Cona oraz kapelana strażaków
Archidiecezji Częstochowskiej księdza
Sławomira
Galasińskiego.
Dalsza uroczystość odbywała się na placu przy
strażnicy OSP w Kruszynie. Dowódcą ceremonii był
Komendant Gminny druh Jacek Frymus, który złożył
meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości
przybyłemu na dzisiejszy jubileusz Wiceprezesowi
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
dh Tadeuszowi Ciastko.
Podczas podnoszenia flagi państwowej na maszt
odśpiewany został hymn narodowy. Prezes Zarządu
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej –Wójt Gminy Kruszyna
– Jadwiga Zawadzka powitała zaproszonych gości
przybyłych na uroczystość.
Historię powstania Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kruszynie przytoczył pan Paweł Klekot Dyrektor
Zespołu Szkolnego w Kruszynie – pełniący funkcję
konferansjera uroczystości.
Wraz z obchodami 100-lecia, jednostka OSP
w Kruszynie otrzymała nowy sztandar. Poświęcenia
sztandaru
oraz samochodów Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kruszynie dokonali proboszcz – ks. Dariusz
Con oraz kapelan strażaków ks. Sławomir Galasiński, a
akt nadania sztandaru odczytał dh Tadeusz Ciastko
Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej.
Goście, którzy wcześniej zadeklarowali chęć
ofiarowania pamiątkowego gwoździa, czyli malutkiej
tarczy z wygrawerowanym nazwiskiem darczyńcy
dokonali uroczystego ich wbijania w drzewiec nowego
sztandaru.
Podczas uroczystości uhonorowano Ochotniczą
Straż Pożarną w Kruszynie Złotym Znakiem Związku.
Jest to najwyższa odznaczenie w polskim ochotniczym
pożarnictwie. Nadawane jest poszczególnym osobom
za długoletnią, aktywną działalność i wybitne zasługi dla
ochrony przeciwpożarowej członkom OSP, działaczom
Związku OSP RP, jak również wyróżniającym się
strażom pożarnym, o co najmniej 100-letniej
działalności. Aktu dekoracji dokonał Dh Tadeusz
Ciastko Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej.
Następnie przyszedł czas na medale i odznaczenia.
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2/I/2012 z dnia
30.01.2012 roku nadało:
Złote medale „Za zasługi dla Pożarnictwa” dla:
1. Kazimierza Kaczorowskiego syna Adama
2. Mirosława Urbańskiego syna Józefa

3. Macieja Zasępy syna Jana
4. Jacka Jędrzejkiewicza syna Zygmunta
5. Jana Szlęga syna Bolesława
6. Jacka Frymusa syna Jana
Srebrne medale „Za zasługi dla Pożarnictwa” dla:
1. Aleksandra Kucharskiego syna Jana
2. Zdzisława Marteli syna Zenona
3. Jerzego Musiała syna Ryszarda
4. Stanisława Kocińskiego syna Józefa
5. Bogusława Miecznikowskiego syna Stanisława
Brązowe medale „Za zasługi dla Pożarnictwa” dla:
1. Łukasza Zasępy syna Macieja
2. Stanisława Błasiaka syna Tadeusza
3. Adama Bartkowskiego syna Eugeniusza
4. Tomasza Maja syna Ryszarda
5. Wojciecha Kluski syna Romana
6. Przemysława Kruka syna Stanisława
7. Grzegorza Dyksego syna Stefana
8. Andrzeja Śliwakowskiego syna Eugeniusza
Wręczenia dokonał Dh Tadeusz Ciastko Wiceprezes
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w asyście dr
Adama Zająca Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Kłomnicach.
Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej w Częstochowie nadało w dniu 16 kwietnia
2012 roku odznakę Strażak Wzorowy dla:
1. Druha Grzegorza Rosłońskiego syna Kazimierza
2. Druha Marcina Kucharskiego syna Henryka
3. Druha Mariusza Kamińskiego syna Karola
4. Druha Marcina Kamińskiego syna Karola
5. Druha Grzegorza Frymusa syna Zenona
6. Druha Pawła Musiała syna Edwarda
7. Druha Marcina Zasępy syna Jana
8. Druha Marka Michalaka syna Bogdana
9. Druha Łukasza Sobieraj syna Zbigniewa
10.Druha Romana Kołaczkowskiego syna Edwarda
11. Druha Michała Łapety syna Władysława
12.Druha Krzysztofa Wróbel syna Jarosława
13.Druha Michała Piechowicz syna Jacka
14.Druha Pawła Śliwakowskiego syna Dariusza
15.Druha Michała Miecznikowskiego syna Bogusława
16.Druha Tomasza Wysmołek syna Stanisława
17.Druha Łukasza Dąbek syna Jana
18.Druha Tomasza Kocińskiego syna Stanisława
19.Druha Janusza Wysmołek syna Stanisława
Wręczenia dokonał Dh Tadeusz Ciastko Wiceprezes
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w asyście
mł. brygadiera Przemysława Zielińskiego – Członka
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
RP woj. śląskiego
Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie nadało w dniu
22.04.2012r. odznakę za wysługę:
55 lat dla Stanisława Hejduka
45 lat dla Stanisława Owczarek
30 lat
- dla Remigiusza Reng
- dla Marka Klekota
20 lat
- dla Macieja Poroszewskiego
- dla Waldemara Dudek
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10 lat
- dla Kamila Klekot
- dla Piotra Łapety
- dla Łukasza Turek
- dla Andrzeja Łapety
- dla Romana Kołaczkowskiego
5 lat
- dla Pawła Łapety
- dla Łukasza Sobieraja
- dla Damiana Marteli
- dla Michała Łapety
O dokonanie dekoracji poproszono Prezesa Gminnego
ZOSP RP – Jadwigę Zawadzką w asyście dh Leszka
Łapety.
Na pamiątkę jubileuszu Wójt Gminy Kruszyna
– Jadwiga Zawadzka wręczyła na ręce prezesa OSP
Kruszyna statuetkę Św. Floriana patrona strażaków
z dedykacją: „Za wybitne osiągnięcia w niesieniu
pomocy mieszkańcom Gminy Kruszyna w 100lecie
powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie –
Wójt Gminy Jadwiga Zawadzka”
Na koniec wysłuchano koncertu przygotowanego
specjalnie na tę uroczystość przez Orkiestrę

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie, prowadzoną
przez Pana Andrzeja Powroźnika,
Na okoliczność jubileuszu przygotowana została
wystawa fotograficzna poświęcona dziejom OSP
Kruszyna. W czasie dzisiejszej uroczystość można było
ją obejrzeć.
W czasie trwania jubileuszowej akademii wyłożona
była księga pamiątkowa Złożenie swojego podpisu lub
życzeń jest przywilejem wszystkich gości.
Wśród uhonorowanych w tym roku strażaków należy
przypomnieć nazwisko druha Ryszarda Maja z Lgoty
Małej, który został odznaczony Medalem Honorowym
im. Bolesława Chomicza w uznaniu szczególnych
zasług dla rozwoju i umacniania związku.
Uroczystość wręczenia odbyła się 10 maja 2012r
w Katowicach w Wojewódzkiej Komendzie PSP.
Seniorom Strażakom: Janowi Knaś, Tadeuszowi
Woldon, Stanisławowi Rybak, z wyrazami pamięci
i wdzięczności od Wójta Gminy Kruszyna oraz Prezesa
OSP Kruszyna wręczono statuetki oraz dyplomy
uznania za lata służby w szeregach Strażaka
Ochotnika, za trud, poświęcenie i wielkie serce oraz
niezwykłe zaangażowanie dla OSP Kruszyna.

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie 1912 - 2012
,,Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.
