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Źródło wiedzy o Twojej okolicy
Baby, Bogusławice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg,
Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek, Wikłów

Głos Gminy
W numerze:

„Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie”.
/autor Cyprian Kamil Norwid/
Z wielkim utęsknieniem wyczekujemy zbliżającego się wielkiego
czasu dla nas Polaków, jakim jest wigilia i Święta Bożego Narodzenia.
Które to już Święta w naszym życiu? Każdy z nas dobrze to wie,
ale przeżywamy je wciąż na nowo i każdego roku inaczej wyczekujemy
że wraz z narodzeniem Boga Człowieka, narodzi się dla nas, naszych
najbliższych lepszy czas, materialnie czy też a może przede wszystkim
w relacjach międzyludzkich, a ewentualne problemy, niepowodzenia
znikną wraz z rozbłyśnięciem pierwszej gwiazdy wieczornej i zajęciem
miejsca przy stole wigilijnym.
Każdego roku z wielkim wzruszeniem składamy sobie nawzajem
życzenia, przepraszamy za zło, składamy obietnice poprawy
i doznajemy wciąż na nowo „magii”, „czaru”, „niesamowitości”, „ciepła”
tego „rodzinnego” czasu. Chciałoby się, aby cudowna atmosfera miłości,
przebaczania i pokoju w okresie Bożego Narodzenia trwała nie tylko
w okresie świątecznym lecz zawsze.
Wszystkim mieszkańcom Gminy Kruszyna oraz gościom
życzę aby wigilijna atmosfera wzajemnej życzliwości i dobra trwała
przez wszystkie dni roku, byśmy stali się dla siebie tacy inni,
świąteczni, by ta piękna atmosfera zagościła w naszych rodzinach
na zawsze.

Jadwiga Zawadzka - Wójt Gminy
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Co dalej z autostradą?
W dniu 29 listopada 2012 roku w Bogusławicach
z inicjatywy Pana Grzegorza Sztolcmana Posła na Sejm
RP okręgu częstochowskiego odbyło się zebranie,
którego
celem było przedstawienie sytuacji
gospodarczej Polski w perspektywie pięcioletnich
rządów Platformy Obywatelskiej.
Mieszkańcy Bogusławic zadawali Panu Posłowi
wiele pytań, dotyczących służby zdrowia,
bezpieczeństwa, bezrobocia.
Wśród pytań pojawiło zagadnienie realizacji projektu
budowy autostrady na odcinku Radomsko
- Częstochowa. Temat ten jest dla nas niezwykle
aktualny i ważny, gdyż założenia projektowe
uniemożliwiają gminie Kruszyna połączenie
komunikacyjne z Częstochową płatną autostradą.
W projekcie brak jest alternatywnych rozwiązań
drogowych dla południowej części gminy Kruszyna.
W związku z poruszonym problemem Pan Poseł
zobowiązał się do szczegółowego rozeznania tego
tematu i przekazanie ustaleń naszej samorządowej
społeczności.
W efekcie działań Posła Grzegorza Sztolcmana
w dniu 3 grudnia 2012 r zostało zorganizowane
spotkanie inwestora autostrady tj. Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad z Wójtem Gminy Kruszyna
Panią Jadwigą Zawadzką.
W efekcie analizy dokumentów projektowych
i rozmowy z przedstawicielem Oddziału w Katowicach
GDDKiA ustalono, co następuje:
− Wskazania lokalizacyjne dla inwestycji budowa
autostrady A-1 były wydane przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji w dniu 31grudnia 1999
r. (czyli założenia projektowe).
− Decyzja lokalizacyjna dla inwestycji budowa
autostrady A-1 od granicy województwa łódzkiego
z województwem śląskim do węzła Rząsawa wydana
była w dniu 30 lipca 2002 r. przez wojewodę śląskiego.
Na decyzję nie wpłynęło żadne odwołanie i w dniu
24 sierpnia 2002 r. decyzja stała się ostateczną

i wykonalną. Decyzja nie zawiera postulowanych
obecnie spraw, tzn. węzła na terenie Gminy Kruszyna
ani też połączenia Gminy Kruszyna drogą serwisową
od Bogusławic do węzła Kościelec. I tutaj padły ostre
zarzuty inwestora GDDKiA – gdzie była Gmina na
etapie wskazań lokalizacyjnych, wtedy był czas na
zabieganie o węzeł, który rozwiązałby wszystkie
nasze problemy i obawy związane z autostradą.
No właśnie gdzie?
− Wydana na potrzeby inwestycji decyzja
środowiskowa również nie uwzględnia
postulowanych obecnie elementów.
− Opracowany staraniem GDDKiA projekt budowlany
nie może wykraczać poza ramy wyznaczone
powyższymi decyzjami.
− Wo j e w o d a Ś l ą s k i p r z e p r o w a d z a o b e c n i e
postępowanie w sprawie o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
„Budowa autostrady A-1 na odcinku Tuszyn
– Pyrzowice”.
GDDKiA informuje, że
droga krajowa nr 91,
stanowić będzie trasę alternatywną dla autostrady
płatnej. Ponadto istniejąca sieć dróg powiatowych
i gminnych, zapewnia niezbędne połączenia lokalne.
Czy można mieć zatem jeszcze jakąś nadzieję?,
ponoć ona umiera ostatnia. Jednakże GDDKiA nie
pozostawiła żadnych złudzeń, że może cokolwiek
zmienić się na korzyść Gminy Kruszyna. Nie po raz
pierwszy tak wprost niewiarygodną informację
otrzymaliśmy, bo od początku 2011 roku, kiedy
mieszkańcy Gminy Kruszyna podpisywali się pod
apelem, aby w nowoopracowywanej dokumentacji
budowy autostrady uwzględnić interesy mieszkańców
Gminy ( apel ten kierowany był do posłów RP rejonu
Częstochowskiego, GDDKiA, Ministerstwa
Infrastruktury) dociera korespondencja informująca
o tym, że niemożliwa jest zmiana wydanych wcześniej
i przytoczonych na wstępie decyzji.

