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Głos Gminy
W numerze:

Po dwóch latach przerwy w robotach kanalizacyjnych w połowie września
b.r. rozpoczęliśmy prace związane z budową kanalizacji sanitarnej,
kontynuowana jest budowa kanalizacji w miejscowościach Jacków i Baby.
ykonawca zadania wyłoniony został w przetargu nieograniczonym jeszcze
w lutym i jest nim firma „HYDROMEX PLUS” Zaskórscy Spółka Jawna
z Częstochowy. Wartość robót oraz nadzoru inwestorskiego stanowi kwota
2.522.869,00 zł netto. Obecnie podpisane zostały wszystkie niezbędne umowy
zarówno z wykonawcą jak i z uczestnikami finansowania, a mianowicie
z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach udzielającym dotacji w wysokości
1.197.265 zł, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach udzielającym pożyczki preferencyjnej w wysokości
1.060.000,00 zł. Ze środków budżetu gminy należy wygospodarować kwotę
265.604,00 zł. Operuję kwotami netto, gdyż podatek VAT w wysokości
576.575,00 zł Gmina będzie wprawdzie musiała zapłacić do urzędu
skarbowego w Częstochowie, ale całą kwotę odzyska, gdyż od 1 marca 2011
roku Gmina Kruszyna jest czynnym podatnikiem podatku VAT, oznacza to, że
ma możliwość odzyskiwania VAT-u od zakupu towarów i usług, które związane
są z uzyskiwaniem dochodu opodatkowanego VAT (t.j. opłaty za wodę, ścieki).
Jak dobrą była decyzja wprowadzenia pełnej księgowości widać szczególnie
w przypadku realizacji dużych inwestycji. Gdyby nie to musielibyśmy zaciągnąć
wyższą pożyczkę bądź kredyt na zapłacenie podatku VAT, a każdą pożyczkę,
kredyt należy spłacić, a ponadto dochodzą jeszcze odsetki. Od marca 2011
roku kosztowny podatek VAT nie podraża naszych inwestycji kanalizacyjnych.
W 2011 roku w wyniku realizacji I etapu budowy kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Jacków i Baby podłączono do kanalizacji 90 posesji
w wyniku realizacji II etapu budowy, co nastąpi we wrześniu 2014 roku,
podłączonych będzie kolejne 78 posesji. W posiadaniu Gminy jest kompletna
dokumentacja dla Jackowa-Pustkowie. W bieżącym roku wykonana będzie
kompletna dokumentacja budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości
Kruszyna. Koszt opracowania to kwota 64.600,00 zł (netto). W ten sposób
małymi krokami realizujemy wielkie zadanie „Kanalizacja Gminy”. Z uwagi na
spodziewane duże koszty budowy będziemy musieli zabiegać o zewnętrze
źródła wsparcia przede wszystkim z funduszy unijnych w nowym okresie
programowania przypadającym na lata 2014 – 2020. Oczywiście niezależnie
należy myśleć o dokumentacji dla pozostałych miejscowości przewidzianych do
skanalizowania – Bogusławice, Lgota Mała, Teklinów oraz rozbudowie
oczyszczalni ścieków. Obecnie oczyszczalnia ścieków ma przepustowość 250
m3 ścieków/dobę, a docelowo wymagana będzie przepustowość 600 m3
ścieków/dobę. Pisząc te informacje chcę zobrazować mieszkańcom ogrom
czekających wyzwań w dziedzinie gospodarki ściekowej.
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Co się dzieje w gminie
− Rozpoczęto realizację zadania p..n. „Rozbudowa

sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca
miejscowości Jacków, Baby – etap II”. Wykonawcą
zadania jest firma „HYDROMEX PLUS” Zaskórscy
Spółka Jawna z siedzibą w Częstochowie, która za
realizację robót budowlanych otrzyma wynagrodzenie
w wysokości 3.051.926,06 zł brutto. Zakończenie prac
przewidziano do dnia 30 września 2014 r.
− Zakończono realizację zadania p.n. „Przebudowa
odwodnienia ul. Krótkiej w miejscowości Lgota Mała”.
W ramach zadania wykonano kanał z rur żelbetowych
na długości 221,20 metrów do którego podłączono
8 wpustów ulicznych zbierających wody
powierzchniowe. Ponadto na całej długości

równolegle do kanału zabudowano sączek, mający za
zadanie odwodnić przyległy teren. Końcowa wartość
robót wyniosła 156.553,65 zł brutto.
− Zakupiono do świetlicy wiejskiej w miejscowości
Widzów zlokalizowanej w budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej siedem zestawów komputerowych wraz
z oprogramowaniem oraz wielofunkcyjną drukarkę.
Wartość dostarczonego sprzętu wyniosła 30.875,00 zł
brutto z czego 20.081,30 zł pochodzi z Urzędu
Marszałkowskiego w ramach dofinansowania.
− Wykonano malowanie sali gimnastycznej wraz
z cyklinowaniem parkietu w szkole w Kruszynie oraz
wymieniono piec c.o. w szkole w Lgocie Małej. Ogólny
koszt tych inwestycji wynosi 50 tys. zł.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)
Zgodnie z zasadami odbioru i zagospodarowania
odpadów wprowadzonymi od lipca bieżącego roku
gmina zobowiązana jest do utworzenia na swoim
terenie przynajmniej jednego Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych.
W przypadku naszej gminy punkt ten zlokalizowany
jest w Widzowie na terenie oczyszczalni ścieków tj. ul.
Kościelna 3. Jest czynny od poniedziałku do piątku
w godz. od 830 do 1500).
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym
mieszkańcy gminy Kruszyna w ramach opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą
zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane
odpady komunalne.
Do PSZOK można oddać:
− przepełnione worki z selektywnej zbiórki odpadów,
− szkło,
− tworzywa sztuczne,
− makulatura,
− metale,
− opakowania wielomateriałowe,
− zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
− zużyte opony,
− odpady zielone,
−odpady niebezpieczne powstające
w gospodarstwach domowych,

− opakowania zawierające resztki farb, lakierów,

rozpuszczalników,
− przeterminowane leki i chemikalia,
− zużyte baterie i akumulatory.

