
Biuletyn informacyjno-społecznyBiuletyn informacyjno-społeczny
Gminy KruszynaGminy Kruszyna

Biuletyn informacyjno-społeczny
Gminy Kruszyna

styczeń - kwiecień 2022styczeń - kwiecień 2022styczeń - kwiecień 2022

Źródło wiedzy o Twojej okolicy

IS
SN

 1
73

4-
88

97

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

Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek, Wikłów

1/731/731/73





Wydawca:
Urząd Gminy Kruszyna
ul. Kmicica 5
42-282 Kruszyna
tel.: 34 320 20 03, 34 320 20 29,
34 320 20 40, 34 320 20 54
www.kruszyna.pl, eboi.kruszyna.pl
e-mail: ug@kruszyna.pl

Redaguje kolegium
w składzie:
Redaktor Naczelny:
Wioletta Pichit
Z-ca Redaktora Naczelnego:
Paweł Klekot
Redaktorzy:
Małgorzata Wierzbicka, Mariusz 
Dobrakowski, Aneta Musiał, 
Justyna Milejska-Cień, Karol 
Dróżdż, Izabela Możejko

Grafika i skład komputerowy:
Piotr Włodarczyk

https://gazeta.kruszyna.pl
e-mail: gazeta@kruszyna.pl

Druk:
Zakład Produkcyjno - Usługowy
DRUKARNIA
ul.Rycerska 19

W numerze:

Głos Gminy

3styczeń - kwiecień 2022

 Szanowni Państwo 

W ostatnim czasie przeżyliśmy pandemie koronawirusa, która wywołała cały 
szereg negatywnych skutków gospodarczych. Przez ostatnie dwa lata naszym 
głównym celem codziennego życia była wzmożona troska o zdrowie,
o przestrzeganie zalecanych obostrzeń sanitarnych. 
Od miesiąca nasze oczy skierowane są w kierunku Ukrainy. Nie sposób 
komentować ogromu tragedii ludzkiej jaka dzieje się u naszego sąsiada. 
Oprócz szczerego współczucia mieszkańcy gminy aktywnie włączyli się
w pomoc uchodźcom z okupowanego kraju. Już w pierwszych dniach wojny 
organizowaliśmy zbiórkę żywności o długim terminie ważności, ubrań czy 
środków higienicznych. Punkty były uruchomione w placówkach oświatowych
i remizach strażackich. Dary zostały skutecznie przekazane potrzebującym 
ludziom. W chwili obecnej na terenie naszej gminy przebywa 28 osób
z Ukrainy w domach prywatnych. Dla sześciorga dzieci realizujemy kształcenie 
w naszych szkołach i dla jednego dziecka opiekę w przedszkolu. Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca wszystkie należne świadczenia 
związane z pobytem uchodźców. Trudno mi ocenić czy to dużo czy mało, ale tak 
czy inaczej deklaruję dalszą pracę na rzecz ludzi uciekających przed horrorem 
wojennym.
Mimo tych nieszczęść z jakimi przyszło nam żyć, chciałabym przekazać 
Państwu trochę optymistycznych wiadomości związanych z naszym lokalnym 
„podwórkiem”. Otóż dzięki skutecznemu aplikowaniu o środki do wszystkich 
możliwych programów będziemy realizować inwestycje, które znacząco wpłyną 
na standard naszego życia. Dopiero co oddaliśmy do użytku budynek 
przedszkola w Lgocie Małej, a już mocno zaawansowana jest budowa sali 
gimnastycznej w Widzowie. Za chwilę rusza remont strażnicy w Widzowie
(tu zaznaczę, że pieniądze na ten cel pochodzą z funduszu dla miejscowości
w których kiedyś był PGR) oraz termomodernizacja budynku szkoły
w Jackowie. Ja osobiście szczególnie cieszę się, że stosunkowo szybko 
postępuje niezwykle kosztowna budowa kanalizacji sanitarnej. Wkrótce 
Teklinów oraz część Bogusławic będzie mogła skorzystać z systemu odbioru
i oczyszczania ścieków, (zleciłam także wykonanie dokumentacji budowlanej 
na, co prawda na razie niewielki obszar Lgoty Małej). Jeżeli mówimy
o inwestycjach nie sposób nie wspomnieć o budowie i modernizacji dróg
w Teklinowie, w Kijowie.
Zbliżają się Święta Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i tradycyjne spotkania 
rodzinne. Zapewne będą się toczyć dyskusje na jakże żywe w obecnej chwili 
tematy.  Mimo udręczenia pandemią, tragedii wojny w Ukrainie, chciałabym 
jako gospodarz gminy, żebyście Państwo z optymizmem spojrzeli na naszą 
małą ojczyznę, która się rozwija i pięknieje. Wiosenne słonko niech Was otuli 
ciepłem i doda radości wbrew wszystkim przeciwnościom. Zmartwychwstały 
Chrystus niech Wam błogosławi.
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Trwa przebudowa drogi powiatowej DP 1025 S
na odc. Borowno – Kruszyna
Powiat Częstochowski kontynuuje prace związane 
z przebudową drogi powiatowej nr 1025S na 
odcinku Borowno – Kruszyna oraz w samym 
centrum Kruszyny. W ubiegłym tygodniu 
zakończono prace związane z przebudową 
(usunięciem kolizji) sieci gazowej w obrębie 
budowanego ronda. Usunięcie kolizji pozwoli na 
przyspieszenie prac związanych z budową 
samego ronda oraz zatoki autobusowej przy 
rondzie. Obecnie w obrębie ronda zakończono 
budowę elementów odwodnienia (kanału 
deszczowego oraz studzienek ściekowych),
a w zakresie robót drogowych wykonano wew-
nętrzny pierścień ronda z kostki kamiennej. Trwają 
również roboty brukarskie związane z układaniem 
chodników z kostki brukowej. Na najbliższe dni 
zap lanowano kory towanie  pod wars twy 
konstrukcyjne, układanie warstwy podbudowy
z kruszywa łamanego oraz roboty brukarskie, tj. 
ustawienie krawężników i nawierzchni chodników. 
Zakończono już prace związane z budową 
odwodnienia ul .  Kmicica na odcinku od 
projektowanego ronda wzdłuż Pałacu, Urzędu 
Gminy do Przychodni Lekarskiej. Obecnie na tym 
odcinku trwają prace związane z układaniem 

