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„Hej ludzie, idą święta.
Niech się otwierają serca” – Tak śpiewały Ale!Babki podczas
radosnego spotkania w sobotnie popołudnie 9 grudnia przy sołeckich
stołach wigilijnych w otoczeniu pachnących, dostojnie ubranych
choinek. Spotkaniem tym wprowadziliśmy wszystkich obecnych
w świąteczny bożonarodzeniowy nastój i tradycje.
Święta Bożego Narodzenia to najbardziej uroczyste i najbardziej
wyczekiwane święta w Polsce. Często mówimy, że to magiczne święta,
a magia ich sprawia, iż w ten świąteczny czas milkną wszelkie spory,
blask choinki rozświetla nasze domy, na twarzach ludzi gości uśmiech.
W ten wyjątkowy czas dzielimy się sercem z tymi, którzy są i z tymi,
którzy byli z nami.
Drodzy Mieszkańcy Gminy Kruszyna
Z całego serca życzę wszystkim, aby radość wypływająca ze Świat
Bożego Narodzenia trwała przez cały rok. Życzę, by świąteczne dni
upływały w gronie rodziny, najbliższych, a te najmilsze chwile przeplatały
się zadumą o tym co było, o tym co jest i o tym co będzie. Życzę, aby
w naszych sercach było więcej zrozumienia, cierpliwości, szacunku oraz
dobra wszelakiego dla drugiego człowieka. Wśród życzeń nie może
zabraknąć życzeń dobrego zdrowia – niech towarzyszy ono wraz
z radością i satysfakcją wynikającą w tego czym się zajmujemy,
pomyślnością wszelką w życiu osobistym i rodzinnym przez cały 2018
rok.
Jadwiga Zawadzka - Wójt Gminy
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Inwestycje
Każdego roku w grudniowym wydaniu biuletynu
Głos Gminy przedstawiamy zestawienie zrealizowanych w danym roku zadań inwestycyjnych i remontowych w poszczególnych sołectwach naszej gminy.
Każdy czytelnik w różny sposób oceni zasadność ich
wykonania, wartość i zakres rzeczowy. Każdy też
inaczej będzie oceniał daną inwestycję - dobrze jeśli
wykonana jest w najbliższym otoczeniu, a inaczej
zlokalizowaną w dalszym sąsiedztwie. W każdym roku
realizowane są różne, o różnej wartości inwestycje.
Zatem nie powinno się mieć żalu, że w jakimś sołectwie
w danym roku zainwestowane są małe środki
finansowe, w innym natomiast duże. Gmina postrzegana jest jako całość i Samorząd Gminy stara się
realizować możliwie najwięcej zadań inwestycyjnych
służących większości swoich obywateli. Bywa jednak
tak, że w danym roku realizowana jest wielomilionowa
inwestycja np. budowa kanalizacji sanitarnej,
a w następnych latach niewiele się dzieje w danej
miejscowości, gdyż w innej należy wykonać duże
i kosztowne zadanie . Dlatego też niezmiernie ważne
jest zrozumienie i wyrozumiałość mieszkańców, nigdy
bowiem nie uda się zrealizować wszystkich zamierzeń
i zadowolić wszystkich mieszkańców.
Realizowane są też przedsięwzięcia, które nie są
przypisane do jakiegoś sołectwa, służą bowiem
w sposób pośredni wszystkim mieszkańcom gminy.
Wśród nich należy wymienić:
- Przebudowę wraz z rozbudową gminnej
oczyszczalni ścieków w miejscowości Widzów.
Inwestycja ta służyć będzie wszystkim mieszkańcom
gminy, zarówno tym, którzy mieszkają w terenach już
skanalizowanych, tym którzy mieszkają na terenach
gdzie jest budowana, projektowana czy też
przewidywana budowa kanalizacji, jak i tym którzy
ścieki odprowadzają do szamb i wywożą je do
oczyszczalni ścieków .
- wykonanie pomieszczenia gospodarczego na terenie
ujęcia wody pitnej w miejscowości Kruszyna celem
umieszczenia w nim agregatu prądotwórczego, aby
zapewnić ciągłość dostawy wody pitnej dla naszych
mieszkańców w przypadku przerw w dostawie prądu.
- zabudowę kotła gazowego w budynku urzędu gminy
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zamiast wyeksploatowanego kotła węglowego. Jest to
pierwszy krok gminy, który wpisuje się w walkę z niską
emisją.
- Projekt „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług
publicznych na terenie Gminy Kruszyna” realizowany
przez urząd gminy, w ramach którego pracownicy
urzędu i radni wyposażeni będą w nowe komputery oraz
zainstalowane będą programy umożliwiające
załatwianie spraw za pośrednictwem e-usług.
- projekt dla uczniów „Rozwój wiedzy i umiejętności
uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie
Kruszyna”, w ramach którego w szkołach prowadzonych przez Gminę odbywają się dodatkowe zajęcia oraz
zakupione zostaną pomoce dydaktyczne i sprzęt
elektroniczny
- odbiór i utylizacja eternitu zdemontowanego z pokryć
dachowych budynków prywatnych wg zgłoszeń
mieszkańców gminy.
W tegorocznym budżecie znaczące środki finansowe
zostały przekazane w ramach współpracy i pomocy
Starostwu Powiatowemu w Częstochowie (kwota
647.000,- zł) celem wykonania przebudowy ul. Głównej
i odcinka ul. Szkolnej (przy szkole) w Lgocie Małej.
