
Biuletyn informacyjno-społecznyBiuletyn informacyjno-społeczny
Gminy KruszynaGminy Kruszyna

Biuletyn informacyjno-społeczny
Gminy Kruszyna

maj - wrzesień 2022maj - wrzesień 2022maj - wrzesień 2022

Źródło wiedzy o Twojej okolicyŹródło wiedzy o Twojej okolicyŹródło wiedzy o Twojej okolicy

IS
SN

 1
73

4-
88

97
IS

SN
 1

73
4-

88
97

IS
SN

 1
73

4-
88

97

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

Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek, Wikłów

2/742/742/74





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

3maj - wrzesień 2022

 Szanowni Państwo 
Ku naszej radości, wreszcie pandemia trochę „się przyczaiła”. Jak dobrze jest 
nam bez konieczności zakładania maseczek czy ciągłego dezynfekowania rąk. 
Pamiętajmy jednak, że służby epidemiologiczne wciąż zalecają ostrożność
w czasie przebywania w dużych skupiskach ludzi. Szczepienia nadal pozostają 
skuteczną metodą walki ze śmiertelną chorobą jaką jest COVID-19.
Czas wakacji wprowadził nas w błogi stan wyluzowania i radości. Jeżeli
o radości mówimy to mam dla Państwa takie właśnie optymistyczne informacje. 
Otóż pojawiła się dla naszej Gminy przysłowiowa „góra grosza”. No może 
zupełnie sama się nie pojawiła, a była wynikiem odpowiedniego  wnioskowania. 
Najpierw była „burza mózgów” jakie inwestycje wpisywałyby się w założenia 
programowe, potem pisanie wniosków, poprawki wniosków i jeszcze poprawki 
do poprawek…. I jest! W ramach rządowego Programu Inwestycji 
Strategicznych Gminie Kruszyna przypadło ponad 8,7 mln zł w pierwszej edycji. 
10 mln zł w drugiej i 2,5 mln. zł w kolejnej. Ostatnia edycja dedykowana jest 
inwestycjom w miejscowościach w których kiedyś były Państwowe 
Gospodarstwa Rolne. W naszym przypadku dotyczy to Widzowa i Widzówka. 
Zgodnie ze złożonym wnioskiem zamierzamy przebudować drogę w Widzówku 
wraz obiektem mostowym oraz wyremontować wnętrze strażnicy w Widzowie.
Z puli 10 mln zł zaplanowałam wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu 
Gminy, strażnicy w Lgocie Małej i budynku gminnego w którym mieści się 
apteka i poczta w Kruszynie, budowę drogi Bogusławice- Kruszyna i odcinka 
drogi do boiska w Lgocie Małej oraz kontynuację budowy kanalizacji w Lgocie 
Małej. Jest niestety „druga strona medalu”. Wnioski aplikacyjne były 
redagowane na początku roku kiedy ceny materiałów budowlanych były 
zupełnie inne. Realizację zadań planuję rozpocząć w przyszłym roku. Różnica 
pomiędzy kosztorysem inwestorskim a cenami ofertowymi może być bardzo 
duża. Ufam jednak, że znajdę sposób i środki na realizację zamierzonych 
zadań, które znacząco wpłyną na podniesienie standardu życia mieszkańców. 
Dotacja 8,7 mln zł została już wykorzystana. Za pozyskane pieniądze 
przebudowana została droga Łęg-Kijów, w bardzo zaawansowanej realizacji 
jest budowa drogi w Teklinowie i kanalizacji w Bogusławicach.
To nie koniec dobrych wieści. 1 lipca oddana została do użytku droga 
umożliwiająca dojazd do węzła autostradowego w Kościelcu, a tym samym 
połączenie Kruszyny z Częstochową i Radomskiem stało się proste, szybkie
i przyjemne. Podobno wszystko co piękne rodzi się w bólach. Kres uciążliwości 
komunikacyjnych przyjęliśmy z radością i satysfakcją.
Tymczasem wakacje dobiegły końca, rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny. Mam 
nadzieje, że wypoczęci uczniowie z radością wrócili w szkolne ławy. Życzę Wam 
samych szóstek, a nauczycielom satysfakcji z pracy wychowawczej
i dydaktycznej. Urząd Gminy „wrzuca szósty bieg” i pełną parą przygotowujemy 
nowe inwestycje do realizacji i kończymy już rozpoczęte. Na koniec roku 
postaram się poinformować Państwa o rezultatach pracy.
I to by było na tyle. Pozdrawiam serdecznie.
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Wieczór patriotyczny
8 maja 2022 roku w Szkole Podstawowej im. 
Powstańców Styczniowych w Kruszynie odbył się 
koncert „Wieczór patriotyczny”.
Zaproszenie Pani Wójt Jadwigi Zawadzkiej przyjęła 
Pani Poseł Lidia Burzyńska oraz mieszkańcy Gminy 
Kruszyna. Uroczystość rozpoczęła się „Polonezem” 
Michała Kleofasa Ogińskiego – polskim tańcem 
narodowym.
Przed koncertem głos zabrały Pani Wójt oraz Pani 
Poseł. Wystąpienia nawiązywały do tradycji, 
tożsamości  narodowej ,  krzewienia postaw 
patriotycznych oraz pokoju, który dzisiaj jest wartością 
bezcenną.
Wszyscy przybyli Goście mieli przyjemność 
wysłuchać pieśni i  utworów patr iotycznych
w wykonaniu zespołu „Ale!Babki” pod kierownictwem 
Pani Aleksandry Łabędzkiej oraz Orkiestry Dętej 
Kruszyna pod batutą kapelmistrza Pana Dariusza 
Pikora.
„Marsz Europa”, „Rota”, „Bartoszu, Bartoszu”, 
„Pancerni chłopcy”, „Jak długo w sercach naszych”, 
„Pytasz mnie” oraz wspólnie z publicznością 
zaśpiewana pieśń „Przybyli ułani” pobudziły
w sercach ducha patriotyzmu.
„Wieczór patriotyczny” był okazją z jednej strony do 
celebrowania polskich majowych świąt narodowych,
z drugiej natomiast stał się okazją do refleksji nad 
wartościami,  które dla każdego Polaka są 
najważniejsze.
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Powstania Śląskie – spotkanie z historią 
W 2021 roku minęło 100 lat od wybuchu trzeciego 
powstania śląskiego. Obchodzone rocznice 
kolejnych powstań śląskich stały się powodem do 
refleksji nad rolą, jaką odegrały w historii naszego 
kraju. 
W Szkole Podstawowej im. Powstańców 
Styczniowych w Kruszynie zorganizowana została 
wystawa oraz pogadanka dotycząca tematyki 
powstań śląskich. Regionalny Ośrodek Kultury
w Częstochowie zaprezentował najważniejsze 
aspekty przebiegu powstań, a pogadanka
z uczniami klas VII i VIII szkół podstawowych
z terenu Gminy Kruszyny zaowocowała 
pogłębieniem wiedzy historycznej z tego tematu. 
Prelekcję przeprowadził dr Juliusz Sętowski – 
Kierownik Ośrodka Dokumentacji Dziejów 
Częstochowy na temat powstań śląskich. 
Prelekcja połączona była z prezentacją 
multimedialną i wystawą eksponatów. 

