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Źródło wiedzy o Twojej okolicy

Baby, Bogusławice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg,

Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek, Wikłów



 11 września br. w Starczy odbyły się VI Dożynki Powiatowe. Początkiem była msza św. o godz. 14.00, po której uroczyście 
otwarto Dożynki i przedstawiono wielu znamienitych gości. Następnie odbyła się prezentacja wieńców dożynkowych i zespołów Koła 
Gospodyń Wiejskich. Naszą gminę reprezentował zespół „Dzwonki” ze Szkoły Podstawowej w Lgocie Małej, który otrzymał 
wyróżnienie. Kończący dożynki pokaz sztucznych ogni poprzedzony został zabawą taneczną w remizie OSP. Wśród wieńców 
dożynkowych zwyciężył wieniec z Borowna, II-gie miejsce przypadło Dąbrowie Zielonej a III-cie Blachowni.
Nie obyło się także bez nagród dla mieszkańców naszej gminy. W konkursie „Przodujący producent rolny” wyróżnienia otrzymali: 
Halina i Marek Szlęgowie, Lidia i Ireneusz Kiełkowiczowie. W kategorii „Estetyczna zagroda wiejska” III-cie miejsce zajęli Jolanta
i Piotr Orzińscy z Wikłowa. Nagrody wręczał sam Starosta częstochowski. Wszystkim naszym nagrodzonym gratulujemy!

M. Żemejda - Przerada

Dożynki
Powiatowe

w Starczy
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DO CZYTELNIKÓW !
Z. Kowalski  - Przewodniczący Rady Gminy

becnie w Państwa ręce trafia drugi numer „Głosu Gminy”, który Owydawany jest w cyklu dwumiesięcznym. Już dziś należą się gratulacje 
dla Zespołu Redakcyjnego za formę graficzną Biuletynu, sposób i treść 
przekazanych informacji.

Z racji pełnionej funkcji Przewodniczącego Rady Gminy, pragnę 
przybliżyć Czytelnikom pracę organu gminy, jakim jest Rada Gminy. Rada 
uchwala corocznie budżet gminy, plany zagospodarowania przestrzennego, 
plany wieloletnie rozwoju gminy. Najbliższe realizacji tego planu są: adaptacja 
zabytkowego budynku w Kruszynie (stara szkoła) na potrzeby administracji, 
przebudowa drogi gminnej Kruszyna - Bogusławice, kontynuacja budowy 
kanalizacji. Rada wyraziła zgodę na przystąpienie do projektowania budowy 
hali sportowej przy szkole w Widzowie. W tej kadencji Rady podjęto
m.in. uchwały w sprawach: przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla 
gminy Kruszyna”, wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 
2004 - 2007, przystąpieniu gminy do Śląskiego Związku Gminy i Powiatów. 
Najwięcej podjętych uchwał dotyczyło funkcjonowania oświaty, opieki 
społecznej, służby zdrowia, następnie funkcjonowania infrastruktury 
drogowej, oświetlenia ulicznego i innych.

Wizja rozwoju gminy jest optymistyczna. Decydują o tym: położenie 
geograficzne, walory przyrodnicze, coraz wyższy poziom bazy oświatowej 
kształcenia dzieci i młodzieży oraz wspomniany wyżej wieloletni plan 
inwestycyjny. Ważnym czynnikiem dla rozwoju gminy jest pozyskiwanie 
inwestorów z zewnątrz, co już ma miejsce w określonym zakresie. Natomiast 
do trwałych punktów na mapie zaliczyć można: drogę krajową nr 1
(w perspektywie autostrada A - 1) z zajazdem MOP w Wikłowie, odcinek 
magistrali linii kolejowej, Stadninę Koni w Widzowie, tereny rekreacji
i  budownictwa letniskowego w pasie nadwarciańskim (Łęg - Kijów) oraz 
najważniejszy historycznie i architektonicznie Zespół Pałacowo - Parkowy
w Kruszynie.

Przewodniczący Rady Gminy reprezentuje Radę w spotkaniach 
środowiskowych, zebraniach wiejskich oraz w kontaktach z samorządem 
powiatowym i władzami województwa. Przede wszystkim jednak 
przewodniczy obradom Sesji Rady Gminy i troszczy się o dobre 
funkcjonowanie samorządu gminy, wespół ze wszystkimi jej organami. 
Równocześnie cenię sobie pracę w organizacjach na terenie gminy. Od wielu 
lat jestem członkiem Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny, który wraz 
Organizacją Kombatancką ma osiągnięcia w dziele upamiętniania miejsc 
pamięci narodowej, wykonania szeregu tablic pamiątkowych oraz obelisku
w Kruszynie, przy którym co roku odbywają się uroczystości rocznicowe 
związane z wydarzeniami września 1939 r. i okupacją hitlerowską.

Ponadto TPK ma programy realizacji rozwoju kultury na skalę 
odpowiadającą miejscu historycznemu, jaką jest ziemia kruszyńska. Jest to 
zbieżne z programem Urzędu Gminy, który ma rozszerzony plan 
współdziałania z organizacjami pozarządowymi, do których należy TPK.

Są propozycje zwiększenia środków finansowych na redagowanie 
Głosu Gminy w większej niż dotychczas objętości. Będą one uwzględnione
w budżecie gminy na 2006 rok, aby nasze lokalne pismo umacniało się
i rozwijało. Tego serdecznie życzę Zespołowi Redakcyjnemu.                        +

Rodzinom tragicznie zmarłych

Przemka Renika i Mariusza Kaczmarka
wyrazy współczucia składają

Wójt i pracownicy Urzędu Gminy

Głos Gminy



Rocznica „krwawego 
poniedziałku”
M. Kluza

4 września 2005 r., dokładnie w 66 - tą rocznicę 
„krwawego poniedziałku”, w Kruszynie odbyła się wielka 
uroczystość religijno - patriotyczna.