Podobną kwotę wyasygnowało Starostwo Powiatowe
w Częstochowie, a kwota 1.232.197,00 zł pochodziła
z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019. Dzięki
takiej układance finansowej możliwe było wykonanie
1522 m drogi, która jest bezpieczna zarówno dla
kierowców jak i dla pieszych, wiele tez wykonano, aby
zapewnić bezpieczeństwo przy szkole. Owocem dobrej
współpracy ze Starostwem Powiatowym jest nowa
nawierzchnia asfaltowa w miejscowości Wikłów na
długości 650 m, nakładem środków finansowych
w wysokości 258.600,00 zł pochodzących z budżetu
powiatu. Duże środki finansowe - kwota 1.574.000,00 zł
- gmina przeznaczyła na poprawę standardu dróg
gminnych, złożyły się na to środki zewnętrzne w postaci
otrzymanych dotacji (492.700,00 zł ) jak i środki z
budżetu Gminy ( kwota 1.081.300,00 zł). Wykonaliśmy
4645m dróg o nowej nawierzchni asfaltowej.
Oczywiście potrzeby w tym zakresie są nadal duże, stąd
konieczność poprawy dalszych dróg w kolejnych latach.
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*Rozpoczęły się długo wyczekiwane inwestycje związane z rozbudową kanalizacji w naszej Gminie. W dniu 14 lutego
2017r. podpisano umowę na realizację zadania p.n. „Przebudowa wraz z rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków
w miejscowości Widzów przy ul. Kościelnej 3”. Inwestycja, której zakończenie planowane jest na dzień 15 maja 2018r.
współfinansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.
Poniżej zestawienie kosztów poniesionych oraz planowanych do poniesienia w ramach realizacji w/w inwestycji:
Środki własne (w tym środki pochodzące z umorzenia wcześniejszej pożyczki) - 2 524 875,77 zł. Pożyczka ze środków
WFOŚiGW w Katowicach - 1 559 000,00 zł. Razem - 4 083 875,77 zł.
W dniu 14 sierpnia 2017 podpisano umowę na wykonanie zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna – Etap I”. Termin zakończenia inwestycji
współfinansowanej ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska w Katowicach planowane jest na dzień 30 września 2018r.
Poniżej zestawienie kosztów poniesionych oraz planowanych do poniesienia w ramach realizacji w/w inwestycji:
W dniu 14 sierpnia 2017 podpisano umowę na wykonanie zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna – Etap I”. Termin zakończenia inwestycji
współfinansowanej ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska w Katowicach planowane jest na dzień 30 września 2018r.
Poniżej zestawienie kosztów poniesionych oraz planowanych do poniesienia w ramach realizacji w/w inwestycji:
Środki własne (w tym środki pochodzące z umorzenia wcześniejszej pożyczki) - 2 609 845,00 zł. Pożyczka ze środków
WFOŚiGW w Katowicach - 1 732 000,00 zł. Dotacja w ramach RPO WSL 2014-2020 ze środków Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach - 3 424 937,00 zł. Razem - 7 766 782,00 zł.

Sukcesy artystyczne uczniów naszej gminy
W dniu 24 listopada bieżącego
roku uczennica Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie- Julia Mucha
odebrała nagrodę za zajęcie I
miejsca w Wojewódzkim Konkursie
Plastyczno-Literackim „I ty możesz
zostać Mickiewiczem” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2
im. A. Mickiewicza w Kłobucku.
19 listopada 2017r. w Miejskim
Domu Kultury w Radomsku
Mateusz Czopik- uczeń kl. VII
Szkoły Podstawowej im. Ojca
Świętego Jana Pawła II otrzymał
nagrodę za zajęcie II miejsca
w Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym pt. „Kolory jesieni”
.Organizatorami konkursu byli
Miejski Dom Kultury w Radomsku oraz Fundacja „Wyciągamy dzieci z bramy”. Celem konkursu było rozwijanie
twórczej aktywności wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie twórczości artystycznej.
Zwycięzcom składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.
Justyna Milejska-Cień
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Dzień Seniora w Kruszynie
W dniu 20 października obchodzony jest Dzień Seniora.
Senior to osoba w wieku emerytalnym, która w większości
przypadków zakończyła aktywność zawodową. Ale senior to
także przedstawiciel starszego pokolenia, które budowało
i rozwijało nasz kraj, często w trudnych czasach, nadawało
naszej ojczyźnie Polsce jak i tej małej Kruszynie kształt
i charakter, tworzyło tradycję. My wszyscy korzystamy z tej
spuścizny. To co wypracowali dzisiejsi seniorzy jest bazą do
dalszego rozwoju. Seniorzy to siła doświadczenia.
Z inicjatywy Wójta Gminy Kruszyna Jadwigi Zawadzkiej
w dniu 28 października w Szkole Podstawowej w Kruszynie
odbył się dedykowany Seniorom wyjątkowy koncert
z udziałem znakomitych pianistów, gwiazd programu
telewizyjnego „Śpiewające fortepiany”: Czesława
Majewskiego i Janusza Tylmana oraz solistów: Joanny
Stefańskiej-Matraszek (sopran) i Ireneusza Miczki (baryton).
Z zaproszenia skorzystało ponad 200 osób z terenu
naszej gminy.

W programie koncertu znalazły się najpiękniejsze
przeboje klasyki (G. Rossini, F. Chopin), musicalu (Skrzypek
na dachu, My fair lady), perły polskiej i światowej piosenki.
Uczestników imprezy najbardziej jednak rozbawiła wiązanka
piosenek biesiadnych. Znane i lubiane przeboje publiczność
wykonywała wspólnie z artystami. Muzyczna energia,
porywające głosy, humor i wyśmienita zabawa wypełniły ten
wyjątkowy koncertowy wieczór.
Pani Wójt złożyła Seniorom serdeczne życzenia do
których dołączyła słodki upominek. Widząc zadowolenie
zebranych osób Wójt Zawadzka zadeklarowała w przyszłości
działania na rzecz aktywizacji Seniorów.