Forum Sołtysów Województwa Śląskiego
Dnia 22 listopada bieżącego roku w Sali Sejmu
Śląskiego po raz XI odbyło się Forum Sołtysów
Województwa Śląskiego.
Z terenu naszej gminy na Forum pojechało dziewięciu
Sołtysów wraz z Panią Wójt Jadwigą Zawadzką.
W „Forum” uczestniczyli przedstawiciele wszystkich
instytucji działających na rzecz rolnictwa i terenów
wiejskich województwa śląskiego.
Omówiony został stan realizacji działań wdrażanych
przez ARiMR w ramach PROW 2007-2013 oraz
odniesiono się do Strategii Rozwoju Województwa
Śląskiego „Śląskie 2020”.
Sołtysi województwa śląskiego przedstawili
problemy terenów wiejskich i ich mieszkańców.
Podczas tegorocznego „Forum” odbyło się
uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom konkursu
„Piękna wieś województwa śląskiego” w czterech
kategoriach:
− najpiękniejsza wieś – Turza Śląska w gminie Gorzyce,
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− najpiękniejsza zagroda – gospodarstwo państwa

Teresy i Józefa Brzeziów z miejscowości Molna
w gminie Ciasna,
− najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi – utworzenie
i wyposażenie Izby Pamięci w Rudnie Gmina
Rudziniec,
− najlepsza strona internetowa sołectwa – strona
Lisowic w gminie Pawonków.
We wszystkich wymienionych kategoriach wręczone
zostały również wyróżnienia.
Zwycięscy otrzymali puchary i dyplomy oraz nagrody
pieniężne.
Zorganizowane były także stoiska promocyjne, na
których można było zasięgnąć informacji na temat
działalności ARiMR, ARR, ANR, ŚODR, ŚIR oraz
KRUS.
Na stoiskach nagrodzonych sołectw można było
zapoznać się z ich dorobkiem kulturalnym oraz
posmakować tradycyjnych śląskich przysmaków.
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Pasowanie na przedszkolaka
„Ślubuję uroczyście być dobrym i dzielnym przedszkolakiem.
Ślubuję dbać o dobre imię swojej grupy i przedszkolaka.
Ślubuję bawić i uczyć się tutaj wesoło.
Ślubuję swym zachowaniem sprawiać radość swoim
rodzicom i nauczycielom.”
Listopad dla przedszkolaków upłynął pod znakiem
ogromnych przeżyć,ponieważ w tym właśnie miesiącu
odbyły się uroczyste pasowania na przedszkolaka.
7 listopada swoją uroczystość miały dzieci
z Gminnego Przedszkola w Kruszynie, natomiast
pasowanie na przedszkolaka w Gminnym Przedszkolu
w Widzowie odbyło się 8 listopada w sali OSP Widzów.
Dzieci wspaniale zaprezentowały swoje
umiejętności, recytując wiersze i śpiewając piosenki.
Jedne były bardziej śmiałe, inne potrzebowały większej
odwagi, aby wystąpić przed tak liczną dla nich

publicznością. Niektóre ślubowały pierwszy raz, inne
być może już kolejny. Wszystkie jednak w swój występ
włożyły wiele serca i zaangażowania. Wyglądały przy
tym bardzo wdzięcznie. Fakt ten potwierdzić mogą
obecni na akademiach rodzice. Uroczystości swoją
osobą uświetniła Pani Jadwiga Zawadzka - Wójt Gminy
Kruszyna.
Dziękujemy paniom wychowawczyniom, że tak
pięknie przygotowały nasze dzieci do ślubowania
przedszkolaków, a dzieciom za to, że tak ładnie
wystąpiły. Rodzicom składamy podziękowania za
przygotowanie dla maluchów słodkiego poczęstunku.
Życzymy wszystkim przedszkolakom, aby dni
spędzone wśród rówieśników były pełne beztroskiej
zabawy, a jednocześnie pozwalały uczyć się nowych
rzeczy.
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WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Od dwudziestu lat gra w Polsce najpiękniejsza ORKIESTRA świata,
to ORKIESTRA naszych serc.
Każdego roku na początku stycznia Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
prowadzi zbiórkę pieniędzy, które są przeznaczane na ratowanie życia i zdrowia.
Fundacja działa za pośrednictwem sztabów,
utworzonych w mniejszych i większych miejscowościach naszego kraju.
13 stycznia 2013 po raz pierwszy ORKIESTRA zagra w gminie Kruszyna.
Temat XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy brzmi:

Dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów.
Tak jak zawsze, po 21. Finale będziemy się pochylać nad problemami polskiej medycyny
dziecięcej. Tak jak zawsze, naszą pomoc realizować będziemy poprzez zakup sprzętu
medycznego do jednostek opieki zdrowotnej, które mają podpisany kontrakt z NFZ.
Jednak po 20 latach działalności w bezpośredniej bliskości służby zdrowia widzimy, jak bardzo pomocy potrzebują także
seniorzy. Ten Finał, w znacznej części dedykowany ludziom w podeszłym wieku chorym na choroby przewlekłe, ma mieć
również wymiar symboliczny. Nie jesteśmy i nigdy nie będziemy w stanie rozwiązać ogromnej ilości problemów, jakie są
związane z tą dziedziną medycyny. Chcemy jednak zwrócić uwagę Polaków na wszystkie kwestie związane z jakością opieki
medycznej, a także i niestety bardzo częstym zjawiskiem wykluczenia, jakie dotyka ludzi w podeszłym wieku.
Pieniądze zebrane w 21. Finale będą podzielone. Połowę będzie wykorzystane na wsparcie terapii noworodka i niemowlaka,
połowę na wyposażenie w sprzęt szpitali geriatrycznych i zakładów opiekuńczo-leczniczych.
W tym drugim przypadku nasza pomoc trafi tylko do kilku wybranych placówek w każdym województwie.
W Polsce istnieje niewiele oddziałów geriatrycznych, zdecydowanie za mało w stosunku do potrzeb. Jest to jedna
z najbardziej zaniedbanych dziedzin w polskim systemie ochrony zdrowia. Mamy jednak nadzieję, iż rozgłos, jaki zawsze
towarzyszy Finałowi, będzie okazją, by uświadomić nam wszystkim, że jest to problem, którego nie można dalej unikać.
W ciągu minionej dekady obserwujemy postępujące zmiany sytuacji demograficznej. Społeczeństwo się starzeje, upada
tradycyjny model rodziny wielopokoleniowej. Wokół nas żyje i będzie żyło coraz więcej osób w podeszłym wieku,
wymagających pomocy medycznej w walce z chorobami przewlekłymi. Osób, które zasługują na dobre wyposażenie
oddziałów szpitalnych, ośrodków opiekuńczych, na troskę i zrozumienie lekarza,
i na końcu na poszanowanie godności przez wszystkich dookoła.
Zakłady opiekuńczo-lecznicze opieki długoterminowej to placówki, które podejmują się niesienia pomocy tym najciężej
chorym seniorom. Tam także lista potrzeb jest długa.
Co więcej – ośrodki te nie potrzebują drogiego sprzętu specjalistycznego, najczęściej ponawiane prośby dotyczą
podstawowego wyposażenia.
Orkiestra w efekcie 21. Finału planuje zakupić urządzenia takie jak:
•
łóżka o regulowanej wysokości z zabezpieczeniami
•
materace przeciwodleżynowe
•
statywy mobilne do kroplówek
•
ssaki elektryczne i akumulatorowe
•
pompy infuzyjne i pompy żywieniowe
•
sprzęt rehabilitacyjny typu rotory kończyn dolnych i górnych, tory do nauki chodzenia, czy rowery treningowe.

Oj będzie się działo…………..
W naszej gminie w dniu 13 stycznia 2013r. Sztab będzie działał w Zespole Szkół w Kruszynie. Organizację działań Sztabu
przyjęły na siebie Panie z Zespołu Ale!Babki pod kierownictwem Małgorzaty Wierzbickiej i Arka Kluby.
Kwestować będą Ale!Babki.

Wszystkich mieszkańców naszej gminy ZAPRASZAMY do Sztabu.
Będziemy wspólnie grać dla najmłodszych i najstarszych. Będziemy się bawić, śmiać i cieszyć!!!!!
00

Rozpoczynamy o godzinie 17 w Zespole Szkół w Kruszynie.
W programie imprezy będą :
1. Występy dzieci i młodzieży z placówek naszej gminy
2. Recital Zespołu Ale!Babki
3. koncert orkiestry dętej przy OSP Kruszyna
Szczegółowy program znajdziecie na plakatach umieszczonych na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach
tuż przed XXI Finałem WOŚP oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Kruszyna.
Punktualnie o godzinie 2000 ŚWIATEŁKO DO NIEBA. W tej jednej chwili prosimy mieszkańców
naszej gminy o wysłanie w stronę nieba - Dobrych Aniołów, światełka w postaci zapalonej zapałki, świeczki,
pochodni czy sztucznych ogni. W tej jednej chwili wierzymy w to, że jesteśmy bardzo widoczni.

