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 Szanowni Państwo 
Dobiega końca kolejny rok. Jak zwykle jest to czas podsumowań i planów. 
Rok 2022 oceniam jako bardzo pracowity, ale i efektywny. 
Zrealizowaliśmy naprawdę duże inwestycje. Było trudno, ale przecież nikt 
nie mówił, że będzie łatwo. Na dalszych stronach biuletynu możecie 
Państwo poczytać o wykonanych inwestycjach, ale i wydanych 
pieniądzach. Nakłady finansowe poniesione w ostatnich latach na 
zadania mające na celu podniesienie standardu życia mieszkańców 
gminy Kruszyna są naprawdę imponujące, zwłaszcza biorąc pod uwagę 
nasze możliwości budżetowe.
W mijającym roku przyszło nam się mierzyć z dodatkowymi zadaniami, 
które wymagały zaangażowania i dodatkowych sił pracowniczych. 
Wymienię choćby wypłacanie dodatków węglowych czy sprzedaż 
samego węgla. Rozpatrzyliśmy ok. 1500 wniosków mieszkańców
o dopłatę do zakupu  różnego rodzaju opału, w tym 1156 pozytywnie, a co 
za tym idzie wypłacone zostały należne pieniądze. 
Zupełnie nowe, wręcz nieznane zadanie to sprzedaż węgla (różnego 
sortymentu) dla gospodarstw domowych, które nie skorzystały 
dotychczas z preferencyjnego zakupu paliwa stałego. Ustawodawca 
określił limit sprzedaży węgla w ilości 3 tony dla jednego gospodarstwa 
domowego, w ramach którego można zakupić węgiel w terminie do końca 
kwietnia przyszłego roku. W listopadzie wpłynęły 383 wnioski. 
Przeszliśmy całą procedurę „papierkową” tj. umowy, zapotrzebowanie, 
zlecenia itp. i w momencie zamykania numeru biuletynu udało nam się 
sprzedać 100 ton węgla, a kolejne 250 tom „mocno” zakontraktować.
Jestem dumna, że niezmienioną ilością kadry sprostaliśmy tak 
pracochłonnym zadaniom. W tym miejscu serdecznie dziękuję 
pracownikom Urzędu Gminy za zaangażowanie i rzetelną pracę.
To tyle podsumowania, a co na przyszłość …… ? Jeszcze więcej. Kolejne 
inwestycje już się szykują do startu, projekty budowlane prawie gotowe. 
Życzmy sobie abyśmy tylko byli zdrowi, żeby nie było znów powtórki 
pandemii czy innych nieszczęść. Wierzę, że damy radę i na zakończenie 
przyszłego 2023 roku znów będzie się czym pochwalić.
I tak zmęczeni, ale radośni przejdźmy w Nowy Rok. Chwilę odpoczynku
i zadumy przy wigilijnym stole, lampka szampana w sylwestra i dalej do 
przodu……
Życzę Wam Wszystkim zdrowia, radości, rodzinnej miłości, bogatych 
prezentów od Mikołaja i błogosławieństwa Bożej Dzieciny na każdy dzień 
Nowego Roku. 
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Wójt Gminy Kruszyna Jadwiga Zawadzka
podsumowała ostatnie 12 miesięcy

pod względem inwestycyjnym
W ciągu ostatnich 12 miesięcy gmina była 
bardzo aktywna inwestycyjnie. Z którego ze 
zrealizowanych w tym czasie przedsięwzięć 
jest  Pani  szczególn ie  dumna? Które 
przysporzyło najwięcej trudności?
Przez ostatnie 12 miesięcy działo się bardzo dużo, 
sporo inwestycji rozpoczętych, sporo kontynuo-
wanych. Mogłabym wyliczać, ale te największe to 
zdecydowanie kontynuacja budowy kanalizacji. 
Jestem dumna z tego, że nasza gmina jest
w dużym stopniu skanalizowana. To wielki sukces, 
gdyż tego rodzaju inwestycje są niezwykle 
kosztowne, a budżet mamy niestety skromny.
W mijającym roku zrealizowaliśmy I etap budowy 
kanalizacji w Bogusławicach.