PSZOK nie należy traktować jako gminnego
wysypiska śmieci. Wymienione wyżej odpady
oddajemy do PSZOK tylko w przypadku przepełnienia
się worków dostarczanych do poszczególnych posesji
przez firmę Zbigniew Strach.
PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych
wytworzonych w poszczególnych gospodarstwach
domowych.
Odpady wielkogabarytowe tj. meble, sprzęt
elektroniczny, będą odbierane raz w roku bezpośrednio
z posesji. O terminie zbiórki odpadów
wielkogabarytowych mieszkańcy będą poinformowani
w sposób zwyczajowo przyjęty tj. tablica ogłoszeń
danego sołectwa.
Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych będą przyjmowane wyłącznie
odpady remontowe, pochodzące z drobnych robót
wykonywanych we własnym zakresie, na
wykonanie których nie jest wymagane pozwolenie
na budowę lub rozbiórkę ani zgłoszenie.
Do PSZOK nie będą przyjmowane odpady
budowlane zawierające azbest. (utylizacja azbestu
określona jest w odrębnym przepisie).

Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych
w Gminie Kruszyna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie
w ramach projektu systemowego pt. „Aktywizacja
społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie
Kruszyna” Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki
pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki realizuje kursy zawodowe.
Do chwili obecnej zakończyły się kursy „nowoczesny
sprzedawca”, „operator koparko-ładowarki”, oraz
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„podstawy obsługi komputera”. W miesiącu wrześniu
w trakcie realizacji są kursy prawo jazdy kat. „B” i „C”,
„kucharz-kelner”, „bukieciarstwo-florystyka”, „pilarz”,
a także „opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
z podstawami języka angielskiego. Od 27.09.2013r.
rozpocznie się kurs „wizaż z kosmetyką twarzy”.
Pozostałe kursy będą realizowanie w miesiącu
październiku i listopadzie.
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Nie zapomnieliśmy i nie zapomnimy!
„I zostaną w mej myśli, - i w drodze żywota
Jak kompas pokażą mi, powiodą, gdzie cnota.
Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie,
Zapomnij o mnie.”
Adam Mickiewicz
Ziemia kruszyńska była świadkiem wielu
wydarzeń historycznych, również tych
najboleśniejszych w dziejach narodu i państwa
polskiego.
Symboliczna mogiła na cmentarzu
w Kruszynie przypomina o ofiarach najbardziej
dramatycznego zrywu narodowowyzwoleńczego
doby zaborów – Powstania Styczniowego. 29
sierpnia 1863 roku, na polach między
Nieznanicami, Jackowem, Lgotą i Kruszyną,
oddział powstańców dowodzonych przez gen.
Edmunda Taczanowskiego został całkowicie
rozbity przez siły Imperium Rosyjskiego.
Miejscowa ludność zaangażowała się w różne formy pomocy dla powstania. Opiekowano się rannymi powstańcami
(w Kruszynie i Lgocie urządzono lazarety), dawano im schronienie, a kilkunastu chłopów wzięło czynny udział
w walkach.
Kolejna tragiczna karta w losach naszej małej i wielkiej Ojczyzny to II wojna światowa. Żyją jeszcze naoczni
świadkowie tych czasów, gdy szaleńcy spod znaku swastyki uczynili piekło na ziemi. Z ich wspomnień wyłania się
obraz zdarzeń tak okrutnych, że nam współczesnym aż trudno weń uwierzyć, bo jak ludzie ludziom mogli zgotować taki
los? 1 września 1939 roku samoloty wroga zbombardowały Bogusławice. 4 września to „krwawy poniedziałek”
w Kruszynie – wskutek tragicznej pomyłki niemieccy żołnierze szykują się do egzekucji mieszkańców wsi ustawionych
pod cmentarnym murem. Podążające na wschód kolumny niemieckie sieją spustoszenie i przeogromny strach.
Chwile grozy przeżywają mieszkańcy Bab, Jackowa i Widzowa. Płoną zagrody, giną kolejni bezbronni, niewinni ludzie,
mężczyźni i kobiety, starcy i dzieci. Ból, strach i łzy będą wypełniać kolejne długie, kupacyjne dni. Jeden z nich
– 4 stycznia 1944 roku – to szczególny dramat mieszkańców spacyfikowanej wsi Pieńki Szczepockie.
Okres II wojny światowej to nie tylko zmagania z okupantem niemieckim, to również mroczna Zbrodnia Katyńska
– tragedia polskich oficerów rozstrzelanych przez sowietów w 1940 roku. Wśród tysięcy straconych w katyńskim lesie
odnajdziemy nazwiska dwóch kruszynian.
Od wybuchu Powstania Styczniowego mija już półtora wieku, a od września 1939 roku dzielą nas 74 lata. Kolejne
pokolenia Polaków dorastają w suwerennym, bezpiecznym kraju. Ale nie jest tak i nie może być, że historia ma swój
bieg i odchodzi w niepamięć. Narodowa pamięć jest dobrem najwyższym. To właśnie poczucie tożsamości narodowej,
pielęgnowanie tradycji, języka i kultury sprawiło, że nasz naród przetrwał długie lata niewoli. Mimo trudności, klęsk,
porażek wciąż znajdowali się ludzie niezłomni, którzy nie wahali się wystąpić przeciwko ciemiężycielom i oprawcom,
ludzie, którzy mieli w sercach tak wiele miłości do Ojczyzny, że oddawali za nią życie. Winniśmy im wdzięczność
i największy szacunek. Pamięć o burzliwych dziejach ojczystych powinna być także nauką i przestrogą na przyszłość,
byśmy umieli cieszyć się wolnością i szanować niepodległe, wolne państwo polskie. Byśmy budowali nasze codzienne
relacje w oparciu o wzajemne zrozumienie, życzliwość i tolerancję, bo każdy konflikt jest złem.
Kruszyna pamięta. Chlubną tradycją naszej gminy są organizowane rokrocznie wrześniowe uroczystości religijno
– patriotyczne. Tegoroczną, poświęconą rocznicy „krwawego poniedziałku” i Powstania Styczniowego przeżywaliśmy
w niedzielę 22 września. Pod zaproszeniem do udziału w uroczystości podpisali się Wójt Gminy Kruszyna – Pani
Jadwiga Zawadzka oraz – w imieniu Zarządu Głównego Regionalnego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
w Częstochowie – Pan płk. Maciej Lechowicz. Swoją obecnością zaszczycili ją kombatanci, Pan Janusz Błaszczyk
– asystent posłanki Pani Haliny Rozpondek, Pan Bogusław Mielczarek – radny powiatu częstochowskiego, Pan
Henryk Kowalski – przewodniczący Rady Gminy oraz radni, żołnierze jednostki wojskowej w Lublińcu, delegacja
Zespołu Szkół im. Synów Pułku w Węglowicach, dyrektorzy szkół i przedszkoli, przedstawiciele lokalnych organizacji
społecznych i politycznych. Licznie przybyli mieszkańcy. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele
parafialnym w Kruszynie. Celebrował ją o. Eustachy Rakoczy, który podczas homilii wielokrotnie podkreślał heroiczną
postawę naszych przodków służących „jednemu Panu i jednej Ojczyźnie”. Kolejnym punktem uroczystości był
przemarsz pod Pomnik Pamięci. Zebrani wysłuchali okolicznościowego przemówienia Wójta Gminy Pani Jadwigi
Zawadzkiej, która przybliżyła tragiczne karty naszej lokalnej historii i zaapelowała do młodego pokolenia o pamięć
tamtych wydarzeń. Podniosłym momentem uroczystości był apel poległych. Symbolicznym aktem uczczenia pamięci
tych, którzy przelewali krew w obronie Ojczyzny była salwa honorowa oraz wiązanki biało – czerwonych kwiatów
złożonych przez delegacje. Na zakończenie
uczniowie Zespołu Szkolnego w Kruszynie zaprezentowali
okolicznościowy montaż słowno – muzyczny. Uroczystość uświetnił występ naszej Orkiestry Dętej.
Był to dzień niezwykły. Wzruszający, podniosły, skłaniający do refleksji nad tym, jakie są prawdziwe wartości.
Dla młodego pokolenia była to żywa lekcja historii. Niech zachowa ją w pamięci jako przestrogę przed bezsensem
i koszmarem wojny.
Agnieszka Włodarczyk - Peszke
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Był taki wrzesień…
„Jak myśl sprzed lat, Jak wspomnień ślad. Wraca dziś, Pamięć o tych, których nie ma.”
W środę 4 września 2013r. o godz. 18:00 w kościele
Nawiedzenia NMP w Widzowie odbyła się uroczysta
msza św. w intencji mieszkańców tej miejscowości
zamordowanych przez hitlerowców 74 lata temu.
Uczestniczyli w niej Pani Wójt Jadwiga Zawadzka, radni
gminy, nauczyciele i uczniowie, przedstawiciele OSP
oraz mieszkańcy Widzowa. Po uroczystym
nabożeństwie wszyscy w ciszy i skupieniu wyruszyli
ulicą Żwirki i Wigury w kierunku pomnika,
upamiętniającego to tragiczne wydarzenie.
Po odśpiewaniu hymnu zabrała głos Pani Wójt.
Następnie uczniowie Zespołu Szkolnego w Widzowie
pod kierunkiem pani Agnieszki Kuźnickiej przedstawili
program artystyczny o charakterze patriotycznym.
Wzruszające słowa wierszy i towarzyszące im
nastrojowe pieśni pozwoliły każdemu w sposób
wyjątkowy przeżyć tę uroczystość. W czasie apelu
poległych zapalono symboliczny znicz, który stał się
wyrazem hołdu dla kilkunastu zamordowanych
i wyczytano ich nazwiska: Bolesław Kociński, Bolesław
Śpiewak, Józef Woldan, Stanisław Woldan, Tomasz
Cudak, Jan Musiał, Wincenty Sambor, Bolesław
Sambor, Wincenty Adamczyk, Piotr Olczyk, Władysław
Olczyk, Władysław Karczewski. Potem delegacje gminy
Kruszyna, rady parafialnej oraz nauczycieli i uczniów
złożyły kwiaty pod pomnikiem, znajdującym się
w sąsiedztwie budynku szkolnego.

