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ODZNACZENIA DLA STRAŻAKÓW
Marzanna Janeczek

4 maja br. na sali gimnastycznej w Kruszynie odbyło się spotkanie władz gminy ze strażakami. 
W spotkaniu uczestniczył także Wicewojewoda Sląski p. Stanisław Dąbrowa. Do Kruszyny przybył 

w celu wręczenia 
o d z n a c z e ń  
państwowych dla 
p .  H e n r y k a  
K o w a l s k i e g o   
s o ł t y s a  
B o g u s ł a w i c  
i  p .  M a c i e j a  
Poroszewskiego 
prezesa OSP w 
Bogusławicach. 
O odznaczenie 
tych osób wystąpił 
W ó j t  G m i n y  
docenia jąc ich 
o f i a r n o ś ć

 i zaangażowanie w usuwanie skutków trąby powietrznej, jaka 
nawiedziła w ubiegłym roku Bogusławice. Ponadto 

kilkudziesięciu strażaków udekorowanych zostało odznaczeniami związkowymi za 
zasługi dla pożarnictwa, o co wystąpiły niektóre zarządy OSP. 
Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia Pocztów Sztandarowych i hymnu. 

Następnie Sekretarz Gminy p. Małgorzata Wierzbicka powitała wszystkich przybyłych 
gości: I Wicewojewodę Śląskiego, władze Gminy, Radnych Gminy, sołtysów, 
pracowników Urzędu Gminy i oczywiście 
strażaków.
 Wręczenia Brązowych Krzyży Zasługi, 
dokonał  I  Wicewojewoda Śląski  
p. Stanisław Dąbrowa.
Złote, srebrne i brązowe medale za 
zasługi dla pożarnictwa wręczali: Wójt 
Gminy Bogusław Mielczarek, Prezes 
Gminnego Zarządu OSP Maciej  
Poroszewski i Komendant Zarządu 
Gminnego OSP Marian Klekot.
 O podziękowaniach dla strażaków, 
w tym wyjątkowym dniu nie zapomniała 
młodzież Szkoły Podstawoweji Gimnazjum w Kruszynie, która z tej okazji 
przygotowała program artystyczny. Uroczystość uświetnił koncert orkiestry dętej 
z Kruszyny pod kierownictwem p. Andrzeja Powroźnika.                      +
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Autostrada Wasza a problemy nasze...
Bogusław Mielczarek - Wójt Gminy

To już trzecie podejście 
do przebudowy "gierkówki"  
na autostradę płatną.  Przysłowie 
mówi do trzech razy sztuka, więc 
tym razem  będzie  na poważnie.

Jest  rządowa umowa 
z hiszpańsko-polskim konsorcjum 
Autostrada-Południe. Na razie trwa 
projektowanie a sama budowa 
odcinka Stryków-Częstochowa ma 
ruszyć  w  p rzysz łym roku .  
Na obejście Częstochowy i odcinek 
do Pyrzowic inwestor ma jeszcze 
pięć lat.

Ani z Warszawy, ani nawet
z  K a t o w i c  n i e  w i d a ć  j a k  
ta  inwestycja komplikuje  warunki 
k o m u n i k a c y j n e  w  c z ę ś c i  

województwa położonej na północ od Częstochowy. Nawet ze stolicy naszego 
powiatu problem był do niedawna niezupełnie czytelny. Do czasu, gdy ktoś 
w Warszawie postanowił Częstochowę rozjechać, doprowadzając na jej rogatki 
autostradę od samego Gdańska. 
Warszawiacy nigdy nie mieli sentymentów dla Śląska. Pretenduje do pierwszej 
aglomeracji w kraju, meczy Euro-2012 domaga się prezentując gotowy stadion, 
o autonomii przebąkuje...  Nie przypuszczałem jednak, że zemszczą się 
za to na Częstochowie. I na nas przy okazji. 

Szacowny inwestor, ktokolwiek by nim nie był, dostanie istniejącą 
drogę. Zrobi jakąś kosmetykę, ogrodzi, ustawi bramki i będzie pobierał myto. 
A jak się dorobi, to po pięciu latach pomyśli o budowie obejścia Częstochowy.  
Oj szczodre to państwo nasze, szczodre. Szkoda, że nie dla wszystkich. 
         Nie trudno sobie wyobrazić krajobraz po wielkiej budowie. Zlikwidowane 
zostaną jednopoziomowe skrzyżowania w Bogusławicach i Wikłowie. 
Dla naszych mieszkańców zamknie się okno na świat. To wystarczy by naszą 
komunikację samochodową cofnąć o 30 lat. Musimy wrócić na drogę krajową 
nr 91, gdzie ruch zapewne zwielokrotni się. Wjazd do Częstochowy też może 
być niełatwym  testem odporności psychicznej kierowców. Zwłaszcza, 
że i miasto szykuje się do gruntownej przebudowy ul. Warszawskiej.
         Na razie  nasze wystąpienia, stanowiska i postulaty odnośne władze 
traktują jak brzęczenie natrętnej muchy. Lekkie zaniepokojenie wzbudziła tylko 
wzmianka o gotowości naszego społeczeństwa do blokady DK-1, o czym 
niefrasobliwie wspomniałem przy jakiejś okazji. Wyraźny wyraz supremacji 
demokracji bezpośredniej nad pośrednią.
         Istotą planowanych rozwiązań jest odcięcie od autostrady kilku tysięcy 
pojazdów lokalnych, korzystających od lat z DK-1 i skierowanie ich 
na nieprzygotowane do tego celu drogi powiatowe i gminne. Akurat odwrotnie 
jak się to robi na całym świecie. 
         Jest jeszcze czas by przygotować drogi lokalne do zasadniczej zmiany 
natężenia ruchu.  W ramach rządowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych  Gmina przebudowała  drogę przez Bogusławice. Wcześniej, 
współdziałanie z powiatem zaowocowało wydatną poprawą nawierzchni 
do Borowna.  Ale zasadnicza część autostradowego problemu leży poza 
granicami gminy: w Mykanowie, Rędzinach i Częstochowie. Miejmy nadzieję, 
że współdziałanie z tymi jednostkami przyniesie skutek satysfakcjonujący 
naszych mieszkańców.

A na komunikacyjnych kłopotach w przyszłości sprawa się nie kończy. 
Wcześniej  niektóre drogi lokalne zamienią się w dojazdowe do placu budowy, 
ruch jedną nitką DK-1 w trakcie budowy uniemożliwi jej poprzeczne 
przekraczanie, narażeni będziemy na hałas i inne uciążliwości. 

O tych i innych lokalnych problemach dyskutowaliśmy na sesji Rady 
Gminy w dniu 26 czerwca w obecności  przedstawicieli Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad. Uzyskaliśmy przyrzeczenie, że postulaty nasze 
przedstawione zostaną na najbliższej Radzie Budowy autostrady. Może 
inwestor odniesie się do nich ze zrozumieniem. +
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ruchu drogowego. PLACE ZABAW DLA DZIECI
W Widzowie plac zabaw ma powstać na prywatnej 

Joanna Normont  Tarnowska 
działce o powierzchni 0,23 ha. Będzie wyposażony 

W dniu 6 kwietnia br. Został złożony do Urzędu 
w atrakcyjne dla najmłodszych urządzenia i ogrodzony. Koszt 

Marszałkowskiego w Katowicach wniosek o dotację do 
całego przedsięwzięcia w Widzowie to 35.175zł, z budżetu 

przedsięwzięć odnowy wsi w ramach PROGRAMU ODNOWY 
gminy na ten cel przeznaczone jest 14.000zł, wnioskowana 

WSI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.  Wnioskiem o dotację 
kwota dotacji to 16.000zł, natomiast wkład własny 

zostały objęte dwa projekty na budowę placów zabaw 
mieszkańców  5175zł. 

w miejscowościach Widzów i Lgota Mała.
Podobny plac zabaw ma powstać w Lgocie Małej. 

Budowa przedmiotowych placów zabaw ma na celu 
Pod budowę przeznaczono nieruchomość komunalną 

zapewnienie dzieciom aktywnego i  bezpiecznego spędzania 
o powierzchni ok. 0,11ha. Z budżetu gminy na budowę placu 

wolnego czasu zabaw, a tym samym podniesienie 
zabaw w Lgocie Małej przeznaczona jest kwota 13.500zł, 

bezpieczeństwa na ulicach i drogach. Z konieczności znaczna 
wkład własny mieszkańców  3775zł, koszt całego 

liczba najmłodszych spędza wolny czas na drogach narażając 
przedsięwzięcia to 33.775zł, wnioskowana kwota dotacji to 

się tym samym na potencjalne niebezpieczeństwo wypadku, a 
16.500zł.             +

może nawet śmierci, powodując zagrożenie dla uczestników 

REMONTY DRÓG
Daniel Wieczorek

Na terenie naszej gminy prowadzone są, w miarę możliwości na bieżąco, remonty dróg gminnych, część  
z zaplanowanych remontów jest już realizowana, część jest na etapie przygotowań.
Wykonano dokumentację remontowanej / modernizowanej drogi gminnej w Kruszynie, ul. Huby zgłoszonej do dofinansowania 
w ramach FOGR. 

Zlecono wykonanie dokumentacji technicznych na remont dróg gminnych w następujących miejscowościach:
- Kruszyna, ul. Ogrodowa - 520mb
- Lgota Mała, ul. Ogrodowa - 310mb
- Jacków Pustkowie - 270mb
- Widzów, ul. Kościelna  - 170mb

Do pięciu firm wysłano zapytanie o koszt robót budowlanych obejmujących  zadanie pod nazwą „Remont drogi gminnej 
Nr 694506 S na odcinku 220m w miejscowości Widzówek. Spośród nadesłanychtrzech ofert, wybrano najbardziej atrakcyjną, którą 
złożył „Prywatny Zakład Usług Drogowych Eugeniusz Minda”  z Kruszyny. Proponowana cena za wykonanie remontu 
przedmiotowej drogi to 18.640, 38zł brutto.

