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Nic bardziej nie wzmacnia człowieka niż okazane mu zaufanie (powiedział 
Adolf Harnack – historyk i teolog).
Zwycięstwo w kolejnych wyborach samorządowych, zgodnie z tą maksymą, 
traktuję jako potężny zastrzyk energii do dalszej pracy, bo jest dla mnie 
sygnałem społecznego zaufania, o które dziś niezwykle trudno.
Dlatego pragnę na początku serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy mi 
zaufali - dziękuję mieszkańcom naszej Gminy nie tylko za wybór,  ale za wiele 
nieocenionych, dodających sił i odwagi słów zachęty do ubiegania się
o  reelekcję. Każdy Państwa głos to dla mnie osobne wyzwanie, kolejny 
obowiązek i duża odpowiedzialność. 
Słowa podziękowania kieruję także do tych, którzy na to społeczne zaufanie 
wspólnie ze mną w ostatniej kadencji pracowali. 
Dziękuję zatem serdecznie moim współpracownikom i samorządowcom za 
ręce zawsze gotowe do pracy, za rzetelność i kompetencje, za wspólne 
pokonywanie trudności i dążenie do realizacji planów.
Razem jesteśmy zwycięzcami tegorocznych wyborów, a wiemy przecież, że 
powtórzyć  sukces jest o wiele trudniej niż zdobyć go po raz pierwszy.

Zdaję sobie sprawę, że wśród Państwa są osoby o różnych poglądach
i pomysłach na rozwój naszej Gminy. Wybory skończyły się, dlatego już dziś 
zapraszam wszystkich do współpracy. Z doświadczenia wiem, że różnice 
poglądów i merytoryczne spory nie przekreślą jej, jeśli połączy nas pełne 
zaangażowanie i wspólna odpowiedzialność za wyborców i przyszłość naszej 
Gminy.
Jeśli przyjdzie nam się w niektórych sprawach różnić - różnijmy się twórczo, 
okazując  mądrość , spokój, szacunek, wzajemne zaufanie i cierpliwość.
Tylko wtedy wszelkie drobne różnice nie przeszkodzą współpracy, a nic tak nie 
łączy ludzi jak ciężka praca. A tej z pewnością nie zabraknie.
Przed nami czas rozwiązywania kolejnych problemów, czas nowych wyzwań.
Do priorytetowych na najbliższy czas zaliczyć należy kwestię gospodarki 
ściekowej w naszej gminie, a przede wszystkim budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Kruszyna oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Widzowie 
do parametrów umożliwiających oczyszczanie ścieków z terenu całej Gminy. 
Należy również przygotować dokumentację na budowę drugiego niezależnego 
ciągu kanalizacji Teklinów – Lgota Mała. Aby sprostać tak dużemu 
przedsięwzięciu trzeba będzie usilnie zabiegać o pozabudżetowe środki 
finansowe głównie z nowo dostępnych środków unijnych z perspektywy 
finansowej 2014 – 2020.

Kolejnym przedsięwzięciem niezmiernie ważnym dla społeczeństwa jest 
dalszy rozwój infrastruktury drogowej. Chyba nie ma sołectwa w którym 
działania te nie byłyby koniecznością. Niezmiernie ważna jest też współpraca 
ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie, aby nastąpiła zdecydowana 
poprawa stanu dróg powiatowych zwłaszcza ciągu drogowego Wikłów – Lgota 
Mała – Widzów oraz ciągu drogowego Borowno – Kruszyna – Baby – Jacków
– Widzów – DK-91. Kontynuowane będą jednocześnie prace przy budowie 
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brakującego oświetlenia ulicznego. Czeka nas też nowe gospodarki odpadowej i dalszy udział w programie 
zadanie do 2017 r. – organizacja transportu usuwania azbestu. 

Chcemy bowiem zasłużyć sobie na miano Gminy publicznego.
We wszystkich dotychczasowych działaniach ekologicznej, zdrowej i nowoczesnej.

Nowoczesna Gmina to jednak również gmina starałam się akcentować wagę wychowania i edukacji. 
bezpieczna. Dlatego, doceniając dotychczasowe Świadectwem tego jest realizacja projektów unijnych 
działania i osiągnięcia Ochotniczych Straży Pożarnych, pomocnych w wyrównywaniu szans edukacyjnych 
kontynuować będziemy związane z nimi inwestycje. naszych dzieci, remonty obiektów oświatowych,  
Strażacy wciąż będą mogli liczyć na nowoczesny sprzęt doposażenie w sprzęt i pomoce naukowe, budowa 
oraz możliwość specjalistycznych szkoleń .placów zabaw, boisk sportowych. 
Do problemów społecznych, zaliczyć musimy także Wszystkim tym działaniom przyświecała troska o naszą 
kwestię lokalnego bezrobocia.  Dalej należy zabiegaćprzyszłość.  

Troska ta będzie mi także towarzyszyć w nowej o środki na szkolenia, przekwalifikowania oraz wszelkie 
kadencji, w której wciąż pragnę inwestować działania o charakterze informacyjnym, doradczym 
w najmłodszych mieszkańców naszej Gminy, dalej przyczyniające się do przeciwdziałania wykluczeniu 
będziemy poprawiać standardy w placówkach s p o ł e c z n e m u  m i e s z k a ń c ó w  z a g r o ż o n y c h  
oświatowych, szukać możliwości różnych zajęć wykluczeniem społecznym.

Na pewno nie jest to pełna lista zadań, z którymi należy pozalekcyjnych. Już w przyszłym roku możliwy będzie 
się zmierzyć. Codzienne życie przynosi wiele dalszy remont wraz z termoizolacją przedszkola
problemów, które trzeba na bieżąco rozwiązywać, a i w Kruszynie oraz termomodernizacja szkoły
każdy Radny ma pewnie wiele pomysłów, które chciałby w Widzowie. Rozważać  należy i szukać możliwości 
wdrożyć w program realizacyjny na najbliższy czas. finansowych wykonania remontu zespołu szkolno 

W realizacji wielu z przedstawionych,  jak i jeszcze przedszkolnego w Lgocie Małej czy też budowy sali 
tych ukrytych wyzwań wykorzystać zamierzamy środki gimnastycznej w Widzowie. Dla wszechstronnego 
unijne oraz inne dostępne środki krajowe, jak chociażby rozwoju dzieci i młodzieży propagować będziemy 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskaaktywne sposoby spędzania wolnego czasu także 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zrobimy wszystko poprzez dalsze wspieranie klubów sportowych, 
na rzecz utrzymania możliwie wysokiego poziomu organizację zajęć sportowo - rekreacyjnych.  
absorpcji środków pozabudżetowych. Naszej działalności edukacyjnej i kulturalnej nie 
Wszystkie przedstawione plany i założenia to cele zamierzamy jednak zawężać wyłącznie do dzieci
służące temu, by wciąż aktywnie pracować dla i młodzieży. Przeznaczymy także fundusze na prelekcje 
wspólnego dobra. I choć wiele z nich wydaje się i imprezy kulturalne dla dorosłych, na utworzenie
trudnych, nie zrazimy się, bo – jak mówił Henry Fordi wspieranie Klubu Seniora. Naszą działalność 
- Ciągle stajemy przed wspaniałymi szansami edukacyjną zamierzamy także skoncentrować
przebranymi tylko za problemy nie do rozwiązania.w najbliższym czasie wokół działań proekologicznych 
Czas zatem zacząć wspólnie z tych szans korzystaćmających na celu zwiększenie świadomości 
i wspólnie rozwiązywać problemy. mieszkańców na ten temat. Dużym sukcesem 
Życzę Radnym, sołtysom wszystkim pracownikom poprzedniej kadencji było skuteczne wdrożenie  
Urzędu Gminy i podległych jednostek oraz sobie segregacji odpadów i udziału w programie 
mądrej, sprawnej i owocnej pracy, miarą której będzie bezpiecznego usuwania i składowania azbestu. Sukces 
zadowolenie mieszkańców Gminy Kruszyna.ten zamierzamy rozwijać, zmierzając w najbliższych 

