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Rozpoczęły się wakacje, czas urlopów czyli relaks intelektualny. Nie wiem 
jak Państwo, ale ja często słyszę pytanie, przy okazji dłuższego czasu wolnego 
od pracy, co robisz w …, jak spędzisz …? Chcemy dokładnie wiedzieć jak nasi 
znajomi spędzą wolny czas, sami bardzo często też perfekcyjnie go planujemy. 
Myślę, że w tym dążeniu do perfekcji doszliśmy do jakiegoś absurdu.
W codziennym życiu wszystko, co robimy sprowadzamy do perfekcji. Każde 
zadanie w pracy, w szkole trzeba wykonać doskonale według szablonów, 
inaczej ocena będzie negatywna. Nawet robienie zakupów nie jest 
przyjemnością, bo trzeba tak naprawdę przygotować się do nich. Kupując np. 
pralkę powinniśmy wszystko wiedzieć o wadach, zaletach, funkcjach, 
energochłonności, itd, by po dostarczeniu do domu nie okazało się że mamy 
model zupełnie przestarzały. Potem okazuje się, że tak naprawdę korzystamy 
tylko z kilku podstawowych funkcji, reszta jest nam zupełnie zbędna. Dlaczego 
więc tak dużo czasu poświęcamy na coś tak błahego? - bo w czasach, w których 
przyszło nam żyć w dobrym tonie jest być nowoczesnym, posiadać wszystko 
najlepsze. Może więc czas, by w wakacje, podczas urlopu żyć inaczej, odpuścić 
sobie doskonałość, perfekcję, której i tak nigdy nie osiągniemy, a skupić się na 
sobie, na swoich własnych potrzebach. Życzę, aby wakacyjny czas był czasem 
beztroskiego wypoczynku, zwiedzajmy okolicę bliższą i dalszą, odkrywajmy to, 
co na co dzień zabiegani nie dostrzegamy, nie skarżmy się na pogodę, bo przy 
pozytywnym nastawieniu do życia każda pogoda jest dobrą.

Obowiązkiem Gminy jest wdrożenie od 1 lipca nowego systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie ze znowelizowaną ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku. Zadanie to nie uda się zgodnie z zapisami 
ustawy zrealizować. Od 1 lipca wszystkie zamieszkałe posesje winny być 
obsługiwane w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 
przez firmę, którą wyłoniła gmina w drodze przetargu, zgodnie z Ustawą Prawo 
Zamówień Publicznych. Gmina Kruszyna wspólnie z dziewięcioma sąsiednimi 
gminami zorganizowała i rozstrzygnęła przetarg, mimo to żaden z oferentów, 
którzy przystąpili do przetargu i złożyli oferty (SITA POŁUDNIE sp. z o.o.; 
REMONDIS sp. z o.o.: Prywatny  Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar 
Strach), nie podpisał umowy wykonawczej. Organizując wspólnie duże 
zamówienie wychodziliśmy z założenia, że zakupy grupowe, duże są bardziej 
opłacalne, tańsze. Wydawało się, że złożone oferty są korzystne, i wszystko 
byłoby dobrze, gdyby nie….., no właśnie gdyby nie to, że firmy zrezygnowały ze 
świadczenia usługi po cenach i na warunkach, które same zaproponowały
w swoich ofertach. Wobec powyższego zmuszeni jesteśmy w miesiącu lipcu 
wprowadzić rozwiązania zastępcze. Za zaistniałą sytuację bardzo 
wszystkich Państwa przepraszam i proszę o wyrozumiałość. Obecnie trwa 
nowa procedura przetargowa, celem wyłonienia na korzystnych warunkach 
wykonawcy usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych.

Jadwiga Zawadzka - Wójt Gminy
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Co się dzieje w gminie
Podpisano w dniu 06 czerwca 2013 r. umowę z Zakładem Instalacji Wodno Kanalizacyjnej i C.O. Adam Adamus

z siedzibą w Bartkowicach, ul. Wesoła 20, 42-270 Kłomnice na realizację zadania p.n. „Przebudowa odwodnienia ulicy 
Krótkiej w miejscowości Lgota Mała”. Wartość zadania 156.570,89 zł brutto. Termin realizacji do 05 sierpnia 2013r.

maj / czerwiec 2013

Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych
w Gminie Kruszyna

W dniu 03.06.2013r. zakończył się pierwszy etap zawodowych.  
projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa W kolejnym etapie, który zaplanowany jest od lipca 
b e z r o b o t n y c h  w  G m i n i e  K r u s z y n a ”  bieżącego roku uczestnicy projektu będą brali udział
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w kursach zawodowych, m.in.: szycie i modelowanie 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. firan, obsługa komputera, operator wózków widłowych, 
Szkolenia z zakresu poradnictwa zawodowego operator koparko-ładowarki, pilarz, kucharz-kelner, 
i psychologicznego oraz indywidualne spotkania z tymi prawo jazdy kat. „B” i „C+E”, opiekun osób starszych
specjalistami odbywały się w Sali Sesyjnej Urzędy i niepełnosprawnych, opiekun osób starszych
Gminy Kruszyna od 06.05.2013r. i  n iepełnosprawnych z podstawami języka 
Uczestnicy projektu z pomocą specjalistów oraz angielskiego, nowoczesny sprzedawca, oraz kursach 
z uwzględnieniem swoich  predyspozycji  osobistych masażu, wizażu i florystycznym. 
i posiadanych kwalifikacji dokonali wyboru kursów 

„Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz”

„Geniusze są wśród nas”

Sukcesy uczniów stanowią najlepszy dowód pracy polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość
i poświęcenia nauczycieli, którzy dzielą się z nimi swoją i granice Rzeczpospolitej". 
wiedzą nie tylko na obowiązkowych zajęciach Zdobył również III miejsce w Powiatowym Konkursie 
lekcyjnych, lecz także poza nimi – na kółkach Historycznym  „Lwów i Kresy Południowo- Wschodnie.”
zainteresowań. Warto również przypomnieć, że Piotr jest 
Głównym celem pracy dydaktyczno-wychowawczej jest ubiegłorocznym Laureatem Wojewódzkiego Konkursu 
wskazywanie uczniom właściwej drogi rozwoju oraz Przedmiotowego z Historii.
rozwijanie ich zdolności i zainteresowań. Jeżeli Wszystkie osiągnięcia Piotra zostały uhonorowane 
„zasiane ziarno nauki padnie na żyzny grunt”, będzie podczas Sesji Rady Gminy Kruszyna w środę
można zbierać słodkie owoce i sięgać po laury 19 czerwca 2013 r. 
zwycięstwa. Piotr w obecności swojej  mamy odebrał z rąk Wójta 

W tym roku szkolnym wielu powodów do dumy Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy list 
dostarczył nam uczeń Gimnazjum im. Bohaterów gratulacyjny i nagrodę finansową. List gratulacyjny 
Września w Kruszynie - Piotr Kaczorowski, który skierowany został również do Pani Katarzyny 
uzyskał zaszczytny tytuł laureata Wojewódzkiego Kaczorowskiej- mamy Piotra.
K o n k u r s u  P r z e d m i o t o w e g o  z  W i e d z y Zdobycie zaszczytnego tytułu  laureata pozwoliło 
o Społeczeństwie. Piotrowi na zwolnienie z egzaminu gimnazjalnego

Uroczysta gala wręczenia nagród miała miejsce 17 z części humanistycznej oraz uzyskanie dodatkowych 
kwietnia 2013r. w Miejskim Domu Kultury punktów przy rekrutacji do szkoły średniej.
w Częstochowie, a przewodniczył jej Śląski Kurator Serdecznie gratulujemy Piotrowi i życzymy dalszych 
Oświaty Stanisław Faber. sukcesów w nauce.