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę drogi gminnej długości 2000m relacji Łęg - Kijów - 
Jankowice o numerach 694007 S, 694190 S gmina Kruszyna, obejmujące działki o numerach ewidencyjnych 444 obręb Łęg oraz 
422, 425, 427, 429 obręb Kijow. 
Projekt przewiduje wzmocnienie istniejącej nawierzchni szutrowej i ułożenie dywanika asfaltowego.  Kosztorys opiewa na kilkaset 
tysięcy zł. W związku z tak wysokim kosztem przebudowy, gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie tego zadania w ramach 
Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych w 2010r.
Wójt Gminy p. Bogusław Mielczarek zwrócił się z oficjalnym pismem do Wójta Gminy Ładzice o wsparcie finansowe tego zadania
 i zawarcie stosownego porozumienia. Realizacja projektu zniosłaby barierę komunikacyjną pomiędzy sąsiadującymi gminami, 
powiatami i województwami.
Podkreślić należy, że w br. dobrze układa się współpraca z Powiatowym Zarządem Dróg w Częstochowie. Przy dofinansowaniu 
gminy, powiat w br. wykona 1770 mb nakladek na drodogach: Kruszyna -  Jacków, Wikłów -  Łęg i ul. Kościelna w Kruszynie.
Rozpocznie się wreszcie przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Widzowie oraz budowa odcinka na drodze Lgota - Jacków - Zdrowa. 
To ostatnie zadanie będzie finansowane przez budżet powiatu, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych oraz Gminę Kruszyna i Gminę 
Kłomnice.

     +        

Wyniki wyborów do 
Europarlamentu

Małgorzata Wierzbicka

W dniu 7.06. 2009 r  odbyły się wybory do 
Parlamentu Europejskiego .W gminie Kruszyna powołane 
zostały 4 obwody wyborcze : Kruszyna, Lgota Mała, Jacków, 
Widzów

W każdym obwodzie pracowała 10 osobowa 
Komisja powołana zarządzeniem wójta. Kandydatów na 
członków obwodowych komisji zgłaszały partie polityczne.
Frekwencja w naszej gminie wyniosła 16%
Ilość głosów na poszczególne partie kształtowała się 
następująco:
Unia Polityki Realnej - 7 głosów, Polskie Stronnictwo 
Ludowe - 103 głosy, Samoobrona RP - 20 głosów, Polska 
Partia Pracy -7 głosów, Libertas - 12 głosów, SLD UP - 80 
głosów, Centrolewica - 11 głosów, Prawica RP - 17 głosów, 
PO-162głosy,PIS -128 głosów, Naprzód Polsko Piast -
 2 głosy.
Najwięcej głosów zdobyli: Jerzy Buzek (PO) - 121 głosów, 
Migalski  Marek (PIS) - 94 głosy, Gmitruk Stanisław (PSL) - 
68 głosów, Gierek Adam (SLD-UP) - 41 głosów.

+  

Uchwały  Rady Gminy Kruszyna 
podjęte na Sesji w dniu 

26 czerwca 2009r.
Grażyna Olczyk

W dniu 26 czerwca br. na XXI Sesji Rady Gminy 
podjęto następujące uchwały:

- Uchwała nr XXI/133/09 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 
Kruszyna,
- Uchwała nr XXI/134/09 w sprawie wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących 
fundusz sołecki,
- Uchwała nr XXI/135/09 w sprawie regulaminu utrzymania 
porządku i czystości w gminie,
- Uchwala nr XXI/136/09 w sprawie udzielenia Samorządowi 
Powiatu Częstochowskiego pomocy finansowej na zadanie 
drogowe pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 116S Zdrowa- 
Jacków- Pieńki Szczepockie”,
- Uchwała nr  XXI/137/09 w sprawie zmian do budżetu Gminy 
Kruszyna na rok 2009,
- Uchwała nr XXI/138/09 w sprawie wprowadzenia zmian do 
Uchwały Nr XI/66/08 z dnia 22 lutego 2008r.

 
    +  
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Iwona Organka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie złożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w 
Katowicach Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu VII 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Dzięki Staraniom GOPS-u pozyskana dotacja pozwoliła już od marca 2009r. rozpocząć realizację projektu systemowego 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez środki pomocy społecznej.
Projekt pod nazwą „Aktywacja społeczno  zawodowa bezrobotnych w gminie Kruszyna” pozwolił objąć wsparciem 12 osób z terenu 
naszej gminy. W projekcie biorą udział zarówno kobiety jak i mężczyźni, bezrobotni lub pozostający bez pracy, długotrwale 
korzystający z różnych form pomocy społecznej.
Celami projektu są w szczególności: zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły, zmotywowanie beneficjentów do 
aktywnego poszukiwania pracy, zniesienie bariery psychologicznej wynikającej z braku zatrudnienia, zwiększenie kwalifikacji 
zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy, doskonalenie umiejętności zawodowych i 
podniesienie zdolności do zatrudnienia, podniesienie poziomu życia.

Całkowity koszt projektu wyniesie 133.666,00 zł, w tym wkład własny GOPSu 14.034,93zł.
Informujemy, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację projektu systemowego. Udział bierze 

12 beneficjentów projektu.                       +

Projekt Systemowy - Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki 2007-2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
WÓJTA w okresie międzysesyjnym 
tj. Od dnia 26.04 2009r do dnia 
26.06.2009r.
Grażyna Olczyk

- Zarządzeniem Nr 0151-1/8/09 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 
30 kwietnia 2009r. zwiększono dochody i wydatki poprzez 
wprowadzenie dotacji na obsługę wyborów do Parlamentu 
Europejskiego w kwocie 4.457 zł oraz dotację na dodatek do 
wynagrodzenia dla pracowników socjalnych  kwota 4.500 zł,
- Zarządzeniem Nr 0151-1/9/09 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 
22 maja 2009r. zwiększono dochody i wydatki poprzez 
wprowadzenie dotacji z ŚUW na zwrot podatku akcyzowego  
49.249,39 zł oraz dotacje na dożywianie dzieci w szkołach  
2.105 zł,
- Zarządzeniem Nr 0151-1/10/09 Wójta Gminy Kruszyna 
z dnia 5 czerwca 2009r. wprowadzono do budżetu dotację 
Wojewody Śląskiego w kwocie 5.445 zł na Wybory do 
Parlamentu Europejskiego,
- Trwają prace przy przebudowie drogi gminnej Kruszyna  
Bogusławice prowadzone przez Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowo  Mostowych Kłobuck, ul. Wojska Polskiego 8 , 42-
100. przeprowadzono już 2 odbiory częściowe, za które 
wykonawca wystawił faktury częściowe. Kwota faktur to 
244.437,71 zł brutto. Roboty, zgodnie z umową, winny się 
zakończyć 25 lipca 2009r,
- W ramach remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych 
dróg gminnych mieszanką grysowo  emulsyjną przy użyciu 
Patchera, który wykonała firma P.P.H.U. „POLMAX” 
wbudowano 80 ton mieszanki. Koszt remontu wyniósł 33.184 
zł,
- Wykonany został przegląd dwóch obiektów mostowych 
położonych w ciągu dróg gminnych nr 694500 S i 694503 S 
w miejscowości Widzówek gmina Kruszyna,
- Wykonana została dokumentacja projektowo  kosztorysowa 
przez firmę „Mediatech” remontu drogi gminnej nr 694007 S 
(odcinek o długości 825m), 694190 S (odcinek długości 795m) 
relacji Łęg  - Kijów  Jankowice. Koszt opracowania wyniósł 
4.880 zł,
- Wykonana została również dokumentacja remontowanej 
drogi gminnej w miejscowości Kruszyna ul. Huby zgłoszonej 
do dofinansowania w ramach FOGR. Koszt projektu  2.200 zł,
- Zlecono wykonanie dokumentacji technicznych na remont 
dróg gminnych w następujących miejscowościach:
- Kruszyna, ul. Ogrodowa  520 mb, 
- Lgota Mała, ul. Ogrodowa  310  mb,
- Jacków Pustkowie  270 mb,
- Widzów, ul. Kościelna  170 mb;
- Wykonana została dokumentacja projektowo  kosztorysowa 

kotłowni zlokalizowanej w budynku Szkoły Podstawowej 
w miejscowości Jacków. Opracowanie wykonał Zakład Usług 
Projektowych Wykonawczych i Handlu „KOTŁOPROJEKT” 
za cenę brutto 4.880 zł;
- W dniu 03.06.2009r przetarg na zadania p.n. „Przebudowa i 
rozbudowa przychodni lekarskiej przy ul. Kmicica 10 
w Kruszynie”
- Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych 
obejmujących „Budowę trybun przy boisku piłki nożnej 
w Widzówku, na istniejącym wale ziemnym”  II etap. Prace 
będzie wykonywała firma prowadząca roboty w roku 
poprzednim, tj. zakład Remontowo Budowlano Instalatorski 
„BUDO  MAX” z siedzibą w Częstochowie. Koszt budowy 
części trybun to kwota 38.475 zł;
- podpisano umowę z „HYDROMEX PLUS” ZASKÓRSCY 
SP.J. ul. Dobrzyńska 151/153, 42-200 Częstochowa na 
zadanie p.n. „Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna 
obejmującej miejscowości Widzów i część Teklinowa”. Koszt 
inwestycji to kwota brutto: 3.290.563,26 zł;
- Urząd Marszałkowski udzielił dotacji na 2 place zabaw. 
W związku z tym place ustawione zostaną w Lgocie Malej oraz 
w Widzowie;
- W dniu 19 czerwca 2009r. zawarta została umowa użyczenia 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Widzowie nieruchomości 
zabudowanej budynkiem strażnicy oraz działki na której 
znajduje się zbiornik wodny do celów przeciwpożarowych;
- Na dzień 30 lipca 2009r. rozpisany jest ustny przetarg na 
sprzedaż działki nr 329 w Babach. Cena wywoławcza 21.137 
zł. Wadium 2.100 zł;
-  Na dzień 30 lipca 2009r. rozpisany jest również przetarg na 
sprzedaż 8 działek letniskowych w Kijowie;
- Z dniem 1 marca 2009r. GOPS rozpoczął realizację Projektu 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  tytuł projektu 
„Aktywizacja społeczno  zawodowa bezrobotnych w Gminie 
Kruszyna”. Koszt projektu 133.666 zł w tym 14.034,93 zł 
stanowi wkład własny. W ramach projektu działaniami objęto 
12 osób, osób posiadających niskie wykształcenie, brak 
doświadczenia zawodowego, brak umiejętności „poruszania 
się na rynku pracy”. W celu podniesienia zdolności do 
zatrudnienia, osoby zostaną objęte kompleksowym 
wsparciem poradnictwa specjalistycznego, warsztatami 
w zakresie: poszukiwania pracy, radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach oraz objęci różnego typu szkoleniami zawodowymi, 
uzyskując w tym zakresie stosowny dokument. Celem 
ogólnym projektu jest zwiększenie aktywizacji zawodowej 
osób bezrobotnych, będących długotrwale klientami pomocy 
społecznej.