latach do optymalizacji rozwiązań dotyczących Jadwiga Zawadzka - Wójt Gminy

Społecznicy wokół nas
Wielokrotnie słyszymy „gdyby nic z tego nie miał, za ochronę przed pożarami, za każdy wyjazd do 

toby tego nie robił”. Bardzo słuszne twierdzenie, tylko, pożaru bądź do wypadku, za troskę o remizy, 
że jakże często ten ktoś za to , co robi ma tylko własną organizowanie festynów, zawodów strażackich,
satysfakcję. I ta satysfakcja sprawia, że wiele osób - klubom sportowym za dostarczanie wielu emocji 
w naszym otoczeniu wiele dobrego robi. Satysfakcja, że sportowych, za troskę i pielęgnowanie boisk 
można coś zrobić dla drugiego człowieka, sprawić sportowych,
radość, bądź chociażby zobaczyć uśmiech - to właśnie - Panu Włodzimierzowi Wasiak za prowadzenie sekcji 
popycha do dzia łania społeczników, ludzi  łuczniczej i jej sukcesy,
bezinteresownych. Dlatego też z okazji kończącego się - radom sołeckim za dbałość o porządek, koszenie 
roku pragnę z wielkim uznaniem i serdecznością  miejscowych placów zabaw,
podziękować wszystkim społecznikom w naszej gminie  - radzie sołeckiej w Teklinowie, a w szczególności 
za serce, trud, własny czas poświęcony dla innych, dla Państwu Grażynie i Józefowi Wąsikiewiczom za pracę 
mniejszej czy też większej społeczności lokalnej. nad bieżącym utrzymaniem  świetlicy wiejskiej
Dziękuję: w Teklinowie, za prowadzenie trzy razy w tygodniu 
- jednostkom OSP za czuwanie nad bezpieczeństwem, zajęć w świetlicy oraz organizowanie różnych atrakcji. 
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Dzięki ich niestrudzonej pracy, wielkiemu za promocję Gminy (dożynki powiatowe, stoły wigilijne 
zaangażowaniu, determinacji ta świetlica tętni życiem występy poza gminą), współudział w organizowaniu 
na co dzień. różnych imprez (Dzień Dziecka, Mikołajki, Wielka 

- organizatorom wspaniałych festynów letnich – dzięki  Orkiestra Świątecznej Pomocy ),
nim mieliśmy wiele atrakcji kulturalno – rozrywkowych - osobom opiekującym się siłownią w Widzowie

- stowarzyszeniom za organizowanie różnorodnych i Jackowie,
turniejów, spotkań, szkoleń, zajęć, rajdu rowerowego. - nie wymienionym z nazwy za wszelką działalność dla 

- placówkom oświatowym za to, że oprócz wychowania dobra ogólnego.
i kształcenia dzieci i młodzieży wiele czasu poświęcają W Polsce, w naszej gminie również, nastawieni 
na organizowanie różnorakich występów dla lokalnych jesteśmy na wewnętrzny atak, na szukanie haków, na 
społeczności – jasełka, droga krzyżowa, uroczystości podejrzliwość. Zamiast budować coś konstruktywnego
obchodów krwawego poniedziałku, obchody święta i wyjść z założenia, skoro tutaj mieszkam, to razem
niepodległości itp. W naszej rzeczywistości gminnej z innymi działam, żeby było lepiej, podejrzliwością
wydarzenia te są niezwykle cenne. Szkoły w naszej i bezpodstawną krytyką próbuje się zniechęcić ludzi 
gminie pełnią rolę placówek kulturalnych – za to należy aktywnych, otwartych, zawsze chętnych. Dlatego też 
się pełne uznanie. podkreślam fakt, iż ludzie dobrej woli, społecznicy nie 

- ork iestrze przy OSP Kruszyna na czele otrzymują z Gminy żadnej rekompensaty finansowej, 
z kapelmistrzem Panem Andrzejem Powrożnik za wykonują „dobrą robotę, bo im chce się chcieć coś 
uświetnianie różnych uroczystości gminnych robić”.  Przykro jeśli docierają do nich posądzenia
i promocję Gminy. Dzięki Waszej muzyce możemy o jakieś korzyści materialne. Za wszelkie przykrości w 
doznawać prawdziwej uczty duchowej swoim imieniu i mieszkańców Gminy przepraszam

- paniom z zespołu „Ale!Babki” na czele z Panem i bardzo serdecznie dziękuję za wszystko, czym 
Arkadiuszem Kluba za uświetnianie swoimi obdarzyliście społeczność lokalną oraz życzę, aby 
występami różnych uroczystości gminnych, festynów, zapał do pracy społecznej nigdy nie gasnął.

Wybory samorządowe
16 listopada 2014 roku odbyły się wybory Wybrani radni Rady Gminy Kruszyna kadencja 2014 

samorządowe.  Wybieraliśmy radnych do sejmiku - 2018: Rybak Piotr, Kowalski Henryk, Jasak Elżbieta, 
województwa śląskiego, radnych do powiatu Niemiec Iwona, Peszke Jerzy, Krawczyk Wanda, 
częstochowskiego, radnych do rady gminy Kruszyna Domagała Wiesława, Wąsikiewicz Józef, Śliwakowski 
oraz wójta. Andrzej, Musiał Adam, Kosela Anna, Kruk Marek, 

Głosowanie odbyło się w czterech obwodach Broniszewska Milena, Kołaczkowski Roman, Łapeta 
głosowania z siedzibami w  szkołach w: Kruszynie, Andrzej.
Lgocie Małej, Widzowie i Jackowie. Głosowało 59,94% uprawnionych osób. Poniżej 

Do rady gminy Kruszyna wybieraliśmy 15 radnych szczegółowe zestawienie wyników wyborów
w okręgach jednomandatowych spośród 48 i frekwencji.
kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze. 

Frekwencja

Zestawienie wyników wyborów do Rady Gminy

Jadwiga Zawadzka - Wójt Gminy
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Zarejestrowanych było czterech kandydatów na wójta: Maj Tomasz, Pruciak Sławomir, Zasępa Joanna, 
Zawadzka Jadwiga. 

Żaden z kandydatów nie uzyskał więcej niż połowę Obwodowe Komisje Wyborcze sporządzają protokoły
ważnie oddanych głosów. Wobec powyższego w dniu z głosowania, które przekazywane są do Powiatowej 
30 listopada 2014 r zostało przeprowadzone ponowne Komisji Wyborczej.
głosowanie na dwóch kandydatów, którzy otrzymali Protokoły Obwodowych Komisji Wyborczych
największą liczbę ważnych głosów tj. Zawadzka i Gminnej Komisji Wyborczej w Kruszynie dostępne są 
Jadwiga i Zasępa Joanna. pod adresami: ftp://ftp.kruszyna.pl/wybory_2014
W II turze wyborów udział wzięło 2428 osób, co stanowi i ftp://ftp.kruszyna.pl/wybory_2014_2_tura
60,26% uprawnionych. W dniu 1 grudnia 2014 r odbyła się pierwsza sesja 
Na poszczególnych kandydatów na wójta oddano Rady Gminy Kruszyna. Radni złożyli ślubowanie oraz w 
następujące liczby głosów: głosowaniu tajnym wybrali prezydium Rady. 
Zasępa Joanna - 968 głosów Przewodniczącą została Wanda Krawczyk,  
Zawadzka Jadwiga - 1435 głosów wiceprzewodniczącymi: Henryk Kowalski i Jerzy 

Peszke.Wójtem gminy Kruszyna została wybrana 
Tydzień później, 8 grudnia odbyła się sesja, której Jadwiga Zawadzka.

najważniejszym punktem było zaprzysiężenie wójta. 
Wyniki wyborów do rady powiatu ustalane są przez 

Pani Wójt Jadwiga Zawadzka złożyła ślubowanie
Powiatową Komisję Wyborczą w Częstochowie, a do 

i wygłosiła expose.
sejmiku województwa śląskiego przez Wojewódzką 

(Treść expose na stronie 3 i 4 Biuletynu)
Komisję Wyborczą w Katowicach.

