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Szanowni Państwo. Kilka dni temu rozpoczęło się kalendarzowe
lato. Pora roku, która kojarzy nam się z odpoczynkiem i słońcem. Osoby
pracujące korzystają z urlopów a uczniowie z dwumiesięcznych wakacji,
które słusznie się należą po wytężonej pracy w roku szkolnym. W tym
miejscu gratuluję wszystkim prymusom sukcesów a „średniaków”
zachęcam do rzetelniejszej pracy w nowym roku.
Lato jest natomiast okresem wzmożonej aktywności dla rolników.
Lipiec i sierpień to czas żniw.
Tegoroczne lato obdarowało nas już do tej pory nadmiarem słońca.
Przeżyliśmy czerwcowe upały i pewnie musimy przygotować się na
kolejną dawkę gorąca. Po łagodnej zimie ze znikomymi opadami śniegu
i suchej wiośnie ziemia jest spragniona wilgoci. Nie wróży to dobrze
plonom. Susza zmusza nas do oszczędzania wody. Nie zużywajmy
nadmiernej ilości wody do podlewania ogródków, bo może jej zabraknąć
do picia
W czasie „laby” łatwo zapomnieć o zasadach bezpieczeństwa.
Apeluje do odpoczywających nad wodą o zachowanie wszelkich
środków ostrożności w czasie korzystania z kąpieli. Unikać należy
„dzikich” kąpielisk bowiem niosą one ze sobą nieszczęście. W czasie
0
upałów gdy temperatura powietrza przekracza 30 C lepiej pozostać
w budynku lub w cieniu drzew.
Gmina Kruszyna posiada wiele walorów krajobrazowych, bujne lasy
z obfitym runem leśnym, a także malownicze tereny zakola Warty
w Łęgu i Kijowie. Ci, którzy pozostaną na terenie naszej gminy w czasie
wakacji zachęcam do spacerów i przejażdżek rowerowych. Ku
pokrzepieniu w Łęgu można zjeść dobrą smażoną rybkę.
Stowarzyszenia działające na terenie gminy Kruszyna
zadeklarowały organizację lokalnych festynów z wieloma atrakcjami.
Część już się odbyła w związku z Dniem Dziecka i zakończeniem roku
szkolnego, na pozostałe w imieniu organizatorów serdecznie
zapraszam.
W dniu 17 lipca odbędzie się Gminny Rajd Rowerowy. Szczegóły
można znaleźć na stronie internetowej www.kruszyna.pl.
Pozdrawiam Wszystkich Państwa słonecznie i wakacyjnie życząc
udanego odpoczynku.
Jadwiga Zawadzka - Wójt Gminy
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Inwestycje na terenie Gminy
Przygotowano do realizacji inwestycję dotyczącą
przebudowy i rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków
w miejscowości Widzów. Opracowano kompletną
dokumentację projektowo-kosztorysową, dokonano
wszelkich uzgodnień oraz uzyskano decyzję
pozwolenia na budowę. Ze względu na wysoki koszt
robót budowlanych, oszacowany na kwotę ponad 5 mln
złotych brutto, rozpoczęcie prac będzie możliwe po
uzyskaniu środków finansowych z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach. Wstępnie zaplanowano realizację zadania
w latach 2017-2018.
Inwestycje związane z uporządkowaniem
gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kruszyna są

obecnie na pierwszym miejscu. Oprócz przebudowy
i rozbudowy oczyszczalni ścieków do realizacji czeka
budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Kruszyna. Niniejsze zadanie będzie mogło być
rozpoczęte po uzyskaniu funduszy z Urzędu
Marszałkowskiego w ramach Regionalnych Inwestycji
Terytorialnych RPO WSL 2014-2020. Nabór wniosków
aplikacyjnych rozpocznie się 30.07.2016r. i będzie trwał
do 31.10.2016r. Termin rozstrzygnięcia konkursu
przewidziany jest w lutym 2017 roku.
Dla przypomnienia informuję, że szacunkowy koszt
budowy kanalizacji w Kruszynie opiewa na kwotę
ponad 20 mln zł brutto i będzie podzielony na etapy.

Podsumowanie ankiety na temat usług medycznych
W celu uzyskania obiektywnej oceny jakości usług
świadczonych w zakresie ochrony zdrowia
przeprowadzona została wśród mieszkańców ankieta,
która była anonimowa. Zawierała 23 pytania na które
można było udzielić odpowiedzi: „bardzo dobrze,
dobrze, przeciętnie, bardzo źle, źle”. Dwa ostanie
pytania były otwarte, ankietowani mogli wpisać wnioski i
spostrzeżenia. Wypełniając ankiety respondenci
określali z usług której placówki korzystają: w Widzowie
czy Kryszynie.
Ankietę można było wypełnić elektronicznie
korzystając z formularza zamieszczonego na stronie
internetowej Urzędu Gminy Kruszyna lub pobrać
u sołtysa lub w Urzędzie Gminy w wersji papierowej.
Termin składania ankiet minął w dniu 25 marca br.
Wypełnioną ankietę złożyły 373 osoby, w tym 68
osób zadeklarowało korzystanie z usług placówki
w Widzowie i 257 w Kruszynie.
Pierwsze trzy pytania dotyczyły pracy personelu
pomocniczego tj. pielęgniarek i rejestratorek. Ogólnie
pacjenci są zadowoleni z obsługi w rejestracji
i gabinecie zabiegowym ze wskazaniem na placówkę
w Widzowie. Przychodnia w Kruszynie ma większy %
opinii negatywnych.
Pytanie czwarte dotyczyło oceny poziomu usług
lekarza poz. W odpowiedziach na to pytanie występuje
znacząca różnica pomiędzy jakością usług
świadczonych w Widzowie i w Kruszynie. Ocen
pozytywnych tj. dobrze i bardzo dobrze w Kruszynie jest
41%, a w Widzowie 64%.
Pytania oznaczone nr 5,6,7,8,9 dotyczą ustalonych
godzin pracy placówek medycznych na terenie gminy
Kruszyna. Największym problemem jest brak
możliwości skorzystania z porady lekarza w godzinach
popołudniowych. Niezadowolenie dotyczy usług
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pediatry jak
również opieki pielęgniarskiej. Połowa ankietowanych

