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

Dzień Babci i Dziadka
W styczniu po raz kolejny obchodziliśmy jedno
z „najcieplejszych” świąt w roku. O jakim święcie mowa?
Otóż o DNIU BABCI I DZIADKA.

wszyscy, niech do babci, dziadka lecą z kwiatkiem”.
Tak uczynili najmłodsi uczniowie oraz przedszkolaki
z terenu gminy Kruszyna, przygotowując dla swoich
babć i dziadków różnego rodzaju występy artystyczne.
25 stycznia swoje umiejętności aktorskie
zaprezentowały przedszkolaki z Gminnego Przedszkola
w Lgocie Małej, a najmłodsi uczniowie Zespołu
Szkolnego w Widzowie przygotowali uroczystą
akademię z okazji Dnia Babci i Dziadka. Kilka dni
później- 29 stycznia dzieci z Gminnego Przedszkola

W tym dniu, jako wnuczki i wnukowie, możemy
bardziej uroczyście podziękować naszym babciom oraz
dziadkom za opiekę nad nami, kiedy nasi rodzice musieli
iść do pracy. Za miłość i cierpliwość, jaką codziennie nas
otaczali i otaczają. Za tysiące opowiedzianych nam
bajek, niekoniecznie na dobranoc. Za smaczne obiady,
w Widzowie przygotowały swój montaż słownomuzyczny, a 6 lutego dla swoich babć oraz dziadków
wystąpiły przedszkolaki z Gminnego Przedszkola
w Kruszynie. Najmłodsi uczniowie Zespołu Szkolnego
w Kruszynie świętowali wraz z babciami i dziadkami
21,22 i 23 stycznia.

które zawsze na nas czekają na ich stole. Za wiele
innych rzeczy, których nie sposób zapamiętać
i wymienić.
Dlatego „wszystkie wnuki, nawet duże, nawet takie
po maturze, nawet takie z dużą brodą aż po pas,

W czasie każdego z w/w występów, przygotowanego
pod kierunkiem nauczycieli i wychowawców, dzieci
recytowały wiersze, śpiewały piosenki, pięknie tańczyły,
wręczały swoim babciom oraz dziadkom własnoręcznie
wykonane upominki. Nie zawiedli także rodzice, którzy
uświetnili te spotkania przygotowaniem słodkiego
poczęstunku.
Myślę, że niejednej babci i niejednemu dziadkowi łza
zakręciła się w oku, kiedy specjalnie dla nich ich
wnuczka lub wnuczek powiedzieli wiersz czy zaśpiewali
piosenkę.
Aneta Musiał

Głos Gminy
W numerze:

Wzorem ubiegłych lat w pierwszym numerze naszej gazety lokalnej, jaki pojawia się
na początku roku prezentujemy budżet gminy na nowy rok, tym razem na rok 2013.
Szczegółowe kwoty zapisane w budżecie znajdziecie Państwo w dalszej części gazety.
Ja chcę zwrócić uwagę czytelników na pewne kwestie ogólne. Każdego roku w budżecie
gminy muszą znaleźć się środki finansowe na realizację obowiązkowych zadań
własnych, określonych w ustawach. Za zadania obowiązkowe uznane zostały zadania
z zakresu systemu oświaty, pomocy społecznej, działalności kulturalnej (w tym
prowadzenie bibliotek gminnych) oraz utrzymanie czystości i porządku w gminach.
Sposób realizacji tychże zadań, w tym w szczególności sposób ich finansowania
zależny jest od decyzji samorządu terytorialnego, t.j. Rady Gminy. Gmina na trzy
pierwsze z wymienionych zadań własnych przeznacza kwotę 8.996.000,- zł, co stanowi
57,21% wydatków przewidzianych w budżecie na rok 2013. Utrzymanie czystości
i porządku w gminie przybierze od 1 lipca 2013 roku nową formę. Zgodnie z aktualną
ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina będzie właścicielem
wszystkich odpadów komunalnych wytworzonych przez jej mieszkańców, a zatem
będzie musiała odebrać odpady od mieszkańców i dostarczyć je do instalacji
regionalnej, określonej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. W zamian za tę
usługę wykonaną przez gminę mieszkańcy będą zobowiązani uiścić w gminie stosowną
opłatę śmieciową. Wysokość opłaty oraz inne szczegóły związane z „rewolucją
śmieciową”, jak to się wszędzie mówi i pisze, są jeszcze przedmiotem dyskusji,
a ponadto czekamy na publikację i uprawomocnienie nowelizacji wspomnianej ustawy,
która 14 lutego 2013 r. podpisana została przez Prezydenta. Po tym czasie Rada Gminy
uchwali pakiet uchwał według, których będziemy postępować z odpadami „po nowemu”.
Szczegółowo będziemy o tym informować mieszkańców podczas specjalnie na ten
temat zorganizowanych zebrań oraz w następnym wydaniu gazety. Wracając do
budżetu Gminy należy wspomnieć, że oprócz obowiązkowych zadań gmina realizuje
w miarę posiadanych środków finansowych szereg innych zadań własnych
obejmujących m.in. sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, usuwania
i oczyszczania ścieków komunalnych, gminnych dróg, oświetlenia ciągów dróg
zamieszkałych, kultury fizycznej w tym urządzeń sportowych, bezpieczeństwa oraz
ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, utrzymania obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. Lista zadań nie jest
zamknięta i stale dochodzą nowe zadania, na ogół bez zabezpieczenia finansowego.
Oprócz wymienionych zadań w budżecie muszą znaleźć się środki na spłatę
zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek wraz z odsetkami. Aby temu wszystkiemu
sprostać trzeba mieć pieniądze. A skąd się biorą? Nasze dochody to głównie: subwencja
oświatowa, subwencja wyrównawcza, udział w podatku dochodowym od osób
fizycznych i prawnych, dotacje na realizacje zadań opieki społecznej, wpływy
z podatków, opłat za wodę, ścieki, śmieci (od lipca bieżącego roku), opłaty adiacenckiej
oraz dotacje pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych, niezbyt duże gdyż to już
końcówka środków unijnych w okresie programowania 2007 – 2013. Niestety ciągle
nasze wydatki bieżące są wysokie i niewiele własnych środków możemy przeznaczyć na
inwestowanie, stąd też stałe wspomaganie się kredytami, aby zabezpieczyć wkład
własny przy realizacji zadań dotowanych jak chociażby budowa kanalizacji sanitarnej
Jacków – Baby – II etap.

