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Z b l i ¿ a  s i ê  c z a s  
œwiêtowania, gdy miliony 
chrzeœcijan na ca³ym œwiecie 
obchodziæ bêd¹ pami¹tkê 
narodzin Syna Bo¿ego. 
Wieczerza wigilijna, op³atek, 
¿yczenia, choinka, prezenty, 
Pasterka. Kolejny ju¿ raz 
b ê d z i e m y  p r z e ¿ y w a æ  
niezwyk³e chwile. Prawdziwy 
cud, który g³osili niegdyœ 
anio³owie, opromienia nas 
swoim blaskiem. Œwiêta 
Bo¿ego Narodzenia by³y i s¹ 
prze¿ywane bardzo g³êboko 
przez wszystkich chrzeœcijan.  
Uczyñmy wszystko,  by  
niepowtarzalna atmosfera 
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 

prze¿ywanych w naszych domach rodzinnych na trwale okreœla³a 
nasze najlepsze wspomnienia. 
W tym cudownym czasie œwiêtowania ¿yczê wszystkim mieszkañcom 
gminy: zdrowia, pomyœlnoœci wszelkiej, prawdziwie rodzinnych œwi¹t 
spêdzonych w gronie najbli¿szych.

W nadchodz¹cym Nowym 2011 roku niech szczêœcie 
i pomyœlnoœæ nigdy Pañstwa nie opuszcz¹, a wiara w lepsze jutro 
codziennie dodaje si³ i energii do tworzenia i realizacji nowych 
pomys³ów.

Zakoñczy³y siê wybory w³adz Gminy. Sk³adam serdeczne 
podziêkowanie wszystkim, którzy uczestniczyli w wyborach,
a w szczególnoœci tym, którzy oddali na mnie swój g³os i zdecydowali, 
¿e przez najbli¿sze cztery lata ja mam staæ na czele Gminy Kruszyna. 
Funkcjê tê przyjmujê z wielk¹ radoœci¹, ale równie¿ i z wielk¹ pokor¹. 
Od dnia og³oszenia wyniku wyborów, od 5 grudnia, budzê siê 
z poczuciem odpowiedzialnoœci za Gminê, za ka¿dego z jej 
mieszkañców, a chcia³abym zasypiaæ w poczuciu dobrze spe³nionych 
obowi¹zków. Dziêkujê mieszkañcom za wiarê, za wiarê we mnie, 
która zosta³a wyra¿ona w g³osowaniu. Serdecznie dziêkujê za 
okazane mi zaufanie. Wszystkim tym, którzy mi zaufali, obiecujê, ¿e 
nie zawiodê.

Szanowni Mieszkañcy Gminy, 

Z okazji zbli¿aj¹cych siê 
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 
pragniemy z³o¿yæ wszystkim 
mieszkañcom najserdeczniejsze 
¿yczenia: zdrowia, spokoju
i szczêœcia, a w nadchodz¹cym 
Nowym Roku licznych sukcesów 
i realizacji wszystkich planów.

Przewodnicz¹ca Rady Gminy 
Kruszyna 

i Rada Gminy 

Jadwiga Zawadzka - Wójt Gminy
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Po kilku latach starañ w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji, nasza gmina ma swój herb. 
Przy okazji starañ o pozytywn¹ opiniê Komisji Heraldycznej powsta³ ca³kiem „spory kawa³ek" historii
z  satysfakcjonuj¹cym nas koñcem.

Postaram siê przybli¿yæ Pañstwu t¹ historiê.
W czerwcu 2005 roku zosta³ wykonany projekt graficzny herbu gminy Kruszyna przez artystê plastyka
i opracowano studium historyczno-heraldyczne uzasadniaj¹ce koncepcjê herbu.
Projekt zosta³ przyjêty Uchwa³¹ Rady Gminy Kruszyna w dniu 21 marca 2006 roku i zosta³ wys³any do Komisji 
Heraldycznej przy MSWiA z proœba o zaopiniowanie. Komisja projekt zaopiniowa³a negatywnie przedstawiaj¹c 
uwagi i sugestie. Poprawiony projekt ponownie trafi³ do Komisji w grudniu 2008 roku. OdpowiedŸ
w przedmiotowej sprawie otrzymaliœmy 13 lipca 2009 roku i niestety . Komisja Heraldyczna ponownie wyrazi³a 
negatywn¹ opiniê.

W paŸdzierniku 2009 roku zdecydowaliœmy siê na opracowanie jeszcze jednego projektu herbu. Tym 
razem  zadania podj¹³ siê artysta plastyk pan Zdzis³aw Mleczak autor herbu Miêdzychodu, przytoczonego
w opinii Komisji Heraldycznej jako wzorcowy.

Rysunek herbu autorstwa pana Mleczaka zosta³ przedstawiony Komisji Heraldycznej na posiedzeniu
w dniu 15 stycznia 2010 roku, kiedy to przedstawiciel Urzêdu Gminy Kruszyna Ma³gorzata Wierzbicka oraz 
plastyk osobiœcie przedstawili Komisji projekt i argumenty uzasadniaj¹ce tak¹ w³aœnie koncepcjê. Komisja 
udzieli³a kilku wskazówek w celu skorygowania projektu herbu. Wykorzystuj¹c przekazane przez Komisjê 
Heraldyczn¹ informacje plastyk zmodyfikowa³ rysunek i przes³a³ drog¹ elektroniczn¹ do ponownego 
rozpatrzenia. Jak wynika³o z informacji telefonicznej poprawiony projekt herbu nie budzi³ ju¿ w¹tpliwoœci
i zastrze¿eñ Komisji Heraldycznej. Pozytywnej opinii w formie  oficjalnego dokumentu gmina jednak nie 
otrzyma³a. Na skutek licznych telefonów oraz pism wys³anych do Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych
i Administracji, w dniu 20 kwietnia 2010 roku otrzymaliœmy pismo z MSWiA informuj¹ce o zaprzestaniu 
dzia³alnoœci Komisji ze wzglêdu na brak kworum do podejmowania decyzji w sprawie projektów insygniów.  
MSWiA nie by³o w stanie okreœliæ terminu rozpatrzenia naszego wniosku. We wrzeœniu b.r Komisja Heraldyczna 
wznowi³a dzia³alnoœæ.  Podjêliœmy intensywne dzia³ania w celu sfinalizowania procedury zaopiniowania herbu.

22 paŸdziernika 2010 roku Komisja Heraldyczna podjê³a Uchwa³ê nr 115/1308/O/2010 w sprawie 
wyra¿enia pozytywnej opinii do projektu herbu.