jest niezadowolona z dotychczasowego rozkładu
godzin pracy ośrodków zdecydowanie wskazując na
konieczność wydłużenia
dziennego czasu pracy
lekarzy.
Respondenci nie maja większych zastrzeżeń do
przestrzegania godzin pracy przez lekarzy.
Kolejne dwa pytania dotyczyły oceny
przeprowadzanego wywiadu lekarskiego,
informowania pacjenta o sposobie leczenia. Na te
pytania ocen pozytywnych wśród pacjentów ośrodka
w Widzowie było 60% a w Kruszynie tylko 36%.
Następny blok pytań dotyczył dostępności do badań
lekarskich, otwartości lekarza na kierowanie na
specjalistyczne badania oraz reakcji lekarza
i pielęgniarek na prośby i potrzeby pacjenta. Prawie
połowa ankietowanych będących pacjentami lekarzy
pracujących w Kruszynie odpowiedziało negatywnie.
Pacjenci ośrodka w Widzowie są zdecydowanie
bardziej zadowoleni z tej usługi.
Pytania od 17 do 22 dotyczyły pracy i fachowości
lekarzy specjalistów. W tym przypadku ankiety
analizowane były ogólnie bez podziału na placówki.
Opinie dotyczyły usług lekarza okulisty, laryngologa,
dermatologa, ginekologa, neurologa, stomatologa.
Usługi specjalistów ankietowani oceniają dobrze (ok.
50% pozytywnych ocen) za wyjątkiem porad neurologa
i stomatologa gdzie najwięcej ocen jest „przeciętnie” .
Zdumiewająca jest odpowiedź na pytanie ostatnie:
„czy poleciłbyś przychodnie znajomym jako przyjazną
i o wysokim standardzie” , gdzie 68% ankietowanych
odpowiedziało „NIE”.
Mimo że wcześniejsze odpowiedzi w zasadzie były
wypośrodkowane ze wskazaniem na niezadowolenie
na opiekę medyczną w Kruszynie, to jednak ogólnie
pacjenci nie są zadowoleni z jakości usług lekarzy
i personelu medycznego.

Katyń – pamiętamy
Dnia 29.04.2016r. w Zespole Szkolnym w Widzowie
dzięki uprzejmości Pani Ewy Wiktorowicz odbyło się
spotkanie z Panią Barbarą Dymecką - mieszkanką
Pławna, emerytowaną nauczycielką. Pani Barbara jest
córką nauczyciela Szkoły Podstawowej w Pławnie,
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porucznika rezerwy 27. pułku piechoty Armii Łódź
Stanisława Zatońskiego – ofiary zbrodni katyńskiej.
Pani Dymecka przybliżyła historię tamtych wydarzeń
i ich wpływ na losy jej rodziny. Udostępniła dokumenty
i pamiątki po zamordowanym ojcu. Zaznaczyła także,
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jak ważne jest kultywowanie pamięci o tej straszliwej
zbrodni i przekazywanie jej następnym pokoleniom. To
wzruszające i pełne łez spotkanie pozwoliło uczniom
lepiej zrozumieć tragedię Polaków zamordowanych
przez NKWD od 03.04. 1940r. do 19. 05.1940r. Na
koniec wizyty uczniowie w ramach podziękowania
obdarzyli Panią Barbarę Dymecką gromkimi brawami

i wręczyli bukiet kwiatów.
Pani Barbara Dymecka zaszczyciła również swoją
obecnością Gimnazjum im. Bohaterów Września
w Zespole Szkolnym w Kruszynie w dn. 03. 06. 2016r.
z okazji 10 rocznicy nadania imienia tej placówce.
Agnieszka Kuźnicka

Są pieniądze dla zaangażowanych
i przedsiębiorczych mieszkańców obszaru LGD
(z terenu gmin: Miedźno, Mykanów, Rędziny, Kłomnice, Kruszyna, Dąbrowa Zielona)
W poprzednim okresie programowym Leadera (na
lata 2007 - 2013) mieszkańcy obszaru LGD "Razem na
wyżyny" pozyskali i zainwestowali w rozwój swoich
miejscowości, organizacji, instytucji,
przedsiębiorczość, oraz w rozwój mieszkańców,
aktywizację i integrację ponad 8 mln zł. Efekty są
widoczne gołym okiem na terenie każdej z gmin w
postaci wyremontowanych miejsc użyteczności
publicznej i przystosowania ich pod działalność świetlic,
bibliotek, budowa placów zabaw, siłowni, oświetlenia
hybrydowego. Zrealizowano także wiele projektów
aktywizujących i integrujących społeczności lokalne:
warsztatów, wydarzeń kulturalnych, artystycznych
i sportowych, wydano publikacje promujące nasz teren.
W tym roku ruszą kolejne fundusze, które będą
szansą na rozwój naszego terenu. Pieniądze te
Stowarzyszenie LGD "Razem na wyżyny" otrzyma
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014 - 2020. Podstawą ich pozyskania była
opracowana w 2015 r przez mieszkańców terenu LGD
Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność Stowarzyszenia "Razem na wyżyny". Przy
tej okazji zarząd stowarzyszenia składa podziękowania
wszystkim osobom, które przyczyniły się do napisania
tego dokumentu, zarówno poprzez wypełnienie ankiety
czy bezpośrednio biorąc udział w spotkaniach
i warsztatach, na których powstała strategia. Słowa
podziękowania kierujemy też do władz samorządów
gmin należących do LGD za wsparcie przy tworzeniu
strategii i za zaangażowanie w przygotowaniach do jej
wdrażania.
W nowym okresie programowania 2016-2023 będą
pieniądze tylko na te przedsięwzięcia, które mieszkańcy
zapisali w strategii. Kwota przewidziana na te działania,
czyli na realizację strategii na wymienione wcześniej
lata, wyniesie dla całego obszaru LGD 6 825 000,00 zł
w tym:
- 3 650 000,00 zł - dla przedsiębiorców na rozwój
istniejących zakładów pracy i tworzenie nowych miejsc
pracy oraz na zakładanie nowych przedsiębiorstw,
- 1 800 000,00 zł - dla instytucji i organizacji
pozarządowych na niekomercyjną i ogólnie dostępną
infrastrukturę rekreacyjną i turystyczną wykorzystującą
zasoby obszaru LGD,
- 1 000 000,00 zł - dla organizacji pozarządowych na ich
wzmocnienie, miejsca aktywności ruchowej,
kultywowanie lokalnych tradycji i historii,
- 235 000,00 zł - na działania własne LGD w tym na:
wzmocnienie kapitału społecznego, sieciowanie