W tych kilku słowach zawiera się cała idea służby
związanej z działalnością straży pożarnej. Jak wiemy,
pożary od wieków towarzyszyły ludzkości, były
czynnikiem niszczącym nie tylko mienie i życie ludzkie,
ale i dorobek kultury. Pożary były plagą polskich wsi,
a brak wiedzy i umiejętności gaszenia ognia potęgował
to zjawisko. Powszechnie też praktykowano wiarę
w różne zabobony, która miała zabezpieczać przed
klęską. Do najbardziej popularnych należał przesąd
o zakazach plucia na ogień, pożyczania ognia,
gaszenia pożaru powstałego od pioruna itp. Z czasem
jednak ludzie zaczęli wypracowywać różne sposoby
zabezpieczania się przed ogniem oraz walki z nim.
Ludność mieszkająca we wioskach stosowała
samoobronę, nie było bowiem zorganizowanych
oddziałów strażackich. Ochotnicza straż - najstarsza
organizacja społeczna w naszym kraju rozpoczęła swą
działalność w okresie zaborów. Odegrała ona ważną
rolę nie tylko skutecznie walcząc z plagą pożarów, ale
spełniała także wiele funkcji w życiu społecznym.
Również, tradycja straży pożarnej na ziemi
Kruszyńskiej sięga czasów odległych. Ochotnicza Straż
Pożarna w Kruszynie rozpoczęła swą działalność
w 1912 roku. Wtedy to powołana została Ochotnicza
Straż Ogniowa, której założycielem i prezesem został
Hieronim Lubomirski, właściciel majątku w Kruszynie.
Do zadań bojowych wyznaczał swoich pracowników
oraz ochotników z Kruszyny. Do gaszenia pożarów
zakupiony został wtedy podstawowy sprzęt pożarniczy.
Najważniejszymi urządzeniami były: ręczna pompa,
węże oraz sześciuset litrowa beczka z wozem oraz
drugi wóz do przewożenia strażaków. Siłą pociągową
były w tamtym czasie konie. Z polecenia Hieronima
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Lubomirskiego porozwieszane zostały gongi alarmowe.
Wszystkie urządzenia służące do gaszenia pożarów
znajdowały się w majątku właściciela. Komendantem
był w tym okresie administrator Gorczyński.
W 1920 roku na skutek groźnej burzy i ogromnych
wyładowań atmosferycznych spalona została niemal
cała Kruszyna.
W 1921 roku książę Lubomirski - Prezes straży,
wydzielił plac pod budowę strażnicy i garaży.
W pierwszej kolejności wyznaczone miejsce zostało
ogrodzone wysokim, drewnianym płotem, następnie
rozpoczęto budowę drewnianej strażnicy.
W 1922 roku - po zakończeniu prac budowlanych,
Prezes powołuje Komendanta - pana Antoniego
Koćwina. Nowo wybudowane garaże pokryte zostały
papą a strażnica stała się miejscem składowania całego
sprzętu przeciwpożarowego.
9 listopada 1924 roku odbyła się uroczystość
poświęcenia nowo wybudowanej remizy i wspinalni
strażackiej. Budynek miał 25 metrów długości,
wewnątrz zbudowana została scena z przeznaczeniem
dla przedstawień amatorskich. Dzięki ofiarności
Prezesa księcia Hieronima Lubomirskiego, jak również
całego Zarządu Straży Kruszyńskiej, a zwłaszcza pana
M. Sośnierza, miejscowego nauczyciela oraz
Naczelnika - pana A. Koćwina, straż posiadała własną
siedzibę, którą mogła się szczycić niemal w całym
powiecie. (jak podaje Przegląd Pożarniczy z 1924 roku).
Na uroczystość poświęcenia remizy przybyły delegacje
straży z Garnku, Cykarzewa i Mykanowa. Wśród
zaproszonych gości byli: Prezes Straży
Radomszczańskiej - druh J. Szwedowski i naczelnik
tejże straży - druh Świderski z Radomska. Po
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poświęceniu i defiladzie książę Hieronim Lubomirski
wręczył dwóm strażakom odznaki za 10-letnią pracę
w straży Kruszyńskiej. Odznaczonymi strażakami byli:
Wojciech Kaźmierczak oraz Władysław Kołodziejczyk.