Powstania śląskie to trzy konflikty zbrojne na 
Górnym Śląsku, jakie miały miejsce w latach 1919 
– 1921 pomiędzy ludnością polską i niemiecką. 
Odby ły  s ię  w czas ie  ksz ta ł towan ia  s ię 
odrodzonego państwa polskiego po pierwszej 
wojnie światowej. Miały realny wpływ na 
ostateczny kształt granic II Rzeczypospolitej.  
Pierwsze Powstanie śląskie trwało od 16 
sierpnia do 24 sierpnia 1919 roku. Pomimo klęski, 
powstanie zwróciło uwagę opinii publicznej na 
Górny Śląsk. 
Drugie Powstanie śląskie trwało od 19/20 
sierpnia do 25 sierpnia 1920 roku. Wybuchło po 
licznych aktach terroru ze strony niemieckiej. 
Powstanie było zorganizowanym działaniem zaraz 
po wezwaniu do walki przez Wojciecha Korfantego 
i zakończyło się sukcesem.  
Trzecie Powstanie śląskie trwało od 2/3 maja do 
5 lipca 1921 roku. Było planowane na długo przed 
plebiscytem na Górnym Śląsku, na wypadek 
zwycięstwa zwolenników pozostawienia Górnego 

Śląska w granicach Niemiec. Powstaniem kierował 
Wojciech Korfanty, a główny cel to poprawa 
niekorzystnego dla Polaków wyniku plebiscytu na 
Górnym Śląsku. 5 lipca 1921 roku został zawarty 
rozejm. Obszar przyznany Polsce powiększony 
został do ok. 1/3 spornego terytorium. Polsce 
przypadło 50% hutnictwa i 76% kopalń węgla,
a uzyskane tereny miały ogromne znaczenie dla 
gospodarki odradzającej się Polski.

Paweł Klekot
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Narodowe Czytanie 2022
Gmina Kruszyna jak co roku przystą-
piła do ogólnopolskiej akcji Narodo-
wego Czytania. W trwającym Roku 
Romantyzmu Polskiego czytano 
„Ballady i romanse” Adama Mickie-
wicza.
„Ballady i romanse” zostały opu-
blikowane w czerwcu 1822 roku
w Wilnie jako główna część pierwsze-
go tomu Poezyj Adama Mickiewicza. 
Pisany w latach 1819–1821 cykl 
wierszy wyznaczył początek dziejów 
poezji romantycznej w Polsce, stając 
się dla nowej epoki jednym z najwa-
żniejszych punktów odniesienia. To 
zbiór nowatorski i oryginalny,a jedno-
cześnie ujmujący naturalnością stylu
i prostotą języka. Wiersze ukazują 
szerokie możliwości pisarskie wybi-
tnego autora, który na tle nastrojowej przyrody wykreował fascynujący i wyjątkowy świat pełen 
uczuciowości, fantazji i ludowej moralności. Zbiór Mickiewiczowskich poezji rychło stał się literackim 
wydarzeniem, wzbudzając wielki entuzjazm wśród miłośników literatury narodowej. Do dziś wiersze tego 
cyklu są niezwykle popularne, a ich współczesne znaczenie dla polskiej kultury potwierdza Rok 
Romantyzmu Polskiego, ogłoszony w 2022 roku z okazji dwóchsetlecia wydania zbioru.
W dniu 6 czerwca do wspólnego czytania przystąpili seniorzy z Klubu Seniora w Kruszynie oraz uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Kruszynie, którzy podczas tegorocznej odsłony akcji po raz kolejny wykazali się 
niezwykła inwencją. Wspólne czytanie znów pokazało, że w naszych wybitnych dziełach literackich 
ugruntowane zostały uniwersalne wartości. I że wszyscy lubimy do nich wracać, bo są mądre, świetnie 
napisane i wciąż przynoszą dużo satysfakcji czytelnikom.
Serdeczne podziękowania dla pani Jadwigi Zawadzkiej Wójta Gminy Kruszyna za osobiste zaangażowanie 
w promowaniu tej pięknej akcji.

Pacyfikacja Pieniek Szczepockich
w czasie II wojny światowej
 4 stycznia 1944 roku. Wczesny poranek. 
Obława. Ciągnąca się linia na biało ubranych
z psami żandarmów. Za nią druga linia ubranych 
na zielono w hełmach. Szli od torów od strony 
Jackowa, zatrzymali się koło rzeki w Szczepo-
cicach. Zaczęło się wczesnym rankiem. Z domów 
powywlekano wszystkich mężczyzn. Zebrano ich 
w stodole Jana Orzińskiego, obstawionej przez 
żołnierzy niemieckich z karabinami maszynowymi. 
Podzielono mężczyzn na 2 grupy: 1 grupa została 
popędzona do lasu (Młynek) w kierunku Kruszyny. 
Musieli nieść karabiny bez amunicji „zmęczonym” 
hitlerowcom. (Wówczas w lesie przebywało ok. 
2000 partyzantów z Rosji; zostali oni zrzuceni
z samolotów). II grupę 18. mężczyzn (Antoni 
Dziubek, s. Michała, lat 46; Władysław Kaczyński, 
s. Kazimierza, lat 25; Ignacy Kokoszka, s. Wa-
wrzyńca, lat 43; Józef Kowalczyk, s. Józefa, lat 29; 
Adam Kupka, s. Marianny, lat 37; Adolf Kupka; 
Wacław Majsy, s. Juliana, lat 39; Zygmunt Mysłek, 

s. Władysława, lat 30; Jan Orziński, s. Piotra, lat 
57; Stefan Orziński, s. Jana, lat 25; Edward 
Politański, s. Bolesława, lat 25; Władysław Porada, 
s. Stanisława, lat 27; Stefan Rygał, s. Stanisława, 
lat 40; Stefan Stacherski, s. Tomasza, lat 35; 
Stanisław Topolski, s. Marcina, lat 37; Józef 
Wieczorek, s. Stanisława, lat 32; Józef Zatoń, s. 
Stanisława, lat 35; Józef Żurek, s. Teofila, lat 33) 
wywieziono samochodami i najpierw osadzono w 
areszcie w Radomsku, a stamtąd przetranspo-
rtowano do więzienia na Zawodziu w Częstocho-
wie, skąd trafili do obozu koncentracyjnego Gross 
Rosen. Po upływie ok. 3 tygodni pobytu w obozie 
Gross Rosen, 3 z zabranych mężczyzn z Pieniek 
wywieziono do podobozu w Brzegu Dolnym 
(Arbeitslager Dyhernfurth I), gdzie pracowali przy 
napełnianiu pocisków gazem bojowym, przez 12 
godzin dziennie. Byli to: Wacław Majsy, Józef 
Zatoń, Józef Kowalczyk. W styczniu 1945 roku 
więźniowie tego podobozu zostali przetranspo-