Dnia 4.11.2010 roku otrzymaliœmy pismo nr DAP/78-33/0710/GL Ministra Spraw Wewnêtrznych
i Administracji informuj¹ce, ¿e przed³o¿ony projekt herbu i flagi zosta³ zaopiniowany pozytywnie.
W uzasadnieniu do opinii czytamy: „Herb gminy Kruszyna przed³o¿ony przedstawia w polu srebrnym krzew 
kruszyny o czarnym pniu i ga³êziach, liœciach zielonych, pod czarnym ³bem dzika o z³otych szablach i oku". 
W Uzasadnieniu doboru gode³ i barw heraldycznych czytamy:
· Projekt herbu opracowany zosta³ w oparciu o Studium Historyczno-Heraldyczne wykonane w 2006 roku, gdzie 
motywem przewodnim jest ³eb dzika i drzewo.
· Analizuj¹c historyczne i legendarne okolicznoœci powstania miejscowoœci Kruszyna znacz¹ce piêtno 
pozostawi³a mo¿now³adcza rodzina Denhoffów, a w szczególnoœci  wojewoda sieradzki Kasper Denhoff. 
„Panowanie" Denhoffów w sposób wyj¹tkowy utrwali³a siê w œwiadomoœci miejscowej ludnoœci, z czasem 
przechodz¹c nawet do legendy. Dlatego nawi¹zanie do herbu tej rodziny jest uzasadnione. Ów herb 
przedstawia³ w tarczy herbowej g³owê dzika.
· W opracowaniach historycznych herb Denhoffów opisywano w nastêpuj¹cy sposób: 
· „Ma byæ dzika g³owa, szczecin¹ ogromna, pyskiem na praw¹ stronê obróconym, z którego dwa k³y wyros³e 
widaæ, jako te¿ i obie uszy, w polu bia³ym"
· Drugim elementem god³a herbowego jest rysunek drzewa kruszyny, które nawi¹zuje do nazwy miejscowoœci.
· W tym miejscu przywo³aæ nale¿y legendê, która jest wyj¹tkowo ¿yw¹ i uwa¿ana przez lokaln¹ spo³ecznoœæ za 
prawdziw¹ historiê.
Na terenach gdzie dziœ le¿y Kruszyna rozci¹ga³y siê olbrzymie lasy. Kacper Denhoff  dworzanin króla, 
zaproszony zosta³ tu na polowanie zorganizowane przez hetmana Koniecpolskiego. W czasie ³owów zapêdzi³ siê 
za olbrzymim dzikiem  odyñcem oddalaj¹c siê od towarzyszy. Dopêdzi³ zwierza i zrani³ go. Rozjuszony dzik 
rzuci³ siê na niego i niefortunny myœliwy salwowaæ siê musia³ ucieczk¹ na najbli¿sze drzewo, a raczej potê¿ny 
krzew kruszyny. £owy mimo wszystko zakoñczy³y siê pomyœlnie, zaœ Denhoff po wyjœciu ca³o z opresji, 
w miejscu swego ocalenia wybudowa³ koœció³, a nastêpnie przeniós³ tu swoj¹ siedzibê co da³o pocz¹tek wsi 
nazwanej przez niego Caurscgin czyli Kruszyna". 

W zwi¹zku z tym zachowuj¹c ustalenia Studium Historyczno-Heraldycznego symbolikê /³eb dzika
i drzewo/ najw³aœciwszym wydaje siê umieszczenie w herbie drzewa /krzewu/ kruszyny.

W dniu 12.11.2010 roku  Rada Gminy Kruszyna podjê³a Uchwa³ê w sprawie przyjêcia wzoru herbu, flagi 
gminy Kruszyna. Na tê okolicznoœæ wydrukowane zosta³y breloczki oraz przypinki do klapy z herbem gminy 
Kryszyna oraz napisem „moja ma³a ojczyzna". Gad¿ety te, na pami¹tkê nadania gminie herbu, otrzymali radni, 
so³tysi oraz pracownicy Urzêdu Gminy uczestnicz¹cy w sesji.

Gmina ma swój herb
Ma³gorzata Wierzbicka

Herb naszej gminy umieœciliœmy na ok³adce
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W dniu 21 listopada br. odby³y siê wybory do Rady Gminy Kruszyna, Rady Powiatu, Sejmiku Wojewódzkiego oraz wybory 
Wójta.  
Uprawnionych do g³osowania mieszkañców by³o 3955. 
Kart do g³osowania wydano 2386
Frekwencja mieszkañców w wyborach w dniu 21.11.2010r. wynios³a 60,33%. 

Na terenie Gminy Kruszyna zarejestrowanych zosta³o 9 komitetów wyborczych, które zg³osi³y ³¹cznie 68 kandydatów na
 radnych gminy.

Okrêg Wyborczy Nr 1
Lista nr 2  KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. STEFANOWSKI Jaros³aw  - liczba g³osów 57
2. RETERSKI £ukasz - liczba g³osów 53
Lista nr 27  KWW POROZUMIENIE WYBORCZE J. ZAWADZKIEJ
1. POROSZEWSKI Maciej Roman - liczba g³osów 29
Lista nr 29  KWW "WSPÓLNA PRZYSZ£OŒÆ"
1. KOWALSKI Henryk - liczba g³osów 208
2. BLUKACZ Barbara Agata - liczba g³osów 134
Lista nr 30  KW STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI WSI
1. CIESIELSKI Jerzy Bogdan - liczba g³osów 15
2. D¥BROWSKI Dariusz Tomasz - liczba g³osów 15

Okrêg Wyborczy Nr 2
Lista nr 2  KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. W£ODAREK Wojciech Wawrzyniec - liczba g³osów 130
2. WILK  Adam W³odzimierz - liczba g³osów 108
3. FRYMUS Grzegorz Mieczys³aw -liczba g³osów 94
Lista nr 27  KWW POROZUMIENIE WYBORCZE J. ZAWADZKIEJ
1. MA£OLEPSZA Dorota Teresa - liczba g³osów 57
2. REMISZ Iwona Dorota - liczba g³osów 33
3. RYBAK Edmund Zbigniew - liczba g³osów 54
Lista nr 29  KWW "WSPÓLNA PRZYSZ£OŒÆ"
1. KRZYPKOWSKI Andrzej Stanis³aw - liczba g³osów 104
2. ZASÊPA Joanna Agnieszka - liczba g³osów 142
3. WRÓBEL Arkadiusz Micha³ - liczba g³osów 136
Lista nr 30  KW STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI WSI
1. SERWIAK Pawe³ Krzysztof - liczba g³osów 55
2. MOSTOWSKI W³odzimierz Szymon - liczba g³osów 25
3. DOBOSZ Janusz Roman - liczba g³osów 21
Lista nr 32  KWW WARTA PLUS
1. MACIEJEWSKI Rados³aw Jan - liczba g³osów 98
Lista nr 33  KWW "NASZA KRUSZYNA"
1. WRONA Andrzej Ryszard - liczba g³osów 60
Lista nr 34  KWW POROZUMIENIE SAMORZ¥DOWE XXI
1. KLEKOT Tomasz Stanis³aw - liczba g³osów 76