W czasie trwania imprezy w holu szkoły dostępna była
fotograficzna wystawa podożynkowa. Dzięki pięknym
fotografiom jeszcze raz mogliśmy wspomnieć doniosłe
wydarzenie jakim były XVIII Dożynki Powiatowe.
Wszystkim Seniorom, nie tylko w dniu ich święta, życzymy
dużo zdrowia, uśmiechu i optymizmu.
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Stoły wigilijne
Z inicjatywy Wójta Gminy Kruszyna po raz drugi odbyła
się uroczystość związana z pielęgnowaniem tradycji
i zwyczajów. W niedziele 9 grudnia w Szkole Podstawowej
w Kruszynie odbyła się prezentacja stołów wigilijnych
przygotowanych przez poszczególne sołectwa.
Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowo rodzinne, pełne
ciepła i serdeczności dni. Niepowtarzalna atmosfera
wieczoru wigilijnego, łamanie się opłatkiem i składanie sobie
życzeń wyzwala w nas radość i życzliwość. Zorganizowana
uroczystość przypomniała tradycje związane ze Świętami
Bożego Narodzenia.
Uroczystość zaszczycił swą obecnością ks. Biskup Antoni
Długosz. Obecni byli także proboszczowie parafii
w Widzowie, Kruszynie i Borownie. Z zaproszenia skorzystali
radni Rady Gminy Kruszyna wraz z przewodniczącą. Sołtysi
i licznie zgromadzeni mieszkańcy i przyjaciele gminy
Kruszyna.
Na początku były serdeczne życzenia od Wójta Gminy,
Przewodniczącej Rady oraz błogosławieństwo ks. Biskupa
Antoniego Długosza. Ksiądz Proboszcz parafii w Kruszynie
odczytał fragment ewangelii według Św. Łukasza o czasie
Narodzenia Pańskiego oraz złożył wszystkim zebranym
życzenia.
Od 1986 r propagowana jest akcja „Betlejemskie Światło
Pokoju”. Miejscem narodzenia Pana Jezusa jest Betlejem.
Z Groty Narodzenia Pańskiego skauci odbierają światło,
które przekazują do Wiednia, a stąd do wielu krajów Europy.
Betlejemskie Światełko Pokoju przekazywane jest
wszystkim, którzy pragną jego obecności w imię pokoju,
zrozumienia i pojednania między ludźmi z bliska i z daleka.
Dziś tak bardzo potrzeba nam pokoju, miłości i zrozumienia,
wzajemnego szacunku. Na naszym wigilijnym stole obok
opłatka płonie ogień, który jest symbolem Betlejemskiego
Światełka Pokoju.
Symboliczne światełko Pani Wójt przekazała sołtysom
poszczególnych miejscowości wraz ze słowami „Niech
Światło pojawi się w Waszych domach na wigilijnych stołach,
otulając Was swoim ciepłem i blaskiem sprawiając ze Wasze
Święta będą pełne radości i miłości”.
Adwent to czas radosnego oczekiwania na narodzenie
Jezusa Chrystusa, to także czas śpiewania kolęd. Dostojny
gość ks. Biskup Antoni Długosz zaprezentował szereg

radosnych pieśni. Śpiewał między innymi Tango dla Pana
wspólnie z Panią Wójt, a dzieciom starał się udowodnić, że
„Świętym może być taki ja, taki ty” czyli każdy.
Tak jak zwyczaj każe w przygotowaniach do Świat biorą
udział wszyscy członkowie rodziny. Tak też było w naszej
dużej rodzinie jaką stanowią mieszkańcy gminy Kruszyna.
Najmłodsze dzieci – wychowankowie przedszkoli ubrali
choinki własnoręcznie zrobionymi ozdobami.
Uczestnicy imprezy brawami nagrodzili pięknie
udekorowane drzewka. Młodzież szkolna zaprezentowała
kartki świąteczne wykonane przez uczniów poszczególnych
szkół. Młodzi artyści także zostali docenieni brawami.
Uczniowie klas I-IV poszczególnych szkół brali udział
w konkursie na wykonanie najdłuższego łańcucha
choinkowego. Czteroosobowe zespoły pracowały przez 15
minut. Najdłuższy łańcuch (15 m 66 cm) wykonała drużyna
z Widzowa.
Ogrom pracy wymagało przygotowanie stołów wigilijnych.
Sołectwa stanęły na wysokości zadania i na każdym stole
gościła różnorodność potraw i smaków oraz wspaniałych,
oryginalnych dekoracji. Każdemu sołectwu należą się
gratulacje i słowa uznania. Dodatkowo sołectwa
przygotowały wigilijna kapustę i pierogi do oceny przez
uczestników uroczystość. Najlepszą potrawę można było
wybrać za pomocą karteczki z numerem odpowiadającym
oznaczeniu danej potrawy. Emocji było dużo, chociaż
i kapusty i pierogi były bardzo smaczne.
Nieodłącznym elementem wigilijnego wieczoru są kolędy.
Goście mogli usłyszeć je wykonaniu zespołu Ale!Babki.
Czas Świat Bożego Narodzenia to czas obdarowywania
się prezentami i upominkami. Mikołaj spisał się znakomicie.
Wszystkich poczęstował cukierkami opakowanymi
w papierki w barwach gminy Kruszyna oraz z życzeniami od
Wójta.
Na zakończenie odbyła się degustacja potraw
prezentowanych na stołach wigilijnych. Smakołyki znikały
w mgnieniu oka ku uciesze organizatorów.
W holu szkoły odbywał się kiermasz ozdób świątecznych.
Można było nabyć bombki, stroiki.
Wszyscy życzyli sobie nawzajem wesołych Świat oraz
szczęśliwego Nowego Roku.