krawężnika, budową chodnika i miejsc parkingo-
wych. 
Zadan ie ,  pn . :  „Przebudowa c iągu dróg 
powiatowych nr 1070 S Kłomnice-Kruszyna, 1025 
S Kruszyna – Borowno i nr 1019 S Borowno – 
Witkowice, gmina Kłomnice, Kruszyna i Mykanów” 
jest realizowane od 2019r. na terenie trzech Gmin, 
tj. Gminy Kruszyna, Mykanów i Kłomnice przez 
firmę Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe 
„LARIX” Sp. z o.o. z Lublińca, a całkowita kwota 
zadania wynosi 29 242 722,00 zł. brutto. Jest to 
jedno z największych zadań drogowych realizo-
wanych obecnie na terenie Powiatu Częstocho-
wskiego. 
Łącznie w ramach inwestycji zaplanowano 
przebudowę 15,569 km drogi, budowę i przebu-
dowę chodników, zjazdów do posesji, budowę 
ronda oraz przebudowę mostu. Na terenie Gminy 
Kruszyna planowana jest przebudowa nawie-
rzchni asfaltowej na odcinku 6,020 km, budowa 
chodników z kostki brukowej, budowa ronda, oraz 
przebudowa mostu obok kościoła w Kruszynie. 
Do chwili obecnej na terenie naszej Gminy już 
wykonano budowę nowej nawierzchni na odcinku 
od planowanego ronda w Kruszynie do granicy 
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W Gminie Kruszyna ruszył Program
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Gmina Kruszyna otrzymała dofinansowanie ze 
środków pochodzących z Funduszu Solidarno-
ściowego na realizację resortowego Programu 
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Opieka 
wytchnieniowa” – edycja 2022 w kwocie 29.376zł. 
Planowana liczba osób niepełnosprawnych, 
którym będą świadczone usługi opieki wytchnie-
niowej w formie pobytu dziennego to 3 osoby.
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie 
członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie 
ich w codziennych obowiązkach. Dzięki temu 
osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie 
opieki będą miały czas dla siebie, który będą mogły 
przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak 
również na załatwienie niezbędnych spraw.
Przewidywany czas realizacji: marzec – grudzień 
2022r. Planowana roczna liczba godzin usługi 

opieki wytchnieniowej wynosi maksymalnie 240 
godzin na rodzinę.
Usługi opieki wytchnieniowej są bezpłatne i przy-
sługują w przypadku zamieszkiwania członka 
rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie 
domowym z osobą niepełnosprawną i sprawującą 
całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.
W pierwszej kolejności uwzględniane są potrzeby 
członków rodzin lub opiekunów sprawujących 
bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzecze-
niem o niepełnosprawności lub osobą ze zna-
cznym stopniem niepełnosprawności, która ma 
niepełnosprawność sprzężoną (posiadanie 
orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch 
przyczyn niepełnosprawności) oraz wymaga 
wysokiego poziomu wsparcia.

Gminy Kruszyna w miejscowości Borowno, 
przebudowano most w Kruszynie przed parkin-
giem przy Kościele, zrealizowano budowę nowej 
nawierzchni od skrzyżowania przy leśni-czówkach 
w Kruszynie do miejscowości Zdrowa, wykonano 
nową podbudowę oraz ułożono również 2 warstwy 
bitumiczne od przychodni lekarskiej do końca 
zabudowy przy leśniczówkach (do końca 
miejscowości Kruszyna) na odcinku 1200 m. 
Do realizacji pozostały jeszcze roboty związane
z dokończeniem budowy ronda w Kruszynie, budo-
wa zatoki autobusowej obok ronda, dokończenie 
budowy chodnika i zatok postojowych obok 
Urzędu Gminy, Szkoły i Pałacu, oraz ułożenie 
warstwy nawierzchni bitumicznej (ścieralnej) na 
odcinku od budowanego ronda do leśniczówek. 
Zarząd Powiatu planuje również wykonanie prac 
dodatkowych związanych z budową chodnika na 
odcinku ok. 130 m od targowiska w kierunku 
leśniczówek. W tym celu w dniu 16.03.2022r. 
odbyło się spotkanie z udziałem Wicestarosty 

Pana Jana Miarzyńskiego, Zastępcy Dyrektora 
Powiatowego Zarządu Dróg – Pana Mariusza 
Dobrakowskiego oraz Panią Jadwigą Zawadzką
- Wójtem Gminy Kruszyna na którym omówiono 
wstępne porozumienie pomiędzy Powiatem,
a Gminą Kruszyna dotyczące wykonania robót 
dodatkowych związanych z tą inwestycją
w miejscowości Kruszyna. Podczas spotkania 
ustalono, że Powiat Częstochowski po usunięciu 
przez firmę TAURON S.A. kolizji energetycznych
z istniejącymi słupami energetycznymi i napo-
wietrzną linią energetyczną sfinansuje budowę 
dodatkowego odcinka chodnika na długości od  
targowiska do wybudowanego już chodnika w kie-
runku leśniczówek, a Gmina Kruszyna pokryje 
koszt wymiany kostki brukowej na długości 123 m 
chodnika w miejscowości Kruszyna.
Zakończenie całości inwestycji zgodnie z zawartą 
umową zaplanowano na dzień 30.08.2022 r. 