Jadwiga Zawadzka - Wójt Gminy
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Budżet gminy na 2013 rok
W dniu 29 grudnia 2012r. Rada Gminy uchwaliła budżet na rok 2013. Zgodnie z podjętą uchwałą zaplanowano
dochody budżetu na kwotę 14 087 765 zł, natomiast wydatki w wysokości 15 199 073 zł – w związku z powyższym
deficyt (niedobór) budżetu wynosi 1 111 308 zł. Na spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych
przeznaczono kwotę 1 002 571 zł. Ponieważ kwota zaplanowanych wydatków oraz spłat zaciągniętych zobowiązań
znacznie przewyższa planowane wpływy do budżetu, braki uzupełnione zostały przychodami pochodzącymi
z pożyczek i kredytów – kwota 2 113 879 zł.
Główne źródła dochodów Gminy to: subwencje – 5958 851 zł, dotacje na zadania bieżące – 1 599 005 zł, udziały
w podatku dochodowym – 1 661 278 zł, podatek od nieruchomości – 1 823 000 zł, podatek rolny – 421 100 zł, podatek
od środków transportowych – 29 500 zł, wpływy z opłat za wodę i ścieki – 390 000 zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu – 82 000 zł, opłata adiacencka – 125 000 zł, opłaty za wywóz śmieci – 250 000 zł, środki unijne na zadania
bieżące i inwestycyjne 751 859 zł, wpływy ze sprzedaży mienia gminnego – 243 800 zł, pozostałe dochody – 752 372
zł.
Podział planowanych wydatków w roku 2013 na poszczególne rodzaje zadań kształtuje się następująco:
− utrzymanie wodociągu gminnego – 318 788 zł
− bieżące utrzymanie dróg gminnych – 209 000 zł
− gospodarka gruntami i nieruchomościami – 81 990 zł
− plany zagospodarowania przestrzennego – 48 400 zł
− wydatki związane z administracją ( w tym urząd gminy, zadania z zakresu administracji rządowej, roboty publiczne) –
1 613 099 zł
− działalność Rady Gminy – 59 900 zł
− zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 103 439
− wydatki oświatowe(szkoły, przedszkola, obsługa administracyjna, dowożenie uczniów) – 6 268 748 zł
− realizacja programu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi (w tym wsparcie działań profilaktycznych
realizowanych przez stowarzyszenia i świetlice szkolne) – 86 000 zł
− zadania z zakresu pomocy społecznej ( w tym świadczenia rodzinne, alimentacyjne, usługi opiekuńcze, dożywianie
dzieci, obsługa administracyjna, stypendia socjalne) – 2 183 842 zł
− utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji – 471 596 zł
− gospodarka odpadami (wywóz i utylizacja śmieci) – 230 600 zł
− opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 15 100 zł
− oświetlenie ulic – 210 000 zł
− działalność kulturalna (w tym funkcjonowanie gminnej biblioteki oraz jej filii ) – 170 712 zł
− bieżące utrzymanie świetlic wiejskich – 23 900 zł
− utrzymanie boisk, placów zabaw – 40 694 zł
− dotacje dla stowarzyszeń z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 52 000 zł
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Na zadania inwestycyjne planowane jest 2 276 267 zł. I tak najważniejsze z nich to:
− Budowa kanalizacji Jacków Baby – II etap – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013-2014 z udziałem

środków unijnych. W roku bieżącym kwota przeznaczona na to zadanie to 1 873 880 zł
Dokumentacja projektowa na kanalizację w miejscowości Kruszyna – 100 000 zł
Dotacja dla Powiatu Częstochowskiego na projekt przebudowy ulicy Głównej w Lgocie Małej – 40 000 zł
Przebudowa odwodnienia ul. Krótkiej w m. Lgota Mała – 70 000 zł
„Stworzenie internetowego centrum edukacyjnego w sołectwie Widzów” – 30 936 zł. Zadanie z dofinansowaniem
z PROW 2007-2013 w kwocie 20 121, ze środków własnych – 10 815 zł
− E-Region Zadanie realizowane przez kilka gmin, koordynatorem jest Urząd Miasta Częstochowa – wkład własny do
poniesienia w roku 2013 – 27 128 zł
− Rozbudowa oświetlenia ulicznego – 34 000 zł. W ramach środków przewidziane jest opracowanie dokumentacji
i dobudowa oświetlenia w miejscowości Wikłów.
Budżet na 2013 rok zawiera również zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę łączną 168
591,77zł. Wykaz tychże zadań:
Sołectwo Bogusławice: Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Bogusławice - 8 000 zł, Zakup
i montaż klimatyzatora w sali OSP Bogusławice - 5 000zł, Wyposażenie placu zabaw w Gminnym Przedszkolu
Publicznym w Kruszynie - 3 000 zł, Dofinansowanie do utrzymania boisk do piłki nożnej i siatkówki, basenu i ronda 2 253 zł
Sołectwo Lgota Mała: Pogłębienie stawu i budowa ogrodzenia dwóch stron - 4 824,07 zł, Zakup sprzętu na plac
zabaw przy przedszkolu w Lgocie Małej - 8 000 zł, Wykonanie projektu na oświetlenie przy placu zabaw - 2 000 zł,
Doprowadzenie wody do boiska sportowego - 5 000 zł.
Sołectwo Widzów: Zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Widzowie – ułożenie ok. 200 m2 chodnika - 25 318,10 zł
Sołectwo Widzówek: Wykonanie przepustu pod drogą gminną - 3 000 zł, Dofinansowanie zespołu Ale Babki - 544,92
zł, Zakup drewna na wykonanie altanki na plac zabaw - 1 500 zł, Zakup materiałów na dokończenie ogrodzenia placu
zabaw - 3 000 zł, Zakup kosiarki- 1 500 zł.
Sołectwo Wikłów: Zakup piecyka grzewczego do świetlicy wiejskiej - 2 000 zł, Zakup drzwi wejściowych do świetlicy
wiejskiej – 800 zł, Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - 4 000, Dokończenie prac związanych z boiskiem do
siatkówki plażowej (zakup piasku wraz z transportem) – 2 000 zł, Utrzymanie placu zabaw i przyległego terenu 491,74 zł
Sołectwo Baby: Budowa wiaty przystankowej skrzyżowaniu dróg powiatowych Kruszyna – Widzów -Lgota Mała –
Baby 3 000 zł, Zakup obuwia dla OSP Jacków - 1 000 zł, Zakup węży gaśniczych dla OSP Jacków - 1 000 zł, Malowanie
części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Jackowie - 2 000 zł, Utrzymanie boiska sportowego w Babach - 1 500 zł,
Budowa placu zabaw w miejscowości Baby - 4 513,50 zł
Sołectwo Pieńki Szczepockie: Uporządkowanie terenu pod plac zabaw – 1 500 zł, Zakup urządzeń na plac zabaw 5 690,34 zł
Sołectwo Jacków: Zakup kosiarki (traktorek) do koszenia trawy (przy strażnicy i zbiorniku wodnym) – 5 000 zł,
Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw (działka gminna w sąsiedztwie zbiornika wodnego) - 1 368,35 zł, Zakup
wiaty przystankowej - 3 000 zł, Zakup kruszywa na drogi gminne – 2 000 zł, Zakup energii elektrycznej dla OSP Jacków
- 3 000 zł, Zakup i montaż drzwi do Szkoły Podstawowej w Jackowie - 5 000 zł
Sołectwo Kruszyna: Budowa altany przy zbiorniku „Mokracz” - 6 000zł, Dofinansowanie remontu salek w OSP
Kruszyna - 5 318 zł, Dofinansowanie placu zabaw w Przedszkolu w Kruszynie - 10 000 zł, Dofinansowanie zespołu
wokalnego „Ale Babki” - 1 000, Zakup sprzętu do świetlicy w Kruszynie - 3 000 zł.
Sołectwo Teklinów: Dofinansowanie zespołu Ale Babki – 400 zł, Doposażenie świetlicy w niezbędny sprzęt wg
potrzeb – 7 500 zł, Bieżące utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej i przyległego terenu- 4 000 zł, Zagospodarowanie i
bieżące utrzymanie terenu przeznaczonego pod boisko – 1 800 zł, Bieżące utrzymanie placu zabaw – 149 zł.
Sołectwo Łęg: Zakup wiaty przystankowej - 3 000 zł, Zakup drzwi zewnętrznych do OSP w Łęgu - 820,75 zł, Zakup
materiałów do budowy ogrodzenia placu zabaw - 3 800 zł.
W związku z wcześniej wspomnianym niedoborem środków występującym w budżecie na rok 2013, Gmina
zmuszona jest zaciągnąć kolejne kredyty i pożyczki. I tak zaplanowane zostały:
- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach i z BGK na Budowę kanalizacji Jacków Baby – łącznie 1 873 879 zł
- kredyty w łącznej kwocie 240 000 zł na: Dokumentację projektową na kanalizację w m. Kruszyna – 100 000 zł, Dotację
dla Powiatu Częstochowskiego na projekt przebudowy ulicy Głównej w Lgocie Małej – 40 000 zł, Przebudowę
odwodnienia ul. Krótkiej w m. Lgota Mała – 70 000 zł, Rozbudowę oświetlenia ulicznego – 30 000 zł
Po uwzględnieniu spłat pożyczek i kredytów w roku 2013 zadłużenie Gminy na koniec roku wynosić będzie 5 862 793
zł.
Szczegółowe informacje dotyczące budżetu Gminy Kruszyna możecie Państwo uzyskać na stronach Biuletynu
Informacji Publicznej - bip.kruszyna.pl gdzie w zakładce Budżet znajduje się projekt budżetu Gminy Kruszyna na 2013
rok wraz z objaśnieniami, oraz uchwała budżetowa z wprowadzonymi zmianami zaproponowanymi przez Wójta Gminy
oraz Radnych.
−
−
−
−
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Plan zagospodarowania przestrzennego
W dniu 29 listopada 2012r. na Sesji Rady Gminy Kruszyna uchwałą Nr XXI/124/12 uchwalony został miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sołectwie Bogusławice, który wszedł w życie z dniem
7 lutego 2013r.
Plan zagospodarowania przestrzennego ogłoszony został w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
w dniu 8 stycznia 2013r., pod poz. 167.
Zainteresowani mogą zapoznać się z zapisami planu na naszej stronie internetowej www.kruszyna.pl

Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych
w Gminie Kruszyna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie
informuje, że w 2013 roku będzie po raz kolejny
realizował projekt systemowy ,,Aktywizacja społecznozawodowa bezrobotnych w gminie Kruszyna” . Projekt
opiewa na łączną kwotę 144 516,30 zł.
W ramach projektu planuje się przeprowadzenie
szkoleń miedzy innymi z zakresu metod poszukiwania
pracy, poradnictwa zawodowego, psychologicznego,
oraz indywidualnych kursów zawodowych zgodnych
z zainteresowaniami i możliwościami uczestników. Do
udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie
14 osób, które wyrażą wolę uczestnictwa w projekcie
i jednocześnie spełnią wymagania formalne:
− znajdują się w wieku aktywności zawodowej, są
osobami bezrobotnymi, nieaktywnymi zawodowo lub
zagrożonymi wykluczeniem społecznym,

− kwalifikują się do świadczeń z pomocy społecznej

w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej,
− posiadają wykształcenie nie przystosowane do

lokalnego rynku pracy (najwyżej średnie),
− nie uczestniczą w innych projektach POKL.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona do
dnia 31.03.2013r. Osoby zainteresowane
uczestnictwem w projekcie mogą jeszcze zgłaszać
swój udział do Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kruszynie ul. Kmicica 5 (tel. do
kontaktu 34 3202003 wew. 24, 32 lub 33). Rekrutacja
będzie prowadzona zgodnie z zasadą
poszanowania równych szans kobiet i mężczyzn.
Udział w projekcie mogą zgłaszać również osoby
z ustalonym stopniem niepełnosprawności.

Co zyskuję dzięki SITA?
Siedleckie Centrum Edukacyjne, które od lat
prowadzi Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
mieszące się w budynku Zespołu Szkolnego przy ul.
Pocztowej 2 w Kruszynie rozpocznie w najbliższym
czasie dla słuchaczy LO wspomaganie nauki języka
obcego metodą SITA. Z dobrodziejstw tego sposobu
nauki będą mogli skorzystać również uczniowie
Zespołu Szkolnego. Zalety płynące z rozwiązań SITA to
przyjemne, efektywne i szybkie przyswajanie słów oraz
zwrotów w tzw. stanie relaksu, który osiągany jest dzięki
specjalnemu zestawowi okularów i słuchawek. Dzięki
metodzie SITA opanowanie nauki języka obcego jest

kilkakrotnie szybsze niż metodami tradycyjnymi.
Metoda ta łączy zapamiętywanie obcojęzycznych słów
i zwrotów w stanie relaksu z samodzielną pracą.
Dlatego taki system nauki zaleca specjalną procedurę
nauczania. Każda lekcja podzielona jest na cztery
etapy. Podczas etapu pierwszego i trzeciego pracujemy
z podręcznikiem, a w etapie drugim i czwartym
słuchamy lekcji w stanie relaksu.
Jeśli projekt powiedzie się to każda zainteresowana
osoba będzie miała możliwość zapisania się na kurs
języka obcego prowadzonego tą nowoczesną techniką.
Paweł Klekot
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1863 - 2013 – Rocznica Powstania Styczniowego
22 stycznia 2013 roku obchodzono w całym kraju150
rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Ten
największy zryw narodowy XIX wieku był kolejną
nieudaną
próbą odzyskania niepodległości przez
Polaków.
Przyczyną powstania był nasilający się rosyjski ucisk
narodowy na mieszkańców Kongresówki. Sam wybuch
został poprzedzony wieloma manifestacjami
patriotycznymi na terenie Warszawy, które były krwawo
tłumione przez wojsko Imperium Rosyjskiego.
Powstanie przyspieszyła „branka”, czyli masowy pobór
do wojska carskiego. W odpowiedzi na akcję zaborcy
wydano Manifest Tymczasowego Rządu Narodowego,
w którym wzywano do czynu zbrojnego przeciwko
Rosji.
Walki toczyły się w Królestwie Polskim, objęły także
swym zasięgiem Litwę, obecną Białoruś i część Ukrainy.
Powstanie ze względu na ogromną przewagę wroga
przybrało formę wojny partyzanckiej. Oddziały polskie
unikały otwartej konfrontacji z Rosjanami, gdyż ta mogła
się skończyć totalną klęską powstania. Rosja zyskała
dwukrotną przewagę liczebną. Szacuje się, że
w oddziałach powstańczych służyło łącznie w czasie
walk 200 tysięcy ludzi. Powstańcy, pomimo
niewystarczającego uzbrojenia i braków kadrowych
początkowo odnosili sukcesy. Momentem przełomowym
było wydanie ukazu carskiego o uwłaszczeniu chłopów,
który miał odciągnąć ich od powstania i ukarać szlachtę,
odbierając jej ziemię. Działania caratu przyniosły
oczekiwany skutek, gdyż poczynania powstańców stały
się coraz słabsze.
Podczas kilkunastomiesięcznego okresu walk miało
miejsce ponad tysiąc starć i potyczek. Jedną
z największych bitew w skali całej Polski była walka pod
Kruszyną stoczona 29 sierpnia 1863 roku. Powstańcy
pod wodzą generała Edmunda Taczanowskiego ponieśli
druzgocącą klęskę. Według źródeł polskich poległo
ponad 60 powstańców, około 100 zostało rannych,
a ponad 50 dostało się do niewoli. Na miejscowym
cmentarzu znajduje się pomnik poległych w walkach
pod Kruszyną. Opiekę nad grobem sprawują uczniowie
ze Szkoły Podstawowej w Kruszynie, która kilka lat temu
otrzymała imię Powstańców Styczniowych.
Powstanie trwało do jesieni 1864 roku. Po jego
stłumieniu znaczna część społeczeństwa polskiego
uznała dalszą walkę zbrojną z zaborcą rosyjskim za
bezcelową i zwróciła się ku pracy organicznej.
Rosjanie rozpoczęli represje zaraz po upadku
powstania. Za udział w walkach władze carskie skazały
na śmierć co najmniej 700 osób, około 38 tysięcy ludzi