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Chcemy pomagać i pomagamy
„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”
Każdy z nas ma taką cząstkę dobra w sobie, która
sprawia, że pomagając innym tak naprawdę pomagamy
sobie nawzajem. Nieważne czy pomagasz komuś
finansowo, rzeczowo czy po prostu samą swoją
obecnością. Ważne, że chcesz i robisz to. Nie musisz
działać z pompą, w rozgłosie, możesz to robić po cichu
i skromnie. Tak właśnie pomagają uczniowie z naszych
szkół, biorąc udział w różnych akcjach charytatywnych.
Mimo, iż nie chcą rozgłosu, warto o tym mówić, choćby
dlatego, aby pokazać dorosłym, ile młody człowiek
potrafi zdziałać dobrego.
Pierwszą charytatywną akcją przedświąteczną, do
której przyłączyły się nasze dzieci – te z przedszkoli
także- była akcja „Święty Mikołaj na Wileńszczyźnie”.
Wspólnie zbieraliśmy artykuły szkolne, żywnościowe
oraz słodycze. Przygotowane paczki zostały wysłane
do uczniów polskich szkół na Litwie, dokładnie do:
gminy Jaszuny, Kowalczuki, Mickuny i parafii polskiej
w Nowej Wilejce oraz polskich szkół w Mickunach,

Egliszkach, Kowalczukach, Ławryszkaci Pakienie.
Kolejny już raz zbieramy również „GÓRĘ GROSZA”.
Te drobne monety, przekazywane do puszek mają na
celu pomóc dzieciom, które wychowują się poza rodziną
– w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach
dziecka oraz w innych formach opieki. Akcja ta potrwa
do 2 stycznia 2018 roku.
W tym roku uczniowie po raz pierwszy wsparli także
akcję Stowarzyszenia Sursum Corda „ŚWIATECZNE
KARTKI DOBROCZYNNE niosą pomoc i dobre słowo”,
kupując właśnie owe kartki świąteczne. Dochód z ich
sprzedaży pomoże chorym oraz niepełnosprawnym
osobom, będącym pod opieką Stowarzyszenia.
Dziękujemy Wam drodzy uczniowie. Pokazaliście
nam, jak w prosty sposób można pomóc innym, bo
„posiadanie wielkiego serca nie ma nic wspólnego
z wartością twojego konta bankowego, każdy ma coś,
co możne dać innym”- jak kiedyś powiedziała Barbara
Bush.
Aneta Musiał

Pola Nadziei
12 października 2017 r. miała miejsce inauguracja
ogólnoświatowej kampanii „Pola Nadziei”. Jest to akcja
ekologiczno-charytatywna realizowana wyłącznie
przez hospicja.
„Pola Nadziei” to ogólnoświatowa kwesta na rzecz
hospicjów. W jej ramach organizowanych jest wiele
wydarzeń, dzięki którym społeczeństwo ma zwrócić
uwagę na istnienie hospicjów i potrzeby osób objętych
opieką paliatywno- hospicyjną.
W tym dniu uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ojca
Świętego Jana Pawła II gościli w Ogrodach Częstochowskiego Hospicjum przy ul. Krakowskiej 45 a, gdzie
wspólnie posadzili cebule żonkili, tworząc żonkilowe
Pole Nadziei.
„Pola Nadziei” powstały również w naszej gminie.
Szkolne Koło Wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej im.
Powstańców Styczniowych w Kruszynie posadziło
żonkile przed budynkiem szkoły. Wydarzeniu
przewodniczyła Pani Katarzyna Mucha reprezentująca
Częstochowskie Hospicjum. Żonkilowe rabatki
znajdują się również przed budynkiem szkoły
w Widzowie.
Żonkil to kwiat, który symbolizuje wszystkie hospicjaich misję pomagania potrzebującym. Sadząc żonkile,
a następnie dbając o nie i obserwując, jak wzrastają,
można wyrazić swoje zrozumienie dla idei opieki
paliatywno-hospicyjnej oraz swoją solidarność
z osobami chorymi i cierpiącymi.
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej bierze udział w „Polach Nadziei” już od 16 lat.
Konkurs ,, Żonkilowe Pole Nadziei '' skierowany jest do
dzieci oraz młodzieży. Jego główne cele to
ukształtowanie postawy otwartości wobec
otaczającego świata w aspekcie działalności
dobroczynnej, rozwijanie kreatywności i odwagi w wyrażaniu uczuć w stosunku do osób nieuleczalnie chorych
oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody.

„Pola Nadziei” to edukacja i rozwój wolontariatu,
a zarazem pozyskiwanie środków na opiekę
paliatywną. W „Pola Nadziei” chętnie angażują się
wolontariusze z przedszkoli, szkół, a coraz częściej
także z firm. Wolontariusze sadzą jesienią żonkile
,dając wyraz jedności z chorymi. Obsadzają rabatki,
małe lub większe ogródki, a niektórzy nawet cale pola.
Do wiosny odbywają się prelekcje lub warsztaty
prowadzone przez pracowników i wolontariuszy
fundacji. Wiosna to czas finałowych działań – kwest,
festynów i innych aktywności. Jednym ze stałych
elementów akcji jest Żółty Marsz Życia – pokojowa,
optymistyczna demonstracja, która chce pokazać, że
osoby nieuleczalnie chore są tuż obok nas, że żyją
i mają podobne, jak zdrowi ludzie, marzenia i pragnienia.
Akcja „Pola Nadziei” nie jest jedyną formą współpracy
naszych uczniów ze Stowarzyszeniem Opieki
Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej.
W piątek 17 listopada Szkolne Koło Wolontariuszy ze
szkoły w Kruszynie odwiedziło Hospicjum
Częstochowskie. Podczas spotkania z koordynatorem
wolontariuszy uczniowie zadeklarowali chęć
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współpracy z hospicjum jako wolontariusze akcyjni.