Jak wynika z relacji świadków wydarzeń z września
1939 roku , Niemcy wjechali do Widzowa od strony
pobliskiego Jackowa. Mieszkańcy Widzowa już dzień
wcześniej zostali ostrzeżeni, by nie wychodzili ze
swoich domów, większość z nich nie znała bowiem
języka niemieckiego, a nieznajomość ta mogła mieć
fatalne skutki . Przekonano się o tym już dzień później,
w poniedziałek 4 września 1939 roku, kiedy jeden
z mieszkańców wsi na pytanie ze strony Niemców, czy
w miejscowości znajdują się szpiedzy, odpowiedział
w języku niemieckim: „Ja, ja”. W związku z taką
deklaracją najeźdźcy nakazali sprowadzenie owych
szpiegów. Na nic zdały się późniejsze prośby
i tłumaczenia. Niemcy rozstrzelali grupę rolników, która
stanęła przed nimi. Cudem ocalał jeden z nich. Ciężko
rannego spod stosu ciał wydobył i otoczył opieką
Henryk Woźniakowski, ówczesny dzierżawca stadniny
w Widzowie. Umożliwił panu Woldanowi wizytę
lekarza i ukrywał go przed Niemcami. W odsłonięciu
pomnika 16.01.1969r. brało udział ok. 800 osób
z delegacją władz administracyjnych na czele. Miesiąc
później symboliczną garść ziemi z miejsca straceń
przewieziono do Smoleńska, a w listopadzie - do
Radomska na Grób Żołnierzy poległych podczas
II wojny światowej.
I chociaż oni zginęli, przetrwała pamięć o tamtych
straszliwych czasach. Pamięć o tych, których nie ma.
Krzysztof Dryjka