Zestawienie wyników gosowania
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Święty Mikołaj – historia – odwiedziny świetlicy w TeklinowieŚwięty Mikołaj – historia – odwiedziny świetlicy w Teklinowie
Nie latał saniami zaprzęgniętymi w renifery. Nie 

miał też czerwonego stroju i czapki. Święty Mikołaj 
był biskupem Miry i w ikonografii przedstawiany jest 
w infule na głowie i z pastorałem w ręku. W rocznicę 
jego śmierci, 6 grudnia, obchodzimy Mikołajki
- dzień obdarowywania się prezentami.

Biskup Miry urodził się na terenie obecnej Turcji 
około 270 roku. Od najmłodszych lat Mikołaj był bardzo 
pobożny i chętnie pomagał ubogim, co było o tyle 
łatwiejsze, że jego rodzice byli bardzo zamożnymi 
ludźmi. Gdy został biskupem zasłynął wśród wiernych 
jako dobroczyńca i gorliwy duszpasterz

W całym chrześcijańskim świecie kult świętego 
Mikołaja zaczął szybko się rozpowszechniać. Świadczy 
o tym przede wszystkim liczba kościołów, które 

 W dzisiejszych czasach świecka kultura przeniknęła nazywane były jego imieniem. Popularyzację wizerunku 
naszą świadomość. Niewiele osób pamięta, że jest to świętego Mikołaja zawdzięczamy Holendrom, był on 
postać historyczna, wyniesiona przez Kościół na patronem Amsterdamu i otaczano go tam szczególną 
ołtarze. Obchodzenie dnia świętego Mikołaja ma jeden czcią. Przedstawiany był jako stary człowiek w szatach 
cel - niesienie radości innym.biskupa, który jeździł na ośle. Od XVI wieku wyobrażano 

Istnieje wiele legend związanych z tym zwyczajem. go sobie przypływającego statkiem zza Oceanu
Jedna z nich mówi, że 6 grudnia wczesnym rankiem, i jeżdżącego na białym koniu. W Holandii zapiski
kiedy jeszcze wszystkie dzieci śpią, Święty Mikołaj o świętowaniu 6 grudnia pochodzą już z XIV wieku. 
zagląda przez szybkę do domu. Gdy zobaczy Wówczas uczniowie, członkowie chóru kościelnego 
wyczyszczone buty, zostawia upominek dla dostali kieszonkowe i mieli wolny dzień. Kiedy 
domowników. Jeżeli zaś nie zobaczy żadnych butów lub Brytyjczycy zajęli kolonię holenderską Nowy 
będą one brudne, zamiast prezentu zostawi tylko rózgę.Amsterdam i założyli Nowy Jork, mieszkający tam 

Dla podtrzymania tradycji do świetlicy w TeklinowieHolendrzy w dalszym ciągu kontynuowali tradycję 
w tym roku dokładnie 6 grudnia  przybył Święty Mikołaj obdarowywania się prezentami.
w asyście śnieżynek i z ogromem prezentów.Zwyczaj ten przyjął się szybko wśród innych 
Z niecierpliwością czekało na Niego wiele maluchów mieszkańców, a 6 grudnia 1804 roku urządzono 
wraz z rodzicami i dziadkami. Był śmiech, wierszyki, pierwsze Mikołajki. Wzmianki o tej tradycji w Polsce 
piosenki i zdarzyły się też łzy. Po rozdaniu prezentów można znaleźć w tekstach z XVIII wieku. Ówczesne 
przy dźwiękach świątecznych melodii dzieci zatańczyły podarki były skromniejsze od dzisiejszych. Grzeczne 
z Mikołajem. Nie zabrakło również pamiątkowych zdjęć. dzieci dostawały jabłka, złocone orzechy, pierniki
Dla uprzyjemnienia spotkania Zarząd Stowarzyszenia i drewniane krzyżyki. Jednak w miarę upływu czasu 
wraz z rodzicami przygotowali słodki poczęstunek . Jak Mikołajki nie były już kojarzone z rocznicą śmierci 
dzieciaki zapamiętają ten wieczór niech zobrazuje świętego, tylko z rubasznym, starszym panem
stwierdzenie małego Nikosia  „… no wreszcie w czerwonym stroju. Ten wizerunek świętego Mikołaja 
prawdziwy Mikołaj…”narodził się w Stanach Zjednoczonych w latach 30. 

Dziękujemy mieszkańcom Teklinowa i okolicznych ubiegłego wieku spopularyzowany przez koncern Coca 
miejscowości za przybycie na spotkanie ze świętym - Coli i przetrwał do dzisiaj.
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jego śmierci, 6 grudnia, obchodzimy Mikołajki
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Igrzyska Powiatu CzęstochowskiegoIgrzyska Powiatu Częstochowskiego
W październiku 2014 roku uczniowie ze szkół podstawowych w Zespole Szkolnym

w Kruszynie oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lgocie Małej sprawili wszystkim 
zainteresowanym miłą niespodziankę zajmując drugą i trzecią pozycję w powiecie w piłce nożnej 
w ramach Igrzysk Powiatu Częstochowskiego Szkół Podstawowych w Piłce Nożnej Chłopców. 
Lepsza okazała się tylko drużyna z Blachowni, która wygrała mecz finałowy z Kruszyną tylko 1:0.
 Lgota Mała zajęła trzecie miejsce wygrywając ostatni mecz 4:0 z drużyną z Mstowa. To są 
naprawdę wysokie wyniki jeżeli weźmie się pod uwagę, że startowało aż 12 drużyn.

Nie mniej radości sprawiły dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Zespole  w Kruszynie 
zajmując 2 miejsce w powiecie startując w ramach Igrzysk Powiatu Częstochowskiego Szkół 
Podstawowych w Piłce Nożnej Dziewcząt.

Uczniowie z Gimnazjum w Zespole Szkolnym w Kruszynie zajęli 4 miejsce w powiecie
w rozgrywkach w Gimnazjadzie Powiatu Częstochowskiego w Piłce Nożnej Chłopców. Drużyna
z Kruszyny pokonała takie drużyny jak Kłomnice, Rędziny, Kamienicę Polską, Witkowice czy 
Mykanów oraz Rudniki. Lepszymi okazały się drużyny z Mstowa, Starczej czy Koniecpola.
W sumie startowało 17 drużyn. Gratulujemy wszystkich zawodnikom.
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Nadanie imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w WidzowieNadanie imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Widzowie

16 października 2014r. Szkoła Podstawowa istnienia szkoły, to szczególny jubileusz. Szkoła to dla jej 
w Widzowie obchodziła 100-lecie istnienia. W tym dniu absolwentów wspomnienia o dzieciństwie, młodości,
społeczność szkolna przeżywała wspólnie uroczystość o czasie, w którym  zdobywali podstawową wiedzę
nadania szkole imienia Ojca Świętego Jana Pawła II. o otaczającym świecie. Właśnie ta wiedza i umiejętności 
Przygotowania do tego wydarzenia trwały dwa lata. Wybór zdobyte w tej szkole stały się solidnym fundamentem do 
patrona był świadomą decyzją uczniów, ich rodziców dalszej edukacji.
i nauczycieli. Szkoła Podstawowa w Widzowie to również 