Zaowocowało to kolejnym spotkaniem z Panem
Bartoszem Wróblewskim - pracownikiem Częstochowskiego Hospicjum, koordynatorem wolontariuszy,
które tym razem miało miejsce w szkole w Kruszynie.
W trakcie spotkania uczniowie mogli usłyszeć wiele
istotnych informacji dotyczących pracy wolontariuszy

oraz funkcjonowania Częstochowskiego Hospicjum.
Została również zaplanowana pierwsza akcja naszych
szkolnych wolontariuszy. Była nią promocja kalendarza
„Gwiazdy dla Hospicjum”, która miała miejsce w Galerii
Jurajskiej w Częstochowie. W akcji wzięło udział
osiemnaścioro wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej
im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie.

Choinka nieodzowny element Świat Bożego Narodzenia
Od czasów św. Franciszka z Asyżu głównym
symbolem świąt Narodzenia Pańskiego była szopka
z małym Jezusem w żłóbku z Maryją i Józefem, potem
dodawano coraz więcej postaci i ozdób. Szopki przyjęły
się w świątyniach oraz w domach bogatych ludzi.
Ubogich nie było stać na drogie ozdoby, dlatego radzili
sobie sami wykonując różne piękne rzeczy, które
stawały się znakami wiary i symbolami świąt Bożego
Narodzenia. W dawnej Polsce w dzień wigilijny każde
mieszkanie przystrajano podłaźniczkami. Dziś zwyczaj
ten zupełnie zapomniany i wyparty przez choinkę,
a podłaźniczka to także drzewko, a ściślej mówiąc ścięty czubek jodły, sosny lub świerka zawieszany pod
sufitem nad każdymi drzwiami, a także przy oknach.
Ozdabiano je kolorowymi bibułkami, kwiatami, jabłkami,
wstążkami oraz zawieszano pierniki i malowane na
złoty lub srebrny kolor orzechy włoskie. Na wsi jeszcze
po wojnie w wielu domach można było spotkać piękny
wystrój całego mieszkania wykonany ze słomy,
kolorowych bibułek i gałązek świerku lub sosny, który
wyglądał imponująco, wymagał wiele pracy i umiejętności, a także był dziełem sztuki ludowej.
Te piękne, czysto polskie zwyczaje, zostały wyparte
przez zapożyczenia z kultury anglosaskiej. Pojawiły się
więc choinki z prostszymi ozdobami, jak kolorowe
kokardy, łańcuchy, a potem elektryczne lampki czy też
sztuczne ozdoby.
Choinka nie jest polskim zwyczajem, wprowadzono go
u nas w XIX wieku. Jest to zwyczaj protestancki, który
dotarł do nas z Niemiec przez Śląsk i Mazury.
Wprawdzie już w VII wieku można znaleźć wzmiankę
o choince w życiorysie św. Bonifacego, mnicha, który
nawracał ludy germańskie. Ten święty mnich podczas
Mszy św. Bożonarodzeniowej wyciął święty pogański
dąb i zniszczył wszystkie drzewa dookoła zostawiając
tylko jedną mała sosenkę, która była pierwowzorem
dzisiejszej choinki. Możliwe, że do tego zdarzenia
nawiązał Marcin Luter odcinając się od katolickiej
szopki a ustanawiając choinkę jako znak Bożego
Narodzenia. Choinka szybko rozprzestrzeniła się
w krajach protestanckich w Europie, wraz z emigrantami zawędrowała za ocean.
Kościół katolicki początkowo nie był przychylny temu
zwyczajowi, ale z czasem zaakceptował go i nadał mu
nowe znaczenie. Drzewko stało się odpowiednikiem
biblijnego - rajskiego „drzewa wiadomości dobra i zła”,
dlatego umieszczano na nim małe czerwone „rajskie
jabłuszka” przypominające o grzechu pierworodnym.
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Choinkę można było ubierać tylko w Wigilię, czyli
w dniu, gdy Kościół wspomina Adama i Ewę, co też jest
nawiązaniem do grzechu i upadku człowieka. Wieczna
zieleń drzewka oznacza nadzieję na zbawienie
człowieka. Dawniej umieszczano na nim świeczki, dziś
elektryczne lampki, które są także symbolem biblijnym
„Światłości świata”, czyli Chrystusa. Płonąca wcześniej
na ołtarzu adwentowa świeca symbolizowała Maryję
niosącą „Światłość świata”, teraz Gwiazda Betlejemska
na wierzchołku choinki oznajmia nam, że ta Światłość
już jest na ziemi. Choinkę i szopkę dało się łatwo
połączyć i tak tradycja katolicka i ewangelicka splotły się
ze sobą, można w tym dopatrzyć się zapowiedzi
przyszłego zjednoczenia rozdzielonych Kościołów.
Należy tu dodać, że także Kościół wschodni,
szczególnie w kręgu słowiańskim, przyjął choinkę jako
znak Narodzenia Chrystusa, gałęzie świerku zwykle są
tłem ikony przedstawiającej Narodzenie Pańskie, która
jest odpowiednikiem katolickiej szopki.