Festyn w Teklinowie
04.08.2013r. odbył się kolejny piknik rodzinny
w Teklinowie. Punktualnie o 1400 na placu przed
świetlicą licznie zebrali się mieszkańcy Teklinowa oraz
goście z sąsiednich miejscowości w celu wspólnej
zabawy.
Spośród wielu przygotowanych atrakcji
niekwestionowanym zainteresowaniem cieszył się
mecz piłki nożnej rozegrany pomiędzy drużyną
mężczyzn i chłopców. Młodzi zawodnicy wygrali
wynikiem 8 : 7.
Organizatorzy przygotowali konkursy dla dzieci oraz
dorosłych. Wszyscy chętni mogli wziąć w nich udział

i wykazać się sprawnością fizyczną, a przy tym dobrze
się bawić.
Zgodnie z tradycją była loteria fantowa. Losowanie
głównych nagród odbyło się po zakończeniu wszystkich
konkurencji. Fundatorami nagród byli: wójt gminy oraz
radny okręgu Teklinów i Pieńki Szczepockie.
W czasie trwania pikniku funkcjonowała kawiarenka,
gdzie można było skosztować ciasta pieczone przez
miejscowe gospodynie, gofry oraz kawę i herbatę.
Pogoda dopisała, atmosfera imprezy zachęcała do
wspólnej zabawy.

Festyny w Lgocie Małej
Tego lata w Lgocie Małej odbyły się dwa festyny.
Pierwszy z nich został zorganizowany 9 czerwca przez
Radę Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
Uczniowie szkoły zaprezentowali na nim swoje
umiejętności w zakresie tańca i śpiewu. Gościem
festynu był zespół Ale!Babki , który swoją działalność
rozpoczął na festynie w Lgocie Małej w 2011r. Trzeba
przyznać, że było na co popatrzeć i czego posłuchać.
Zarówno popisy taneczne jak i śpiewy uczniów i zespołu
wywołały wiele emocji: radości, dumy i wzruszenia.
Można było też kupić ciasto własnoręcznie upieczone
przez rodziców , kawę, herbatę i w miłym towarzystwie
spędzić niedzielne , ciepłe popołudnie.
Cały czas grała muzyka i każdy mógł sobie potańczyć,
co też ludzie chętnie robili do późnych godzin
wieczornych.
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Wiele osób przyszło zobaczyć nowo wyremontowaną
remizę, która trzeba przyznać, prezentuje się bardzo
dobrze.
Drugi festyn w weekend 31 sierpnia i 1września
zorganizowali druhowie OSP. W sobotę odbyła się
z zabawa taneczna ,na którą przybyła młodzież chcąca
w ten sposób pożegnać kończące się wakacje.
W niedzielę było coś dla fanów sportu: rozgrywki piłki
nożnej . Drużyna piłkarska ma wielu kibiców, którzy
i tego dnia zjawili się, aby dopingować swoich piłkarzy.
Oprócz tego był grill, bufet i muzyka zachęcająca do
tańca.
Obydwa te festyny
miały na celu integrację
społeczności lokalnej. Zachęcały do wyjścia z domu,
spotkania się z dawno niewidzianymi znajomymi
i aktywnego spędzenia niedzielnego popołudnia.
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Uczcili Awans !!!

Dnia 3 i 4 sierpnia 2013 roku na boisku piłkarskim
w Kruszynie odbył się Letni Festyn zorganizowany
przez klub sportowy Kmicic. Okazją do świętowania
było szesnastolecie istnienia klubu oraz awans do
wyższej klasy rozgrywkowej (A-Klasy)
Program festynu obejmował m.in. dyskotekę na
świeżym powietrzu, loterię fantową, która cieszyła się
ogromnym zainteresowaniem z racji ciekawych nagród
głównych. Na festynie nie mogło zabraknąć Pana
Włodzimierza Wasiaka założyciela naszego klubu,
który wraz z młodzieżą prowadził warsztaty łucznicze.
Koncert Orkiestry Dętej OSP Kruszyna a także występ

lokalnego zespołu "Ale Babki" spotkały się z ogromnym
zainteresowaniem lokalnych mieszkańców. Przybyli na
festyn mieli również możliwość obejrzenia
fantastycznego pokazu Freestyle Football w wykonaniu
Adriana Franca członka grupy R-Style oraz akrobacji
motocyklowej „Stunt” w wykonaniu mieszkańca naszej
miejscowości Kacpra Dobrzańskiego. Dla
zgromadzonych gości a w szczególności dzieci
i młodzieży ogromną atrakcją były dmuchane ślizgawki
i karuzele. Miłośnikom tańca przygrywał zespół
Moonlight. Weekendową, rozrywkę okraszono grillem
i daniami z firmy cateringowej "Pieprz i sól”. Bogaty
i interesujący program, przepiękna i słoneczna pogoda
zapewniły doskonały i niepowtarzalny klimat.
Dochód z imprezy przeznaczono na utworzenie
piłkarskiej drużyny Młodzików D1 Kmicic Kruszyna
z roczników 2001-2004, która już odnosi sukcesy
wygrywając swoje mecze z rówieśnikami m. in. Warty
Mstów czy Victorii Częstochowa.
Zarząd ULKS Kmicic Kruszyna bardzo dziękuje
wszystkim sponsorom, OSP w Kruszynie oraz
mieszkańcom Kruszyny i pobliskich miejscowości
a także pozostałym sympatykom naszej organizacji za
pomoc, wsparcie i zaangażowanie jak również liczny
udział w imprezie. Mamy nadzieję, że powtórzymy to za
rok. Dziękujemy! Do zobaczenia!