W ramach tego zadania wykonana została sieć 
grawitacyjna na długości prawie 1,5 km oraz 73 
studzienki przyłączeniowe na posesjach. Koszt 
inwestycji zgodnie z zawartą umową to ponad 1,8 
mln zł. Zakończyliśmy też trwającą niemal 3 lata 
budowę kanalizacji w Teklinowie. Efektem 
uciążliwych robót powstało ponad 3,4 km sieci 
g r a w i t a c y j n e j ,  1 , 2  k m  s i e c i  t ł o c z n e j , 
przepompownia ścieków oraz 119 studzienek 
przyłączeniowych na posesjach. Koszt przedsię-

wzięcia to kwota 3,4 mln zł.
Drugim ważnym kierunkiem inwestowania jest 
przebudowa i modernizacja dróg gminnych.
W bieżącym roku wykonaliśmy w Teklinowie 
kompleksową przebudowę dróg o długości 3 km, 
czyli jest nowa podbudowa oraz nawierzchnia 
asfaltowa. Wartość robót wyniosła blisko 3,4 mln 
zł. Wykonana droga była niezwykle ważna z uwagi 
na bardzo zły stan techniczny, a także ze względu 
na cały układ komunikacyjny.
Jeżeli już mówię o drogach to w tym roku 
zmodernizowaliśmy drogę w Kijowie o długości 
1360 m. Wartość tego zadania wynosiła 650 tys. zł. 
Droga ta nie obsługuje zwartej zabudowy 
mieszkalnej, jednak ze względu na charakter 
letniskowy terenu jakość dróg jest istotna.
W kolejce do budowy czeka podobnej klasy droga 
w południowej części Kijowa.
Kolejna ważna inwestycja to termomodernizacja 
budynku Szkoły Podstawowej w Jackowie. 
Niezwykle ważnym elementem jest tutaj montaż 
odnawialnych źródeł energii tj. wymiana źródła 
ciepłe na kocioł opalany biomasą (pelletem), 
montaż instalacji fotowoltaicznej. Oprócz tego 
docieplone zostały ściany zewnętrzne, wymie-
nione zostały drzwi i okna oraz wykonane roboty 
ogólnobudowlane w kotłowni. Wartość tego 
zadania wyniosła ponad 1 milion zł. Niestety jak się 
zacznie jakiś remont to przy okazji wychodzą inne 
„dziury”. I tak przy szkole w Jackowie trzeba będzie 
jeszcze utwardzić wjazd, może poprawić 
zagospodarowanie terenu przyszkolnego, 
poprawić ogrodzenie. Ale to na razie jest
w dalszych planach.
Zrealizowaliśmy także I etap modernizacji 
strażnicy w Widzowie za kwotę 420 tys zł. Zadanie 
obejmowało montaż nowej konstrukcji dachu, 

Budowa kanalizacji w BogusławicachBudowa kanalizacji w BogusławicachBudowa kanalizacji w Bogusławicach
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modernizację instalacji elektrycznej, oświe-
tleniowej i odgromowej. Niestety ten zakres robót 
nie zaspokaja wszystkich potrzeb. Do świetności 
tego obiektu jeszcze trochę brakuje, zwłaszcza, że 
jest tam filia Gminnej Biblioteki Publicznej
i świetlica, które muszą spełniać pewne standardy, 
aby mogły funkcjonować, choćby ogrzewanie. 
Zatem w nowym roku roboty będą wznowione, 
zwłaszcza że fundusze są zapewnione ze środków 
Polskiego Ładu.
Nie wymieniła Pani  budowy sali gimnastycznej 
przy Szkole podstawowej w Widzowie
Tak, rzeczywiście, ale o tym 
chciałam opowiedzieć, odpowia-
dając na drugą część poprzedniego 
pytania. O budowie sali gimnasty-
cznej w Widzowie mówi się od 20 lat. 
Pozwolenie na budowę obiektu 
uzyskaliśmy w 2007 roku. Od tej 
pory cały czas były starania
o wsparcie finansowe, gdyż budżet 
naszej gminy nie był w stanie 
udźwignąć takich kosztów. Budowa 
sali była konieczna i pożądana 
przez lokalną społeczność. Widzów 
to w końcu miejscowość, w której 
zamieszkuje najwięcej mieszkań-
ców gminy Kruszyna. Bardzo się 
cieszę, że udało się pozyskać środki 
zewnętrzne i  marzenie wielu 
Widzowian, młodszych i starszych 
się spełni ło. Wielokrotnie już 
Państwa informowałam o realizacji 
tej inwestycji. Budowa trwała dwa 
lata, ale jak już wspomniałam o sali gimnastycznej 
w Widzowie mówiło się 20 lat. Sama budowa 
również nie była łatwa. Wspólnie z wykonawcami, 
projektantem i pracownikami urzędu musieliśmy 

