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Byliśmy na dożynkachByliśmy na dożynkach
W ostatnią wakacyjną niedzielę tj. 

30.08.2015r. w Lelowie odbyły się XVI 
Dożynki Powiatu Częstochowskiego.

Na Powiatowym Święcie Plonów 
już po raz kolejny obecna była 
delegacja naszej gminy. Gminę 
Kruszyna reprezentowały jak zawsze 
niezastąpione Ale!Babki na czele
z Arkiem Klubą. Obecna była także 
pani Wójt Jadwiga Zawadzka.

Święto Plonów rozpoczęło się od 
uroczystej mszy świętej w kościele pw. 
św. Marcina w Lelowie. Następnie 
ulicami tej miejscowości przeszedł 
korowód dożynkowy na plac szkoły, 
gdzie odbywała się dalsza część 
imprezy.

Wieniec wykonany własnoręcznie 
przez Ale!Babki był oryginalny

i wyjątkowy. Wóz z kłosów zbóż, na 
którym znajdował się kosz wypełniony 
dorodnymi warzywami, owocami
i barwnymi kwiatami symbolizował 
obfitość zbiorów płodów rolnych.
Ale!Babki  również oryginalnie 
zaprezentowały się na scenie 
wykonując wiązankę rytmicznych 
piosenek.
Na okoliczność dożynek wręczone 
zostały przez przedstawicieli Powiatu 
Częstochowskiego wyróżnienia
w kategorii:
przodujący producent dla Pana 

Marcina Kucharskiego z Kruszyny,
ekologiczna zagroda 2015r. dla 

Państwa Teresy i Jana Szyda.
Wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

-
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Witam Państwa po wakacyjnej przerwie. Żegnamy upalne 
tegoroczne lato i przystosowujemy się do nowych warunków  
pogodowych. Szkolny dzwonek 1 września zdecydowanie oznajmił 
koniec letniego luzu. Na uczniów czekały  wyremontowane, upiększone 
budynki szkół. Na temat zakresu prac możecie Państwo przeczytać  na 
kolejnych stronach wydania. Wychowankowie przedszkoli też zostali 
powitani  i życzliwie przyjęci w odnowionych obiektach. Z satysfakcją 
uczestniczyłam w uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego 
2015/2016. Śmiało mogłam oddać w ręce uczniów piękne obiekty
w zamian za obietnice rzetelnej nauki. Mam nadzieję że ambicją 
uczniów będzie podniesienie wyników nauczania. 

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2015/2016 
życzę wszystkim sukcesów, wspaniałych przyjaźni, rozwijania pasji
i zainteresowań. Życzę, by poznawanie dziejów naszej cywilizacji, jak
i nowych technologii pozwoliło Wam rozumieć współczesny świat. Progi 
szkoły przekroczyła grupa pierwszoklasistów. Rozumiem emocje jakie 
Wam towarzyszą, ale zapewniam że możecie liczyć na życzliwość 
nauczycieli, kolegów i koleżanek.

Za kilka dni obchodzić będziemy Dzień Edukacji Narodowej. 
Zwracam się do wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty życząc 
wszelkiej pomyślności. Życzę aby nauczycielski trud był otaczany 
poważaniem, społecznym uznaniem i życzliwością. Proszę przyjąć 
życzenia satysfakcji i radości z wykonywanej pracy. Przekazując wiedzę 
i ucząc działania dla dobra wspólnego, kształtują Państwo kolejne 
pokolenia Polaków, wspierając rodziców w formowaniu postaw, od 
których zależy przyszłość naszej Ojczyzny

W dziejach naszej ojczyzny nie zawsze rozpoczęcie roku szkolnego 
było tak radosne. Muszę wspomnieć 1 września 1939 roku – data 
wybuchu II wojny światowej. Mieszkańcy naszej gminy bardzo wcześnie 
doświadczyli okrucieństwa wojny. Już 4 września z rąk hitlerowców 
zginęli mieszkańcy Kruszyny, Bab, Jackowa i Widzowa. Nigdy nie 
zapomnimy Krwawego Poniedziałku w Kruszynie, będziemy pamięć 
poległych przekazywać następnym pokoleniom poprzez składanie 
kwiatów i obchody kolejnych rocznic z udziałem dzieci i młodzieży. 

Podsumowując minione lato pragnę złożyć wyrazy uznania 
rolnikom, którzy w wyjątkowo trudnych warunkach pracowali przy 
żniwach. Susza spowodowała mniejsze plony, ufam jednak że, dzięki 
Waszej pracy i wytrwałości nie zabraknie nam chleba. W imieniu naszej 
społeczności dziękuję i życzę wszystkiego najlepszego. 

Jadwiga Zawadzka - Wójt Gminy
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W dniach 25 i 26 lipca na placu zabaw w Widzowie odbył się VII Piknik Rodzinny organizowany przez 
Stowarzyszenie „Przyszłość jest w nas”. Można powiedzieć, że ta impreza to już coroczna tradycja, jednak w tym roku 
nastąpiły istotne zmiany. Po raz pierwszy piknik zaplanowany został na dwa dni, a ze względu na występ gwiazdy 
wieczoru termin imprezy został przesunięty o miesiąc wcześniej.