zesłano na Sybir. Konfiskowano majątki szlacheckie, na
społeczeństwo nakładano wysokie kontrybucje.
Prześladowania dotknęły też kościół rzymskokatolicki
i unicki, kasacji uległy klasztory na obszarze Królestwa
Polskiego. Kilka tysięcy osób opuściło na zawsze
ojczyznę, udając się za granicę.
Autonomia Królestwa Polskiego uległa likwidacji,
język polski wyrugowano ze szkół i urzędów, zamknięto
Szkołę Główną. Sprawa polska przestała istnieć na
arenie międzynarodowej.
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13.01.2013 grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Kruszynie
Po raz pierwszy w gminie Kruszyna działał Sztab
WOŚP z siedzibą w Zespole Szkół w Kruszynie. Zbiórkę
pieniędzy prowadziły panie z Zespołu Ale!Babki.
Wolontariuszki mimo mrozu dzielnie kwestowały na
ulicach miejscowości naszej gminy.
Od godz. 17.00 w Zespole Szkół w Kruszynie
mieszkańcy mogli obejrzeć program artystyczny
przygotowany przez Sztab. Impreza rozpoczęła się
sygnałem WOŚP a także piosenką w wykonaniu
Ale!Babek w specjalnie przygotowanej aranżacji. Do
licznie zebranych gości słowo powitania skierowała Pani
Wójt Jadwiga Zawadzka.
Przez dwie kolejne godziny swoje umiejętności
artystyczne prezentowały dzieci i młodzież z placówek
oświatowych gminy Kruszyna pod fachowym okiem
Arka Kluby. Niezabrakło nawet przedszkolaków, Dzieci
wdzięcznie śpiewały skoczne piosenki, a przy tym były
ubrane w stroje bajkowych postaci. Uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjalnych przedstawiały różnego
rodzaju montaże słowno – muzyczne. Przez cały czas
GRANIA Ale!Babki prowadziły kwestę w holu szkoły.
Nasz Sztab otrzymał kilka gadżetów z Fundacji
WOŚP przeznaczonych do licytacji. Wśród nich między
innymi były : dwa kalendarze, kubek, kostka Rubkia,
dwie „specjalne” koszulki. Licytacja wzbudziła duże
zainteresowanie i wszystkie przedmioty zostały
sprzedane po cenach wyższych niż wywoławcze.
Ale!Babki okazały się wyjątkowo hojne, bo oprócz
pracy włożonej w organizację 21.Finału w Kruszynie
przekazały 100 zł.
Konto WOŚP zasiliły również dzieci i ich rodzice
z Przedszkola w Kruszynie przekazując wcześniej
zebrane pieniążki.
Na godz 19.00 zaplanowany został występ
Ale!Babek, które wykonały kilka piosenek.
Rodzynkiem wieczoru był koncert orkiestry dętej przy
OSP w Kruszynie pod dyrekcją Andrzeja Powroźnika.
W pierwszej części słuchać mogliśmy kolęd, a następnie
innych znanych utworów. Jak zawsze profesjonalizm
występu został wysoko oceniony przez publiczność
gromkimi brawami.
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Na zakończenie orkiestra zagrała utwór We are the
champions, który towarzyszył gościom przy
wychodzeniu na zewnątrz budynku na kulminacyjny
moment imprezy na „światełko do nieba”.
I tu była kolejna miła niespodzianka. Przed szkołą
ustawione były w rzędzie samochody bojowe jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych wraz umundurowanymi
załogami. Strażacy z Kruszyny podjęli się obsługi
pokazu sztucznych ogni. Zadanie wykonali bez
zarzutów. Ponadto Ale!Babki ufundowały 20 lampionów,
które zostały punktualnie o 20 odpalone i poszybowały
w górę. Na niebie długo jeszcze były widoczne kolorowe
świetlne punkty. O 20.00 byliśmy w Kruszynie nie tylko
widoczni, ale również słyszalni, gdyż równocześnie
z odpalanymi sztucznymi ogniami i lampionami rozległ
się donośny dźwięk syren strażackich.
Całość imprezy, aż do momentu podziękowania
i pożegnania prowadziła Małgorzata Wierzbicka – Szef
Sztabu 21. Finału WOŚP w Kruszynie.
Pracownice Urzędu Gminy szybko przeliczyły
zebrane pieniążki i już chwilę później wiedzieliśmy, że
zebraliśmy 5538 zł 34 gr i 25 euro. z przeznaczeniem
„DLA RATOWANIA ŻYCIA DZIECI I GODNEJ OPIEKI
MEDYCZNEJ SENIORÓW”.
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy Pani Wójt za wyrażenie zgody na
utworzenie sztabu, oraz wsparcie akcji reklamowej,
Ale!Babkom pod kierownictwem Arka Kluby
za
całokształt działań, w tym również przeprowadzenie
kwesty, dyrektorom placówek oświatowych,
nauczycielom i uczniom za przygotowanie części
artystycznej, a szczególnie Panu dyr. Pawłowi Klekotowi
za zorganizowanie siedziby sztabu, orkiestrze dętej pod
dyrekcją Pana Andrzeja Powroźnika za piękny koncert,
jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych za
obecność w czasie „światełka do nieba”, pracownikom
Urzędu Gminy. Dziękujemy za wsparcie.
Będziemy grać do końca świata i jeszcze jeden dzień
dłużej.
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„Powróćmy jak za dawnych lat…”
Jest taki dzień w kalendarzu, bardzo ciepły, choć
styczniowy, który na przekór mrozom i śniegom
blaskiem uśmiechu i radości, jak słońce odpędza chłód
i wszystkich ogrzewa. To Dzień Babci i Dziadka – osób
szczególnie nam bliskich i drogich, nieodłącznych
postaci z naszego dzieciństwa, życiowych
p r z e w o d n i k ó w, k t ó r z y s w o j ą m ą d r o ś c i ą
i doświadczeniem prowadzą nas przez kolejne etapy ku
dorosłości. I to nie przypadek, że obchodzimy go na
początku roku, a inne, jak np. Dzień Matki czy Dzień
Dziecka – w późniejszych terminach. Bo tak naprawdę
to przecież oni dają właśnie początek i bieg wszystkim
rzeczom, które nas potem dotyczą. Dlatego
postanowiliśmy w szczególny sposób uczcić ich święto
i zaprosiliśmy naszych seniorów do świetlicy
w Teklinowie na wyjątkowy „wieczór wspomnień”,
w całości dedykowany
naszym dostojnym gościom.
To niezwykłe wydarzenie
poprzedzone zostało
oczywiście odpowiednimi
przygotowaniami, w które
aktywnie włączyły się
młodsze pokolenia.
Korzystając ze wskazówek
dorosłych, jak i wykazując
się własną kreatywnością,
zadbały o zewnętrzną
oprawę w postaci wystroju
sali i stołów. Grupa dzieci
i młodzieży chętnie
zaangażowała się również w
przygotowanie części
artystycznej. Trochę starsi
zadbali o inny ważny aspekt
wieczoru, który miał nadać mu szczególny charakter.
Mianowicie, udało się zgromadzić dawne, zabytkowe już
dzisiaj sprzęty i urządzenia gospodarskie, części
tradycyjnych ubiorów oraz stare zdjęcia i fotografie.
W ten sposób powstał ‘kącik wspomnień’ – taki
symboliczny powrót do przeszłości.
W dniu uroczystości, 19 stycznia br., rolę gospodarzy
przejęli najmłodsi, którzy po serdecznym powitaniu
zaprezentowali się w programie słowno-muzycznym,
składając w ten sposób podziękowanie wszystkim
Babciom i Dziadkom za ich miłość, dobro, troskę
i opiekę. Szczere i gorące życzenia uwieńczyli gromkim
odśpiewaniem „Sto lat!”. Następnie zaprosili na słodki
poczęstunek, który sami serwowali. Goście byli pod
dużym wrażeniem, niektórzy wzruszeni. Ale to dopiero
jedna odsłona wieczoru. W klimat następnej
wprowadziła nas piosenka w wykonaniu Sławy
Przybylskiej „Powróćmy jak za dawnych lat”, która miała