rozwiązać szereg problemów 
techniczno-budowlanych. Myślę, że 
właśnie to przedsięwzięcie okazało 
się najbardziej angażujące i nastrę-
czające wiele trudności.
Najważniejsze, że cel  został 
osiągnięty. Samo otwarcie Sali było 
uroczyste i uświetnione obecnością 
dostojnych gości. 
18 grudnia serdecznie zapraszam 
mieszkańców całej Gminy Krusz-
yna, właśnie do nowo otwartej sali 
gimnastycznej na piękny koncert pt. 
Tych lat nie odda nikt. Głównym 
solistą będzie znany i lubiany Jacek 
Wójcicki. Będziecie mieli Państwo 
okazję miło spędzić wieczór a także 
obejrzeć obiekt.        
Gmina z powodzeniem stara się 
nie tylko o środki unijne, ale 
również  o  dof inansowania

z programów rządowych. Mogłaby Pani cho-
ciaż w przybliżeniu podać wielkość pozyska-
nych pieniędzy
Oczywiście nie wszystkie kwoty pamiętam, ale 
ogólna suma na pewno przekracza 9 mln zł.
Z Polskiego Ładu udało się pozyskać ok.0,6 mln zł 
na budowę drogi Łęg - Kijów, ok. 2,7 mln na 
budowę drogi w Teklinowie.
Ponad 2,592 mln na budowę sali gimnastycznej
w Widzowie z programu Sportowa Polska realizo-
wanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz 

0,5 mln z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych.  
Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
otrzymaliśmy jeszcze 0,3 mln zł na I etap 
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modernizacji strażnicy w Widzowie oraz  0,44 mln 
zł na I etap budowy kanalizacji w Bogusławicach.
Ze środków unijnych zostały dofinansowane 
zadania : kanalizacja w Teklinowie 1,71 mln zł oraz 
termomodernizacja szkoły w Jackowie 0,8 mln zł.  
Koniecznie muszę wspomnieć o działaniach na 
rzecz coraz popularniejszych e-usługach. 
Stwarzamy naszym mieszkańcom możliwość 
załatwiania spraw przez Internet. W tym roku  
pozyskaliśmy 140 tys. na sprzęt komputerowy do 
Urzędu Gminy w ramach programu Cyfrowa 
Gmina.
I n f l a c j a  s z a l e j e ,  k o s z t y  m a t e r i a ł ó w 
budowlanych i usług rosną bardzo szybko. Czy 
w związku z tym możemy spodziewać się 
kolejnych inwestycji
Istotnie czas nie sprzyja realizacji inwestycji, 
kolejne przetargi wychodzą coraz drożej. Bywa 
tak, że dopiero co wykonany kosztorys inwestorski 
za miesiąc jest już nieaktualny. Jednocześnie 
coraz więcej płacimy za energię elektryczną, opał 
czyli odczuwamy znaczny wzrost kosztów 
utrzymania obiektów i infrastruktury gminnej. Poza 
tym w wyniku zmian przepisów mamy też mniejsze 
wpływy do budżetu gminy. Te wszystkie problemy, 
które obecnie dotyczą właściwie wszystkich 
samorządów w Polsce, sprawiają, że pieniędzy na 
to, na co mieszkańcy liczą zawsze najbardziej, 
czyli inwestycje, jest mniej, ale robimy co możemy.