Przedruk z „Głosu Gminy” nr 3/10 
październik/listopad 2007
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rtowani do obozu w Mauthausen. Tam pracowali 
przy kopaniu rowów melioracyjnych. Po wojnie,
z obozów powrócili tylko: Wacław Majsy, Józef 
Zatoń i Józef Żurek.
Dzień 4 stycznia zapisał się krwawo nie tylko
w historii Pieniek Szczepockich, ale i okolicznej wsi 
Szczepocice, skąd 13 osób zastrzelono, zaś
5 zabrano do obozu koncentracyjnego w Gross 
Rosen. Dodatkowo w dniu 15 stycznia 1944 roku 
ze Szczepocic do obozu pracy w Blizinie 
wywieziono 49 osób.
6 stycznia. Przez cały dzień warta hitlerowców 
chodziła po polach i lesie, otaczających wieś.
W końcu wsi stało ok. 7 niemieckich samochodów. 
Domy palono z dwóch końców wsi równocześnie. 
Spalono 12 zabudowań należących do: Kazi-
mierza Kaczyńskiego, Jana Kwarciaka, Władysła-
wa Mysłka, Ignacego Kokoszczyka, Wincentego 
Kowalczyka, Józefa Wieczorka, Zofii Dziubek, 
Agnieszki Orzińskiej, Józefy Nawrot, Julianny 
Rygał, Józefa Kwarciaka oraz Władysława
i Stanisława Worwągów. Pozostały tylko
3 zabudowania: Zatonia, Żurków i Stacherskich.
Do stodoły tych ostatnich, obstawionej żanda-
rmami niemieckimi z karabinami maszynowymi, 
zebrano wszystkich mieszkańców wsi. Byli oni 
zakładnikami. Na wypadek, gdyby w którymś
z palonych zabudowań znaleziono partyzantów, 
wtedy mieli spłonąć wszyscy. W ostatniej chwili 
przyjechał, z pobliskiej wsi Szczepocice starszy 
żołnierz niemiecki, który zabronił palić ludzi.
- Darujemy wam życie, bo nie znaleźliśmy żadnego 
partyzanta - powiedział. W tym czasie jeden
z pozostałych żandarmów płakał. Podobno jeden 
partyzant przebywał wówczas w stodole sąsiedniej 
do stodoły Stacherskich, u Wieczorków. Jak potem 
opowiadał, miał zamiar przebić się bagnetem, 
gdyby żandarmi go znaleźli.
W dniach 4 -7 stycznia 1944 roku zastrzelono
w Pieńkach Szczepockich: Wacława Boże-
ńskiego, lat 50; Bolesławę Kaczyńską, lat 30, której 
zwłoki spłonęły w trakcie palenia zabudowań przez 
żandarmów; Józefa Kwarciaka, lat 50; Jana 
Zatonia, s. Stanisława, lat 31.
Przed feralnym styczniem 1944 roku, jeszcze

w 1943 do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu 
- Brzezince trafił także ojciec mojego rozmówcy 
(wówczas z Pieniek został zabrany tylko on), 
Stanisław Jezuita w wieku 32 lat, jako więzień 
polityczny, skąd został przewieziony 6.12.1944 r. 
do obozu w Mauthausen. Zginął 11 marca 1945 
roku.
Ofiarą hitleryzmu niemieckiego był także Lucjan 
Kupka, który około 1943 roku został przez 
niemieckich żołnierzy pobity śmiertelnie. Miał 
wtedy ok. 18 lat. Powodem pobicia było zbieranie 
drzewa w lesie.
W marcu 1944 roku zastrzelony przez żandarmów 
niemieckich został, kolejny mieszkaniec Pieniek, 
Stanisław Zatoń.
W 1945 roku pozostałość frontu niemieckiego, 
idącego od Piotrkowa, znów nie oszczędziła 
Pieniek Szczepockich. Żołnierzy niemieckich było 
ok. 5.000. Byl i  wszędzie. Zatrzymali się 
wieczorem. Wówczas odbyła się strzelanina, 
między nimi a oddziałem rosyjskiego wojska, 
stacjonującego w Szczepocicach. Niemcy zostali 
ostrzelani z czołgów rosyjskich. Zginęło ich ok. 23, 
reszta w zasłonie dymnej uciekła do lasu
w kierunku Kruszyny.
Sprawcami opisanych zbrodni byli funkcjonariusze 
żandarmerii z Radomska, posterunków żanda-
rmerii w Chorzenicach i Gidlach, jak również 
funkcjonariusze gestapo z placówek w Często-
chowie i Radomsku, m. in. Erich Heuer, który za 
"zasługi" w tej akcji został przedstawiony do 
odznaczenia, Wojennym Krzyżem Zasługi
z Mieczami II Klasy.
Nazwiska wszystkich mieszkańców Pieniek 
Szczepockich, którzy zginęli podczas II wojny 
światowej widnieją na tablicy pomnika poświę-
conego ofiarom hitleryzmu w Pieńkach Szczepo-
ckich (na zdjęciu poniżej).
(Niniejszy artykuł powstał na bazie wywiadu
z Mieczysławem Jezuitą, mieszkańcem Pieniek 
Szczepockich, naocznym świadkiem tych 
wydarzeń oraz postanowienia Okręgowej Komisji 
Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w Łodzi).
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83. rocznica wybuchu II wojny światowej
Wrzesień to miesiąc szczególny dla nas, Polaków, 
dla naszej pamięci historycznej i tożsamości 
narodowej.
W tym roku obchodzimy 83. rocznicę wybuchu II 
wojny światowej, najtragiczniejszego wydarzenia 
XX wieku. Wojna pozostawiła po sobie rany do dziś 
niezagojone. Do dziś nie wiemy, gdzie zostały 
pochowane ciała sześciu milionów Polaków, którzy 
ginęli na wszystkich frontach wojny czy w obozach 
zagłady.
W czasie wojny ginęli wszyscy: dzieci, starsi, 
wojskowi, cywile, prości i uczeni. Wojna dotknęła 
wszystkich Polaków. Nie oszczędziła również 
mieszkańców gminy Kruszyna.
W niedzielę czwartego września w naszej gminie 
odbyły się uroczyste obchody 83. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej i „Krwawego 
poniedziałku”.
Czwartego września 1939 roku hitlerowcy dokonali 
mordu na mieszkańcach Kruszyny. Zbrodnia była 
odwetem za zabójstwo niemieckiego żołnierza,
o które niesłusznie posądzono mieszkańców 
Kruszyny. Bezbronną ludność pognano pod mur 
cmentarza i rozstrzelano.
W poniedziałek 4 września 1939 roku hitlerowcy 
dokonali także egzekucji na bezbronnej ludności 
Widzowa. Rozstrzelano 12 osób. Zginęli również 
mieszkańcy Bab i Jackowa.
Uroczystości upamiętniające ofiary II wojny 
światowej,  a w szczególności  poległych 
mieszkańców naszej gminy odbyły się w Kruszynie 
i Widzowie.
Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą św. 
odprawioną równocześnie w Kościele św. Macieja 
Apostoła w Kruszynie i w Kościele Nawiedzenia 
NMP w Widzowie.
Kolejnym punktem uroczystości było oddanie 
hołdu poległym, które miało miejsce pod 
Pomnikiem Pamięci w Kruszynie i w Widzowie.

