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Wreszcie przyszła tak bardzo oczekiwana wiosna. Przyroda budzi się
z długiego zimowego snu i zmienia swe oblicze. Śpiew ptaków, pierwsze kwiaty, 
liście na drzewach, soczysta zieleń trawy – to wszystko sprawia, że jesteśmy 
wręcz zauroczeni odradzającym się życiem. Fakt ten pozytywnie pobudza 
każdego z nas, również zaczynamy żyć bardziej energicznie i twórczo. Jednak 
uważam, że „najpiękniejszą wiosną jest dobroć serca”. Taką dobrocią serca 
wykazują się druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie 
naszej Gminy. Dobroć serca, poświęcenie w służbie drugiemu człowiekowi, 
pełna gotowość, bezinteresowność, dyspozycyjność w chwili usłyszenia 
sygnału syreny – to cechy druhów ochotników strażaków. Dobrowolnie przyjęli 
na siebie obowiązek niesienia pomocy w obliczu zagrożenia pożarem, klęskami 
żywiołowymi czy też poszkodowanym w wypadkach drogowych, 
niejednokrotnie ryzykując własnym życiem. Za tak trudną, ryzykowną, 
odpowiedzialną działalność nie otrzymują żadnego wynagrodzenia.  Dlatego 
też w dniu 4 maja każdego roku uroczyście obchodzimy dzień rycerzy Świętego 
Floriana, patrona strażaków i  dziękujemy im za wszystkie akcje w jakich brali 
udział oraz życzymy opieki Świętego Floriana w każdym dniu służby i poza nią. 
Naczelne hasło druhów strażaków brzmi „Bogu na chwałę, ludziom na 
ratunek”. Zgodnie z tą maksymą uroczyste obchody święta patrona strażacy 
rozpoczynają Mszą Świętą, uczestniczą również w ważnych uroczystościach 
religijnych na terenie swoich parafii, uświetniając ich charakter. Ważną rolę
w tych uroczystościach, jak również uroczystościach świeckich odgrywa 
orkiestra strażacka przy OSP Kruszyna, duma naszej Gminy. Gorące brawa po 
koncercie to jedyna nagroda za mozolną, twórczą pracę. Okazujmy zatem dużo 
serdeczności i wdzięczności za doznania muzyczne będące udziałem 
członków orkiestry. Główna działalność druhów strażaków to spieszenie 
ludziom na ratunek, troska o drugiego człowieka, jego życie, zdrowie i dorobek. 
Nikt tak dobrze jak strażacy, nie wie, z jak wielkim wysiłkiem związane jest 
osiągnięcie zamierzonych celów. Macie ich bardzo dużo, bowiem angażujecie 
się w wiele działań ratowniczych. Można powiedzieć, że w przypadku wielu 
sytuacji jesteście niezbędni, stąd taka wdzięczność i szacunek jaki dzisiaj dla 
was wyrażam. 

W imieniu społeczności Gminy Kruszyna dziękuję druhom strażakom za 
każdą udzieloną pomoc w sytuacji zagrożenia, za to, że dzięki Wam czujemy się 
bezpieczni i mamy pewność, że w razie potrzeby ktoś udzieli pomocy.

Jadwiga Zawadzka - Wójt Gminy
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Co się dzieje w gminie
Pierwszy krok do budowy kanalizacji sanitarnej przeanalizowanie trasy przyłączy na Państwa 

w miejscowości Kruszyna został już zrobiony, jest nim posesjach, gdyż niebawem przedstawiciele firmy 
niewątpliwie zlecenie opracowania dokumentacji projektowej zawitają do Państwa domów. Podjęta 
projektowo-kosztorysowej. Niniejszą dokumentację za decyzja będzie wiążąca i zostanie uwzględniona
kwotę 79.458,00 zł brutto wykona wybrana w drodze w dokumentacji projektowej, a w przyszłości 
przetargu firma „YADAR” Biuro Inżynierskie Janosik zrealizowana. 
Dariusz z siedzibą w Radomsku. Planowany termin Rozstrzygnięto przetarg na drugi etap rozbudowy 
zakończenia projektowania przewidziano do końca sieci kanalizacji w miejscowości Jacków, Baby. 
2013 roku. Sam proces projektowania w tego typu Wykonawcą zadania będzie firma „HYDROMEX PLUS” 
przedsięwzięciach jest trudny. Wymaga uzyskania Zaskórscy Spółka Jawna z siedzibą w Częstochowie, 
wielu decyzji administracyjnych, zebrania dużej ilości która za realizację robót budowlanych otrzyma 
zgód od właścicieli nieruchomości oraz omówienia wynagrodzenie w wysokości 3.051.926,06 zł brutto. 
i n d y w i d u a l n i e  p r z y ł ą c z y  k a n a l i z a c y j n y c h Zakończenie zadania przewidziano do dnia 30 września 
z mieszkańcami. Dlatego też w imieniu Biura 2014r.
P r o j e k t o w e g o  p r o s i m y  o  w c z e ś n i e j s z e  
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Nowy system gospodarki odpadami
Nowelizacja z 2012 roku ustawy o utrzymaniu komunalnych od mieszkańców gminy będzie naliczana 