XIV Dożynki Powiatowe
W niedzielę 8 września w Dąbrowie Zielonej odbyły
się XIV Dożynki Powiatowe. Po raz kolejny na
Powiatowym Święcie Plonów obecna była delegacja
naszej gminy. Gminę Kruszyna reprezentowała wójt
Jadwiga Zawadzka oraz sekretarz Małgorzata
Wierzbicka wraz z członkiniami zespołu Ale!Babki, które
przywiozły na dożynki piękny wieniec wykonany
samodzielnie.
Uroczystości dożynkowe w Dąbrowie Zielonej
rozpoczęły się mszą świętą w miejscowym kościele,
którą celebrował ks Prałat Jerzy Kuliberda.
Wokół kościoła zorganizowana była wystawa
wieńców dożynkowych. W czasie mszy zostały one
poświęcone.
Po nabożeństwie uformowany został korowód, który
wyruszył na stadion gdzie odbywały się kolejne punkty
programu Święta Plonów. Na czele korowodu jechały
w asyście konnej policji bryczki wiozące gospodarzy
XIV Dożynek Powiatowych: starostę
częstochowskiego, wójta gminy Dąbrowa Zielona oraz
starostów dożynkowych.
Na stadionie ustawionych było wiele namiotów
reprezentujących poszczególne gminy. Gmina
Kruszyna także miała swój namiot z herbem i wyraźnym
napisem KRUSZYNA. Odwiedzający goście mogli się
poczęstować ciastem, chlebem ze smalcem i ogórkami
kiszonymi przygotowanymi przez Ale!Babki.
Wszystkie wieńce zostały złożone u podnóża sceny.
Następnie gospodarze dożynek w swoich
przemówieniach podziękowali rolnikom za ich trud,
przyjęli od starostów dożynkowych bochny chleba
wypieczone z tegorocznego ziarna i wszystkim
zebranym życzyli, aby „nigdy nam Go nie zabrakło ”.
Oprócz wieńcy dożynkowych poszczególne gminy

prezentowały pięciominutowe występy artystyczne.
Nasze Ale!Babki zaśpiewały trzy piosenki, które zostały
przyjęte gromkimi brawami przez licznie zgromadzoną
publiczność. Po występie przyjęły wiele gratulacji. Po
raz kolejny członkinie zespołu Ale!Baki wykazały się
umiejętnościami wokalnymi i tanecznymi.
Piękna pogoda sprzyjała zarówno organizatorom
dożynek jak i przybyłym gościom. Uroczystość
zakończyła się zabawą taneczną.
Serdeczne podziękowania dla Ale!Babek za godną
reprezentację gminy Kruszyna na Święcie Plonów.
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Festyn w Jackowie
Coroczny Festyn Strażacki, organizowany przez
OSP w Jackowie odbył się dnia 13-14 lipca 2013r.
Dzień wcześniej, w sobotę, na sali OSP młodzież
bawiła się na zabawie przy muzyce zaprzyjaźnionego
zespołu „TRIO DORO”'
W niedzielę ok. godz. 1400 nastąpiło oficjalne
otwarcie festynu przez Prezesa Ochotniczej Straży
Pożarnej w Jackowie
Jak zwykle mieszkańcy wsi: Jacków i Baby nie zawiedli.
Chętnie uczestniczyli w imprezie, która jest jak zawsze
idealną okazją do wspólnej zabawy, spotkań
towarzyskich, rozmów z bliższymi i dalszymi sąsiadami,
wspólnego tańczenia, śpiewania i radowania się. Nie
zabrakło również gości z okolicznych miejscowości.
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Wielu ludzi przyszło,
by posłuchać muzyki w wykonaniu Orkiestry Dętej
z Kruszyny Inni chcieli posłuchać piosenek

prezentowanych przez Kasię Dróżdż - młodą
mieszkankę gminy, która ma już na swoim koncie
pierwsze sukcesy. Uczestnicy festynu mieli możliwość
podziwiać młodych ludzi z gminy Kłomnice, którzy
realizują swoje pasje w zespole „Kłomnickie Płomyczk”.
Dla gości festynu przygotowano stoiska
z: zabawkami, przekąskami, kawiarenkę, grochówkę
z kuchni polowej, grila, dmuchańce dla najmłodszych,
loterię fantową z mnóstwem ciekawych nagród.
Wieczorem ponownie zagrał zespół „Trio Doro”,
który cały czas bawił przybyłych na imprezę gości.
Tego typu imprezy zacieśniają kontakty między
ludźmi, wpływają na integrację lokalnej społeczności.
W zabawie udział biorą starsi i młodsi mieszkańcy
gminy. Wszyscy bawią wspólnie bez względu na wiek,
miejsce zamieszkania oraz poglądy.
Paweł Łapeta

Najazd szlachty na Widzów
W niedzielę 11 sierpnia na placu zabaw w Widzowie
odbył się V Jubileuszowy Piknik Rodzinny.
Organizatorem piątej edycji pikniku było
Stowarzyszenie „Przyszłość jest w nas” z Widzowa.
Motywem przewodnim tegorocznego pikniku było
nawiązanie do realiów XVII wiecznej Polski
i inscenizacja najazdu kozaków i szlachty polskiej na
Widzów. Tegoroczny piknik miał również inny cel
– nasze stowarzyszenie, jego członkowie i sympatycy
włączyli się w pomoc i zbiórkę środków na leczenie
i rehabilitację dla Kubusia Kowalskiego – chorego
dziecka z naszej miejscowości.
Impreza rozpoczęła się tradycyjne od sprzedaży
losów zabawy fantowej, a kilka minut później rozpoczął
się występ szlachty prowadzony przez grupę eventów
historycznych „Sarmata” z Sandomierza. Na terenie
placu zabaw rozbito obozowisko rycerskie wraz
z namiotem i wiatą rycerską, a uczestnicy mieli
możliwość obejrzenia wielu rodzajów broni z tamtego
okresu. Dużym zainteresowaniem najmłodszych
uczestników cieszyły się stanowiska do strzelania z łuku
oraz z kuszy. Stanowiska te były oczywiście dostępne
dla każdego i uczestnicy mogli korzystać z nich bez
ograniczeń.
Po kilkunastu minutach od rozpoczęcia pikniku na
plac zabaw dotarli pierwsi uczestnicy VII Rajdu
Rowerowego Doliną Warty. Po chwilowym odpoczynku
organizatorzy rajdu – państwo Halina i Sławomir
Pruciak z fundacji „Szerokie horyzonty” rozlosowali
nagrody główne dla uczestników rajdu rowerowego.
Kolejny blok tematyczny pikniku prowadzonego
przez szlachtę był bardzo głośny. Rozpoczął się od
oddania salwy honorowej z XVII wiecznej broni palnej,
po czym na plac wyprowadzono armatę, z której oddano
pierwszy strzał. Kolejne strzały zostały wykonane
wspólnie z uczestnikami pikniku. Podczas trwania
pikniku można było uzyskać szeroką wiedzę
historyczną dotyczącą tamtych czasów oraz broni
używanej w tamtym okresie, gdyż prowadzący w trakcie
imprezy opowiadał o ciekawostkach historycznych