W Kruszynie drugą część uroczystości rozpoczęła 
Pani Wójt Gminy Kruszyna Jadwiga Zawadzka, 
wygłaszając przemówienie, w którym przywołała 
tragiczne wydarzenia z września 1939 roku.
W Widzowie przemówienie w imieniu Pani Wójt 
Gminy Kruszyna Jadwigi Zawadzkiej wygłosiła 
Pani Sekretarz Gminy Kruszyna Małgorzata 
Wierzbicka.
Kolejnym punktem uroczystości było złożenie 
biało-czerwonych kwiatów przez poszczególne 
delegacje mieszkańców naszej gminy.
Uroczystości uświetnił występ artystyczny
w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. 
Powstańców Styczniowych w Kruszynie oraz 
uczniów Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego 
Jana Pawła II w Widzowie. 
W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele 
Urzędu Gminy Kruszyna, radni Gminy Kruszyna, 
poczty sztandarowe Ochotniczych Straży 
Pożarnych naszej gminy, poczty sztandarowe 
Szkoły Podstawowej im. Powstańców Stycznio-
wych w Kruszynie oraz Szkoły Podstawowej im. 
Ojca Świętego Jana Pawła II w Widzowie, 
dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i mieszkańcy 
naszej gminy.
Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła 
Orkiestra Dęta Kruszyna.
Dramat II wojny światowej nie jest tylko 
doświadczeniem, podręcznikową przeszłością, 
ale i przestrogą dla przyszłych pokoleń. Pamiętać 
o nich będziemy, ponieważ rozumiemy, że naród, 
który zapomni o swej przeszłości, skazany jest na 
bolesne doznania.
Niech na zawsze w pamięci naszego narodu 
pozostaną imiona tych, którzy życie oddali dla 
ojczyzny. To dzięki nim możemy żyć teraz w wolnej 
ojczyźnie. Niech ich niezłomna i bohaterska 
postawa będzie dla nas drogowskazem w nauce, 
pracy i służbie dla Rzeczypospolitej.

Justyna Milejska-Cień, Aneta Musiał
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Rajd rowerowy
W sobotę 23 lipca po raz kolejny z inicjatywy Wójta 
Gminy Kruszyna odbył się rajd rowerowy. 
Zaproszenie na imprezę wystosowane było do 
wszystkich mieszkańców i przyjaciół Gminy 
Kruszyna oraz amatorów jazdy rowerem. Termin 
rajdu zaplanowany został znacznie wcześniej. 
Wówczas nikt nie przewidział, że nad nasz kraj 
napłynie afrykański upał. W tegorocznym rajdzie 
udział wzięło 45 osób. To niestety mniej niż
w latach poprzednich. Zapewne amatorzy dwóch 
kółek nie chcieli ryzykować wysiłku w upale.
Do pokonania była trasa wynosząca 40 km. Start
o godzinie 13 z placu targowego w Kruszynie przez 
Bogusławice, Jamno, Broniszew, Kuźnicę, 
Zakrzówek, Jankowice, a meta była w Łęgu
w smażalni ryb KEJA.
W punkcie startowym uczestnicy otrzymali zapas 
wody mineralnej  i  symbol iczne gadżety 
reklamowe. Słowa powitania do cyklistów skiero-
wała Wójt Gminy Kruszyna. Rajd poprowadził 
Łukasz Reterski. Bezpieczeństwo zapewniali 
tradycyjnie już strażacy ochotnicy z Widzowa, 
Lgoty Małej i Łęgu.
Z początku temperatura powietrza wynosiła ponad 
30 stopni C. Mimo to wszyscy “się jakoś trzymali”, 
nikt nie zrezygnował z kontynuowania jazdy, było 
wesoło i życzliwie. Po drodze w Broniszewie 
spotkaliśmy nowożeńców, którym zaśpiewaliśmy 

sto lat i życzyliśmy szczęścia na nowej drodze 
życia. Dalej trasa rajdu przebiegała leśnymi 
drogami, niestety piaszczystymi. Wielokrotnie 
trzeba było niektóre odcinki pokonywać pieszo. 
Pierwszy postój regeneracyjny zaliczyliśmy w uro-
kliwym miejscu przy zakolu rzeki Kocinki. Wspólna 
fotografia i dalej w drogę, gdyż pogoda zaczęła się 
zmieniać. Nadciągnęły ciężkie, ciemne chmury 
zwiastujące deszcz. Na szczęście opady były 
niewielkie. Obniżyła się troszkę temperatura 
powietrza i dalej jazda rowerem była przyjemna. 
Wyznaczona trasa była bardzo urokliwa. Piękne 
lasy, dzika przyroda towarzysząca nurtowi rzeki 
Kocinki i Warty.
Około godziny 17.30 dojechaliśmy do Łęgu trochę 
zmęczeni, bardzo zakurzeni, ale usatysfakcjo-
nowani. Każdy z uczestników rajdu mógł posilić się 
pysznym bigosem.
Cykliści  rozbili się na mniejsze grupy, niektórzy 
szybko udali się w drogę powrotną do domu inni 
rozpoczęli dłuższe biesiadowanie dyskutując
o wrażeniach z ostatnich kilku godzin.
Imprezę należy uznać za bardzo udaną.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy 
wytrwałości i kondycji. Zapraszamy za rok na 
kolejny rajd również tych którzy w tym roku 
“odpuścili”. Już dziś gwarantujemy miłą atmosferę i 
niezapomniane wrażenia.
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Zielona szkoła w Bułgarii
Ostatnie dni roku szkolnego uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Powstańców Styczniowych
w Kruszynie oraz Szkoły Podstawowej im. H. 
Drzazgi w Lgocie Małej spędzili w Słonecznym 
Brzegu w Bułgarii.
Bułgaria jest krajem leżącym na Półwyspie 
Bałkańskim, który swoją bogatą historią, prze-
piękną przyrodą, ciepłym klimatem, a także 
nowoczesnymi kurortami przyciąga coraz więcej 
turystów. 
Obszar Bułgarii charakteryzuje się ogromnym 
zróżnicowaniem przyrodniczym terenu- północną 
granicę stanowi Dunaj, wschodnią Morze Czarne, 
w środkowej części kraju rozciąga się pasmo 
Starej Płaniny, zaś na południu pasma gór Riły
i Strandzy. Wszystko to tworzy niezwykłe 
bogactwo i piękno naturalne tego niewielkiego 
kraju. Historia Bułgarii jest niezwykle ciekawa. 
Wielowiekowe wpływy różnych kultur kształtowały 
obraz Bułgarii i dziś stanowią o jej różnorodności
i niepowtarzalnej atmosferze. W czasach staro-
żytnych przebywali tutaj Turcy, Grecy oraz 
Rzymianie, którzy pozostawili po sobie budowle, 
które dziś jako zabytki można podziwiać chociażby 
w Neseberze czy Sozopolu. 
Słoneczny Brzeg to bułgarski kurort na wybrzeżu 
Morza Czarnego w obwodzie Burgas. Jest 
najlepiej rozwiniętym plażowym ośrodkiem
w Bułgarii pod względem zaplecza turystycznego
i poziomu świadczonych usług. Fantastyczna, 
piaszczysta plaża łagodnie schodząca do morza, 
które ma średnią temperaturę 28 stopni, osłonięta 
jest wydmami. 
Uczestnicy wyjazdu zażywali kąpieli morskich oraz 
podziwiali piękno przyrody Półwyspu Bałka-
ńskiego. Odwiedzili również jedno z najstarszych 
miasteczek w Europie- Neseber, które od 1984 
roku widnieje na liście UNESCO. Z daleka 
bułgarski Neseber wygląda jak maleńka wysepka 
położona niedaleko lądu. Gdy widoczność staje się 
lepsza, dostrzegamy czerwone dachy i groblę 
łączącą miasteczko z brzegiem. Neseber uważany 
jest przez wielu podróżników za perełkę 
bałkańskiej architektury. Przed kamiennym 
wejściem do miasta widnieje napis mówiący, że 
znajdujemy się w miejscu, które zamieszkane było 