zainspirować zebranych do wspomnień o tym, co było
i minęło. Początkowo trochę onieśmieleni, ale gorąco
zachęcani Babcie i Dziadkowie zabrali nas w podróż
sentymentalną do czasów swojego dzieciństwa
i młodości. Wyraźnie poruszeni przybliżyli młodemu
pokoleniu obraz dawnego Teklinowa i jego ówczesnych
mieszkańców. Opowiadali o swoim życiu, tradycjach,
obyczajach i rozrywkach. Niektórzy mogli odnaleźć się
na zdjęciach w ‘kąciku wspomnień’, które stały się
dopełnieniem ich opowieści. Najstarsze fotografie
pochodziły z 1937 i 1939 roku. Młodzi ludzie próbowali
odgadywać, z różnym skutkiem, zastosowanie
zgromadzonych zabytków. Dowiedzieli się o istnieniu
kiedyś w naszej miejscowości przedszkola, szkoły,
fabryki mydła, remizy czy prężnie działającego Koła
Gospodyń Wiejskich. Otrzymali piękny prezent:
wspaniałą, żywą lekcję
historii o własnych
korzeniach. Czas upływał w
radosnej, rodzinnej
atmosferze. Można
powiedzieć, że zrobił nam
się wesoły podwieczorek
przy mikrofonie. Przy tej
okazji ujawniły się skrywane
dotychczas talenty
krasomówcze i muzyczne.
Wszystkim dopisywały
humory, bo chociaż „...szron
na głowie, już nie to zdrowie,
a w sercu ciągle maj…”.
Uważam, że warto, a nawet
trzeba ten przekaz ustny
spisać, udokumentować,
aby ocalić cenne, ciekawe
wiadomości od zapomnienia i móc przekazać je
przyszłym generacjom.
To był niezwykły wieczór, pełen pozytywnych emocji
i wzruszeń. Sprawił wszystkim radość i dostarczył wielu
niezapomnianych wrażeń. Wniósł w nasze życie nowe
wartości. Jedną z nich jest to, że wszyscy zgromadzeni
mogli poczuć wzajemną więź, która połączyła pokolenia
w taką wspólnotę, o której z dużym sentymentem
opowiadali starsi mieszkańcy. Może uda się ją wskrzesić
na nowo i kultywować tradycję? Jedno jest pewne:
świetlica jest miejscem, które będzie temu sprzyjać.
Na koniec warto przytoczyć pewną sentencję
i zastanowić się nad głębią jej treści:
„Dopomóż dzisiaj
odchodzącym chwilom,
by jutro były warte
wspomnień.”
Anna Lampa
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Delegacja Zespołu Szkolnego z Kruszyny na uroczystości
upamiętniającej 150 rocznicę wybuchu
Powstania Styczniowego w Radomsku
150 lat temu Polska na mapie świata nie istniała, ale
naród wciąż był. Naród marzył o wolności.
Spontaniczne krwawe walki, manifestacje, tłamszone
pragnienia wolności, zderzały się z monolitem
rosyjskiego despotyzmu. Dlatego wybuchło powstanie,
które później nazwano styczniowym. Do dziś wywołuje
ono spory, tak wśród polityków jak i historyków. Nie ma
jednoznacznej oceny powstania styczniowego, które
zakończyło się militarną klęską. Jednak historia jest
ciągiem wydarzeń, a one mają ogromny wpływ na
przyszłe losy narodów. Znamienne są słowa Mariana
Langiewicza – generała i dyktatora powstania
styczniowego, które skierował do swoich
podkomendnych „...Kraj, który ma takich żołnierzy musi
być wolnym i potężnym. Towarzysze broni Ojczyzna
i historia Was nie zapomni”.
W 70 – tą rocznicę wybuchu powstania marszałek
Edward Śmigły – Rydz tak powiedział „...Wy daliście
naszej młodości poezję buntu przeciw rezygnacji,
słabości i zadowoleniu...Wasze mogiły wołały wielkim
głosem do naszego wodza. Idź i czyń. Niechaj sztafeta
pokoleń dąży nieprzerwanie naprzód”.
I tak się stało gdyż wszystkie zrywy walki o wolność były
jednakowo ważne i doprowadziły do tego, że żyjemy
w wolnym kraju.
Senat RP w sierpniu ubiegłego roku ustanowił rok
2013 Rokiem Powstania Styczniowego, aby
uhonorować patriotyczne oddanie i szlachetne
poświęcenie powstańców styczniowych spłacając dług
wobec wielu pokoleń Polaków, którzy nie wahali się
stanąć do walki w obronie wolności.
W dniach od 20 do 27 stycznia 2013 roku odbywały
się w Radomsku uroczystości związane ze 150 – tą
rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego.
Stowarzyszenie Literackie „Ponad” zorganizowało
w dniu 25 stycznia „Wieczór słowno – muzyczny”.
Jedna z większych bitew powstania styczniowego
rozegrała się pod Kruszyną koło Częstochowy.
Zaprosiłam delegację Szkoły Podstawowej im.
Powstańców Styczniowych z Zespołu Szkolnego
w Kruszynie. Również Zespół „Klepisko” z Kłomnic
– wsi, która też zapisała się w kartach historii powstania.
O godz. 16.30 salę Galerii Muzeum Regionalnego
w Radomsku wypełniła licznie zgromadzona
publiczność. Z gości zaproszonych przybyli: dyrektor
biura europosła Joanny Skrzydlewskiej – Joanna Łysik
Michałkiewicz, dyrektor FIK Mirosława Łęska,
koordynator ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi - Wioletta Marcinkowska,
przewodniczący Rady Miejskiej - Jacek Gębicz,
przewodniczący Rady Powiatu - Krzysztof Zygma,
profesor Ryszard Szwed, dyrektor Zespołu Szkolnego