    +   
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Kronika Gminnego Przedszkola w Lgocie Małej  zakończenie
Joanna  Stacherczak

Minął kolejny rok szkolny, wkrótce zaczną się, tak wyczekiwane również przez przedszkolaków, wakacje. A oto ostatnia 
porcja ciekawych wydarzeń, które zadziały się w naszej placówce, wzbogacając i uatrakcyjniając codzienną rzeczywistość.
20.04.2009r. Przedszkolaki sprzątały świat czyli swoje najbliższe otoczenie. Uczyły się chronić przyrodę i dbać o nią. Poznawały 
pojęcie „ekologia", tak ważne w czasie globalnego zaśmiecania i niszczenia środowiska naturalnego przez człowieka. Mamy 
nadzieję, że nawyki wyniesione z przedszkola zaprocentują w przyszłości. 
21.04.2009r. Odbyła się wycieczka do drukarni w Częstochowie, gdzie dzieci zapoznały się z procesem drukowania ulotek, 
czasopism,kalendarzy i itp. Obejrzały maszyny drukarskie, zwiedziły cały zakład. Drugim etapem wycieczki była bajka 
pt.„Czarnoksiężnik z krainy Oz", którą obejrzały w Klubie „Politechnik". Przedstawienie bardzo się dzieciom podobało, a niektórzy 
wylosowali nawet nagrody.
4.05.2009r. Dzieci wybrały się do  remizy strażackiej. Spotkały się tam ze strażakiem, który opowiedział im o swojej pracy oraz 
o przyczynach, skutkach  i sposobach zapobiegania pożarom.
Przedszkolaki zadawały pytania, słuchały wyjaśnień, zgłaszały swoje wątpliwości i przeżycia, oglądały i nazywały części stroju 
strażackiego, dostępnego sprzętu oraz urządzeń. Na koniec wręczyły kwiaty i złożyły życzenia  z okazji Dnia Strażaka.
25.05.2009r Dzieci sześcioletnie pod opieką p. Małgorzaty Piaseckiej  wzięły udział w VIII Gminnym Przeglądzie Artystycznym pod 
hasłem: „Można inaczej..." Przedstawiły program artystyczny, za który otrzymały I miejsce.
26.05.2009r. Tego dnia do przedszkola zaproszone zostały wszystkie Mamy, a dzieci  wierszem, piosenką, inscenizacją, tańcem , 
własnoręcznie wykonanym upominkiem i laurką podziękowały  za ich miłość i  troskę. Były życzenia dla Mam: zdrowia, szczęścia 
i samych słonecznych dni, a potem słodki poczęstunek i  zabawa na placu przedszkolnym.
1.06.2009r. Z okazji Dnia Dziecka zorganizowana została wycieczka do ZOO w Łodzi. Dzieci zobaczyły egzotyczne zwierzęta, gady, 
płazy i ryby. Odwiedziły dinozaury w „Dinolandii", a jednego dało się nawet odkopać. Bawiły się na placu zabaw. Zmęczone, ale 
i zadowolone wróciły do domów.
16.06.2009r. Wzięliśmy udział w imprezie pt."Dzień bez przemocy" zorganizowanej przez Gimnazjum w Widzowie. Były zawody 
sprawnościowe na sali gimnastycznej i konkurs plastyczny.
Odwiedziliśmy też dzieci z zaprzyjaźnionego Przedszkola w Widzowie.
19.06.2009r. Zakończenie roku szkolnego (symboliczne, gdyż przedszkole pracuje do 30.06) połączyliśmy z Dniem Ojca. Były 
wiersze, piosenki, inscenizacje, taniec i upominki, słodki poczęstunek i wspólne zabawy na placu zabaw. 
W listopadzie 2008r. p. Anna Mucha przygotowała scenariusz i przeprowadziła z grupą dzieci 3,4,5  letnich zajęcie dotyczące życia 
i zwyczajów niedźwiedzi brunatnych. Scenariusz ten i przebieg zajęcia wysłany został na konkurs Misia Haribo pt. „Poznaj Misie". 
Okazał się na tyle oryginalny i pouczający, że w ogólnopolskim konkursie zajął III miejsce. Gratulacje.

Dzień za dniem szybko płynie, ani się obejrzeliśmy upłyną kolejny rok przedszkolny. Dzieci sześcioletnie pożegnaliśmy, 
gdyż po wakacjach rozpoczną naukę w szkole. W progach przedszkola zagoszczą nowi wychowankowie. Dla nich przygotujemy 
nowe imprezy, uroczystości i atrakcje.  
A na razie wszystkim życzymy zdrowych, słonecznych, bezpiecznych i radosnych wakacji, pełnych przygód i niezapomnianych 
wrażeń.

                +

VIII Turniej Piłki Nożnej „Jacków 2009" 
I Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Częstochowskiego

Danuta Kulińska

W dniu 9 maja 2009r w Szkole Podstawowej w Jackowie odbył się VIII Turniej Piłki Nożnej „Jacków 2009" 
współfinansowany przez Starostę Częstochowskiego.

W turnieju wzięły udział drużyny ze szkół podstawowych z terenu Gminy Kruszyna tzn.: Szkoły Podstawowej 
w Widzowie, Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Styczniowych w Kruszynie, Zespołu Szkolno  Przedszkolnego w Lgocie Małej oraz 
Szkoły Podstawowej w Jackowie.
Zwycięska drużyną okazała się drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Styczniowych w Kruszynie, która wywalczyła 9 pkt. 
i strzeliła 12 bramek w rozgrywkach zdobywając jednocześnie I miejsce i otrzymując „Puchar Starosty Częstochowskiego".
II miejsce wywalczyła drużyna „Stokrotka" ze Szkoły Podstawowej w Jackowie (4pkt. i 5 bramek), III miejsce  reprezentanci Zespołu 
Szkolno  Przedszkolnego w Lgocie Małej (4pkt. i 3 bramki), a IV miejsce  uczniowie Szkoły Podstawowej w Widzowie (0 pkt. i 0 
bramek). Uczestniczące drużyny otrzymały pamiątkowe medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci piłek.

Po uroczystym rozdaniu nagród uczestnicy rozgrywek mogli skorzystać z przygotowanego poczęstunku i wspólnego 
pieczenia kiełbasek, co sprzyja zacieśnianiu przyjaźni między członkami poszczególnych drużyn.

Organizator turnieju w imieniu własnym i uczestników pragnie podziękować Panu Staroście Częstochowskiemu 
za pomoc w pozyskaniu środków na rzecz organizacji VIII Turnieju Piłki Nożnej „Jacków 2009".     

      +

Rozdanie nagród w konkursie literackim
Edyta Bauć

W dniu 17 marca 2009 r. o godz. 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach odbył się wieczór literacki, podczas 
którego wręczono nagrody laureatom i uczestnikom konkursu „Nasza mała ojczyzna w opowiadaniach, legendach i baśniach".
Pomysłodawcami i organizatorami konkursu była Lokalna Grupa Działania „Razem na wyżyny" oraz Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej Oddział Dekanalny w Kłomnicach.
Celem konkursu było pobudzenie aktywności twórczej i poznawczej uczniów, zgromadzenie legend i opowiadań o terenie gmin 
Kłomnice, Kruszyna, Miedźno, Mykanów i Rędziny, które zostaną wydane jako zbiór najpiękniejszych utworów promujących lokalną 
historię i kulturę.
Prace były oceniane przez czteroosobową komisję w składzie: Krzysztof Wójcik- przewodniczący, Maria Głowieńkowska, 
Agnieszka Senderecka i Janusz  Pawlikowski.

Nagrody w konkursie przydzielono w dwóch kategoriach : 
Szkoły podstawowe klasy IV-VI; w tej kategorii zgłoszono 48 prac z 11 szkół 
Szkoły gimnazjalne klasy I-III; w tej kategorii  wpłynęły 24 prace z 8 gimnazjów.

Na wieczór literacki przybyli autorzy prac ze swoimi nauczycielami i rodzicami. 

Ciąg dalszy na str.13



       

Na koła się droga nawleka...
Eliza Ogrodowczyk Spędzaj swój czas mile

Pokonując
Kolejne mile                        

Już po raz trzeci miłośnicy „dwóch kółek” mieli okazję mile spędzić popołudnie poznając przy tym drogi i bezdroża 
najbliższych okolic. 

W dniu 31 maja odbył się III Gminny Rajd Rowerowy  Kruszyna 2009. Miejscem startu był tradycyjnie plac targowy 
w Kruszynie. Na start zgłosiło się osiemdziesięciu uczestników.  Cieszy 
fakt, iż oprócz mieszkańców naszej gminy, rajd budzi zainteresowanie 
również wśród osób z gmin sąsiednich. Gościliśmy uczestników
 z Mykanowa, Częstochowy i Kłobucka. Powszechnie wiadomo, że 

czynny wypoczynek jest atrakcyjny dla osób w różnym wieku  
od seniorów, po przedszkolaki  tacy też byli uczestnicy rajdu. 
Pokonali oni trasę 25 km mijając po drodze okolice 
Bogusławic, Borowna i Zdrowej. Na mecie rajdu, która 
znajdowała się na terenie OSP w Jackowie czekał na nich 

poczęstunek. Tam też odbyło się losowanie nagród, a nagrodą 
główną zgodnie z wypracowaną już tradycją  również w bieżącym 
roku był rower, tym razem ufundowany przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie. Los oddał 
go w ręce jednego z najmłodszych uczestników. Miłą pamiątką był 
znaczek rajdowy zaprojektowany jak co roku przez Magdalenę 
Ogrodowczyk, przypominający udział w imprezie.  