już ponad cztery tysiące lat temu. Najpierw 
gospodarzami byli tu Trakowie, potem Grecy, 
którzy ufortyfikowali miejscowość, broniąc się
w ten sposób przed morskimi grabieżcami. Cała 
wysepka wznosi się na skalistym skrawku lądu
o długości 850 m i szerokości 300 m. Aż trudno 
uwierzyć, ale na tak niewielkim obszarze
w przeszłości rozsianych było około 80 cerkwi
i kaplic. Wszystkie budowano w tym samym stylu, 
nakładając na siebie naprzemiennie biały kamień
i czerwoną cegłę.
W poprzeczne pasy wkomponowano wsparte na 
pionowych pilastrach pasiaste łuki oraz fasady 
dekorowane ceramicznymi tarczami i rozetami. 
Uczniowie mogli obejrzeć ruiny bazyliki, znanej 
również jako Stara Mekropol ia,  cerkiew 
Pantokratorską, św. Joana Aliturgetosa z amfi-
teatralnie położonymi schodami, św. Jana 
Chrzciciela z pięknymi malowidłami i wiele innych 
cennych zabytków.
Wąziutkie uliczki zachwycają nie tylko zabytkami, 
ale i widokami na morze oraz sąsiadujący
z Neseberem bułgarski kurort Słoneczny Brzeg.
W czasie pobytu odbywało się wiele zajęć o chara-
kterze sportowym, artystycznym i rekreacyjnym. 
Na basenie znajdującym się na terenie hotelu 
miały miejsce zawody pływackie, których 
zwycięzcy zostali obdarowani nagrodami. Swoje 
umiejętności artystyczne uczniowie mogli 
zaprezentować na hotelowej scenie podczas 
programu „Pokaż, na co cię stać!”. Mogliśmy w nim 
podziwiać występ taneczny grupy „Ginger Mafia”, 
niezwykle zachwycający występ „Słowianeczek”. 
Usłyszeliśmy także mistrzowską recytację 
Inwokacji „Pana Tadeusza”, melorecytację 
„Lokomotywy” J. Tuwima oraz solowy występ 
wokalny.
W ramach integracji grupy odbyły się dwie 
dyskoteki oraz wiele pieszych wycieczek po 
okolicy.
Mimo długiej drogi prowadzącej przez Słowację
-Węgry-Serbię uczestnicy wyjazdu wrócili pełni 
pozytywnych wrażeń i niezapomnianych wspo-
mnień. Z niecierpliwością czekają na następny 
wyjazd.

Justyna Milejska-Cień
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Wakacje na sportowo

Podczas tegorocznych wakacji dzieci i młodzież 
naszej gminy mieli możliwość aktywnego 
spędzania czasu wolnego.
Zarząd ULKS „Oleńka”, wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom uczniów i ich rodziców, przygotował 
bogatą ofertę wyjazdów o charakterze sportowo
- rekreacyjnym.
Pierwszy z nich to kilkudniowy obóz sportowy 
zorganizowany do Centralnego Ośrodka Sportu 
„Cetniewo” we Władysławowie. Wyjazd odbył się 
 dniach 25.06.2022-02.07. 2022 r. Podczas pobytu 
w COS uczestnicy mieli możliwość doskonalenia 
swoich umiejętności sportowych w profesjonalnie 
wyposażonych obiektach sportowych: hali 
sportowej, pływalni, siłowni i stadionie. Poza tym 
korzystali z kąpieli morskich i plażowania.
Dodatkowym atutem wyjazdu były spotkania
z mistrzami olimpijskimi i gwiazdami sportu: 
Wojciechem Nowickim- mistrzem olimpijskim
w rzucie młotem, Justyną Kowalczyk - medalistką 

Igrzysk Olimpijskich w narciarstwie biegowym, 
Małgorzatą Glinką - medalistka Mistrzostw Europy 
w piłce siatkowej, Leszkiem Cichym - Himalaistą, 
który jako pierwszy zdobył niezdobyty zimą szczyt 
najwyższej góry świata Mount Everest.
Drugi obóz sportowy to wyjazd do Centralnego 
Ośrodka Sportu w Szczyrku, który odbył się
w dn.15-21.07.2022. Uczestnikami tego wyjazdu 
byli młodsi uczniowie. Wyjazd również sprzyjał 
rozwojowi umiejętności sportowych. Pozwolił 
również podziwiać uroki przyrody górskiej
i poznawać tradycje. Uczestnicy obozu, oprócz 
zajęć sportowych, uczestniczyli w różnych 
formach rekreacji. I tu również mieli możliwość 
spotkani gwiazd sportu: Piotra Żyły, Dawida 
Kubackiego, Jakuba Wolnego.
Oprócz kilkudniowych wyjazdów, w czasie wakacji 
miały miejsce także wyjazdy jednodniowe 
promujące zdrowy styl życia. Chętni uczniowie 
odwiedzili: Centrum Sportowo-Rekreacyjne 
„Scout Sport” w Częstochowie, Park Trampolin 
„Stacja Grawitacja” w Częstochowie oraz 
dwukrotnie Park Wodny w Częstochowie. Podczas 
drugiego pobyty w Parku Wodnym uczestnicy 
wyjazdu świętowali jego pierwsze urodziny. Mieli 
możliwość skosztowania urodzinowego tortu, 
otrzymali również słodkie niespodzianki, które 
czekały na nich w szafkach.
Wakacyjne wyjazdy jednodniowe zostały 
dofinansowane z Gminnego Programu Profi-
laktyki, którego głównym celem jest promowanie 
zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałanie 
różnego rodzaju uzależnieniom.