W Polsce zwyczaj ubierania choinki zaczął się
szerzyć najpierw wśród szlachty, inteligencji
i mieszczan. Wieś, która miała własną ciekawą kulturę,
pielęgnowała dawne zwyczaje i długo broniła się przed
nowym, ale i tu udało się połączyć polskie tradycje
podłaźniczkowe z drzewkiem choinki. Stwierdzono, że
choinkę także można ozdabiać wyrobami ze słomy,
kolorowej bibułki, złoconymi i srebrzonymi orzechami,
wydmuszkami po jajkach, można też zawiesić na niej
ozdoby wypiekane z ciasta, kolorowe pierniki,
błyszczące cukierki itd. Oczywiście, na polskiej choince
musiała być gwiazda, papierowe aniołki i kolorowe
łańcuchy. W czasach niewoli zawieszano tylko łańcuchy
jako symbol zniewolenia kraju. To wszystko pomału
zostało wyparte przez komercję, dziś już nawet nie
wszystkie choinki są prawdziwe, bo wyprodukowano je
z plastiku. Trudno znaleźć tradycyjnie wykonane
ozdoby, bo zastąpiły je masowo wykonywane
w fabrykach świecidełka. Z Ameryki przywędrował
zwyczaj dekoracji światełkami całych domów, święta są
bardziej kolorowe, ale sztuczne ozdoby, tak jak
sztuczne kwiaty, nie pachną. Wypada, aby w katolickich
domach była choćby mała szopka lub sam żłóbek, a na
samym wierzchołku drzewka Gwiazda Betlejemska,
dobrze byłoby na gałązkach choinki umieścić kilka
aniołków pamiętając, że wszystkie ozdoby, dekoracje
poświęcamy Temu, który przyszedł na ziemię, Jezusowi
Chrystusowi w dniu Jego urodzin.
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Dzień edukacji narodowej
Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty
i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972r.
Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji
Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dzień ten uznaje
się za święto wszystkich pracowników oświaty.
W Gminie Kruszyna spotkanie z pracownikami oświaty
z okazji Święta Nauczycieli odbyło się 13 października
2017r. w Sali OSP Kruszyna. Uroczystość była
prowadzona przez Panią Ewę Kosińska dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II
w Widzowie. W uroczystości wzięli udział: Wójt Gminy
Kruszyna, przedstawiciele władz samorządowych,
radni , dyrektorzy , nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, emerytowani nauczyciele. Serdeczne
słowa do nauczycieli skierowała Pani Wójt życząc
wszelkiej pomyślności za codzienną pracę,
poświęcenie i w trud wkładany każdego dnia
w wychowanie młodego pokolenia. Piękne słowa
skierował również radny Henryk Kowalski, który

również podziękował za prace w naukę dzieci przez
nauczycieli. Podczas uroczystości zostały wręczone
nagrody Wójta dla nauczycieli szczególnie zasłużonych. Pani Wójt poinformowała obecnych gości, że
dyrektor Szkoły Podstawowej w Kruszynie Pan Paweł
Klekot został odznaczony nagrodą Śląskiego Kuratora
Oświaty. Nagrodę Wójta otrzymali nauczyciele
i dyrektorzy: Justyna Milejska – Cień, Monika Kluska,
dyrektor Ewa Kosińska , Aneta Musiał. Zostali
uhonorowani przez dyrektorów szkół i przedszkoli
również w formie nagrody pracownicy. Wyrazem
wdzięczności dla wszystkich pracowników oświaty jest
tradycyjnie symbolicznie wręczana przez Radnych
Gminy róża. Całe spotkanie odbyło się w miłej,
serdecznej atmosferze. Smacznie przygotowany
poczęstunek przez firmę cateringową „Pieprz i sól”
Marcin Wrona umilił wszystkim zebranym te piękne
chwile i był znakomitą okazję do rozmów miedzy
pracownikami szkół.
Kamila Gałkowska

Konkurs recytatorski „Opowiem Ci o mojej Ojczyźnie”
W dniu 29 listopada w Szkole Podstawowej im.
Powstańców Styczniowych w Kruszynie został
zorganizowany Powiatowy Konkurs Recytatorski pt.
„Opowiem Ci o mojej Ojczyźnie”.
Celem konkursu było uczczenie 99. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości, kształtowanie
postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży,
kształcenie umiejętności recytacji utworów poetyckich
oraz zainteresowanie uczniów literaturą piękną.
W konkursu wzięło udział czterdziestu siedmiu
uczniów - przedstawicieli dziesięciu szkół powiatu
częstochowskiego.
Uczestnicy recytowali przygotowane przez siebie
utwory poetyckie należące do kręgu poezji
patriotycznej.
Konkurs przebiegał w trzech etapach: klasy I-III
Szkoły Podstawowej, klasy IV-VII szkoły podstawowej,
klasy II-III gimnazjum.
Zmagania konkursowe oceniało niezależne jury
w składzie: Agnieszka Grudzińska-nauczyciel
konsultant RODN „WOM” w Częstochowie, Katarzyna
Sosnowska- dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Kłomnicach, Małgorzata Wierzbicka - sekretarz
Gminy Kruszyny.
Zwycięzcami konkursu w kategorii klas I-III Szkoły
Podstawowej zostali:
· Krzysztof Miśkiewicz ze Szkoły Podstawowej im.
Henryka Sienkiewicza w Rzerzęczycach - I miejsce
· Aleksandra Postawa ze Szkoły Podstawowej im.
Ojca Świętego Jana Pawła II w Widzowie – II miejsce
· Julia Burzyńska ze Szkoły Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza w Rzerzęczycach - II miejsce
· Marina Porada z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Lgocie Małej - III miejsce
· Julia Chmielewska ze Szkoły Podstawowej im.
Henryka Sienkiewicza w Rzerzęczycach - III miejsce

· Olga Misiewicz ze Szkoły Podstawowej im.
Powstańców Styczniowych w Kruszynie - wyróżnienie
· Dominika Rems ze Szkoły Podstawowej Fundacji
„Elementarz” w Jackowie - wyróżnienie
· Seweryn Tarnowski ze Szkoły Podstawowej im. Ojca
Świętego Jana Pawła II w Widzowie - wyróżnienie
W kategorii klas IV-VII Szkoły Podstawowej zostały
nagrodzone następujące osoby:
· Dominika Łapeta ze Szkoły Podstawowej Fundacji
„Elementarz” w Jackowie - I miejsce
· Paulina Łapeta ze Szkoły Podstawowej Fundacji
„Elementarz” w Jackowie - II miejsce
· Kalina Stajszczak ze Szkoły Podstawowej im. Ojca
Świętego Jana Pawła II w Widzowie - II miejsce
· Jakub Adamowski ze Szkoły Podstawowej Jana
Pawła II w Konarach - III miejsce
· Natalia Misiewicz ze Szkoły Podstawowej w Garnku
- III miejsce
· Klaudia Chrząstek ze Szkoły Podstawowej Jana
Pawła II w Konarach - III miejsce
· Weronika Biszta ze Szkoły Podstawowej nr 12 im.