Mariusz Dobrakowski
Z-ca Dyrektora

Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie

Iwona Organka
Kierownik GOPS Kruszyna
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Wielkanoc dawniej i dziś
Wielkanoc to najważniejsze święto w kalendarzu 
liturgicznym chrześcijan. Obchodzone jest na 
pamiątkę męki, śmierci i zmartwychwstania 
Jezusa Chrystusa. Data Wielkanocy co roku jest 
inna, gdyż jest to tzw. święto ruchome. 
Jej termin przypada zawsze w pierwszą niedzielę 
po p ierwszej  wiosennej  pe łn i  ks iężyca. 
Święta Wielkanocne w polskiej tradycji poprzedza 
Wielki Post, który rozpoczyna się od Środy 
Popielcowej, kiedy wierni uczestniczą w symbo-
licznym obrzędzie posypania głów popiołem. 
Wielkanoc bezpośrednio poprzedza Wielki 
Tydzień, którego najważniejszymi momentami są 
Niedziela Palmowa, a także Triduum Paschalne, 
czyli: Wielki Czwartek z Liturgią Wieczerzy 
Pańskiej, Wielki Piątek z Liturgią Męki Pańskiej 
oraz Wielka Sobota, kiedy tradycyjnie święci się 
pokarmy i uczestniczy w wieczornej liturgii
z obrzędem poświęcenia ognia i wody. Po niej 
następuje Niedziela Zmartwychwstania Pańskie-
go, która rozpoczyna się od uczestnictwa
w uroczystej mszy Rezurekcyjnej, a następnie 
wyjątkowego świątecznego śniadania w gronie 
rodziny i bliskich.
Okres świąt wielkanocnych rozpoczyna Niedziela 
Palmowa, nazywana Kwietną Niedzielą.
W Niedzielę Palmową wierni idą do kościoła, aby 
poświęcić palmy. 
Palma posiadała w wyobrażeniach i wierzeniach 
ludowych moc magiczną, wróżebną i leczniczą. 
Jako symbol płodności i urodzaju, strzegła 
domostwa wraz z ich mieszkańcami przed ogniem, 
chorobą, piorunem, czarownicami – czyli przed 
złem świata „zewnętrznego”.
W przeszłości praktykowany był zwyczaj bicia 
palmami – w domu, po powrocie z kościoła. 
Odwiedzając wczesnym rankiem domy, uderzano 
zastanych w łożach domowników, szczególnie 
dziewczęta (znaczenie zalotne). Wygłaszano przy 
tym różnorodne formułki, np. Palma bije nie zabije, 
Za tydzień – Wielki Dzień, Za sześć noc – 
Wielkanoc, Za sześć dni Wielkanoc.
Wielki Tydzień to czas przygotowań do kulmi-
nacyjnych obchodów Wielkanocy.
W Wielki Poniedziałek i Wielki Wtorek  szczególnie 
sprzątano, bielono ściany i szorowano podłogi. Był 
to też czas, gdy wiele osób zabierało się do 
przygotowywania pisanek.

Pisanka, oprócz zwykłego jajka symbolizującego 
życie, spożywana podczas Wielkanocnego 
śniadania –niosła za sobą szczególne treści – była 
przedmiotem zabawy oraz zabiegów zalotnych 
podczas wiosennego kolędowania.
Wielka Środa miała charakter zaduszkowy.
W kościołach następowało otwarcie drzwi do nawy 
głównej.
W Wielki Czwartek milkną kościelne dzwony
i organy. Dawniej zastępowały je kołatki, z którymi 
biegali po wsiach mali chłopcy. Kołatki zastę-
powały na kilka dni kościelne dzwonki (do 
momentu poświęcenia pokarmu w Wielką Sobotę).
W kościele ksiądz obmywał nogi dwunastu 
mężczyzn. Zwyczaj ten zachował się współcze-
śnie. Nie wolno było rąbać drzewa, młócić czy 
prząść. W tym dniu należało zachować ciszę, aby 
podkreślić czas żałoby i oczekiwania na 
zmartwychwstanie.
Wielki Piątek to dzień ścisłego postu. W kościele 
liturgia tego dnia jest powiązana z adoracją krzyża. 
Wierni budowali groby, przy których po symbo-
licznym złożeniu ciała Pana Jezusa pełniono 
wartę.  Współcześnie symbol iczne groby 
Chrystusa przygotowywane są w kościołach, przy 
których wartę pełni najczęściej straż pożarna.
Wielka Sobota -w ten dzień ma miejsce 
poświęcenie pokarmu, wody i ognia.
W przeszłości pokarm święcono w chałupie 
najbogatszego gospodarza, przy kapliczce lub 
przydrożnym krzyżu. W niektórych wsiach wierni 
udawali się z pokarmem do kościoła. Przynoszono 
kosze, w które wkładano wcześniej wszelkie jadło 
przeznaczone do spożycia podczas świąt. 
Święconka składała się więc z dużej ilości jaj, 
bochenka chleba (aby nigdy w domu go nie 
zabrakło), kiełbasy, boczku, sera, masła, korzenia 
chrzanu, soli. Każdy ze składników święconki 
posiadał swą odrębną symbolikę. Wszystko 
przykrywano lnianym ręcznikiem, który wyko-
rzystywano później do ochrony kapusty, aby 
urodzajnie rosła. Poświęcony pokarm spożywano 
podczas uroczystego śniadania w Wielką 
Niedzielę, później też w Wielki Poniedziałek. 
Wielka Niedziela/ Niedziela Wielkanocna to dzień 
świętowania Zmartwychwstania Pańskiego.
Wcześnie rano odbywa się msza rezurekcyjna. 
Dawniej każdy gospodarz starał się po niej jak 
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najszybciej dotrzeć do domu. Miało dać mu to 
pierwszeństwo w zakończeniu żniw i zapewnić 
urodzaj. Kto natomiast pierwszy wszedł do domu – 
ten zapewniał sobie przychylność losu. Zanim 
rozpoczęto śniadanie wielkanocne gospodarz 
żegnał się i dzielił z domownikami cząstkami 
poświęconego jajka. Dopiero po złożeniu sobie 
życzeń przystępowano do posiłku.
Praktyki stosowane tego dnia miały również ścisły 
związek z pokarmem. Szczególne miejsce 
zajmowało jajko. Skorupki rozrzucano po kątach 
izby, co miało zabezpieczyć przed robakami. 
Podkładano je także pod pierwszy zwieziony do 
stodoły snop, żeby chroniły zboże przed myszami. 
Skorupki rozrzucano po polu, by niszczyły chwasty 
i na rozsadę kapusty, aby robaki jej nie jadły. 
Podkładano je kurom pod gniazda, żeby się dobrze 
niosły. Poświęcone nieugotowane jajka dawno 
krowom, by miały dużo mleka. Jajko toczono też po 
grzbiecie krów i koni, żeby były tłuste, lśniące, 
zdrowe i odporne na choroby.
Wielki Poniedziałek / Lany Poniedziałek to drugi 
dzień świąt zwany inaczej dyngus, śmigus, 
śmingus, szmigus, lejek, w który powszechnie 
praktykowany jest zwyczaj polewania się 
wzajemnie wodą. Jak głosi legenda, pierwsi Żydzi 
oblali wodą Matkę Boską i na pamiątkę tego 
wydarzenia oblewamy się wszyscy. W tym dniu 
biegali po wsi chłopcy, tak zwani dyngusie
i wygłaszali przeróżne monologi, często o satyry-
cznym charakterze: Gospodarze mili, Dajcie nam 
sperkę albo dziewkę, Dajcie nam, Dajcie tę całą 
kiełbasę, niech ja se gaik trzy razy opasę.
W zamian otrzymywali świąteczne przysmaki. 
Znany był obrzęd chodzenia po dyngusie, w czasie 
którego śpiewano pieśń apokryficzną o męce
i śmierci Pana Jezusa, a następnie pieśni 
życzeniowe – najczęściej dla gospodarza i panny. 
Potrawy na Wielkanoc to cała gama różnych 
posiłków, wśród których każdy znajdzie coś dla 
siebie. Na stole świątecznym pojawiają się w tym 
dniu wyjątkowe, aromatyczne mięsa, jaja 
przygotowane na różne sposoby, smakowite 
mazurki i inne ciasta, a także wiele dodatków 
takich jak chrzan, ćwikła itp. Nie może na nim 
zabraknąć także tradycyjnego żurku lub barszczu 
białego - w zależności od rejonu serwowane są 
zamiennie. 
Wielkanoc jest też idealnym świętem dla łasuchów. 
W żadnym menu świątecznym nie zabraknie 
bowiem tradycyjnych wypieków. Oczywiście 
jednym z najważniejszych jest pascha na bazie 
tłustego twarogu. Na stole nie może też zabraknąć 
różnych wydań bab drożdżowych i z lukrem. Dla 
wielbicieli mocno słodkich i bakaliowych wypieków 
gratką okaże się mazurek, który w polskich 
domach zazwyczaj pojawia się tylko raz w roku - 
właśnie na Wielkanoc.