Program festynu w pierwszym 
dniu obejmował m.in.. dyskotekę na 
świeżym powietrzu prowadzoną 
przez DJ-a, ale główne atrakcje miały 
miejsce w drugim dniu imprezy. 
Tegoroczny piknik wzorem lat 
ubiegłych miał również inny cel – 
nasze  s towarzyszen ie ,  j ego  
członkowie i sympatycy włączyli się 
do pomocy i zbiórki środków na 
leczenie i rehabilitację dla Kubusia – 
c h o r e g o  d z i e c k a  z  n a s z e j  
miejscowości. W tym roku podczas 
imprezy na leczenie Kuby udało się 
pozyskać kwotę 1567,80zł.  

W drugim dniu impreza rozpoczęła 
się od godziny 14.00 pokazem policji 
konnej oraz prezentacją radiowozu 
policyjnego. Pokazy te cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem nie 
t y l k o  w ś r ó d  n a j m ł o d s z y c h  
uczes tn ików p ikn iku .  Dużym 
zainteresowaniem z racji ciekawych 
nagród cieszyła się również zabawa 
fantowa, która rozpoczęła się 
równocześnie z występem policji. Po zakończeniu pokazu policji rozpoczęła się ”żywa lekcja historii”, którą 
poprowadzili członkowie Stowarzyszenia Historycznego „Reduta” z Częstochowy. Podczas występu zaprezentowano 
prelekcję na temat uzbrojenia i wyposażenia Wojska Polskiego z 1939 roku, przeprowadzono prezentację broni
 i uzbrojenia z kampanii wrześniowej 1939 roku, przeszkolono rekrutów w zakresie musztry oraz przeprowadzono 
ćwiczenia w strzelaniu do celów powietrznych z lekkiego karabinu maszynowego. Pokaz ten był jednym
z najgłośniejszych na naszym pikniku. 

Przed zakończeniem występu wojska 
polskiego na placu pojawili się 
z a w o d n i c y  S T R O N G - M A N
z Wałbrzycha, którzy dzień wcześniej 
brali udział w Mistrzostwach Polski
w Międzyzdrojach, zajmując w nich 
wysok ie  d rug ie  m ie jsce  (do  
pierwszego miejsca zabrakło jednego 
punktu) .  Konkurenc je  s i łowe 
prowadzone przez zawodników 
STRONG-MAN znacznie różniły się 
od występów ubiegłorocznych. Pokaz 
rozpoczął się od konkurencj i  
za ładunku ku l  oraz c iężk ich 
przedmiotów na platformę. Kolejnymi 
konkurencjami było wyciskanie na 
barki belki, axla i hantla, spacer 
buszmena, przeciąganie tira, oraz 
podnoszenie samochodu osobowego 
na platformie. Ta ostatnia konkurencja 
c i e s z y ł a  s i ę  b a r d z o  d u ż y m  
zainteresowaniem najmłodszych, 
ponieważ dodatkowym obciążeniem 
samochodu, były dzieci, które kolejno 
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Pokazy Policji, Wojska, STRONG-MAN, czyli VII Piknik
Rodzinny na placu zabaw w Widzowie 
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wchodziły do samochodu, aby 
zwiększyć jego wagę. W każdej z tych 
konkurencji odbywały się zawody
z udziałem publiczności. Dla każdego 
zawodnika, który wygrał w danej 
konkurencji przewidziane były 
ciekawe nagrody. 

Ale to nie wszystkie atrakcje jakie 
maiły miejsce podczas tegorocznej 
imprezy. W trakcie pikniku odbył się 
koncert na flażoletach w wykonaniu 
dz iec i  z  Zespo łu  Szko lnego
w Widzowie pod kierownictwem Pani 
Ewy Wiktorowicz oraz pokaz tańca 
Break Dance w wykonaniu dzieci
i  m ł o d z i e ż y.  B a r d z o  d u ż y m  
zainteresowaniem cieszył się koncert 
muzyczny w wykonaniu Asi Krupy
i Kaliny Stajszczak z Widzowa, który 
odbył się tuż przed losowaniem 
nagród głównych i występem gwiazdy 
wieczoru. Dla zgromadzonych gości, 
w szczególności dla dzieci i młodzieży 
ogromną atrakcją były dmuchańce, 
kule wodne, malowanie twarzy oraz 
występ klauna. 

Gwiazdą wieczoru był zespół POWER PLAY na którego występ ściągnęli fani ze wszystkich okolicznych 
miejscowości i sąsiednich gmin. Impreza zakończyła się wspólną dyskoteką dla uczestników pikniku. 

Susza
Susza to długotrwały okres bez opadów i hydrologiczną. W województwie śląskim straty nie są 

atmosferycznych lub z dużym, w porównaniu ze jednak tak duże jak na terenie innych województw.
średnimi wartościami wieloletnimi, ich niedoborem. Na podstawie opracowanych przez Instytut Uprawy 
Okres ten charakteryzuje się również wysoką Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach wartości 
temperaturą. Powoduje to przesuszenie gleby, Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla wszystkich 
zmniejszenie, a nawet całkowite zniszczenie upraw gmin w Polsce oraz czterech kategorii gleb, wynika, że 
roślin, zmniejszenie zasobów wody pitnej oraz w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2015 roku 
zwiększenie prawdopodobieństwa powstawania największe zagrożenie suszą dotyczyło upraw: roślin 
pożarów. Tegoroczna susza okazała się szczególnie strączkowych, ziemniaków, krzewów  owocowych, 
dotkliwa, bowiem mamy do czynienia ze wszystkimi jej chmielu, tytoniu, kukurydzy na kiszonkę, warzyw 
rodzajami :  suszą atmosferyczną,  g lebową gruntowych, buraków cukrowych, kukurydzy na ziarno 

Mariusz Dobrakowski 
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oraz drzew owocowych. Na terenie gminy Kruszyna Wojewodowie powołali komisje odpowiedzialne za 
najbardziej dotkliwe straty można zaobserwować w oszacowan ie  zak resu  i  wysokośc i  szkód
uprawach kukurydzy. Ponadto wysuszone łąki i częste w gospodarstwach rolnych spowodowanych 
pożary, to konsekwencje panującej ostatnimi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Protokoły 
miesiącami pogody. komisji będą stanowiły podstawę do udzielenia pomocy. 