organizacji pozarządowych, opracowanie koncepcji
ścieżek rowerowych dla obszaru LGD,
przedsiębiorczość młodzieży, integracja branż
mających kluczowe znaczenie dla obszaru,
140 000,00 zł - na promocję obszaru LGD.
W drugim półroczu 2016 r. ogłoszone zostaną
konkursy na:
- rozwój i zakładanie działalności gospodarczej,
- realizację projektów z zakresu infrastruktury
rekreacyjnej i turystycznej,
- projekt grantowy dotyczący aktywizacji i integracji
lokalnych społeczności.
Warunkiem otrzymania dofinansowania będzie:
- napisanie wniosku o dofinansowanie i złożenie go
w trybie konkursowym do LGD zgodnie z regulaminem
i na odpowiednim formularzu,
- pozytywna ocena wniosku i przyznanie
dofinansowania na jego realizację,
- podpisanie umowy na realizację wnioskowanego
zadania.
Pierwszy duży krok już zrobiliśmy - strategia
napisana i są przyznane pieniądze, ale to jak je
zainwestujemy, żeby dobrze służyły mieszkańcom
zależy od nas WSZYSTKICH - czyli mieszkańców gmin:
Miedźno, Mykanów, Rędziny, Kłomnice, Kruszyna,
Dąbrowa Zielona. Przez 10-letni okres wspólnej
działalności pod kierunkiem Stowarzyszenia LGD
"Razem na wyżyny" udało nam się stworzyć silne
partnerstwo (mieszkańców, organizacji, instytucji
i przedsiębiorców) sześciu gmin. Dzięki nowym
funduszom jest szansa aby to utrwalać i rozwijać.
Z a c h ę c a m y m i e s z k a ń c ó w, l o k a l n y c h
przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, instytucje
do wzięcia udziału w konkursach. Te pieniądze mogą
trafić do Państwa firm i miejscowości.
Po szczegółowe informacje i korzystanie z bezpłatnego
doradztwa zapraszamy do biura LGD "Razem na
wyżyny", które mieści się w Mykanowie przy ulicy Cichej
72 (w budynku po dawnej straży gminnej), w godzinach
od 8.00 do 16.00. Czekają tam na kreatywnych
i przedsiębiorczych mieszkańców kompetentni
pracownicy LGD na czele z Panią Edytą Bauć
dyrektorem biura, którzy odpowiedzą na pytania
i wyjaśnią wątpliwości. Więcej informacji na stronie
internetowej: www.razemnawyzyny.pl oraz na profilu na
Facebook-owym. Zachęcamy również do kontaktu
telefonicznego i mailowgo: tel. 34 374 00 01, e-mail:
biuro@razemnawyzyny.pl
Krzysztof Polewski
Wiceprezes Stowarzyszenia LGD "Razem na wyżyny"
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Spartakiada Gmin Powiatu Częstochowskiego
W dniu 11 czerwca 2016r. z inicjatywy Starosty
Częstochowskiego na obiekcie sportowym
w Konopiskach odbyła się I Spartakiada Gmin Powiatu
Częstochowskiego.
Udział wzięło łącznie 15 gmin w tym Gmina
Kruszyna reprezentowana łącznie przez 40 osób
(głównie młodzież ze szkół oraz przedstawiciele Urzędu
Gminy Kruszyna).
Zawodnicy i zawodniczki mogli zaprezentować
swoje umiejętności sportowe łącznie w 10 kategoriach:
1. Piłka nożna;
2. Siatkówka;
3. Lekkoatletyka (bieg, skok w dal);
4. Rzuty do kosza;
5. Rzut wałkiem;
6. Wyścig na nartach;
7. Podnoszenie ciężarów;
8. Przeciąganie liny;
9. Strzały do bramki;
10.Dziurawe wiadro.
Każda drużyna – Gmina walczyła o zdobycie jak
największej liczby punktów w klasyfikacji ogólnej.
Rywalizowaliśmy w każdej konkurencji. Najlepiej nasi
zawodnicy wypadli w biegu na 100 m. mężczyzn
(I miejsce) i w skoku w dal kobiet (III miejsce).

Sportowe zmagania drużyn dostarczyły zarówno
kibicom jak i zawodnikom dużo humoru i uśmiechu
zwłaszcza w zupełnie niestandardowych dyscyplinach
takich jak „dziurawe wiadro”, „rzut wałkiem”,
„przeciąganie liny”.
Po kilkugodzinnych zmaganiach zwycięska
w ogólnej klasyfikacji okazała się Gmina Mykanów, zaś
nasi reprezentanci uplasowali się na 10 miejscu.
Spartakiada została połączona z obchodami 70 lecia
działalności Powiatowego Zrzeszenia Ludowych
Zespołów Sportowych. Była więc okazja do
podsumowania tego okresu i wyróżnienia tych, którzy
byli najaktywniejsi w działalności Zrzeszenia.
Odznaczano
zasłużonych dla powiatu
częstochowskiego działaczy sportowych
reprezentujących lokalne kluby sportowe. W uznaniu
za działalność sportową na terenie gminy Kruszyna
zostali uhonorowani: Pani Wójt Jadwiga Zawadzka,
emerytowany nauczyciel Włodzimierz Wasiak oraz
nauczyciel Zespołu Szkolnego w Widzowie Karol
Dróżdż .
Serdecznie gratulujemy reprezentacji gminy
Kruszyna zajętego miejsca i ambitnej rywalizacji
sportowej.