czystości i porządku w gminach zobowiązuje gminy do miesięcznie. Okresem rozliczeniowym są terminy 
zmiany polityki śmieciowej. Nowy system będzie kwartalne. Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Gminy 
obowiązywał od 1 lipca 2013 roku. Zasadnicza zmiana Kruszyna lub na rachunek bankowy. Stawka opłaty jest 
polega na tym, że właścicielem wszystkich odpadów uzależniona od liczby mieszkańców zamieszkujących 
wytworzonych przez mieszkańców będzie gmina. gospodarstwo domowe.
Do tej pory poszczególni właściciele posesji we - Dla mieszkańców zbierających odpady w sposób 
własnym zakresie zawierali umowy z wybranymi przez selektywny 
siebie prywatnymi firmami prowadzącymi działalność - dla gospodarstwa, w którym zamieszkuje od 1 do 3 
gospodarcza na wywóz nieczystości. Warunki umowy osób - 17 zł. miesięcznie
dotyczące ceny, wielkości pojemnika i częstotliwości - dla gospodarstwa, w którym zamieszkuje od 4 do 6 
jego opróżnienia właściciel negocjował z wybranym osób - 27 zł. miesięcznie
podmiotem gospodarczym. - dla gospodarstwa, w którym zamieszkuje powyżej 6 
Od 1 lipca 2013 roku nowy system gospodarki osób - 37 zł. miesięcznie 
odpadami nakłada na gminę obowiązek odbioru - Dla mieszkańców gdy odpady nie są zbierane
i zagospodarowania (wywóz na składowisko regionalne w sposób selektywny 
w Sobuczynie) odpadów komunalnych od właścicieli - dla gospodarstwa, w którym zamieszkuje od 1 do 3 
nieruchomości. osób - 34 zł. miesięcznie

Gmina w zamian za odbiór i zagospodarowanie - dla gospodarstwa, w którym zamieszkuje od 4 do 6 
odpadów będzie pobierać opłaty ustalone uchwałą osób - 54 zł. miesięcznie
Rady Gminy Kruszyna na podstawie wytycznych - dla gospodarstwa, w którym zamieszkuje powyżej 6 
zawartych w nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i osób - 74 zł. miesięcznie
porządku. W oparciu o analizę dotychczasowych Odpady powsta łe  na n ieruchomośc iach 
potrzeb w zakresie odbioru odpadów Rada Gminy niezamieszkałych t j .  placówek handlowych, 
podjęła również uchwały dotyczące wielkości gastronomicznych, zakładów przemysłowych, 
pojemnika, częstotliwości odbioru, oraz sposobu szkołach, przedszkolach, budynki użyteczności 
naliczania opłaty. publicznej z których gmina nie będzie odbierać 
- Ustawodawca nałożył na mieszkańców obowiązek odpadów komunalnych, pozostaje na warunkach

segregacji odpadów  tzn. zbieranie odpadów i zasadach określonych w umowie cywilnoprawnej 
szklanych, papierowych itp. w oddzielne pojemniki. zawartej z przedsiębiorcą odbierającym odpady 
Niezastosowanie się do wytycznych powoduje komunalne wpisanym w rejestr działalności 
zgodnie z podjętą uchwałą wzrost opłaty. Nowelizacja regulowanej. 
wyżej cytowanej ustawy daje możliwość wyboru Podstawą naliczenia opłaty będzie deklaracja, którą 
sposobu naliczania opłat. Wśród wariantów są: składa każdy właściciel nieruchomości. Do każdego 

- od ilości zużycia wody gospodarstwa domowego będzie dostarczona taka 
- od powierzchni lokalu mieszkalnego deklaracja, którą po wypełnieniu właściciel 
- od liczby mieszkańców zamieszkujących daną  nieruchomości lub zarządca zobowiązany jest złożyć 

nieruchomość (od gospodarstwa domowego). do Urzędu Gminy Kruszyna w terminie do 15 maja 
Rada Gminy Kruszyna uwzględniła najbardziej 2013 roku. W razie niezłożenia deklaracji wysokość 

korzystną opcję i wybrała wariant od gospodarstwa opłaty zostanie określona w decyzji wydanej przez 
domowego. Wójta Gminy. 

Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów W deklaracji należy wskazać rzeczywistą ilość osób 
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Podstawowym instrumentem realizacji polityki Projekty planu sporządzono zgodnie z procedurą 

przestrzennej w gminie są miejscowe plany określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
zagospodarowania przestrzennego. Plany miejscowe przestrzennym. Uzyskały wymagane opinie
jako akty prawa lokalnego stanowią podstawę i uzgodnienia oraz zostały poddany strategicznej ocenie 
f o r m u ł o w a n i a  w a r u n k ó w  z a b u d o w y oddziaływania na środowisko, stosownie do ustawy
i  zagospodarowan ia  te renu  w  decyz jach  z dnia 3 października 2008 r. o dostępie do informacji
administracyjnych. Są podstawą działań gminy o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
i ważnym źródłem informacji zarówno dla gminy, jak i dla w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
potencjalnych inwestorów. Jego zapisy decydują m.in.. na środowisko. Zgodnie z wymogami procedury 
o tym, czy dana działka może być zabudowana czy też planistycznej były wyłożone do publicznego wglądu 
nie. oraz przeprowadzone dyskusje publiczne nad 
Zapisy planu zagospodarowania mają moc ustaw. rozwiązaniami przyjętymi w projektach planu.

Rada Gminy Kruszyna na sesji w dniu 15 marca Projekty planu zostały opracowane zgodnie
2013r. uchwaliła kolejne 2 plany zagospodarowania z przyjętymi kierunkami rozwoju w obowiązującym 
przestrzennego: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przestrzennego gminy Kruszyna. W sposób 

obszarów położonych w gminie Kruszyna w sołectwie maksymalnie możliwy wyznaczono nowe tereny dla 
Kruszyna – uchwałą Nr XXVI/148/13 lokalizacji zabudowy przy uwzględnieniu istniejących 

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uwarunkowań ekofizjograficznych.
obszarów położonych w gminie Kruszyna w sołectwie Każdy ma prawo wglądu do miejscowych planów 
Wikłów – uchwałą Nr XXVI/149/13 zagospodarowania przestrzennego (mpzp) oraz 