Okrêg Wyborczy Nr 3
Lista nr 2  KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. KUBIK Aneta Stanis³awa - liczba g³osów 43
2. DRÓ¯D¯ Agnieszka Katarzyna - liczba g³osów 55
Lista nr 29  KWW "WSPÓLNA PRZYSZ£OŒÆ"
1. JASAK Wanda El¿bieta - liczba g³osów 63
2. URBAÑSKI Ryszard Witold - liczba g³osów 47
Lista nr 30  KW STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI WSI
1. KRAWCZYK Wanda Krystyna - liczba g³osów 141
2. SZPIGIEL Dorota Maria - liczba g³osów 23
Lista nr 31  KWW "WSPÓLNA GMINA-WSPÓLNA PRZYSZ£OŒÆ"
1. DOMAGA£A Wies³awa Kazimiera - liczba g³osów 197
2. KLEKOT Joanna Anida - liczba g³osów 125

Okrêg Wyborczy Nr 4
Lista nr 27  KWW POROZUMIENIE WYBORCZE J. ZAWADZKIEJ
1. POKORA Grzegorz - liczba g³osów 19
2. KRUK Marek Marian - liczba g³osów 61 
Lista nr 28  KWW "WSPÓLNE DZIA£ANIE"
1. W¥SIKIEWICZ Józef Maciej - liczba g³osów 131
Lista nr 29  KWW "WSPÓLNA PRZYSZ£OŒÆ"
1. BASIÑSKA Katarzyna Joanna - liczba g³osów 20
2. DOMAGA£A Bronis³aw - liczba g³osów 25
Lista nr 30  KW STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI WSI
1. BARTKOWSKI Sebastian Jaros³aw - liczba g³osów 2
2. MUSIA£ Piotr Krzysztof - liczba g³osów 7
Lista nr 31  KWW "WSPÓLNA GMINA-WSPÓLNA PRZYSZ£OŒÆ"
1. ZATOÑ S³awomira Ma³gorzata - liczba g³osów 59

Okrêg Wyborczy Nr 5
Lista nr 2  KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. KOKOSZCZYK Krzysztof Piotr - liczba g³osów 38
2. WILK £ukasz Waldemar - liczba g³osów 14
3. MIARA Damian 41

PO WYBORACH SAMORZ¥DOWYCH
Joanna Normont-Tarnowska

Ci¹g dalszy na str. 6

P
o

kr
e

lo
e

a
sk

a
a

d
d
a
tó

 d
 R

a
y 

G
m

in
, 
to

a
d

d
a
ci

 k
r

y 

d
œ

n
 n

zw
i

 k
n

y
w

o
d

y
 k

n
y

tó
z

 w
yn

ku
o

w
 w

sz
i w

k³
d

a
d

m
y

K
u

zy
n
a

w
i

 w
yb

ró
e

l
 s

a
 R

y 
G

in
 

r
s



G³os Gminy

6

Informacje urzêdowe

listopad / grudzieñ 2010  

Lista nr 27  KWW POROZUMIENIE WYBORCZE J. ZAWADZKIEJ
1. DYKSY Andrzej Stanis³aw - liczba g³osów 111
2. JÊDRZEJKIEWICZ Jacek Jan - liczba g³osów 88
3. JÊDRZEJCZYK Micha³ Daniel - liczba g³osów 72
Lista nr 28  KWW "WSPÓLNE DZIA£ANIE"
1. BARSKI Rados³aw Jerzy - liczba g³osów 27
Lista nr 29  KWW "WSPÓLNA PRZYSZ£OŒÆ"
1. KUBIAK-KNAŒ Anna Maria - liczba g³osów 49
2. RORAT Stanis³aw Ryszard - liczba g³osów 31
3. PORADA Stanis³aw Andrzej - liczba g³osów 8
Lista nr 30  KW STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI WSI
1. WICIÑSKA Alina Ma³gorzata - liczba g³osów 28
2. STOLARCZYK £ukasz Andrzej - liczba g³osów 15
3. KOSELA Katarzyna Zuzanna - liczba g³osów 24
Lista nr 31  KWW "WSPÓLNA GMINA-WSPÓLNA PRZYSZ£OŒÆ"
1. KOSELA Anna Dorota - liczba g³osów 183
2. MUSIA£ Adam Edward - liczba g³osów 278
3. DOBRAKOWSKI Mariusz Piotr - liczba g³osów 295

Okrêg Wyborczy Nr 6
Lista nr 2  KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. £APETA Pawe³ Piotr - liczba g³osów 74
Lista nr 27  KWW POROZUMIENIE WYBORCZE J. ZAWADZKIEJ
1. STADNIK Sylwia Iwona - liczba g³osów 14
Lista nr 29  KWW "WSPÓLNA PRZYSZ£OŒÆ"
1. KANIOWSKA Monika Maria - liczba g³osów 14
Lista nr 30  KW STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI WSI
1. WOLDAN Teodozja Lidia - liczba g³osów 22
Lista nr 31  KWW "WSPÓLNA GMINA-WSPÓLNA PRZYSZ£OŒÆ”
1. KULEJ Stanis³aw - liczba g³osów 35

Okrêg Wyborczy Nr 7
Lista nr 2  KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. KO£ACZKOWSKI Roman Jan - liczba g³osów 136
2. MAJCHRZAK £ukasz Micha³ - liczba g³osów 67
Lista nr 27  KWW POROZUMIENIE WYBORCZE J. ZAWADZKIEJ
1. S£AWETNY Kazimierz Piotr - liczba g³osów 32
2. TYCZKA Jaros³aw W³odzimierz - liczba g³osów 32
Lista nr 29  KWW "WSPÓLNA PRZYSZ£OŒÆ"
1. KLEKOT Marian Andrzej - liczba g³osów 76
2. KNAŒ Julian W³odzimierz - liczba g³osów 21
Lista nr 30  KW STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI WSI
1. PIORUÑSKA Aneta - liczba g³osów 32
2. WILK Rafa³ Jan - liczba g³osów 23
Lista nr 31  KWW "WSPÓLNA GMINA-WSPÓLNA PRZYSZ£OŒÆ"
1. W£ODAREK Janusz Marcin - liczba g³osów 49