Zjazd Oddziału Gminnego Związku
OSP RP w Kruszynie
W niedzielę 29
maja 2016 roku
odbył się Zjazd
O d d z i a ł u
G m i n n e g o
Z w i ą z k u
Ochotniczych
S t r a ż y
Pożarnych RP w
Kruszynie.
Uczestniczyli w nim delegaci z wszystkich 6 jednostek
OSP z terenu Gminy Kruszyna.
W czasie zjazdu podsumowano kończącą się
5-letnią kadencję oraz wybrano nowe władze Oddziału
Gminnego Związku OSP RP w Kruszynie.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: st. kpt.
Krzysztof Dzwonnik - przedstawiciel Komendy Miejskiej
PSP w Częstochowie, dh Przemysław Zieliński
- Członek Prezydium Zarządu OW ZOSP RP
w Katowicach i Wiceprezes Zarządu OP ZOSP RP
w Częstochowie, Jerzy Peszke - Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Kruszyna, Ewelina Kokot - Skarbnik Gminy
Kruszyna oraz Małgorzata Wierzbicka - Sekretarz
Gminy Kruszyna.
Otwarcia Zjazdu dokonała Prezes Zarządu Oddziału
Gminnego Związku OSP RP w Kruszynie, a zarazem
Wójt Gminy Kruszyna dh Jadwiga Zawadzka.
Następnie wybrano Przewodniczącego Zjazdu
- dh Tadeusza Kucharskiego, Sekretarza Zjazdu
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- Małgorzatę Wierzbicką oraz komisje: Mandatową,
Wyborczą oraz Uchwał i Wniosków.
Po zatwierdzeniu regulaminu Zjazdu dh Jadwiga
Zawadzka przedstawiła sprawozdanie z działalności
Zarządu kadencji 2011-16, a następnie rozpoczęła się
dyskusja, w której głos zabrało 6 osób.
Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu
Zarządowi, po czym odbyły się wybory nowych władz,
których wyniki przedstawiają się następująco:
Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku
OSP RP w Kruszynie:
Prezes – dh Jadwiga Zawadzka,
Wiceprezes – dh Piotr Piechowicz,
Komendant Gminny – dh Paweł Łapeta,
Skarbnik – dh Mariusz Kamiński,
Członkowie Prezydium – dh Tomasz Maj i dh Marcin
Klekot.
Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego Związku
OSP RP w Kruszynie:
Przewodniczący – dh Andrzej Śliwakowski,
Wiceprzewodniczący – dh Michał Piechowicz,
Sekretarz – Ariel Włodarczyk.
Zjazd jednogłośnie zatwierdził składy nowych władz,
a następnie przyjął program działania Oddziału
Gminnego Związku OSP w Kruszynie na lata 20162021.
Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście
– dh Przemysław Zieliński i st. kpt. Krzysztof Dzwonnik.
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Gminny Dzień Dziecka
W dniu 7 czerwca 2016 z okazji Dnia Dziecka po raz
kolejny spotkały się dzieci, wymagające więcej serca,
uśmiechu i życzliwości ze strony otaczających ich
ludzi.
Tym razem z zaproszenia skorzystało czterdzieści
troje dzieci. O godzinie 17.00 wraz ze swoimi rodzicami
przybyli do Zespołu Szkolnego w Kruszynie. Panie
z zespołu Ale!Babki poprowadziły zabawę z dziećmi.
Był „Pociąg”, „Kaczuszki”, „Krasnoludki” i oczywiście
taniec z balonami.

Nasze Skarby
świetnie się bawiły. Były
uśmiechnięte i niezwykle ruchliwe.
Pani Wójt nazwała uroczystość Świętem Rodziny.
Złożyła życzenia dzieciom i rodzicom. Życzyła przede
wszystkim zdrowia i samych radosnych chwil. Dzieci
otrzymały skromne upominki w postaci cukierków.
Bardzo dobrze czuli się w swym towarzystwie
rodzice dzieci. Rozmawiali, chętnie wymieniali się
swoimi opiniami.
Atmosfera była niezwykle życzliwa i serdeczna.
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Zawody łucznicze
Przy klubie sportowym „Kmicic” z Kruszyny od roku
2001 działa sekcja młodych łuczników. Treningi
odbywają się na hali sportowej lub boisku szkolnym przy
Zespole Szkolnym w Kruszynie w każdy Piątek
w godzinach 1500-1700, strzelanie do 1620.
Instruktor łucznictwa Włodzimierz Wasiak prowadzi
zajęcia dla uczniów na zasadzie wolontariatu. Sekcja
otrzymuje sprzęt z Polskiego Związku Łuczniczego
w Warszawie i dokonuje zakupów z dotacji
samorządowej.
18 czerwca 2016 roku w Kruszynie przeprowadzono
po raz pierwszy w naszej gminie zawody łucznicze na
poziomie wojewódzkim w ramach VII rundy Szkolnej
Ligi Robin Hooda.
Turniej otwarty został przez Panią Wójt Gminy
Kruszyna Jadwigę Zawadzką, która zwróciła uwagę na
wyjątkowość tego wydarzenia zaznaczając, że wszyscy
uczestnicy już na starcie mogą poczuć się zwycięzcami.
Sędzią głównym zawodów był Pan Włodzimierz
Wasiak, którego wspierali kierownik strzelań Marek
Smoliński, przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Wiktor Patras oraz 12 sędziów punktowych.
Do turnieju zgłosiło się 10 klubów: „Kmicic”
Kruszyna, Łucznik-Żywiec, UKS "Diana" Wolbrom,
LUKS Żak Pogoń Kamyk, Dwójka-Żywiec, MTB
– Żywiec, Zbójnik Żywiec, Czerniowce, UKS
„Dziesiątka” Jaworze, UKS Magórka Łodygowice.
Zawodnicy rywalizowali w czterech kategoriach
dziewczęta i chłopcy młodsi oraz dziewczęta i chłopcy
starsi. Strzelania odbywały się z odległości 5, 10 i 15
metrów. Dziesięciu najlepszych zawodników