w Kruszynie - Paweł Klekot, państwo Mickiewiczowie
– rodzina powstańca Telesfora Mickiewicza.
Uroczysty charakter spotkaniu nadało
wprowadzenie sztandaru Szkoły Podstawowej im.
Powstańców Styczniowych z Kruszyny. Odśpiewano
hymn Polski i hymn szkoły przy akompaniamencie Pana
Arkadiusza Kluby na fortepianie.
Prof. Ryszard Szwed przypomniał zebranym
w sposób bardo barwny i ciekawy losy powstania
styczniowego. Pokazał też pozycję książkową
własnego autorstwa „Powstanie Styczniowe
w Radomszczańskiem”.
Poeci ze Stowarzyszenia Literackiego „Ponad”
zaprezentowali swoje wiersze napisane specjalnie dla
uczczenia powstania, odznaczające się znajomością
tematu i dojrzałością twórczą.
Między wierszami solo śpiewał Lechosław Stępień
(członek Stowarzyszenia Literackiego „Ponad”),
któremu na fortepianie akompaniowała Sybilla
Benkowska. Solista zachęcał publiczność do
wspólnego śpiewania co czyniła z wielką ochotą
wykazując się znajomością melodii i niektórych tekstów.
Niespodzianką dla widzów był występ „Klepiska”
z Kłomnic, którym od lat kieruje Mieczysław
Tkacz.(członek Stow. Lit. „Ponad”). Chór zaśpiewał
pieśni związane tematycznie z walką o wolność
i niepodległość Polski. Pięknie i barwnie wyglądali
w strojach ludowych, ale najbardziej zostaną
zapamiętani ze względu na niezwykle harmonijne,
zgrane i czyste głosy. Ostatnie dwie pieśni
z ”Klepiskiem” śpiewali wszyscy uczestnicy spotkania.
Głośno i entuzjastycznie zakończono wieczór,
a wykonawcy i goście zaproszeni ustawili się do
wspólnej fotografii.
Edmunda Bodanka
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XIII Międzyparafialny Festiwal Kolęd
„Hej kolęda! Kolęda!” - Jacków 2013
6 stycznia 2013r. w Szkole
Podstawowej
w Jackowie odbył się już 13 międzyparafialny festiwal
kolęd.
Ten dzień okazał się świętem lokalnej społeczności,
chwilą odpoczynku w miłej poświąteczno
-noworocznej atmosferze oraz niezapomnianych
przeżyć i doznań każdego uczestnika i gościa festiwalu.
Międzyparafialny Festiwal Kolę w Jackowie już od 13
lat jest uroczystością stwarzającą okazję do
zaprezentowania przez dzieci swych umiejętności
wokalnych .
W tym dniu szkoła gościła przedstawicieli
społeczności lokalnej oraz uczniów i nauczycieli
placówek oświatowych z Borowna, Kłomnic, Kruszyny,
Lgoty Małej, Widzowa i Jackowa. Mogliśmy cieszyć się
w tym dniu z wizyty Pani Wójt Gminy Kruszyna Jadwigi
Zawadzkiej, członków Rady Gminy Kruszyna
w osobach pana Pawła Łapety i Romana
Kołaczkowskiego, dyrektorów placówek oświatowych
z terenu naszej gminy – m.in. p. Iwony Zatoń, p. Joanny
Stacherczak, p. Ewy Kosińskiej, p. Pawła Klekota oraz
dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Borowna
p. Artura Rybańca.
W prezentacji pięknych kolęd i pastorałek polskich
wzięły udział dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjów z terenu gminy Mykanów, Kłomnice
i Kruszyna.
Jury festiwalu w osobach: p. Nadii Łamek, p.Izabeli
Godlewskiej, p.Elżbiety Domagały przyznało
następującą ilość punktów za prezentacje
poszczególnym uczestnikom :
W kategorii Przedszkolaki:
− Maja Błoch-„Gore Gwiazda” - 12pkt-Imiejsce
− Maja Deszcz-„Świeć gwiazdeczko świeć” 12pktImiejsce
− Jan Zasępa-„Kolęda na niebie, kolęda na ziemi”
12pkt-Imiejsce
− Patrycja Ociepa-„ A tu nocka już się chyli” 12pktImiejsce
− Julia Pioruńska-„Do stajenki” 12pkt-Imiejsce
W kategorii Uczniowie szkół podstawowych klas I-III:
− Karolina Dróżdż-„Aniołek najładniejszy”-11 pkt-I
miejsce
− We r o n i k a J ę d r z e j c z y k - „ G w i a z d e c z k a ” n i e
uczestniczył
− Kacper Mierczak-„Pastuszek bosy”-11 pkt-I miejsce

− Weronika Klekot-„Kolęda na dzwonkach”-8 pkt-

IVmiejsce
− Julia Musiał -„Grudniowe noce”-9 pkt-III miejsce
− Paulina Łapeta-„On jest królem”-10pkt.II miejsce

W kategorii Uczniowie szkół podstawowych klas
IV-VI:
− Żaklina Dudek-„Lulajże Jezuniu”-8 pkt.-III miejsce
− Dawid Szymczak-„Gore gwiazda”-12pkt.-I miejsce
− Emilia
Kosmala-„Przybieżeli do Betlejem”-9pkt-II
miejsce
− Julia Czernik-„Bosy pastuszek”-12 pkt-I miejsce
− Kinga Łapeta-„Anioł pasterzom mówił”-6 pkt.-IV
miejsce
W kategorii Uczniowie gimnazjum:
− Aleksandra Rachwał-„Lulajże Jezuniu”11pkt-II
miejsce
− Cierniak Klaudia -„Cicha noc”12pkt-I miejsce
Wszyscy uczestnicy
festiwalu
otrzymali
pamiątkowe dyplomy oraz
nagrody
rzeczowe
ufundowane przez ks.kan Piotra Krzemińskiego,
ks.Michała Biedaka z parafii pod wezwaniem
Św.Wawrzyńca w Borownie oraz p.Karolinę Dziubińską,
za które składamy serdeczne podziękowania.
Gratulacje należą się zarówno uczestnikom
festiwalu jak ich nauczycielom i opiekunom, którzy
potrafili zachęcić do pracy, poprowadzić do sukcesu
swych podopiecznych m.in. mgr Urszuli Ginter, Anecie
Truszkowskiej-Karoń i pani Karolinie Dziubińskiej
z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borownie, mgr
Danucie Kubik i mgr Iwonie Plucie ze Szkoły
Podstawowej w Jackowie, mgr Joannie Potockiej
Włodarczyk z Zespołu Szkolno Przedszkolnego
Lgocie Małej, mgr Anecie Musiał ze Szkoły
Podstawowej w Widzowie, mgr Magdalenie Czernik
z Zespołu Szkolnego w Kruszynie, mgr Ewie Lis
z Gminnego Przedszkola z Kruszyny, mgr Jadwidze
Ligockiej z Przedszkola z Kłomnic, mgr Arkadiuszowi
Klubie zatrudnionemu we wszystkich placówkach
z terenu Gminy Kruszyna .
Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji
festiwalu należą się nauczycielom Szkoły Podstawowej
w Jackowie m.in. pani Aleksandrze Kołaczkowskiej,
pani Karolinie Dziubińskiej, pani Izabeli Możejko i pani
Danucie Kubik oraz członkom Rady Rodziców przy
Szkole Podstawowej w Jackowie: pani Halinie Klekot,
pani Agnieszce Klusce i pani Ilonie Grabnej.
mgr Danuta Kulińska