Justyna Milejska-Cień

Sen o Warszawie

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Oleńka” 
działający w naszej gminie prowadzi nie tylko 
działalność sportową, lecz także kulturalną.
Dowodem tego jest realizacja projektu „Sen
o Warszawie”, którego głównym celem były 
cykliczne wyjazdy do miasta stołecznego 
Warszawa, podczas których uczestnicy oprócz 
możliwości udziału w wydarzeniach sportowych 
zwiedzili najważniejsze zabytki Warszawy, 
odwiedzili wybrane muzea i miejsca pamięci 
narodowej. Pierwszy wyjazd do Warszawy odbył 
się w kwietniu. Jego uczestnikami byli dzieci
i młodzież naszej gminy, którzy wzięli udział
w meczu piłki nożnej Legii Warszawa i Lechii 
Gdańsk. W drugim dniu pobytu uczestnicy 

zwiedzili Muzeum Katyńskie, upamiętniając w ten 
sposób wszystkich Polaków zamordowanych
w Katyniu.
Celem drugiego wyjazdu do Warszawy, który miał 
miejsce drugiego maja był udział w meczu piłki 
nożnej o Puchar Polski pomiędzy drużyną Raków 
Częstochowa i Lechem Poznań rozgrywanym na 
Stadionie Narodowym.
Kolejny wyjazd odbył się ósmego sierpnia, a jego 
głównym celem było uczczenie pamięci ofiar 
powstania warszawskiego. Uczestnicy wycieczki 
odwiedzili warszawskie Powązki, zapalając znicze 
na grobach bohaterów narodowych. Zwiedzili 
Muzeum Powstania Warszawskiego i Łazienki 
Królewskie. Mieli również możliwość przejazdu 
warszawskim metrem.
Podczas ostatniego wyjazdu mającego miejsce 29 
sierpnia uczestnicy zwiedzili Pałac Kultury i Nauki 
oraz Stare Miasto.
Uczestnikami wyjazdów byli dzieci, młodzież oraz 
rodzice.
Podsumowaniem projektu było przygotowanie 
pamiątkowych koszulek.

Justyna Milejska-Cień
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Wycieczka dla najlepszych
22 czerwca 2022 r. o godzinie 5.50 wyruszył
z Kruszyny do Łodzi autokar wiozący najlepszych 
uczniów naszej gminy na wycieczkę, ufundowaną 
przez Gminę Kruszyna. Pierwszym punktem 
programu był pobyt w Arena Laser Games, czyli 
laserowa gra dwóch zespołów na specjalnie 
stworzonej arenie, w formie labiryntu. Kolejnym 
punktem było Experymentarium, czyli połączenie 
nauki z zabawą. Po krótkiej prelekcji uczniowie 
samodzielnie przeprowadzali eksperymenty
i doświadczenia z dziedziny fizyki, biologii i chemii. 
Następnie pan przewodnik zabrał nas na spacer  
ul. Piotrkowską, gdzie podziwialiśmy zabytkowe 
kamieniczki, Aleję Gwiazd, Pasaż Róż, Ławeczkę 

Tuwima, Fortepian Rubinsteina, itp. W restauracji 
zjedliśmy pyszny obiad i wyruszyliśmy do ZOO
i Orientarium. Orientarium to najnowocześniejszy 
w Europie pawilon poświęcony florze i faunie Azji – 
słonie indyjskie, makaki, krokodyle, orangutany,
a także rafa koralowa, rekiny, płaszczki, rybka 
Dory. 
Piękna pogoda, mnóstwo atrakcji, ciekawy 
program, grzeczni uczniowie i sponsor sprawili, że 
wycieczka udała się znakomicie. Tego typu 
nagroda dodatkowo motywuje naszą młodzież do 
wytężonej pracy w przyszłym roku szkolnym.
Serdecznie dziękujemy p. Wójt Gminy Kruszyna
- Jadwidze Zawadzkiej.

Henryk Drzazga jest z nami
5 czerwca 2022 r. to ważna data dla społeczności 
Lgoty Małej. W 2020 r. pandemia pokrzyżowała 
wiele planów, w tym świętowanie wraz ze 
społecznością lokalną nadania imienia Henryka 
Drzazgi naszej szkole oraz otwarcia wyremonto-
wanego przedszkola. Aby uhonorować wkład 
mieszkańców w poczynione przygotowania na 
rzecz przyznania naszej szkole imienia oraz 
zaangażowanie w poszukiwanie funduszy na 
remont przedszkola, 5 czerwca dla miejscowej 
społeczności został zorganizowany Dzień Patrona 
w połączeniu ze świętowaniem otwarcia nowo 
wyremontowanego przedszkola.
Na uroczystość zostali zaproszeni członkowie 
rodziny pana Henryka Drzazgi, pani wójt Jadwiga 
Zawadzka wraz z radnymi, sołtysi oraz dyrektorzy 
placówek oświatowych. Na obchody przybyło 
wielu mieszkańców, którzy mogli obejrzeć: 
prezentację sztandaru, kronikę szkoły, prezentację 
o patronie, występy naszych artystów ze szkoły
i przedszkola, pokaz gimnastyki i akrobatyki
w wykonaniu uczniów z Klubu Sportowego 

„Oleńka” oraz wysłuchać: hymnu szkoły, recytacji 
wierszy, koncertu gry na dzwonkach oraz koncertu 
Orkiestry Dętej OSP Kruszyna.
Obchody tej uroczystości przybrały formę pikniku 
rodzinnego, zorganizowanego wspólnymi siłami 
przez panią dyrektor, nauczycieli szkoły i prze-
dszkola, pracowników obsługi, dzieci, rodziców
i mieszkańców. To właśnie ta jedność, trud, wysiłek 
i zaangażowanie są wartościami, które tak wysoko 
cenił pan Henryk Drzazga. Zjednoczenie naszego 
społeczeństwa przy organizacji tych uroczystości 
pokazuje, że wzorce, które wpajał nasz patron 
swoim szkolnym dzieciom, przeszły na następne 
pokolenia.
Dlatego przeprowadzenie uroczystości na cześć 
pana Henryka Drzazgi to ogromny ukłon w stronę 
naszego patrona. Jest to podziękowanie za 
wieloletnią pracę oraz poświęcenie na rzecz 
uczniów, ich rodziców i wszystkich mieszkańców 
naszego terenu. Uczczenie pamięci pana Henryka 
Drzazgi w ten sposób stało się naszą powinnością
i zaszczytem.
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Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Gmina Kruszyna otrzymała dofinansowanie w 
ramach programu rządowego „Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.
Celem programu jest wspieranie organów 
prowadzących placówki oświatowe w obszarze 
rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez 
promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa 
oraz poprawa oferty bibliotek publicznych.

Dofinansowanie w roku 2022 otrzymała Gminna 
Biblioteka Publiczna w Kruszynie oraz trzy 
przedszkola:
- Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie 

dofinansowanie w kwocie 6.461 zł.
- G m i n n e  P r z e d s z k o l e  w  K r u s z y n i e 

dofinansowanie w kwocie 2.500,00 zł 
- G m i n n e  P r z e d s z k o l e  w  W i d z o w i e 

dofinansowanie w kwocie 2.500,00 zł 
- Gminne Przedszkole w Lgocie Małej w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Lgocie Małej 
dofinansowanie w kwocie 2.500,00 zł 

Otrzymane dofinansowanie zostanie przezna-
czone na zakup i zdalny dostęp do nowości 
wydawniczych, elementów wyposażenia do 
bibliotek przedszkolnych oraz na realizację działań 
promujących czytelnictwo.