Uchwalone plany zostały ogłoszone w Dzienniku otrzymania z nich wypisów i wyrysów.
Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 3 kwietnia Za wydanie wpisu lub wyrysu z planu będą pobierane 
2013r. pod pozycją 3057 i 3058 opłaty skarbowe zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 

zamieszkałych na nieruchomości. Do pojemnika o nazwie Odpady Zmieszane wrzucamy 
DEKLARACJĘ można pobrać w Urzędzie Gminy bądź następujące frakcje: popiół, pampersy, waciki, wata, 
na stronie internetowej gminy pod adresem: worki z odkurzacza, papier zabrudzony tłusty, 
www.kruszyna.pl/wiecej.php?artykul=281 niedopałki papierosów, szkło gospodarcze, ceramika , 
W przypadku zmiany l iczby mieszkańców popiół z węgla i koksu.
zamieszkujących gospodarstwo domowe będzie Odpady komunalne gromadzone w pojemnikach na 
można dokonać korekty w deklaracji. Zmiany należy terenie naszej gminy będą odbierane z częstotliwością 
dokonać w ciągu 14 dni od dnia w którym nastąpiła raz na cztery tygodnie, w dniach określonych
zmiana liczby mieszkańców. W przypadku gdy opłata w harmonogramie obwieszczonym w sposób 
nie zostanie uiszczona w określonym terminie zwyczajowo przyjęty.
deklaracja będzie podstawą do wystawienia tytułu Termin wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 
wykonawczego zgodnie z zapisami ustawy komunalnymi określono następująco: 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. - za I kwartał do 15 stycznia danego roku,
- W ramach opłaty Gmina Kruszyna wyposaży każdą - za II kwartał do 15 kwietnia danego roku,

nieruchomość w trzy pojemniki o pojemności - a III kwartał do 15 lipca danego roku, 
uwzględniającej ilość osób zamieszkujących na - za IV kwartał do 15 października danego roku.
nieruchomości. Pojemniki te będą opisane. Na terenie Gminy Kruszyna przy Oczyszczalni Ścieków 

- Pojemnik: Odpady Selektywne w Widzowie powstanie Punkt Selektywnej Zbiórki 
- Pojemnik: Bioodpady Odpadów Komunalnych (PSZOK) do którego każdy z 
- Pojemnik: Odpady zmieszane mieszkańców będzie mógł bezpłatnie oddać każdą ilość 
Do pojemnika o nazwie Odpady Selektywne odpadów np.: sprzęt AGD, RTV, zużyte opony, żarówki, 
wrzucamy następujące odpady: butelki po napojach, świetlówki, tekstylia, ubrania, odpady rozbiórkowe
słoiki, plastikowe butelki lub kartony po napojach, i budowlane, przeterminowane leki i chemikalia, meble 
pojemniki po chemii gospodarczej, kosmetykach, b a t e r i e ,  a k u m u l a t o r y,  n a d m i a r  o d p a d ó w  
dezodorantach, jogurtach, słodyczach, gazety, książki, segregowanych. Do punktu Selektywnej Zbiórki 
papier do pisania , zeszyty, kartony, pudełka tekturę, Odpadów Komunalnych nie będzie można oddać 
puszki z metali , puszki aluminiowe, odpady odpadów zmieszanych. 
wielomateriałowe, folie opakowaniowe, worki Informacje na temat wdrażania nowego systemu 
i reklamówki. gospodarki odpadami komunalnymi można uzyskać
Do pojemnika o nazwie Bioodpady wrzucamy w Urzędzie Gminy Kruszyna, pok. 6A tel. 320 20 03 
następujące frakcje: skoszona trawa, liście, chwasty, wew. 41, bądź na stronie internetowej gminy: 
odpady kuchenne: resztki warzyw i owoców, fusy po www.kruszyna.pl
kawie i herbacie, zużyte ręczniki papierowe, serwetki 
papierowe. 
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Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych
w Gminie Kruszyna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie zostanie 14 osób w wieku od 21 do 52 lat dotychczas nie 
w bieżącym roku realizuje projekt systemowy aktywizowanych w ramach projektu, które wyraziły 
„Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych gotowość do współpracy w zakresie zmiany swojej 
w Gminie Kruszyna”. Projekt jest dofinansowany sytuacji życiowej i wymagają intensywnej aktywizacji 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach społeczno-zawodowej. 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Z uczestnikami projektu są podpisywane kontrakty 
„Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1.1 socjalne w ramach, których oferujemy szkolenia
„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez w zakresie metod poszukiwania pracy, poradnictwa 
ośrodki pomocy społecznej”. Projekt w 2013 roku zawodowego i szkolenia zawodowe. 
opiewa na kwotę 144 516,30 zł, w tym wkład własny 17 W miesiącu maju i czerwcu odbędą się wspólne 
763,59 zł. warsztaty i indywidualne konsultacje z psychologiem
W wyniku rekrutacji została wybrana grupa osób i doradcą zawodowym. 
spełniająca kryteria projektu. Wsparciem objęte 

2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006r. nr 225, poz. Powiatowym będzie wypis i wyrys z miejscowego planu 
1635 z późn. zm.) zagospodarowania przestrzennego obejmujący 

Uchwalone mpzp są dostępne na naszej stronie nieruchomość do zainwestowania.
www.kruszyna.pl w zakładce Plany zagospodarowania. Wejście w życie planów miejscowych powoduje 

Plany zagospodarowania przestrzennego dla utratę wydanych wcześniej decyzji o warunkach 
sołectw Kruszyna i Wikłów wchodzą w życie w dniu zabudowy jeżeli ustalenia planu są inne niż w wydanych 
3 maja 2013r. i w związku z tym dla tych sołectw oraz decyzjach a wnioskodawca nie uzyskał ostatecznej 
uchwalonego wcześniej planu dla sołectwa decyzji o pozwoleniu na budowę. W tej sprawie Wójt 
Bogusławice nie będą ustalane warunki zabudowy. będzie stwierdzała wygaśnięcie decyzji w trybie art. 162 
Podstawą opracowania projektu budowlanego § 1 pkt. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.
i uzyskania pozwolenia na budowę w Starostwie 