Hej, kolęda, kolęda!
Jeśli ktoś w zimowe niedzielne popołudnie wybrał
się na spacer ulicą Żwirki i Wigury w Widzowie, to na
pewno usłyszał nastrojowy śpiew kolęd. A gdy
zaciekawiony otworzył drzwi sali OSP, to znalazł się
wśród małych i większych anielskich postaci. Wokół
słychać było szum rozmów. Zza białych skrzydeł
wyglądały czasem diabelskie rogi. Pod ścianą stali
dostojnie trzej królowie, przyglądając się pasterzom.
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W głębi sali czekała jeszcze pusta betlejemska
stajenka. Nad nią niebo usiane srebrnymi gwiazdami,
a największa z nich - to ta najważniejsza…
Dla wszystkich, którzy chcieli wspólnie poczuć
trwające wciąż ciepło i radość minionych Świąt,
uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
przygotowali 20 stycznia jasełka. Pani Dyrektor Ewa
Kosińska bardzo serdecznie przywitała zaproszonych
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gości, w szczególności: p. Wójt – Jadwigę Zawadzką,
p. Pawła Klekota- dyrektora Zespołu Szkolnego
w Kruszynie, p, Iwonę Zatoń - dyrektor Gminnego
Przedszkola w Widzowie oraz p. Andrzeja
Śliwakowskiego – prezesa OSP Widzów, p. sołtysa
Adama Musiała, radnych wsi Widzów oraz Widzówek.
Potem w kilku ciepłych zdaniach nawiązała do
niepowtarzalnej świątecznej atmosfery, która stała się
okazją do spotkania mieszkańców naszej
miejscowości, uczniów i rodziców. Później na scenę
zaprosiła młodych aktorów.
Wydarzenia, w które po kolei wprowadzał nas
narrator (Gabriela Kuźnicka kl. III Gim.) najpierw
rozgrywały się w Niebie i już wkrótce było wiadomo, że
Dobro będzie walczyć ze Złem. Główni bohaterowie to
mały Anioł (Monika Mucha kl. III Gim.) i diabeł Rokita
(Dominik Wlodarek kl. II Gim.). Tuż przed Bożym
Narodzeniem śliczny i bardzo niedoświadczony Aniołek
leciał ze starszymi kolegami zrobić porządki w stajence,
ale zgubił się w czasie tej podróży na ziemię.
Niespodziewanie pomógł mu znaleźć właściwą drogę
do nieba …właśnie Rokita. Niestety za okazaną
życzliwość został wyrzucony z piekła. Dobro do niego
wróciło, bo przygarnęli go pasterze. Razem z nimi
wędrował, by powitać Dzieciątko w betlejemskiej
stajence. Tam radził pokropić diabły święconą wodą
i dzięki temu ocalił Świętą Rodzinę przed szatańską siłą.
Za to, że pomógł kiedyś małemu Aniołowi, w nagrodę
sam został świętym.
Aktorzy doskonale poradzili sobie z tekstem, pełnym
humoru i odwołań do współczesności. Śmierć (Kamil
Perkosz kl. II Gim.) dostała „wezwanie” przez komórkę,
a król Herod (Krzysztof Dryjka kl. II Gim.) planował
nawet operację plastyczną. Kolejne akty

przedstawienia urozmaicały kolędy oraz świąteczne
piosenki, które rewelacyjnie wykonywał anielski chór,
stworzony przez uczennice Gimnazjum i w dużej liczbie
przez uczennice Szkoły Podstawowej. Publiczność
bawiła się ,wspólnie śpiewając i klaszcząc. Dwa Aniołki
częstowały wszystkich słodyczami. W finałowej scenie
pojawili się wszyscy aktorzy, a przede wszystkim Maryja
(Justyna Żurek kl. II Gim.) i Józef (Szymon Widera kl.
III Gim.) oraz trzej królowie (Sandra Kołaczkowska kl.
III Gim. , Ewelina Domagała kl. III Gim. i Piotr Jurczyk
kl. I Gim.), pasterze (Klaudia Musiał i Paulina Kręt kl.
II Gim.), diabły (Zuzanna Zonenberg i Karolina
Kluska kl. I Gim.), aniołowie (Agnieszka Żurek,
Katarzyna Włodarczyk, Karolina Karoń kl. III Gim.),
Żyd (Ewa Hamala kl. II Gim.). Do wspólnego
kolędowania przyłączyli się absolwenci naszej szkoły:
Roksana Janus, Katarzyna Dróżdż i Dariusz Lampa.
W tym miejscu nie sposób pominąć zaangażowania
innych dwóch absolwentów, Szymona Kuźnickiego
i Pawła Dyksego, stale obecnych przy kolejnych
przedsięwzięciach szkolnych
Pani Dyrektor podziękowała wszystkim osobom
zaangażowanym w przygotowanie jasełek: za
ca ł o kszta ł t p . Ag n i e szce Ku źn i cki e j , któ ra
wyreżyserowała przedstawienie, p. Anicie GałkowskiejGalas za przygotowanie scenografii i p. Arkadiuszowi
Klubie, który zadbał o oprawę muzyczną. Publiczność
nagrodziła młodzież długimi brawami i hojną ręką
okazała swoje podziękowanie.
Zgasły światła, umilkły kolędy, ale ,,oczy nabrały
blasku gwiazdy Betlejemskiej, a serca stały się bardziej
czułe na wszystko , co się wokół nas dzieje!” Tak działa
magia teatru….
Renata Dryjka

IV Międzygminny Konkurs Literacko-Plastyczny „Mam wybór”
Dnia 6.02.2013r. w Szkole Podstawowej w Lgocie
Małej odbył się IV Międzygminny Konkurs Literacko
Plastyczny „Mam wybór”.
Ideą i tematem przewodnim konkursu literackiego
i plastycznego było zapobieganie alkoholizmowi,
narkomanii i uzależnieniu od nikotyny i ukazanie
właściwych postaw. Na zaproszenie odpowiedziały
szkoły z Kruszyny, Widzowa, Jackowa i Rybnej.
W konkursie plastycznym uczestniczyli uczniowie
klas I-III. Ich zadaniem było przedstawienie ulubionego
bohatera literackiego. W zawiązku z bardzo wysokim
poziomem prac, decyzją organizatorów przyznano kilka
miejsc ex aequo.
I-miejsce zdobyły:
– Oliwia Janeczek kl. I PSP Rybna
– Justyna Siwa kl. III PSP Rybna
– Kamila Kluska kl. III SP Lgota Mała
– Weronika Kluska kl. II SP Lgota Mała
II miejsce zdobyły:
– Aleksandra Dąbrowska kl. II PSP Rybna
– Sandra Brzozowska kl. I PSP Rybna
– Mateusz Teresiński kl. SP Kruszyna
– Kinga Koza kl. I SP Widzów
– Martyna Radecka kl. III SP Widzów
– Olga Warzyńska kl. II Jacków