W tym okresie rozpoczyna swoją działalność
orkiestra strażacka. Organizatorem i pierwszym
nauczycielem był pan Robert Marcin z Bogusławic.
Najwięcej muzykantów pochodziło z Kruszyny
i Bogusławic. Orkiestra prowadziła swoją działalność do
1939 roku, czyli do wybuchu II wojny światowej.
W czasie wojny wszystkie instrumenty orkiestry dętej
zostały ukryte w skarbcu parafialnego kościoła.
W 1926 roku komendantem straży zostaje pan
Edward Peszke. Dwa lata później ufundowano sztandar
strażacki, który staje się symbolem i widocznym
znakiem działającej jednostki strażackiej. Funkcje
komendanta pełni tutejszy nauczyciel pan Wacław
Rajca, a następnie pan Antoni Zasępa.
W 1937 roku na starych fundamentach wybudowana
została strażnica i zakupione zostało pierwsze
strażackie umundurowanie.
W czasie II wojny światowej działalność strażacka
staje się bardzo niebezpieczna i wiązała się z wielkim
ryzykiem. Był to czas szczególny dla narodu a tym
samym dla tutejszego społeczeństwa.Po zakończeniu
wojny Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej został
pan Lizanowicz a Komendantem Antoni Zasępa.
Spośród strażaków z Kruszyny wybrany został zarząd,
który podjął decyzję o zakupieniu pierwszej motopompy
marki „DEKAWKA”, a następnie samochodu
przystosowanego do gaszenia pożaru.
W 1947 roku Prezesem został Mieczysław
Dobrzański, a komendantem pozostaje Antoni Zasępa.
Z ich inicjatywy ufundowany został sztandar.
Funkcję Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kruszynie pełnili - Kazimierz Gloc, Alfred Dobrzański,
Piotr Flis, Tadeusz Poroszewski, Zygmunt Migoń,
Marian Serwiak, Tadeusz Kucharski, Maciej Zasępa,
a obecnie - Marcin Kucharski.
Natomiast funkcja Komendanta Ochotniczej Straży
Pożarnej sprawowana była przez - Tadeusza Kocha,
Stanisława Knasia, Józefa Patyka i ponownie przez
Stanisława Knasia następnie Henryka Kucharskiego,
Grzegorza Poroszewskiego, a obecnie przez
Grzegorza Frymusa.
W tym najstarszym, niezwykle ważnym okresie
działania straży pożarnej w Kruszynie do
najaktywniejszych i najbardziej zasłużonych strażaków
należy zaliczyć: Józefa Poroszewskiego, Stanisława
Zasępę, Wawrzyńca Zasępę, Tadeusza Zasępę,
Ignacego Poradę, Stefana Serwę, Teodora Zasępę,
Leona Kaźmierczaka, Feliksa Zasępę, Jana Leciaka,
Franciszka Poroszewskiego i Stanisława Piesiaka.
W latach sześćdziesiątych XX wieku następuje
dalsze wzmocnienie organizacyjne a jednostka została
doposażona w nowy sprzęt gaśniczy. Istniejąca remiza
została gruntownie wyremontowana, powstają nowe
garaże, a jednostka korzysta z przydziałów sprzętu
dokonanych przez Powiatową Komendę Straży
Pożarnej w Radomsku. Otrzymuje między innymi

samochód pożarniczy marki STAR, wyposażona
została w nową motopompę, uzupełniono wyposażenie
gaśnicze.
W połowie lat siedemdziesiątych XX wieku
jednostka otrzymuje drugi samochód pożarniczy - marki
ŻUK.
W tym czasie z inicjatywy ówczesnego Prezesa
Tadeusza Poroszewskiego reaktywowana została
strażacka orkiestra, która uświetniała najważniejsze
lokalne uroczystości.
Lata 70 - te to także czas, kiedy strażacy biorą aktywny
udział w budowach i remontach dróg użyteczności
publicznej, a także pomagają w porządkowaniu nowo
wybudowanej trasy Warszawa - Katowice. Duże
zaangażowanie strażaków widoczne jest podczas
likwidacji słomianych strzech, budowania zbiorników
wodnych oraz wielu innych przedsięwzięciach
zwiększających bezpieczeństwo mieszkańców.
Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszynie jest
jednostką dobrze zorganizowaną. Ma największy udział
w akcjach gaśniczych na terenie gminy i poza nią.
Organizuje i bierze udział w pożarniczych zawodach
sportowych. W 1986 roku strażacy podejmują decyzję
o budowie nowego Domu Strażaka. Stara remiza
została wyburzona a na jej miejscu powstał nowy
budynek, którego fundatorem był Urząd Gminy
w Kruszynie, na czele którego stał Zenon Kowalski.
Członkowie jednostki czynnie uczestniczą
w różnych kursach i szkoleniach związanych
z udzielaniem pomocy medycznej, gaśniczej,
obsługiwaniem sprzętu przeciwpożarowego,
kierowaniem ruchem drogowym oraz w innych
w zależności od potrzeb związanych z działaniem
straży pożarnej. Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszynie
czynnie udziela się w różnych pracach społecznych
oraz wydarzeniach narodowych i religijnych. Jest ich
wiele, warto wspomnieć chociażby pomoc dla
powodzian czy pomoc po huraganach.
Jednostka wciąż rozwija swoją działalność, ściśle
współpracując z innymi jednostkami np. z Państwową
Strażą Pożarną oraz innymi podmiotami. Realizuje
swoje główne zadania i cele poprzez zapobieganie
pożarom, udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych.
Jest bardzo ważnym ogniwem wspomagającym rozwój
społeczności lokalnej, podejmuje działania na rzecz
ochrony środowiska oraz upowszechniania kultury
fizycznej i sportu. Szczegółowe jej zadania oraz
organizacja, określone są w statucie własnym jednostki.
Funkcję prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kruszynie pełni obecnie - Marcin Kucharski.
Jednostka wciąż rozwija swoją działalność, doskonali
umiejętności, zdobywa nową wiedzę. Dzięki
przychylności i wsparciu ze strony władz
samorządowych, jednostka w ostatnim czasie zyskała
wiele nowoczesnego sprzętu.
Dzisiejsza straż, w tak małej społeczności jaką jest
Kruszyna, kontynuuje chlubne tradycje minionych
dziesięcioleci, a także wytrwale dąży do
wszechstronnego rozwoju, w poczuciu bezinteresownej
troski o dobro innych.
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„…sala stoi JUŻ!” – otwarcie świetlicy środowiskowej w Teklinowie
28 października 2012r. to data wyjątkowa, która
zapewne wpisze się w historię sołectwa Teklinów.
Mieszkańcy naszej miejscowości bardzo długo czekali
na ten dzień, bo prawie czterdzieści lat. Ale udało się!
Marzenia i oczekiwania związane z realizacją budowy
świetlicy wiejskiej wreszcie się spełniły.
Mogliśmy świętować sukces, biorąc aktywny udział
w uroczystym otwarciu obiektu, na które przybyło wielu
znakomitych gości reprezentujących poszczególne
stopnie samorządu lokalnego, którzy poprzez swoje
zaangażowanie, pomoc, a przede wszystkim wydanie
odpowiednich aktów prawnych przyczynili się do
sfinalizowania jej budowy. Ich obecność nadała
wyjątkową rangę i znaczenie temu wydarzeniu.
Gospodarzem całej uroczystości była Wójt Gminy
Kruszyna Pani Jadwiga Zawadzka.
W naszych progach gościliśmy byłego Wójta Gminy
Kruszyna a obecnie Radnego Powiatu Częstochowskiego, Pana Bogusława Mielczarka, Przewodniczącego Rady Gminy Kruszyna, Pana Mariana Klekota,
Radnych Gminy Kruszyna, przedstawicieli gmin
sąsiednich, przedstawicieli: Senatora RP, Pana
Jarosława Laseckiego, Komendy Policji w Kłomnicach,
oświaty, sąsiednich sołectw i organizacji pozarządowych – Stowarzyszenia „Młode Pokolenie”
z Lgoty Małej i Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny.