Jakie działania zostały podjęte? Rada Ministrów Podsumowując, susza spowodowała wiele 
w dniu 31 sierpnia 2015 r. przyjęła uchwałę w sprawie  negatywnych zjawisk na terenie całej Polski, jej 
ustanowienia programu pomocy dla rolników konsekwencje będą widoczne przez najbliższych kilka 
i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody i straty lat. Straty widać również w naszej gminie. 
w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych Zainteresowani wsparciem rolnicy wyrazili chęć 
produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2015 r. otrzymania pomocy poprzez złożenie odpowiednich 
suszy. Po spełnieniu określonych warunków przewiduje formularzy. Do tej pory do Urzędu Gminy Kruszyna 
się m.in..: preferencyjne kredyty na wznowienie wpłynęło 46 wniosków. Termin do ich złożenia upłynął
produkcji, pomoc finansową na każdy ha powierzchni 4 września 2015 roku. Prace komisji trwają. Wszelkie 
upraw dotkniętych suszą, pomoc w opłacaniu raporty dotyczące skali suszy można znaleźć na stronie 
bieżących składek na ubezpieczenie społeczne in ternetowej  Ins ty tu tu  Uprawy Nawożen ia
w KRUS oraz ulgi w podatku rolnym za 2015 rok. i Gleboznawstwa w Puławach.

Sandomierz - śladami ojca Mateusza i jeden dzień we Wrocławiu
Stowarzyszenie „Przyszłość jest w nas”

z Widzowa było organizatorem dwudniowej 
wyc ieczk i  do Sandomierza,  Baranowa 
Sandomierskiego, Ujazdu i Opatowa. Wycieczka 
odbyła się w dniach 08-09 sierpnia 2015r. 

Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania 
zamku w Baranowie Sandomierskim – zwanego 
„perłą architektury renesansowej”. Pani 
przewodnik szczegółowo opowiedziała historię 
zamku oraz legendy z nim związane.
Po zwiedzeniu wnętrz zamkowych udaliśmy się do 
zwiedzania zbrojowni i sali tortur znajdującej się
w piwnicach zamkowych. I tutaj ciekawostka – na 
jednym z głównych miejsc zbrojowni zobaczyliśmy 
ogromne zdjęcie przedstawiające dwóch 
walczących rycerzy. W tle tłum tak jakby trochę 
znany - okazuje się, że to mieszkańcy naszej 
Gminy. Po bliższym przyjrzeniu się widzimy, że 
zdjęcie zostało zrobione dwa lata temu na
V Pikniku w Widzowie
w trakcie trwania turnieju rycerskiego, a po krótkiej 
rozmowie z Panią przewodnik okazało się, że 
właścicielami zbrojowni są rycerze, którzy brali 
udział w turnieju rycerskim na naszym pikniku. 

Po zwiedzeniu zbrojowni mieliśmy kilka 
wolnych minut na zwiedzenie parku obok zamku, 
po czym pojechaliśmy do Sandomierza. Ze 
względu na panujący upał  zwiedzanie 
rozpoczęliśmy od podziemnej trasy turystycznej 
(sandomierskich lochów), gdzie temperatura nie 
przekracza 14 stopni. Zwiedzanie podziemi trwało 
ok.. godziny.
Po zakończeniu zwiedzania podziemnej trasy 
turystycznej zwiedziliśmy Rynek
z Ratuszem, Bramę Opatowską z II połowy XIV 
wieku, Zamek Sandomierski, przeszliśmy przez „ucho igielne” i udaliśmy się na spacer wąwozem Królowej Jadwigi. 
Ponadto pani przewodnik oprowadziła nas „śladami ojca Mateusza” ze znanego serialu telewizyjnego i opowiedziała 
kilka ciekawostek związanych z tym serialem. 

W drugim dniu wycieczki udaliśmy się do Ujazdu, gdzie wspólnie z przewodnikiem zwiedziliśmy ruiny zamku 
Krzyżtopór z XVII wieku. Był to jeden z większych w tamtym czasie zamków w Europie z symboliką liczb nawiązującą 
do kalendarza, tj. zamek okien miał tyle ile dni w roku, pokoi tyle ile tygodni, sal wielkich tyle ile miesięcy,
a cztery ogromne narożne baszty odpowiadały liczbie kwartałów. 
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Po zwiedzeniu zamku i kilkunastu minutowym 
odpoczynku udaliśmy się do Opatowa, gdzie
z przewodnikiem zwiedziliśmy podziemną trasę 
turystyczną, rynek oraz zabytek architektury 
romańskiej z XII wieku – kolegiatę p.w. św. Marcina. 