Teatr w Kruszynie – „CEBULA”
W Szkole Podstawowej w Kruszynie Fundacja 
Oczami Brata w partnerstwie z Fundacją Teatr 
Nowy w Częstochowie w ramach programu 
„Kultura dostępna” 2022, dofinansowanego ze 
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego zaprezentowała spektakl pt. 
„Cebula” w reżyserii Marka Ślosarskiego. 
Wszystko zaczęło się od książki „Wystarczy 
kochać”, napisali ją wspólnie Jadwiga i Paweł 
Bilscy. W pierwszej części przedstawiono historię 
rodziny wychowującej dziecko z Zespołem Downa, 
czyli jest to płynąca prosto z serca opowieść matki. 
W drugiej części brat i syn opisuje swoja 
działalność społeczną i początkową działalnością 
Fundacji Oczami Brata. 
„Trudno mi nawet pomyśleć, o czym myślę” – mówi 
główny bohater, który niczym tytułowa cebula, ma 
tyle warstw, że aż trudno dostać się do środka. 
Twórcy spektaklu jednak tego dokonali, sięgają do 
wnętrza osoby z niepełnosprawnością, nadają 
myślom kolory, nazywają uczucia. Docierają 
jednak dużo głębiej, przez ludzkie historie ukazują 
to, jak żyją rodziny osób z niepełnosprawnościami. 
Odczarowują schematy, łamią uprzedzenia, 
pokazują to, że świat ten ma rozmaite odcienie, tu 
nie ma miejsca na wyłącznie czerń i biel. Pomagają 

zrozumieć, szukają odpowiedzi i udzielają ich na 
pytania innych. Przede wszystkim mówią jednak o 
miłości. Bo tak naprawdę wystarczy po prostu 
kochać. A to bywa najtrudniejsze. 
Organizatorem spotkania była Gminna Biblioteka 
Publiczna w Kruszynie.

Seniorzy z Klubu Seniora w Kruszynie
stawiają na… profilaktykę zdrowia
W dniu 05.05.2022r.dla uczestników Klubu 
Sen io ra  i  Ko ła  Emery tów w  Kruszyn ie 
zorganizowany został wykład „Profilaktyka 
zdrowia dla Seniorów”.
W trakcie spotkania Seniorzy w sposób bardzo 

przystępny dowiedzieli się o leczniczym działaniu 
niskich temperatur, sposobach na uciążliwą 
bezsenność oraz jak ważny jest relaks w życiu 
człowieka. Przedstawiono również wiele nowinek
z zakresu medycyny niekonwencjonalnej, które 
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mogą inspirować Seniorów w poprawie stanu 
zdrowia, tu na przykład m.in. podano powrót do 
stosowania pijawek lekarskich. Padły również 
bardzo cenne wskazówki związane z osiąganiem 
dobrostanu  zdrowia poprzez świadomy oddech
i systematyczne stosowanie medytacji, które 
aktualnie  zaleca współczesna psychologia.
Spotkanie autorskie pomogło uświadomić 
Seniorom jak sami sobie mogą pomagać ,kiedy 

ciało niedomaga -bez uciekania się do farma-
kologii, aczkolwiek jest to proces żmudny, lecz 
zawsze warto próbować.
Klub Seniora w Kruszynie cały czas we współpracy 
z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Często-
chowie  aktywizuje swoich członków i stara się 
zapewnić miłe spędzenie wolnego czasu, poprzez 
organizowanie warsztatów: muzycznych, teatra-
lnych i plastycznych.

Klaudia Andruszewska-Bielawska

Orkiestra dęta Kruszyna
Orkiestra to od kilkunastu do kilkudziesięciu  
grających wspólnie muzyków, a orkiestra dęta to
w większości instrumenty dęte. Orkiestrze 
przewodniczy kapelmistrz, który dba o przygoto-
wanie utworu przed koncertem z także kieruje 
orkiestrą. 
Gmina Kruszyna może poszczycić się funkcjo-
nowaniem orkiestry dętej. Pierwsza wzmianka
w archiwach historycznych na temat orkiestry dętej 
w Kruszynie pojawiła się 100 lat temu. Była to 
orkiestra ściśle związana z ochotniczą strażą 
pożarną wspieraną przez ówczesnych właścicieli 
dóbr ziemskich majątku Kruszyna, rodzinę 
Lubomirskich. Przez ten okres czasu orkiestra 
przeżywała „wzloty i upadki”. Był czas kiedy 
zupełnie zaprzestała swojej działalności. Od 
początku lat dwutysięcznych orkiestra przeżywała 
prawdziwy renesans pod kierownictwem muzyka 
Filharmonii Częstochowskie a jednocześnie 
mieszkańca Bogusławic Pana Andrzeja Powro-
źnika. Przez kilkanaście lat wszystkie uroczystości 
gminne i inne lokalne uświetniane były przez 
orkiestrę dętą działającą w pod szyldem 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie. Koszty 
utrzymania i funkcjonowania ponosiła Gmina 
Kruszyna. Z końcem 2018 roku Pan Andrzej 
zakończył swoją pracę pozostawiając orkiestrę
w dobrej kondycji muzycznej. Skład muzyków był 
stały. 
Od 2019 roku Orkiestra, jako organizacja została 
włączona w struktury Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Kruszynie. Przez dwa i pół roku funkcję szefa 

orkiestry pełnił Piotr Pompka. W roku 2021 
kierowanie orkiestrą powierzono kapelmistrzowi 
Dariuszowi Pikor również zawodowemu muzy-
kowi. Ten bardzo mocno postawił na wzmocnienie 
składu nowymi, młodymi muzykami. Nabór 
przeprowadzony został wśród uczniów szkół
z terenu naszej gminy. Pomysł był trafiony
w sedno. Chętnych do grania jest 32 osoby. 
Zatrudnieni zostali instruktorzy, którzy mozolnie 
nutka po nutce uczą gry na poszczególnych 
instrumentach. Pokładamy wielką nadzieję w tym 
przedsięwzięciu i wierzymy, że nauka nie „pójdzie 
w las” i Kruszyna będzie się chlubić przez długie 
lata niemalże profesjonalną orkiestra dętą. 
A że w orkiestrze najważniejsze jest zgranie młodzi 
muzycy z inicjatywy Wójta Gminy Kruszyna 
spotkali się na imprezie integracyjnej w smażalni 
ryb KEJA w Łęgu. Trochę starsi członkowie 
orkiestry poprowadzili na świeżym powietrzu różne 
zabawy sprawnościowe dające  uczestnikom 
wiele radości. Były również kiełbaski pieczone nad 
ogniskiem i pyszne pieczonki. Integracja się udała, 
adepci muzyki lepiej się poznali, zawiązały się 
znajomości i sympatie, a to w zespole osób jest 
najważniejsze.
Orkiestrantom życzymy wszystkiego dobrego, 
zapału do nauki, osiągnięć muzycznych i estra-
dowych. Za Pana Kapelmistrza trzymamy kciuki, 
żeby wytrwał w swojej pracy, żeby poprowadził 
naszą orkiestrę na wyżyny sukcesów, żeby 
wszystko układało się „marszowo”.
Czekamy z niecierpliwością na koncerty.     
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Dożynki Powiatowe 2022