awansowało do strzelania do balonów. Po kolejnych
rywalizacjach sześcioro zawodników z każdej kategorii
awansowało do strzelania do jabłek. Po tych
strzelaniach wyłoniono pierwsze trójki. Po chwili
obliczeń ustalono końcową kwalifikację indywidualną
oraz drużynową, do której zaliczano punkty dwóch
najlepszych zawodników z drużyn w każdej kategorii.
Wyniki drużynowe wyglądają następująco:
UKS "Diana" Wolbrom 1441 pkt.,
"Kmicic" Kruszyna 1414 pkt.,
Łucznik-Żywiec 1400 pkt.,
Dwójka-Żywiec 1130 pkt.,
LUKS Żak Pogoń Kamyk 1075 pkt.,
Czerniowce 727 pkt.,
Zbójnik Żywiec 702 pkt.,
UKS "Dziesiątka" Jaworze 658 pkt.,
MTB – Żywiec 622 pkt.,
UKS Magórka Łodygowice 258 pkt.
Najlepsi zawodnicy z Kruszyny zajęli: 1 miejsce
Aleksandra Kubik i 4 miejsce Julia Mucha w kategorii
dziewczyny starsze oraz 4, 5, 6 miejsce chłopcy starsi
Radosław Rachwalik, Bartłomiej Góra, Szymon Leciak.
W turnieju udział wzięło 55 uczestników. Po
zawodach wszyscy mogli posilić się gorącym posiłkiem
oraz spróbować smacznego ciasta przygotowanego
przez organizatorów. Na zakończenie Pani Wójt
wręczała medale i puchary gratulując zwycięzcom.
Organizatorzy Wójt Gminy Kruszyna Jadwiga
Zawadzka, ULKS „Kmicic” Kruszyna, Dyrektor Zespołu
Szkolnego w Kruszynie dziękują zawodnikom
i zapraszają do oglądania zdjęć z turnieju.

Jubileusz nadania imienia Gimnazjum w Kruszynie
„Jeśli ja zapomnę o nich, Ty Boże na niebie zapomnij
o mnie”- te słowa przyświecały uroczystości 10-lecie
nadania imienia szkole, którą społeczność Gimnazjum
im. Bohaterów Września obchodziła 3 czerwca 2016 r.
Dziesięć lat temu - 10 czerwca 2006 roku
Gimnazjum otrzymało imię "Bohaterowie Września".
Nazwa „Bohaterowie Września” przypomina nam
obraz wojny, która dotknęła wszystkich Polaków, nie
oszczędziła również mieszkańców naszej gminy.
Nazwa ta - to także wspomnienie ważnych wydarzeń
historycznych występujących w dziejach Polski oraz
przypomnienie wielkich bohaterów.
Uroczystość tę zaszczyciło swoją obecnością wielu
zacnych gości: pani wójt - Jadwiga Zawadzka, pani
sekretarz- Małgorzata Wierzbicka, przedstawiciele rady
gminy, dyrektorzy placówek oświatowych, ksiądz
proboszcz parafii Kruszyna – Dariusz Con,
przedstawiciele rady rodziców oraz pani Barbara
Dymecka - córka nauczyciela Szkoły Podstawowej
w Pławnie, porucznika rezerwy 27. pułku piechoty Armii
Łódź Stanisława Zatońskiego – ofiary zbrodni
katyńskiej.
Uroczystość rozpoczął dyrektor Zespołu Szkolnego
w Kruszynie - Paweł Klekot, wygłaszając stosowne
przemówienie. Podkreślał w nim symbolikę imienia
szkoły oraz konieczność propagowania postawy