Kompleks boisk Orlik 2012 w Kruszynie
Po długiej zimie rozpoczęły się zajęcia na W każdą środę od godziny 16:00 zapraszamy 

kompleksie boisk Orlik 2012 w Kruszynie. Po obfitych dziewczęta na grę w piłkę siatkową. Chłopców do
opadach śniegu przed korzystaniem z boiska należało 16 roku życia zapraszamy w czwartki od godziny 16:00 
je odśnieżyć. Serdeczne podziękowania kierujemy do na treningi piłki nożnej. 
wszystkich, którzy aktywnie pomagali. Zajęcia Instruktorzy zapewniają fachowe szkolenie dla 
prowadzą wykwalifikowani instruktorzy w osobach: amatorów dyscyplin sportowych oraz gwarantują miłą
Patryk Włodarek - trener piłki nożnej, Marek Smoliński - i sympatyczną atmosferę na zajęciach. 
trener piłki siatkowej.  Treningi sportowe pod okiem Oprócz wyżej wymienionych zajęć możliwe jest 
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warsztaty artystyczne, kulinarne i robótki ręczne. Dzieciom
i młodzieży towarzyszyły osoby dorosłe, pod okiem których 
wszyscy zainteresowani mogli wykazać się umiejętnościami 
kulinarnymi, czy nauczyć się posługiwać szydełkiem i drutami. 
W dniu św. Walentego dziewczynki z wypiekami na twarzy
i dużym zaangażowaniem upiekły pyszne ciasteczka
w kształcie serduszek, którymi potem częstowały 
zgromadzonych. Okazją do kolejnej degustacji było 
przygotowanie bogatej w witaminy kolorowej sałatki 
owocowej. 

Wiele radości i satysfakcji wniosły prace twórcze w postaci 
wykonanych ozdób, np. kwiatów i figurek z modeliny. 
Ciekawym doświadczeniem było również tworzenie„arcydzieł” 
z masy solnej, a także możliwość poznania pewnych sztuczek 
w operowaniu kreską podczas rysowania czy szkicowania 
ludzi i zwierząt. Powyższe prace manualne odbywały się pod 
opieką zaprzyjaźnionej Pani Instruktor z ZHP z Radomska, 
osoby o szerokich zainteresowaniach i zdolnościach 
artystycznych. Służyła ona swoją wiedzą i praktycznymi Rok szkolny to z jednej strony czas wytężonej nauki i pracy, 
radami, przekazała wiele ciekawostek ze świata fauny i flory a z drugiej również możliwość wypoczynku podczas 
oraz przybliżyła tradycje i obyczaje panujące w Kraju okresowych przerw. Ich terminy młodzież i dzieci znają 
Kwitnącej Wiśni. Pod koniec ferii naszą gwarną i wesołą doskonale na pamięć. Dzień 11 lutego br. był szczególnie 
świetlicę odwiedził gość specjalny – Wójt Gminy Kruszyna, wyczekiwany, bo rozpoczynał ferie zimowe w województwie 
Pani Jadwiga Zawadzka ze słodką niespodzianką. śląskim, podczas gdy uczniowie z innych części Polski zdążyli 

już prawie o nich zapomnieć. 
Wszyscy młodzi ludzie z terenu naszej gminy mogli 

skorzystać z różnych atrakcyjnych propozycji, jakie oferowały 
szkoły, a także świetlica w Teklinowie. Stowarzyszenie 
Wspólne Działanie Miejscowości Teklinów i Pieńki 
Szczepockie zorganizowało wypoczynek dla dzieci
i młodzieży w ramach realizacji zadania publicznego 
ogłoszonego przez Wójta Gminy Kruszyna z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 
Pod hasłem „Ferie 2013” zrealizowany został pierwszy etap 
naszej oferty konkursowej. Przez okres dwóch tygodni 
świetlica funkcjonowała codziennie od poniedziałku do piątku 
w godz. 15-19. Młodsza część mieszkańców naszej
i sąsiednich miejscowości spędzała wolny czas na wspólnych 
rozmowach, grach i zabawach. Dużym powodzeniem cieszyły 
się emocjonujące mecze w tenisa stołowego, piłkarzy ki i mini-
bilard, ale również wzajemna rywalizacja i potyczki w grach 
planszowych, takich jak: warcaby, szachy, scrabble. Młodzież 
na nowo odkryła przyjemność i zalety gry w państwa-miasta, 

Czasu niestety nie da się zatrzymać i nadszedł w końcu która dostarczała im wiele radości. Najmłodsi mogli rozwijać 
dzień powrotu do szkoły. Jesteśmy pewni, że wszyscy wrócili swoje zdolności i talenty plastyczne poprzez rysunki
w doskonałych humorach z „naładowanymi akumulatorami”, i kolorowanki. Jedną z wielu atrakcji była zorganizowana
gotowi do pracy i nowych wyzwań. Podczas tego z okazji Ostatków dyskoteka wraz z poczęstunkiem. 
dwutygodniowego wypoczynku, dzięki pozyskanym środkomDodatkowo, urozmaiceniem codziennych zajęć stały się 
i zaangażowaniu wielu dorosłych mieszkańców Teklinowa, 
staraliśmy się tak zorganizować zajęcia, aby każdy znalazł coś 
interesującego i miłego dla siebie. Było i coś dla ducha, i coś 
dla ciała. Młodzież miała okazję zadbać o kondycję fizyczną, 
jak i poszerzyć swoje horyzonty w innych dziedzinach. 
Zawiązały się nowe znajomości. Zróżnicowany przedział 
wiekowy stał się atutem we wzajemnych relacjach
i zaowocował zgodną współpracą. Komputery i inne gadżety 
mogły spokojnie odpocząć w domu, a ich użytkownicy 
przyjemnie relaksować się w świetlicy, wykazując się przy tym 
swoją kreatywnością i pomysłowością. W odpowiedzi na 
pytanie dotyczące podsumowania ferii, wszyscy jednogłośnie 
orzekli: było super!
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W dniu 3 maja 2013 roku zorganizowany został Kozacka. Mogliśmy na żywo wysłuchać wykonanych 
Gminny Dzień Strażaka w Widzowie, tradycyjnie przez nią piosenek oraz Arkadiusza Kluby – który 
przypadający w uroczystość Świętego Floriana. prowadził całą imprezę. Dodatkowymi atrakcjami była 

Organizatorami tegorocznych obchodów była loteria fantowa, mała gastronomia: grill, kawiarenka
Ochotnicza Straż Pożarna w Widzowie. Uroczystości i inne.
rozpoczęły się zbiórką jednostek OSP z Kruszyny, Pomimo niesprzyjających warunków przybyli 
Lgoty Małej, Jackowa, Bogusławic, Łęgu oraz goście bawili się do późnych godzin nocnych w rytmie 
Widzowa przed remizą strażacką. Stąd wszystkie najnowszych przebojów.