DO ZOBACZENIA 13 STYCZNIA 2013 ROKU W KRUSZYNIE!!!!
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Zawody sportowe
Uczniowie szkół z terenu gminy Kruszyna pomimo
jesiennej aury uczestniczyli w wielu zawodach
sportowych o zasięgu gminnym oraz powiatowym.
Rozpoczęliśmy 24 września 2012 roku rozgrywkami
piłki nożnej chłopców organizowanych w ramach
gimnazjady powiatu częstochowskiego. Niestety
początek mieliśmy trudny. Do dalszych rozgrywek
z naszej grupy awansowały drużyny z Rudnik i Rędzin,
które reprezentowały bardzo wysoki poziom czego
potwierdzeniem jest awans mistrza powiatu czyli
zespołu z Rędzin do rozgrywek rejonowych.
26 września przyszedł czas próby dla drużyn
chłopców szkół podstawowych, którzy rozpoczęli
rozgrywkami także piłki nożnej zorganizowanych na
kompleksie sportowym Orlik 2012 w Kruszynie.
Drużyna z Kruszyny awansowała razem z drużyną
z Kłomnic do rozgrywek półfinałowych rozgrywanych
w Kłomnicach. Ostatecznie chłopcy z Kruszyny zajęli
5 miejsce w powiecie na 15 startujących drużyn co jest
dużym osiągnięciem.
5 października 2012 roku w Mstowie uczennice
z Widzowa, które wygrały eliminacje gminne
uczestniczyły w gimnazjadzie powiatu
częstochowskiego w piłce nożnej dziewcząt. Rozgrywki
były prowadzone na wysokim poziomie a do awansu do
półfinału zabrakło nam jednej bramki. W klasyfikacji
końcowej drużyna z Widzowa zajęła 5 miejsce
w powiecie.
10 października 2012 roku został zorganizowany
I Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych
o Puchar Dyrektora VI LO im. J. Dąbrowskiego. Gminę
Kruszyna reprezentowały dziewczęta z Zespołów
Szkolnych w Kruszynie i Widzowie. Uczennice wygrały
wylosowaną grupę, następnie wygrały ćwierćfinał

awansując do półfinału. Niestety w półfinałach nasze
zawodniczki przegrały 1:0 i następnie w rzutach
karnych z drużyną z Poraja przegrały trzecie miejsce.
Zawodniczki zajęły czwarte miejsce co jest bardzo
dobrym wynikiem biorąc pod uwagę fakt, że w turnieju
startowało 17 zespołów.
23 listopada 2012 roku w Rędzinach odbyły się
eliminacje w gimnazjadzie powiatu częstochowskiego
w piłce ręcznej dziewcząt. Naszą gminę reprezentowały
drużyny z Widzowa i z Kruszyny. Uczennice z Widzowa
razem z drużyną z Mstowa awansowały do rozgrywek

finałowych, które zostały rozegrane w Lelowie
30 listopada, gdzie zajęły czwarte miejsce w powiecie
przegrywając tylko 1:2 z drużyną z Czarnego Lasu.
Także 23 listopada w IV LO im. H. Sienkiewicza
w Częstochowie odbył się XVII Regionalny Konkurs
Wiedzy „Na Olimpijskim Szlaku”. Naszą gminę
reprezentowały drużyny z zespołów szkolnych
z Kruszyny i z Widzowa. W tym przedsięwzięciu
uczniowie z naszej gminy brali udział po raz pierwszy.
Oprócz możliwości sprawdzenia swojej wiedzy
młodzież miała także okazję spotkania ciekawych ludzi,
czyli trójki olimpijczyków: Dariusza Góździaka,
Małgorzaty Rydz i Marii Cześnik.

W niedzielę 25 listopada 2012 roku rozegrano na sali
gimnastycznej przy Zespole Szkolnym w Kruszynie
Gminny Turniej Tenisa Stołowego. Organizatorem
imprezy było Stowarzyszenie „Aktywni w Działaniu”
z Bogusławic przy współpracy z Panem Markiem
Smolińskim nauczycielem Zespołu Szkolnego
w Kruszynie oraz Panem Karolem Dróżdżem
Koordynatorem Sportu Gminy Kruszyna. W zawodach
w pięciu kategoriach udział wzięło 39 uczestników.
Rozgrywki były bardzo zacięte i trwały prawie 5 godzin.
Wyniki ostateczne przedstawiają się następująco:
kategoria dziewczęta szkoły podstawowe – I miejsce
Krawczyk Katarzyna, II miejsce Kazimierczak Nikola,
III miejsce Knaś Weronika; kategoria chłopcy szkoły
podstawowe – Leśniewski Martin, II miejsce Góra
Bartłomiej, III miejsce Remiszewski Brian; kategoria
dziewczęta gimnazja – I miejsce Maj Klaudia, II miejsce
Boral Patrycja, III miejsce Kępa Ewelina; kategoria
chłopcy gimnazja – I miejsce Kluczny Kamil, II miejsce
Remiszewski Mateusz, III miejsce Błaszczyk Dominik;
kategoria seniorzy – I miejsce Nowicki Adam, II miejsce
Kazimierczak Kamil, III miejsce Hamala Adrian.
Organizatorzy składają podziękowania na ręce Pani
Wójt Jadwigi Zawadzkiej oraz pracowników Urzędu
Gminy Kruszyna za pomoc w transporcie stołów, Panu
Dyrektorowi Zespołu Szkolnemu w Kruszynie za
udostępnienie sali gimnastycznej, OSP w Jackowie za
wypożyczenie stołów oraz wszystkim, którzy przyczynili
się zorganizowaniu tego turnieju.
Relacje z powyższych wydarzeń, zdjęcia oraz inne
informacje związane ze sportem w naszej gminie
można znaleźć na stronie www.sport.kruszyna.pl
Karol Dróżdż
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W pierwszą rocznicę śmierci Wójta Zenona Kowalskiego - (1936 – 2012)