Już 1 września 1939 roku pałac Lubomirskich 
stał się tymczasową kwaterą dowódcy 10 armii 
hitlerowskiej, generała Waltera von Reichenau. 
Środkiem wsi (obecnie ul. Kościelna) ciągnęły wojska 
niemieckie. W Kruszynie miał być postój. Około 200 
metrów od kościoła stoi jeszcze drewniany dom 
Antoniego Klekota, a naprzeciw dom P. Morawskich 
(kilka lat temu gospoda). Dwóch Niemców wybrało 

w Rędzinach, Kruszynianin, por. Tadeusz Rolaksobie dom  A. Klekota. Jeden z nich chciał się ogolić. 
z Warszawy, por. Henryk Wydmuch, nasze władze Zdjął mundur a lusterko powiesił w oknie. Gdy się golił, 
samorządowe, na czele z Panem Wójtem Bogusławem zauważył znajomego wśród przejeżdżających
Mielczarkiem, dyrektorzy kruszyńskich szkół - Krystyna i pomachał ręką. Przejeżdżający źle zrozumiał gest,
Flis, Paweł Klekot, dyr. Zespołu Szkół w Węglowcacha sądząc, że to Polak strzelił i zabił golącego się 
- Zdzisława Kall, Towarzystwo Przyjaciół Kruszyny, Niemca. Drugi z Niemców zaczął krzyczeć - co się stało, 
młodzież, dzieci oraz mieszkańcy Kruszyny i okolic.ale oficer niemiecki zatrzymał kolumnę wojsk i mimo 

W czasie mszy wspólnie z naszym organistą znalezionej kuli z niemieckiego karabinu oskarżył 
grał Pan Stanisław Lechowicz. Orkiestra Strażacka, Polaków o zabicie Niemca. Hitlerowcy wpadli w szał.
pod batutą kapelmistrza Andrzeja Powroźnika, oprócz Na progu swojego domu zakłuto bagnetami
pieśni religijnych zagrała wzruszająco „Rotę” Marii P. Morawskiego. Kolbami i bagnetami karabinów 
Konopnickiej i „Romans” Chopina. zamordowano gospodarza domu (P. A. Klekota),

Po uroczystej mszy, przy dźwiękach w którym zginął Niemiec. Mordowano przypadkowych 
wojskowych pieśni i piosenek marszowych,  poczty przechodniów. W „murowance” od wrzuconego do 
sztandarowe, kompania honorowa WP, gościepiwnicy granatu zginęła matka z trójką dzieci               
i mieszkańcy przemaszerowali pod Pomnik Pamięci, by (P. Kempowa). Kruszynę otoczono kordonem żołnierzy 
uroczyście odprawić, pod przewodnictwem kom. WKU niemieckich. Z domów wyciągnięto wszystkich 
Dobrosława Malary, apel poległych.mężczyzn starszych i bardzo młodych. Kolbami 

Wystąpienia gości, Wójta, kapelana to pognano ich pod cmentarz. 400 mężczyzn ustawiono 
przypomnienie historii walk, apel o wieczną pamięćpod murem do rozstrzelania. Zginęło wtedy 37 
o bohaterach i wartościach patriotycznych wyrażonych mieszkańców Kruszyny. Niektóre  nazwiska 
w triadzie Bóg, Honor i Ojczyzna. Oddają to słowa uwieńczono na tablicy po prawej stronie Pomnika 
wiersza W. Zasępy:Pamięci. Tych spod muru, po interwencji Pani 
„A dziś z zapadłych mogił z półwiecza otchłaniBrożynowej, w części zwolniono, kilkudziesięciu 
Niech wyjdą nasi bliscy i ci zapomnianiwywieziono na roboty, a rozstrzelano obywateli polskich 
Ci co padli na progu swej ojczystej chatyżydowskiego pochodzenia (miejsce upamiętnione 
Ci których zamęczyły wrogie kazamaty tablicą na murze cmentarnym).
Ci co im kat w tył czaszki kulą śmierć zadawał„Bogu niech będą dzięki, że nie zapomnieliście
i Ci których trud wieńczy bohaterstwa sławai nie zapomnicie” - mówił podczas homilii wygłoszonej
Choć ich prochy skrywają zapomniane kopce4 września na mszy św. ks. płk. Sławomir Rozpondek, 
Tak na ziemi ojczystej jak również i obcejzwracając s ię  do mieszkańców Kruszyny.  
Wzywamy Was  tu z nami stańcie do apeluZaproponował również, by nadal strzec wartości takich, 
aby wspólnie podkreślić uświęcenie celujak Bóg Honor i Ojczyzna. Mszę świętą odprawiono
o który się w tym kraju prawy lud wciąż troskałw intencji ofiar kruszyńskiego „krwawego poniedziałku”, 
A jest nim wspólna Matka  Niepodległa Polska”a także wszystkich mieszkańców Kruszyny i okolic, 

Łopot flag uroczyście podniesionych, granie którzy zginęli w czasie II wojny światowej, walcząc
werbli, tęskliwe tony trąbki, salwa honorowa, wiązanki o wolność i niepodległość Ojczyzny.
kwiatów z biało - czerwonymi szarfami i zapalone Uroczys tość  uśw ie tn i ł o  k i l kanaśc ie  
znicze, to skromny hołd dla tych, co walczyli, ginęli za kombatanckich pocztów sztandarowych oraz 
niepodległą Polskę, za wolną Ojczyznę.zaproszeni goście. Przybyli: Starosta częstochowski - 

Była to wzruszająca i podniosła uroczystość Mieczysław Chudzik, v-ce prezydent Miasta 
obchodzona tradycyjnie od kilku lat. To naprawdę Częstochowy - Halina Rozpondek, Kierownik Oddziału 
piękna lekcja patriotyzmu - tak ostatnio rzadko Urzędu Wojewódzkiego -  Wiesław Bąk, Wojskowy 
porywające uczucie.Komendant WKU w Częstochowie, Prezes RRK - ppłk 

Najmłodsze nasze dzieci, jak zwykle, Maciej Lechowicz, płk. Zbigniew Nowicki, por. 
uczestniczą do końca uroczystości i zabierają na Stanisława Gęsiarz -  prezes kombatantów
pamiątkę łuski nabojów po salwie honorowej.               +
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Wystąpienie Wójta Gminy Kruszyna w dniu
4 września 2005 r. (fragmenty)
B. Mielczarek