PO WYBORACH SAMORZ¥DOWYCH
Ci¹g dalszy ze str. 5
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Na XXX Sesji  Rady Gminy Kruszyna w dniu 12 listopada   2010r podjêto Uchwa³y: 
- Nr XXX/200/10 zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr XXIX/191/10 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 wrzeœnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu 
powo³ywania i odwo³ywania cz³onków Zespo³u Interdyscyplinarnego dzia³aj¹cego na rzecz przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie 
oraz szczegó³owych warunków jego funkcjonowania,
- Nr XXX/201/10 w sprawie zaci¹gniêcia kredytu bankowego d³ugoterminowego na czêœciowe sfinansowanie planowanego deficytu 
bud¿etu Gminy Kruszyna,
- Nr XXX/202/10 w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXV/168/10 Rady Gminy Kruszyna z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zaci¹gniêcia 
po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizacjê zadania 
inwestycyjnego p.n."Rozbudowa sieci kanalizacji w Gminie Kruszyna obejmuj¹ca miejscowoœci Jacków, Baby - etap I wraz
z monta¿em prasy do odwadniania osadu"
- Nr XXX/203/10 w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXVIII/188/10 Rady Gminy Kruszyna z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zaci¹gniêcia 
kredytu na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminê Kruszyna,
- XXX/204/10 w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Czêstochowskim dotycz¹cego realizacji zadania 
w zakresie zarz¹dzania kryzysowego pod nazw¹ „Rozbudowa systemu wywo³ywania syren /DSP50/"
- Nr XXX/205/10 w sprawie zmian do bud¿etu Gminy Kruszyna na rok 2010
- Nr XXX/206/10 w sprawie okreœlenia szczegó³owego sposobu konsultacji z organizacjami pozarz¹dowymi i podmiotami 
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego,
- Nr XXX/207/10 w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczêci gminy Kruszyna

Na I Sesji  Rady Gminy Kruszyna w dniu 30 listopada 2010r podjêto Uchwa³y:
- Nr I/1/10 w sprawie wyboru Przewodnicz¹cego Rady Gminy,
- Nr I/2/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz¹cych Rady Gminy,
- Nr I/3/10 w sprawie powo³ania Komisji Rewizyjnej,
- Nr I/4/10 w sprawie powo³ania i ustalenia sk³adów osobowych komisji sta³ych Rady Gminy.

Z prac Rady Gminy
Gra¿yna Olczyk

W okresie od 28 wrzeœnia do 30 listopada 2010r Rada Gminy Kruszyna obradowa³a dwukrotnie. 
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Kim bêdziemy w przysz³oœci? Jakie 
bêdzie nasze ¿ycie? Co czeka nas 
w nadchodz¹cym roku? - na te i wiele innych 
pytañ 30 listopada próbowa³y odnaleŸæ 
odpowiedŸ przedszkolaki z Gminnego 
Przedszkola w Lgocie Ma³ej. „Poszukiwaniu" 
przysz³oœci towarzyszy³y dobre wró¿ki, które 
wprowadzi³y dzieciaki w magiczny œwiat 
andrzejkowych przepowiedni. W przejœciu 
w œwiat magii pomog³y zaczarowane drzwi, 
które umo¿liwi³y wkroczenie w now¹, nieznan¹ 
rzeczywistoœæ. Chwilê potem wró¿ki rozpoczê³y 
p r a c ê ,  z a p o z n a ³ y  p r z e d s z k o l a k ó w  
z andrzejkowymi zwyczajami, czym otworzy³y 
spotkanie. Zaczê³y siê czary. „Balonowy sza³", 
„magiczna iskierka", „p³ywaj¹ce ³ódki", 
„czarodziejski koszyk",  konkurs na najwiêksz¹ 
bañkê mydlan¹, wyœcig butów, lanie wosku  to 
tylko niektóre z atrakcji, jakie tego dnia spotka³y dzieci. Wró¿by przeplatane by³y tañcem przy 
akompaniamencie muzyki. Andrzejkowe spotkanie z magi¹ zakoñczy³a zabawa integracyjna „Czy grubi, czy 
chodzi".

ANDRZEJKOWY ZAWRÓT G£OWY...
Ma³gorzata Piasecka

KulturaKultura
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W dniu 3 listopada 2010r w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kruszynie odby³o siê posiedzenie jury w sprawie 
rozstrzygniêcia Konkursu na Prezentacjê Multimedialn¹. 
Komisja w sk³adzie: Pawe³ Klekot  Przewodnicz¹cy, Piotr W³odarczyk, Renata W³odarek
dokona³a przegl¹du prac nades³anych na konkurs. £¹cznie wp³ynê³y 32 zg³oszenia. 
14 w kategorii Szkó³ Podstawowych i 18 w kategorii Szkó³ Gimnazjalnych. Przy ocenie prezentacji multimedialnej, komisja bra³a pod 
uwagê: walory estetyczne pracy, pomys³owoœæ, oryginalnoœæ, walory merytoryczne, muzyczne, techniczne.
Spoœród wszystkich nades³anych prac wybrano po 3 najlepsze w ka¿dej kategorii. Poni¿ej zestawienie nagrodzonych prac:
Kategoria Gimnazja:
1 miejsce  - Gmina Kruszyna 
- Gimnazjum w Kruszynie - Anna W³odarek
2 miejsce - Gmina K³omnice
- Zespó³ Szkó³ w Rzerzêczycach - Anna Koæwin
3 miejsce - Gmina K³omnice 
- Zespó³ Szkó³ w Rzerzêczycach - Agata Rak

Kategoria Szko³y Podstawowe:
1 miejsce  - Gmina Mykanów
- Szko³a Podstawowa w Starym Cykarzewie - Kinga Szyda
2 miejsce - Gmina K³omnice 
- Zespó³ Szkó³ w Skrzydlowie - Daniel Jurczyk
3 miejsce - Gmina Mykanów
- Szko³a Podstawowa w Starym Cykarzewie - Patryk Szymczyk

Uroczyste rozdanie nagród laureatom konkursu mia³o miejsce 5 listopada br. Zwyciêzcy otrzymali pami¹tkowe dyplomy 
oraz nagrody pieniê¿ne, które wrêczy³ Zastêpca Wójta Gminy Kruszyna Pan Zbigniew Zasêpa. Dla zwyciêzców przewidziano tak¿e 
warsztaty komputerowe na których mogli zapoznaæ siê z ró¿nymi technikami projektowania prezentacji multimedialnych.

ZWYCIÊZCY II KONFRONTACJI ARTYSTYCZNYCH im. E.J.J. Reszków 
Konkurs na Prezentacjê Multimedialn¹
Marzanna Janeczek

KulturaKultura
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Sukcesy naszych uczniów
Justyna Milejska-Cieñ

Turniej Melomana na sta³e wpisa³ siê 
w obchody Œwiêta Muzyki, zainicjowanego 
przez prof. Krzysztofa Poœpiecha. Od lat jest 
ono organizowane przez Stowarzyszenie 
Przyjació³ Gaude Mater we wspó³pracy
z  R e g i o n a l n y m  O œ r o d k i e m  K u l t u r y
w Czêstochowie. 