obywatelskiej: „Nie możemy nigdy zapomnieć o tym,
kim jesteśmy i jaki jest nasz rodowód. Troska o ojczyznę
musi być wpisana w życie każdego z nas.
W dzisiejszych czasach ogromnym zagrożeniem nie
tylko dla Polski, ale dla całej Europy jest terroryzm.
Powinniśmy ze wszystkich sił troszczyć się o dobro na
świecie i upodabniając się do „Bohaterów Września”
propagować ideę pokoju.
Nie można pozwolić odejść w zapomnienie
bohaterom, którym tak wiele zawdzięczamy.”
Imię „Bohaterowie Września” upamiętnia nie tylko,
wybitne postacie tamtej epoki, ale także ogół ludzi,
którzy poświęcili swoje życie, abyśmy mogli żyć
w wolnej Polsce.
4 września 1939 r. w Kruszynie dokonano
masowego mordu na mieszkańcach wsi, był to odwet za
domniemane zastrzelenie Niemca. Hitlerowcy pognali
niewinnych mężczyzn Kruszyny pod mur cmentarza,
gdzie dokonano masowego mordu.
Uczniowie gimnazjum, wcielając się w rolę ofiar
„krwawego poniedziałku w Kruszynie”, zaprezentowali
tamte tragiczne wydarzenia. Przedstawili również
scenę mordu katyńskiego, przywołując nazwiska
polskich oficerów. Warto wspomnieć tu porucznika
Stanisława Bieńkowskiego oraz majora
Wincentego Marszalka - urodzonych w Kruszynie
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opiekę nad miejscami walki i męczeństwa. Pismo
zostało podpisane przez Prezesa - prof. Władysława
Bartoszewskiego. Przyznany, przez tak ważną
i znaczącą instytucję, medal jest nie tylko szczególnym
wyróżnieniem, ale uznaniem starań szkoły
w upamiętnianiu historii i tradycji naszych przodków.
Dyrektor gimnazjum, wspominając chwile związane
z nadaniem imienia oraz otrzymaniem Złotego Medalu,
przywołał nazwiska osób, których nie ma już wśród nas,
ale ich zaangażowanie, pomoc, serdeczność w tamtym
czasie była dla naszej szkoły bardzo ważna. Są nimi:
Pan Bogusław Mielczarek, Pan Zenon Kowalski, Ksiądz
Stanisław Świątek, Pani Małgorzata Kluza oraz Pan
a zamordowanych strzałem w tył głowy w Katyniu. Te
postacie wpisały się w historię naszej szkoły, która
uczestnicząc w programie patriotyczno - edukacyjnym
„Katyń... ocalić od zapomnienia” posadziła w kwietniu
2011 roku DĘBY PAMIĘCI. Program ma na celu
uczczenie pamięci bohaterów mordu katyńskiego,
a zarazem przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci
narodu poprzez posadzenie 21 857 Dębów Pamięci
Zbrodni Katyńskiej. Każdy Dąb upamiętnia konkretną
osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie.
Inscenizacja uczniów nawiązująca do tragicznych
wydarzeń z okresu II wojny światowej spotkała się
z niezwykłą aprobatą publiczności, wywołując łzy
ppłk. Maciej Lechowicz. Dzisiaj z perspektywy tych 10.
lat wiemy na pewno, że pamięć o nich jest naszym
obowiązkiem.
Podkreślając rangę imienia szkoły, dyrektor zwrócił
się do uczniów tymi słowami: „Bądźcie dumni
z waszego Patrona. Bądźcie też ich naśladowcami
w miłości dobra i w miłości Ojczyzny. Niech On będzie
waszym duchowym przywódcą, niech On podtrzymuje
waszą nadzieję w wielkość i mądrość kolejnych pokoleń
naszego narodu.
Mądrzejsi o doświadczenia, oczekiwania,
zwątpienia i dramaty ojców, potrafimy zbudować
Ojczyznę na miarę nadziei jej obywateli. Zróbmy
wszyscy to, co do nas należy. Niech połączy nas służba
Ojczyźnie!”
wzruszenia. Dramatyzm przedstawianych wydarzeń
podkreślały patriotyczne pieśni oraz efektowna
scenografia. Przedstawienie uświetniły także
oryginalne kostiumy, w których dzięki uprzejmości
Państwa Bossowskich (Fort Military Institute) wystąpili
uczniowie gimnazjum.
Dla całej społeczności naszej szkoły: uczniów,
absolwentów, nauczycieli i rodziców zawsze ważne
było poczucie tożsamości i identyfikowania się ze
szkołą. Przez lata kultywowane były tradycje, oparte na
istniejących w szkole zwyczajach i zasadach. Szkoła
wpajała i wpaja im oprócz wiedzy poczucie wartości
moralnych, postawę obywatelską i ducha tolerancji.
4 października 2006r. Rada Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa nadała naszej szkole Złoty Medal
OPIEKUNA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ - za
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Sukcesy naszych uczniów
„Sukces nigdy nie jest efektem „słomianego zapału” –
tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień”.
James Madison
Przez taki „prawdziwy ogień” przeszli uczniowie
gminy Kruszyna , którzy poprzez sukcesy naukowe,
sportowe oraz artystyczne rozsławili nie tylko siebie, ale
również swoje macierzyste szkoły, a także gminę.
Udowodnili oni sobie i innym, że ciężka praca się
opłaca.
Józef Bossowski - uczeń klasy III Gimnazjum
w Kruszynie zdobył tytuł laureata Wojewódzkiego
Konkursu Matematycznego dla uczniów gimnazjum
woj. śląskiego. Konkurs odbywał się w trzech etapach:
szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. Ucznia
przygotowywała P. Lidia Wychowaniec. Warto
wspomnieć, iż tytuł laureata upoważnia m.in. do
przyjęcia w pierwszej kolejności do wybranej publicznej
szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów
zawartych w statucie danej szkoły.
Piotr Mortoń, Krystian Stacherski, Jan
Dobrakowski - uczniowie Gimnazjum w Widzowie
uzyskali wyróżnienie w eliminacjach wojewódzkich
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o czasach i osobie
Karola Wojtyły – Jana Pawła II „Papież Słowianin”.
Otrzymali oni w województwie śląskim najwyższy
wynik. Do konkursu uczniów przygotowywała P. Urszula
Ognik.
Uczniowie klasy II Gimnazjum w Kruszynie zostali
laureatami Ogólnopolskiego Konkursu „Żyj smacznie
i zdrowo”. Przystępujących do konkursu uczniów
wspierała P. Katarzyna Wrona.
Karolina Serwiak - uczennica klasy III Gimnazjum
w Widzowie, uzyskała dobry wynik w ogólnopolskim
Konkursie Języka Angielskiego „FOX” (jest to
odpowiednik trzeciego miejsca ). Uczennicę
przygotowywała Pani Anita Gałkowska- Galas.
Kamil Wolniaczyk uczeń klasy V Szkoły
Podstawowej w Widzowie otrzymał wyróżnienie w XIV
Wojewódzkim Konkursie Czytelniczym Kto Czyta Nie
Błądzi „Legendy – opowieści naszych przodków”
zorganizowanym przez Szkołę Podstawową im. Wł.
Szafera w Żarkach. Ucznia przygotowywała Pani
Renata Dryjka. Uczniowie SP Widzów już po raz
kolejny wzięli udział w/w konkursie i po raz kolejny
wrócili z nagrodą.
Uczniowie z Gimnazjum w Widzowie oraz
z Gimnazjum w Kruszynie zdobyli łącznie 12 medali
w konkurencjach lekkoatletycznych podczas
powiatowych i rejonowych zawodów, które odbyły się
w Rędzinach i Częstochowie. Na szczeblu
powiatowym: złoty medal w pchnięciu kulą zdobył
Michał Wrona, rzucie dyskiem Kinga Łapeta. Srebrne
medale zdobyli: w rzucie oszczepem Szymon Leciak
i Julia Czernik, w pchnięciu kulą Joanna Piechowicz.
Brązowy medal zdobył w rzucie oszczepem Marcin
Praszczyk (są to uczniowie z Gimnazjum w Kruszynie).
Konrad Stajszczak zdobył srebrny medal w skoku
w dal, zaś Anna Sznajder w rzucie dyskiem medal