Osiągnięcie to, choć najwyższe, to nie jedyne Doceniamy fakt, że sukcesy te zostały okupione ciężką
w karierze szkolnej Piotra. i systematyczną pracą.

Uzyskał on również tytuł finalisty w Wojewódzkim Dziękujemy ci Piotrze za to, że swoją postawą 
Konkursie Przedmiotowym z Historii i Ogólnopolskim przyczyniłeś się do promocji naszej szkoły i gminy.
Konkursie Historycznym "Losy żołnierza i dzieje oręża 

Justyna Milejska-Cień
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Spotkanie z poezją
Dnia 23 maja 2013r zaprosiliśmy do naszej szkoły nam również cenną maksymę (słowa Johanna 

niezwykłych gości. Byli to poeci ze Stowarzyszenia Wolfganga Goethego), którą należałoby się w życiu 
Literackiego „Ponad” z Radomska: p. Edmunda kierować, aby było ono lepsze i ciekawsze. Brzmi ona 
Bodanka, p. Lidia Dróżdż, p. Alicja Dzwonek-Bujacz, tak: „Codziennie należałoby wysłuchać chociażby 
p. Michał Ciesielski i p. Aleksander Rezler. jednej piosenki, przeczytać dobry wiersz, zobaczyć 

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. wyśmienity obraz i – gdyby to było możliwe
Poeci czytali nam swoje wiersze poświęcone m.in. – powiedzieć kilka rozsądnych słów”.
mamie z okazji jej święta, Ojcu Świętemu ,przyrodzie, Wszyscy z uwagą i skupieniem słuchali utworów, 
wspomnieniom i życiu. nagradzając ich twórców gromkimi brawami. Uczniowie 

Opowiadali  o sobie i  swojej przygodzie w podziękowaniu zaśpiewali piosenki, które gościom 
z twórczością: o jej  narodzinach, inspiracjach tak się podobały, że  zaprosili oni młodych wykonawców 
i nadziejach. do Galerii Muzeum Regionalnego w Radomsku.
Podarowali nam tomiki ze swoimi wierszami. Przekazali Joanna Stacherczak

Kolejna udana wycieczka
W sobotę 22 czerwca br. odbyła się kolejna, czwarta Zwiedzanie ułatwił podział uczestników na dwie grupy

już wycieczka organizowana przez Zarząd – każda z przewodnikiem oraz korzystanie ze 
Stowarzyszenia Wspólne Działanie Miejscowości słuchawek. Po trzech i pół godzinie przebywania na 
Teklinów i Pieńki Szczepockie. terenie byłego obozy pełni zadumy i refleksji udaliśmy 
Uczestniczyli w niej członkowie Stowarzyszenia oraz się na obiad a następnie do Pszczyny.
osoby niezrzeszone z terenu gminy – łącznie 44 osoby. Muzeum Zamkowe w Pszczynie  to  jedno
Program wyc ieczk i  obejmował  zwiedzanie  z najcenniejszych muzeów-rezydencji w Polsce, 
Państwowego Muzeum Auschwi tz-Bi rkenau wyróżniające się autentycznością (posiada zachowane 
w Oświęcimiu oraz zwiedzanie wnętrz Muzeum 80% wyposażenia) i wiernością w utrzymaniu dawnego 
Zamkowego w Pszczynie. wyglądu wnętrz i otoczenia.

Skład Muzeum w Oświęcimiu to dwie wielkie części Wnętrza tego muzeum również zwiedzaliśmy w dwóch 
byłego kompleksu obozowego, 150 obiektów grupach z przewodnikiem. Piękno i przepych jaki ukazał 
budowlanych, około 300 ruin, autentyczne drogi, się naszym oczom na długo pozostanie w pamięci.
rampa, ogrodzenia oraz archiwalia i obiekty ruchome, Zaplanowany na zakończenie spacer po przyległym 
które przetrwały ewakuację obozu (walizki, buty, włosy, zespole parkowym nie doszedł do skutku z powodu  
przedmioty codziennego użytku, pasiaki i przedmioty nagłej ulewy.
więźniarskie oraz przedmioty pochodzenia Wszyscy uczestnicy zmęczeni ale zadowoleni 
esesmańskiego. wieczorem wrócili do Teklinowa. I już planują następną.
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Flażolet – najprostszy sposób na miłe muzykowanie
Flażolet – instrument dęty znany w Polsce na - uwrażliwienie na piękno nauki,

przełomie XVIII/XIX wieku jako FLECIK POLSKI staje - stymulowanie procesów wyobraźni i twórczego 
się niezwykłą przygodą wprowadzającą w świat muzyki. działania,
Ta przygoda jest niezwykła z uwagi na łatwość - umiejętność koncentracji uwagi,
w opanowaniu gry na tym instrumencie i możliwość - wytrwałość w przezwyciężaniu trudności,
szybkiej prezentacji swych umiejętności. Prosty system - kształcenie poczucia własnej wartości,
metodyczny nauki gry na flażolecie wspomagany jest - umiejętność współdziałania w grupie,
przez umieszczone pod zapisem nutowym tabulatury, - czerpanie radości z osiągniętego celu.
które pokazują układ palców na instrumencie. Zapis 3. Przygotowanie do późniejszej gry na instrumentach 
nutowy jest bardzo ważny, ale tabulatura w przypadku muzycznych np. na flecie.
spontanicznego muzykowania pomaga grać bez 4. Zdobywanie wiedzy w zakresie wiadomości 
wczytywania się w nuty. Dziecko mając przed sobą dwa teoretycznych i praktycznych podczas nauki gry na 
języki (zapis nutowy i tabulaturę) bardzo szybko uczy flażolecie:
się czytać nuty. -  rozwijanie sprawności manualnych i słuchowych