(...) Dzień dzisiejszy jest dniem niezwykłym. Zebraliśmy się, 
by symbolicznym zniczem, wiązanką kwiatów uczcić 
tragiczny dzień sprzed 66 - ciu laty  rocznicę mordu 
dokonanego na mieszkańcach naszej Gminy. Czym wtedy 
naraziła się najeźdźcy lokalna społeczność? Żyją jeszcze 
naoczni świadkowie tamtego dnia. Zgodnie poświadczą, że 
niczym. Wtedy rozpoczęła się wojna. Była więc „krwawa 
niedziela” w Bydgoszczy, potem „krwawy poniedziałek”
w Kruszynie, a później krwawe całe tygodnie, miesiące i lata 
okupacji. Naszą miejscowość już nieraz historia swym palcem 
dotknęła. Tym razem było to jednak dotknięcie wyjątkowo 
bolesne.(...) Powiadają, że miejscowość nasza wzięła swe 
miano od kruszyny chleba, uronionej z Bożych rąk. Legenda, 
legendą  ale coś w tym być musiało,  bo przecież przez wieki 
chleba w tej okolicy nie brakowało. (...) Ze zmierzchem I-szej 
Rzeczypospolitej, dla Kruszyny nadchodzą czasy, w których 
jakby chleba mniej a krwi więcej. Przypomnijmy choćby 
sierpień 1863 r. Powstańcza bitwa pod Kruszyną. Jedna
z największych i klęska straszliwa. Rosjanie rozbili połączone 
oddziały gen. Taczanowskiego i płk Kopernickiego: 120 - tu 
powstańców zabitych, kilkuset rannych i wziętych do niewoli. 
Potem stanął tu na długo front I-szej wojny światowej,
a jeszcze potem „krwawy poniedziałek:” Pamiątką tych 
okrutnych wydarzeń jest ten skromny pomnik. Jaki był ich 
przebieg? Przypomnijmy.
Prolog wydarzeń: 1 września 1939 r. dzieci z Bogusławic nie 
poszły do szkoły. Samoloty niemieckie zbombardowały 
bezbronną i budzącą się właśnie wioskę. Dwie osoby zginęły, 
kilka jest rannych, zniszczone budynki.  
Akt pierwszy tragedii: 4 września, wczesne przedpołudnie. Do 
Kruszyny wkraczają zmotoryzowane oddziały niemieckie. 
Przełamały pod Mokrą obronę Wołyńskiej Brygady Kawalerii, 
ponosząc dotkliwe straty. Żołnierze pałają żądzą odwetu. Stąd 
pewnie ta fatalna pomyłka: Niemiec strzela do Niemca. Jest 
więc pretekst do upragnionego rewanżu za Mokrą. 
Rozpoczyna się egzekucja bezbronnej ludności cywilnej. 
Zanim ją przerwano,  zginęło 37 osób.
Akt drugi: Kolumna podejmuje marsz na wschód. Gdy 
znalazła się na wysokości Bab, ostrzeliwuje tę wieś z broni 
maszynowej i artylerii. W trakcie ostrzału ginie 8-miu 
mieszkańców Bab. Rozstrzelano 6-ciu mieszkańców 
Jackowa. Płoną budynki w 36 - ciu gospodarstwach, straty
w inwentarzu sięgają 150 szt. koni i bydła.
Akt trzeci: Minęło południe. Kolumna wojskowa zatrzymuje się 
obok majątku w Widzowie. Kolejna egzekucja bezbronnych. 
Ginie 12 - tu mieszkańców Widzowa. Trzynasty przeżył 
spotkanie z plutonem egzekucyjnym, bo ranny w głowę, 
przykryty ciałami ofiar, nie został dobity.

Śmierć tych ludzi nie była potrzebna. Nie 
organizowali oporu, w żaden sposób nie mogli zagrozić 
uzbrojonej po zęby armii.(...) Mordu na naszych 
mieszkańcach dokonali żołnierze Wermachtu. Tego, jak się 
później mówiło,  szlachetnego i rycerskiego Wermachtu.(...)

Wyrazy głębokiego szacunku należą się 
Kombatantom  - żołnierzom polskim spod różnych 
sztandarów! Dzięki daninie krwi, którą złożyło ich pokolenie, 
dla nas i następnych pokoleń nastał czas chleba.

Podobno społeczność jest narodem dotąd, dopóki 
pamięta o grobach swych przodków i potrafi je zidentyfikować. 
Dlatego nie wolno nam zapomnieć o tych mogiłach, bo 
zatracimy własną tożsamość.(...) Niech trwa pamięć 
niepotrzebnie przelanej krwi, zbytecznego, żołdackiego 
okrucieństwa. Utrwalmy ten okruch wielkiej historii, która tak 
boleśnie dotknęła naszą małą ojczyznę i zachowajmy
w pamięci, jako ostrzeżenie dla potomnych przed 
okrucieństwem i bezsensem wojny.                                       +

Jakie plany mają nowi właściciele Pałacu?
M. Żemejda - Przerada

−W jaki sposób dowiedzieli się Państwo o tym, że Zespół 
Pałacowo- Parkowy w Kruszynie jest na sprzedaż?

−Ze strony internetowej Urzędu Gminy. Przez ponad rok 
szukaliśmy z mężem odpowiedniego obiektu
w Polsce, który spełniałby nasze wymagania. 
Znaleźliśmy dwa: w Krakowie i w Kruszynie.

−Czy obiekt z Krakowa podobał się bardziej?

−Nie. Obydwa podobały się tak samo. Ten z Krakowa 
był w lepszym stanie; prawie wcale nie był zniszczony, 
ale byłyby problemy z jego kupnem. Dlatego 
zdecydowaliśmy się na Pałac w Kruszynie.

−Co Państwo poczuli, gdy po raz pierwszy go zobaczyli ?

−Pierwszy raz Pałac zobaczyliśmy na początku grudnia 
tamtego roku. Zostaliśmy nim oczarowani. Magia tego 
miejsca „wzięła” nas zupełnie. W czerwcu tego roku 
widzieliśmy go ponownie. Stwierdziliśmy, że dobrze, 
że ujrzeliśmy Pałac po raz pierwszy zimą, bo latem nie 
dojrzelibyśmy go w gęstwinie drzew i liści. Stwarzał 
wrażenie dzikiego miejsca.

−Czy wcześniej znali Państwo historię Kruszyny i Pałacu? 
Czy to, że jest ona tak bogata pomogło w podjęciu decyzji
o kupnie posiadłości?