brązowy (są to uczniowie Gimnazjum w Widzowie).
Na szczeblu rejonowym : złoty medal zdobyli Julia
Czernik i Szymon Leciak, medal srebrny – Kinga
Łapeta oraz Michał Wrona. Największą niespodziankę
na szczeblu rejonowym sprawiły dziewczyny ze Szkoły
Podstawowej w Kruszynie, które na 9 drużyn zdobyły 3
miejsce pokonując faworyzowane drużyny z Blachowni
i Mstowa. Najlepszy wynik uzyskała Olga Bawor,
pokonała ona 54 osoby i zdobyła srebrny medal.
Drużyna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej
w Kruszynie wygrała powiatowe rozgrywki piłki nożnej,
w zawodach rejonowych zajęła II miejsce i awansowała
do rozgrywek rejonowych. Po bardzo dobrym występie
ostatecznie zajęła IV miejsce, przegrywając półfinał
w rzutach karnych ( 30 sekund przed końcem spotkania
prowadziła drużyna z Czeladzi 3:2). W składzie drużyny
zagrały: Olga Bawor, Dominika Peszke, Kinga Gołda,
Kinga Wałek, Daria Przygodzka, Martyna Kubik,
Dominika Polewska, Natalia Mucha, Aleksandra
Bartnik i Klara Głowacka.
Opisując sportowe osiągnięcia uczniów, warto także
wspomnieć o Monice Błasiak uczennicy III klasy
Gimnazjum w Widzowie, która trzy lata z rzędu stawała
na podium Gimnazjady Powiatu Częstochowskiego w
szachach. W roku szkolnym 2013/2014 zajęła III
miejsce zespołowo oraz III miejsce indywidualnie.
W 2014/2015 wywalczyła III miejsce zespołowo,
natomiast I indywidualnie. Rok 2015/2016 również
zakończyła sukcesem zajmując indywidualnie II i III
miejsce.
Niemałą niespodziankę sprawił również Patryk
Napora uczeń klasy I Szkoły Podstawowej w Widzowie,
który zajął I miejsce w lidze młodzików D1 w okręgu
częstochowskim ( piłka nożna).
Klara Głowacka, uczennica klasy IV Szkoły
Podstawowej w Kruszynie zajęła II miejsce
w wojewódzkim konkursie plastycznym „Sznupek radzi,
jak zimą bezpiecznie się bawić.” (Sznupek to policyjna
maskotka). Konkurs organizowany był w ramach akcji
„Bezpieczne ferie 2016” i dotyczył uczniów klas IV-VI
szkół podstawowych. Prace konkursowe miały być
wykonane w następujących technikach plastycznych
(do wyboru): pastele, farby plakatowe, pisaki, grafika,
na papierze typu brystol, w formacie A3. Dla Klary jest to
sukces tym większy, że pokonała 1000 innych
uczestników konkursu.
Wszystkim uczniom, którzy przyczynili się do
rozsławienia naszej gminy w konkursach naukowych,
sportowych oraz artystycznych serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
Na koniec należałoby dodać, że dla uczniów
z placówek oświatowych z terenu gminy Kruszyna,
którzy na świadectwie za rok szkolny 2015/2016
uzyskali najwyższą średnią, została zorganizowana
wycieczka w Góry Świętokrzyskie.
Dorota Wojtasińska, Krystyna Flis, Aneta Musiał, Marek
Smoliński, Katarzyna Wrona, Kinga Łapeta, Anna Sznajder
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Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
W dniu 26.06.2016 na boisku sportowym w Lgocie
Małej odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
Ochotniczych Straży Pożarnych o Puchar Wójta Gminy
Kruszyna.
Termin zawodów ustalony został w kwietniu na
posiedzeniu Zarządu Gminnego ZOSP. Celem
zawodów jest:
• mobilizowanie strażaków do intensywnego
szkolenia pożarniczego, zmierzającego do
skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych
• ocena stanu wyszkolenia pożarniczego
• popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień
ochrony przeciwpożarowej.
Zawody odbywają się w oparciu o Regulamin
opracowany przez Zarząd Główny Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Komendę Główną
Państwowej Straży Pożarnej.
Komisje sędziowską powołał Komendant Miejski
PSP w Częstochowie w składzie:
mł. Bryg. Radosław Mól – sędzia główny zawodów
kapt. Arkadiusz Krzemiński
mł. Kapt Sebastian Gabrielski
mł kapt. Paweł Zawiślak.
Zarząd Gminny ZOSP w Kruszynie reprezentowali :
Prezes Jadwiga Zawadzka, Komendant Paweł Łapeta.
Uroczystego otwarcia zawodów dokonała Wójt
Gminy Kruszyna, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału
Gminnego Związku OSP RP w Kruszynie dh Jadwiga
Zawadzka. Nad przebiegiem zawodów czuwał
Komendant Gminny Związku OSP RP w Kruszynie dh

Paweł Łapeta.
Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach:
sztafeta pożarnicza z przeszkodami i ćwiczenia bojowe.
Do zawodów udział zgłosiły drużyny męskie: OSP
Jacków, OSP Łęg, OSP Lgota Mała, OSP Bogusławice,
OSP Widzów oraz drużyny żeńskie: OSP Jacków, OSP
Lgota Mała, OSP Widzów.
Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się
następująco:
Drużyny męskie
I miejsce OSP Jacków
II miejsce OSP Łęg
III miejsce OSP Lgota Mała
IV miejsce OSP Bogusławice
V miejsce OSP Widzów
Drużyny żeńskie
I miejsce OSP Jacków
II miejsce OSP Widzów
III miejsce OSP Lgota Mała
Wójt Gminy Kruszyna i jednocześnie Prezes
Zarządu Gminnego OSP RP Jadwiga Zawadzka oraz
Komendant Paweł Łapeta wręczyli zwycięskim
drużynom pamiątkowe puchary, dyplomy i nagrody.
Zawody przebiegły sprawnie, bez uwag i kontuzji
przy obecności widzów. Jedynym mankamentem
imprezy była pogoda. Po dopołudniowym upale
niedzielne popołudnie było chłodne i deszczowe.
Serdecznie gratulujemy zwycięskim drużynom,
a wszystkim druhom sprawności i hartu ducha.