Zbliża się pierwsza rocznica śmierci Zenona
Kowalskiego, który po długiej chorobie odszedł od nas
14 stycznia 2012 r. Jest to okazja do wspomienia Jego
osoby i długoletniej działalności w naszej społeczności.
Organizatora i pierwszego Naczelnika Gminy
Kruszyna, jej długoletniego Wójta a następnie
Przewodniczącego Rady Gminy.
Zenon Kowalski, syn Walentego i Katarzyny z domu
W o ź n i a k , u r o d z i ł s i ę 4 g r u d n i a 1 9 3 6 r.
w Radziechowicach.
W roku 1954 rozpoczął swą pierwszą pracę zawodową
jako nauczyciel Szkoły Podstawowej w Szczepocicach.
Rok później mianowany zostaje Kierownikiem Szkoły
Podstawowej w Łęgu, którą kieruje do 1972 r.
Nie wystarczała mu praca zawodowa. Wcześnie
wstępuje w rolę działacza społecznego. Organizuje
małą społeczność Łęgu i Kijowa, zachęcając do tzw.
wtedy czynów społecznych. Skutecznie zabiega
o pomoc władz dla podejmowanych w tym trybie
przedsięwzięć.
Takim sposobem powstaje most w Łęgu na rzece
Warcie, utwardzona droga z Łęgu do Wikłowa, budynek
Szkoły Podstawowej i Dom Nauczyciela w Łęgu,
przeprowadzona elektryfikacja Łęgu i Kijowa.
Z t a k i m d o r o b k i e m w 1 9 7 2 r. z o s t a j e
pełnomocnikiem ds. utworzenia Gminy Kruszyna
a potem na długo jej Naczelnikiem.
Teraz swoje inicjatywy i pomysły może realizować
w skali gminy. Efekty są widoczne. Powstaje Ośrodek
Zdrowia i Dom Nauczyciela w Kruszynie, remizy
strażackie w Bogusławicach, Widzowie, Lgocie,
Kruszynie, Łęgu, Szkoła w Jackowie, Przedszkole
w Kruszynie.

Powstają nowe sklepy spółdzielcze w Kruszynie,
Wikłowie, Bogusławicach, Widzowie, Teklinowie,
Babach, nowy dworzec PKP w Teklinowie, przystanek
PKP w Jackowie. Do Kruszyny przenosi się Rolnicza
Spółdzielnia Produkcyjna, zbudowano nową bazę
Obrotu Rolnego GS, rozwija się Baza Mechanizacyjna
SKR...
Pierwsze kilometry dróg, utwardzanych początkowo
żużlem, potem frezem, wreszcie asfaltem. Znowu
organizuje społeczność gminy do wymiany słomianych
strzech, budowy dróg, do wodociągowania wsi. Zabiega
o miejsce w planie, przydział materiałów, załatwia
milionowe dotacje na ujęcie, na sieć, na przyłącza.
Pionierskie i niełatwe to były czasy. Walka
o integrację terenów byłych Gromadzkich Rad
Narodowych w Kruszynie i Teklinowie, utarczki ze
zwierzchnością o istnienie gminy.
Rozliczne problemy społeczne i gospodarcze. Może
dziś wyglądają na małe i śmieszne. Ale wówczas
decydujące o losie niejednej rodziny czy gospodarstwa.
Dziesiątki, setki i tysiące ludzkich spraw przelewa się
przez biurko Naczelnika. Uwłaszczenia rolników,
przejmowanie gospodarstw za renty i emerytury,
scalenia i wymiany gruntów, zalesienia nieużytków,
rozwój RSP, zabiegi o uratowanie miejscowego pałacu,
bitwa o wjazdy na drogę DK-1. Aktywna współpraca
z Towarzystwem Przyjaciół Kruszyny, Ochotniczymi
Strażami Pożarnymi, organizacjami kombatanckimi,
młodzieżowych – to tylko niektóre przykłady poczynań
tamtych czasów. Czasów przemian społecznych, stanu
wojennego, kartek na żywność, przydziałów materiałów
budowlanych, opału, ciągników i maszyn rolniczych.
Mało kto zdaje sobie sprawę, że Osiedle
w Widzowie, że letniskowy Kijów, zabudowa przy
gościńcu w Jackowie to także Jego pomysły i starania
a niekiedy i ryzyko.
Zawsze przyświecał Mu cel nadrzędny: załatwić
sprawę po myśli petenta, albo chociaż porozmawiać
i doradzić, w ostateczności pocieszyć. Dla każdego
czasu i serca starczyło.
W tamtej rzeczywistości społeczno-gospodarczej
wiele zależało od intuicji i zdrowego rozsądku działaczy,
od postawy i zaangażowania lokalnych liderów. I my na
szczęście mieliśmy takiego człowieka.
Przypadło mu długo kierować gminą i znakomicie się
z tego obowiązku wywiązał. Zbudował zręby naszej
teraźniejszości, odcisnął w niej swe piętno i dobrze
zasłużył się lokalnej społeczności.
Sprawdził się jako nauczyciel, Naczelnik, Wójt,
samorządowiec a przede wszystkim jako dobry i zacny
człowiek.
W uznaniu swych licznych zasług Zenon Kowalski
został wielokrotnie
odznaczony odznaczeniami
państwowymi, w tym także Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski.
Rodzina oraz liczne grono przyjaciół, uczniów,
znajomych i mieszkańców gminy oddała Mu ostatnią
przysługę, uczestnicząc 17 stycznia 2012 r. w pogrzebie
na cmentarzu parafialnym w Kruszynie.
Zachowajmy Go w naszej pamięci!
Bogusław Mielczarek
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Wybory do Władz PSZS
2 października 2012 roku zostało przeprowadzone
zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów
P O W I AT O W E G O S Z K O L N E G O Z W I Ą Z K U
SPORTOWEGO w Częstochowie. Jednym z punktów
walnego zebrania były wybory członków zarządu
związku na kolejną kadencję 2012-2016. Miło jest nam
zakomunikować, że jednym z członków Zarządu
P O W I AT O W E G O S Z K O L N E G O Z W I Ą Z K U
SPORTOWEGO POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO
został Pan Karol Dróżdż - koordynator sportu gminy