Wycieczka do Sandomierza i okolic była trzecią 
wycieczką organizowaną przez Stowarzyszenie 
„Przyszłość jest
w nas”. W planach mamy kolejne wyjazdy na które 
serdecznie zapraszamy.    

Również Stowarzyszenie Wspólne Działanie 
Miejscowości Teklinów i Pieńki Szczepockie 
zorganizowało wycieczkę dla mieszkańców gminy.
W m-cu czerwcu grupa 51 osób udała się do Wrocławia 
– miasta pełnego zabytków i miejsc zapewniających 
niezapomniane wrażenia.

Pierwszym przystankiem na trasie wycieczki było 
ZOO i Afrykarium i tu przez dwie godziny każdy 
indywidualnie mógł oglądać niesamowite okazy 
przyrody.
Dalsze zwiedzanie Wrocławia odbywało się pod kierownictwem przewodnika - pana Jana. Był spacer po Ogródku 
Japońskim , Ostrowie Tumskim i Piaskowym, przejście przez barokowe ogrody Ossolineum
a niezapomnianych wrażeń dostarczyło zwiedzanie Panoramy Racławickiej. Chwilą wytchnienia i odprężenia był rejs 
parostatkiem po Odrze. Wrocław pożegnał zmęczonych ale szczęśliwych, pełnych wrażeń uczestników wycieczki 
strugami deszczu.

Wycieczka ta została zorganizowana z częściowym dofinansowaniem w ramach realizacji zadania publicznego 
„Tworzenie i wspieranie programów informacyjno
– edukacyjnych na terenie Gminy”.
Drugą częścią realizacji tego zadania było zorganizowanie przez Stowarzyszenie w Świetlicy Wiejskiej w Teklinowie
3-godzinnego szkolenia w zakresie poszerzenia wiadomości na temat zachowań i udzielania pierwszej pomocy
w nagłych przypadkach.
Szkolenie dla grupy 22 osób poprowadził Ratownik Medyczny ze Sztabu ratownictwa i Łączności
w Częstochowie. Uczestnicy szkolenia poza podstawowymi informacjami na temat udzielania pierwszej pomocy
w nagłych przypadkach w praktyce zapoznali się z zasadami użycia Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego 
(AED) i z podstawowymi zabiegami resuscytacyjnymi (RKO).
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Inwestycje gminne w okresie wakacyjnymInwestycje gminne w okresie wakacyjnym
Czas wakacji to odpoczynek dla uczniów i nauczycieli a dla ekip remontowych czas pracy. Wszelkiego rodzaju 

prace budowlane wykonuje się pod presją czasu, żeby wszystko było gotowe na 1 września. 
W tym roku działania inwestycyjne zostały skoncentrowane na obiekty oświatowe. 
Najbardziej widoczne zmiany zaszły w budynku szkoły w Widzowie i w budynku przedszkola w Kruszynie. Obydwa 

budynki szare, ponure bez śladów jakiegokolwiek działania naprawczego przez kilkadziesiąt lat. Wreszcie w czasie 
tegorocznych wakacji całkowicie zmieniły swój wygląd za sprawą przeprowadzonej termomodernizacji, patrząc
z zewnątrz można powiedzieć, że otrzymały nową szatę.

Budynek w Widzowie został ocieplony styropianem i pokryty kolorową fakturą. Żywe kolory, czerwony, zielony, żółty 
zdobiące otwory okienne odzwierciedlają młodzieńczą radość i optymizm. Z pewnością uczniowie chętnie zawitali
w progi „wesołej” szkoły. Inwestycja nie tylko dotyczyła ścian zewnętrznych i dachu, wewnątrz wymieniono grzejniki, 
zmodernizowano instalacje c.o., ciepłej wody, wyremontowano łazienki na piętrze, wycyklinowano część drewnianych 
(z parkietu) podłóg. Słowem szkoła jak „nowa”. Uczniom nie pozostaje nic innego jak tylko się dobrze uczyć. 

Opisany remont dotyczył całego budynku, a więc szkoły i przedszkola. W samym przedszkolu też zaszło wiele 
pozytywnych zmian. Pomieszczenia na piętrze (dawne mieszkania dla nauczycieli) wreszcie zostały dostosowane do 
potrzeb przedszkola – powstała duża, przestrzenna sala dla najmłodszych dzieci. Na dachu przedszkola 
zamontowany jest kolektor słoneczny do ogrzewania promieniami słońca wody na potrzeby przedszkola. Jest to 
pierwsze tego typu urządzenie ekologiczne w naszej gminie zainstalowane z inicjatywy gminy.

Całkowity lifting przeszło także przedszkole w Kruszynie. Inwestycja ta została podzielona na dwa etapy, pierwszy 
realizowany był w wakacje w ubiegłym roku, natomiast drugi w wakacje w bieżącym roku. Wykonane prace to tak 
naprawdę remont kapitalny całego obiektu, wyposażenie kuchni w nowoczesny sprzęt oraz termomodernizacja 
(modernizacja kotłowni i układu centralnego ogrzewania, docieplenie ścian i stropu wełną mineralną,  wykonanie 
elewacji). Przedszkole w Kruszynie jest teraz w słonecznych kolorach żółci i beżu. Od ulicy Kościelnej do drzwi 
wejściowych przedszkolaków prowadzi elegancki chodnik z kostki brukowej.  Z myślą o przyszłości i ewentualnej 
potrzebie zorganizowania jeszcze jednego oddziału przedszkolnego wyremontowana została część budynku
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w odległej przeszłości stanowiąca pomieszczenia biurowe Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół a ostatnio 
magazyn. Kolor budynku, zmiana obejścia poprzez wycięcie zbędnych drzew sprawiają wrażenie nowoczesnego, 
przestronnego obiektu przedszkolnego. W miejscu starego sadu powstaje ogólnodostępny plac zabaw. Pierwsze 
urządzenia są już dostępne dla zainteresowanych dzieciaków, a w najbliższej przyszłości staną kolejne.