– Dominika Łapeta kl. II SP Jacków
Ponadto uczniowie klas I-III brali udział w konkursie
literackim, w którym wykazywali się wiedzą z wcześniej
przeczytanych lektur. Pytania były tak skonstruowane,
aby dzieci mogły uświadomić sobie jakimi wartościami
należy kierować się w życiu. Oto zwycięzcy:
I miejsce:
– Kamila Kluska – kl. III SP Lgota Mała
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II miejsce:
– Patryk Kwarciak – kl. III SP Lgota Mała
III miejsce:
– Olga Warzyńska – kl. II SP Jacków
Natomiast uczniowie klas IV-VI w pierwszej części
testu odpowiadali na pytania związane z wierszami,
które w swej treści prezentowały wartości godne
naśladowania np. dbanie o zdrowie, miłość, krytyka
głupoty, pychy. W drugiej części testu uczestnicy

wykazywali się znajomością negatywnych
konsekwencji stosowania używek.
Oto zwycięzcy:
I miejsce
– Józef Bossowski – kl. VI SP Kruszyna
II miejsce
– Arkadiusz Kręt – kl. IV SP Lgota Mała
III miejsce
– Julia Warzyńska – kl. V SP Jacków

Wiadomości sportowe
Nowy rok 2013 rozpoczęliśmy aktywnie poprzez
uczestniczenie w wielu zawodach sportowych na
poziomie gminy i powiatu.
28 stycznia w Mstowie rozegrano Gimnazjadę
Powiatu Częstochowskiego w Tenisie Stołowym
Dziewcząt i Chłopców. W okresie ostatnich kilkunastu
lat istnienia gimnazjów najlepszym wynikiem
indywidualnym osiągniętym przez ucznia naszej gminy
było miejsce 7 ucznia z Gimnazjum w Widzowie
i podobnie było w tym roku. Miejsce 7-8 zajął Patryk
Stolarczyk uczeń Zespołu Szkolnego w Widzowie,
drużynowo szkoła z Widzowa uplasowała się na
5 miejscu co jest dobrym wynikiem biorąc pod uwagę,
że w zawodach uczestniczyło 13 drużyn.
29 stycznia przeprowadzono także w Mstowie
Igrzyska Powiatu częstochowskiego w Tenisie
Stołowym Szkół Podstawowych Dziewcząt i Chłopców.
Najlepszy wynik uczniów Gminy Kruszyna to miejsce
6 drużynowo dziewcząt z Zespołu Szkolno
–Przedszkolnego w Lgocie Małej na 12 drużyn
startujących. Indywidualnie miejsce 9-12 zajęła
Agnieszka Bogdanowicz z ZSP w Lgocie Małej.
31 stycznia w świetlicy w Teklinowie zorganizowano
IV Gminny Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy
Kruszyna. W tym roku liczba uczestników była
rekordowa. W turnieju uczestniczyło 50 uczniów ze
szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy
Kruszyna. Turniej rozgrywany był w 7 rundach po 15
minut na gracza systemem szwajcarskim. Wyniki
w poszczególnych kategoriach przedstawiają się
następująco: dziewczęta szkół podstawowych
– I miejsce Daria Dyksy z ZS w Widzowie (5,5 pkt.),
II miejsce Julia Dudek z ZSP w Lgocie Małej (5 pkt.),
III miejsce Monika Błasiak z ZSP w Lgocie Małej (5 pkt.);
chłopcy szkół podstawowych – I miejsce Jan
Dobrakowski z ZS w Widzowie (7 pkt.), II miejsce Brian
Remiszewski z ZSP w Lgocie Małej (5 pkt.), III miejsce
Piotr Gieroń z ZSP w Lgocie Małej (4,5 pkt); dziewczęta
gimnazjum – I miejsce Monika Kasprzak z ZS
w Kruszynie (7 pkt.), II miejsce Justyna Ościk z ZS
w Kruszynie (5 pkt.), III miejsce Paulina Kręt z ZS
w Widzowie (4,5 pkt.); gimnazjum chłopcy – I miejsce
Dominik Grabny z ZS w Kruszynie (7 pkt.), II miejsce
Cezary Kręt z ZS w Widzowie (5,5 pkt.), III miejsce
Michał Knysak z ZS w Kruszynie (5 pkt.). Wszyscy
uczestnicy otrzymali poczęstunek, dyplomy, medale,
puchary, które zostały wręczone przez Panią Wójt
Jadwigę Zawadzką. Zawody te były rozgrzewką przed
turniejem powiatowym, który rozegrano 5 lutego
w Wierzchowisku.
Podobnie jak w rozgrywkach gminnych tak
i w turnieju powiatowym liczba uczestników była
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rekordowa (63 uczniów), co świadczy o coraz to
wyższej popularności tej gry w szkołach. Po trudnych
7 rundach do rozgrywek rejonowych awansowały
drużyny dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w ZSP
w Lgocie Małej (III miejsce z 8,5 pkt. – zaledwie 0,5 pkt.
mniej niż drużyna z I miejsca) oraz dziewcząt
z Gimnazjum w ZS w Kruszynie (III miejsce z 8 pkt
– 1 pkt. mniej niż drużyna z I miejsca). Jeżeli chodzi
o klasyfikację indywidualną to zawodniczki z naszej
gminy zajęły wysokie II miejsca: Żaklina Dudek
II miejsce w powiecie w kategorii dziewcząt szkół
podstawowych (na 14 uczestniczek w tej kategorii),
Monika Kasprzak II miejsce w powiecie w kategorii
dziewcząt gimnazjum (na 9 uczestniczek w tej
kategorii).
1 lutego w Starym Cykarzewie drużyna dziewcząt
gimnazjum z ZS w Widzowie uczestniczyła
w Gimnazjadzie Powiatu Częstochowskiego w Piłce
Siatkowej. Niestety nie udało się przejść do następnego
etapu chociaż o awansie decydowała różnica nawet
trzech punktów.
6 lutego w Czarnym Lesie przeprowadzono Igrzyska
Szkół Podstawowych Powiatu Częstochowskiego
w Mini Piłce Koszykowej Dziewcząt. Drużyna z ZS
w Widzowie zajęła ostatecznie 4 miejsce w powiecie
– gratulujemy.
8 lutego w Kruszynie zorganizowano Turniej Piłki
Halowej o Puchar Wójta Gminy Kruszyna. Zawody
zorganizowano już po raz jedenasty. Najlepszym
drużynom nagrody wręczała osobiście Pani Wójt Gminy
Kruszyna Jadwiga Zawadzka.
Relacje, zdjęcia oraz wyniki zawodów sportowych
umieszczane są na stronach: www.sport.kruszyna.pl
i www.szsczest.cba.pl.
Karol Dróżdż
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Szczęśliwi rodzice….