z tamtego okresu.
Szlachta zaprezentowała również pokaz pojedynków
na broń białą, palną, a wszystko zostało poprowadzone
z odpowiednią dawką humoru. Dużym
zainteresowaniem cieszył się również zabawy dla dzieci
prowadzone prze Pana Smolińskiego, a później przez
szlachtę.
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Dzieci bardzo chętnie brały udział w przeciąganiu
liny, przebijaniu balonów szablą, wyścigu w nartach
5 osobowych oraz wyścigu w hajdawerach (spodniach,
w których mieściło się 5 osób). Około godz. 1900 nad
placem zabaw pojawiła się motolotnia z której dla
uczestników pikniku zrzucano cukierki, a później
robiono zdjęcia. O godz. 20.00 rozpoczął się koncert
życzeń podczas którego uczestnicy mogli zamawiać
życzenia oraz piosenkę dla swojej ukochanej osoby.
Kolejna dawka emocji wiązała się z losowaniem nagród
głównych, których mieliśmy ok. 30, najcenniejsza
nagroda – telewizor LED Blaupunkt 32” trafił do
właściciela z Teklinowa.
To jednak nie były wszystkie atrakcje tego wieczoru.
O godz. 22.30 rozpoczął się teatr ognia. Teatr
prowadzony był przez grupę „Bohema” z Sandomierza.
Teatr nawiązywał do walki dobra ze złem, przedstawiał
walkę aniołów i demonów, a wszystko spięte było
świetnym podkładem muzycznym. Podczas pokazu
ognia mogliśmy podziwiać zabawę z ogniem, żonglerkę
zapalonymi przedmiotami, walkę na płonącą broń.
Największą atrakcją było końcowy pokaz „plucia
ogniem” oraz wulkan iskier. Cały teatr ognia trwał 30
minut. Była to swego rodzaju nowość, ponieważ
dotychczas nasze imprezy kończyły się mega pokazem
pirotechnicznym. Impreza zakończyła się wspólną

dyskoteką uczestników pikniku.
Korzystając z okazji w imieniu zarządu
stowarzyszenia „Przyszłość jest w nas” chciałbym
podziękować wszystkim uczestnikom, którzy
przyłączyli się do pomocy w zbieraniu środków na
leczenie i rehabilitację dla chorego Kubusia. Dziękuję
wszystkim osobom, które włączyły się do pomocy przy
organizacji pikniku. Dziękuję sponsorom za wsparcie
naszej imprezy, dziękuję tym wszystkim którzy włączyli
się do pomocy począwszy od przygotowania zaproszeń
i plakatów, poprzez przygotowanie sceny, ustawienie
namiotów, ławek, roznoszenie ulotek, sprzedaż losów
loterii fantowej, sprzedaż pozostałych artykułów
spożywczych, oraz wszystkim uczestnikom, którzy
zechcieli spędzić wolny czas i bawić się na naszym
pikniku. Szczególne podziękowania kieruję dla
prowadzącego – Pana Zdzisława Łapety oraz Marka
Musiała, którzy już po raz kolejny użyczyli nam sprzętu
nagłaśniającego i poprowadzili naszą imprezę, oraz dla
Pani fotograf - Aldony Chrostowskiej za wykonanie
profesjonalnych zdjęć teatru ognia.
Patrząc na udaną zabawę jaka miała miejsce
podczas tegorocznej imprezy w imieniu zarządu
chciałbym uchylić rąbek tajemnicy i poinformować, że
planujemy już moc nowych niespodzianek na VI piknik,
na który już dzisiaj wszystkich serdecznie zapraszamy.
Mariusz Dobrakowski