−Bardzo pomogło, bo właśnie szukaliśmy z mężem 
obiektu z historią, którego początki sięgałyby XVI lub 
XVII wieku. A historię Pałacu poznaliśmy przy 
pierwszej wizycie w Kruszynie.

−Czy zdradzą Państwo czytelnikom Głosu Gminy jakie mają 
plany w związku z kupnem Zespołu Pałacowo-Parkowego?

−Na razie prowadzimy prace zabezpieczające na zimę. 
Trwa reperacja rynien i krycie dachów papą. Chcemy 
podłączyć wodę do oficyny prawej, by mogła ona 
zacząć funkcjonować. Generalnie nasze plany co do 
posiadłości nie są konkretne. Wszystko jest w sferze 
pomysłów, ciągle coś zmieniamy. W oficynie prawej 
ma być luksusowy hotel wiejski z niewielką ilością 
pokojów, by utrzymał swoją intymność. Mógłby służyć 
konferencjom. W części oficyny lewej ma być 
restauracja. Pozostała część ma zostać wykorzystana 
na pomieszczenia, w których będą produkowane np. 
meble. W pałacu głównym mogłaby być galeria sztuki.

−Jak Państwo przewidują, jak długo może trwać renowacja 
obiektu?

−Uważamy, iż około 4-5 lat potrwa przywrócenie temu 
obiektowi funkcji użytkowej. Wcześniej nie jest to 
możliwe, z uwagi na fakt, że do renowacji trzeba 
podejść bardzo delikatnie, bo można wiele zniszczyć. 
Nie chcemy, by pałac wyglądał jak nowy. Do 
odrestaurowania chcemy użyć starych elementów; ma 
to być historyczna renowacja, by w końcowym etapie 
dała piorunujący efekt. Dlatego to wszystko będzie 
trwało tak długo. Chcemy się cieszyć tym 
przedsięwzięciem, dlatego nie jest naszą wolą zrobić 
renowację obiektu zbyt szybko.

−Czy zakup Pałacu można określić jako powrót do korzeni?

−Zdecydowanie tak. Obydwoje pochodzimy
z Białostocczyzny. Po studiach wyjechaliśmy do 
Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszkamy od 15 lat. 
Jesteśmy bardzo zadowoleni z zakupu. Mamy 
nadzieję, że uda nam się wcielić nasze plany w życie.

−Tego Państwu życzę i dziękuję za rozmowę.                        +
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powołuje Wójt Gminy. Fama głosi, że wyznacza tam Wybory, wybory...
tylko „swoich”. Prostuję! Nie mają Wójtowie tak dobrze. 

B. Mielczarek Wpływ Wójta na skład komisji jest naprawdę znikomy. 
Wójt powołuje, co prawda Komisję, ale spośród 

Żyjemy w dobie demokracji i prawie co roku kandydatów zgłoszonych mu przez komitety wyborcze. 
mamy jakieś wybory albo referendum. Za nami wybory A na to ile i jakich działa w terenie i kogo zdecydują się 
do Sejmu i Senatu a przed nami wybory prezydenckie. zgłosić  wpływu już nie ma. Przepisy gwarantują 
Przy takich okazjach kraj, aż kipi z emocji. Media Wójtowi wyznaczenie do składu każdej Komisji tylko po 
pokazują niekończące się polowania na przeciwników jednym pracowniku Urzędu. Fachowca, znającego 
politycznych. Jednym słowem igrzyska. No cóż! Lechici zasady prawa wyborczego, który musi zapewnić 
od zarania dziejów żyli z puszczańskich łowów. A choć techniczną obsługę i zagwarantować poprawne 
puszcz i zwierza dzikiego już brakło łowiecki instynkt sporządzenie protokołu.
podtrzymać trzeba. U nas jeszcze takich prawdziwych A oto składy Obwodowych Komisji Wyborczych 
łowczych nie ma. Ale to pewnie tylko kwestia czasu, jak w gminie: Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1
w walce o mandat posłużymy się pomówieniem, intrygą, w Kruszynie: Włodarek Renata, Góra Krystyna, 
podstępem. Oby to przyszło jak najpóźniej, a najlepiej Dobrakowska Maria, Wrzalik Zofia, Normont Joanna, 
wcale. Flis Krystyna, Kaczmarek Dorota, Majchrzak Jerzy, 

Na razie największe emocje budzi kwestia Bednarek Anna, Maciejewski Mirosław, Wrona Andrzej; 
powoływania komisji wyborczych. Zaszczytna to Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Lgocie Małej: 
funkcja. Rola prowadzącego głosowanie, ustalającego Złotnicki Paweł, Koszczewska Anna, Krawczyk Wanda, 
wyniki w obwodzie, podpisującego najważniejszy Wujec Łukasz, Żemejda - Przerada Marzena, Jasak 
dokument wyborczy to niewątpliwy splendor społeczny. Wanda, Kokoszczyk Dorota, Pruciak Stefan, Wróbel-
Mimo licznych obowiązków i odpowiedzialności, miło Zasępa Małgorzata, Mańka Izabela, Lampa Anna; 
jest jednak czuć na barkach ciężar gwaranta rzetelności Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Widzowie: 
wyborów w obwodzie. To naprawdę odpowiedzialna Koćwin Piotr,  Tylikowski Bogdan, Chamara Ryszard, 
i zaszczytna funkcja społeczna. Swego rodzaju wejście Kocińska Joanna, Kośny Sławomir, Porada Katarzyna, 
do polityki, choćby może i kuchennymi schodami Rybak Andrzej, Góra Adam, Dobrakowski Mariusz, 
Praktyczna szkoła demokracji i  aktywności Michalak Monika, Organka Iwona; Obwodowa 
obywatelskiej. Oby jak najwięcej młodych mogło Komisja Wyborcza nr 4 w Jackowie: Dolniak Piotr, 
z takiego kursu skorzystać.Nie bez znaczenia jest też Kubik Paweł, Rybak Iwona, Kamińska Anna, 
finansowy aspekt. Dieta członka Komisji wyniesie w tym Kaczmarek Krystyna, Rutkowska Magdalena, Kowalski 
roku 135 zł, zastępcy przewodniczącego 150 zł Henryk, Reterski Ireneusz, Dąbrowska Renata, Kubik 
a przewodniczącego  165 zł. Jan, Kocińska Elżbieta.                                                +