Obchody ku czci poległych podczas II wojny światowej
08.05.2016r. odbyła się uroczystość upamiętniająca
ofiary II wojny światowej. Obchody rozpoczęły się mszą
św. w kościele Bł. Karoliny Kózkówny w Szczepocicach
celebrowanej przez księdza proboszcza Krzysztofa
Mońkę.
Następnie głos zabrała pani Wójt Gminy Kruszyna
Jadwiga Zawadzka. Przypomniała o wydarzeniach
tamtych dramatycznych czasów, które odcisnęły piętno
na mieszkańcach gminy Kruszyna i okolic.
Jednocześnie uświadomiła, szczególnie młodemu
pokoleniu, że pamięć o tamtej tragedii i wspominanie
ogromu zła, jakie przyniosła II wojna światowa może
uchronić nas przed powtórzeniem błędów przeszłości.
Następnie rozpoczęła się uroczysta akademia
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zorganizowana przez uczniów Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Lgocie Małej. Akademia odnosiła się
do wydarzeń II wojny światowej, a w tym o pacyfikacji
Pieniek Szczepockich i o ofiarach, które zostały
upamiętnione na pomniku w tejże miejscowości.
Po zakończeniu części artystycznej, wszyscy
zebrani, zgromadzili się pod pomnikiem. Tam minutą
ciszy uczcili pomordowanych podczas II wojny
światowej i złożyli kwiaty oraz znicze pod pomnikiem.
Choć data zakończenia wojny ma charakter
symboliczny i skutki tych wydarzeń odbijały się piętnem
na ludności polskiej przez wiele następnych lat, to jest to
czas zadumy i refleksji nad tymi wydarzeniami.

kwiecień / maj / czerwiec 2016

Szczęśliwi rodzice….

Bieg Rodzinny
W niedziele 5. czerwca 2016 r. z inicjatywy Wójta
Gminy - Jadwigi Zawadzkiej po raz drugi
zorganizowana została impreza sportowa pt. Bieg
Rodzinny, która odbyła się na boisku wielofunkcyjnym
ORLIK w Kruszynie.
W zawodach uczestniczyli:
• najmłodsi mieszkańcy gminy Kruszyna w kategorii
PRZEDSZKOLAK na dystansie 100 m.,
• uczniowie szkół podstawowych w kategorii UCZEŃ
SP na dystansie 800 m.,
• kobiety i mężczyźni w kategorii OPEN na dystansie
1700 m.
Celem imprezy było upowszechnianie biegania
jako sposobu na aktywny wypoczynek, integracja
i aktywizacja mieszkańców gminy Kruszyna oraz
promocja gminy Kruszyna.
Impreza wzbudziła wielkie zainteresowanie.
Do sportowej rywalizacji zgłosiło się:
• 42 przedszkolaków,
• 58 uczniów szkół podstawowych,
• 31 kobiet i mężczyzn.
Punktualnie o godz. 1330 pracę rozpoczęło biuro
zawodów, w którym pracowały uczennice Gimnazjum
w Kruszynie. Każdy zawodnik otrzymał numer startowy
oraz pakiet startowy z drobnymi upominkami.
Trasa biegu w zależności od dystansu została
wyznaczona ulicami: Północną, Pocztową,
Księżycową, odcinek drogą nieutwardzoną,
ul. Sobieskiego. Brama startowa oraz meta
usytuowane były na ul. Północnej. Trasę biegową
ubezpieczali strażacy z OSP Kruszyna. Przedszkolaki
biegły na płycie boiska w kompleksie ORLIK.
Od godz. 1330 do zakończenia imprezy czynna była
strefa rozrywki Fun Zone. Dla najmłodszych były
dmuchane zjeżdżalnie, makijaż buź, skręcanie
balonów a także pokazy łucznicze pod okiem
instruktora Pana Włodzimierza Wasiaka oraz do

zjedzenia wata cukrowa, popcorn, ciasto, kawa
i herbata.
Pierwszy odbył się bieg przedszkolaków.
Maluchom aktywnie kibicowali rodzice. Emocje widać
było na twarzach zarówno dzieci jak i rodziców.
Wszyscy szczęśliwie ukończyli bieg za co zostali
nagrodzeni złotymi medalami i słodkimi upominkami.
Znacznie trudniejsze zadanie mieli uczniowie szkół
podstawowych, którzy musieli w jak najkrótszym
czasie przebiec 800 m. Na pokonanie dystansu
biegacze potrzebowali ok. 6 min. Wysiłek startujących
został nagrodzony złotymi medalami dla wszystkich.
I wreszcie długo oczekiwany bieg główny. Na
starcie stanęło 31 osób, którzy musieli przebiec mile.
Przed biegiem Sylwester Rorat przeprowadził
profesjonalną rozgrzewkę. Bieg ukończyli wszyscy
startujący.
Licznie zebrani kibice przemieścili się na zieloną
murawę boiska gdzie przygotowana była dekoracja
zwycięzców. I miejsce zarówno kobiet jak i mężczyzn
zostało nagrodzone kwotą 150 zł w gotówce oraz
złotym pucharem. Zawodnicy z drugim czasem
otrzymali puchary i po 100 zł. Zdobywcy III miejsca
otrzymali puchary i nagrody o wartości 50 zł. Nagrody
i puchary wręczała Pani Wójt. Medale otrzymali także
najmłodsi i najstarsi uczestnicy biegu.
WSZYSTKIM BIEGACZOM SERDECZNIE
GRATULUJEMY
Nie byłoby nagród gdyby nie sponsorzy, którzy
wsparli organizację imprezy. Ufundowali oni
dodatkowe nagrody, które zostały rozlosowane wśród
uczestników biegu.
Na zakończenie imprezy Pani Wójt podziękowała
za przygotowanie biegu oraz za udział i kibicowanie, a
także pogratulowała biegaczom. Zaprosiła do udziału
w kolejnym biegu w przyszłym roku.