31 maja br. w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej nauczyciele i rodzice. To ludzie, którzy w odpowiedzialny
Maryi Panny w Widzowie miało miejsce poświęcenie i twórczy sposób współpracują ze sobą, realizując 
sztandaru, który został przekazany uczniom podczas najważniejsze cele. A celem szkoły jest nauka
uroczystości jubileuszowych. Te rozpoczęły się mszą św. i wychowanie.
pod przewodnictwem abpa Stanisława Nowaka, Budynek szkoły jest świadectwem ciągłości, miejscem, 
odprawioną w kościele parafialnym w Widzowie. które niezmiennie trwa. Choć zmienia się jego wygląd, 

Po zakończeniu mszy nastąpiło przejście do budynku zmieniają się uczniowie i nauczyciele, to jednak 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Widzowie, gdzie miały niezmiennie pozostaje ta sama szkoła.
miejsce dalsze uroczystości. Tam, po odśpiewaniu hymnu Według dostępnych źródeł pierwsze klasy Szkoły 
narodowego, nastąpiło uroczyste powitanie zaproszonych Podstawowej w Widzowie utworzono w 1914 r. Pierwszym 
gości przez Panią Ewę Kosińską. lokalem szkolnym był drewniany budynek przy głównej 
Wśród nich znaleźli się: arcybiskup senior ks. dr Stanisław ulicy Widzowa (dzisiaj Żwirki i Wigury), którego 
Nowak, przedstawiciele organu prowadzącego- Wójt właścicielem była osoba prywatna. Posiadał on trzy izby 
Gminy Kruszyna Jadwiga Zawadzka, Sekretarz Gminy lekcyjne z małym przedsionkiem oraz pokój dla 
Kruszyna- Małgorzata Wierzbicka, Ewelina Kokot nauczyciela. Była to czteroklasowa szkoła podstawowa,
- Skarbnik Gminy Kruszyna, Anna Bednarek – kierownik w której pracował jeden nauczyciel, utrzymywany przez 
Gminnego Zespołu Oświaty w Kruszynie, Iwona Organka władze państwowe oraz społeczność wiejską. 
–kierownik GOPS w Kruszynie, posłowie -Artur Bramora- Po roku 1945 została otwarta siedmioklasowa szkoła 
poseł na Sejm RP VII kadencji z Klubu Parlamentarnego podstawowa, która swoją siedzibę miała w dwóch 
PSL, członek podkomisji stałej do spraw jakości budynkach: drewnianym (przy dzisiejszej ulicy Żwirki
kształcenia i  wychowania,  Anna Dąbrowska- i Wigury)- klasy I – IV i murowanym – przy Stacji Kolejowej 
reprezentantka Jadwigi Wiśniewskiej - Poseł do w Teklinowie (dzisiaj mieści się tam sklep spożywczy)
Parlamentu Europejskiego, Halina Rospondek- Poseł na - klasy V – VII.
Sejm RP z Klubu PO, asystent senatora Jarosława Od 1964 roku szkoła mieści się w budynku przy ulicy 
Laseckiego- PO, Karol Ostalski- reprezentant Starostwa Żwirki i Wigury 16.  Pierwszym kierownikiem szkoły, 
Powiatowego w Częstochowie, Henryk Kowalski pamiętanym jeszcze przez najstarszych mieszkańców 
przewodniczący Rady Gminy Kruszyna oraz radni- Wanda Widzowa był Józef Łazowski, który pracował w Widzowie 
Krawczyk, Anna Kosela, Adam Musiał, Mariusz na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku. 
Dobrakowski, Wiesława Domagała, Stanisław Gmitruk Następnymi kierownikami (dyrektorami) szkoły byli: Marian 
- dyrektor śląskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji Kozerski, Tadeusz Wiktorowicz, Wiesław Piasecki, Maria 
i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie, Agnieszka Kuźnicka, Elżbieta Putyra, Bogdan Tylikowski. W roku 
Perczak - przedstawiciel RODN „WOM” w Częstochowie, szkolnym 2011/2012 Szkoła Podstawowa wraz
Lidia Smogorzewska reprezentująca Powiatową Poradnię z Gimnazjum utworzyły Zespół Szkolny w Widzowie, 
Psychologiczno-Pedagogiczną w Częstochowie, Marcin którego dyrektorem jest Pani Ewa Kosińska.  
Janiszewski -przedstawiciel CE „Atut”, przedstawiciele Przybyli goście przekazali na ręce pani dyrektor listy 
Stowarzyszenia „Razem na Wyżyny”, przedstawiciele gratulacyjne oraz pamiątki. Następnie dokonano wbicia 
ZNP, dyrektorzy szkół i przedszkoli: Paweł Klekot -dyrektor pamiątkowych gwoździ. Zaszczytu tego dokonali: Wójt 
Zespołu Szkolnego w Kruszynie, Iwona Zatoń - dyrektor Gminy Kruszyna  Jadwiga Zawadzka, dyr. ZS w Widzowie  
Gminnego Przedszkola w Widzowie, Magdalena Ewa Kosińska, arcybiskup ks. Stanisław Nowak, sekretarz 
Kowalczyk – dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Gminy Kruszyna  Małgorzata Wierzbicka, Magdalena
w Lgocie Małej, emerytowani dyrektorzy Szkoły i Kazimierz Musiałowie, Andrzej Śliwakowski prezes OSP 
Podstawowej w Widzowie: Elżbieta Putyra, Wiesław w Widzowie, Rada Parafialna Widzowa, przewodniczący 
Piasecki , Maria Kuźnicka, emerytowani nauczyciele Rady Gminy Kruszyna  Henryk Kowalski, radna Anna 
i pracownicy szkoły, Jacek Frymus – komendant OSP, Kosela, radny Mariusz Dobrakowski, radny Adam Musiał, 
Andrzej Śliwakowski -  Prezes OSP w Widzowie, ks. radny Paweł Łapeta, dyr. Gminnego Przedszkola
Zbigniew Jeż - proboszcz parafii w Widzowie , nauczyciele, w Widzowie Iwona Zatoń, Marzanna Kuźnicka, Ewa
rodzice, uczniowie, pracownicy szkoły, mieszkańcy gminy. i Zdzisław Łapetowie, Maria i Krzysztof Dobrakowscy, 

Następnie głos zabrała Pani Wójt Jadwiga Zawadzka Jolanta Łapeta, Marianna i Wiesław Kuźniccy, Anna
oraz zaproszeni goście, wygłaszając stosowne i Andrzej Koselowie, Agnieszka i Adam Kuźniccy, Andrzej 
przemówienia i gratulacje. W przemówieniach podkreślano Dyksy, Grażyna i Józef Wąsikiewiczowie.
i gratulowano wyboru patrona szkoły oraz niezwykłego Po tej ceremonii rodzice przekazali sztandar Pani 
jubileuszu. Dyrektor i uczniom.  Sztandar jest symbolem jedności 