Mieszkańcy powiatu częstochowskiego spotkali 
się w niedzielę 21 sierpnia w Mstowie, by wspólnie 
podziękować za tegoroczne plony.
Wśród wielu delegacji z poszczególnych gmin była 
reprezentacja Gminy Kruszyna i to w bardzo 
mocnym składzie. Wieniec dożynkowy i stoisko 
gastronomiczne przygotowało Koło Gospodyń 
Wiejskich WIDZOWIANKI, natomiast o preze-
ntację muzyczną zadbały Ale!Babki.
Obchody dożynkowe rozpoczęły się uroczystą 
Mszą Świętą, po której nastąpiło powitanie 
wszystkich zgromadzonych przez gospodarzy 
dożynek, Starostę Częstochowskiego i Wójta 
Gminy Mstów. Starostowie dożynek przekazali 
samorządowcom chleb dożynkowy.
Nieodzownym elementem dożynek są wieńce 
uwite ze zbóż, przyniesione przez reprezentacje 
gmin. Wieńce były przepiękne i z pewnością 
wymagały ogromu pracy i talentu od swoich 
twórczyń.
Tegoroczny wieniec Gminy Kruszyna nawiązywał 
tematycznie do naszego herbu. Był łeb dzika
z gałązką krzewu kruszyny w otoczeniu zbóż 
zebranych z pól z terenu naszej Gminy.
Większość gmin przygotowała stoły z regionalnymi 
potrawami. Wśród potraw przeznaczonych do 
degustacji i przyrządzonych przez WIDZOWIANKI 
znalazł się oczywiście nagrodzony w Bitwie 
Regionów „dzik w kruszynce” oraz wiele innych 
smakołyków. Stół prezentował się bogato i „sma-

cznie”. Widzowianki starały się zachęcić gości do 
skosztowania przygotowanych potraw.
Wieniec ośpiewały tradycyjnie już Ale!Babki.
W czasie imprezy rozstrzygnięte zostały konkursy: 
Przodujący producent rolny i Ekologiczna zagroda 
2022”. W pierwszym nagrodzony został Tomasz 
Bogacz z Widzowa, w drugim Liliana Kucharska
i Bogumiła Matusiak z Bab.
Rolnicy zawsze stali w pierwszym rzędzie prawych 
i najbardziej pracowitych obywateli naszego 
państwa. Dziękujemy Wam, polscy rolnicy, za 
chleb, którym dzielimy się z naszymi rodzinami.
Życzymy wszystkim rolnikom, aby Waszej ciężkiej 
pracy towarzyszyła satysfakcja i radość, a codzie-
nność tworzyła warunki do godnego życia oraz 
rozwoju. Szczęść Wam Boże!
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W niedzielę 14 sierpnia 2022 r w Dąbrowie Zielonej 
odbył się konkurs kulinarny „Bitwa Regionów”. 
Imprezę honorowym patronatem objęli: Ministe-
rstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Do kulinarnej 
rywalizacji zaproszone zostały Koła Gospodyń 
Wiejskich z terenu powiatu częstochowskiego. 
Celem imprezy było kultywowanie tradycji 
ludowych. Zadaniem uczestników BITWY było 
przygotowanie i zaprezentowanie wyjątkowej 
potrawy przygotowanej z zamiłowaniem do kuchni 
regionalnej.
Gminę Kruszyna reprezentowało Koło Gospodyń 
Wiejskich WIDZOWIANKI, które zawiązało się 
niespełna rok temu. Prezesem KGW jest Anna 
Krzemińska. „Widzowianki” zaznaczyły już swoją 
obecność, między innymi w czasie Finału WOŚP
i na kiermaszu wielkanocnym gdzie dało się 
zauważyć potencjał energii i chęć działania na 
rzecz promocji Gminy Kruszyna i samej Organi-
zacji.
Bez  w iększego  zas tanowien ia  p rzy ję ł y 
zaproszenie do Bitwy Regionów. KGW WIDZO-
WIANKI przy każdej sprzyjającej możliwości 
wykazuje zainteresowanie bogatą historią gminy 
Kruszyna ze szczególnym uwzględnieniem herbu 
jako symbolu rozpoznawczego lokalnej społe-
czności. Widzowianki ściśle współpracują z kołami 
myśliwskimi działającymi na terenie gminy Kruszy-
na.
Wobec powyższego wybór potrawy do oceny 
ekspertów nie mógł być inny. Popisowe danie to 
„dzik w kruszynce”, czyli mięso z dzika w panierce 
z ziaren słonecznika do tego gruszki w syropie

z borówkami i malutkie ziemniaczki pieczone
w maśle, a na „przepitkę” dla zaostrzenia smaku 
nalewka myśliwska.
Komisja oceniała również dekorację stołu i sposób 
podania jedzenia. I w tym zakresie Widzowianki 
spisały się na medal. Do degustacji, gości 
zapraszała wyjątkowo urodziwa, pokaźnych 
rozmiarów kukła kobiety nazwanej WIDZO-
WIANKA – HANKA. Na białym obrusie dostojnie 
błyszczała elegancka porcelana i sztućce, 
serwetki obiadowe w kolorze fuksji oraz mnóstwo 
różowych kwiatów. Członkinie KGW również 
pięknie się prezentowały w jednakowych 
spódnicach kolorystycznie zgodnych z wystrojem 
stołu. W odpowiedzi na pytanie reportera
o uzasadnienie wyboru potrawy Pani Prezes bez 
większej tremy opowiedziała historię herbu Gminy 
Kruszyna przytaczając losy możnowładczej 
rodziny Denhofów.
W oczekiwaniu na werdykt uczestnicy imprezy
w tym dostojni goście chętnie degustowali malutkie 
porcje serwowane przez Widzowianki, porówny-
wali smakołyki wystawione przez  poszczególne 
Kola 
I wreszcie przyszedł ten najważniejszy moment, 
jury ogłosiło wyniki. Widzowianki zdecydowanie 
wygrały Bitwę Regionów w I etapie i tym samym 
zakwalifikowały się do rywalizacji wojewódzkiej. 
Otrzymały okolicznościowy dyplom, nagrodę
i bardzo, bardzo dużo gratulacji.
Wyrazy uznania, podziękowanie za godne 
reprezentowanie Gminy Kruszyna i serdeczne 
gratulacje złożyła Wójt Gminy Kruszyna.
Widzowiankom życzymy dalszych sukcesów
i liczymy na kolejne oryginalne pomysły.