5. Przygotowywanie do czynnego uczestnictwa
w kulturze.

Flażolet sam w sobie jest interesujący i dlatego pojawia Zajęcia zespołu odbywały się raz w tygodniu,
się współcześnie w instrumentarium wielu grup w poniedziałki w ramach zajęć pozalekcyjnych i trwały 
folkowych w świecie. Muzykowanie szczególnie dwie godziny zajęć dydaktycznych. Zespół liczył
w okresie dzieciństwa odgrywa bardzo istotna rolę dla 9 uczniów z klas I – IV:
wspierania rozwoju dziecka. Już kilka dźwięków 1. Bartosz Dyksy
zagranych w pewnym prostym układzie dostarcza mu 2. Kacper Kołaczkowski
wiele radości z odkrywania w sobie możliwości stania 3. Emilia Kosmala
się prawdziwym muzykiem. Dzieci muzykujące 4. Kinga Koza
odczuwają i postrzegają świat przez rytm, który pomaga 5. Michał Leśniewski
w znacznym stopniu w nauce czytania, ma wpływ na 6. Michał Maj
płynność wykonywania wielu czynności, które 7. Julia Musiał
w przyszłości mogą zaważyć na sprawności ruchowej 8. Kamil Rak
całego organizmu. Muzykowanie porządkuje emocje 9. Michał Renszmid
dzieci, organizuje pole do wspólnego działania Wszyscy uczniowie posiadają własny instrument. Do 
w grupie, która oprócz właściwych sobie zadań zajęć dzieci otrzymywały przygotowane przeze mnie 
związanych materiały. Niektóre utwory są znane jako dziecięce 
z wprowadzaniem w świat muzyki może odgrywać zabawy muzyczne, czy pląsy. Są wśród nich także 
niezwykłą rolę wychowawcza. kolędy, utwory polskie, irlandzkie, a nawet fragmenty 

Muzyka oddziałuje na wszystkie sfery osobowości muzyki klasycznej. Różnorodność repertuaru stwarza 
dziecka. Poprzez wielostronny kontakt z nią zajęcia wiele możliwości do wykorzystania flażoletu podczas 
opierają się ma takich celach jak: wielu uroczystości szkolnych i pozaszkolnych.
1.  Zaspakajanie naturalnej potrzeby dziecka jaką jest Zespół wykonał publicznie swoje pierwsze utwory 26 
muzykowanie. czerwca 2013 r. z okazji „Dnia Matki”. Zajęcia 
2. Kształtowanie pożądanych postaw i cech: prowadziłam społecznie.

Ewa Wiktorowicz

Jesteśmy zdrowi i sprawni fizycznie
19 czerwca 2013 roku o godzinie 9:00 w Szkole I miejsce – SP w Rybnej

Podstawowej w Lgocie Małej odbyły się VI II miejsce – SP w Widzowie
Międzygminne Zawody Sprawnościowe pod hasłem III miejsce – SP w Lgocie Małej
„Jesteśmy zdrowi i sprawni fizycznie”. Zawody te to nie IV miejsce – SP w Kruszynie
tylko udział w zdrowej rywalizacji uczniów klas I–III, ale V miejsce – SP w Jackowie
także widowisko sportowe dla kibiców oraz promocja Medale , piłki i dyplomy otrzymały drużyny, które 
szkoły. stanęły na podium, pozostałe drużyny otrzymały piłki

W zawodach zmierzyły się szkoły:Szkoła i dyplomy. 
Podstawowa w Jackowie, Szkoła Podstawowa Zawodnicy i kibice potwierdzili, że tego typu impreza 
w Rybnej, Szkoła Podstawowa w Widzowie, Szkoła podoba im się .
Podstawowa w Kruszynie i gospodarze. Drużyny z wielkim zaangażowaniem i sprytem 

Wszystkie zaplanowane konkurencje odbyły się podchodziły do kolejnych konkurencji.
zgodnie z regulaminem. Drużyny były bardzo Po zawodach odbyło się spotkanie integracyjne szkół
zaangażowane przy wykonywaniu kolejnych zadań. i poczęstunek. Szósta 
Całości sprzyjała piękna pogoda, więc zawody odbyły z kolei  impreza należy już do udanych. 
się na boisku szkolnym. Po konkurencjach zostały Dziękujemy Powiatowi Częstochowskiemu za wsparcie 
ogłoszone wyniki: finansowe.
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Jednym z elementów pracy wychowawczej symbolicznej mogile powstańczej na kruszyńskim 
z dziećmi jest prezentacja wartościowych postaw, cmentarzu w dniu 22 stycznia br. Kilka dni później nasi 
ukazywanie pozytywnych osobowości, sylwetek uczniowie wzięli udział w wieczorze słowno
wybitnych postaci związanych z ich najbliższym – muzycznym z okazji rocznicy wybuchu powstania 
otoczeniem, miejscem, w którym wzrastają. Ten cel zorganizowanym przez Muzeum Okręgowe
zdecydował o dokonaniu przed pięcioma laty wyboru w Radomsku. Przez cały czas gromadzono
patrona szkoły, którym zostali Powstańcy Styczniowi. i eksponowano informacje o patronie, sale lekcyjne i hol 
Imię nadane placówce upamiętnia w sposób szkolny wzbogaciły nowe dekoracje tematyczne. Nasi 
szczególny jedno z wydarzeń historii ziemi kruszyńskiej uczniowie samodzielnie pogłębiali wiedzę o Powstaniu 
– bitwę  z dnia 29 sierpnia 1864 roku, stoczoną Styczniowym, a efektem ich starań były prezentacje 
pomiędzy powstańcami gen. E. Taczanowskiego multimedialne na jego temat. Młodzi pasjonaci historii 
a siłami Imperium Rosyjskiego. mogli sprawdzić swoje wiadomości uczestnicząc

Choć ocena ostatniego polskiego zrywu w „Konkursie wiedzy o Powstaniu Styczniowym”. Dla 
narodowowyzwoleńczego wciąż budzi wśród naszych najmłodszych uczniów zorganizowano 
historyków spory i emocje, to nikt nie kwestionuje konkurs recytatorski, którego uczestnicy z przejęciem 
ogromnej odwagi, determinacji, patriotyzmu deklamowali wiersze polskich poetów sławiące piękno 
i  gotowości do bezwarunkowych poświeceń tysięcy Ojczyzny. Uczniowie o zamiłowaniach artystycznych 
jego uczestników. W dobie kryzysu wartości młodego wzięli udział w konkursie plastycznym pod hasłem 
pokolenia i promowania hedonistycznego stylu życia ”Polacy w walce o niepodległość”. 
przywoływanie takich  właśnie postaw i ideałów jest Podczas wspomnianej uroczystości, prowadzonej 
głęboko   uzasadnione. Jednocześnie rodzi pytanie przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, 
o patriotyzm współczesny, o to, jak być patriotą dnia dyrektor szkoły wręczył laureatom konkursów nagrody 
codziennego, czy w ogóle warto nim być? Nadarza się książkowe. W jej trakcie uczniowie zaprezentowali 
więc okazja, aby uzmysłowić młodym ludziom, że inscenizację o tematyce patriotycznej. Zebranym 
patriotyzm to nie tylko bohaterska walka i śmierć za przybliżono historię powstania i okoliczności wyboru 
Ojczyznę, ale również rzetelna praca i nauka, uczciwe patrona szkoły. Uroczystość uświetniły poczty 
postępowanie, dbałość o dobro wspólne, szacunek dla sztandarowe szkoły podstawowej i gimnazjum.
symboli narodowych, ojczystej historii, kultury i języka. Udział we wspomnianych przedsięwzięciach 