Każda rocznica skłania do wspomnień, jednak sto lat rodziców i nauczycieli w dziele wychowania młodego 
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Psychologiczno-Pedagogiczną w Częstochowie, Marcin którego dyrektorem jest Pani Ewa Kosińska.  
Janiszewski -przedstawiciel CE „Atut”, przedstawiciele Przybyli goście przekazali na ręce pani dyrektor listy 
Stowarzyszenia „Razem na Wyżyny”, przedstawiciele gratulacyjne oraz pamiątki. Następnie dokonano wbicia 
ZNP, dyrektorzy szkół i przedszkoli: Paweł Klekot -dyrektor pamiątkowych gwoździ. Zaszczytu tego dokonali: Wójt 
Zespołu Szkolnego w Kruszynie, Iwona Zatoń - dyrektor Gminy Kruszyna  Jadwiga Zawadzka, dyr. ZS w Widzowie  
Gminnego Przedszkola w Widzowie, Magdalena Ewa Kosińska, arcybiskup ks. Stanisław Nowak, sekretarz 
Kowalczyk – dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Gminy Kruszyna  Małgorzata Wierzbicka, Magdalena
w Lgocie Małej, emerytowani dyrektorzy Szkoły i Kazimierz Musiałowie, Andrzej Śliwakowski prezes OSP 
Podstawowej w Widzowie: Elżbieta Putyra, Wiesław w Widzowie, Rada Parafialna Widzowa, przewodniczący 
Piasecki , Maria Kuźnicka, emerytowani nauczyciele Rady Gminy Kruszyna  Henryk Kowalski, radna Anna 
i pracownicy szkoły, Jacek Frymus – komendant OSP, Kosela, radny Mariusz Dobrakowski, radny Adam Musiał, 
Andrzej Śliwakowski -  Prezes OSP w Widzowie, ks. radny Paweł Łapeta, dyr. Gminnego Przedszkola
Zbigniew Jeż - proboszcz parafii w Widzowie , nauczyciele, w Widzowie Iwona Zatoń, Marzanna Kuźnicka, Ewa
rodzice, uczniowie, pracownicy szkoły, mieszkańcy gminy. i Zdzisław Łapetowie, Maria i Krzysztof Dobrakowscy, 

Następnie głos zabrała Pani Wójt Jadwiga Zawadzka Jolanta Łapeta, Marianna i Wiesław Kuźniccy, Anna
oraz zaproszeni goście, wygłaszając stosowne i Andrzej Koselowie, Agnieszka i Adam Kuźniccy, Andrzej 
przemówienia i gratulacje. W przemówieniach podkreślano Dyksy, Grażyna i Józef Wąsikiewiczowie.
i gratulowano wyboru patrona szkoły oraz niezwykłego Po tej ceremonii rodzice przekazali sztandar Pani 
jubileuszu. Dyrektor i uczniom.  Sztandar jest symbolem jedności 

Każda rocznica skłania do wspomnień, jednak sto lat rodziców i nauczycieli w dziele wychowania młodego 

„I żadna łza, i żadna myśl i chwila, i rok nie przeszły, nie przepadły, ale idą wiecznie”„I żadna łza, i żadna myśl i chwila, i rok nie przeszły, nie przepadły, ale idą wiecznie”
C.K. NorwidC.K. Norwid
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pokolenia oraz symbolem godności i powinności budynku szkoły, gdzie można było obejrzeć wystawę zdjęć 
uczniowskiej. ze starego albumu i dokonać wpisów do księgi 

Po przekazaniu sztandaru uczniowie złożyli śluby, pamiątkowej.
przyrzekając bronić honoru i dobrego imienia szkoły. Ojciec Święty Jan Paweł II wybrany na opiekuna 

Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie duchowego szkoły  daje możliwość kształtowania jej 
uchwały Rady Gminy Kruszyna, dotyczącej nadania tożsamości i budowania systemu wartości na silnym 
imienia szkole i wręczenie jej dyrektorowi szkoły.  fundamencie patriotyzmu i miłości do drugiego człowieka. 
Następnie uczniowie odśpiewali hymn szkoły, którego Nasz patron świadectwem swojego życia będzie nas uczył, 
twórcami są nauczyciele Zespołu Szkolnego w Widzowie, że warto żyć dla innych i że szlachetne marzenia trzeba 
rozpoczynając tym samym program artystyczny realizować, mimo trudu i poświęcenia. Wybór Ojca 
poświęcony życiu Jana Pawła II. Świętego Jana Pawła II na patrona szkoły to wielka 
Na koniec głos zabrał przewodniczący Samorządu odpowiedzialność, jaką szkoła wzięła na siebie, ale wobec 
Szkolnego, dziękując za wspaniały dar, jakim jest sztandar ogromnych możliwości osiągania pożądanych efektów
szkoły. w sferze wychowawczej będziemy kierować swoje wysiłki 

Dalsza część uroczystości miała miejsce przed w stronę szacunku dla drugiego człowieka, oddania 
budynkiem szkoły, gdzie ks. abp Stanisław Nowak dokonał słusznej sprawie, uczciwości, konsekwencji, odwagi. Nasz 
aktu poświęcenia tablicy pamiątkowej. patron będzie wskazywał szkole drogę na kolejne stulecia.
Na marmurowej tablicy zostały wyryte słowa patrona Ponadczasowy i stojący ponad wszelkimi podziałami, 
szkoły: „Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w niekwestionowany autorytet dla Polaków-Ojciec Święty 
przyszłość”. Trzeba bowiem uwrażliwić dzieci i młodzież na Jan Paweł II będzie od teraz naszym przewodnikiem.  
narodowe dziedzictwo, którego przekazicielem może być Ufamy, że wybrany przez szkołę patron pomoże nam 
właśnie patron. Patron musi wskazywać drogę ku przywrócić wartość nauki. Niech jego słowa: „Nie ma 
sensownej przyszłości. Winien przypominać o wartościach większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli” 
i korzeniach, z jakich wyrośliśmy. staną się na zawsze podstawą budowania koncepcji pracy 

Po odsłonięciu tablicy pamiątkowej udano się do szkoły. 
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Po odsłonięciu tablicy pamiątkowej udano się do szkoły. 
Ewa Kosińska, Justyna Milejska-CieńEwa Kosińska, Justyna Milejska-Cień
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Orkiestra już się stroi…
Po raz kolejny Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra 11 stycznia 2015 roku w Kruszynie. Sztab już 
zarejestrowany, wolontariusze zgłoszeni. Czekamy na Was w Kruszynie na wielkim 23 Finale Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Kwesta będzie trwała cały dzień, wolontariuszki - Ale!Babki będą chodziły po ulicach naszej 
gminy z puszkami od samego rana.  Do zobaczenia 11 stycznia 2015r.

Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych
w Gminie Kruszyna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie zakończył pierwszy etap projektu systemowego „Aktywizacja 
społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Kruszyna”, współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskich Funduszy Społecznych. 

Zgodnie z założeniami projektu wsparcia udzielono 13 uczestnikom, których objęto pomocą psychologa i doradcy 
zawodowego. Ponadto każdy z uczestników dokonał wyboru kursu zawodowego. W okresie od lipca do listopada 
2014r. zostały zrealizowane  kursy: operator koparko-ładowarki,  fryzjerski,  nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy 
fiskalnej,  stolarz, opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych, krawiectwo z modułem szycia i modelowania firan, 
dekoracja wyrobów cukierniczych, spawacz metodą gazową i MIG/MAG. 

Kolejnym etapem przewidzianym na okres od stycznia do czerwca 2015r. będzie zorganizowanie dodatkowych 
kursów zawodowych, a także staży dla około 3 uczestników projektu. 