Łącznie za wykonane w tych obiektach prace remontowe i termomodernizacyjne zapłacono kwotę 1.185.117,00 zł 
w tym wydatki na obiekt w Kruszynie stanowią kwotę 676.370,00 zł, a wydatki na obiekt w Widzowie stanowią kwotę 
508.747,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach w kwocie 153 000,00 zł w formie dotacji i w kwocie 359.000,00 zł w formie pożyczki. 
Zdecydowana większość środków finansowych, bo aż 673.117,00 zł pochodziła z budżetu gminy. 

W Lgocie Małej zmienione zostało ogrodzenie budynku szkoły. W ramach inwestycji rozebrane zostało 
dotychczasowe ogrodzenie i wykonane nowe. Fundament i słupki powstały z cegły klinkierowej, przęsła z paneli 
lakierowanych. Zamontowane zostały bramy i furtki. Wartość zadania wyniosła 64.468,48 zł. Dodatkowo utwardzony 
został żużlem teren przed ogrodzeniem przy ul. Szkolnej. Na te roboty wydano 10.455.00 zł. Ponadto w przedszkolu 
gruntowny remont przeszła łazienka dla dzieci, natomiast w szkole zniknęła ze ścian korytarza na parterze stara, 
niebezpieczna z uwagi na zagrożenie pożarowe boazeria oraz w jednej sali lekcyjnej została ułożona nowa wykładzina 
– koszt  tych prac to kwota 12.240,00  zł.

Pod koniec roku szkolnego zgłoszony został problem nieszczelności dachu na budynku szkoły w Jackowie. I ten 
problem został rozwiązany. Remont dachu kosztował 34.756,00 zł. Mimo, że szkoła w Jackowie prowadzona jest przez 
Fundację „Elementarz” większe remonty obiektu wykonuje gmina. Uczniowie mogą czuć się komfortowo po 
przeprowadzonym remoncie.

Analizując zrealizowane inwestycje w ciągu minionego lata, nie sposób nie wspomnieć o remoncie ul. Nowej
w Teklinowie. Na zniszczonym odcinku długości 580 m wykonano nową podbudowę z tłucznia kamiennego oraz 
warstwę ścieralną nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości 5 cm. Dwustronne pobocza z tłucznia oraz 
poprawione odwodnienie drogi poprzez oczyszczenie rowów powinny znacznie wydłużyć żywotność nowej 
nawierzchni. Prace remontowe wykonała za kwotę 108.949,09 zł brutto firma „BITUM” Sp. z o.o., z siedzibą
w miejscowości Lipie Śląskie.

Dzięki racjonalnemu gospodarowaniu budżetem gminy wykonywane są wciąż nowe inwestycje i remonty, co 
wpływa na podwyższenie standardu życia mieszkańców gminy Kruszyna. 

Załączone fotografie świadczą o tym że nasza gmina z roku na rok staje się piękniejsza.  
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Narodowe CzytanieNarodowe Czytanie
Lektura książek nie tylko pogłębia wiedzę, ale rozwijając 
wyobraźnię, sprawia, że wzrastają nasze kompetencje
i możliwości oddziaływania na świat. Aby z roku na rok 
poziom czytelnictwa w Polsce wzrastał, konieczne jest 
stworzenie ponadpokoleniowej wspólnoty czytelników, 
pielęgnujących tę piękną i pożyteczną aktywność. 
Okazuje się bowiem, iż we wdrażaniu do czytania
i podtrzymywaniu zainteresowania czytaniem główną rolę 
odgrywają osoby z najbliższego otoczenia - rodzina, 
znajomi, koledzy. 
Temu właśnie sprzyja zainicjowana przez prezydenta 
Bronisława Komorowskiego w 2012 roku akcja Narodowe 
Czytanie, której głównym celem jest popularyzacja 
czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia narodowej 
tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami 

polskiej literatury.
Ogólnopolska akcja została zainaugurowana wspólną 
lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza- wybitną 
epopeją narodową, która po dziś dzień stanowi źródło 
piękna, umiłowania ojczystego kraju oraz języka.
W rok później czytaliśmy utwory Aleksandra Fredry, który 
poprzez humor, ironię, ale też mądrą zadumę jak nikt inny 
potrafił wydobyć nasze zalety, a jednocześnie wskazać 
przywary i słabości Polaków.
W zeszłym roku spotkaliśmy się z „Trylogią” Henryka 
Sienkiewicza, śledziliśmy losy Andrzeja Kmicica, 
narodowego bohatera, patrioty wierzącego w Polskę i o tę 
Polskę walczącego.
W tym roku czytaliśmy „Lalkę” Bolesława Prusa - ta 