Formalnie obwodowe komisje wyborcze 

w skrajnych przypadkach, śmierci. Fizykoterapia w Kruszynie !
Współczesny lekarz ma szeroki wachlarz 

R. Sitek środków i możliwości leczniczych. Należą do nich 
farmakoterapie ukierunkowane: alopatycznie (tzn. 

Organizm ludzki jest zbudowany w taki sposób, przeciwnie do objawów choroby, np. środki p/bólowe, 
aby za pomocą odpowiedniej regulacji wewnętrznej obniżające ciśnienie tętnicze itp.), fitologicznie
odpowiadać na bodźce otoczenia, takie jak, np.  (w oparciu o ziołolecznictwo), homeopatycznie
temperatura i wilgotność powietrza, ciśnienie (wg. zasady „podobne leczymy podobnym”), terapia 
atmosferyczne. W przypadku np. pracy trzyzmianowej, n e u r a l n a  ( w  t y m  a k u p u n k t u r a ) ,  ś r o d k i  

chiroterapeutyczne i manualne, psychoterapia, zabiegi 
chirurgiczne oraz fizykoterapia. Ta ostatnia należy do 
najbardziej interesujących metod leczenia. Jako jej 
zalety należy wymienić m.in. brak objawów ubocznych 
przy właściwym dozowaniu i wskazaniu oraz aktywny 
udział pacjenta w przebiegu leczenia. Do jej metod 
można zaliczyć: miejscowe stosowanie ciepła lub 
zimna, elektroterapię, inhalacje, fototerapię, masaże, 
gimnastykę leczniczą, ćwiczenia izometryczne, hydro -  
i  balneoterapia oraz  leczenie klimatyczne. Pomimo 
braku środków finansowych wszystkie w/w metody, za 
wyjątkiem hydro - i balneoterapii, udało się uruchomić
i zastosować w Niepublicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Kruszynie. Poniżej podaję harmonogram 
pracy trzech gabinetów fizjoterapii w Kruszynie:

hormonalnej terapii zastępczej czy hałasu naruszają się I Gabinet fizjoterapii w NZOZ Kruszyna:  
rytmy biologiczne człowieka. Wtedy organizm może technik fizjoterapii - Beata Furgalska - Hadrian, czynny:
odpowiadać zmniejszoną adaptacją lub nadmierną pn. 8.00  - 12.00, wt. - pt. 12.00 - 16.00. Zakres usług: 
reakcją układu autonomicznego (tzn. niezależnego od elektro - , fono -, termoterapia magnetostymulacyjna, 
jego woli) - stąd prosta droga do choroby, a nawet inhalacje, masaże.
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II Gabinet masażu w NZOZ Kruszyna: technik 
masażysta - Wojciech Postawa, czynny: śr. i  czw. 
8.00 - 13.00.  Zakres usług: termoterapia, masaże 
wszystkich typów leczniczych.

III Gabinet kinezyterapii w Szkole Podstawowej 
w Kruszynie: mgr rehabilitacji ruchowej - Ewa Pomirska, 
czynny: wt. i czw. 13.00 - 18.00. Zakres usług: 
rehabilitacja zdrowotna narządu ruchu, układu krążenia 
i inne.

Ostatni gabinet, widoczny na zdjęciach, 
powstał w Szkole Podstawowej w Kruszynie, w styczniu 
br., dzięki porozumieniu i przychylności przedstawicieli 
władz samorządowych i oświatowych w Kruszynie,
w osobach: Wójta Gminy  - mgra Bogusława Mielczarka 
i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kruszynie - mgr ustrzec  dzieci przed tym epidemicznych schorzeniem 
Krystyny Flis. Przychodnię Lekarską w Kruszynie naszych czasów.
reprezentował autor artykułu. Natomiast osoby dorosłe ze schorzeniami 

Nasze dzieci noszą ciężkie tornistry, torby, wrodzonymi lub nabytymi narządu ruchu, bądź po 
plecaki, nadmiernie przesiadują przed ekranami udarach mózgowych, nie muszą być wożone do 
komputerów i telewizorów, dlatego tak łatwo u nich odległych o 30 km od Kruszyny placówek  miejskich. 
o wady postawy. Jednak gimnastyka korekcyjna, Usługi świadczone są nieodpłatne w ramach 
prowadzona przez nauczycieli w szkołach i rehabilitacja ubezpieczenia zdrowotnego, wymagane jest 
zdrowotna przez pracowników ochrony zdrowia winny skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty.       +

ogniska chorobowe, mogące być przyczyną rozwoju Zabójca na dachu
takich chorób jak: azbestoza, rak płuc oraz M. Tarnowski
międzybłonniak opłucnej. Występuje zależność między 
paleniem tytoniu a pracą przy azbeście. Ryzyko Jednym z największych problemów, z jakimi 
zachorowalności na raka płuc u ludzi mających stały borykają się społeczeństwa zurbanizowane  jest 
kontakt z azbestem wzrasta około 5-krotnie, u palaczy obecność azbestu w materiałach budowlanych. Jak na 
około 10-krotnie, natomiast u palących robotników ironię, przez to, że Polska w latach 60. i 70. była mniej 
mających kontakt z tym materiałem - nawet 50-krotnie!rozwinięta gospodarczo niż kraje Europy Zachodniej 