Kruszyna. Został on także delegatem na XV
Wojewódzki Zjazd Delegatów Śląskiego Związku
Sportowego, który odbył się w Katowicach 17 listopada
2012 roku.
Więcej informacji z działalności Szkolnego Związku
Sportowego Powiatu Częstochowskiego można
znaleźć na stronie: www.szsczest.cba.pl, a Śląskiego
Szkolnego Związku Sportowego na stronie:
www.slaskiszs.republika.pl.
Karol Dróżdż

„Wreszcie nadszedł ten dzień…”
Z początkiem listopada br. świetlica w Teklinowie
rozpoczęła swoją działalność. Od dnia otwarcia cieszy
się wciąż rosnącym zainteresowaniem dzieci,
młodzieży, a także dorosłych. Można tutaj miło spędzić
wolny czas z kolegami, koleżankami na wspólnych
rozmowach, grach i zabawach. Młodzi ludzie mają do
dyspozycji m. in.: gry planszowe, takie jak: szachy,
warcaby, bilard, piłkarzyki oraz oryginalny stół do tenisa
stołowego, który stał się główną atrakcją tego miejsca.
Nie zapominamy również o najmłodszych, którym

oferujemy możliwość rysowania, malowania i inne
zabawy dostosowane do ich wieku. Nasze zdolności
finansowe są dość ograniczone, ale mamy nadzieję, że
w przyszłości dzięki dobrej woli i zewnętrznemu
wsparciu potencjalnych sponsorów uda nam się te
propozycje poszerzyć i urozmaicić. Jeśli chodzi o stronę
organizacyjną, to świetlica posiada swój regulamin.
Obecnie udostępniona jest trzy razy w tygodniu
– w poniedziałki, w środy i w piątki, w godzinach 17-20.
Dzieciom i młodzieży towarzyszą osoby dorosłe.
Oczekiwania co do częstotliwości otwarcia
(np. w soboty) są znacznie większe, ale to wymaga
jeszcze pełniejszego zaangażowania ze strony
rodziców, dziadków, do czego serdecznie zachęcamy.
Spędzane tutaj chwile służą wypoczynkowi,
dostarczają wielu wrażeń, ale uczą także sztuki
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kompromisu, wzajemnego szacunku i tolerancji. Aż miło
posłuchać tego wesołego gwaru i radosnych okrzyków.
Cieszymy się, że wspólna integracja rozszerza się na
sąsiednie miejscowości, bo przecież „wszystkie dzieci
nasze są”! Ktoś powiedział kiedyś, że każdy z nas
dorosłych ma coś z dziecka. I to jest prawda. Wystarczy
popatrzeć na dojrzałych panów, którzy ulegając
panującej atmosferze z wypiekami na twarzy całkowicie
pochłonięci współzawodnictwem w grach przypominają
małych chłopców. Ten entuzjazm jest zaraźliwy, a widok
niepowtarzalny.
W świetlicy mają miejsce różne zebrania i spotkania
np. o charakterze organizacyjno-porządkowym.
Zarazem jest to okazja do wymiany myśli, poglądów
i tworzenia nowych pomysłów. W ten właśnie sposób
świetlica staje się centrum życia publicznego i łączy
pokolenia.
Społeczność wiejska ma ograniczony dostęp do
życia kulturalno-oświatowego, które wnosi do często
szarej rzeczywistości tak cenne wartości. Sprawia,
że w tej ciągłej, codziennej gonitwie możemy się na
chwilę zatrzymać, zrelaksować i dotlenić duchowo.
Chcielibyśmy, aby nasz obiekt mógł stać się jego
namiastką. Warunki lokalowe dają możliwość
organizacji różnych konkursów, wystaw, odczytów,
przedstawień czy nawet koncertów. Jesteśmy otwarci
na różne propozycje. Dzięki wzajemnej współpracy
można przecież tak wiele osiągnąć. Mamy nadzieję, że
zbliżający się okres zimowy będzie sprzyjał wszelkim
pracom twórczym i ich realizacji.
Początek działalności świetlicy oczami wyobraźni
można porównać do ruszającego pociągu
dalekobieżnego, który będzie nabierał prędkości,
a zatrzymywał się będzie tylko po to, aby zabierać
nowych pasażerów. Niech ta podróż nigdy się nie
kończy i będzie wspaniałą, wesołą przygodą.
Przed nami magia Świąt Bożego Narodzenia. Niech
ten szczególny i wyjątkowy czas związany i kojarzony
z blaskiem i ciepłem domowego ogniska stanie się
źródłem inspiracji również w odniesieniu do życia
społecznego.
Anna Lampa
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Finał Turnieju Melomana
19 listopada 2012 r. w Szkole Podstawowej im.
Edwarda Reszke w Borownie, odbył się Finał V Turnieju
Melomana.
Uczestniczyli w nim reprezentanci placówek
oświatowych naszej gminy: Agnieszka Zasępa i Paweł
Reterski ze Szkoły Podstawowej w Kruszynie oraz
Monika Mucha i Cezary Kręt z Gimnazjum w Widzowie.
Uczniowie ci, uzyskawszy pierwsze miejsce w II
– gminnym etapie turnieju, zakwalifikowali się do finału.
W tym roku wybitnymi postaciami, wokół których
zrealizowano etapy konkursowe byli: Karol
Szymanowski w 130. rocznicę urodzin kompozytora
oraz światowej sławy śpiewacy operowi – Józefina, Jan
i Edward Reszke.
W finale Turnieju Melomana uczestniczyły
dwuosobowe drużyny z terenu pięciu gmin: Kruszyny,
Kłomnic, Rędzin, Mykanowa, Mstowa oraz
przedstawiciele szkół częstochowskich.
Zmagania konkursowe oceniało wykwalifikowane
jury, w skład którego weszli pracownicy Filharmonii
Częstochowskiej oraz Regionalnego Ośrodka Kultury
w Częstochowie. Przewodniczącym jury był Krzysztof
Wójcik- autor publikacji „Śladami Reszków”.
Pytania konkursowe wymagały od uczniów wiedzy
teoretycznej oraz praktycznej, polegającej na