Niewątpliwie sytuacja w kraju oraz za granicą 
przekłada się na codzienne życie i plany nie tylko 
mieszkańców, ale i gmin. Ciągły wzrost cen 
produktów i usług stanowi bardzo duży problem dla 
samorządów, gdyż wpływy do budżetu, w przeci-
wieństwie do cen, nie rosną z dnia na dzień, lecz 
ustalane są z góry na cały następny rok. Kwoty 
zaplanowane na inwestycje jeszcze kilka miesięcy 
temu, teraz już niestety nie są wystarczające.
W naszych planach, a nie tylko marzeniach jest 
poprawa efektywności energetycznej budynków 
publicznych na terenie gminy Kruszyna, a są to: 
Budynek Urzędu Gminy, budynek gminy w którym 
mieści się apteka i poczta oraz budynek remizy w 
Lgocie Małej. Na to zadanie mamy przyrzeczone 
1,77 mln zł.  Kolejna inwestycja to dokończenie 
budowy kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach
(II etap budowy – koszt 4,4 mln zł ), przebudowa 
drogi w Bogusławicach, konieczna po budowie 
kanalizacji, tj. ul. Kruszyńska i Grabowska,  
Kruszynie – ul. Kościuszki oraz w Lgocie Małej – 
droga prowadząca do boiska od ul. Głównej.
Tu możemy liczyć na wsparcie zewnętrzne 5 mln 
zł. Planowana jest też budowa kanalizacji 
sanitarnej w Lgocie Małej w ulicach: Szkolna, 
Słoneczna, Główna od skrzyżowania tych ulic
w kierunku Widzowa. Przewidziane dofinanso-
wanie opiewa na kwotę 3 mln zł. Jeszcze 
przebudowa ul. Spacerowej w Widzówku wraz
z obiektem mostowym, tutaj liczymy na wsparcie
w wysokości 2 mln zł.
Boję się, że aż za ambitnie zaplanowałam 
inwestycje. Jestem jednak dobrej myśli, że  

Droga w TeklinowieDroga w TeklinowieDroga w Teklinowie
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przyrzeczone ze środków Polskiego Ładu 
dofinansowanie zaspokoi koszty przedsięwzięć. 
A jak ocenia Pani nowe połączenie Kruszyny
z Częstochową mam na myśli drogę lokalną do 
węzła autostradowego w Kościelcu?
Prze kilka lat kwestia rozwiązania komuni-
kacyjnego spędzała mi sen z powiek. Starania
o budowę drogi do węzła trwały bardzo długo i nie 
ukrywam, zaangażowani byli wszyscy, których 
głos mógł być wysłuchany, na czele z Panią Poseł 
Lidią Burzyńską, władzami samorządu powia-
towego oraz radnymi Rady Gminy Kruszyna. I tak 
w myśl zasady „cel uświęca środki” prośba została 
uwzględniona. Droga jest. Dziś do Częstochowy 
jedziemy 25 minut. Myślę, że ta inwestycja 
przybliżyła Kruszynę do aglomeracji miejskich. 
Dzięki potężnemu zadaniu drogowemu, które było 
realizowane przez powiat przy naszym znaczącym 
wsparciu finansowym zupełnie nowe oblicze 

zyskało centrum Kruszyny. Inwestycja poprawiła 
nie tylko estetykę, ale również bezpieczeństwo.
U zbiegu ulic: Kościuszki, Sienkiewicza i Denhoffa 
powstało długo oczekiwane rondo, które 
bezkolizyjnie rozwiązuje ruch drogowy. Wzdłuż ul. 
Kmicica wybudowany został chodnik, który jest 
istotny ze względu na lokalizację przychodni 
zdrowia. Pacjenci placówki bezpiecznie mogą 
dojść do budynku. Są również parkingi przy szkole, 
urzędzie gminy, przychodni zdrowia.
Na zakończenie, choć właściwie to pytanie 
retoryczne, jak ocenia Pani miniony rok?
Zawsze robię co mogę. Staram się służyć 
mieszkańcom naszej gminy najlepiej jak to 
możliwe. Chyba nie będę nieskromna, jeżeli 
powiem, że jestem zadowolona z inwestycji 
przeprowadzonych w 2022 roku i mam nadzieję że 
kolejny rok będzie równie owocny, choć jestem 
świadoma, że będzie to trudny rok.