Organizatorzy rajdu, tj. Fundacja „Szerokie 
Horyzonty”, Szkoła Podstawowa w Jackowie i Urząd Gminy 
w Kruszynie, składają serdeczne podziękowania OSP 
w Jackowie za pomoc w urządzeniu mety rajdu, radnemu 
powiatu częstochowskiego panu Adamowi Wochalowi, który 
po raz trzeci już wsparł organizację Rajdu,  jak również 
wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji tej imprezy. 

Już teraz zapraszamy do wzięcia udziału w IV 
Gminnym Rajdzie Rowerowym już za rok, 
a tymczasem wszyscy, którzy posiadają 
sprawny rower, a chcieliby zwiedzić bliższą 
i dalszą okolicę proszeni są o kontakt 
ze Sławkiem Pruciakiem tel.790282634,
e-mail:    

                   +
spruciak@gmail.com
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wyróżnienie zdobyte na Gminnym Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej organizowanym przez GOK Kłomnice. Gościnnie 
braliśmy udział w VIII Gminnym Przeglądzie Artystycznym 
„ Można inaczej" organizowanym przez Szkołę podstawową 
w Jackowie. Przygotowaliśmy również oprawę muzyczną do 
Mszy Św. w Kaplicy w Lgocie Małej. Dzieci uczęszczają także 
na naukę gry na pianinie i gitarze. 
   W czasie wakacji zajęć nie ma, jednakże na początku 
sierpnia odbędą się tygodniowe warsztaty przygotowujące do 
występu na uroczystości upamiętniającej wydarzenia 
4 września  organizowanej przez Urząd Gminy w Kruszynie. 
Chcemy, aby Studio Piosenki się rozwijało dlatego też 
zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież, które chcą rozwijać 
swoje talenty muzyczne, zaprezentować swoje umiejętności 
szerszej publiczności do uczestnictwa w zajęciach już po 
wakacjach. Bliższych informacji udziela  p. Paweł Nowak  
tel.: 0 601 730 045  oraz Halina Pruciak tel.: 0 665 815 416,
E-mail.:fundacjahoryzonty@gmail.com    

+

Głos Gminy

8

Oświata / Kultura

maj / czerwiec 2009

Studio Piosenki w Lgocie Małej
Halina Pruciak

   Od kwietnia tego roku Fundacja „ Szerokie 
Horyzonty" korzystając z gościnności Szkoły 
Podstawowej w Lgocie Małej prowadzi 
„Studio Piosenki". Zajęcia prowadzi p. Paweł 
Nowak, który jest właścicielem firmy „PJN" 
zajmującej się edukacją muzyczną. 
   Studio Piosenki jest przeznaczone dla 
wszystkich tych, którzy posiadają słuch 
muzyczny, wymagają jednak doszlifowania 

swoich umiejętności, a przede wszystkim dla osób, których 
śpiew i muzyka są pasją. Zajęcia w Studio Piosenki polegają 
na pracy nad poprawną emisją głosu (dykcja, intonacja, 
właściwy oddech), interpretacja utworów, ruchem scenicznym. 
Program jest realizowany na różnym poziomie, w zależności 
od indywidualnych potrzeb i zdolności uczestników.  Na 
zajęcia do naszego Studia Piosenki uczęszczają dzieci i 
młodzież z całej gminy.  
    Możemy się już pochwalić pierwszymi sukcesami, a są to: 
II miejsce na III Powiatowym Konkursie Piosenki 
zorganizowanym przez GOK we Wręczycy Wielkiej oraz 

III Ogólnopolski Konkurs Literacki pt. „Razem z Guziolkiem piszemy bajki”- rozstrzygnięty
Agnieszka Kacprzak

Na przełomie kwietnia i maja odbyła się trzecia edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Razem 
z Guziolkiem piszemy bajki”. Przedsięwzięcie to było jedną z imprez realizowanych w ramach znanego także poza granicami 
naszego kraju Bydgoskiego Festiwalu Książki.

Organizatorami konkursu byli: Przedszkole nr 80 „Królestwo Maciusia” z Bydgoszczy, Miejski Ośrodek Kultury 
i Rada Osiedla Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto. 

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Prezydent Miasta Bydgoszczy, Marszałek 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Kurator 
Oświaty, Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich, Polskie 
Towarzystwo Biblioterapeutyczne oraz Serwis ABCbaby.pl. 
Inicjatywę wspierali: MAC Edukacja, Oficyna Wydawnicza „Impuls”. 
Patronat Medialny sprawowały: wydawnictwa  „Bliżej Przedszkola”, 
„Życie Szkoły”, Kwartalnik „Arteterapia”, WSIP, „Wiadomości, Głosy 
i Rozmowy o Szkole”, „Gazeta Pomorska” i Radio PiK. 

Konkurs rozgrywany był w czterech kategoriach: dzieci 5-6 letnie, 
dzieci z klas 1-3, rodzice i nauczyciele. Konkurs polegał na napisaniu 
bajki lub opowiadania,a w przypadku dzieci wiernego zapisania bajki 
stworzonej przez dziecko bez zmiany jej formy, upiększania itp. 

Tematem tegorocznej, trzeciej edycji dla dzieci był: „Mój (bajkowy) 
świat za sto lat”. Dzieci opisywały przygody dowolnego bohatera bądź 
bohaterów w jakiejś wybranej lub stworzonej przez siebie przyszłości. 
Ponadto do prac można było dołączyć rysunki, pomoce, zdjęcia, 
komentarz autora na temat powstałej pracy itp. 

Od 5 kwietnia do początku maja trwały obrady jury. 
W skład jury wchodzili wizytatorzy, metodycy, poloniści, psychologowie, 
nauczyciele i naukowcy z całej Polski. Każdy z jurorów miał do 
dyspozycji od 0 do 7 i punktów oceniał prace w określonej kategorii 
według kryterium: samodzielności, oryginalności i bogactwa treści 
zawartej w utworze. Komitet organizacyjny po komisyjnym podliczeniu 
punktacji na początku maja podał listę laureatów, w której w gronie 
piętnastu zwycięzców w kategorii klas I-III znalazł się Dominik 
Wolniaczyk, uczeń klasy III Szkoły Podstawowe w Widzowie. 
Wszystkie nagrodzone prace zostaną wkrótce opublikowane przez 
Wydawnictwo MAC Edukacja. 

Uroczystości wręczenia nagród trwały dwa dni 
(30-31 maja 2009r.) Pierwszego dnia odbyła się Ogólnopolska 
Konferencja Biblioterapeutyczna połączona z warsztatami dla dzieci
i dorosłych oraz piknikiem w leśniczówce w Białych Błotach. Po 
zabawach animacyjnych i warsztatach arteterapeutycznych odbyło się 
ognisko, przy którym w miłej atmosferze czytano bajki laureatów. 
Drugiego dnia odbyło się uroczyste wręczenie nagród w Pałacu 
w Ostromecku. Najpierw laureaci zwiedzali pałac, a potem nastąpiła oficjalna inauguracja wręczenia nagród. Uroczystość 
uświetniło przedstawienie muzyczno-recytatorskie pt. „Świat za 100 lat”. Na zakończenie zrobiono wspólne pamiątkowe zdjęcie. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Widzowie, Grono Pedagogiczne, a zwłaszcza wychowawca klasy III są bardzo 
dumni z osiągnięć Dominika Wolniaczyka i życzą mu dalszych sukcesów.                 +
                



CO DZIAŁO SIĘ W PRZEDSZKOLU?
Ewa Lis, Jolanta Mostowska, Beata Mucha 

We wrześniu 2008r. Gminne Przedszkole w Kruszynie przystąpiło do pracy nad programem ekologicznym ,,Przyjaciele 
Natury'' pod patronatem fundacji ,,Nasza Ziemia ''. Celem programu była popularyzacja ochrony przyrody wśród przedszkolaków, 
wzrost świadomości wśród dzieci odnośnie ochrony przyrody, uczenie dzieci kreatywnego myślenia, samodzielności 
i podejmowania inicjatyw.

Do końca marca tego roku przeprowadzałyśmy różne działania związane z ochroną przyrody. Dzieci z grupy starszej oraz 
pięciolatki uczestniczyły w ciekawych zajęciach, mających na celu poszerzenie wiedzy o przyrodzie, nauczyły się piosenek i wierszy 
o tematyce ekologicznej , rysowały , malowały , robiły kasztanowe ludziki , ciekawe kolaże z liści , uczestniczyły w patrolu 
ekologicznym zorganizowanym w okolicy przedszkola. Raport z przeprowadzonych działań przesłałyśmy do fundacji ,,Nasza 
Ziemia ''. Na początku maja dotarła do nas wiadomość, że za nasze działania  otrzymaliśmy zaszczytny tytuł ,,Przyjaciele Natury '' 
potwierdzony Certyfikatem. 
Potwierdzeniem naszych starań, umiejętności, zdobytych wiadomości przez dzieci było uczestnictwo w konkursie ekologicznym 
między przedszkolami z naszej Gminy  zorganizowanym w przedszkolu w Widzowie, gdzie zdobyliśmy II miejsce. 
Na koniec kwietnia przedstawiciele 6  latków, z Gminnego Przedszkola w Kruszynie wzięli udział w V Gminnym Konkursie ,,Wiedzy 
o Przyrodzie '' w Lubojnie. Tutaj konkurencja była duża. W konkursie wzięło udział aż 13 przedszkoli. Pierwsze miejsce w tym 
konkursie to dla wychowanków, rodziców oraz nauczycieli duża satysfakcja.