Szczególne możliwości oddziaływania na psychikę pogłębił wiedzę uczniów, przybliżył historię kraju i ich 
i wyobraźnię dzieci w tym zakresie stwarzają małej Ojczyzny, pozwolił rozwinąć zainteresowania, 
uroczystości szkolne i środowiskowe związane zaprezentować zdolności i umiejętności. Był okazją do 
z obchodzeniem świat państwowych i ważnych dla kraju integracji i wspólnej, zgodnej pracy i zabawy. Pozwolił 
rocznic. Przypadające w tym  roku 150-lecie wybuchu im uświadomić sobie, że również są uczestnikami 
Powstania Styczniowego stało się okazją do historii, spadkobiercami ludzi walczących 
zorganizowania w szkole wyjątkowej uroczystości o wolność  Ojczyzny, a jej przyszłość jest w ich  rękach. 
– Święta Patrona, które odbyło się 24 czerwca. Było ono  Nasi uczniowie solidnie wywiązali się z podjętych 
p o d s u m o w a n i e m  s z e r e g u  p r z e d s i ę w z i ę ć  zobowiązań, wykazali się właściwą postawą i dużym 
zrealizowanych w szkole, wiążących się właśnie z jej zaangażowaniem, co dowodzi, że  właściwie rozumieją 
imieniem. Pierwszym z nich było uczczenie pamięci pojęcie  współczesnego patriotyzmu.
dawnych bohaterów poprzez zapalenie zniczy na 

Święto Patrona Szkoły Podstawowej
im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie

Agnieszka Włodarczyk – Peszke
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1 czerwca każdego roku obchodzony jest Dzień wcieliła się w rolę bajkowej „Rzepki”.
Dziecka. Jest to okazja do złożenia naszym pociechom Życzenia dzieciom składała pani Wójt Gminy.
życzeń, do serdecznego uścisku i powiedzenia miłego Panie z Zespołu Ale!Babki starały się wywołać 
słowa. uśmiech na twarzach dzieci. W tym celu w samodzielnie 

Z tej okazji w dniu 4 czerwca b.r. zaproszone zostały wykonanych strojach przedstawiły inscenizację bajki 
dzieci z naszej gminy, te które potrzebują najwięcej Juliana Tuwima „Rzepka”. Był dziadek, babcia, 
naszej miłości i zainteresowania. Panie z Zespołu wnuczek, mruczek, kicia, kogut, gąska, bocian, żabka, 
Ale!Babki po raz kolejny były inicjatorkami  tego rodzaju kawka no i oczywiście rzepka, którą „z trudem 
spotkania. Uroczystość odbyła się pod patronatem wyciągnęli”.
Wójta Gminy Kruszyna. Nad całością scenariusza i oprawą muzyczną 

Swą obecnością imprezę uświetnili: Wójt Gminy czuwał niezastąpiony Arek Kluba.
Kruszyna – Jadwiga Zawadzka, Kierownik GOPS Dzieci z wielkim zainteresowaniem oglądały 
– Iwona Organka, Dyrektor Zespołu Szkół w Kruszynie przygotowany spektakl. Potem chętnie uczestniczyły 
– Paweł Klekot. we wspólnej zabawie z bajkowymi postaciami.

O godz. 17.00 do sali gimnastycznej do szkoły Cel został osiągnięty dzieci wyszły rozbawione, 
w Kruszynie przybyły zaproszone dzieci wraz radosne i uśmiechnięte.
z rodzicami. Naszym najmłodszym mieszkańcom życzymy 
Słowa powitania do przybyłych gości skierowała uśmiechu od ucha do ucha każdego dnia w roku.
Małgorzata Wierzbicka – Sekretarz Gminy, która 

Dzień Dziecka w Kruszynie

„Teatr pojmowany jako dzieło sztuki teatralnej
powinien rozszerzać horyzont umysłowy dziecka, 
wzmacniać jego charakter i wolę,
czynić je bardziej dalekowzrocznym
i bardziej wnikającym w złożone zjawiska życia”.
                                                     (M. Signorelli)

Edukacja teatralna spełnia bardzo ważną rolę
w procesie nauczania i kształtowania osobowości dzieci 
i młodzieży. Z obserwacji wynika, że ekran telewizora, 
monitor komputera i połączenia internetowe są 
głównymi bohaterami czasu wolnego dzieci. Uczniowie 
mają problemy w kontaktach interpersonalnych, nie 

W ramach realizacji gminnego programu profilaktyki potrafią nazywać swoich uczuć, emocji, są skrępowani 
w dn. 22-23.06.2013r. w Gimnazjum im. Bohaterów w momencie zabierania głosu w obecności większej 
Września w Kruszynie odbyły się warsztaty teatralne, ilości osób.
prowadzone przez Pana Piotra Janiszewskiego - aktora Teatr może być wspaniałą receptą na „kolorową 
Teatru „Ateneum” w Katowicach i Panią Renatę rzeczywistość”, może stanowić alternatywę dla 
Goliasz-Janiszewską - koordynatora do spraw biernego i bezużytecznego spędzania czasu wolnego. 
impresariatu i edukacji teatralnej w Teatrze ŚląskimJest to również doskonała szansa dla dzieci 
im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach.nieśmiałych, które nie potrafią znaleźć swojego miejsca 
W warsztatach wzięło udział dwudziestu chętnychw klasie.
i uzdolnionych artystycznie uczniów gimnazjum.  Edukacja teatralna jest wspaniałą formą integracji 
Prowadzone zajęcia pozwoli ły na zdobyciewychowawczej. Uczeń „w roli” nie tylko rozwiązuje 
i doskonalenie umiejętności aktorskich uczniów: gestu, czyjeś problemy, ale „ukryty za maską”, często 
plastyki ruchu, zachowania scenicznego oraz dykcji.rozwiązuje swoje własne. 
Efektem tej pracy był pokaz sceniczny, pt. „BajkiPoprzez takie działania łatwiej przyjdzie mu 
w ogrodzie”, w którym wzięli udział wszyscy uczestnicy podejmowanie decyzji, uwierzy w swoje możliwości,
warsztatów, prezentując zdobyte umiejętności.a przede wszystkim będzie rozwijał swoją osobowość.
Przygotowaną inscenizację cechował profesjonalizmPraca w teatrze owocuje inaczej niż szkolna nauka. 
i oryginalność. Pokaz spotkał się z niezwykłą aprobatą Dzięki takim zajęciom dzieci otwierają się emocjonalnie, 
widzów, czego dowodem były gromkie brawa. uwrażliwiają. Teatr umożliwia im wyrażanie siebie.
Szkolną widownię zaszczycili swoją obecnością: Pani Teatr szkolny spełnia ogromną rolę w kształtowaniu 
Wójt Jadwiga Zawadzka, dyrektor i nauczyciele szacunku dla pracy drugiego człowieka. Poprzez swój 
Zespołu Szkolnego w Kruszynie, uczniowie i rodzice. własny wysiłek, poświęcony czas i energię młodzi ludzie 

Wierzymy, że zdobyte przez uczniów umiejętności lepiej rozumieją i doceniają pracę innych. 
zaowocują podczas przedstawień szkolnych, a być Szkolna edukacja teatralna, poprzez pracę w zespole, 
może pomogą im w wyborze dalszej drogi edukacji.umożliwia dzieciom zrozumienie znaczenia współpracy 
Serdecznie dziękujemy władzom gminy za i konieczności liczenia się z innymi ludźmi. To nauka 
sfinansowanie tego przedsięwzięcia.współodpowiedzialności i okazja do specyficznych 

kontaktów w relacjach z uczniami i nauczycielem.