Tegoroczny Turniej Melomana 
przyniós³ zwyciêstwo uczniom  z Gimnazjum im. 
Bohaterów Wrzeœnia w Kruszynie - Annie 
Tarnowskiej i Krystianowi Kokoszce, którzy 
okazali siê bezkonkurencyjni w walce
z dru¿ynami uczniów z piêciu gmin. 

Otrzymali oni nagrodê pieniê¿n¹
w wysokoœci 500 z³ oraz karty 
prezentowe do sieci sklepów „Empik” 
o ³¹cznej wartoœci 400 z³.

Obchodom Œwiê ta  Muzyk i  
towarzyszy³ cykl koncertów, konkursów, 
wystaw i spotkañ. Program obchodów 
obejmowa³ równie¿.„II Konfrontacje 
Artystyczne im. Edwarda, Jana, Józefiny 
Reszków”. G³ównym ich celem by³o 
kszta³cenie i inspirowanie m³odych 
pokoleñ w atmosferze pamiêc i
o niepowtarzalnych autorytetach 
muzycznych. W ramach Konfrontacji 
Artystycznych odby³y siê:
– Konkurs na Prezentacjê Multimedialn¹ 
zorganizowany przez Gminn¹ Bibliotekê 
Publiczn¹ w Kruszynie, w którym 
uczennica Gimnazjum im. Bohaterów 
Wrzeœnia w Kruszynie- Anna W³odarek 

zdoby³a I miejsce, otrzymuj¹c nagrodê pieniê¿n¹ w wysokoœci 250 z³,
– Konfrontacje Teatralne zorganizowane przez Gminny Oœrodek Kultury w Mykanowie, 
które przynios³y zwyciêstwo grupie teatralnej „Antraktik” z Gimnazjum im. Bohaterów 
Wrzeœnia w Kruszynie  i nagrodê pieniê¿n¹ w wysokoœci 300 z³,
– Konkurs Literacki „Niezapomniana chwila” zorganizowany przez Gminny Oœrodek 

Kultury oraz Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹ 
w Rêdzinach, w którym II miejsce zdoby³a 
uczennica Gimnazjum w Widzowie Ewa Dryjka, 
uzyskuj¹c nagrodê w wysokoœci 100 z³, 
uczestniczy³a w nim równie¿ uczennica 
Gimnazjum im. Bohaterów Wrzeœnia
w Kruszynie- Anna Tarnowska
– Konkurs Pieœni Polskiej zorganizowany przez 
Gminny Oœrodek Kultury w Mstowie, gdzie 
swoje umiejêtnoœci wokalne zaprezentowa³a 
uczennica Gimnazjum im. Bohaterów Wrzeœnia 
w Kruszynie- Klaudia Kluczna 

Wszystkim uczestnikom konkursów 
gratulujemy zwyciêstwa !
Jesteœmy dumni z sukcesów naszych uczniów
i mamy nadziejê, ¿e zdobyta wiedza
i umiejêtnoœci zaowocuj¹ w przysz³oœci.

Oœwiata / KulturaOœwiata / Kultura



Pierwszy szkolny dzwonek znów 
przypomnia³, dŸwiêcz¹c uparcie. Przypomnia³
o „tamtym”, dawnym, jak¿e odleg³ym wrzeœniu. 
Lodowatym. Wrzesieñ A.D. 1939 przenika nas 
swym mroŸnym oddechem do dziœ, zionie
z kapliczek, pomników, z obroœniêtych mchem 
leœnych grobów. I choæ znamy go tylko
z opowieœci tych, którzy mog¹ jeszcze mówiæ, 
s³yszymy z ca³¹ moc¹ drapie¿ne warczenie 

t a m t y c h  c z o ³ g ó w ,  h u k i  t a m t y c h  
wyst rza ³ów…Dopóki  dŸwiêk dzwonka 
przywo³ywa³ bêdzie te opowiedziane strza³y, 
dot¹d pozostaniemy sob¹. Kim bowiem 
bêdziemy, gdy pozwolimy niepamiêci wkraœæ siê 

w nasze g³owy? „Iksem”, „Igrekiem” bez 
przesz³oœci, bez to¿samoœci, nieœwiadomymi 
lokatorami, ¿yj¹cymi jakby z przypadku „tu
i teraz”, zmierzaj¹cymi w niewiadomym kierunku.

My pamiêtamy, wci¹¿ walcz¹c o nasz¹ 
to¿samoœæ, przychodzimy znów 4 wrzeœnia, tu 
przed pomnik, by Wam, wrzeœniowym ofiarom 
roku 1939, zapaliæ œwieczkê, pos³uchaæ szeptu 

drzew, tych, co pamiêtaj¹ strza³y, tych, co 
widzia³y tamt¹ krew. Przychodzimy, by wraz
z ze œwiadkami historii wspomnieæ raz jeszcze
i obiecaæ, ¿e za rok znów siê tu spotkamy.

4 wrzeœnia 2010 roku w rocznicê 
mordu hitlerowskiego, dokonanego na 
mieszkañcach Widzowa, czeœæ ich pamiêci 
oddali widzowianie, a tak¿e delegacje: rodzin, 
Rady Parafialnej, samorz¹dowców, m³odzie¿y, 
poczty sztandarowe OSP, ZHP oraz Jednostki 
Strzeleckiej 2028 Czêstochowa. Za rok o tej 
porze bêdziemy w tym samym miejscu…

G³os GminyG³os Gminy
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KulturaKultura
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Zachowaæ to¿samoœæ… Naród bez dziejów, bez historii, bez przesz³oœci, staje 
siê wkrótce narodem bez ziemi, narodem 
bezdomnym, bez przysz³oœci.

                       Kardyna³ Stefan Wyszyñski
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Dostêp do informacji publicznej gwarantuje nam konstytucja. Ka¿da jednostka samorz¹du terytorialnego zobowi¹zana jest 
do prowadzenia Biuletynów Informacji Publicznej poprzez umieszczanie wyczerpuj¹cych i aktualnych informacji w sposób 
przejrzysty i czytelny.

We wrzeœniu na portalu Gazeta.pl mogliœmy znaleŸæ raport dotycz¹cy badañ nad Biuletynami Informacji Publicznej 
wszystkich 167 gmin w województwie œl¹skim. Badania przeprowadzi³o Stowarzyszenie Bona Fides z Katowic. Prowadz¹cy 
badania próbowali znaleŸæ na stronach BIP odpowiedzi na 83 pytania. Odpowiedzi by³y punktowane i na podstawie iloœci punktów 
powsta³ ranking.