Potrawa, która zazwyczaj otwiera menu na 
Wielkanoc to zupa. W części domów będzie to 
niezaprzeczalnie żur, a w innych - biały barszcz. 
Bez względu na to, która zupa pojawi się na stole,
z pewnością towarzyszyć im będzie dodatek
w postaci gotowanego wcześniej jajka i odrobina 
chrzanu. Za wyjątkowy zapach zupy odpowiada za 
to mięsny wywar powstały na bazie boczku
i kiełbasy.
Przepis na żurek wielkanocny
Składniki:
· 1 litr bulionu warzywnego
· 500 ml zakwasu żytniego do żurku
· przyprawa do żurku i barszczu białego lub 
przyprawy:  1  rozgniec ione z iarno z ie la 
angielskiego; 1 liść laurowy; po 1/4 łyżeczki 
czosnku i soli; łyżeczka majeranku
· 100 g kiełbasy zwykłej podsuszanej
· 200 g kiełbasy białej surowej lub parzonej
· 200 g boczku surowego wędzonego
· 3 łyżki śmietanki 30 %
Aby zrobić żurek wielkanocny należy ugotować 
wcześniej bulion warzywny. Na tarce zetrzeć: 
kawałek bulwy selera, korzeń pietruszki, obraną 
marchew. Dodać kawałek pora i zalać 1,5 litra 
wody. Całość gotować godzinę, a następnie 
przecedzić. Boczek pokroić w drobną kostkę. 
Kiełbasę podsuszaną i białą pokroić w plasterki. 
Boczek podsmażyć kilka minut na patelni, dodać 
obie kiełbasy i smażyć całość jeszcze do 4-5 minut. 
Wywar warzywny podgrzewać do zagotowania. 
Całą zawartość patelni przełożyć do gotującego 
się bulionu warzywnego i gotować około 5 minut. 
Do zupy wlać kolejno cały zakwas na żurek. Dodać 
przyprawy:1 rozgniecione ziarno ziela angielskie-
go; 1 liść laurowy; po 1/4 łyżeczki czosnku i soli; 
łyżeczka majeranku. Zupę doprowadzić do 
wrzenia, ciągle mieszając. Żurek powoli zacznie 
gęstnieć. Na koniec dodać 3 łyżki śmietanki 
słodkiej 30 %.

Żurek wielkanocny można podać z połówkami 
jajek. Smak żurku można też wzbogacić o tarty 
chrzan, czy też ząbek czosnku pokrojony w pla-
sterki.

Justyna Milejska-Cień
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Zmiany w Towarzystwie Przyjaciół Kruszyny
W dniu 13.02.2022 r. na zebraniu walnym odbyły 
się wybory nowego ZARZĄDU TOWARZYSTWA 
PRZYJACIÓŁ KRUSZYNY.
W skład ustępującego zarządu wchodzili: prezes 
Magdalena Wysmołek, wiceprezes Paweł Klekot, 
skarbnik Małgorzata Błaszczyk, sekretarz Ewa 
Perlińska oraz członkowie zarządu: Maria Klekot-
Dobrzańska, Mirosław Maciejewski oraz Teresa 
Kucharska. Komisja rewizyjna funkcjonowała w 
składzie: Adam Kujawa, Kamila Kowalska oraz 
Halina Wysmołek. Przekazane zostały dokumenty 
z 4 letniej działalności Towarzystwa Przyjaciół 
Kruszyny oraz klucze i informacje dotyczące Izby 
Pamięci mieszczącej się w Szkole Podstawowej 
im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie.
W skład nowego zarządu weszli: prezes Anna 
Woch, wiceprezes Grzegorz Pasieka, sekretarz 
Ilona Bartnik oraz skarbnik Kamila Kowalska. 
Natomiast do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: 

przewodniczący Paweł Klekot, zastępca Marcin 
Woldon, członek komisji rewizyjnej Marzanna 
Włodarek
W dniu 20.03.2022r. zostało zorganizowane 
zebranie przez nowy Zarząd Towarzystwa aby 
podziękować byłemu Zarządowi za owocną 4 -
letnią pracę i aktywną działalność w latach 2018-
2022 na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny.
Nowy Zarząd przedstawił wszystkim członkom 
plany dalszej działalności i zobowiązań na 2022 
rok.
Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze 
przy kawie, ciastku oraz było dużo miłych 
wspomnień z lat wcześniejszych spotkań Towa-
rzystwa. Zebranie to miało miejsce w Szkole 
Podstawowej w Kruszynie.
O dalszej działalności i spotkaniach będziemy 
informować na bieżąco.

 Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny
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Spotkania z Sędzią Anną Marią Wesołowską

25 marca 2022 roku w budynku Szkoły 
Podstawowej w Kruszynie odbył się cykl spotkań 
edukacyjno – profilaktycznych z autorytetem
w dziedzinie prawa – sędzią Anną Marią 
Wesołowską adresowanych do wychowanków 
przedszkoli i uczniów szkół podstawowych oraz 
wszys tk ich  mieszkańców nasze j  gminy 
zainteresowanych tematyką. Projekt ten 
przebiegał pod nazwą „Jak w świetle współcze-
snych zagrożeń budować szczęśliwą rodzinę
i bezpieczną szkołę
Anna Maria Wesołowska znana jest z para-
dokumentu „Sędzia Anna Maria Wesołowska”.
Ta wyjątkowa osoba, jest nie tylko postacią 
telewizyjną, ale przede wszystkim sędzią która 
przez  40 lat orzekała w Wydziale Karnym Sądu 
Okręgowego w Łodzi. Z udziałem tego wyją-
tkowego gościa przeprowadzone zostały trzy 
spotkania edukacyjno- profilaktyczne. W tych 
niezwykłych lekcjach prawa i profilaktyki wzięło 
udział ponad 150 uczniów, z kolei trzecie spotkanie 
dedykowane było dla rodziców.
Podczas wszystkich spotkań poruszane były 
sprawy związane z przestępczością nieletnich
i odpowiedzialnością prawną za czyny karalne. 
Pani Sędzia uświadamiała zebranym, że coraz 
więcej młodych ludzi staje przed sądem, coraz 
młodsi dokonują przestępstw przeciwko życiu
i zdrowiu, sięgają po alkohol, narkotyki, rozpo-
czynają współżycie seksualne.
Uświadamiała młodych ludzi, gdzie istnieją granice 
między głupstwem a przestępstwem, żartem
a wykroczeniem przytaczając historię „chłopaka
z różą”. Unaoczniła jak wygląda życie młodego 
człowieka po błędzie. Pani Sędzia upatruje 
przyczyny tego stanu w zacierających się 

granicach między tym, co jest dobre, a co złe. 
Mówiła o braku szacunku dla siebie oraz dla 
drugiego człowieka. Namawiała, by przerywać 
zmowę milczenia, by przełamywać złe zasady i nie 
ukrywać problemów. Poruszyła także zagadnienia 
dotyczące niebezpieczeństw, które czyhają na 
dzieci i młodzież w Internecie. Pani Sędzia
w bardzo ciekawy sposób opowiadała o swoich 
doświadczeniach zawodowych. Przytoczyła 
historie z sali sądowej, które szczególnie zapadły 
jej w pamięć. Podczas wizyty zachęcała młodzież 
do aktywnego włączania się w edukację prawną 
poprzez tworzenie w szkołach tzw. „kącika 
prawnego”. Uczniowie mogli dowiedzieć się 
również wiele o pracy sędziego. Potencjalni 
przyszli prawnicy mogli nawet przymierzyć togę
i wziąć do ręki łańcuch sędziowski
Pani Anna Maria Wesołowska w trakcie trzeciego 
spotkania adresowanego przede wszystkim do 
rodziców omówiła kwestie dotyczące ochrony 
młodzieży przed przemocą i konfliktami z prawem. 
Zwróciła uwagę na problemy przemocy fizycznej
i psychicznej w rodzinie, szczególnie uwrażliwiała 
dorosłych, jak ważna jest umiejętność słuchania
i rozmawiania z młodym człowiekiem.
Przypomniała rodzicom o obowiązku współpracy 
ze szkołą w organizowaniu kształcenia i wycho-
wania dzieci i młodzieży. Przykłady przekazane 
przez Panią Sędzię uświadomiły rodzicom, jak 
ważną rolę odgrywają oni w życiu
i rozwoju własnych dzieci. Sędzia, omawiając 
przykładowe sytuacje i przepisy prawa, powo-
ływała się na własne doświadczenia z sali rozpraw. 
Podkreśliła, żeby wychować szczęśliwe i dobre 
dzieci potrzebny jest autentyczny rodzic, który 
kocha, ale również wymaga od swojego dziecka. 
Podkreśliła, że szkoła, to najważniejsze miejsce na 
świecie, bo tu buduje się przyszłość. Autorytet 
szkoły i rodzica oraz współpraca między nimi może 
zagwarantować sukces wychowawczy. Pani 
Sędzia mówiła o obowiązkach rodzica wobec 
dziecka, jak również o obowiązkach dziecka 
wobec rodziny i instytucji szkoły. Kluczem do 
wszystkiego jest rozmowa, dobra współpraca,
a cel niezmiennie jeden- dobro dziecka.
Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską
z pewnością było bardzo ciekawą i interesującą 
lekcją życia, która być może skłoni niejedną osobę 
do refleksji i pozwoli dostrzec problemy innych
w najbliższym otoczeniu.
Pani Sędzio nasza społeczność dziękuje Pani za 
serce, czas, cierpliwość i cenne wskazówki, które, 
mamy nadzieję, pozwolą nam w życiu dokonywać 
dobre wybory.

Małgorzata Wierzbicka
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Zimowy czas minął w naszym Klubie Seniora bardzo intensywnie. Członkowie Klubu brali liczny i czynny Zimowy czas minął w naszym Klubie Seniora bardzo intensywnie. Członkowie Klubu brali liczny i czynny 

udział w proponowanych zajęciach plastycznych, muzycznych, teatralnych czy kulinarnych. Organizowane udział w proponowanych zajęciach plastycznych, muzycznych, teatralnych czy kulinarnych. Organizowane 

warsztaty spotkały się z aplauzem Seniorów i pozwoliły miło oraz ciekawie spędzić wolny czas.warsztaty spotkały się z aplauzem Seniorów i pozwoliły miło oraz ciekawie spędzić wolny czas.

Przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstochowie zorganizowano pod okiem Pani Przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstochowie zorganizowano pod okiem Pani 

Małgorzaty Chebel warsztat plastyczny poświęcony robieniu kwiatów z bibuły. Wykonane z wielką Małgorzaty Chebel warsztat plastyczny poświęcony robieniu kwiatów z bibuły. Wykonane z wielką 

starannością prace posłużyły do upiększenia wystroju Klubu.starannością prace posłużyły do upiększenia wystroju Klubu.