Warsztaty teatralne

Justyna Milejska-Cień





Głos GminyGłos Gminy

1010 maj / czerwiec 2013

Kalendarz świetlicy zawsze wypełniony jest 
różnymi zajęciami. Miesiąc czerwiec szczególnie 
obfitował w ważne wydarzenia dla naszej 
społeczności. 

1 czerwca – Dzień Dziecka, dorośli postanowili 
uczcić w wyjątkowy sposób i przygotowali różne 
atrakcje i niespodzianki dla naszych milusińskich. Nie 
zabrakło rozmaitych konkursów, gier i zabaw. 
Największym powodzeniem cieszyła się zabawa
z krzesłami czy konkurs jedzenia jabłek zawieszonych 
na nitkach bez użycia rąk. Dzieci odbyły również podróż 
„pociągiem” przez różne kraje Europy, a znakami 
rozpoznawczymi były melodie  z bajek. I tak np. 
„Smerfy” kojarzą się z Belgią, a „Wilk i zając” to symbol 

otrzymali po uprzednim rozpoznaniu się portretybajki rosyjskiej. Po „powrocie” do Polski, gdzie przywitał 
-niespodzianki, wykonane przez ich pociechy. Rangę ich motyw z bajki „Koziołek Matołek”, zmęczeni 
wydarzenia podkreśliła obecność Wójta Gminy podróżni zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. 
Kruszyna, Pani Jadwigi Zawadzkiej.Specyficzny klimat tego popołudnia udzielił się także 

12 czerwca odbyła się prelekcja audiowizualnastarszej młodzieży, która zaangażowała się
z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Termin jej w kolorowanie obrazków. Widok ich z kredkami
wykładu nie był przypadkowy, ponieważ zbliża się i flamastrami w dłoniach był zaiste niepowtarzalny. 
koniec roku szkolnego, a początek wakacji, które Wbrew kapryśnej aurze za oknem, w środku było 
sprzyjają wyjazdom, nawiązywaniu nowych znajomości słonecznie od uśmiechów i radosnych okrzyków. 
i większemu luzowi. Prelekcję poprowadziła mgr 8 czerwca odbyła się wyjątkowa uroczystość, tj. 
Elżbieta Dziewięcka – Certyfikowany Specjalista Święto Rodziny - połączenie Dnia Matki, Dnia Dziecka i 
Psychoterapii Uzależnień. W spotkaniu wzięli udział Dnia Ojca. Z tej okazji dzieci i młodzież zaprezentowali 
uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum, młodzież, się w programie słowno-muzycznym, dedykowanym 
dyrektor i nauczyciel Zespołu Szkolnego w Widzowie wszystkim rodzicom. Zebrani goście mogli przeżyć 
oraz rodzice. Poruszone zostały podstawowe, aleniezwykłe chwile pełne radości, ale i wzruszeń. 
i zasadnicze kwestie omawianego problemu. W trakcie Niewątpliwie dodatkową atrakcją była zabawa
spotkania zawiązała się dyskusja i wymiana ważnych w kalambury, która polegała na odgrywaniu przez 
spostrzeżeń oraz wniosków, dotyczących m.in.: młodych ludzi za pomocą gestów, mimiki twarzy
sposobów przeciwdziałania narkomanii oraz i pewnych rekwizytów scenek z popularnych polskich 
możliwości skorzystania z porad specjalistów itp. Na seriali telewizyjnych, natomiast zadaniem dorosłych 
zakończenie uczestnicy otrzymal i  broszury było podanie odpowiadających im tytułów. Wspaniała 
informacyjne.gra "młodych aktorów" urzekła wszystkich i dostarczyła 

Wakacje tuż, tuż. Wszystkim nauczycielomwiele uśmiechu i dobrego humoru. Zabawa okazała się 
i uczniom życzymy udanego wypoczynku, słonecznej naprawdę przednia. Towarzyszyła jej prawdziwa 
pogody i wspaniałych wrażeń. I oczywiście zapraszamy rodzinna atmosfera przy stołach zastawionych 
do odwiedzenia naszej świetlicy!pysznymi, słodkimi wypiekami. Niektórzy rodzice 

Z życia świetlicy
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Informacja dotycząca gospodarki odpadami
Jak już wcześniej informowaliśmy od 1 lipca 2013 r. rezygnacji.

obowiązują nowe przepisy dotyczące gospodarki Gminy podjęły wówczas rozmowy z kolejnymi 
odpadami. Z końcem czerwca rozwiązane zostały firmami, które zaoferowały wyższe ceny, najpierw
wszystkie umowy zawarte pomiędzy właścicielami z firmą Remondis sp. z o.o., a następnie z firmą 
poszczególnych posesji, a firmami świadczącymi usługi Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar 
wywozu śmieci. Strach, które również odmówiły podpisania umowy.

Od 1 lipca obowiązek usuwania odpadów przejęła Zachowanie firm jest zastanawiające, gdyż
gmina. Zgodnie z zasadami zamówień publicznych w odpowiedzi na ogłoszenie w/w firmy złożyły oferty 
wybór podmiotu gospodarczego, który będzie odbierał cenowe, które uznały za opłacalne dla siebie. Żadna z 
śmieci musi odbyć się w drodze przetargu firm nie odwoływała się od wyników przetargu, ani też 
nieograniczonego. W celu zminimalizowania kosztów, samego rozstrzygnięcia czyl i  przetarg był  
sprawniejszego przeprowadzenia postępowania przygotowany prawidłowo i nie budził żadnych 
przetargowego oraz osiągnięcia lepszych cen przy wątpliwości.
zamówieniu dużym, grupowym 10 gmin powiatu Wobec zaistniałej sytuacji każda z gmin musi podjąć 
częstochowskiego: Kłomnice, Rędziny, Olsztyn, indywidualnie tymczasowe rozwiązanie. 
Przyrów, Mstów, Dąbrowa Zielona, Janów, Mykanów W wyniku zapytań ofertowych dotyczących 
i  Kruszyna, zorganizowało wspólny przetarg na odbiór wykonania usługi odbioru i zagospodarowania 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Przetarg odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 
ogłoszony został 13 kwietnia 2013 roku. Oferty złożyły z terenu gminy Kruszyna została zawarta umowa 
trzy firmy: Firmą Wywóz Śmieci Usługi Porządkowe Karoń s.c. 
1. SITA POŁUDNIE Sp. z o.o. Konstantynów 18, Lelów, która będzie świadczyła 
2. Remondis sp. z o.o usługi w miesiącu lipcu. 
3. Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar - Każdy z mieszkańców otrzymał worek o pojemności 
Strach 120 l na odpady komunalne zmieszane.
Komisja przetargowa dokonała analizy ofert pod - W miesiącu lipcu nie obowiązuje selektywna zbiórka 
względem kompletności wymaganych dokumentów. odpadów.
Wybrana została firma, która zaoferowała najniższą - W dniu odbioru odpadów worki należy wystawić przed 
cenę za wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania posesje.
odpadów komunalnych tj. SITA POŁUDNIE - Odpady komunalne zostaną odebrane tylko