11 listopada-Święto Odzyskania Niepodległości

„Żeby Polska była Polską”- takie słowa przyświecały listopadowe skierowane przeciw zaborcy rosyjskiemu, 
uroczystości zorganizowanej z inicjatywy Pani Wójt które niestety zakończyło się klęską.
Jadwigi Zawadzkiej oraz Pani Dyrektor i Rady W 1863 r. wybuchło powstanie zwane styczniowym, ono 
Pedagogicznej Zespołu Szkolnego w Widzowie w dn. również upadło. Ale Polacy nie poddawali się. Rozwijała 
11.11.2014 r. się polska kultura, a młodzież w domach poznawała 
Święto Odzyskania Niepodległości jest jednym historię i język polski, uczyła się patriotycznych pieśni.
z najważniejszych  Polskich Świąt Narodowych, lecz W 1914 r. wybuchła wojna pomiędzy zaborcami Polski- 
czy potrafimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest Rosją, Niemcami i Austrią. Polacy nie chcieli walczyć 
niepodległość? przeciwko sobie w szeregach wrogich armii. Wojna 

Niepodległość to niezależność jednego państwa od trwała cztery lata. W tym czasie powstały Legiony 
drugiego. To inaczej suwerenność albo po prostu Polskie, których dowódcą był Józef Piłsudski.
wolność. Dzisiaj wszyscy żyjemy w niepodległej Polsce. 11 listopada 1918 r. Polska odzyskała niepodległość. 
Jest to tak oczywiste, że na co dzień wcale o tym nie Żołnierze mogli wrócić do domów, a wszyscy Polacy 
myślimy.  Ale niepodległość Polacy musieli sobie zacząć nowe życie w niepodległej Polsce- II 
wywalczyć. Rzeczypospolitej.
Był taki czas, kiedy Polska nie istniała. Polakom „Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, 
zabrano ich ojczyznę. Stali się obywatelami Rosji, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął-zapisał
Austrii i Prus, język polski był tam językiem obcym, w swych notatkach z 10-11 listopada 1918 r. Jędrzej 
a polska historia i kultura oficjalnie nie istniały. Na 123 Moraczewski powołany w tydzień później przez Józefa 
lata Polska zniknęła z mapy Europy. Niektórzy pogodzili Piłsudskiego na stanowisko premiera rządu- po 123 
się z tym, inni próbowali walczyć. Walki o niepodległość latach prysły kordony…Wolność! Niepodległość! 
toczyły się w kraju i poza jego granicami. We Włoszech Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Cztery 
Jan Henryk Dąbrowski utworzył Legiony Polskie. pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte 
Okres wojen napoleońskich był czasem nadziei dla doczekało. Od rana do wieczora gromadziły się tłumy 
wszystkich Polaków, tym bardziej, że w 1807r. na rynkach miast, robotnik, urzędnik porzucał pracę, 
Napoleon Bonaparte utworzył Księstwo Warszawskie. chłop porzucał rolę i leciał do miasta, na rynek, 
Niestety przegrana w 1812 r. wojna Francji z Rosją dowiedzieć się, przekonać się, zobaczyć wojsko 
zapoczątkowała klęskę Napoleona. polskie, polskie napisy, orły na urzędach…”
Polska nie mogła już liczyć na sojusznika z zewnątrz. Obchody Święta Niepodległości miały miejsce w Sali 
W 1830 r. Polacy dokonali kolejnego zrywu Ochotniczej Straży Pożarnej w Widzowie, w której 
n iepodleg łośc iowego.  Wybuchło powstanie zgromadzili się licznie zaproszeni goście oraz 

„Gdy myślę Polska-słyszę tętent koni, łopot sztandarów, bitewny szczęk broni, hufce Chrobrego wśród zieleni drzew
Gdy myślę Polska - to szlaki bitewne, dywizjony, eskadry, pieśni walki gniewne i żołnierski tułaczy przypomina los…”
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mieszkańcy gminy, którzy postanowili uczcić to w piosence „Piękna historia”
najważniejsze dla Polaków święto. · Laura Grabarczyk ze Szkoły Podstawowej
Uroczystość rozpoczęła Pani Ewa Kosińska- dyrektor w Zawadzie w piosence Rozkwitały pąki białych róż”
Zespołu Szkolnego w Widzowie, która powitała W kategorii klas IV-VI zaprezentowały się:
zgromadzonych gości. Następnie swoje przemówienie · Zuzanna Latosińska ze Szkoły Podstawowej
wygłosiła Pani Wójt- Jadwiga Zawadzka, podkreślając w Konarach w piosence „Idzie żołnierz borem, lasem”
wagę i znaczenie Święta Niepodległości. · Wiktoria Misiewicz ze Szkoły Podstawowej Fundacji 
Kolejnym punktem uroczystości był występ teatralny „Elementarz” w Jackowie w piosence „Taki kraj”
uczniów Zespołu Szkolnego w Widzowie przygotowany · Paulina Łapeta ze Szkoły Podstawowej Fundacji 
pod kierunkiem pani Agnieszki Kuźnickiej, podczas „Elementarz” w Jackowie w piosence „Mury”
którego zainscenizowane zostały najważniejsze · Dominika Łapeta ze Szkoły Podstawowej Fundacji 
wydarzenia historyczne naszego kraju mające miejsce „Elementarz” w Jackowie w piosence „Niepodległa, 
w XX wieku: I wojna światowa, odzyskanie niepokorna”
niepodległości, II wojna światowa, strajki robotników, · Emilia Kosmala z Zespołu Szkolnego w Widzowie
stan wojenny. w piosence „Żeby Polska była Polską”
Wagę i patos prezentowanych wydarzeń podkreślała Zaszczytne I miejsca zostały przyznane:
niezwykła dekoracja wykonana przez uczniów · Wszystkim przedszkolakom
gimnazjum. · Laurze Grabarczyk
Mogliśmy również posłuchać pięknych patriotycznych · Paulinie Łapecie
pieśni śpiewanych przez chór szkolny. Myślę, że ta uroczystość była doskonałą lekcją historii, 

Po prezentacji umiejętności aktorskich uczniów pozwoliła na chwilę zadumy nad przeszłością
rozpoczął się Festiwal Pieśni Patriotycznej i przyszłością naszego kraju. Pamiętajmy, że ojczyzna 
zorganizowany przez Związek Młodzieży Wiejskiej to dobro najwyższe i trzeba ją ciągle umacniać i stać na 
Baby-Jacków. jej straży. Nie zapominajmy o roku 1939 i latach 
Występy wokalne uczniów podzielono na trzy kategorie. powojennych. Niech wskazaniem naszej pracy będzie 
W kategorii „Przedszkola” mogliśmy oglądać występy zawsze aktualna wypowiedź Józefa Piłsudskiego z dnia 
dzieci z: 26 października 1919: „Idą czasy, których znamieniem 
· Gminnego Przedszkola w Widzowie będzie wyścig pracy, jak przedtem był wyścig żelaza, 
· Gminnego Przedszkola w Kruszynie jak przedtem był wyścig krwi. Kto do tych zawodów 
· Przedszkola z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w bardziej przygotowany będzie, kto w tym wyścigu 
Lgocie Małej większe dowody wytrzymałości złoży, ten w 
W kategorii klas I-III wystąpiły: najbliższych czasach będzie zwycięzcą, ten potrafi 
· Karolina Dróżdż z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego utrzymać to, co zyskał, albo odrobić, to, co stracił.”
w Lgocie Małej Justyna Milejska-Cień

Kurs komputerowy dla osób 60+
starszych, z którą w latach 2014-2020 coraz częściej 
będziemy  się spotykać, dzięki nowym Programom 
Operacyjnym. 

Prowadzący w składzie: Edyta Boska - nauczyciel 
we Wręczycy Wielkiej, Prezes CSRMP i ZMW - Marcin 
Adamczyk oraz osoba do bieżącej pomocy - Monika 
Kręt mogli podzielić się swoją wiedzą z uczestnikami z 
zakresu internetu, komputera i różnorodnych 
programów, zwłaszcza MS Office.