Spływ Dunajcem na zakończenie wakacji…
Stowarzyszenie „Przyszłość jest w nas” było
organizatorem dwudniowej wycieczki do zamku
w Czorsztynie oraz Niedzicy połączonej ze spływem
Dunajca oraz wyjazdem do Zakopanego. Wycieczka
odbyła się w dniach 31.08.2013 – 01.09.2013r.
Program wycieczki był bardzo ciekawy i zawierał
wiele atrakcji, więc i zainteresowanie wyjazdem było
duże. Ogółem w wycieczce uczestniczyło 47 osób
zarówno z Widzowa, jak również z okolicznych
miejscowości naszej Gminy. Wycieczkę rozpoczęliśmy
od zwiedzania zapory wodnej, elektrowni, wozowni oraz
zamku w Niedzicy. Zwiedzanie zamku odbywało się
z przewodnikiem, tak więc mogliśmy dowiedzieć się
wielu informacji zarówno o historii zamku, jego
właścicielach jak również usłyszeć kilka legend
i ciekawostek. Na zakończenie zwiedzania pani
przewodnik zaprowadziła grupę na taras widokowy,
z którego mogliśmy podziwiać jezioro i zalew
czorsztyński.
Kolejnym etapem wycieczki było zwiedzanie ruin
zamku w Czorsztynie, po czym udaliśmy się wycieczką
do Sromowców Wyżnych skąd rozpoczęliśmy spływ
Dunajcem. Sam spływ trwał ok. 2,5 godziny jednak
dzięki flisakom, którzy opowiadali bardzo ciekawe
i humorystyczne historie czas ten upłynął bardzo
szybko. Spływ Dunajcem zakończyliśmy w Szczawnicy
po czym udaliśmy się na nocleg do Murzasichla.
W drugim dniu wycieczki udaliśmy się do
Zakopanego, gdzie każdy z uczestników mógł wybrać
własny wariant spędzenia wolnego czasu. Część osób
wybrała wypoczynek na wodach termalnych, część
udała się na Gubałówkę, ale również znalazły się osoby,
które udały się do Doliny Kościeliskiej i mogły podziwiać
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piękne krajobrazy wraz z wejściem i zwiedzaniem
Jaskini Mroźnej. Drugi dzień minął równie szybko jak
pierwszy, więc już drodze powrotnej pojawiły się głosy,
że należałoby zorganizować kolejny wyjazd.
Zarząd stowarzyszenia „Przyszłość jest w nas”
dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w wycieczce
oraz dobrą zabawę. Osobiście pragniemy podziękować
Panu Arturowi Gale oraz Zdzisławowi Łapecie, którzy
podczas podróży zabawiali uczestników graniem na
akordeonie oraz śpiewem, a podróż minęła bardzo
szybko.
Wycieczka na spływ Dunajca była pierwszą
wycieczką zorganizowaną przez stowarzyszenie
„Przyszłość jest w nas”. Obecnie zarząd planuje
organizację kolejnych wyjazdów na które serdecznie
zapraszamy.
Mariusz Dobrakowski
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Czas do szkoły!
„Mija godzina za godziną, nim się spostrzegłeś - rok
upłynął. I nowa bije już godzina, nowy rok szkolny się
zaczyna ,już czeka szkoła i koledzy, i w książkach
- zasób nowej wiedzy.”
2 września 2013r. w całej Polsce zadźwięczał
pierwszy dzwonek, który jest symbolem rozpoczęcia
nowego roku szkolnego. W szkołach oraz
przedszkolach na terenie gminy Kruszyna, również taki
fakt miał miejsce. Na szkolnych korytarzach zaroiło się
od uczniów.
W szkołach podstawowych pojawiło się ich 269,
z czego 38 uczniów to pierwszoklasiści. W tym miejscu

należy dodać, że na terenie naszej gminy do szkół
podstawowych trafiło także siedmioro sześciolatków.
W gimnazjach natomiast zjawiło się 160 uczniów, w tym
45 uczniów klas pierwszych. Jeśli chodzi o gminne
przedszkola oraz oddziały przedszkolne uczęszcza do
nich 110 dzieci w wieku od trzech do sześciu lat.
Wszystkim uczniom oraz przedszkolakom w nowym
roku szkolnym 2013/2014, ogłoszonym przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej „Rokiem szkoły
w ruchu” , życzymy dużo zdrowia i sprawności fizycznej,
a także zadowolenia z rozwoju swoich zainteresowań
oraz uzdolnień.
Aneta Musiał

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze o Puchar Wójta Gminy
W słoneczną niedzielę 23 czerwca na boisku
sportowym w Babach odbyły się gminne zawody
sportowo-pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych. W tym roku startowało 7 drużyn, pięć
męskich i dwie żeńskie.
Celem zawodów jest w szczególności mobilizowanie
do intensywnego szkolenia pożarniczego,
zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji
ratowniczo –gaśniczych, ocena stanu wyszkolenia
pożarniczego, popularyzacja wśród społeczeństwa
zagadnień ochrony przeciwpożarowej oraz
przygotowanie do startu w zawodach wyższego
szczebla.
Zawody rozpoczęły się wprowadzeniem wszystkich
drużyn na płytę boiska i meldunkiem Komendanta
Gminnego Związku OSP RP w Kruszynie dh Jacka
Frymusa złożonym Prezesowi Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP dh Jadwidze Zawadzkiej. Pani
Prezes powitała uczestników zawodów, komisję
sędziowską i oficjalnie otworzyła zawody.
Czteroosobowej komisji sędziowskiej z Komendy
Miejskiej PSP w Częstochowie przewodniczył bryg.
Arkadiusz Biskup. Następnie poszczególne drużyny
losowały kolejność startów. Komisja sędziowska

zapoznała reprezentantów drużyn z zasadami
obowiązującymi w poszczególnych konkurencjach.
Po odprawie drużyn rozpoczęły się zawody. Najpierw
odbyła się konkurencja: sztafeta pożarnicza dla drużyn
żeńskich. Następnie sztafeta pożarnicza dla męskich
drużyn pożarniczych a następnie druga część zawodów
czyli ćwiczenie bojowe popularnie nazywane „bojówką”
Po zakończeniu rywalizacji i po podliczeniu wyników
wszystkie drużyny zostały ponownie wprowadzone na
płytę boiska. Przewodniczący komisji sędziowskiej
bryg. Arkadiusz Biskup odczytał protokół z zawodów.
W klasyfikacji drużyn kobiecych najlepszy wynik
i I miejsce zajęły dziewczęta z OSP Łęg 133 pkt, na
II miejscu sklasyfikowano OSP Jacków 144,55pkt.
Brawo dziewczyny!!! Rywalizacja wśród męskich
drużyn zakończyła się tym roku się następująco:
I miejsce zajęła jednostka OSP Jacków 99,85pkt,
II miejsce jednostka z OSP Bogusławice 113,80pkt,
III miejsce jednostka z OSP Łęg119,35pkt. Pozostałe
drużyny: IV miejsce- OSP Lgota Mała121,42pkt,
V miejsce – OSP Widzów122,88pkt.
Dziękujemy za udostępnienie zdjęć Sebastianowi
Kępie.
Paweł Łapeta
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Głos Gminy