Obchody Dnia Strażaka w Polsce mają szczególną delegacje z pocztami sztandarowymi w asyście 
wymowę. Wciąż przypominają nie tylko o istnieniu Orkiestry Dętej z Kruszyny, przemaszerowały do 
organizacji strażaków ochotników, która przetrwała Kościoła Parafialnego pw. NNMP w Widzowie by 
najróżniejsze dziejowe zawieruchy w naszej uczestniczyć we mszy świętej. Dowódcą uroczystości 
narodowej historii, ale także ideę wypisaną na był Komendant Gminny druh Jacek Frymus, Prezes 
strażackich sztandarach: „Bogu na chwałę, ludziom na Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży 
ratunek”. Ratunek zawsze bezinteresownyPożarnych – Wójt Gminy Kruszyna – Jadwiga 
z narażeniem życia.Zawadzka.

Strażakom życzymy wszystkiego co najlepsze, siłyLiturgię sprawował proboszcz parafii ks. Zbigniew 
i odwagi w wykonywaniu trudnej, niebezpiecznej Jeż, który życzył wszystkim strażakom wytrwałości
pracy.w pełnionej służbie.

Dziękujemy im za ofiarność i chęć pomocy Po zakończonej mszy świętej wszystkie delegacje 
potrzebującym.udały się przed budynek remizy OSP w Widzowie, 

gdzie uroczyście rozpoczęto obchody.
Jako pierwsza zabrała głos Prezes Zarządu 

Gminnego Związku OSP – Wójt Gminy – Jadwiga 
Zawadzka wi ta jąc  wszys tk ich  s t rażaków,  
zaproszonych gości oraz mieszkańców. Wręczone 
zostały odznaczenia za wysiłek i wkład dla najlepszych 
strażaków.
Dużym zainteresowaniem cieszył się występ Orkiestry 
Dętej z Kruszyny.

W trakcie zorganizowanego festynu nie zabrakło 
też atrakcji dla najmłodszych – pod czujnym okiem 
animatorki Leny Szlęg dzieci uczestniczyły w różnego 
rodzaju konkursach i zabawach. Zorganizowana 
została wystawa prac plastycznych przedszkolaków
z Gminnego Przedszkola oraz uczniów z Zespołu 
Szkolnego w Widzowie na temat „Strażacy”. 
Uczniowie Zespołu Szkolnego w Widzowie 
przygotowali przedstawili program artystyczny.

W zorganizowanym festynie strażackim – na boisku 
szkolnym i placu obok remizy odbył się pokaz 
sprawności drużyny z zaprzyjaźnionej jednostki z OSP 
Kłomnice – pozorowany wypadek samochodowy – 
przy wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu oraz 
ratownictwo przedmedyczne. Odbył się również pokaz 
gaszenia płonącego auta. Jedną z głównych atrakcji 
było przybycie specjalistycznej grupy ratownictwa 
chemicznego z Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie JRG2 – pokaz profesjonalnego 
sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego w bardzo 
trudnych akcjach ratowniczych. 

Mimo złej aury pogodowej - festyn uświetnił występ 
zespołu Ale! Babki – które to rozgrzały zgromadzoną 
publiczność. Gościem specjalnym wieczoru była 
uczestniczka programu „Bitwa na głosy” – Iga 
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Fotografie z przebiegu uroczystości zostały wykonane
przez Panią Aldonę Chrostowską
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2 kwietnia w kościele parafialnym pod wezwaniem Nawiedzenia NMP w Widzowie odbyła się uroczysta 
msza święta odprawiona w intencji ojczyzny upamiętniająca kwietniowe rocznice. Mszę świętą celebrował 
ks. prałat Czesław Mendak, a wzięli w niej udział licznie zgromadzeni goście, wśród których znaleźli się: 
poseł RP Szymon Giżyński, Przewodniczący Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” 
Mirosław Kowalik, Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” ISD Huty Częstochowa 
Marek Lisowski, Przewodniczący Organizacji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” Alchemia S.A. Zakład 
Rurexpol Zdzisław Wójcik, Prezes Jasnogórskiej Fundacji „Pro-Patria” Zbigniew Bonarski, Członek 
Zarządu Powiatu Częstochowskiego Jan Mierzyński, Prezes Zarządu Gminnego 
PSL Sławomir Pruciak, przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Razem na 
Wyżyny”, Wójt Gminy Kruszyna Jadwiga Zawadzka,  Radni Gminy Kruszyna 
z przewodniczącym Rady Henrykiem Kowalskim, przedstawiciele szkół
i przedszkoli z terenu gminy, ponadto poczty s z t a n d a r o w e :  R e g i o n u  
Częstochowskiego NSZZ „Solidarność”, NSZZ „Solidarność” ISD Huty 
Częstochowa, Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy oraz mieszkańcy 
Widzowa.

Ukoronowaniem kwietniowych rocznic było wystąpienie widzowskiej młodzieży, która 
poprzez recytację poezji, m.in. Mariana Hemara, upamiętniła 8. rocznicę śmierci papieża Polaka, 73. 
rocznicę mordu polskich oficerów w Katyniu oraz 3. rocznicę katastrofy rządowego Tupolewa pod 
Smoleńskiem. 

Z pewnością patriotyczne idee, o których z wielką pasją mówił w kazaniu ksiądz prałat, oraz postulat 
pamięci i pokory wobec historii, przemycony w przywołanych przez młodzież tekstach, odżyją na nowo
w świadomości tych, którzy wzięli udział w tym pięknym i wzruszającym wydarzeniu.