umiejętności rozpoznawania najsłynniejszych arii
operowych światowej sławy kompozytorów oraz dzieł
muzycznych Karola Szymanowskiego.
Mimo wysokiego poziomu merytorycznego
konkursu, nasi uczniowie wywalczyli zaszczytne
III miejsca, otrzymując nagrody pieniężne oraz karty
prezentowe do sieci sklepów Empik.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Jesteśmy
dumni, że nasze dziedzictwo kulturowe spoczywa
w godnych rękach młodego pokolenia.
Justyna Milejska-Cień

„Żeby Polska była Polską!”

11 listopada 2012r. w sali OSP w Jackowie odbył się
I Gminny Festiwal Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej pod
hasłem „Żeby Polska była Polską!”, organizowany
przez Koło ZMW Baby-Jacków.
Festiwal był poprzedzony wieczornicą z okazji
uczczenia 94 rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości, podczas której można było
przypomnieć sobie historię Polski
oraz posłuchać polskich pieśni patriotycznych,
w których jak w lustrze odbiły się losy naszego Narodu.
W konkursie wzięło udział piętnastu solistów oraz
jeden zespół z terenów Gminy Kruszyna i Kłomnice.
Uczestnicy byli podzieleni na trzy kategorie wiekowe:
"Przedszkola", Klasy I-III i Klasy IV-VI. Wszystkie dzieci
prezentowały się bardzo ciekawie.

Każde z nich miało w swoim stroju element żołnierski,
bądź patriotyczny.
Mimo dość trudnego repertuaru, jakim są pieśni
patriotyczne, dzieci poradziły sobie znakomicie.
W jury zasiadali: pani Beata Adamczyk-Boska
- Kierownik Biura Krajowego ZMW w Warszawie oraz
członkini Zespołu Pieśni i Tańca w Częstochowie, pani
Karolina Dziubińska-nauczyciel przedszkola oraz klas IIII, pani Aleksandra Kołaczkowska-nauczyciel
prowadzący zajęcia artystyczne na terenie Gminy
Kruszyna, Pani Wanda Krawczyk-były Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Lgocie Małej oraz Pani Joanna Zasępahistoryk.
W kategorii „Przedszkola” pierwsze miejsce zajął
Bartosz Bąk z Gminnego Przedszkola w Kłomnicach,
który zaśpiewał pieśń pt. „O mój rozmarynie”. Reszta
przedszkolaków została wyróżniona. W kategorii „Klasy
I-III” pierwszą nagrodę zdobył Zespół ze Szkoły
Podstawowej w Jackowie, który zaprezentował pieśń
„Przybyli ułani pod okienko”. Drugie miejsce w tej
kategorii wyśpiewała Zuzanna Solus ze Szkoły
Podstawowej w Konarach, a trzecie Karolina Dróżdż
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lgocie Małej.
Natomiast w kategorii wiekowej „Klasy IV-VI” pierwsze
miejsce wywalczyła Julia Czernik z Zespołu Szkolnego
w Kruszynie w piosence „Biały Krzyż”. Kolejne miejsca
zajęły uczennice Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Lgocie Małej. Drugie-Żaklina Dudek, a trzecie-Sonia
Stacherczak. Nagrodę Publiczności otrzymał Zespół ze
Szkoły Podstawowej w Jackowie.
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Zwycięzcy otrzymali przepiękne książki o tematyce
patriotycznej, ufundowane przez Gminę Kruszyna.
Jednak żaden z uczestników nie wyszedł z pustymi

rękami. Wszyscy młodzi wykonawcy dostali dyplomy
uczestnictwa oraz słodkie upominki.
Ten dzień pomógł zarówno nam-dorosłym, jak
i dzieciom odświeżyć naszą znajomość historii oraz
przyjrzeć się Polsce nieco inaczej niż zwykle. Była to
dobra okazja do refleksji nad historią i współczesnością
naszej Ojczyzny.
Niezwykłym przeżyciem była również możliwość
posłuchania pieśni patriotycznych wykonywanych
przez naszych najmłodszych. Świadomość, że historia
i tradycja naszego Narodu nie jest im obca i tak prężnie
się w nich rozwija, to powód do ogromnej dumy. Takie
inicjatywy pozwalają nam być spokojnym o nasze
polskie tradycje i obyczaje.
Mamy nadzieję, że ten festiwal również stanie się naszą
tradycją i będzie organizowany cyklicznie właśnie po to
„Żeby Polska była Polską !”.
Nadia Łamek