W dniu 6 maja 2013 r odbyło się spotkanie wójtów z nieruchomości zamieszkałych.
gmin z przedstawicielem firmy, która wygrała przetarg - Odbiór odpadów komunalnych w miesiącu lipcu 2013 
w ce lu  podp isan ia  umowy na wykonan ie  roku z terenu nieruchomości zamieszkałych odbędzie 
przedmiotowego zadania. się w dniach 29–30 lipca w poszczególnych 

Niestety nie doszło do podpisania umowy, ponieważ m i e j s c o w o ś c i a c h  z g o d n i e  z  p o d a n y m  
oferent odmówił jej zawarcia nie wskazując przyczyn harmonogramem.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zaistniały problem nie dotyczy tylko naszej gminy. polskim rynku brakuje pojemników na śmieci, a te które 
Podobne kłopoty ma wiele samorządów w Polsce. są dostępne osiągają dużo wyższe ceny niż choćby 
W naszej gminie już trwa ponowna procedura miesiąc wcześniej. Dlatego też, aby zachować 
przetargowa w celu wyłonienia podmiotu na zakładane stawki opłat od mieszkańców za odbiór 
ś w i a d c z e n i e  u s ł u g  w  z a k r e s i e  o d b i o r u odpadów trzeba koniecznie myśleć o obniżeniu 
i zagospodarowania odpadów komunalnych, z którym standardu, co w nowym przypadku oznacza zamianę 
będzie możliwe podpisanie umowy długoterminowej. dwóch pojemników na trzy worki. Zakładany wstępnie 
Po zawarciu takiej umowy  posesje zostaną standard (tylko pojemniki) można wprowadzić
wyposażone w odpowiednie pojemniki na odpady w dłuższym okresie czasowym, a nie rewolucyjnie
zmieszane oraz worki na inne odpady zbierane w całej Polsce od 1 lipca jak założył Rząd Polski. 
selektywnie. Rodzi się pytanie dlaczego takie zmiany, Rozumiemy rozgoryczenie mieszkańców. Widzimy 
miały być przecież 3 pojemniki na każdej posesji? Otóż olbrzymi chaos spowodowany nową ustawą
okazuje się, o czym szeroko informują media, że na o utrzymaniu porządku i czystości, życie pokazuje, że 
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zapisy ustawy a realia rynku polskiego nie zmierzają Liczymy, że kolejny przetarg będzie skuteczny, uda 
w tym samym kierunku. Łatwo podjąć ustawę gorzej się podpisać umowę z wykonawcą usługi i w następnym 
wprowadzić ją w życie, a jeszcze gorzej wprowadzić tak, miesiącu zapomnimy o problemach.
aby mieszkańcy nie odczuli negatywnych skutków Wszystkie informacje dotyczące gospodarki 
spowodowanych zmianą. odpadami można na bieżąco śledzić na stronie 

Za zaistniały chaos bardzo wszystkich mieszkańców internetowej www.kruszyna.pl w zakładce ODPADY. 
przepraszamy.

Wiadomości sportowe
6 marca 2013 roku chłopcy z Zespołu Szkolnego Dnia 26 kwietnia 2013 roku w Kruszynie odbyły się 

w Kruszynie uczestniczyli w Gimnazjadzie Powiatu Gminne Zawody Lekkoatletyczne. W zawodach 
Częstochowskiego w Piłce Siatkowej rozgrywanych uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkolnego
w Kłomnicach. W tej grupie były jeszcze drużyny w Kruszynie i Zespołu Szkolnego w Widzowie, razem
z Kłomnic i Witkowic. Niestety pomimo zaciętej walki 50 uczniów. Przeprowadzono 5 konkurencji w kategorii 
uczniowie z Kruszyny nie zdołali awansować do dziewcząt szkół gimnazjalnych i podobnie w kategorii 
dalszych rozgrywek. chłopców. 

12 marca 2013 roku w Lelowie zorganizowano CHŁOPCY
I g r z y s k a  S z k ó ł  P o d s t a w o w y c h  P o w i a t u  Bieg na 100 m: I miejsce z czasem 13,18 s Mateusz 
Częstochowskiego w Piłce Ręcznej Dziewcząt. Naszą Cieślak, II Bartosz Krok, III Jakub Kaźmierczak
gminę reprezentowała drużyna ze Szkoły Podstawowej Bieg na 300 m: I miejsce z czasem 45,34 s Kamil 
w Zespole Szkolnym w Widzowie. Dziewczęta zajęły Kluczny, II Mateusz Cieślak, III Mateusz Klekot
II miejsce w powiecie. Skład drużyny: Bogacz Rzut oszczepem: I miejsce z wynikiem 31,4 m Kamil 
Weronika, Sznajder Anna, Dyksy Daria, Bystrzanowska Kluczny, II Krystian Biecek, III Michał Knysak
Sylwia, Wojtasińska Natalia, Wysmołek Maja, Musiał Skok w dal : I miejsce z wynikiem 4,8 m Kamil Kluczny,
Kamila, Woldan Natalia, Górecka Agata, Stolarek II Dominik Cichy, III Dominik Błaszczyk
Angelika, Kokoszka Aleksandra. Pchnięcie kulą : I miejsce z wynikiem 13,3 m Dominik 

13 marca 2013 roku w ZSME im. K. Pułaskiego Błaszczyk, II Michał Knysak, III Kacper Kowalski
w Częstochowie najlepsi uczniowie z terenu naszej DZIEWCZĘTA
gminy uczestniczyli w Gimnazjadzie i Igrzyskach Bieg na 100 m: I miejsce z czasem 16,3 s Ewa Hamala, 
Szachowych Rejonu: powiat częstochowski, powiat II Sandra Sosnecka, III Agnieszka Wilk
kłobucki,  miasto Częstochowa. Największą Bieg na 300 m: I miejsce z czasem 54,59 s Paulina 
niespodzianką i sukcesem zarazem był wynik uzyskany Rybak, II Martyna Kluska, III Klaudia Bystrzanowska
przez uczennice z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Rzut oszczepem: I miejsce z wynikiem 17,5 Karolina 
w Lgocie Małej Julię i Żaklinę Dudek, które zajęły Kubala, II Ewelina Kępa
IV miejsce drużynowo w rejonie. W zawodach tych Skok w dal: I miejsce z wynikiem 3.2 m Justyna Klekot,
uczestniczyły także gimnazjalistki z Zespołu Szkolnego II Klaudia Maj, III Ada Możejko
w Kruszynie, które także awansowały po rozegraniu Pchnięcie kulą: I miejsce z wynikiem 8,3 m Ola 
zawodów powiatowych i zajęły drużynowo VI miejsce Postawa, II Sandra Kołaczkowska, III Kinga Teresińska
w rejonie. 07 maja 2013 roku w Częstochowie nasi uczniowie 