Bolesława Chrobrego w Częstochowie - wyróżnienie
W kategorii gimnazjum zwycięzcami zostali:
· Maja Borowska z Gimnazjum im. Bohaterów
Września w Kruszynie - I miejsce
· Karolina Kosmala z Gimnazjum im. Bolesława Prusa
w Garnku - II miejsce
· Weronika Magdziarz z Gimnazjum im. Bolesława
Prusa w Garnku - III miejsce
· Michalina Koćwin z Gimnazjum im. Bohaterów
Września w Kruszynie - wyróżnienie
Uroczystego zamknięcia konkursu oraz wręczenia
nagród dokonała Pani Wójt Jadwiga Zawadzka,
wyrażając słowa uznania dla wszystkich uczestników
konkursu.
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Wniosek przeszedł - mamy nowe książki!
Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej im. Ojca
Świętego Jana Pawła II w Widzowie została
wzbogacona o ponad 100 nowych tytułów książek
w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa. Otrzymać tyle nowości wcale nie było tak
łatwo, przeszliśmy długą drogę, na końcu której
możemy pochwalić się zwiększonym księgozbiorem.
Po ogłoszeniu przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, że rusza program (na lata
2016-2020) mający na celu m.in. podniesienie
standardów i zaktywizowanie bibliotek publicznych,
szkolnych i pedagogicznych – należało złożyć
odpowiedni wniosek. Taki też wniosek w październiku
2016r. złożyła pani Dyrektor Ewa Kosińska na ręce
Wójta Gminy Kruszyna. Po zapoznaniu się z wszelkimi
dokumentami pani Wójt Gminy Kruszyna złożyła
wniosek do ministerstwa. Po wydaniu pozytywnej opinii
w maju 2017r została podpisana umowa pomiędzy
Wojewodą Śląskim i Gminą Kruszyna reprezentowaną
przez panią Wójt Gminy Kruszyna na dofinansowanie
zakupu książek do naszej biblioteki.
Kiedy już było wiadomo, że mamy zagwarantowane
pieniądze w ramach w/w programu - w priorytecie III:
„Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie
i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i
młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”powzięliśmy dalsze kroki.
No cóż, należało stworzyć listę tytułów najbardziej
pożądanych przez uczniów, dlatego też przeprowa-

dzaliśmy rozmowy z dziećmi na temat książek, jakie
chciałyby mieć w szkolnej bibliotece. Rozmawialiśmy
także z rodzicami oraz nauczycielami pracującymi
w naszej placówce.
Gdy już wiedzieliśmy czego nam potrzeba,
zwróciliśmy się z zapytaniem do kilku księgarni
i hurtowni książek czy posiadają tytuły, które nas
interesują i w jakiej kwocie mogą nam je dostarczyć.
Wybraliśmy Hurtownię i Księgarnię Taniej Książki
Tuliszków, która naszym zdaniem przedstawiła
najciekawszą ofertę.
W międzyczasie w Szkole Podstawowej im. Ojca
Świętego Jana Pawła II został przeprowadzony
międzyklasowy konkurs na plakat reklamujący
bibliotekę. Klasy startowały w trzech kategoriach:
w kategorii gimnazjum, w kategorii klas IV-VII
i w kategorii klas I-III.
Konkurs ten pokazał jak twórcze i zdolne są nasze
dzieciaki.
Obecnie wybrane przez ogół społeczności
uczniowskiej nowości są już w naszej bibliotece,
a uczniowie pytają, kiedy mogą wypożyczyć którąś
z nich. Dołożymy wszelkich starań, aby nastąpiło to jak
najszybciej.
Pamiętajmy, że książka między innymi rozwija naszą
wyobraźnię, wzbogaca nasz język i uczy nas
cierpliwości, ponieważ „czytanie jest dla umysłu tym,
czym gimnastyka dla ciała."
Aneta Musiał

Zaproszenie
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do udziału w Orszaku Trzech Króli,
który odbędzie się w Widzowie 6 stycznia 2018 roku.
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Widzowie
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Sukcesy sportowe naszych uczniów
„Sukces nigdy nie jest efektem słomianego zapału – tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień” - James Madison
Ostatnie lata obfitowały w wiele sukcesów, które nasi uczniowie osiągali w rozgrywkach, turniejach i zawodach sportowych na
poziomie gminy, powiatu czy rejonu. Każdy kolejny rok zawodów szkolnych przynosi coraz wyższy poziom współzawodnictwa
sportowego. Coraz więcej uczniów specjalizuje się w określonych dyscyplinach sportowych. Mocną stroną uczniów z naszej gminy jest
piłka nożna, piłka ręczna, szachy, łucznictwo, a wysokie umiejętności pozwalają im z powodzeniem stawać w szranki z rówieśnikami
z większych ośrodków.
Kończący się rok 2017, pod względem wydarzeń i sukcesów sportowych, można również uznać za bardzo udany. Największe trofea
zdobyli uczniowie ze szkół z Widzowa i Kruszyny.