Uczestnictwo w Programie „Przyjaciele Natury" cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno dzieci jak i nas nauczycieli.
Zagadnienia dotyczące ochrony przyrody, środowiska będziemy kontynuować w przyszłym roku.         +
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„Dzieñ Niemiecki" w Szkole Podstawowej w Widzowie
Katarzyna Pochwat

W Niemczech jest ponad 300 gatunków chleba i ponad 6 tysięcy gatunków piwa. Niemcy to piwosze. Rekordy piwne 
padają na Oktoberfest, jedynie Czesi piją więcej piwa w przeliczeniu na głowę mieszkańca.

Kawa cieszy się znacznie większym uznaniem niż herbata. Niemcy 
są krajem mającym największe zagęszczenie teatrów operowych. Z 
Niemiec właśnie wywodzi się zwyczaj strojenia choinki. Niemcy 
bardzo intensywnie świętują karnawał. Ponad 20 mln mieszkańców 
Niemiec (ok. 25%) to emeryci i renciści. Słowo "Niemcy" pochodzi ze 
słowiańskiego określenia "niemi", gdyż z przyczyn oczywistych 
Słowianie nie rozumieli co mówią do nich ludy germańskie.

Te i inne ciekawostki przedstawili uczniowie 15 maja 2009r. 

w Szkole Podstawowej w Widzowie, kiedy to  obchodzono 
„Dzień Niemiecki". Celem  tego spotkania było zwrócenie 
uwagi na istotę posługiwania się językiem obcym, na 
zrozumienie i szacunek dla innych kultur oraz poszerzenie 
wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego.
Nie każdy zdaje sobie sprawę z faktu, iż językiem niemieckim  
jako językiem ojczystym posługuje się około100 milionów osób w krajach Unii Europejskiej (i dalsze 20 mln w innych państwach). 
Ciekawostką może być informacja, że są jeszcze w Europie miejsca, gdzie dla turystów język niemiecki odgrywa najważniejszą rolę, 
np. Bułgaria, Chorwacja, Majorka czy północne Włochy. 

 „Dzień Niemiecki" zorganizowany został w ramach szkolnego projektu europejskiego, w związku z tym uczniowie 
przygotowali i przedstawili różne informacje i ciekawostki o naszych zachodnich sąsiadach zza Odry.
Klasy młodsze przygotowywane przez nauczyciela języka niemieckiego przedstawiły kolejno:

Ciąg dalszy na str. 10 
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„Dzieñ Niemiecki" w Szkole Podstawowej w Widzowie

miejsca, gdzie dla turystów język niemiecki odgrywa najważniejszą rolę, np. Bułgaria, Chorwacja, Majorka czy północne Włochy. 
 „Dzień Niemiecki" zorganizowany został w ramach szkolnego projektu europejskiego, w związku z tym uczniowie 

przygotowali i przedstawili różne informacje i ciekawostki o naszych zachodnich sąsiadach zza Odry.
Klasy młodsze przygotowywane przez nauczyciela języka niemieckiego 
przedstawiły kolejno:
I klasa: - słynnych Niemców, ich dzieła i wynalazki, - dzieje muru 
berlińskiego, - pochodzenie choinki, - typowe dania z kuchni niemieckiej, - 
znane marki samochodów a w atmosferze niezwykłej powagi - wspólne 
odsłuchanie hymnu niemieckiego.
II klasa przedstawiła „dziewczynkę w uroczej czapeczce  i pięknej 
sukieneczce. W lesie spotkała zwierzaka… Wielka to była draka. Lecz 
wszystko dobrze się skończyło, a jej babci dobrze się żyło", oraz chłopca, 
który  był „mniejszy niż paluszek, większy niż okruszek. Tyci, tyci, 
tyciuteńki, ale za to mądruteńki. Sprytny był, odważny był, spieszył z 
pomocami, by zawsze móc być ze swoimi rodzicami." 
Po takim spektaklu wszystkie dzieci będą pamiętały, że te postacie 
pochodzą z baśni niemieckich autorów.
Klasa III przedstawiła niemiecką baśń pt. „W krainie pieczonych 
gołąbków". Wszyscy mali aktorzy opanowali doskonale swoje role
 i świetnie przekazali sens baśni.
W następnej części udział wzięły klasy starsze, przygotowywane przez 

nauczyciela języka niemieckiego  panią Magdalenę Złotnicką. Uczniowie przekazali szereg najważniejszych informacji, takich jak: 
położenie geograficzne, stolica i jej zabytki, polityka, oświata, atrakcje turystyczne i wiele innych.

Wystąpienia wszystkich uczniów przybliżyły nam kulturę Niemiec oraz najwybitniejsze sylwetki twórców i ich dzieła, cechy 
charakterystyczne a także narodowe produkty znane na całym świecie, ale zawsze kojarzone z tym krajem.     

      + 

Oświata
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„Można inaczej…" 

VIII Gminny Przegląd Artystyczny
Aleksandra Kołaczkowska

W związku z realizacją zadań ujętych w szkolnym Programie Profilaktyki na rok 2008-2009 Rada Pedagogiczna oraz rada 
Rodziców przy Szkole Podstawowej w Jackowie na wniosek Pani Dyrektor Danuty Kulińskiej podjęła działania na rzecz promocji 
zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Kruszyna. Nauczyciele i rodzice z chęcią podjęli się realizacji 
zaplanowanych i przyjętych punktów programu.

Szkoła uczestniczyła w prelekcjach przeprowadzonych na ternie szkoły przez nauczycieli oraz zatrudnionego psychologa 
Urszulę Bieś, odpowiedzialna za korelację działań profilaktycznych z „trudną" młodzieżą na terenie Gminy Kruszyna.
W swoich pogadankach panie zwracały uwagę na ostrzegawcze dane statystyczne, liczne czynniki ryzyka oraz charakter grup 
zagrożenia wśród młodzieży i dzieci, podkreślały rolę i znaczenie rodziców i wychowawców w walce z uzależnieniami wśród 
najmłodszych, wskazywały na sposoby przeciwdziałania i zapobiegania sytuacjom kryzysowym, rozpoznawania zagrożenia oraz 
postępowania w przypadku zetknięcia się z problemem narkomanii lub alkoholizmu we własnym domu.

Podsumowaniem pracy wykładowej i prelekcyjnej nauczycieli i psychologów był konkurs plastyczny z udziałem wszystkich 
uczniów, w czasie którego dzieci wykonywały plakaty ostrzegające przed uzależnieniami i propagujące zdrowy tryb życia, aktywne 
sposoby spędzania wolnego czasu. Prace zostały zaprezentowane podczas VIII Gminnego Przeglądu Artystycznego pod hasłem 
„Można inaczej…", który odbył się w Szkole Podstawowej w Jackowie 25 maja 2009r.

W tym to dniu w budynku Szkoły Podstawowej w Jackowie zgromadzili się mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz 
grupy dzieci i młodzieży, w celu zaprezentowania własnego programu artystycznego i udowodnienia wszystkim iż „Można 
inaczej…", czyli tworząc, działając i będąc aktywnym w tej dziedzinie twórczości artystycznej, którą się pasjonują i interesują. 
Zagościli również w murach szkoły przedstawiciele władz lokalnych min.: Sekretarz Gminy  Małgorzata Wierzbicka oraz Kierownik 
GZO  Anna Bednarek, jak również dyrektorzy placówek oświatowych w osobach mgr Pawła Klekota i mgr Jolanty Mostowskiej, 
mgr Iwony Zatoń, mgr Ewy Kosińskiej.

Przegląd rozpoczęła swym przemówieniem Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jackowie, która zwróciła uwagę na rolę 
i znaczenie twórczości dziecięcej oraz podkreślała wagę realizacji działań profilaktycznych w ramach kampanii edukacyjnej „Można 
inaczej…".

Witano w tym dniu na VIII Gminnym Przeglądzie Artystycznym przedstawicieli Gminnego Przedszkola z Widzowa, 
Kruszyny, Lgoty Małej oraz oddziału przedszkolnego z Jackowa, szkół podstawowych z Lgoty Małej, Jackowa i Kruszyny, jak 
również gimnazjów z Widzowa i Kruszyny. Różnorodność form oraz prezentacji przygotowanych programów sprawiły, iż poziom 
programów artystycznych był bardzo wysoki, a członkowie jury w składzie: p. Ewelina Kuna, p. Paweł Nowak i p. Anna 
Mariankowska  mieli trudności z przyznaniem poszczególnych miejsc.

W kategorii „przedszkole" I miejsce wywalczyły sobie wszystkie grupy przedszkolne. Uczniowie szkół podstawowych ze 
Szkoły Podstawowej w Jackowie za prezentację programu profilaktycznego „Nasze bajania" wywalczyli I miejsce. Kolejne miejsca 
przypadły reprezentantom szkół z Kruszyny i Lgoty Małej.
Zwycięzcami w kategorii „gimnajim" była grupa z Gimnazjum z Widzowa za wspaniałą inscenizację pt.: „Mitologiczne show". 

Oprócz prezentacji artystycznych, dzieci z poszczególnych placówek z terenu Gminy Kruszyna wystąpili gościnnie 
absolwenci Szkoły Podstawowej w Jackowie, którzy rozwijają swe pasje muzyczno  wokalne lub taneczne. Natomiast przedszkolaki 
z Gminnego Przedszkola z Lgoty Małej pod opieką p. Małgorzaty Piaseckiej oraz z oddziału przedszkolnego z Jackowa pod opieką p. 
Joanny Łapety, zaprezentowały swój program dedykacyjny dla wszystkich mam i mamuś z okazji Dnia Matki.

Dla zwycięzców poszczególnych kategorii przygotowano statuetki, dyplomy pamiątkowe i nagrody rzeczowe, które zostały 

Ciąg dalszy ze str. 9 
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„Można inaczej…" 

VIII Gminny Przegląd Artystyczny

Ciąg dalszy ze str. 10

wręczone przez panią Sekretarz Gminy Kruszyna  Małgorzatę 
Wierzbicką oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jackowie  
panią Danutę Kulińską. Każdy z uczestników został również 
nagrodzony lizakiem.