reprezentowali Gminę Kruszyna w Gimnazjadzie 19 marca 2013 roku w Koniecpolu przeprowadzono 
Powiatu Częstochowskiego w LA. W tym roku, jakI g r z y s k a  S z k ó ł  P o d s t a w o w y c h  P o w i a t u  
i w latach ubiegłych rywalizacja była bardzo zacięta. Częstochowskiego w Piłce Ręcznej Chłopców. 
Dzięki całorocznej, ciężkiej pracy udało się zdobyć Uczniowie z Zespołu Szkolnego w Widzowie zajęli
upragnione trzecie miejsce, które zagwarantowało nam II miejsce w powiecie. Skład drużyny: Górecki Michał, 
przejście do kolejnego etapu zmagań sportowych.Leśniewski Martin, Stajszczak Konrad, Śliwakowski 
O sile drużyny z Widzowa może świadczyć fakt, że na Bartosz, Śliwakowski Kacper, Bobrowski Dawid, Łapeta 
podium na dystansie 100 metrów pierwszy raz w naszej Paweł, Dobrakowski Jan, Górecki Wojciech.
historii zdobyliśmy dwa medale (tracąc 0,1 sekundy do 09.04.2013 roku w Rędzinach rozegrano 1 rundę 
złota). Z bardzo dobrej strony zaprezentowały się: el iminacyjną (rozgrywki lokalne) w ramach 
Katarzyna Włodarczyk (3 medale: srebrny - 100 ogólnopolskiego turnieju Coca Cola CUP 2013. Gminę 
indywidualnie, brąz sztafeta 4x100, brąz w drużynie), Kruszyna reprezentowała drużyna chłopców z Zespołu 
Ewelina Domagała (3 medale - brąz na 100m, brązSzkolnego w Kruszynie, która zajęła I miejsce w tym 
w sztafecie i brąz w drużynie), Martyna Kluska brązetapie. Oficjalne wyniki są umieszczone na stronie: 
w pchnięciu kulą brąz w sztafecie oraz brąz w drużynie, 

www.cocacolacup.pl. Skład drużyny: Mateusz Cieślak, 
Patrycja Zyzik (2 medale brąz, brąz sztafeta i drużyna), 

Kacper Kowalski, Bartosz Krok, Jakub Kaźmierczak, 
Ewelina Kępa (2 medale brąz: brąz rzut oszczepem

Krystian Biecek, Kamil Kluczny.
i brąz drużynowo Medal brązowy drużynowo zdobyły: 

12.04.2013 roku w Mstowie rozegrano 1 rundę Klaudia Bystrzanowska, Karolina Kubala, Klaudia Maj, 
el iminacyjną (rozgrywki lokalne) w ramach Ewa Hamala, Karolina Karoń, Agnieszka Żurek, Joanna 
ogólnopolskiego turnieju Coca Cola CUP 2013. Gminę Krupa, Sandra Kołaczkowska. Bardzo miłą 
Kruszyna reprezentowała drużyna dziewcząt z Zespołu niespodziankę sprawili też chłopcy z Kruszyny 
Szkolnego w Kruszynie, która uplasowała się na zdobywając wicemistrzostwo powiatu w tych samych 
III miejscu. Skład drużyny: Aleksandra Postawa, Kinga zawodach (najlepsze miejsce drużyny z Gminy 
Teresińska, Klaudia Cierniak, Adrianna Możejko, Kruszyna w zawodach LA o randze powiatu). Każdy
Roksana Kokoszka, Klaudia Majcherek.
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z naszych uczniów bił własne rekordy życiowe ale na reprezentowały drużyny z Zespołu Szkolnego
szczególne wyróżnienie zasługują Krystian Biecek zloty w Kruszynie i Zespołu Szkolnego w Widzowie. Bardzo 
medal w rzucie oszczepem i srebrny w drużynie, dużą niespodziankę na tym etapie rozgrywek zrobili 
Dominik Błaszczyk srebrny medal w pchnięciu kulą Krystian Biecek w rzucie oszczepem zdobywając 
i srebrny w drużynie, Kacper Kowalski srebrny medal mistrzostwo rejonu, Dominik Cichy 3 miejsce w skoku
w drużynie i brązowy w kuli, Dominik Cichy srebrny w dal i Ewelina Kępa trzecie miejsce w rejonie w rzucie 
medal w skoku w dal i srebrny w drużynie. Pozostali oszczepem. Drużyna chłopców z Kruszyny ostatecznie 
medaliści: srebrny medal w drużynie Mateusz Cieślak, zajęła IV miejsce w rejonie.  Podsumowując uczniowie 
Bartosz Krok, Jakub Kaźmierczak, Kamil Kluczny, naszej gminy zdobyli  w zawodach powiatowych
Kamil Rybak, Michał Knysak. Z drużyny dziewcząt i rejonowych w sumie 15 medali w tym dwa
z Kruszyny wicemistrzostwo powiatu i srebrny medal z najcenniejszego kruszcu.
zdobyła Aleksandra Postawa w pchnięciu kulą. 26 czerwca 2013 roku na boisku w Widzowie 
W pchnięciu kulą na 6 medali do zdobycia nasze przeprowadzono Mistrzostwa Regionalne w Piłce 
drużyny zdobyły cztery. Koszykowej Dziewcząt Szkół Podstawowych. 

8 maja 2013 roku w Widzowie rozegrano Najlepiej rzucającą i punktującą została Sylwia 
Mistrzostwa Regionalne w Piłce Nożnej Chłopców Bystrzanowska ze Szkoły Podstawowej  w Widzowie 
Gimnazjum. Tytuł najlepszego strzelca uzyskali Kacper zdobywając 14 punktów. Najlepszą zawodniczką 
Kowalski (Gimnazjum w Kruszynie) oraz Kamil Bugaj została Kamila Musiał z Widzowa. Klasyfikacja 
(Gimnazjum w Zawadzie) zdobywając po 3 bramki końcowa:
w meczach. Najlepszym bramkarzem okazali się Patryk I miejsce  Szkoła Podstawowa w Widzowie,
Stolarczyk (Gimnazjum w Widzowie), który zachował II miejsce Szkoła Podstawowa w Pławnie,
czyste konto, nie wpuszczając żadnej bramki oraz III miejsce Szkoła Podstawowa w Kruszynie.
Dominik Błaszczyk (Gimnazjum w Kruszynie). Turnieje o randze powiatowej i regionalnej odbyły się 
Natomiast tytuł zawodnika turnieju powędrował do dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego 
Kamila Krzemińskiego (Gimnazjum w Widzowie). w Częstochowie. Otrzymaliśmy dofinansowanie ze 
W klasyfikacji końcowej Zespół Szkolny w Kruszynie Starostwa Powiatowego w Częstochowie na 
zajął I miejsce, Zespół Szkolny w Widzowie II miejsce. organizację 6 imprez sportowych. Najlepsi zawodnicy 

14 maja także na boisku w Widzowie rozegrano dostali pamiątkowe statuetki lub medale a najlepsze 
Mistrzostwa Regionalne w Piłce Nożnej Chłopców drużyny pamiątkowe puchary czy piłki.
Szkół Podstawowych. Drużyna z Kruszyny zajęła Relacje, zdjęcia oraz wyniki zawodów sportowych 
II miejsce a drużyna z Widzowa III miejsce. Na I miejscu umieszczane są na stronie www.sport.kruszyna.pl.
uplasowała się drużyna z Ostrów. WSZYSTKIM SPORTOWCOM SERDECZNIE 