nowoczesna, europejska powieść z jednej strony ukazuje 
polską waleczność, nasz romantyczny patriotyzm,
z drugiej codzienne, pozytywistyczne budowanie własnej 
pozycji ekonomicznej czy intelektualnej, oparte na 
przedsiębiorczości i zaradności. To doskonała książka nie 
tylko na dzisiejsze czasy. Stanisław Wokulski, Ignacy 
Rzecki, Izabela Łęcka, Julian Ochocki tworzą galerię 
niezapomnianych bohaterów pochodzących z tej samej 
polskiej opowieści, co Jacek Soplica, Cześnik czy Kmicic. 
Warto dostrzec ich wszystkich jako żywych ludzi, którzy 
mają nam coś ważnego do powiedzenia o sobie,
o czasach, w których przyszło im żyć, ale i o nas samych- 
współczesnych Polakach.
Mogli się o tym przekonać wszyscy, którzy 5 września 

przybyli do Zespołu Szkolnego w Kruszynie, gdzie po raz  
trzeci miało miejsce Narodowe Czytanie.
W role bohaterów Prusa wcielili się- pani Wójt Jadwiga 
Zawadzka, Pan Paweł Klekot- dyrektor Zespołu 
Szkolnego w Kruszynie, panie: Katarzyna Trelińska, 
Magdalena Złotnicka, Justyna Milejska-Cień- 
nauczycielki Zespołu Szkolnego w Kruszynie oraz 
uczniowie Gimnazjum im. Bohaterów Września
w Kruszynie: Martyna Surlejewska, Klaudia Sztekler, 
Aleksandra Kubik i Paweł Reterski.
Przyłączenie się naszej gminy do tej ogólnopolskiej akcji 
czytelniczej spotyka się z coraz większą aprobatą jej 
mieszkańców, którzy mają świadomość tego, iż jest to 
doskonała lekcja kultury i patriotyzmu skłaniająca do 
zadumy nad przeszłością i przyszłością naszego kraju.

Lektura książek nie tylko pogłębia wiedzę, ale rozwijając 
wyobraźnię, sprawia, że wzrastają nasze kompetencje
i możliwości oddziaływania na świat. Aby z roku na rok 
poziom czytelnictwa w Polsce wzrastał, konieczne jest 
stworzenie ponadpokoleniowej wspólnoty czytelników, 
pielęgnujących tę piękną i pożyteczną aktywność. 
Okazuje się bowiem, iż we wdrażaniu do czytania
i podtrzymywaniu zainteresowania czytaniem główną rolę 
odgrywają osoby z najbliższego otoczenia - rodzina, 
znajomi, koledzy. 
Temu właśnie sprzyja zainicjowana przez prezydenta 
Bronisława Komorowskiego w 2012 roku akcja Narodowe 
Czytanie, której głównym celem jest popularyzacja 
czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia narodowej 
tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami 

polskiej literatury.
Ogólnopolska akcja została zainaugurowana wspólną 
lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza- wybitną 
epopeją narodową, która po dziś dzień stanowi źródło 
piękna, umiłowania ojczystego kraju oraz języka.
W rok później czytaliśmy utwory Aleksandra Fredry, który 
poprzez humor, ironię, ale też mądrą zadumę jak nikt inny 
potrafił wydobyć nasze zalety, a jednocześnie wskazać 
przywary i słabości Polaków.
W zeszłym roku spotkaliśmy się z „Trylogią” Henryka 
Sienkiewicza, śledziliśmy losy Andrzeja Kmicica, 
narodowego bohatera, patrioty wierzącego w Polskę i o tę 
Polskę walczącego.
W tym roku czytaliśmy „Lalkę” Bolesława Prusa - ta 

nowoczesna, europejska powieść z jednej strony ukazuje 
polską waleczność, nasz romantyczny patriotyzm,
z drugiej codzienne, pozytywistyczne budowanie własnej 
pozycji ekonomicznej czy intelektualnej, oparte na 
przedsiębiorczości i zaradności. To doskonała książka nie 
tylko na dzisiejsze czasy. Stanisław Wokulski, Ignacy 
Rzecki, Izabela Łęcka, Julian Ochocki tworzą galerię 
niezapomnianych bohaterów pochodzących z tej samej 
polskiej opowieści, co Jacek Soplica, Cześnik czy Kmicic. 
Warto dostrzec ich wszystkich jako żywych ludzi, którzy 
mają nam coś ważnego do powiedzenia o sobie,
o czasach, w których przyszło im żyć, ale i o nas samych- 
współczesnych Polakach.
Mogli się o tym przekonać wszyscy, którzy 5 września 

przybyli do Zespołu Szkolnego w Kruszynie, gdzie po raz  
trzeci miało miejsce Narodowe Czytanie.
W role bohaterów Prusa wcielili się- pani Wójt Jadwiga 
Zawadzka, Pan Paweł Klekot- dyrektor Zespołu 
Szkolnego w Kruszynie, panie: Katarzyna Trelińska, 
Magdalena Złotnicka, Justyna Milejska-Cień- 
nauczycielki Zespołu Szkolnego w Kruszynie oraz 
uczniowie Gimnazjum im. Bohaterów Września
w Kruszynie: Martyna Surlejewska, Klaudia Sztekler, 
Aleksandra Kubik i Paweł Reterski.
Przyłączenie się naszej gminy do tej ogólnopolskiej akcji 
czytelniczej spotyka się z coraz większą aprobatą jej 
mieszkańców, którzy mają świadomość tego, iż jest to 
doskonała lekcja kultury i patriotyzmu skłaniająca do 
zadumy nad przeszłością i przyszłością naszego kraju.
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Pamiętamy
Poniedziałek 4 września 1939 roku, wczesne Uroczystość rozpoczęła się mszą św. W kościele 

przedpołudnie. Do Kruszyny wkraczają oddziały parafialnym Św. Macieja w Kruszynie, którą odprawił ks. 