Obchody Święta Niepodległości w Widzowie
„...Z głębi dziejów z krain mrocznych
puszcz odwiecznych, pól i stepów
nasz rodowód, nasz początek.
Hen, od Piasta , Kraka, Lecha
Długi łańcuch ludzkich istnień
połączonych myślą prostą:
żeby Polska, żeby Polska,
żeby Polska była Polską!...”
Listopad to czas szczególnej refleksji nad
przemijaniem. Niedawno sprzątaliśmy groby naszych
bliskich, zanosiliśmy kwiaty, paliliśmy znicze.
Chcieliśmy w ten sposób pokazać, że pamiętamy...
Zapaliliśmy także znicze na grobach nieznanych
żołnierzy, którzy w różnym czasie oddali życie za
ojczyznę. Nigdy nie wrócili do swoich matek, żon
dzieci. Dzięki nim mamy dziś wolną niepodległą Polskę.
Listopad 1918 roku pozostał jednym
z najpiękniejszych wspomnień w pamięci pokolenia,
które przeżywało powrót Polski Niepodległej, a kolejne
rocznice odzyskania niepodległości stały się okazją do
wspólnego świętowania.

14

Dlatego też 11 listopada w Widzowie, w sali OSP
odbyło się spotkanie społeczności lokalnej, uczniów
oraz zaproszonych gości . Uroczystość była owocem
współpracy szkoły z miejscową parafią PW
Nawiedzenia NMP.
O 1630 zaprezentowała się młodzież z Zespołu
Szkolnego w Widzowie z montażem słowno
- muzycznym przygotowanym pod kierunkiem Pani
Agnieszki Kuźnickiej oraz Pana Arkadiusza Kluby.
Po występie uczniów odbył się koncert Pana Pawła
Piekarczyka, który przypomniał ważne dla Polaków
wydarzenia historyczne, godne zapamiętania. Piosenki
wykonane przy dźwiękach gitary niosły patriotyczne
przesłanie i były wyrazem miłości do ojczyzny człowieka
, o którym mówią: „On po prostu kocha Polskę”.
Ze słowem okolicznościowym wystąpiła Pani
Jadwiga Zawadzka – Wójt Gminy Kruszyna.
Dyrektor Zespołu Szkolnego w Widzowie Pani Ewa
Kosińska składa serdeczne podziękowania rodzicom
za przygotowanie poczęstunku dla wszystkich
uczestników spotkania.
Aneta Musiał
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Szczęśliwi rodzice….

Filip Kaniowski ur. 15.06.2011
syn Moniki i Damiana Kaniowskich

Olga Włodarczyk ur. 02.12.2011r.
córka Marzeny i Mariusza Włodarczyk

Wiktoria Kosmala ur. 27.02.2012
córka Doroty i Tomasza Kosmala

Kuba Kosmala ur. 16.07.2009
syn Doroty i Tomasza Kosmala

Jeśli chcesz, aby w tym miejscu było zdjęcie Twojego dziecka przyślij do mnie zdjęcie swojej pociechy.
Zdjęcie z podstawowymi informacjami (imieniem, datą urodzin, imionami rodziców) proszę wysyłać na adres:
mariusz.dobrakowski@poczta.onet.pl

W dniu 6 grudnia 2012r.
Gminne Przedszkole w Kruszynie odwiedził święty Mikołaj.
Przyniósł wszystkim dzieciom paczki ze słodyczami oraz zabawki
i pomoce dydaktyczne do przedszkole za sumę 3000zł.
Dzieci, dyrektor i nauczyciele Gminnego Przedszkola w Kruszynie
składają serdeczne podziękowania Radzie Rodziców
za włożony wkład w organizacje zabawy andrzejkowej
na rzecz przedszkola.

WIZYTA MIKOŁAJA W KRUSZYNIE

Jest w każdym roku taki dzień, taki czas kiedy wszyscy składamy sobie życzenia, obdarowujemy się prezentami.
Prezenty są największą radością dla dzieci, które cierpliwie czekają cały rok na wizytę tego „sympatycznego starszego
pana”.
W tym roku Mikołaj zaprosił na spotkanie tych, którym najbardziej potrzeba uśmiechu i życzliwości,
dzieci niepełnosprawne i z rodzin dotkniętych choroba alkoholową.
Impreza mikołajkowa została zorganizowana z funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, w sobotę 8 grudnia 2012r. w Zespole Szkół w Kruszynie. Przybyło 47 dzieci wraz ze swoimi rodzicami.
Uroczystość uświetniła swą obecnością Pani Wójt Jadwiga Zawadzka.
Dzieci były bardzo nieśmiałe, wyjątkowo grzeczne i małomówne. Animuszu dodały im nieocenione Ale!Babki,
które pod kierownictwem Arka Kluby włączyły dzieci do zabawy. Wspólnie z Panią Wójt oraz Przewodniczącą Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych najmłodsi tańczyli „kaczuszki”, a także utworzyli pociąg,
który „jechał z daleka..”
I wreszcie nadszedł czas na wręczenie paczek ze słodyczami. Mikołaj starał się do każdego dziecka coś
powiedzieć, aby wywołać na jego buzi uśmiech i radość.
Na koniec Mikołaj zdeklarował , że postara się odwiedzić dzieci w Kruszynie ponownie w przyszłym roku.