Przesłaniem podjętych działań było przygotowanie 
imprezy artystycznej, która pozwoliłaby na spędzenie 
wolnego czasu dzieci i młodzieży w gronie rodzinnym, 
w oparciu o zasady pozytywnej rywalizacji i aktywności. 
Działania podejmowane w ramach prowadzonej kampanii 
spełniają swoją rolę edukacyjną i wychowawczą, aktywizują 
każdego roku szersze grono dzieci, młodzieży oraz dorosłych, 
czego dowodem są liczne darowizny, na rzecz organizacji 
kampanii i pozyskania pomocy.

 

S Z KO L N E  W Ę D R Ó W K I  „ S Z L A K I E M  
RESZKÓW" I „SZLAKIEM ORLICH GNIAZD"
 J. Łapeta

W dniu 14 maja 2009r, grupa członków szkolnego 
koła historycznego prowadzonego przez P. Danutę Kulińską 
ze Szkoły Podstawowej w Jackowie wzięła udział w rajdzie 
rowerowym do Olsztyna.

W czasie wędrówki uczniowie będący pod opieką 
mgr Aleksandry Kołaczkowskiej i mgr Izabeli Możejko poznali 
zarówno atuty turystyczne naszej gminy jak i gmin ościennych.
Mali turyści mogli podziwiać nie tylko piękno krajobrazu 
i różnorodność ukształtowania terenu min.: Gminy Kruszyna, 
Kłomnic, Mstowa oraz Olsztyna, ale również ciekawe pod 
względem historycznym zabytki architektury świeckiej 
i sakralnej, min.: pałac w Skrzydlowie, zespół klasztorny 
w Mstowie, ruiny zamku obronnego w Olsztynie. Duże 
wrażenie zrobiły na uczniach jurajskie ostańce i skałki z okolic 
Olsztyna, Turowa i Kusiąt oraz przepiękne zakola Warty 
w Mstowie.
Okazało się, iż turystyka rowerowa przypadła do gustu 
wszystkim uczestnikom tej majowej wędrówki, gdyż 
zaplanowali już następne wycieczki w wakacje oraz przyszłym 
roku szkolnym.

+
      

19 czerwca  to dzień w którym zakończył się kolejny rok szkolny. Uczniowie klas VI Szkół Podstawowych w dniu 3 kwietnia 
br. pisali sprawdziany, a gimnazjaliści klas III egzaminy. Egzaminy z części humanistycznej odbyły się 22 kwietnia, z części 
matematycznej 23 kwietnia i z języka obcego 24 kwietnia.
A oto średnie wyniki sprawdzianów i egzaminów w poszczególnych szkół;
ŚREDNIE WYNIKI SPRAWDZIANU W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH:
- Szkoła Podstawowa w Kruszynie  20,64 pkt.
- Szkoła Podstawowa w Jackowie  21,25 pkt.
- Szkoła Podstawowa w Lgocie Małej  21,67 pkt.
- Szkoła Podstawowa w Widzowie  27,70 pkt.
Średnia krajowa to 22,30 pkt., a w województwie śląskim 22,26 pkt.
ŚREDNIE WYNIKI EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH:
- Gimnazjum w Kruszynie: część humanistyczna  31,58 pkt., część matematyczna  22,90 pkt., język obcy (angielski)  28,00 pkt.
- Gimnazjum w Widzowie: - część humanistyczna  33,06 pkt., część matematyczna  28,52 pkt., język obcy (angielski)  35,24 pkt, 
język obcy (niemiecki)  28,93 pkt.
Średnia krajowa: część humanistyczna  31,67 pkt.,  Część matematyczna  26,03 pkt., język angielski  30,63 pkt., język niemiecki  
33,03 pkt.

Tradycyjnie, dla najzdolniejszych uczniów zorganizowano wycieczkę do Krakowa, która była jedną z form wyróżnienia
 i nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce. Na wycieczkę do Krakowa pojechało 33 uczniów.
Oprócz „wycieczki prymusów", w trakcie roku szkolnego, organizowane były również inne wyjazdy wycieczkowe dla uczniów ze 
Szkół Podstawowych i Gimnazjów.
W wycieczce do Kątów Rybackich uczestniczyło 38 uczniów, w tym: 15 z SP w Kruszynie, 5 z SP w Lgocie Małej i 18 z SP 
w Widzowie.
Do Nidzicy pojechało 57 uczniów, w tym: 33 z SP w Jackowie i 24 z Gimnazjum w Kruszynie.

Wszystkim absolwentom i uczniom życzymy bezpiecznych, słonecznych i radosnych wakacji!!!
           +

KONIEC ROKU SZKOLNEGO
Anna Bednarek

Konkurs na prezentacje multimedialne
OR KRUS w Częstochowie - Grzyb Tomasz

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
ogłasza otwarty konkurs na prezentacje multimedialne 
o bezpieczeństwie pracy oraz ochronie zdrowia, i życia 
mieszkańców wsi. Na prezentacje nadesłane z pisemnym, 
imiennym zgłoszeniem udziału w konkursie oczekujemy 
w Centrali Kasy do 30 września 2009 roku. Liczba prac nie jest 
limitowana. Szczegółowe warunki  w regulaminie Konkursu 
dostępnym na stronie internetowej www.krus.gov.pl  
Wyniki będą ogłoszone do 15 października tego roku.
Tytułowe przesłanie, że: „Na wsi można żyć zdrowo 
i bezpiecznie”, powinno być adresowane do jednej z czterech 
grup odbiorców prezentacji, wskazanych w regulaminie: 
rolników i innych dorosłych mieszkańców wsi, młodzieży szkół 
rolniczych, dzieci wiejskich ze szkół podstawowych 
(z klas 5-6) oraz z gimnazjów dzieci wiejskich ze szkół 
podstawowych (z klas1-4). 
Nagrodzone prace będą upowszechniane w działalności 
prewencyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego. 

ZAPRASZAMY!     

Piłkarskie igrzyska rozpoczęte....
D.Kulińska

W dniu 1 maja 2009r.,na rozpoczęcie „sezonu 
piłkarskiego 2009" ,w  Zawadzie odbył się I Turniej Piłki 

Nożnej.
W turnieju tym wzięły udział drużyny 
szkolne ze szkół podstawowych  z Gminy 
Kłomnice. Naszą gminę reprezentowała   
d r u ż y n a  „ S t o k r o t k i "  z e  S z k o ł y  
Podstawowej w Jackowie. Chłopcy 
wywalczyli I miejsce i otrzymali wspaniały 
puchar  organizatora.  Wspania le 
z a p r e z e n t o w a ł a  s i ę  w  s w y c h  
umiejętnościach uczeń klasy szóstej 
Szkoły Podstawowej w Jackowie - 
Przemek Misiewicz, który został „królem 
strzelców" turnieju otrzymując  wspaniałą 
piłkę oraz  najmłodszy uczestnik 

zawodów uczeń klasy pierwszej Szkoły Podstawowej 
w Jackowie  Mikołaj Kołaczkowski, który otrzymał również 
nagrodę rzeczową.

              +

+
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Konkurs szachowy
Karol Dróżdż

Witam wszystkich mi łośników gry w szachy. 
Przeglądając starsze wydania „Głosu Gminy" zauważyłem, że 
dokładnie rok temu opublikowaliśmy pierwsze zadania 
w konkursie. Przez ten czas kilkudziesięciu uczniów ze szkół 
gminy Kruszyna wysyłało swoje odpowiedzi na 21 pytań 
umieszczonych w sześciu numerach niniejszego biuletynu. 
Korzystając z okazji chciałbym podziękować wszystkim osobom, 
które przyczyniły się, nie tylko do powstania ale także istnienia 
tego kącika, jak i innych przedsięwzięć związanych 
z szachami w naszej gminie (turnieje, koła zainteresowań, zakup 
sprzętu).
Odpowiedzi do zadań z numeru 18: 1) partia zakończyła się 
remisem, ponieważ mając tylko króla nie da się zamatować 
przeciwnika  art. 1.3. i 5.2.b K.Sz., 2) kolega Tomka miał rację, 
szachownica została błędnie oznakowana, ponieważ zgodnie z 
art. 2.1. K.Sz. narożne pole po prawej ręce każdego 
z zawodników powinno być białe, 3) podczas gry może zaistnieć 
taka sytuacja, że trzy piony będą znajdować  się 
w jednej linii, ponieważ piony bijąc poruszają się do przodu na pole 
znajdujące się na sąsiedniej linii  art. 3.7.c K.Sz., 4) Sh6, 5) 
najciekawsze zadanie wg komisji jakie zostało nadesłane ułożył 
uczeń klasy I Gimnazjum w Widzowie Adam Dobrakowski, który 
także został zwycięzcą konkursu: białe wykonują ruch c4, a 
następnie czarne dają białym mata w jednym posunięciu. 
Rozwiązanie zadania ukaże się  w następnym numerze biuletynu.
Rysunek 1
Regulamin konkursu
Organizatorem konkursu jest Pan Karol Dróżdż przy współpracy z 
GBP w Kruszynie.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów uczęszczających do szkół 
podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kruszyna (włącznie 
z uczniami, którzy ukończyli gimnazjum w czerwcu 2009 roku).
Odpowiedzi na zadania należy wysyłać na kartkach pocztowych 
na adres:
Gminna Biblioteka w Kruszynie
ul. Kmicica 5,
42-282 Kruszyna
z dopiskiem „Konkurs szachowy"
lub pocztą elektroniczną na adres:
konkursszachykruszyna@interia.pl
nadając wiadomości temat „Konkurs"
Należy w liście podać swoje imię i nazwisko, nazwę szkoły oraz 
klasę, do której się uczęszcza.
Przyjęcie listu wysłanego pocztą elektroniczną zostanie 
potwierdzone wiadomością zwrotną.
Każdy uczestnik podczas losowania jest reprezentowany przez 
jeden los, nie dopuszcza się wysyłania kilku listów 
z odpowiedziami na te same pytania.
Prawidłowe wykonanie zadania uznaje się wtedy, gdy uczestnik 
konkursu poda poprawne odpowiedzi na wszystkie postawione 
pytania umieszczone w danym numerze „Głosu Gminy". 
Termin nadsyłania odpowiedzi mija 31 lipca 2009 roku.
Po sprawdzeniu poprawności nadesłanych odpowiedzi przez 
specjalną komisję, zostaną one dopuszczone do losowania.
Zwycięscy zostaną wymienieni z nazwiska, imienia, nazwy szkoły 
oraz klasy w następnym wydaniu „Głosu Gminy".
Wyniki konkursu ogłoszone przez organizatora są ostateczne.
Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany 
regulaminu konkursu.
Oznaczenia bierek występujących na szachownicy: król  K, 
hetman  H, wieża  W, goniec  G, skoczek  S, pionek  P (ruchy 
pionków są podawane bez oznaczenia bierki np. d4, a nie Pd4).
Zadania na wakacje:
1. Białe zaczynają, kto wygra tę partię? Odpowiedź uzasadnij.
Rysunek 2
2. Czarne zaczynają. Czy jest to pozycja patowa? Odpowiedź 
uzasadnij.
Rysunek 3
3. Białe zaczynają. Kto wygra tę partię? Odpowiedź uzasadnij.
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Rozdanie nagród w konkursie literackim
Ciąg dalszy ze str. 6