„Ojczyzna posiada dla nas znaczenie,
którego nie znają inne narody” bł. Jan Paweł II

Katyń…Pamiętamy
13 kwietnia 2013r. delegacja uczniów Czerwonej do Polski 17 września 1939 r.- wzięto 

z Gimnazjum im. Bohaterów Września w do niewoli lub aresztowano, a 5 marca 1940r. 
Kruszynie wraz z dyrektorem Pawłem Klekotem zgładzono strzałem w tył głowy.
uczestniczyła w obchodach 73 rocznicy zbrodni Ofiarami byli głównie znaczący obywatele państwa 
katyńskiej. polskiego : oficerowie Wojska Polskiego i policji, 

Uroczystość miała miejsce na Cmentarzu Kule urzędnicy administracji państwowej oraz 
w Częstochowie, a zorganizowana została przez przedstawiciele intelektualnych i kulturalnych elit 
S t o w a r z y s z e n i e  R o d z i n  K a t y ń s k i c h Polski.
w Częstochowie. Zginęli zakopani bezimiennie w masowych dołach 
W obchodach wzięli udział: przedstawiciele władz cmentarnych, co najmniej w pięciu miejscach na 
miasta Częstochowy, członkowie Stowarzyszenia terenie Związku Sowieckiego. Jeńcy z trzech 
Rodzin Katyńskich pod przewodnictwem pani obozów specjalnych NKWD transportowani byli 
prezes Anny Bieleckiej, młodzież szkół pociągami w kwietniu-maju 1940r. do miejsc 
częstochowskich. egzekucji: Katynia (obóz w Kozielsku), Kalinina 
Uroczystość rozpoczęła się msza świętą (obóz w Ostaszkowie), Charkowa (obóz
odprawioną przez księdza gen. Stanisława w Starobielsku).
Rospondka, po której nastąpiło przejście pod Nam nie wolno zapomnieć o tej zbrodni, prawda 
pomnik ofiar Katynia. Tam odśpiewano hymn katyńska musi być stale obecna w naszej 
pańs twowy,  wyg łoszono przemówien ia  świadomości. 
okolicznościowe, zapalono symboliczne znicze Dowodem tej pamięci jest tablica pamiątkowa 
i złożono kwiaty. znajdująca się na placu szkolnym w Kruszynie.

W wygłaszanych przemówieniach podkreślano Upamiętnia ona ofiary zbrodni katyńskiej,
wielokrotnie okrucieństwo zbrodni katyńskiej. Była a w szczególności nazwiska dwóch oficerów 
ona skrytobójczym mordem dokonanym przez urodzonych w Kruszynie: majora Wincentego 
Sowietów na blisko 22 tysiącach obywateli Ignacego Marszałka i porucznika Stanisława 
państwa polskiego, których -po wkroczeniu Armii Zenona Bieńkowskiego.

Paulina Piasecka

Justyna Milejska-Cień
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Wspomnienie o generale Edmundzie Taczanowskim
Generał Edmund Taczanowski gazety niemieckiej z estońskiego Dorpatu. Nie 
zasłynął w historii narodu polskiego możemy się takiej sytuacji dziwić, skoro w Dorpacie 
jako ten, który walczył w Powstaniu jeszcze w 1893 roku, a więc pod koniec XIX wieku 
Styczniowym w takich miejscach mieszkała liczna kolonia niemiecka związana także
j a k  P y z d r y ,  I g n a c e w o ,  z tamtejszym uniwersytetem.

Nie możemy zapomnieć, że postacią generała S ę d z i e j o w i c e  i  K r u s z y n a .  
Edmunda Taczanowskiego zainteresował się Szczególnie widoczne to jest 
osobiście Heinrich Himmler, który w swoim archiwum obecnie podczas 150. rocznicy tak 
zachował list powstańców z polskiego oddziału wielkiego czynu zbrojnego jakim 
powstańczego walczącego pod Sędziejowicami, który były wydarzenia z 1863 roku.

Jego patr io tyczna postawa następnie maszerował w kierunku Kruszyny.
Po zakończeniu działań zbrojnych w 1863 roku przesłonięta została przez XIX-

E d m u n d  Ta c z a n o w s k i  u t o ż s a m i a n y  b y łwieczną propagandę rosyjską, szczególnie widoczną 
w Wielkopolsce bardziej z walką u boku Giuseppe w „Gazecie Warszawskiej”. Za tymi nieprzychylnymi 
Garibaldiego niż z walką w Powstaniu Styczniowym, co rewelacjami poszła także opinia europejska, co  
uwidocznił się szczególnie w tutejszej prasie lokalnej z a u w a ż y ć  m o ż n a  b y ł o  w  g a z e t a c h  
świeckiej, jak i kościelnej („Przewodnik Katolicki”).francuskojęzycznych z Neuchatel w Szwajcarii, czy 
W tym miejscu należałoby podkreślić, że „Dziennik Touluzy we Francji, w gazetach holenderskich
Poznański” bardziej pamiętał w 1863 roku klęski z Amsterdamu i Rotterdamu, korespondencji gazet 
generała Edmunda Taczanowskiego, niż jego niemieckich.

W takim kontekście nie możemy zauważyć zwycięstwa, co też pozostało w polskiej literaturze aż 
pozytywnych relacji prasowych na temat postaci do dzisiaj.