Marzenia się spełniają
Każdy z nas o czymś marzy. Jedni pragną 
podróżować, innym wystarczy mały domek
z ogródkiem, wielu pragnie zostać kimś sławnym 
np.: sławnym sportowcem. Uczniowie naszej 
szkoły również mieli jedno wielkie marzenie. 
Spytacie Państwo jakie? Otóż, bardzo chcieli mieć 
własną salę gimnastyczną z prawdziwego 
zdarzenia aby już zimą czy późną jesienią nie 
musieli trenować do zawodów sportowych na 
dworze lub w mini salce gimnastycznej, 
przypominającej swoją wielkością większą salę 
lekcyjną. Jej brak spędzał sen z powiek również 
nauczycielom, rodzicom i wszystkim mieszkań-

com Widzowa. I oto stało się. Szkoła Podstawowa 
im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Widzowie 
doczekała s ię nowej sal i  g imnastycznej
o parametrach, które spełniają wymogi obiektu 
sportowego. 18 listopada br. odbyło się jej 
uroczyste otwarcie. Sama jej budowa trwała dwa 
lata. Nim jednak do niej doszło minęło wiele lat 
oczekiwania na rozpoczęcie tej inwestycji. O tym
w swoim wystąpieniu opowiedziała Pani Wójt 
Jadwiga Zawadzka, przypominając historię jej 
powstania. Dzięki temu dowiedzieliśmy się wielu 
istotnych rzeczy, mających  ogromny wpływ na 
podjęcie decyzji o budowie nowej dużej sali 
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gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Widzo-
wie. Nie wszyscy pamiętają, że pierwsze starania 
w w/w sprawie podjęli radni z Widzowa III kadencji 
Rady Gminy, którzy usilnie zabiegali o wprowa-
dzenie do budżetu gminy zadania o nazwie 
”Budowa sali gimnastycznej”. Można powiedzieć, 
iż dopięli oni swego, ponieważ w 2006 roku Gmina
i tutaj zacytuję słowa Pani Wójt: „zleciła 
opracowanie dokumentacji budowy sali gimnasty-
cznej wraz z zagospodarowaniem terenu co udało 
się zrealizować w kolejnym roku, uzyskano 
również pozwolenie na budowę”. Kiedy wszyscy 
byli pewni, iż ruszą kolejne prace okazało się, że 
złożony wniosek o dofinansowanie nie uzyskał 
akceptacji. Z powodu braku funduszy  temat przez 
kolejne lata był odkładany. Gdy zaś się pojawiał, 
nie było przychylności większości Rady Gminy. 
Rok 2018 był przełomowy, ponieważ powrócono 
do tematu i Rada Gminy podjęła stosowne 

uchwały. Jak powiedziała Pani Wójt: „wspólnie 
przystąpil iśmy do aktualizacji elementów 
dokumentacji, gdyż pozwolenie na budowę stale 
było ważne dzięki etapowaniu jego realizacji”.
W pierwszym etapie starano się zatem zagospo-
darować przyszkolny teren. Jak podkreśliła Pani 
Wójt,  Gmina Kruszyna uzyskując pomoc 
finansową od samorządu Gminy Kleszczów
w 2011 roku wybudowała dla uczniów naszej 
szkoły boisko do siatkówki. W 2017roku z pomocą 
przybyło lokalne stowarzyszenie „Przyszłość jest 
w Nas”, które z kolei dzięki pomocy finansowej 
Lokalnej Grupy Działania „Razem na Wyżyny” 
wybudowało dla nas wielofunkcyjne boisko. Idąc 
za ciosem i jednocześnie mając zaktualizowaną 
dokumentację w 2019 roku złożono wniosek
o dofinansowanie zadania przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. Wniosek niestety został 

odrzucony. Nie dano jednak za wygraną. Jak 
usłyszeliśmy z ust Pani Wójt w roku 2020 wniosek 
ponowiono i tym razem został on pozytywnie 
zaopiniowany, a co za tym idzie Gmina otrzymała 
dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej w kwocie 2.592,000zł, co 
stanowi 51% kosztów kwalifikowanych. Środki te 
zostały Gminie  przekazane po podpisaniu umowy 
o dofinansowanie. Kolejnym krokiem było 
ogłoszenie przetargu, który miał na celu wyłonić 
wykonawcę robót. Jak podkreśliła Pani Wójt 
najkorzystniejszą ofertę przedstawił Zakład 
Produkcyjno- Handlowo-Usługowy KROMAR
z Częstochowy i wreszcie w IV kwartale 2020 roku 
ruszyła budowa naszej  wymarzonej sal i 
gimnastycznej. W pracach budowlanych uczestni-
czyli także następujący podwykonawcy: S.T.B. Sp. 
z o.o. z Katowic oraz Zakład Usługowo-
Produkcyjno-Handlowy Grzegorz Kołaczkowski