Spotkanie prowadził p. Janusz Pawlikowski z Życia częstochowskiego, obecni byli również członkowie Komisji, Wójt Gminy 
Rędziny- Waldemar Chmielarz oraz sekretarz Gminy Miedźno - Piotr Derejczyk. Najlepsze prace zostały przedstawione 
zgromadzonej publiczności przez ich autorów, swoje prace czytali Wojciech Kulej ze SP w Ostrowach nad Okszą, Agata Kurzacz ze 
SP w Witkowicach, a także Szymon Ryś z Gimnazjum w Rędzinach.
Laureaci konkursu otrzymali nagrody z rąk Wójta Gminy Rędziny- Waldemara Chmielarza i Prezesa Stowarzyszenia „Razem na 
wyżyny"- Jolanty Brzozowskiej- Ciura, wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymali dyplomy i podziękowania za udział 
w konkursie oraz drobne upominki.

Teksty nagrodzonych prac ukażą się w gazetach lokalnych w poszczególnych gminach, a zebrane w konkursie prace 
zostaną wykorzystane do wydania zbioru legend, baśni i opowiadań z terenu LGD.

Zestawienie nagrodzonych i wyróżnionych prac:
1. W kategorii szkół podstawowych:

2. W kategorii szkół gimnazjalnych:

Pragniemy zaprezentować Państwu twórczość naszych młodych talentów. W tym numerze publikujemy pracę Dominiki 
Banasik z Gimnazjum w Widzowie, pt.  "Bogu, z jego darów" . W następnych numerach “Głosu Gminy” będziemy publikować kolejne 
prace naszych młodych twórców.

III miejsce
Bogu, z jego darów
Dominika Banasiak- Gimnazjum w Widzowie, klasa IIII

Dawno temu, małą, malowniczą wieś postanowili kupić trzej bracia z rodu Lubomirskich. Zamieszkał w niej jeden z nich - Stefan. Miał 
dużo pieniędzy, wydawałoby się, że taka osoba jest w pełni szczęśliwa, jednak on był bardzo smutnym człowiekiem. Był smutny, 
ponieważ był samotny. Pewnego wiosennego popołudnia on, jako właściciel folwarku, przechadzał się jedną z polnych ścieżek, 
podziwiając piękno krajobrazu i rozmyślając nad własnym życiem. Patrząc w dal, dostrzegł przepiękną dziewczynę zrywającą 
kwiaty na łące. Wydała mu się niezwykle interesująca, ale nim zdążył do niej podejść, ta uciekła. Stefana bardzo zdenerwowało 
zachowanie dziewczyny, jednak nie mógł o niej zapomnieć.
Następnego dnia znów poszedł w to samo miejsce, licząc, że spotka tam nieznajomą piękność, jednak dziewczyny tam nie było. Nie 
mogąc się powstrzymać, chodził tam jeszcze przez kolejny tydzień, aż w końcu spotkał ją. Tym razem nie pozwolił jej uciec. Zerwał 
z pobliskiego drzewa wspaniale kwitnący, biały bez i podarował nieznajomej. Zachwyciła go jej uroda, ale dopiero teraz zobaczył, 
jaka naprawdę jest piękna. Zaproponował jej wspólny spacer, jednak ona okazała się niezwykle nieśmiała, więc szybko wykręciła 
się pracą u swego ojca i znów mu uciekła. Krzyczał za nią, żeby przyszła na te polanę następnego dnia o tej samej godzinie, 
przytaknęła i pobiegła dalej. Stefan wrócił do domu. Nadal zadręczały go myśli o pięknej nieznajomej. Po nieprzespanej nocy 
pobiegł na polanę, długo czekał na dziewczynę, jednak ona nie pojawiła się. Rozżalony wrócił do dworku i obiecał sobie, że o niej 
zapomni.
Antosia, bo tak miała na imię, wywodziła się z katolickiej rodziny, miała ona piękne, długie i jasne jak promienie słoneczne włosy, 
twarz gładką, bez żadnej skazy, była drobna, krucha i wątła. Jej rodzice byli już starzy, ojciec hodował konie, a matka byłą szwaczką. 
Pewnego dnia, w pobliskiej miejscowości odbywały się wyścigi konne. Stefan bardzo interesował się jeździectwem, postanowił więc 
wybrać się tam. Ojciec Antosi był organizatorem tych wyścigów, wiec wraz z żoną i córką pilnowali, aby wszystko odbyło się sprawnie. 
Podczas tego wydarzenia, zupełnie przypadkiem Stefan wpadł na Antosię, gdy spostrzegła, że to mężczyzna z polany przestraszyła 

Ciąg dalszy na str. 15
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SPOTKANIE AUTORSKIE
Marzanna Janeczek

W dniu 19 maja 2009 w Szkole Podstawowej 
w Kruszynie odbyło się spotkanie autorskie p. Wiesława 
Drabika z najmłodszymi czytelnikami.
Pan Wiesław Drabik, to pisarz z Krakowa. Jest autorem ponad 
stu zabawnych, pełnych humoru książeczek. Spod jego pióra 
wyszły min.: „Kocie łakocie", „Awantura na podwórku", „Bajka 
o Smoku i Kraku i o tym jak powstał Kraków", „Nie  zły pies", 
„Nowy domek wiewiórek". Książki te zachwycają 
najmłodszych czytelników nie tylko słowem, ale również 
przepięknymi ilustracjami najlepszych grafików: Andrzeja 
Kłapały, Doroty Szablik, Marka Szala.
W spotkaniu wzięły udział dzieci z klas I - III Szkoły 
Podstawowej w Kruszynie. Autor przywitał wszystkie dzieci 
bardzo ciepło i serdecznie. Pisarz z wielką radością i pasją 
prezentował swoje książki, recytował z pamięci całe ich 
fragmenty. Do wspólnej zabawy w „zgadywanki - rymowanki" 
wciągnął wszystkie dzieci, które z wielkim entuzjazmem 
włączyły się do zabawy. Każda prawidłowa odpowiedź 
nagradzana była książeczką lub zakładką do książki. 
Dzieci, tradycyjnie, miały mnóstwo pytań do pisarza, na które, 
ten z ochotą i radością odpowiadał.
Na spotkaniu można było kupić książeczkę z indywidualną 
dedykacją i autografem  autora.

     +

WNIOSEK O DOTACJE DLA BIBLIOTEK 
Renata Włodarek

W dniu 1 czerwca br. złożono wniosek do 
Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego 
„o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków 
pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego". Dotacja, jeżeli 
zostanie przyznana, będzie wykorzystana na remont 
pomieszczeń Biblioteki Gminy Kruszyna i filii w Widzowie. 
W Widzowie planowana jest wymiana stolarki okiennej, 
malowanie pomieszczeń, renowacja podłóg, założenie 
nowych punktów oświetleniowych oraz zakup mebli 
bibliotecznych: regałów, krzeseł i stolików, a także zakup 
urządzenia wielofunkcyjnego.
W Bibliotece w Kruszynie planowany jest zakup mebli 
bibliotecznych, kamery oraz aparatu fotograficznego. 
Inwestycje, o których mowa, pozwoliłyby uruchomić pierwszą 
na terenie gminy czytelnię, wprowadzić cykliczny „Wieczór 
baśni" oraz utworzyć kółka plastyczne i artystyczne dla dzieci 
i młodzieży. Planowane jest także zorganizowanie kursu 
obsługi komputera dla osób starszych oraz utworzenie „Klubu 
miłośników Dobrej Książki". Remont, modernizacja 
i adaptacja pomieszczeń ma na celu stworzenie 
użytkownikom jak najlepszych warunków, funkcjonalnej, 
przyjaznej i estetycznej przestrzeni z której będą mogli 
korzystać wszyscy mieszkańcy gminy.