W artykule „Nasz BIP na szarym koñcu” pochodz¹cym z portalu Gazeta.pl czytamy min.: „Wœród 25 samorz¹dów 
prowadz¹cych najlepsze biuletyny s¹ tylko dwa z pó³nocnej czêœci województwa: K³obuck na miejscu 19 i ̄ arki na 22. Za to wœród 
25 gmin fatalnie prowadz¹cych BIP jest a¿ 11”. 
¯adnego z tych niechlubnych 11 miejsc nie zajmuje nasza gmina.
Do z³ej oceny przyczyni³y siê min.:
- brak publikacji uchwa³ rady gminy
- brak aktualnych oœwiadczeñ maj¹tkowych radnych, wójta
- brak bud¿etów w poszczególnych latach
- brak informacji dla interesanta odnoœnie procedur za³atwiania spraw 
- brak przejrzystoœci w biuletynie
- Ÿle dzia³aj¹ca wyszukiwarka.

Nasz BIP nie taki z³y…
Marzanna Janeczek

W dniu 22 listopada br. w Gimnazjum w Kruszynie odby³ siê fina³ Turnieju Melomana. Jury w sk³adzie: Beata M³ynarczyk
- przewodnicz¹ca, Agnieszka Sanecka, Krzysztof Poœpiech i Krzysztof Wójcik musia³o dokonaæ oceny finalistów. Po serii pytañ
i zagadek muzycznych wy³oniono zwyciêzców. Poni¿ej klasyfikacja poszczególnych zespo³ów bior¹cych udzia³ w finale Turnieju 
Melomana:
SZKO£Y PODSTAWOWE GIMNAZJA
1 miejsce - gmina Mykanów: Szko³a Podstawowa w Wierzchowisku
Micha³ Kluska, Filip Urbanowicz (200 pkt.)
2 miejsce - gmina K³omnice: Zespó³ Szkó³ w Skrzydlowie
Paulina Pluta, Bartosz Szczerbiak  (190 pkt.)
3 miejsce -  gmina Kruszyna:Szko³a Podstawowa w Kruszynie 
Anna Wagner, Wiktoria Koæwin  (158 pkt.)

Gratulujemy!

FINA£ TURNIEJU MELOMANA
Marzanna Janeczek

Projekt Systemowy  Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki 

„Aktywizacja spo³eczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Kruszyna”
 Iwona Organka

Od dnia 1 marca 2010r. GOPS realizowa³ Projekt Systemowy w ramach Poddzia³ania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez oœrodki pomocy spo³ecznej Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Ogólny koszt projektu 105.122z³.
w tym 11.037,81z³. stanowi wk³ad w³asny(zasi³ki celowe i okresowe). Projekt skierowany by³ dla   11 uczestników korzystaj¹cych
z pomocy spo³ecznej, niepracuj¹cych, bêd¹cych w wieku aktywnoœci zawodowej, posiadaj¹cych  niskie  kwalifikacje zawodowe, 
brak doœwiadczenia zawodowego, brak umiejêtnoœci „poruszania siê na rynku pracy". 

W celu podniesienia zdolnoœci do zatrudnienia osoby objête zosta³y kompleksowym wsparciem poradnictwa 
specjalistycznego (psychologa, doradcy zawodowego), 
warsztatami w zakresie: poszukiwania pracy, radzenia sobie
w trudnych sytuacjach.  Przy pomocy doradcy zawodowego
i psychologa oraz zgodnie z zainteresowaniami, 
mo¿liwoœciami, a tak¿e w odpowiedzi na zapotrzebowanie 
lokalnego rynku pracy uczestnicy projektu dokonali 
œwiadomego wyboru kursu zawodowego.

Kursy zawodowe rozpoczê³y siê od miesi¹ca sierpnia 
i zakoñczy³y z koñcem listopada 2010r. Uczestnicy projektu 
ukoñczyli nastêpuj¹ce kursy: obs³uga kasy fiskalnej z obs³ug¹ 
komputera, spawanie MIG i MAG, fryzjerski, projektowania 
stron www, modelowania i upinania firan,  operator wózków 
wid³owych, prawo jazdy kat. „B" i „C + E", opiekunki osób 
starszych. Przed rozpoczêciem kursów uczestnicy kierowani 
s¹ na badania w zakresie medycyny pracy. Uczestnicy 
projektu otrzymali certyfikaty potwierdzaj¹ce kwalifikacje 
zawodowe zwiêkszaj¹ce aktywizacjê zawodow¹. 01 grudnia 
2010r. odby³o siê drugie i ostatnie spotkanie integracyjne 
uczestników projektu, pracowników GOPS i Urzêdu Gminy na 
którym wrêczono dyplomy oraz dokonano podsumowania 
projektu.                            

1 miejsce - gmina Kruszyna:Gimnazjum w Kruszynie
Anna Tarnowska, Krystian Kokoszka  (188 pkt.)
2 miejsce - gmina Mstów: Zespó³ Szkó³ w Mstowie 
Monika Kwiecieñ, Aleksandra Pruciak  (185 pkt.)
3 miejsce - Czêstochowa:Gimnazjum nr 22
Rafa³ Patyk, Albert Wrotnowski (172 pkt.)
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.RQNXUV�V]DFKRZ\
Karol Dró¿d¿

21 grudnia 2010 roku w Gimnazjum w Kruszynie 
zostanie rozegrany II Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy 
Kruszyna. Zapraszamy wszystkich do wziêcia udzia³u 
i  z g ³ a s z a n i a  s i ê  p i s z ¹ c  p o d  a d r e s :  
konkursszachykruszyna@interia.pl.

Rozwi¹zanie poprzedniego zadania: je¿eli rozpoczynaj¹ 
bia³e to wygrywaj¹ posuniêciem H:c8#; je¿eli natomiast grê 
kontynuuj¹ czarne to wygrywaj¹ posuniêciem H:c1#. W wyniku 
losowania wy³oniono dwóch zwyciêzców: Adam Dobrakowski 
z Gimnazjum w Widzowie i Monika B³asiak z Zespo³u Szkolno  
Przedszkolnego w Lgocie Ma³ej. Zwyciêzcom gratulujemy. 

Dzisiaj przedstawiam wybrane zadania nades³ane przez 
uczestników konkursu. 

Zadanie 1: Czarne zagrozi³y dwóm bia³ym wie¿om. Czy bia³e 
strac¹ wie¿ê?
Zadanie 2: Rozpoczynaj¹ bia³e. Czy maj¹ szansê za wygran¹?
Zadanie 3: Ruch wykonuj¹ bia³e. Kto wygra tê partiê? 
Zadanie 4: Grê kontynuuj¹ bia³e. Kto wygra tê partiê?
Zadanie 5: Ruch wykonuj¹ czarne. Kto wygra tê partiê?
Zadanie 6: Czas na posuniêcie czarnych. Czy maj¹ szansê na 
zdobycie przewagi?