 Obecnie, gdy obchodzimy 150. rocznicę wybuchu generała Edmunda Taczanowskiego z „Laibacher 
Powstania Styczniowego, warto przypomnieć sobie Zeitung” – gazety słoweńskiej wychodzącej w języku 
postać polskiego bohatera narodowego – generała niemieckim pod zaborem austriackim. Obszerne,
Edmunda Taczanowskiego, o którym w godzinie jego a zarazem dość dokładne relacje z działalności 
śmierci, pozytywną relację przekazała gazeta czeska, powstańczej omawianej postaci zauważamy
a także niemiecki „Posener Zeitung”.w licznych gazetach czeskich z lat 1863-1864, czy 

Kazimierz Taczanowski 

Przyszłość jest w nas
6  l u t e g o  2 0 1 3  w  S ą d z i e  R e j o n o w y m ukierunkowany jest głównie na prowadzenie zajęć dla 

w  Częs tochow ie  za re jes t rowane  zos ta ło  dzieci i młodzieży, które w czasie letnich wakacji nie 
stowarzyszenie „Przyszłość jest w nas” z siedzibą wyjeżdżają wypoczynek. Program obejmuje również 
Widzowie. Prezesem stowarzyszenia został Sławomir możliwość zorganizowania wakacyjnej wycieczki dla 
Kośny, Wiceprezesem Bartłomiej Krok, a Skarbnikiem dzieci i młodzieży. Mamy nadzieję, że wniosek 
Ryszard Bobrowski. Obecnie stowarzyszenie liczy 32 zostanie rozpatrzony pozytywnie. Kolejnym planem 
członków. Pomysłodawcą powstania stowarzyszenia działania na najbliższe miesiące jest  zawiązanie koła 
był Mariusz Dobrakowski radny miejscowości Widzów. wędkarsk iego dz ia ła jącego w st rukturach 
Celem działania stowarzyszenia jest m.in.. aktywizacja stowarzyszenia. Obecnie czynione są działania
lokalnej społeczności, propagowanie kultury, w kierunku opracowania dokumentacji na powstanie 
inspirowanie różnych form działalności mieszkańców stawu wędkarskiego. W okresie wakacyjnym 
w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, oświaty Stowarzyszenie planuje również zorganizowanie 
i wychowania, turystyki i krajoznawstwa. Celem rodzinnego pikniku integracyjnego dla mieszkańców
statutowym jest również propagowanie integracji z terenu naszej gminy połączonego z pokazem 
rodzinnej  i  lokalnej ,  integracja środowisk historycznym obejmującym okres XVII wieku. Piknik 
młodzieżowych, propagowanie wiedzy historycznej, zaplanowany jest na 11 sierpnia. Pomysłów wśród 
organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, członków stowarzyszenia jest wiele, a najbliższe 
p o d e j m o w a n i e  d z i a ł a l n o ś c i  z w i ą z a n e j miesiące pokażą które z nich uda się zrealizować. 
z propagowaniem wędkarstwa, oraz współdziałanie Jednocześnie zapraszamy osoby, które byłyby 
z samorządem lokalnym w celach statutowych. zainteresowane działalnością w strukturach 

Pod koniec kwietnia Zarząd złożył wniosek do stowarzyszenia. Szczegółowych informacji udzielają 
Fundacji Wspomagania Wsi na kolejną edycję osoby z Zarządu.
konkursu „Pożyteczne wakacje 2013”. Konkurs Sławomir Kośny
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Po co szkole patron
Do zadania tego pytania skłoniła mnie wypowiedź człowieka, oddania słusznej sprawie, uczciwości, 

ucznia pewnego gimnazjum gdzieś w Polsce, konsekwencji, odwagi. Nie zapomnijmy o wartości, jaką 
przytoczona w relacji z nadania imienia szkole. jest patriotyzm i o zagrożeniu dla takiego wychowania, 
Chłopiec ów powiedział: „Fajna ta nasza szkoła! Ten X które upatruję w żądzy posiadania. Trzeba też 
(tu padło nazwisko patrona)to był „gość”. Też bym tak uwrażliwić dzieci i młodzież na narodowe dziedzictwo, 
chciał, tak jak on!” którego przekazicielem może być właśnie patron. 

Po co szkole patron? Patron musi wskazywać drogę ku sensownej 
Pytanie to zadaję nie tylko sobie. Zadaję je wszystkim, przyszłości. Winien przypominać o wartościach
licząc, że skłonię do refleksji zwłaszcza tych, którzy i korzeniach, z jakich wyrośliśmy. Świadectwem 
lekko podchodzą do tej ważnej sprawy lub całkiem ją swojego życia niech uczy, że warto żyć dla innych i że 
lekceważą. Zewsząd słychać narzekania na dzieci, na szlachetne marzenia warto realizować mimo trudu
brak motywacji do nauki, załamanie systemu wartości, i poświęcenia. Właściwy wybór patrona to wielka 
brak autorytetów. Tymczasem możemy to zmienić. Oto odpowiedzialność, ale też ogromne możliwości 
nadarza się sposobność – wybór patrona szkoły. os iągan ia  pożądanych  e fek tów  w  s fe rze  
Musimy wykorzystać tę szansę. W pracę związaną wychowawczej. Sylwetka patrona kształtuje tożsamość 
z wyborem patrona winni zaangażować się uczniowie, szkoły i wpływa na poczucie przynależności wszystkich 
ich rodzice oraz nauczyciele. Niech działania z tym członków społeczności szkolnej. Dlatego dobry
związane  zjednoczą wszystkie podmioty szkoły i przemyślany wybór jest tak ważny. Zespół Szkolny
i wywołają emocjonalne zaangażowanie w realizację w Widzowie skupia dużą i zróżnicowaną wiekowo 
zadania. Patronem szkoły powinien być wzór osobowy: społeczność uczniowską. Pamiętajmy jednak, że życie 
autorytet moralny, wzór patriotyzmu, tolerancji. Aby nie kończy się na chodzeniu do szkoły. Musimy 
odnieść moralną korzyść z dokonanego wyboru trzeba przygotować naszych uczniów do życia pro publico 
określić wyznaczniki, które mają odnosić się do bono. To nie jest trudne. Wystarczy tylko zafascynować 
autorytetu stawianego jako wzór. Tu jednak w ślad za ucznia człowiekiem, którego szkoła wybierze na 
prof. Andrzejem Borowskim z UJ przestrzegam przed patrona. To „tylko” musimy realizować wszyscy: 
uproszczeniami, polegającymi na dosłownym nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice, dziadkowie, 
traktowaniu patrona jako „wzoru do naśladowania”. opiekunowie. Wszyscy. Żeby to „ tylko” szło w dobrym 
Chodzi o to, by dokonując wyboru zaakcentować te kierunku trzeba dobrze przemyśleć, kogo wybierzemy 
cechy osobowości, życia, twórczości czy działalności na patrona. Czyje imię będzie wykute na nowej tablicy
kandydata na patrona, które warto będzie wykorzystać w budynku Zespołu Szkolnego w Widzowie? Możemy 
w wychowawczej roli szkoły. W świetle wielu wydarzeń, sami zdecydować. Wykorzystajmy tę możliwość. Póki 
o których codziennie donoszą media aż prosi się co zdania są podzielone. Na osiągnięcie konsensusu 
skierować swoje wysiłki w stronę miłości do drugiego czasu zostało już bardzo mało.