Jeśli chodzi o nasze dachy, zagrożenie zależy oraz USA mamy zdecydowanie mniej azbestu
od stopnia zużycia  płyt azbestowych. Badania w konstrukcjach budynków. Ponieważ są to przede 
wykazują, że w środowisku o średniej agresywności wszystkim płyty azbestowo-cementowe oraz ocieplenia 
czynników zewnętrznych pokrycie eternitem jest budynków z płyt typu suprema. Na Zachodzie
względnie bezpieczne przez około 30 lat, oczywiście w budynkach były stosowane całe stropy azbestowe 
jeśli nie ma uszkodzeń mechanicznych. Okres ten celem zapobieżenia rozprzestrzenianiu się ognia. Aby 
można  wydłużyć stosując odpowiednie zabiegi usnąć azbest z takiej budowli trzeba ją zburzyć. Nawet 
konserwacyjne np. malowanie płyt. Należy jednak budynki WTC były zbudowane ze znacznym udziałem 
bezwzględnie unikać jakiegokolwiek uszkadzania azbestu i robotnicy pracujący przy usuwaniu szczątków 
powierzchni azbestu np. poprzez skrobanie ich po katastrofie z 11 września (w tym w znacznej mierze 
powierzchni szczotkami drucianymi czy łamanie. Polacy) cierpią na choroby poazbestowe.
Usuwanie azbestu z dachu jest bardzo ryzykowne, więc Największy problem z azbestem mają 
lepiej jest zlecić wykonanie tej  czynności miejscowości, gdzie usytuowane były zakłady 
wykwalifikowanej firmie, ponieważ stężenie włókienspecjalizujące się w produkcji wyrobów azbestowych. 
w powietrzu podczas demontażu jest znacznie wyższe, Często odpady były wykorzystywane do utwardzania 
niż przewidują normy dla osób postronnych, pomimo dróg, czego efektem była chmura azbestowego pyłu 
przestrzegana zaleceń odnośnie bezpieczeństwa. unoszącego się w powietrzu, po przejeździe 
Ponadto azbest można składować tylko na samochodu.
przeznaczonych do tego celu składowiskach .Azbest, jako materiał, ma niesamowicie dobre 

Dofinansowania do demontażu azbestu ze właściwości i gdyby nie jedna wada, byłby nadal 
środków unijnych dotyczą niestety tylko obiektów powszechnie stosowany - mianowicie jest rakotwórczy.  
użyteczności publicznej, natomiast środki krajowe Szkodliwość azbestu polega na wytwarzaniu lotnych 
d o s t ę p n e  s ą  w y ł ą c z n i e  w  p o s t a c i  włókien o grubości kilkadziesiąt razy mniejszej od 
niskooprocentowanego kredytu i to na dachy o wysokim włosa, a więc niewidocznych dla oka. Ich osadzanie się 
stopniu zagrożenia. Pośrednikiem takiego kredytuw płucach jest nieodwracalne i organizm ludzki nie 
i wnioskodawcą może być gmina dla większej grupy potrafi ich w żaden sposób zneutralizować. Pozostałe
mieszkańców.                                                              +w pęcherzykach płucnych tworzą lokalną martwicę, 
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oraz 3 przedszkola. W ławkach szkół podstawowych Rok szkolny 2005/2006 rozpoczęty
zasiadło 383 uczniów, w gimnazjach 265, a do J. Zasępa
przedszkoli uczęszcza 145 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 
Wiedzę przekazywać będzie 71 wykwalifikowanych Minęły wakacje i zabrzmiał już pierwszy 
nauczycieli, posiadających różne stopnie awansu dzwonek. 1 września zaczął się nowy rok szkolny. 
zawodowego.Poprzedziły go Msze św. Oficjalne uroczystości odbyły 

Z dowozu do szkoły korzysta 133 uczniów. się w budynkach szkolnych. Dyrektorzy szkół 
Dzieci z Wikłowa i Łęgu w liczbie 45 dojeżdżają podstawowych i gimnazjów powitali wszystkich 
autobusem PKS, a pozostałe - z Lgoty Małej, Jackowauczniów, a szczególnie gorąco odrobinę zagubionych 
i Bab, korzystają z autobusu wynajętego przez gminę. pierwszoklasistów. Po części oficjalnej dzieci i młodzież 
Po raz pierwszy  od września br. autobus dojeżdża do rozeszli się ze swoimi wychowawcami do klas, gdzie 
Pieniek Szczepockich.otrzymali plany lekcji i wskazówki dotyczące 

Po dwumiesięcznych wakacjach czeka bezpiecznego poruszania się po drogach.
uczniów, nauczycieli i rodziców 10 miesięcy wytężonejNa terenie naszej gminy działa 9 placówek 
i ciężkiej pracy.oświatowych, w tym 2 gimnazja, 4 szkoły podstawowe 