Narodowe Czytanie
7 września 2013 r. nasza gmina wzięła udział
w drugiej edycji ogólnopolskiej akcji „Narodowe
Czytanie”. Przedsięwzięcie zainicjował w 2012 roku
Prezydent Bronisław Komorowski, w celu zachęcenia
do czytania największych polskich dzieł literackich.
Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby
podkreślić jego powszechny charakter. Podstawowym
celem akcji jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie
uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz
wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.
Wciągnięcie do wspólnej przygody z książką polityków,
urzędników, biznesmenów, pracowników umysłowych
i fizycznych oraz dzieci i młodzież daje poczucie
wspólnoty i utwierdza w przekonaniu, że książka nie jest
przeżytkiem, ale narzędziem umożliwiającym zdobycie
wiedzy, doświadczenia, odczucie szeregu emocji,
zadbanie o rozwój osobisty.
Tegoroczna edycja poświęcona była twórczości
Aleksandra Fredry, wybitnego twórcy doby
romantyzmu. Hrabia herbu Bończa (1793-1876) był
przede wszystkim komediopisarzem, ale też poetą
i pamiętnikarzem. Swoje poglądy wyrażał należąc do
ruchu wolnomularzy, którzy jako cel obrali duchowe
doskonalenie jednostki i braterstwo ludzi różnych religii,
narodowości i poglądów. Literatów wyobrażamy sobie
jako bladych, słabych , umiejących walczyć jedynie
piórem, jednak Fredro był doskonałym żołnierzem: jako
oficer w wojsku Napoleona został odznaczony Złotym
Krzyżem Virtuti Militari oraz Krzyżem Legii Honorowej.
Czytanie rozpoczęła Para prezydencka bajką
"Trzeba by". W akcji wzięło udział ponad 750 tysięcy
miast i miejscowości. Czytano w parkach, na ulicach,
placach, w szkołach, bibliotekach, urzędach,
sanatoriach i restauracjach.
Organizatorem „Narodowego Czytania” w Kruszynie
był Urząd Gminy Kruszyna, Gminna Biblioteka
Publiczna oraz Zespół Szkolny w Kruszynie.
Zaproszono mieszkańców gminy, osoby pracujące na
jej terenie, urzędników, nauczycieli oraz uczniów i ich
rodziców. Według uczniów „wszystkie lektury są stare”.
Rzeczywiście Fredro tworzył dawno temu, ale jeśli
zadbamy o odpowiednią oprawę i dobierzemy ciekawą
obsadę, może się okazać, że jego „stare” komedie
nadal śmieszą. W sali gimnastycznej Zespołu
Szkolnego w Kruszynie przy kawie i ciastku słuchaliśmy
tekstu „Ślubów panieńskich”.
Reżyserką przedstawienia była polonistka Justyna
Milejska-Cień, ona też przydzieliła role. Tytuł komedii
nawiązuje do przysięgi dwóch zbuntowanych młodych
panien-Klary i Anieli- „nienawidzić mężczyzn i nigdy się
nie zakochać”. W rolę drapieżnej Klary wcieliła się
Justyna Milejska-Cień. Temperamentna dziewczyna
namawia spokojną i zrównoważoną Anielę(w tej roli
wystąpiła Katarzyna Trelińska, nauczyciel szkoły
podstawowej w Kruszynie), aby wspólnie gnębić
mężczyzn chłodem i nieprzystępnością. Pani Cień
okazała się idealna w skórze Klary. Mocnym,
zdecydowanym głosem łaje Albina(uczeń gimnazjum
Dominik Grabny), który zrezygnowany błaga ukochaną
o choć jedno miłe słowo. Silna Klara nie może znieść
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jego płaczu. Drugi młodzieniec „obdarzony” przez
panny umówioną nienawiścią to Gustaw-trzpiot,
lekkoduch i lowelas to doskonała rola dla Arkadiusza
Kluby, nauczyciela muzyki w gimnazjum. Gucio nie ma
zamiaru się ustatkować, chociaż stryj Radost (w tej roli
dyrektor Zespołu Szkolnego w Kruszynie Paweł Klekot)
namawia go na małżeństwo z Anielą. Tu słyszymy
znany wszystkim uczniom głos pana dyrektora, który
jako dobroduszny krewny stara się wychować Gustawa
i zmienić jego dotychczasowy styl życia. Wysłuchawszy
wymówek, Gucio na wszystko się zgadza, a następnie
wraca do starych przyzwyczajeń. Litościwy stryjek nie
potrafi się na niego gniewać. Wiele nerwów traci służący
Jan(uczeń Paweł Reterski), który czeka pod drzwiami
na mającego wrócić w nocy Gustawa. Panicz jak zwykle
się spóźnia. Panienki są podopiecznymi Pani
Dobrójskiej, czcigodnej pani domu, ziemianki
przywiązanej do tradycji, poważnej lecz
dobrodusznej(do odczytania tej roli zaproszono panią
Wójt Gminy Kruszyna Jadwigę Zawadzką). Łagodny
głos rozsądnie radzi dziewczętom, by nie ufały zbytnio
mężczyznom. Pani Dobrójska nie pochwala
zuchwałego traktowania Albina przez Klarę, jednak
cierpliwie czeka, aż krnąbrna siostrzenica sama
przekona się o zaletach młodzieńca.
Wysłuchaliśmy dwóch pierwszych aktów komedii.
Panny nieco już znudzone okazywaniem pogardy
i wyższości zaczynają dostrzegać zalety młodzieńców.
Płaczliwy Albin jest przecież stały w uczuciach a Gustaw
chociaż niedojrzały, ma dobre serce. W tym
trzymającym już w napięciu momencie kończy się
czytanie utworu. Zaciekawieni słuchacze zostają
zachęceni do kontynuacji w domach. Czujemy pewien
niedosyt, doskonała obsada pozwoliła wczuć się
w sytuację i przeżycia bohaterów.
„Stara” lektura odmłodzona dzięki lektorom
wzbudziła zainteresowanie zebranych, szczególnie
cieszyły pytania uczniów o dalszy ciąg. Miłe spotkanie,
chwila uśmiechu, możliwość usłyszenia i zobaczenia
znanych w gminie osób w innych niż na co dzień rolach,
chęć wzięcia książki do ręki-to korzyści z akcji
„Narodowe Czytanie” w naszej gminie.
Miejmy nadzieję, że z każdym rokiem słuchaczy
i miłośników literatury będzie więcej.
Anna Gabryel
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