4 Dywizji Pancernej. Przełamały pod Mokrą obronę Dariusz Con. Nabożeństwo miało niezwykle podniosły 

Wołyńskiej Brygady Kawalerii. Polscy ułani, przy charakter. Wokół prezbiterium ustawiły się poczty 

wsparciu pociągu pancernego, dzielnie stawili czoła sztandarowe. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra 

nowoczesnej jednostce niemieckiej. Zniszczono 100 dęta działająca przy OSP pod kierownictwem Pana 

czołgów, wiele innego sprzętu, wyeliminowani z walki Andrzeja Powroźnika. Muzycy zagrali między innymi 

kilkuset Niemców. Żołnierze pałają żądzą odwetu. Stąd AVE MARIA NON MORRO, ROMANZE Chopina.
Pochylone, barwne sztandary podczas ofiarowaniapewnie ta fatalna pomyłka: Niemiec strzela do Niemca. 

i dostojne brzmienie pieśni Z Dawna Polski…Jest więc okazja do upragnionego rewanżu za Mokrą. 
w wykonaniu orkiestry dętej dawały niepowtarzalny, Rozpoczyna się egzekucja bezbronnej ludności 
podniosły nastrój uroczystości.cywilnej. Zginęło 40 osób: mieszkańców Kruszyny. 

Po mszy św. przed kościołem formował się korowód, Kolumna rusza na wschód. Gdy znalazła się na 
a orkiestra grała wiązankę pieśni żołnierskich.wysokości Bab, rozpoczyna się ostrzał widocznych

Marszowym krokiem uczestnicy uroczystości udali z gościńca zagród. Drewniane wiejskie chaty i słomiane 
się pod pomnik pamięci pomordowanych.strzechy są celami do broni maszynowej i artylerii.

Obchody 76- tej rocznicy „Krwawego Poniedziałku” 
W trakcie ostrzału ginie 12-tu mieszkańców Bab. Po 

w Kruszynie oprócz władz samorządowych, uświetnili 
takim przygotowaniu spieszony oddział udaje się do wsi 

swą obecnością, między innymi parlamentarzyści ziemi 
z misja pacyfikacyjną. Rozstrzeliwuje 6-ciu 

częstochowskiej, poseł na SejmRP Szymon Giżyński, 
mieszkańców Jackowa. Wszystko zgodnie ze sztuką 

poseł na Sejm RP Halina Rospondek, pełnomocnik 
wojenną. Można kontynuować marsz. Minęło południe. 

europoseł Jadwigi Wisniejskiej, radny Sejmiku 
Zmotoryzowana kolumna zatrzymuje się obok majątku 

Wojewódzkiego Ryszard Majer, przedstawiciele 
w Widzowie. Kolejna egzekucja bezbronnych. Ginie 12-

Starosty Częstochowskiego, kombatanci z płk 
tu mieszkańców Widzowa."

Maciejem Lechowiczem na czele, radni gminy Śmierć tych ludzi nie była potrzebna !!!!! Nie 
Kruszyna, dyrektorzy i nauczyciele placówek organizowali oporu, w żaden sposób nie zagrażali 
oświatowych gminy Kruszyna, uczniowie, sołtysi oraz uzbrojonej nowocześnie armii.
licznie przybyli mieszkańcy naszej gminy.Dla uczczenia pamięc i  pomordowanych 

Historie tamtych tragicznych chwil przybliżyłamieszkańców naszej gminy w dniu 30 sierpnia b.r. 
w swym wystąpieniu pani Wójt Jadwiga Zawadzka.odbyła się uroczystość 76-tej rocznicy tragicznych 
Przy dźwiękach werbli odbył się apel poległych.

wydarzeń.
Poszczególne delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem

Organizatorem obchodów rocznicy "Krwawego 
i zapalono znicze.

Poniedziałku" w Kruszynie była Wójt Gminy Kruszyna 
Dzięki kwiatom, słowom nie pozwolimy umrzeć pamięci 

Jadwiga Zawadzka.
poległych 4 września 1939r.

Nie zapomnieliśmy i nie zapomnimy !
1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna minionych wydarzeń. W czasie apelu władze gminy 

światowa, hitlerowskie Niemcy zaatakowały granice Kruszyna, przedstawiciele Rady Parafialnej
Polski. Już 4 wrzenia niemieckie wojska były w Widzowie oraz uczniowie złożyli kwiaty i chwilą ciszy 
w Widzowie i rozpoczęły realizację rozkazów Hitlera. uczcili pamięć zamordowanych mieszkańców 
W tym roku mija 76 rocznica wybuchu  II wojny Widzowa: Bolesława Kocińskiego, Bolesława 
światowej, najtragiczniejszego wydarzenia XX wieku. Śpiewaka, Józefa Woldana, Stanisława Woldana, 