Uroczystość prowadziła Sekretarz Gminy Kruszyna,
Pani Małgorzata Wierzbicka.
W poszczególnych wystąpieniach padło wiele
ważnych słów dotyczących historii powstania
i finansowania podjętej inwestycji oraz wyrazy uznania
i podziękowania dla wszystkich jej współtwórców.
Doceniając ich zasługi za olbrzymi wkład i ciężką pracę,
wyróżnieni zostali nasi społecznicy: Radny Gminy
Kruszyna, Pan Józef Wąsikiewicz oraz Sołtys
Teklinowa, Pani Grażyna Wąsikiewicz. Podjęte
niejednokrotnie trudne decyzje dały możliwość
społeczno-oświatowo-kulturalnemu rozwojowi,
sprzyjającemu wspólnej integracji. W obecnych
trudnych czasach są to wartości bezcenne.
Przemówieniom towarzyszyło wiele emocji,
wzruszeń, nie zabrakło także łez. Ale były to łzy
szczęścia i radości obrazujące wagę tej podniosłej
chwili w życiu naszej społeczności. Punktem
kulminacyjnym było uroczyste przecięcie wstęgi,
którego dokonali wspólnie: Wójt Gminy Kruszyna,
Przewodniczący Rady Gminy Kruszyna, Radny Gminy
Kruszyna dla okręgu Teklinów-Pieńki Szczepockie
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i Sołtys Teklinowa.
Ks. Proboszcz Parafii Nawiedzenia NMP
w Widzowie – Zbigniew Jeż poświęcił nowo otwarty
obiekt, aby dobrze służył korzystającym z niego
dzieciom, młodzieży i dorosłym.
Duchowego wymiaru dodał również napisany
specjalnie na tą okoliczność i odczytany przez Panią
Bodankę z Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny wiersz.
Znajdzie on na pewno godne miejsce i będzie cenną
pamiątką.
Naszą uroczystość uświetnił występ pań z zespołu
Ale!Babki, które wykonały m. in. sztandarową dla
Teklinowa piosenkę „Ściernisko w Teklinowie”.
Dodatkowo o oprawę muzyczną zadbali też młodsi
wykonawcy. W różnorodnym repertuarze zaprezentowali się: Żaklina Dudek, Katarzyna Dróżdż, Roksana
Janus i Dariusz Lampa.
Wszyscy obecni mogli obejrzeć przygotowaną
wystawę przedstawiającą historię działalności
społecznej na naszym terenie oraz etapy budowy
świetlicy. Mieli niepowtarzalną możliwość wpisania się
do księgi pamiątkowej oraz okazania wsparcia
finansowego na wyposażenie świetlicy. Całości dopełnił
poczęstunek w postaci znakomitych ciast i innych
pysznych słodkości serwowanych przez mieszkanki
Teklinowa.
Sukcesywnie nasze sołectwo zyskało plac zabaw,
boisko i nowoczesny obiekt, który cieszy nasze oczy
i będzie służyć pokoleniom. W ten sposób dostaliśmy
szansę i możliwość zaistnienia w gminie i poza jej
granicami. Jesteśmy z niej bardzo dumni.
Poza wymiarem materialnym, osiągnęliśmy jeszcze
jeden sukces – mieszkańcy, a zwłaszcza młodzież,
zrozumiała sens pracy społecznej służącej wspólnemu
dobru. Można powiedzieć nawet więcej: ta praca
sprawiała i sprawia jej przyjemność i daje radość. To jest
wspaniały „świeży zaczyn” na przyszłość. Takiego
potencjału nie możemy zmarnować. Dlatego liczymy na
owocną dalszą współpracę, wzajemną pomoc
i wsparcie.
Mamy nadzieję, że słońce, które znów nam
zaświeciło to dobry znak i blaskiem swoich promieni
będzie nam towarzyszyć i wskazywać właściwą drogę
do sukcesów.
Wszystkim, którzy przyczynili się swoim udziałem do
organizacji naszego wyjątkowego święta, składamy
gorące podziękowania.
Anna Lampa
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