Życzymy wszystkim wytrwałości i sukcesów!  +

Uczniowie kl. III Gimnazjum w Kruszynie
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postępowanie w sprawie naliczenia tzw. „opłaty Rada Gminy obraduje
planistycznej”, w związku ze sprzedażą Zespołu G. Olczyk
Pałacowo - Parkowego w Kruszynie. Poprzednim 
właścicielom nieruchomości ustalono opłatęDwie kolejne sesje Rady odbyły się 11 i 30 
w wysokości 127.403 zł. Skorzystali oni z prawa sierpnia. Rada Gminy uchwaliła zmiany w wieloletnim 
odwołania się i sprawa oczekuje na rozstrzygnięcie programie inwestycyjnym gminy, rozpatrzyła 
przez Samorządowe Kolegium Odwoławczesprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za I-sze 
w Częstochowie; & odbył się przetarg na modernizację półrocze br., wprowadziła zmiany do tegorocznego 
ul. Antoniowskiej w Widzowie, polegającej na budżetu oraz uchwaliła przystąpienie gminy do 
wzmocnieniu żużlowej podbudowy, wykonaniu realizacji projektu „Przebudowa drogi Bogusławice    
nawierzchni z destruktu asfaltowego i skropieniu jej DK - 1”. Zaktualizowano też „czesne” za korzystanie
emulsją asfaltową. Prace wykonała firma DROG - BUD z przedszkoli gminnych. Od nowego roku opłata ta 
z Częstochowy za kwotę 202.783 zł; & wykonano będzie ujednolicona dla wszystkich przedszkoli               
sposobem gospodarczym drobne naprawy drógi wynosić będzie 40 zł miesięcznie. Na każdej sesji Wójt 
w Teklinowie (ul. Nowa i Długa) a w Pieńkach Gminy składa Radzie sprawozdanie o swojej 
Szczepockich utwardzono miejsce do zawracania działalności w okresie międzysesyjnym. 
autobusu szkolnego; & przekazano do zaopiniowania A oto niektóre informacje z sierpniowych 
Komis j i  Urbanis tyczno -  Arch i tekton icznej  sprawozdań Wójta: & 21 lipca odbył się przetarg na 
nowoopracowane projekty planów zagospodarowania remont 400 - metrowego odcinka ul. Grabowskiej           
przestrzennego wszystkich sołectw w gminie;w Bogusławicach. Zakres prac obejmował dwukrotne 
& uzyskano akceptację Zarządu Województwa utrwalenie emulsją asfaltową i zagrysowanie 
Śląskiego dla wniosku o dofinansowanie kwotą 450 najbardziej zniszczonego odcinka. Wybrana została 
tys.zł adaptacji starej szkoły w Kruszynie na siedzibę oferta firmy „Budim - 2” z Olesna. Roboty zostały 
Urzędu Gminy. Drugi ze złożonych wniosków dotyczący wykonane za cenę 21.584 zł; & ukończono prace 
zagospodarowania placu w Bogusławicach znalazł się związane z odbudową 800 - metrowego odcinka rowu 
na liście rezerwowej i będzie brany pod uwagęodwadniającegow Teklinowie. Roboty wykonał Zakład 
w przypadku wygospodarowania dodatkowych Obsługi Rolnictwa z Wielgomłyn za kwotę 14.991 zł 
środków; & zlecono zamontowanie ławek parkowych Dodatkowo firma wykonała przepust na ul. Nowej oraz 
oraz betonowych koszy na śmieci w najbliższej okolicy nieodpłatnie 8 przepustów u rolników, którzy zakupili 
szkoły w Kruszynie oraz słupów ogłoszeniowychrury. W trakcie robót ujawniono i zlikwidowano
w Kruszynie i Jackowie. Koszt zakupu i montażu - 6.734 2 nielegalne odpływy z szamb; & złożony został wniosek 
zł; & przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie d o  W F O Ś i G W  w  K a t o w i c a c h
projektu dot. modernizacji drogi Bogusławice - DK - 1 ze o dofinansowanie wapnowania gleb w gminie. 
środków przeznaczonych na restrukturyzację Podpisano umowę z Zakładami Dolomitowymi
zatrudnienia w górnictwie. Zakres objąłby ułożenie w Siewierzu na dostawę wapna wprost na pola 
dywanika asfaltowego na odcinku dł. 2054m, zainteresowanych rolników; & w Urzędzie Gminy
odbudowę rowów i przebudowę zjazdów. Szacunkowy i podległych jednostkach zatrudniono 9-ciu stażystów
koszt - 1.007.360 zł, z czego 412.852 zł stanowiłyby z terenu gminy; & zakończono przygotowania do 
środki pomocowe. Decyzja o realizacji uzależniona przejęcia z dniem 1 września wypłaty świadczeń 
będzie od uzyskania dofinansowania; & Biuro rodzinnych, wypłacanych obecnie przez ZUS, KRUS
Projektowe SONDA z Częstochowy opracowało i zakłady pracy liczące do 20 pracowników. Druki 
dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę wniosków są dostępne w GOPS oraz na stronach 
kanalizacji sanitarnej na osiedlu Widzów i części internetowych Urzędu. Szacuje się, że przejmiemy 
Teklinowa. Koszt opracowań  60.390 zł.                       +obsługę w tym zakresie ok. 400 rodzin; & wszczęto 
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Atrakcji nie brakowało również dla najmłodszych Witamy w Kruszynie na letnim festynie
uczestników festynu. Wesołe miasteczko, zjeżdżalnie, L. Wychowaniec, B. Kulesza
przejażdżki na kucyku, zabawy sportowe, były dla 
dzieci wielką frajdą. Ogromną popularnością cieszyła Wedle corocznej tradycji, dnia 10 lipca odbył się 
się loteria fantowa, której nie dość, że każdy los letni festyn w Kruszynie. Mimo, że aura nie była typowa 
wygrywał, to jeszcze w drodze powtórnego losowania jak na ową porę roku przystało, na boisku „za bazą” 
można było otrzymać cenną nagrodę.zebrał się spory tłum żądnych rozrywki mieszkańców 

Wśród zaproszonych gości zobaczyć było 
można poseł Danutę Polak. Gwoździem programu 
okazał się występ Orkiestry Dętej z Kruszyny. Chłopcy 
długo nie schodzili ze sceny zachęcani brawami 
publiczności.

Kiedy zapadł zmrok, każdy, w którym została 
energia, wkroczył na parkiet. Tańce przy dźwiękach 
zespołu trwały jeszcze długo w nocy, a jeśli ktoś opadł
z sił, mógł się pokrzepić przy licznych stoiskach
z przekąskami lub skusić się na odrobinę kalorii
w kawiarence z domowymi wypiekami.

Zabawa była przednia! Była ona efektem 
wielodniowych przygotowań i ciężkiej pracy uczniów 
gimnazjum, ich rodziców, nauczycieli, członków 
orkiestry. Ale każdy, kto wniósł choć odrobinę starań, by 
festyn mógł się odbyć, może być z siebie dumny. Cel 
imprezy był szczytny. Zebrane fundusze zasilą konto Kruszyny i okolic, na czele z zaproszonymi gośćmi.
Orkiestry Dętej w Kruszynie i tutejszego GimnazjumJeżeli chodzi o atrakcje, to każdy mógł znaleźć 
a wspólne przygotowania pozwoliły się wszystkim coś dla siebie. Zespół “Atomówki” zachwycał swoim 
jeszcze bardziej poznać i zaprzyjaźnić.występem  wokalno - tanecznym, a podczas 

Dziękujemy!!!                                                  +konkurencji sportowych każdy z zebranych mógł 
sprawdzić swoje możliwości kondycyjne.

Zmieniliśmy całkowicie repertuar. Obecnie nasz zestaw Orkiestra OSP Kruszyna
utworów liczy około 50 pozycji i można go podzielić na Kapelmistrz Orkiestry Dętej
muzykę: żałobną, marszową, kościelną i rozrywkową. A. Powroźnik
Zakupiliśmy wiele wyremontowanych i całkowicie 

Orkiestra Dęta w Kruszynie swoją działalność 
rozpoczęła jeszcze za czasów Księcia Lubomirskiego
( przełom XIX i XX wieku). To książę zakupił wszystkie 
instrumenty potrzebne do gry. 