00 Tomasza Cudaka, Jana Musiała, Wincentego Sambora, W piątek 4 września 2015 roku o godzinie 18
Bolesława Sambora, Wincentego Adamczyka, Piotra w kościele Nawiedzenia NMP w Widzowie odbyła się 
Olczyka, Władysława Olczyka, Władysława uroczysta msza św. w intencji zamordowanych 
Karczewskiego  i wszystkich, którym zostało odebrane mieszkańców tej miejscowości. Uczestniczyli w niej 
życie w czasie II wojny światowej. Pani Wójt Jadwiga Zawadzka, radni gminy, 

Ponieśliśmy wielkie ofiary. Pamiętać o nich przedstawiciele OSP, nauczyciele i uczniowie oraz 
będziemy, ponieważ rozumiemy, że naród, który mieszkańcy Widzowa.  Po uroczystej mszy św. wszyscy 
zapomni swą przeszłość, skazany jest na bolesne w skupieniu i ciszy wyruszyli ulicą Żwirki i Wigury
doznania.w kierunku pomnika upamiętniającego to tragiczne 
„Zawsze pamiętaj o poległych żołnierzach.wydarzenie.
Zawsze pamiętaj ojców i synów na wojnie.Po odśpiewaniu hymnu zabrała głos Pani Wójt,
Zawsze pamiętaj o pogrzebanych w historii.’’a następnie uczniowie Zespołu Szkolnego w Widzowie 

przedstawili program artystyczny nawiązujący do Magdalena Musiał
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Zadźwięczał pierwszy dzwonek
„Oj dzwonku, dzwonku.... Dzwoneczku szkolny! im brzęczał w uszach dotąd, dokąd  będą pamiętać…
Jesteś przekorny, jesteś swawolny! Na terenie gminy Kruszyna w roku szkolnym 
Czasem ratujesz, a czasem gubisz... 2015/2016 odgłosu dzwonka będzie słuchało 279 
No, i zabawie  przeszkodzić  lubisz...” u c z n i ó w  s z k ó ł  p o d s ta w o w y c h  w  t y m  6 0  

Wszystko co dobre  szybko się kończy. Po dwóch pierwszoklasistów oraz 138 gimnazjalistów. Nie 
miesiącach odpoczynku od sprawdzianów, kartkówek, możemy zapomnieć także o naszych najmłodszych, 
klasówek i dyktand uczniowie po raz kolejny „zostali czyli przedszkolakach, którzy w liczbie 144 osób 
zmuszeni” do powrotu do szkoły. Datę powrotu zapełnią przedszkola i oddziały przedszkolne w naszej 
z wakacji ustalono na dzień 1 września 2015r. Dla gminie.
jednych uczniów data ta jest jedną z wielu w roku Data 1 września 2015r. to nie tylko data rozpoczęcia 
kalendarzowym. Dla innych jest to dzień szczególny, zajęć lekcyjnych, to kolejna rocznica wybuchu II wojny 
ponieważ szkolne mury przekraczają pierwszy raz, jako światowej. 76 lat temu dzieci nie usłyszały pierwszego 
uczniowie klas pierwszych. Wszystko jest dla nich dzwonka, wtedy wszędzie słychać było odgłosy syren, 
nowe. Do tej pory nie znali odgłosu szkolnego dzwonka, wybuchy bomb, płacz i krzyki przerażonych wojną ludzi. 
który rozdziela krótką „przerwę” od długiej lekcji.  Dziś żyjemy w wolnej Polsce, ale pamiętajmy, że nie 
Będzie on jednak ich towarzyszem przez kolejnych kilka zawsze tak było… 
lat, a kiedy opuszczą szkolne mury, ten dzwonek będzie Aneta Musiał
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Rajd rowerowy
Rajdy rowerowe w gminie Kruszyna są już tradycją. w trasę, która przebiegała ul. Kościelną w kierunku 

Leśne drogi  zachęcają do rowerowych wypraw. Jamna, duktem Paprotnim do Kijowa i finisz w Łęgu. 
Organizatorami rajdów w poprzednich latach były Pomoc serwisową świadczyli strażacy z OSP Kruszyna.  
lokalne stowarzyszenia. W tym roku po raz pierwszy Meta wyznaczona została w Łęgu w Ośrodku 
inicjatywę zorganizowania rajdu podjęła Wójt Gminy Rekreacyjnym KNIEJA. Uczestnicy  wyprawy dla 
Kruszyna. uzupełnienia kalorii częstowali się grillowaną kiełbaską. 

Termin został ustalony na niedzielę 9 sierpnia. Na Już we własnym zakresie można było zjeść wyjątkowo 
starcie rajdu, obok placu targowego w Kruszynie stawiło dobrą rybkę serwowaną przez właścicieli Ośrodka. 
się 70 osób. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkową Biesiadowanie przedłużyło się do godzin 
koszulkę z herbem gminy oraz zapas wody mineralnej.  wieczornych. Każdy rowerzysta na własna rękę udał się 
Żółtą koszulkę lidera otrzymała Pani Wójt Gminy do swojego miejsca zamieszkania.
Kruszyna. Dołożymy wszelkich starań, aby rajd wpisał się na 

0 stałe do kalendarza imprez gminnych.  Rowerowe Temperatura powietrza przekraczała 35 C. Upał 
zmagania to kolejna forma promująca aktywny sposób doskwierał amatorom  rowerowej wyprawy. Rowerzyści 

00 spędzania wolnego czasu. o godzinie 14  po oficjalnym otwarciu imprezy wyruszyli 
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Szczęśliwi rodzice…. 
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