Szczególną niespodziankę sprawili tej jesieni uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Widzowie
zdobywając mistrzostwo powiatu częstochowskiego w piłce nożnej chłopców - rocznik gimnazjalny. W tegorocznych rozrywkach
wystartowało 20 zespołów podzielonych na 4 grupy eliminacyjne,
spośród których tylko 2 drużyny mogły awansować do dalszych gier. Aby
dotrzeć do upragnionego finału, należało przebrnąć przez 3 turnieje
eliminacyjne. Finał odbył się w Kruszynie 18.10.2017 r. Piłkarze
z Widzowa pokonali Mstów 3:1 (bramki zdobyli: Michał Górecki, Kacper
Kokoszczyk, Bartosz Perliński ). Drużyna pod opieką trenera Sylwestra
Rorata grała w składzie: Piotr Gieroń, Kacper Kokoszczyk, Dawid
Bobrowski, Bartosz Perliński, Michał Górecki, Kacper Śliwakowski,
Wojciech Górecki, Arkadiusz Kręt, Dawid Milejski-Cień, Bartosz Dyksy,
Miłosz Porada, Aleksander Postawa. Uczniowie z Widzowa będą
reprezentowali powiat częstochowski w zawodach rejonowych wiosną
2018 roku.
Ponadto drużyna z Widzowa po raz drugi z rzędu została wicemistrzem
powiatu częstochowskiego w piłce ręcznej chłopców szkół
gimnazjalnych (II miejsce chłopcy zajęli również w 2016 roku). Piłka
ręczna w szkole w Widzowie jest niezwykle popularną dyscypliną sportu,
w którą chętnie grają uczniowie na nowo wybudowanym boisku, które
tętni życiem zarówno w godzinach lekcyjnych jak i popołudniowych. Praca wykonana podczas zajęć wychowania fizycznego i zajęciach
pozalekcyjnych nie poszła na marne. W rundzie eliminacyjnej, która odbyła się 17 XI br. w Blachowni, Widzów pokonał drużynę
gospodarzy oraz reprezentację Konopisk i Kamienicy Polskiej. W finale rozgrywek, który miał miejsce 23 listopada w Lelowie, nasi
młodzi piłkarze uzyskali następujące wyniki:Widzów - Mstów 16 : 12, Widzów - Lelów14 :24. Drużynę z Widzowa reprezentowali: Miłosz
Porada, Dawid Bobrowski, Michał Górecki, Piotr Gieroń, Szymon Żurek, Kacper Kokoszczyk, Bartosz Perliński, Kacper Śliwakowski,
Wojciech Górecki, Szymon Kaczmarzyński, Aleksander Postawa, Bartosz Dyksy, Kacper Kołaczkowski, Michał Renszmid, Oskar
Półrola, Mateusz Szczakowski. Trener - Rorat Sylwester.
Powody do dumy mają także ich młodsi koledzy ze Szkoły Podstawowej w Widzowie, którzy w turnieju o „Puchar Tymbarka
- z podwórka na stadion” awansowali do finału wojewódzkiego w Katowicach, który odbędzie się wiosną 2018 roku.
Nie mniejsze osiągnięcia mają na swoim koncie uczniowie ze szkoły
w Kruszynie. Tu z kolei w dziedzinie sportu prym wiodą dziewczęta.
17 października br. uczennice z Kruszyny powtórzyły swój sukces
sprzed roku zdobywając wicemistrzostwo powiatu częstochowskiego
w piłce nożnej dziewcząt. Piłka nożna kobiet, która jest ogólnie w Polsce
dużo mniej popularna niż jej męska odmiana, w Kruszynie ma spore
rzesze zwolenniczek, a rozpropagował ją przed kilkoma laty nauczyciel
wuefu p. Marek Smoliński. Wspomniane zawody odbyły się w sąsiednich
Kłomnicach, a organizatorem Gimnazjady był Szkolny Związek
Sportowy Powiatu Częstochowskiego. Uczestniczyło w nich 8 drużyn.
Reprezentacja szkoły w Kruszynie szczęśliwie przebrnęła eliminacje
wygrywając wszystkie spotkania bez straty bramki. Podobnie jak w roku
ubiegłym w finale spotkały się te same drużyny – nasze gimnazjalistki
zmierzyły się z rówieśnicami z Kłomnic. Po zaciętej walce ustąpiły
kłomniczankom 2:1. Reprezentacja Kruszyny w składzie: Daria
Przygodzka, Oliwia Kokoszka, Julia Mucha, Monika Wojcik, Aleksandra
Woźniak, Dominika Peszke, Olga Bawor, Kinga Wałek, Kinga Gołda,
Martyna Kubik, Dominika Polewska, przygotowywała się do rozgrywek pod okiem p. Magdaleny Chrząstek.
Uczennice z Kruszyny mogą pochwalić się także sukcesami w innej dziedzinie sportu - piłce ręcznej. Szczęśliwa data dla naszych
szczypiornistek to 14 listopada br. Tego dnia w Lelowie odbył się finał Gimnazjady Powiatu Częstochowskiego w piłce ręcznej dziewcząt.
Zmagania były podzielone na 2 etapy, a uczestniczyło w nich 10 drużyn. I tym razem trud kilkomiesięcznych treningów prowadzonych
przez p. Magdalenę Chrząstek nie poszedł na marne – nasze uczennice po raz kolejny stanęły na podium. Po przegranej z drużyną
z Przyrowa (13:5) nasze zawodniczki pokonały Dąbrowę Zieloną (6:3), tym samym zapewniając sobie III miejsce. W skład reprezentacji
weszły: Julia Mucha, Monika Wójcik, Aleksandra Woźniak, Weronika Knaś, Kinga Wałek, Daria Przygodzka, Olga Bawor, Martyna
Kubik, Oliwia Kokoszka. Warto nadmienić, że to już 5 puchar w karierze sportowej tychże dziewcząt.
Dziękujemy naszym młodym sportowcom za wytrwałość, zaangażowanie i pracę, która pomogła im zwycięsko przejść przez
prawdziwy ogień sportowych zmagań. Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy!

Agnieszka Włodarczyk-Peszke
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