Zdolności wokalne i dykcję szlifowano na warsztacie muzycznym, którego instruktorem była Pani Karolina Zdolności wokalne i dykcję szlifowano na warsztacie muzycznym, którego instruktorem była Pani Karolina 

Mrugalska z Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie.Mrugalska z Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie.

Z okazji „Tłustego Czwartku” przeprowadzono zajęcia kulinarne, podczas których panie Seniorki smażyły Z okazji „Tłustego Czwartku” przeprowadzono zajęcia kulinarne, podczas których panie Seniorki smażyły 

pyszne pączki i faworki.pyszne pączki i faworki.

Zimowy czas minął w naszym Klubie Seniora bardzo intensywnie. Członkowie Klubu brali liczny i czynny 

udział w proponowanych zajęciach plastycznych, muzycznych, teatralnych czy kulinarnych. Organizowane 

warsztaty spotkały się z aplauzem Seniorów i pozwoliły miło oraz ciekawie spędzić wolny czas.

Przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstochowie zorganizowano pod okiem Pani 

Małgorzaty Chebel warsztat plastyczny poświęcony robieniu kwiatów z bibuły. Wykonane z wielką 

starannością prace posłużyły do upiększenia wystroju Klubu.

Zdolności wokalne i dykcję szlifowano na warsztacie muzycznym, którego instruktorem była Pani Karolina 

Mrugalska z Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie.

Z okazji „Tłustego Czwartku” przeprowadzono zajęcia kulinarne, podczas których panie Seniorki smażyły 

pyszne pączki i faworki.

Głos Gminy

Co się dzieje w Klubie Seniora?

Klaudia Andruszewska-BielawskaKlaudia Andruszewska-BielawskaKlaudia Andruszewska-Bielawska
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Wychowanie przez czytanie
Uczniowie kl. VII Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie otrzymali certyfikat  
udziału w programie edukacyjnym „WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE”. 
Dzięki temu placówka zyskała tytuł Szkoły Promującej Czytelnictwo i Wartości Moralne wśród Dzieci
i Młodzieży. 
„Wychowanie przez czytanie” to program adresowany do uczniów klas V – VIII szkół  podstawowych. 
Głównym celem programu jest wprowadzenie uczniów w świat uniwersalnych wartości moralnych, 
propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży oraz umacnianie roli literatury jako kompasu moralnego
i źródła inspiracji przy podejmowaniu życiowych decyzji. 

Realizacja zadań programu polegała na prowadzeniu zajęć szkolnych z zakresu edukacji moralnej opartych 
na lekturze opowiadań z książek „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach” oraz „Gorzka 
czekolada t. 2. Nowe opowiadania o ważnych sprawach” z wykorzystaniem przygotowanych przez 
Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” scenariuszy i innych materiałów projektowych. 
Drugim elementem realizacji programu był udział w konkursie na najlepszą prezentację filmową 
zrealizowaną przez uczniów na temat wybranej wartości omawianej podczas realizacji programu.
Program realizowany był w okresie od 01.10.2021 do 30.11.2021 r.
Wnioski płynące z realizacji programu:
- lektura dodatkowych tekstów literackich promuje czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży
- dzięki lekturze wartościowych tekstów uczniowie poznali istotę wartości takich jak: miłość, przyjaźń, 
odwaga, szacunek, życzliwość, tolerancja, uczciwość, odpowiedzialność, mądrość
- dzięki omawianiu istoty poszczególnych wartości moralnych uczniowie poznali skutki ich stosowania bądź 
zaniechania w życiu
- realizacja programu „Wychowanie przez czytanie” wspiera rozwój moralny dzieci i młodzieży

Justyna Milejska-Cień
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BIZnet
25 stycznia 2022 roku odbyło się uroczyste 
podsumowanie projektu „BIZnet – nauka 
przedsiębiorczości z wykorzystaniem internetowej 
gry ekonomicznej”. Uczniowie zakładali wirtualną 
firmę, w której musieli rozplanować finanse, 
zatrudnić pracowników, dokonywać niezbędnych 
zakupów oraz sprzedawać swoje produkty.
Dzięki wdrożeniu Branżowych Symulacji Bizne-
sowych, szkoły z Kruszyny i Lgoty Małej dołączyły 
do elitarnego grona Innowatorów Branżowej 
Przedsiębiorczości, do którego należą szkoły, 
uczelnie, instytucje oraz firmy z całej Polski.
W ramach projektu konkurowało ze sobą 300 
uczniów z 15 szkół. Mimo tak dużej konkurencji,  

uczniowie z naszej gminy zajęli dwa pierwsze 
miejsca! Nadia Kubik, Martyna Broniszewska i Jan 
Zasępa pod opieką Pani Justyny Broniszewskiej
- I miejsce, a drużyna w składzie: Władysław 
Błasiak, Kalina Kluska, Oliwia Perlińska zajęła II 
miejsce. Ich opiekunką i koordynatorką projektu 
była Pani Magdalena Kowalczyk.
Szkoły otrzymały licencję na rok, w tym czasie 
mogą organizować wewnątrzszkolne lub wew-
nątrzklasowe rozgrywki, wykorzystywać symu-
lacje podczas doradztwa zawodowego lub zajęć 
dotyczących przedsiębiorczości.
Składamy serdeczne gratulacje naszym zwy-
cięzcom.