Regulamin konkursu
Organizatorem konkursu jest Pan Karol Dró¿d¿ przy wspó³pracy 
z GBP w Kruszynie.
Konkurs przeznaczony jest  d la wszystk ich osób 
zamieszkuj¹cych teren Gminy Kruszyna, niezale¿nie od wieku.
Odpowiedzi na zadania nale¿y wysy³aæ na kartkach pocztowych 
na adres:
Gminna Biblioteka w Kruszynie
ul. Kmicica 5,
42-282 Kruszyna
z dopiskiem „Konkurs szachowy"
lub poczt¹ elektroniczn¹ na adres:
konkursszachykruszyna@interia.pl
nadaj¹c wiadomoœci temat „Konkurs"
Nale¿y w liœcie podaæ swoje imiê i nazwisko, nazwê szko³y oraz 
klasê, do której siê uczêszcza (dotyczy uczniów).
Przyjêcie listu wys³anego poczt¹ elektroniczn¹ zostanie 
potwierdzone wiadomoœci¹ zwrotn¹.
Ka¿dy uczestnik podczas losowania jest reprezentowany przez 
jeden los, nie dopuszcza siê wysy³ania kilku listów 
z odpowiedziami na te same pytania.
Prawid³owe wykonanie zadania uznaje siê wtedy, gdy uczestnik 
konkursu poda poprawne odpowiedzi na wszystkie postawione 
pytania umieszczone w danym numerze „G³osu Gminy". 
Termin nadsy³ania odpowiedzi mija 31 stycznia 2011 roku.
Po sprawdzeniu poprawnoœci nades³anych odpowiedzi przez 
specjaln¹ komisjê, zostan¹ one dopuszczone do losowania.
Zwyciêzcy zostan¹ wymienieni z nazwiska, imienia, nazwy 
szko³y oraz klasy (dotyczy uczniów) w jednym z nastêpnych 
wydañ „G³osu Gminy".
Wyniki konkursu og³oszone przez organizatora s¹ ostateczne.
Organizator konkursu zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmiany 
regulaminu konkursu.



G³os Gminy

13

Oœwiata 

listopad / grudzieñ 2010  

10-lecie Fundacji „Mleko dla Szkó³. Mleko dla Zdrowia”
Agnieszka Kacprzak 

W 2000 roku powo³ano Fundacjê „Mleko dla Szkó³. Mleko dla Zdrowia", która  popularyzuje 
picie mleka wœród dzieci. Dziêki aktywnej wspó³pracy Fundacji ze Spó³dzielniami i Zak³adami 
Mleczarskimi dzieci maj¹ zapewniony dostêp do kartonika œwie¿ego mleka - uczniowie z terenu 
gminy Kruszyna trzy razy w tygodniu otrzymuj¹ porcjê mleka w szko³ach.

Za³o¿ycielami Fundacji s¹ naukowcy i specjaliœci ze Szko³y G³ównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego, Instytutu Matki i Dziecka oraz 
Elopak S.A.
G³ówne cele Fundacji to:
„1) oddzia³ywanie na wzrost spo¿ycia mleka i jego wyrobów przez grupy ludnoœci, dla których mleko
i jego wyroby s¹ szczególnie wskazane ze wzglêdów zdrowotnych lub socjalnych- dzieci i m³odzie¿,
2) wspieranie i prowadzenie prac naukowo-badawczych zwi¹zanych z wyrobami mleczarskimi, szczególnie sposobów 
produkcji i dystrybucji chroni¹cych jakoœæ i wartoœæ od¿ywcz¹ mleka i jego przetworów
3) oddzia³ywanie na œwiadomoœæ spo³eczeñstwa, co do wartoœci mleka i produktów nabia³owych w ¿ywieniu cz³owieka,
4) propagowanie zdrowego trybu ¿ycia".

W dniach 8-9 paŸdziernika 2010r. w Ciechocinku odby³a siê Ogólnopolska Konferencja Nowe Trendy: 
Gastroenterologia w zasiêgu rêki. Program konferencji uwzglêdnia³ nowoczesne metody diagnostyczne i najnowsze 
zasady rozpoznawania, leczenia podstawowego i specjalistycznego chorób gastroenterologicznych. 
Przewodnicz¹cym Komitetu Naukowego by³ Prof. zw. dr hab. med. Wojciech Cichy kierownik I Katedry Pediatrii i Kliniki 
Gastroenterologii Dzieciêcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu, jednoczeœnie Ekspert Medyczny/Cz³onek Rady Fundacji „Mleko dla Szkó³. Mleko dla zdrowia". 

Jedna z sesji dedykowana by³a 10-leciu Fundacji „Mleko dla Szkó³. 
Mleko dla zdrowia". 
Przewodnicz¹cymi tej sesji byli:
Prof. Stanis³aw Berger-Przewodnicz¹cy Rady Fundacji, 
Prof. Andrzej Lenart-Prezes Fundacji:, 
Prof. Roman Cichon- Cz³onek Rady Fundacji. 

Obrady sesji otworzy³ Prof. Stanis³aw Berger przybli¿aj¹c w pierwszej czêœci 
wyk³adu za³o¿enia i dzia³alnoœæ Fundacji- ta czêœæ konferencji nios³a za sob¹ przes³anie, i¿ 
realizacja programu „Mleko dla  Szkó³. Mleko dla Zdrowia", stanowi wa¿ny czynnik
w profilaktyce gastroenterologicznej dzieci a w konsekwencji zdrowia wspó³czesnej 
spo³ecznoœci. 

Druga czêœæ wyk³adu dotyczy³a samego ¿ywienia, stylu ¿ycia, jakoœci ¿ycia i zdrowia. Prof. Berger cofaj¹c siê 
do czasów Hipokratesa wyjaœni³ znaczenie s³owa dieta , które dla Greków oznacza³o styl ¿ycia, a nastêpnie wskaza³ na 
6 zaleceñ ¿ywieniowych  ( 6 U ), które mog¹ pomóc cz³owiekowi w utrzymaniu w³aœciwego zdrowia i kondycji, aby 
³¹cznie sta³y siê one wyznacznikami stylu ¿ycia.  Zalecenia te to:
1. Urozmaicenie  ró¿norodnoœæ sk³adników pokarmowych
2. Umiarkowanie  iloœciowe i kaloryczne
3. Uregulowanie  sta³a czêstoœæ i wielkoœæ posi³ków
4. Umiejêtnoœæ przyrz¹dzania potraw- zachowanie wartoœci od¿ywczej
5. Uprawianie sportu
    Ostatni 6 punkt dotyczy  grup wysokiego ryzyka, czyli osób z chorobami uk³adu kr¹¿enia, oty³ych, cukrzyków, osób
z nadciœnieniem.
6. Unikanie  nadmiaru t³uszczów, cukru, soli, alkoholu.
Do ca³oœci tych ograniczeñ prof. Berger doda³ jeszcze jedno „ U ", ale ju¿ nie tak restrykcyjne, a mianowicie:
-Uœmiechnij siê  gdy¿ z uœmiechem ³atwiej  ¿yæ.
 Oprócz  problemu nadwagi i oty³oœci prof. Berger wskaza³ równie¿ na problem osób g³oduj¹cych
i niedo¿ywionych , których odsetek w Polsce wynosi 2,5 %.