+

BOGUSŁAWICE WE WSPOMNIENIACH MIESZKAŃCÓW WSI
Wywiad z: p. Ireną i Zenonem Dziublak, p. Honorata Nogaj, p. Piotrem Sieradzkim
W tym wydaniu „Głosu Gminy" publikujemy wspomnienia mieszkańców wsi Bogusławice z czasów II Wojny Światowej. 
Na wywiad i rozmowę o tamtych czasach udaliśmy się do: p. Ireny i Zenona Dziublaków, p. Honoraty Nogaj i p. Piotra Sieradzkiego, 
którzy zgodzili się opowiedzieć o tym, jak to było w przed wojną i w czasie okupacji w Bogusławicach.
Pan Dziublak Zenon mieszka w Bogusławicach od 1949r. W swoich wspomnieniach Bogusławice przedstawia tak;
Dwór, który znajdował się w Bogusławicach, w owym czasie należał do rodziny Lubomirskich. W skład posiadłości dworskiej 
wchodziły min.: stodoła, kurnik, dom administracyjny, stajnia i magazyn zbożowy (spichlerz). Naprzeciw stajni znajdowała się 
studnia, z której wodę ciągnięto końmi, obok studni był wodopój w postaci długiego koryta, w które lano wodę i pojono bydło. Osoby 
pracujące we dworze nazywano fornalami. Podczas II Wojny Światowej majątkiem zarządzał niejaki Laube. Z opowiadań wynika, że 
tam, gdzie obecnie mieszka p. Wilk stała gorzelnia, a tu, gdzie obecnie mieszka rodzina Broniszewskich był ogród.
Dwór był oddzielony od wsi. Dworscy zrobili w drzewie lipy otwór  „kapliczkę". Kapliczkę wykonał p. Wrzalik, bowiem nie chciano 
chodzić modlić się do wsi wspólnie z chłopami.
W majątku uprawiano głównie zboże. Za okupacji Niemców zaczęto uprawiać cebulę, cykorię. Przy tych uprawach pracowały nawet 
dzieci. We dworze pracę znajdowali również ludzie ze wsi. W czasie okupacji sołtysem był Stanisław Klimczak, a przed wojną 
funkcję tę pełnił Franciszek Rybak zwany „Piłsudskim". Przydomek ten otrzymał za „misję", z jaką został wysłany do generała Józefa 
Piłsudskiego. 
Pan Rybak został wysłany ze skargą dotyczącą zatargu o ziemię. Pojechał, więc do gen. Piłsudskiego i przywiózł od niego mapy 
rozstrzygające spór. Pan Rybak przed wojną był również Wójtem Jamna. Po wojnie funkcję sołtysa Bogusławic pełnili kolejno: 
Wacław Kokoszka, Stefan Wilk, Bogumiła Nogaj, Wiktor Rybak, Antoni Klekot oraz p. Kaczorowski z Borowna.

W 1939r w pierwszym dniu wojny zostało zbombardowane całe centrum Bogusławic. Jak wynika z opowiadań 
mieszkańców wsi, w Bogusławicach był szpieg. Chodził po wsi i ostrzył brzytwy. Miał wynajęty pokój w Grabowej. W centrum 
Bogusławic w prywatnym domu u p. Poroszewskiego spotykała się męska część wsi i „politykowano". Ów szpieg doniósł o tych 
potajemnych spotkaniach. Nazajutrz Niemcy zbombardowali wieś. Podczas nalotu spaliła się żywcem 5  6 letnia dziewczynka 
pochodząca z rodziny Klimczak. Zginął p. Hejduk i chłopiec. Z samolotu postrzeleni zostali p. Szeląg i p. Józef Leciak. Pan Leciak 
cudem uszedł z życiem, a kulę, która go trafiła w ramię i tam utknęła, nosił do śmierci. W tym samym dniu, każdy brał swój dorobek 
i uciekał na  wschód. Pod Wikłowem uciekający zatrzymali się na odpoczynek  chwilę później nadleciał dwupłatowiec i ostrzelał ich. 
Na szczęście nikt nie zginął. 

Po wojnie, Niemcy uciekając przed Rosjanami wpadli w swoje zasieki, które były niedaleko Grabowej, i tam zginęli. Majątek 
Lubomirskich został rozparcelowany  objęty reformą rolną. Do dziś, z dawnych budynków dworskich zachowała się połowa obory. 
Pozostałości po dworze to Restauracja „MAX", która powstała na tamtejszych fundamentach. W restauracji tej bywały znane 
osobistości. Pan Dziublak, który tam pracował jako szatniarz, przywołuje w pamięci, że gościł tam sam Jarosław Kaczyński 
(od którego otrzymał 10zł napiwku), Ewa Błaszczyk, Maciej Kuroń i wielu innych znanych osób ze świata polityki, sportu i estrady.

      +

W dniach 20-21 czerwca br. w Bogusławicach odbył się „Piknik Rodzinny". Organizatorami pikniku byli: OSP 
w Bogusławicach, Urząd Gminy Kruszyna i Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie. Imprezę zapoczątkowała sobotnia dyskoteka. 
W niedzielę od godz. 13.00 na placu przed remizą OSP rozpoczął się drugi dzień rodzinnego pikniku. Organizatorzy zadbali o to, 
żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
Najmłodszych zabawiał zespół animatorów z Krakowa, który przygotował program artystyczny pt.: „Bajkowa Zofia i wiecznie 
przeszkadzający Szalony Marceli…". Były konkursy, gry i wspólne śpiewanie. Do zabawy włączyli się również rodzice.

Wczesnym popołudniem pojawiła się Kłobucka Kapela u Andrzeja, która zabawiała imprezowiczów znanymi piosenkami, 
przyśpiewkami i dowcipami. Po występie Kapeli przyszedł czas na koncert Orkiestry Dętej z Kruszyny pod batutą p. Andrzeja 

PIKNIK RODZINNY W BOGUSŁAWICACH
Marzanna Janeczek
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Powroźnika. Orkiestra, jak zwykle, zachwyciła wszystkich. 
Organizatorzy zadbali nie tylko o ducha uczestników pikniku, ale również i o ciało. Bufet i kawiarenka kusiły ciastami, lodami, 
napojami, nie zabrakło również grilla. Była loteria fantowa, w której każdy los wygrywał, a wieczorem przy muzyce bawiono się na 
wolnym powietrzu.

Poniżej prezentujemy kilka fotografii z pikniku.

Organizatorzy serdecznie dziękują,  wszystkim tym, którzy pomogli w zorganizowaniu pikniku.Organizatorzy serdecznie dziękują,  wszystkim tym, którzy pomogli w zorganizowaniu pikniku.

się, ale on zaraz złapał ją za rękę. Wtedy ona uśmiechnęła się do niego i poszli na długi spacer. Idąc wsłuchiwali się
 w przepiękny śpiew ptaków, to uspokoiło go i postanowił wyznać jej miłość. Antosia była strasznie zaskoczona tą wiadomością, bo 
przecież prawie w ogóle się nie znali, ale on powiedział jej, że nie wyobraża sobie życia bez niej, przy swoim boku. Ona jednak nie 
była gotowa na miłość, bała się reakcji swoich rodziców, nie wiedziała co zrobić, zaproponowała mu przyjaźń.
Stefan i Antosia co jakiś czas spotykali się, dobrze im się rozmawiało i szybko przekonała się, że i ona darzy go miłością. Od tej pory 
spędzali ze sobą bardzo dużo czasu, on zabierał ją na konne przejażdżki, a ona na pikniki na zielonych polanach. Nie mogli żyć bez 
siebie. Pewnej niedzieli Lubomirski zaprosił rodziców Antosi do siebie na obiad i tam poprosił o rękę ich córki. Od razu zgodzili się na 
to i zaczęli planować wesele dla córki. Minął rok odkąd się poznali, wszystko było zaplanowane, ślub miał być za 2 tygodnie. 
Pewnego wieczora, narzeczeni wybrali się na przejażdżkę, romantyczny zachód słońca, głos świerszczy
1 żab rozmawiających gdzieś na łąkach układały piękne zakończenie dnia, gdy nagle Antosia niespodziewanie zachwiała się 
i upadła na ziemię. Stefan bardzo wystraszył się, nie wiedział co zrobić, na szczęście ocknęła się, postanowił odwieźć ją do domu. 
Kiedy dojechali na miejsce, Antonina znów gorzej się poczuła. Narzeczony położył ją na łóżku i został przy niej do rana. Kruszynka, 
jak pieszczotliwie nazywał ją Stefan, była nieuleczalnie chora, nic nie jadła, nie chciała również nic pić. Stefan martwił się o nią, 
czuwał przy niej cały czas, jednak następnej nocy zmarła.
Stefan nie chciał już żyć, ponieważ Antosia była dla niego całym życiem. Nie chciał żyć, nie miał po co, kiedyś uwierzył, ze w końcu 
uda mu się ułożyć życie, teraz nic już nie miało dla niego znaczenia. Chciał skończyć ze sobą. Pobiegł na polanę na której kiedyś ją 
spotkał, rosło tam drzewo, chciał zaciągnąć sobie sznur na szyi i spotkać się z Antosią jak najszybciej, razem z nią stanąć przed 
Bogiem. Matka Antoniny czuła, co planuje jej niedoszły zięć, w ostatniej chwili zdążyła go uratować. Powiedziała mu, że Antonina na 
pewno chciałaby, by żył. Zaprowadziła go do własnego domu, sam nie wiedział, kiedy zasnął, przyśniła mu się ukochana, poprosiła 
go, żeby opiekował się jej starymi rodzicami. Tydzień po pogrzebie Antosi zmarł jej ojciec, matka zupełnie się załamała, została 
sama. Poprosiła Stefana, żeby zaopiekował się końmi, bo ona nie ma już do tego siły. Stefan postanowił sprzedać konie, razem ze 
swoimi braćmi zdecydował, że za pieniądze, które otrzyma za konie (kosztowały one dużo, gdyż były to pięknej maści konie pełnej 
krwi angielskiej) wybuduje kościół. Konie zakupił pewien Anglik, bracia Lubomirscy sprowadzili część materiałów na budowę 
kościoła z Anglii. Stefan bardzo zaangażował się w budowę tej świątyni, postanowił jak najszybciej doprowadzić ją do końca. 
Każdego dnia patrząc, jak ona powstaje dziękował Bogu za to, że pozwolił mu wybudować ją w tej wsi. Przepraszał również za to, że 
chciał targnąć się na swoje życie. Kiedy kościół był gotowy Stefan namalował nad wejściem jeźdźca na koniu, tym malowidłem 
Stefan chciał podkreślić że ten kościół jest darem za życie jego ukochanej Antosi, równocześnie prosił Boga o to by nigdy o niej nie 
zapomniał. Na koniec wyrył na tabliczce napis „Bogu z Jego darów" i powiesił ją nas wejściem, powyżej jeźdźca na koniu.              

                  +
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