Monika Kluska
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Nasze lokalne pszczelarstwo
Wiele gatunków roślin  uprawnych i dziko 
rosnących nie mogłoby istnieć bez owadów 
zapylających, wśród których pierwsze, zdecy-
dowanie dominujące miejsce zajmują pszczoły 
miodne. Owady zapylające spełniają bardzo 
ważną rolę w całym ekosystemie.
 Znaczenie zapylania drzew owocowych, 
krzewów i upraw rolnych  przez pszczoły nie 
ogranicza się do wielkości plonów. Wpływają 
również na ich jakość zbiorów. Dzięki zapyleniu 
krzyżowemu można uzyskać bardziej rozwinięte 
owoce, z większą ilością nasion, łagodniejszym 
kolorem i lepszym smakiem.
 W produkcji pszczelarskiej ważne jest pozy-
skiwanie produktów pszczelich, z których 
najważniejszymi są miód, pyłek i wosk. Warto 
jednak zauważyć, że według ocen wielu ekspertów 
na całym świecie, pszczoły jako zapylacze roślin 
przynoszą gospodarce i człowiekowi 50 razy 
więcej korzyści niż jako dostawcy miodu, pyłku, 
wosku, propolisu i mleczka pszczelego.
Według przekazywanych opowiadań, mieszkańcy 
Kruszyny i jej  okolicy zajmowali się pszcze-
larstwem już w  XVII wieku. Teren był pokryty 
dużymi kompleksami leśnymi sprzyjającymi 
produkcji i pozyskiwaniu miodu z barci i uli.
Dokumenty historyczne potwierdzają, że
w Kruszynie w 1683 roku przebywał król Jan III 

Sobieski, idący z Odsieczą Wiedeńską w celu 
obrony chrześcijańskiej Europy przed najazdem 
Turków. Miejscowa ludność dodaje, iż spożywał 
lokalny miód  pitny w altance w kruszyńskim 
majątku ziemskim.
Dzieje pszczelarstwa nie były opisywane lecz 
przekazywane ustnie przez licznych w naszym 
rejonie pszczelarzy. Pozyskiwanie miodu
z plastrów odbywało się za pomocą „prasek do 
wyciskania”. Urządzenie umożliwiało pozyskanie 
miodu, lecz niszczyło plastry, które nadawały się 
jedynie do wytopu wosku. Z wytopionego wosku, 
zwłaszcza dziewiczego, odlewano świece
i paschały. 
Na terenie kruszyńskiej  parafii już przed I wojną 
światową istniało bractwo pszczelarskie, którego 
członkowie na specjalnym kole odlewali świece
i paschały do miejscowego kościoła, a nawet
w darze na Jasną Górę. W tym czasie dominowały 
małe pasieki, z wyjątkiem prowadzonej przez 
władającą majątkiem ziemskim rodzinę Lubo-
mirskich.
Podczas drugiej wojny światowej pszczelarstwo 
istniało w ograniczonym zakresie. Nieliczne ule 
były pochowane za ogrodzeniami, przy lasach
i innych ubocznych miejscach.
Obecnie na terenie gminy Kruszyna i w jej 
otoczeniu istnieje duża ilość pasiek.
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XII Międzygminny Konkurs Czytelniczy „Mam wybór”
10 marca 2022 r. w Szkole Podstawowej im. 
Henryka Drzazgi w Lgocie Małej odbył się XII 
Międzygminny Konkurs Czytelniczy „Mam wybór”, 
którego organizatorkami były panie: Monika 
Kluska i Jolanta Gorzelak. Celem konkursu było 
propagowanie czytelnictwa wśród dzieci
i młodzieży oraz promowanie zachowań prozdro-
wotnych poprzez ukazywanie negatywnych 
skutków uzależnień. W tym roku ze względu na 
trudny czas związany z pandemią konkurs odbył 
się zdalnie. Uczniowie łączyli się za pomocą 
platformy Microsoft Teams, a test rozwiązywany 
był na platformie edukacyjnej Testportal.
Uczniowie konkurowali ze sobą w trzech 
kategoriach wiekowych: klasy 1–3, 4 – 6 i 7–8.
W zmaganiach wzięli udział uczniowie ze szkół
z następujących miejscowości: Jacków, Kruszyna, 
Lgota Mała, Rybna i Widzów. Jak w każdym roku 
uczestnicy prezentowali wysoki poziom i wyniki 
pokazały, że zostali bardzo dobrze przygotowani 
przez swoich nauczycieli, za co serdecznie 

dziękujemy, a wszystkim uczestnikom gratulu-
jemy.

Oto zwycięzcy:
klasy 1-3
miejsce I – Dawid Kluska
miejsce II – Joanna Małek
miejsce III – Martyna Kokot, Antonina Kper, 
Szymon Rems
wyróżnienie – Milena Kopiecka, Nadia Wierzba
klasy 4-6
miejsce I – Lena Perlińska, Amelia Rak
miejsce II – Nel Borcuch
miejsce III – Eryk Kręciwilk
wyróżnienie – Marta Gogacz, Emilia Hajdusiewicz
klasy 7-8
miejsce I – Paweł Gogacz, Natalia Postawa
miejsce II – Julia Małek, Bartosz Ościk
miejsce III – Nadia Kubik
wyróżnienie – Kuba Barciś, Martyna Broni-
szewska, Oskar Zawadzki

Osoby utrzymujące pszczoły miodne w zdecy-
dowanej większości zrzeszone są w strukturach 
Koła Pszczelarzy w Kruszynie.
Z posiadanych w Kole dokumentów i zapisków 
oraz przekazów ustnych wiemy, że istniejące 
obecnie Koło Pszczelarzy w Kruszynie funkcjo-
nowało  już przynajmniej od lat siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku. Wartym podkreślenia akcentem 
jego działalności było zasadzanie wspólnie ze 
strażakami ok. 2 tys. drzew lipy wzdłuż oddanej do 
użytku w 1977 roku drogi krajowej nr 1, tzw. 
„Gierkówki”. Wyrośnięte drzewa stanowiły piękną 
aranżację w zdegradowanym krajobrazie i element 
ochrony akustycznej dla przyległych terenów 
zamieszkałych oraz oczywiście przyczyniły się 
znacząco do wzrostu produkcji miodu przez 
lokalne pasieki. Niestety, w ramach przebudowy tej 
drogi na autostradę A1 wszystkie drzewa zostały 
wycięte.
Aktualnie Koło Pszczelarzy w Kruszynie liczy 32 
członków, którzy posiadają 666 rodzin pszczelich. 
Członkami są przede wszystkim pszczelarze 