Prof. Stanis³aw Berger z du¿ym zaanga¿owaniem i typow¹ dla siebie energi¹ podkreœla³ propagowanie 
zdrowego stylu ¿ycia, a tak¿e nawi¹zuj¹c do aktualnych trendów oszczêdnoœciowych polityki gospodarczej, 
krytykowa³ podejmowane przez polityków decyzje ograniczaj¹ce rozwój Fundacji „Mleko dla Szkó³. Mleko dla zdrowia" 
(ograniczenie dostarczanych porcji mleka z piêciu tygodniowo do trzech obecnie).  

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce Programu „Szklanka Mleka" mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej 
Agencji Rynku Rolnego http://www.arr.gov.pl, http://www.mlekowszkole.pl, http://www.doskonalemleko.pl, zachêcam 
równie¿ do przegl¹dania strony http://ec.europa.eu poœwiêconej Kampanii informacyjno promocyjnej Unii Europejskiej 
„Milk  Drink it up!".

Wed³ug ARR- „Polska jest liderem wœród krajów UE w realizacji programu „Szklanka mleka". Iloœæ mleka
i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oœwiatowych i kwota œrodków finansowych pozyskiwanych z UE 
przez Polskê jest wiêksza ni¿ w krajach „starej" Unii, w których program jest realizowany od ponad 20 lat, takich jak 
Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja i Finlandia. 
Od pocz¹tku uruchomienia programu w Polsce beneficjenci programu spo¿yli ponad 900 milionów szklanek mleka, tj. 
ok. 232 tys. ton mleka i jego przetworów (w ekwiwalencie mleka). W ramach programu dzieci i uczniowie spo¿ywaj¹ 
mleko bia³e i mleko smakowe o ró¿nej zawartoœci t³uszczu,  twaro¿ki, sery i jogurty".
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Sport / Oœwiata  

listopad / grudzieñ 2010  

10 grudnia jak co roku w Czêstochowie w hali Polonia odby³a siê Gwiazdka na Sportowo. Na to wydarzenie pojecha³o wielu 
uczniów z naszej gminy. 

Pierwszym widowiskiem na imprezie by³ mecz halowej pi³ki no¿nej: mistrz Czêstochowy (gimnazjum nr 22) kontra mistrz 
powiatu czêstochowskiego (gimnazjum we Mstowie). Pó³ godziny póŸniej po uroczystym otwarciu swój pokaz zaprezentowa³ klub 
tañca towarzyskiego ''Zorba'' Czêstochowa. Kolejnym widowiskiem sportowym by³o taekwondo olimpijskie WTF ''Kantor'' . Potem 
widzowie znów ogl¹dali tañce towarzyskie z ró¿nego przedzia³u wiekowego. Nastêpnie odby³ siê pokaz tenisa sto³owego AZS-AJD 
Czêstochowa oraz mecz Czêstochowa  Soleczniki, czyli Polska  Litwa. Potem nieco zmiana klimatu i pokaz break-dance Szko³y 
Tañca Snake Dance. Tu¿ po skocznych tancerzach na boisko weszli koszykarze i zagrali mecz Czêstochowa kontra Soleczniki. Dla 
och³ody emocji po meczu na scenê wróci³ break-dance. Przed ostatnim wydarzeniem by³ pokaz badmintona przez BKS Kolejarz 
Czêstochowa. Imprezê koñczy³a prezentacja sekcji CKM W³ókniarz: pokaz sprzêtu i spotkanie z zawodnikami.

By³y to z pewnoœci¹ niezapomniane spotkania ze sportem. Z pewnoœci¹ w przysz³ym roku jeszcze wiêcej uczniów pojedzie 
na kolejne pokazy.

Gwiazdka na sportowo
Anna Dobrakowska



    W dniu 10.11.2010r. w Gminnym Przedszkolu w Kruszynie odby³a siê uroczystoœæ ,,Pasowanie na 
Przedszkolaka i Starszaka” z udzia³em zaproszonych rodziców i goœci. Jest to ju¿  tradycyjna impreza 
organizowana w naszej placówce corocznie. Dzieci w odœwiêtnych strojach zaprezentowa³y siê przed 
swoimi rodzicami w krótkim programie artystycznym, gdzie mog³y pokazaæ czego nauczy³y siê chodz¹c 
do przedszkola. Wszystkie dzieci by³y pogodne, radosne i dumne z siebie. By³ to dowód na zakoñczenie 
okresu adaptacyjnego, a rozpoczêcie okresu  ,,radosnych lat pobytu w przedszkolu".  Uwieñczeniem 
imprezy by³ Akt Pasowania, którego dokona³a pani dyrektor. Na pami¹tkê tego wa¿nego wydarzenia 
ka¿dy przedszkolak otrzyma³ dyplomik pasowania, a starszak plakietkê ,,Jestem starszakiem” oraz ma³y 
s³odki upominek. . Na koniec wszyscy uczestnicy uroczystoœci zostali zaproszeni na s³odki  poczêstunek, 
który zakoñczy³ to wspólne rodzinne spotkanie. Radosne wspomnienia tego dnia pozostan¹ na d³ugo 
w sercach nas wszystkich.

Pasowanie na Przedszkolaka i Starszaka 
Beata Mucha 

Podziêkowanie
          

                                                                                                       Dyrektor mgr Jolanta Mostowska    
                                                                                                                                         mgr Beata Mucha  
                                                                                                                                         mgr Ewa Lis              

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Kruszynie oraz Rada Pedagogiczna i przedszkolaki 
sk³adaj¹ serdeczne podziêkowanie wszystkim rodzicom i babciom za udzia³ i pomoc w organizacji 
zabawy andrzejkowej, która odby³a siê 13.11.2010r. w sali OSP Bogus³awice. Ogromne 
podziêkowania sk³adamy równie¿ rodzicom, którzy uœwietnili nasz¹ imprezê poprzez przekazanie 
pysznych ciast.
Dochód z tej imprezy zosta³ przeznaczymy na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych  dla dzieci z okazji Miko³aja. 
Bardzo serdecznie dziêkujemy wszystkim rodzicom za zaanga¿owanie i udzia³ w imprezie.

Podziêkowanie
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