W kursie mógł wziąć udział każdy, nawet jeśli nigdy 
wcześniej nie miał do czynienia z komputerem. Do 
każdego podeszliśmy indywidualnie tak, aby poziom 
wiedzy był jednakowy. Dla wielu pewnie była to dawka 
niesamowitych wrażeń i zabawy 

Mimo ograniczonej liczby miejsc, cieszył się 
ogromnym zainteresowaniem. Cieszymy się, że to Podczas tegorocznej jesieni w miesiącach: wrzesień 
właśnie w naszej Gminie kurs ten mógł zostać - listopad na sali komputerowej w Widzowie odbył się 
zrealizowany. Mamy nadzieję, że będziemy mieli okazję kurs komputerowy dla 15-stu mieszkańców gminy 
realizować więcej takich projektów, a kurs ten nie Kruszyna, po 60-tym roku życia. Kurs został 
pozostanie tylko jednorazową inicjatywą. zrealizowany z inicjatywy Związku Młodzieży Wiejskiej 

Zachęcamy osoby starsze do udziału w różnego w Częstochowie i Częstochowskiego Stowarzyszenia 
typu inicjatywach, a uczestnikom naszego kursu Rozwoju Małej Przedsiębiorczości, odbył się również
komputerowego serdecznie dziękujemy za chęć, w Gminach: Przyrów i Mykanów w miejscowości 
obecność i pracę na zajęciach!Borowno. 

Celem kursu była aktywizacja na rzecz osób Monika Kręt
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Puchar Tymbarku i Igrzyska w Piłce Ręcznej
Chłopcy z Widzowa uczestniczyli w ogólnopolskim powiatu częstochowskiego. Runda eliminacyjna odbyła 

turnieju pi łki  nożnej o „Puchar Tymbarku” się w Kłomnicach poniżej przedstawiamy wyniki 
zorganizowanym przez Polski Związek Piłki Nożnej. spotkań szczypiornistek z Widzowa.
Szkoła z Widzowa wystawiła dwie drużyny w dwóch Gimnazjum Kłomnice 4:3 Gimnazjum w Widzowie
kategoriach wiekowych U10 i U12. Chłopcy U12 Bramki rzuciły: 1 Wojtania Natalia i 2 Kokoszka 
w rundzie el iminacyjnej ,  która odbyła s ię Aleksandra.
w Nieznanicach zajęli 4 miejsce. Natomiast miłą Gimnazjum Witkowice 0:6 Gimnazjum w Widzowie
niespodziankę sprawili zawodnicy w kategorii U10 Bramki rzuciły: 2 Wojtania Natalia, 2 Kokoszka 
wygrywając rundę eliminacyjną. Kolejno pokonali Aleksandra, 1 Wysmołek Maja, 1 Krawczyk Katarzyna
Szkołę Podstawową w Czarnym Lesie 2:1 i Szkołę Gimnazjum w Kruszynie 0:6 Gimnazjum w Widzowie
Podstawową w Rybnej 3:0 jednocześnie awansując do Bramki rzuciły: 3 Krawczyk Katarzyna, 2 Kokoszka 
drugiego etapu turnieju, który odbył się na obiektach Aleksandra, 1 Wojtania Natalia
Skry Częstochowa. W drugim  etapie uczestniczyły już Do finałów awansowały dwie najlepsze drużyny czyli 
tylko kluby sportowe a zawodnicy z Widzowa spotkali zawodniczki z Kłomnic i z pierwszego miejsca 
się z RKS Raków Częstochowa ulegając 5:0, z KS zawodniczki z Widzowa.
Myszków 0:9 i Ajaksem Częstochowa 3:6. Drużynę Finały
z Widzowa reprezentowali: Piotr Zonenberg, Łuczak Gimnazjum z Lelowa 19:2 Gimnazjum w Widzowie
Gracjan, Śliwakowski Adam, Piasecki Jakub, Łapeta Bramki zdobyły: 1 Krawczyk Katarzyna, 1 Kokoszka 
Jakub, Przerada Kacper, Górecki Wojciech, Grzegorz Aleksandra
Napora, Bartosz Majchrzak. Gimnazjum w Kłomnicach 8:2 Gimnazjum w Przyrowie

Dziewczęta z Widzowa nawiązały do sukcesów Mecz o 3 miejsce
z poprzedniego roku kiedy zajęły dwa drugie miejsca Gimnazjum w Widzowie 5:2 Gimnazjum w Przyrowie
ustępując tylko zawodniczkom z Lelowa przegrywając Bramki zdobyły: 2 Krawczyk Katarzyna, 2 Kokoszka 
2:3 i 2:7. Aleksandra, 1 Wojtania Natalia

W tym roku drużyna z Widzowa oparta była Finał 
w większości na zawodniczkach pierwszej klasy Lelów 11:3 Kłomnice
gimnazjalnej tym bardzie trzecie miejsce jest miłym Drużynę z Widzowa reprezentowały: Joanna Krupa 
zaskoczeniem. Kto interesuje się szczypiorniakiem ten bramkarka ,  Andże l ika  Bar tn ik  b ramkarka ;  
wie, że bez odpowiednich warunków nie da się w tej rozgrywające: Kokoszka Aleksandra, półskrzydłowa 
dyscyplinie odnieść sukcesów. Chciałbym tylko lewa Wysmołek Maja, skrzydło prawe Angelika 
nawiązać, że drużyna z Lelowa na co dzień występuje w Stolarek, skrzydło lewe Sznajder Anna; na zmiany 
śląskiej lidze juniorek szczypiorniaka i na tę chwilę jest wchodziły: Sofia Nowak, Agnieszka Bogdanowicz, 
to drużyna poza zasięgiem wszystkich innych drużyn z Kosińska Zuzanna, Musiał Marcelina.

Sylwester Rorat
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Medal Komisji Edukacji Narodowej dla Pani Ewy Kosińskiej
- Dyrektora Zespołu Szkolnego w Widzowie

siedmioletnią wyróżniającą się działalnością 
dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, inicjującym
i podejmującym nowatorskie formy i metody pracy 
edukacyjnej,
· autorom utworów literackich, popularnonaukowych, 
dzieł scenicznych, muzycznych, plastycznych, 
filmowych, widowisk telewizyjnych i audycji radiowych, 
które wywierają szczególnie wartościowy wpływ 
wychowawczy i edukacyjny na dzieci i młodzież,
nauczycielom akademickim
·  legitymującym się wybitnym dorobkiem w zakresie 
oświaty i wychowania,
· działaczom społecznym i związkowym, fundatorom 
oraz innym osobom, których działalność wydatnie 
przyczynia się do rozwoju oświaty i wychowania,