17 maja 2013 roku przeprowadzono Rejonowe G R AT U L U J E M Y I  Ż Y C Z Y M Y D A L S Z Y C H  
Drużynowe Zawody LA w Częstochowie (naszą gminę SUKCESÓW.
po raz pierwszy w tego typu zawodach o takiej randze Karol Dróżdż, Sylwester Rorat, Marek Smoliński
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Nasi najlepsi uczniowie odwiedzili Kraków i Wieliczkę
W dniu 21 czerwca 2013r. grupa trzydziestu ośmiu Kościół Mariacki, wysłuchali hejnału z wieży  

najlepszych uczniów ze wszystkich szkół z terenu Mariackiej- hejnalista był bardzo miły, zapraszał 
Gminy Kruszyna wyruszyła na jednodniową wycieczkę zgromadzonych wokół kościoła turystów do siebie na 
do Krakowa oraz Wieliczki, towarzyszyły im cztery górę, machając ręką, za co otrzymał gromkie brawa. 
opiekunki. Wycieczka ta była nagrodą od władz Gminy Potem nasi mali i duzi turyści mogli kupić sobie pamiątki 
Kruszyna za osiągnięcie wysokich wyników w nauce. na Rynku Krakowskim.

Autobus  Biura Turystycznego PANORAMA Po jakże udanych zakupach nastąpiła chwila 
z Radomska podjechał po uczniów o godzinie 6.00 przerwy na obiad w restauracji „Pod Smoczą Jamą”. 
rano. Sympatyczna Pani przewodnik-pilot wycieczki Dalszym etapem podróży była Wieliczka,
- przywitała się z każdym z osobna, a kiedy kierowca a dokładniej Kopalnia Soli w Wieliczce. Duże wrażenie 
ruszył w stronę Krakowa, opowiadała różne ciekawostki na  uczniach zrobiły rzeźby solne oraz nacieki tzw. 
dotyczące poszczególnych miejscowości. makarony. Nie lada atrakcję stanowiła także Kaplica 

W Krakowie na naszych uczniów czekała natomiast Świętej Kingi- można było tutaj zrobić sobie zdjęcie 
lokalna Pani przewodnik, która zaprosiła ich na spacer grupowe, które w późniejszym terminie zostanie 
po Krakowie. wysłane do każdej ze szkół z terenu Gminy Kruszyna.

Jako pierwszy  zwiedzili  Wawel. Będąc tam mieli W tym miejscu należy nadmienić, że odwiedzając 
możliwość podziwiania Katedry Wawelskiej, grobów Kopalnię Soli w Wieliczce stajemy się uczestnikami 
królewskich oraz grobu Prezydenta Kaczyńskiego niezwykłej  lekcji  historii, a także przyrody. Podziemia 
i Marii Kaczyńskiej. Nasi prymusi mogli także wejść na wielickiej Kopalni stanowią bowiem  idealne miejsce na 
wieżę i dotknąć serca Dzwonu Zygmunta. Dotknięcie go edukacyjną szkolną wycieczkę, podczas której można 
ma zagwarantować spełnienie jednego marzenia rozwijać wyobraźnię i kreatywność uczniów, rozbudzać 
- miejmy nadzieję, że tak będzie. pasję zwiedzania, ciekawość świata i zachęcać do 

Następnie wszyscy udali się na Rynek Krakowski, zdobywania wiedzy przez doświadczenie.
gdzie na wstępie zobaczyli sukiennice. Po wyjściu Z Wieliczki nastąpił bezpośredni powrót do domu. 
z sukiennic, lokalna Pani przewodnik zaprowadziła Uczniowie choć zmęczeni, to jednak z uśmiechem na 
naszą wycieczkę do Kościoła Mariackiego. W jego ustach witali czekających na nich rodziców.
środku uwagę większości przykuł Ołtarz Wita Stwosza. Chcielibyśmy jeszcze raz zaznaczyć, iż wyjazd był 
Akurat  zegar miał wybijać godzinę dwunastą, w tym możliwy dzięki władzom Gminy Kruszyna. Dziękujemy 
czasie siostra zakonna przy dźwiękach muzyki za tak wspaniały gest i przeznaczenie funduszy na ten 
otwierała ruchomy ołtarz. Nasi uczniowie znaleźli się cel.
zatem w samym centrum zdarzeń. Kiedy opuszczali Aneta Musiał, Agnieszka Dróżdż

Po XXVIII Sesji Rady Gminy 
W środę, 19 czerwca 2013 r. odbyła się kolejna Korzystając z okazji Wójt Gminy podziękowała radnym 

XXVIII Sesja Rady Gminy Kruszyna. W pierwszej za udzielenie absolutorium, podkreślając, iż jest to 
kolejności Rada Gminy przyjęła protokół z poprzedniej podsumowanie kolejnego roku prac radnych, Wójta 
Sesji a następnie wysłuchała sprawozdania Wójta oraz pracowników urzędu gminy.
Gminy z działalności między sesjami. W dalszej kolejności radni podjęli uchwały

W trakcie sesji miało miejsce wręczenie nagrody dla w następujących sprawach:
szczególnie uzdolnionego ucznia Zespołu Szkolnego -zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów 
w Kruszynie Piotra Kaczorowskiego, za zdobycie tytułu użyteczności publicznej będących własnością Gminy 
Laureata z Wiedzy o Społeczeństwie w Wojewódzkim Kruszyna oraz powierzenia Wójtowi Gminy Kruszyna 
Konkursie Przedmiotowym organizowanym przez uprawnień do ustalenia wysokości opłat za korzystanie 
Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz tytułów finalisty z tych obiektów,
w Konkursie Przedmiotowym z Historii i Ogólnopolskim -zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
Konkursie Historycznym "Losy żołnierza i dzieje oręża w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (ceny
polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość w zatwierdzonej taryfie nie uległy zmianie),
i granice Rzeczpospolitej". -zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Piotr oraz mama odebrali z rąk Wójta Gminy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie za 2012r.,
Przewodniczącego Rady Gminy listy gratulacyjne oraz -zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy 
nagrodę finansową. Kruszyna za 2012r.,

Następnie Rada dokonała oceny sprawozdania -zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie budowy 
z wykonania budżetu gminy za rok 2012. kanalizacji Jacków-Baby II etap,
Przewodniczący stałych komisji rady gminy przedłożyli -zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
pozytywne opinie o przedłożonym sprawozdaniu Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji Jacków-
z wykonania budżetu gminy za rok 2012 oraz wniosku Baby II etap,
komisji rewizyjnej o udzielenie wójtowi gminy -zmian w budżecie gminy Kruszyna na 2013 rok,
absolutorium. Żadnych uwag oraz zastrzeżeń nie miała -poparcia stanowiska Zarządu Śląskiego Związku 
również do przedmiotowego sprawozdania Regionalna Gmin i Powiatów w sprawie projektu Regionalnego 
Izba Obrachunkowa – opiniując je pozytywnie. Radni Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za lata 2014-2020 (z kwietnia 2013 r.)
2012 rok oraz udzielili wójtowi gminy absolutorium.



Szczęśliwi rodzice…. 