Ewa Kosińska 

Sportowy obóz zimowy
Już po raz szósty młodzież naszej gminy 

postanowiła aktywnie wykorzystać czas wolny w czasie 
ferii. 

Organizatorem obozu sportowego był Zespół 
Szkolny w Kruszynie, a uczestniczyli w nim także 
uczniowie z Zespołu Szkolnego w Widzowie.

W tym roku wybór padł na Ośrodek Przygotowań 
Olimpijskich w Spale, funkcjonujący jako Centralny 
Ośrodek Sportu. 

Spała to miejscowość wypoczynkowa oddalona
7 km od Tomaszowa Mazowieckiego, położona na 
terenie dawnej Puszczy Pilickiej. Lasy Spalskie tworzą 
jeden z największych obszarów leśnych w środkowej 
Polsce. Przez rozległą puszczę płynie Pilica, w której 
dorzeczu powstało ki lka leśnych obszarów 
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chronionych, a wśród nich Spalski Park Krajobrazowy. swoje umiejętności pływackie.
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale posiada Natomiast ci, którzy pragną mieć idealna sylwetkę, mieli 
wspaniałe tradycje sportowe i nowoczesną okazję nad nią pracować, korzystając z usług 
infrastrukturę. Kompleks ten to idealne miejsce do profesjonalnej siłowni.
organizowania wyjazdów rekreacyjno-sportowych. Uczniowie mogli także doskonalić swoje umiejętności 

sportowe, przyglądając się profesjonalnym treningom: 
Kadry Narodowej Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, 
Anny Rogowskiej – polskiej lekkoatletki i tyczkarki, 
brązowej medalistki igrzysk olimpijskich, mistrzyni 
świata, halowej mistrzyni Europy oraz wicemistrzyni 
świata, 
Adama Kszczota – polski lekkoatleta specjalizujący się 
w biegu na 800 metrów, medalista mistrzostw Europy 
oraz halowych mistrzostw Europy, reprezentował 
Polskę na drużynowym czempionacie Starego 
Kontynentu oraz w meczach międzypaństwowych. 
Rekordzista kraju w biegu na 600 metrów tak w hali jak
i na stadionie.
Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Spale.

Myślę, że wszyscy uczestnicy wyjazdu mile 
wspominają spędzony czas.-„Istnieje coś takiego jak geniusz tego miejsca, Spały, 
Była to doskonała forma aktywnego wypoczynku, która stadionu, tych hal, tych gabinetów odnowy. 
z pewnością dostarczyła uczniom siły witalnej na II Współcześni sportowcy stąpają po śladach dawnych 
semestr nauki, a zdobyte tam umiejętności sportowe na olbrzymów i sami od tego rosną, ku swojej chwale
pewno zaowocują w przyszłości.i naszej radości” – powiedział Przemysław Babiarz.

-stadion treningowy z bieżnią okólną 400m,
-stadion lekkoatletyczny z bieżnią okólną 400m
o nawierzchni tartanowej z pełnym wyposażeniem, 
posiadającym certyfikat Międzynarodowej Organizacji 
Lekkoatletycznej IAAF,

-największa w Polsce halę lekkoatletyczną z okólną 
bieżnią 200 m z nawierzchnią tartanową, z bieżnią 
prostą 60 m, rozbiegiem do skoku w dal i o tyczce, 
wydzielonym sektorem rzutów oraz aneksami 
siłowymi,

-hala z bieżnią prostą o długości 100 m o nawierzchni 
tartanowej,

-hala sportową wielofunkcyjną a w niej: hala do gier 
zespołowych, strzelnica pneumatyczna, sala 
szermierki oraz siłownia do podnoszenia ciężarów,

-hala do sportów walki, Oprócz zdobywania umiejętności sportowych 
-pływalnia kryta o długości 25m. uczniowie zwiedzili także Skansen Rzeki Pilicy oraz 

Dzień dla uczestników obozu zaczynał się pobudką Kaplicę Prezydencką w Spale.
o 7:30. Po wykwintnym śniadaniu w jadalni ośrodka, Szczególne podziękowania należą się tu nauczycielom, 
oferującej duży wybór dań, w zależności od upodobań którzy podjęli inicjatywę organizacji tego wyjazdu: panu 
smakowych młodzieży, uczniowie mogli „zaopatrzyć” Markowi Smolińskiemu, panu Karolowi Drożdżowi, pani 
organizm w porcję energii niezbędną do ćwiczeń Justynie Mi le jskie j -Cień,  pani  Aleksandrze 
fizycznych. Kołaczkowskiej oraz dyrektorom zespołów szkolnych: 

Godziny przedpołudniowe i poobiednie były czasem panu Pawłowi Klekotowi i pani Ewie Kosińskiej, którzy 
treningu w hali sportowej. Uczniowie pod okiem dołożyli wszelkich starań, by wyjazd odbył się bez 
naszych nauczycieli wychowania fizycznego: pana zastrzeżeń.
Marka Smolińskiego i pana Karola Dróżdża mogli Wyrazy wdzięczności kierujemy także w stronę Urzędu 
doskonalić swoje umiejętności piłkarskie, siatkarskie Gminy w Kruszynie, firmy „Alamentti” , Banku 
i koszykarskie. Spółdzielczego Mykanów oraz firmy Alfanet za 
Natomiast wieczorami miłośnicy pływania i wodnego dofinansowanie wypoczynku.
szaleństwa mogli korzystać z pływalni, doskonaląc Justyna Milejska - Cień



Szczęśliwi rodzice…. 