Dnia 16 października 2014 r. Pani Ewa Kosińska- · wyróżniającym się pracownikom nadzoru
dyrektor Zespołu Szkolnego w Widzowie- została i doradztwa pedagogicznego oraz doskonalenia 
odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. zawodowego nauczycieli,
Uroczystego wręczenia medalu dokonał Artur Bramora · obywatelom polskim mieszkającym za granicą, 
(poseł VII kadencji Sejmu Rzeczypospolitej) podczas cudzoziemcom i innym osobom, którzy swoją 
uroczystości nadania imienia Jana Pawła II Szkole działalnością przyczyniają się do promowania Polski za 
Podstawowej w Widzowie. granicą i rozwoju współpracy międzynarodowej
Medal Komisji Edukacji Narodowej to polskie w zakresie oświaty i wychowania,
odznaczenie resortowe nadawane za szczególne · innym osobom legitymującym się wybitnym, 
zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra uznanym dorobkiem w zakresie oświaty i wychowania.
Edukacji Narodowej. Medalowi patronuje Komisja Medal Komisji Edukacji Narodowej nadaje minister 
Edukacji Narodowej – pierwszy w Polsce i Europie właściwy do spraw oświaty i wychowania, którego 
centralny organ władzy oświatowej, powołany przez nazwa zmieniała się w czasie, obecnie jest to minister 
Sejm 14 października 1773 na wniosek króla edukacji narodowej. Minister nadaje medal z własnej 
Stanisława Poniatowskiego. inicjatywy albo na wniosek innych organów. Wraz
Medal Komisji Edukacji Narodowej ustanowiony został z Medalem wręczana jest jego legitymacja. 
ustawą z dnia 27 kwietnia 1956r. o prawach Pani Ewa Kosińska związana z oświatą od 25 lat jest 
i obowiązkach nauczycieli, która przewidywała, że dyrektorem z wieloletnim doświadczeniem w pracy na 
medal ten nadawany będzie: „osobom zasłużonym dla stanowisku kierowniczym. Od wprowadzenia reformy
oświaty i wychowania, w szczególności za działalność w 1999 r. niemal przez cały czas  kieruje jednocześnie 
w zakresie piśmiennictwa, nauk pedagogicznych, szkołą podstawową i gimnazjum. Jest sprawnym 
programów, podręczników i pomocy naukowych” (art. zarządcą i skutecznym pedagogiem. Skupiona na 
31 ust. 2). Medal został utrzymany w aktualnie realizowaniu polityki oświatowej państwa osiąga 
obowiązującej ustawie z 26 stycznia 1982 – Karta sukcesy w wielu  dziedzinach życia szkoły. Uczniowie 
Nauczyciela, która określiła, że Medal Komisji Edukacji zdobywają tytuły laureatów w konkursach na szczeblu 
Narodowej nadawany będzie nauczycielom i innym wojewódzkim i ogólnopolskim, mając dobre podstawy 
osobom za szczególne zasługi dla oświaty do dalszego kształcenia, osiągają także sukcesy na 
i wychowania. Zasady nadawania Medalu zmieniały się dalszych etapach edukacji. Przykładem jest 
w szczegółach na przestrzeni lat, określano je reprezentowanie Polski w Międzynarodowej 
zarządzeniami z 1967, 1982, 1991. Obecnie określa je Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej w Pekinie przez 
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 absolwenta gimnazjum. Pani dyrektor Ewa Kosińska 
września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad jako pedagog szkolny, doradca zawodowy, tyflo
nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej", trybu i oligofrenopedagog, a także arteterapeuta wykazuje 
przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego duże zaangażowanie we wszechstronny rozwój 
wręczania i sposobu noszenia (Dz.U. z 2000 r. Nr 99, uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
poz. 1073). Zgodnie z nim, medal jest nadawany za Kierowana przez nią szkoła dobrze funkcjonuje
szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w środowisku lokalnym. Pani dyrektor inicjuje wiele 
w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, działań dla mieszkańców gminy. Szkoła zaznacza silnie 
wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci swoją pozycję w kalendarzu świąt państwowych
i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli: i  kościelnych obchodzonych w miejscowym 
· autorom wybitnych prac pedagogicznych, środowisku,  jak również w budowaniu tradycji stricte 
wyróżniających się nowatorskich podręczników lokalnej. Model absolwenta szkoły kierowanej przez 
i pomocy naukowych, Panią Dyrektor to jednak nie tylko Polak patriota ale 
· nauczycielom legitymującym się co najmniej jednocześnie młody Europejczyk przygotowany do 



pro publico bono. Wychowanie do społeczeństwa 
obywatelskiego było od początku kariery zawodowej
p. Ewy Kosińskiej priorytetem w wielkim dziele wychowania 
przyszłych pokoleń Polaków. Związana od 1990 r. ze 
Społecznym Towarzystwem Oświatowym stawia do dnia 
dzisiejszego nacisk na współpracę szkoły z rodzicami. 
Rodzice w szkole są ważnym elementem procesu edukacji, 
chociaż trudno, jak mówi p. Dyrektor, wdrożyć to w życie 
szkoły publicznej, tak by uzyskać wymierne efekty. Na 
obszarze edukacji Pani Ewa Kosińska to niespokojny duch. 
Alternatywne metody i formy nauczania od zawsze 
inspirowały Panią Dyrektor. Pani Ewa Kosińska prowadzi 
od 17 lat Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Pedagogiki 
Waldorfskiej, którego jest prezesem. Stowarzyszenie ma 
celu propagowanie myśli Rudolfa Steinera, iż dziecko 
powinno stać się podmiotem w procesie wychowania
i nauczania, który to proces powinien uwzględniać 
indywidualne właściwości psychiczne, potrzeby oraz 
zainteresowania dziecka, a także dawać mu szansę 
twórczego działania. Podstawowym czynnikiem
w podejściu steinerowskim jest więc szacunek do dziecka, 
jego indywidualności i wolności. 
„Nie ma trudnych dzieci, są tylko niecierpliwi dorośli” 
powtarza często Pani Ewa Kosińska. Trzeba odwagi, by nie 
bać się dziecka i być konsekwentnym, a jednocześnie mieć 
dobre relacje czy to z dzieckiem własnym, czy z uczniem. 
Pani dyrektor każdego dnia dąży do sukcesu w trudnym 
dziele wychowania. Życzymy jej na tym polu sukcesów.

życia we współczesnym 

postawą zaświadcza o wypełnianiu misji, jaką jest dla niej 
praca pro publico bono. Wychowanie do społeczeństwa 
obywatelskiego było od początku kariery zawodowej
p. Ewy Kosińskiej priorytetem w wielkim dziele wychowania 
przyszłych pokoleń Polaków. Związana od 1990 r. ze 
Społecznym Towarzystwem Oświatowym stawia do dnia 
dzisiejszego nacisk na współpracę szkoły z rodzicami. 
Rodzice w szkole są ważnym elementem procesu edukacji, 
chociaż trudno, jak mówi p. Dyrektor, wdrożyć to w życie 
szkoły publicznej, tak by uzyskać wymierne efekty. Na 
obszarze edukacji Pani Ewa Kosińska to niespokojny duch. 
Alternatywne metody i formy nauczania od zawsze 
inspirowały Panią Dyrektor. Pani Ewa Kosińska prowadzi 
od 17 lat Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Pedagogiki 
Waldorfskiej, którego jest prezesem. Stowarzyszenie ma 
celu propagowanie myśli Rudolfa Steinera, iż dziecko 
powinno stać się podmiotem w procesie wychowania
i nauczania, który to proces powinien uwzględniać świecie. Pani Kosińska włącza 
indywidualne właściwości psychiczne, potrzeby oraz szkołę w szereg programów przygotowujących do życia
zainteresowania dziecka, a także dawać mu szansę w społeczeństwie obywatelskim: współpracuje z Centrum 
twórczego działania. Podstawowym czynnikiemEdukacji Obywatelskiej, w szkole działa Szkolny Ośrodek 
w podejściu steinerowskim jest więc szacunek do dziecka, Kariery. Zarządzana przez Panią Dyrektor placówka bierze 
jego indywidualności i wolności. udział w projektach współfinansowanych przez Unię 
„Nie ma trudnych dzieci, są tylko niecierpliwi dorośli” Europejską. Owocuje to podniesieniem kwalifikacji 
powtarza często Pani Ewa Kosińska. Trzeba odwagi, by nie zawodowych nauczycieli, a także rozwijaniem kompetencji 
bać się dziecka i być konsekwentnym, a jednocześnie mieć kluczowych uczniów. W szkole wprowadzone jest 
dobre relacje czy to z dzieckiem własnym, czy z uczniem. ocenianie kształtujące, a w bieżącym roku szkolnym na 
Pani dyrektor każdego dnia dąży do sukcesu w trudnym trzech etapach edukacyjnych planowane są innowacje 
dziele wychowania. Życzymy jej na tym polu sukcesów.pedagogiczne. Pani Dyrektor Ewa Kosińska pracuje na 

poziomie oczekiwań organu prowadzącego. Swoją 

Szczęśliwi rodzice…. 
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