W późniejszym czasie orkiestra przez dłuższy 
okres była pod opieką parafialną. Kapelmistrzem był 
wówczas  miejscowy organista - Pan Smuga. Później 
orkiestrą zajął się Pan Robert z Bogusławic, a po nim 
Pan Śliwakowski z Jackowa. W drugiej połowie XX 
wieku orkiestra została przejęta przez OSP Kruszyna
i w tym czasie opiekę nad nią sprawował Kruszynianin - 
Pan Ryszard Zasępa. W 1995 roku orkiestra przestała 
funkcjonować m.in. z powodu braku chętnej do gry 
młodzieży. 

sprawnych instrumentów. Rozpoczęliśmy również Funkcję kapelmistrza objąłem w 2000 roku.
systematyczne próby, które w najwyższym stopniu Z pomocą władz naszej gminy oraz mieszkańców 
przyczyniły się do naszego poziomu gry. W przyszłym rozpocząłem „budowę” orkiestry od podstaw. W ciągu 
roku liczba grających w naszej orkiestrze będzie trzech lat w jej szeregach znalazły się 24 osoby. 
wynosiła ponad 30 osób.                                              +

ReklamaReklama
P.H.U. REMIX
Stacja AUTO-GAZ
(Plac SKR)
ul. Sobieskiego 9
42-282 Kruszyna

Oferuje:
• gaz LPG
• wymianę butli gazowych - 32 zł
• promocyjną sprzedaż butli gazowych
 (11 kg) w cenie 100 zł z gazem 
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Recepta na długowieczność
M. Żemejda - Przerada

Najstarszymi mieszkankami naszej gminy są 
Panie: Antonina Krok  z Jackowa i Julianna Wilk
z Bogusławic. Pierwsza Pani ma 103 lata -  urodziła się 

28.07.1902 roku, druga zaś 100 lat  -  urodziła się 
25.04.1905 roku. Co robić, by tak długo żyć? Pani Wilk 
ma na to 2 rady: „Jak coś zaboli to najlepiej w pole 
wyjść” oraz „Dużo się ruszać, a mało jeść”. 
 Warto zastosować się do tych rad, przecież nic nie 
stracimy, a  być może zyskamy kilka lat życia więcej.
 Naszym Paniom życzymy.... 200 lat!                            +

i jednocześnie delegatem na Zjazd Okręgowy został Nowe władze Koła
Tadeusz Woldon, jego zastępcą zaś Medard 

M. Żemejda - Przerada Pawłowski. Na sekretarza wybrano Tadeusza 
Pożarlika, na skarbnika  Czesława Grząbę, na członka 

Dnia 18 września 2005 r. odbyło się w sali OSP zaś - Piotra Sieradzkiego. Przewodniczącą Komisji 
w Kruszynie zebranie sprawozdawczo - wyborcze Rewizyjnej  została Helena Jędrzejk iewicz,  
Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Sekretarzem - Stefan Soborak, zaś członkiem  
Koła nr 24 Kruszyna. Zebraniu przewodniczył Zenon Władysław Martela. Wśród zaproszonych gości był por. 
Kowalski. Koło liczy 25 członków zwyczajnych i 36 Henryk Wydmuch - sekretarz Okręgowej Komisji 
członków popierających (wdowy po Kombatantach). Na Rewizyjnej Związku Kombatantów i Opiekun Koła
zebranie przybyło 15 członków zwyczajnych w Kruszynie.                                                                 +
i 8 członków popierających. Nowym Prezesem

Głos Gminy

Wspomnienie o Aleksandrze Perkosz (1935 -  2005)

Ola odeszła 14 sierpnia 2005 roku. Nić jej życia została przerwana po długiej, ciężkiej chorobie, z którą 
walczyła do końca.

Żegnaliśmy Olę w obecności pogrążonej w żałobie rodziny, jako osobę szlachetną, niezwykle serdeczną. 
Osobę, która promieniowała energią, optymizmem, zaangażowaniem w sprawy społeczne, ludzkie. Wreszcie 
osobę otwartą w działaniach, jakie podejmowała  uśmiechniętą, pełną życzliwości dla innych. Ola uparcie dążyła 
do osiągnięcia zamierzonych celów, czy to podczas pracy w samorządzie gminy, gdzie przez wiele lat była radną
i przewodniczącą Gromadzkiej Rady Narodowej, a następnie Przewodniczącą Rady Gminy, czy w samorządzie 
spółdzielczym Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kłomnicach, gdzie pełniła funkcję kierownika filii
w Kruszynie i członka zarządu oraz wiceprezesa Spółdzielni. Z każdego osiągnięcia, dokonania -  czy było ono 
duże, czy małe - bardzo się cieszyła. Dodawała sobie i innym otuchy, wiary i nadziei do dalszych działań.
W obrębie jej zamieszkania było tych dokonań wiele: Osiedle Mieszkaniowe, drogi, telefonizacja, wodociągi. Ola 
wraz z mieszkańcami była dumna z przemian cywilizacyjnych zachodzących w swojej miejscowości, jak i w całej 
gminie. I w tych przemianach z zaangażowaniem uczestniczyła. Uskrzydlały ją prace w organizacjach 
społecznych. Pomagała w pracy organizacji młodzieżowych, kobiecych; często przewodniczyła zjazdom 
Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny, jako aktywna jego działaczka.

Podczas  pogrzebu, nad otwartym grobem usłyszeliśmy:
„Olu! Wiemy, jak powszechnie byłaś lubiana, jak duże było grono Twoich przyjaciół, znajomych. Dlatego 

niech mi będzie wolno w ich imieniu i własnym wyrazić wewnętrzny żal, który łączy się z bólem, smutkiem
i cierpieniem dla najbliższej rodziny zmarłej. Żegnają Cię, Droga Olu: Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy, 
byli i obecni: pracownicy Urzędu Gminy, radni Rady Gminy, sołtysi, członkowie TPK oraz cała społeczność naszej 
gminy, która tak wiele Tobie zawdzięcza.

Olu! Kochałaś życie, nade wszystko rodzinę. Szczęście rodzinne przeplatało się z dramatem, gdy zmarł 
Twój ukochany mąż. Dziś spoczniesz u jego boku. To znak czasu. Znak zamkniętej księgi, w której zawarta jest 
miłość dla życia i świata, miłość dla dzieci, wnuków i prawnuczki  - całej rodziny. Ale też dla przyjaciół, znajomych.

Czcimy Twoje zasługi. Zachowamy Cię w pamięci na zawsze.  
Żegnaj Olu!”

Z. Kowalski

Październik 2005
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4 września - Kruszyna pamięta...