zamieszkujący i posiadający pasieki na terenie 
gminy Kruszyna, ale do Koła również należą osoby  
z gmin Mykanów, Kłomnice, Częstochowa
i Radomsko. Liczba członków ulega systema-
tycznemu zwiększeniu.
Członkowie Koła oprócz wykonywania czynności 
związanych z prowadzeniem własnych pasiek, 
podejmują działania ekologiczne i edukacyjne.
Od kilku lat w miarę możliwości związanych
z dostępem do odpowiednich terenów nasadzają 
drzewa i krzewy, zwiększając bazę pożytkową dla 
pszczół.
W przedszkolach i szkołach przeprowadzają 
prelekcje na temat roli i znaczenia pszczół dla 
środowiska w którym żyjemy, konkursy wiedzy
o pszczołach, kształtując w ten sposób postawy 
proekologiczne wśród najmłodszych mieszkań-
ców gminy. Dla miejscowych i okolicznych 
pszczelarzy oraz osób zainteresowanych 
założeniem własnej pasieki, w miesiącu marcu 
bieżącego roku Koło zorganizowało specja-
listyczne szkolenie pszczelarskie.
Profesjonalną wiedzę pszczelarską dla 40 
uczestników szkolenia przekazał Pan Profesor 
Paweł Chorbiński z Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wrocławiu.
Koło jest otwarte na przyjęcie nowych członków 
oraz współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi 
problematyką działań na rzecz szeroko rozumianej 
ochrony środowiska oraz podejmowaniem wspól-
nych przedsięwzięć.

Zbigniew Zasępa

Monika Kluska
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„W cudownym świecie z Wami – Niebieskimi Motylami”
2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest 

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Z tej okazji uczniowie klasy 4 Szkoły Podstawowej 

im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Widzowie 

uczestniczyli w ogólnopolski projekcie edukacyjno 

– społecznym „W cudownym świecie z Wami – 

Niebieskimi Motylami”. Głównymi celami projektu 

było budowanie świadomości społecznej dzieci

i młodzieży na temat autyzmu, kształtowanie 

właściwych postaw oraz aktywizacja dzieci, 

sprzyjająca zrozumieniu emocji i uczuć innych 

osób. Im więcej będziemy wiedzieć o  autyzmie, 

tym łatwiej będzie osobom ze spektrum autyzmu 

funkcjonować w społeczeństwie.

Uczniowie przez cały marzec integrowali się 

realizując zadania sprzyjające zrozumieniu emocji 

i uczuć innych osób. Przeczytali i omówili 

opowiadanie „Czarodziejka”, wspólnie wykonali 

pracę plastyczną przedstawiającą błękitnego 

motyla, który był przewodnim motywem projektu,

a także pomagali w wykonaniu gazetki przedsta-

wiającej najważniejsze informacje dotyczące 

trudności z jakimi zmagają się osoby z autyzmem.

Akcja zakończyła się miłym akcentem, czyli 

„Spacerem dla Autyzmu” – przemarsz wokół 

szkoły z niebieskimi elementami. Realizacja 

wszystkich zadań została uwieczniona na 

zdjęciach, które możemy obejrzeć również na 

Magdalena Bugara
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Zagraj, aby dowiedzieć się więcej
Zmieniają się czasy i zmienia się szkoła i potrzeby 
uczniów. Aby ich aktywizować, zainteresować 
nauką i sprawić, by szkoła była przyjazna i nie 
nudna, nauczyciele biorą udział w wielu 
szkoleniach. W dniach 28.02 – 04.03.2022 r. 
nauczycielki ze Szkoły Podstawowej im. Henryka 
Drzazgi: pani dyrektor Izabela Możejko, pani 
Magdalena Kowalczyk, pani Aleksandra Koła-
czkowska i pani Monika Kluska uczestniczyły
w szkoleniu organizowanym przez Fundację 
Wspierania Inicjatyw Rozwoju Lokalnego, które 
realizowane było w ramach Programu Edukacja, 
ma jącego  na  ce lu  zmn ie jszan ie  różn ic 
ekonomicznych i  społecznych w obrębie 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy 
Polską, Islandią, Liechtensteinem oraz Norwegią 
w obszarze edukacji.

Szkolenie pt.: „Zagraj, aby dowiedzieć się więcej – 
Al ternatywne metody edukacj i  formalnej
i nieformalnej w oparciu o ruch i zabawę. 
Intensywne szkolenia dla nauczycieli” miały na 
celu poszerzenie warsztatu dydaktycznego 
nauczycieli o nowe, alternatywne formy edukacji 
formalnej i nieformalnej.
Zajęcia były prowadzone przez trenerki z orga-
nizacji z Islandii przy wsparciu przedstawicieli 
polskiej organizacji.
Podczas szkolenia zostały zaprezentowane nowe 
formy relaksacji uczniów (medytacja – Flower and 
candle breathing), nauki poprzez ruch (Move to the 
midlle) oraz nauki poprzez zabawę (Story bingo).
Poznane metody są już wykorzystywane na 
lekcjach nauczania wczesnoszkolnego oraz 
lekcjach przedmiotowych. Zmieniajmy szkołę na 
lepsze, ale najpierw zacznijmy od siebie.

Izabela Możejko
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Gminne Przedszkole w Lgocie Małej
Już czwarty miesiąc dzieci z Lgoty Małej
i okolic mogą się cieszyć nowym, wyre-
montowanym przedszkolem, którego 
otwarcie nastąpiło 6 grudnia 2021 r. 
Obecnie budynek prezentuje się wspaniale 
– 2 przestronne, kolorowe sale, pokój 
terapeutyczny, pomieszczenia socjalne, 
kilka toalet i łazienek, szeroki korytarz oraz 
nowocześnie wyposażona kuchnia, która 
serwuje zdrowe, smaczne i domowe 
posiłki. Mimo, że budynek powstał na 
murach starego, to obecne przedszkole 
prezentuje się na miarę XXI wieku.
Jest nowocześnie, kolorowo i przytulnie. 
Nasi najmłodsi mają dużo przestrzeni do 
nauki i zabawy. Mamy nadzieję, że wraz
z ustaniem obostrzeń, będą mogły się tu 
odbywać uroczystości i imprezy w których 
będzie mogła uczestniczyć ludność 
lokalna. Do tej pory wszelkie działania 
można było śledzić jedynie na fb. Niektórzy 
wyczekują okazji, by na własne oczy 
zobaczyć, jak wiele się zmieniło.
Najważniejsze jest to, że dzieci bardzo 
chętnie przychodzą do przedszkola, są 
szczęśliwe i roześmiane.  A przecież nie ma 
niczego piękniejszego niż uśmiech 
dziecka.

Monika Kluska