z Widzowa. Jak dobrze wiemy, okres budowy 
przebiegał w bardzo trudnym dla wszystkich 
czasie. Najpierw wybuchła pandemia a potem 
konflikt zbrojny na Ukrainie, co w sposób dobitny 
podkreśliła w swoim wystąpieniu Pani Wójt. 
Powiedziała o tym dlatego, aby uzmysłowić 
wszystkim zebranym, że mimo takich ogromnych 
trudności jak problem z dostępem do materiałów 
budowlanych, wzrost cen tychże materiałów, brak 
siły roboczej czy wreszcie konieczność zmiany 
sposobu ogrzewania sali z powodu wypowie-
dzenia dostawy ciepła, zamierzony cel został 
osiągnięty. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II
w Widzowie została zakończona. Całkowity koszt 
jej budowy to 5,400.000zł. Suma ogromna. W tym 
miejscu dołączamy się do podziękowań Pani Wójt 
skierowanych w końcowej części jej wystąpienia 
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na ręce wszystkich, którzy przyczynili się do 
powstania naszego wymarzonego obiektu 
sportowego z boiskiem o wymiarach 12x24m. 
Uroczystość oddania nowej sali gimnastycznej 
swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście: 
parlamentarzyści ziemi częstochowskiej, 
przedstawic ie le Starostwa Powiatowego
w Częstochowie, Dyrektor Delegatury Kuratorium 
Oświaty w Częstochowie, Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego, przedstawiciele Policji
i Państwowej Straży Pożarnej, wójtowie gmin 
powiatu częstochowskiego, reprezentacja 
Regionalnej Rady Polskiego Komitetu Olimpij-
skiego w Częstochowie, radni Rady Gminy 
Kruszyna, sołtysi, dyrektorzy jednostek organiza-

cyjnych, przedstawiciele firm wykonawczych, 
pracownicy Urzędu Gminy Kruszyna. Nie lada 
atrakcją okazała się obecność przedstawicieli 
CKM WŁÓKNIARZ Częstochowa oraz ekipy 
SPEEDWAY FAN-CLUB. Ci pierwsi przywieźli ze 
sobą motor żużlowy, natomiast druga ekipa 
rowery.
Całą uroczystość prowadziła Sekretarz Gminy 
Pani Małgorzata Wierzbicka, która czuwała nad jej 
prawidłowym przebiegiem. Aktu przecięcia 
symbolicznej wstęgi, która miała kolory kół 
olimpijskich dokonali: p. Jadwiga Zawadzka Wójt 

Gminy Kruszyna, p. Józef Wąsikiewicz Przewodni-
czący Rady Gminy Kruszyna, p. Ewa Kosińska 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego 
Jana Pawła II w Widzowie, p. Katarzyna Płaska 
Przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole 
Podstawowej w Widzowie oraz p. Joanna Gawlik 
właścicielka firmy KROMAR głównego wykonawcy 
robót budowlanych.
Należy w tym miejscu zauważyć, że w organizacji 
uroczystości brała udział cała społeczność 
szkolna: uczniowie, rodzice, nauczyciele i praco-
wnicy obsługi. Wspierali nas aktywnie także 
absolwenci szkoły, spośród których szczególnie  
zaangażował się Jakub Woźniak czuwając nad 
nagłośnieniem. 

Po przemówieniach i wystąpieniach gospodarzy
i gości przyszedł czas na część rozrywkową- 
pokazy artystyczno-sportowe, na które chyba 
najbardziej czekali uczniowie. Mogli bowiem 
pokazać się przybyłym gościom z jak najlepszej 
s t r o n y.  S w o j e  w y s t ę p y  r o z p o c z ę l i  o d 
wprowadzenia wszystkich w atmosferę prawdzi-
wych igrzysk olimpijskich. Następnie przedstawi-
ciel grupy sportowców złożył uroczystą przysięgę, 
że rozgrywane w tej sali przyszłe mecze i zawody 
będą rozgrywały się w duchu zdrowej rywalizacji. 
Po tak poważnej obietnicy atmosferę rozluźnił 
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pokaz mody sportowej na wesoło. Nie zabrakło 
również pięknych układów tanecznych. Na koniec 
swoimi umiejętnościami pochwaliła się sekcja 
gimnastyki akrobatycznej działająca przy Klubie 
Sportowym OLEŃKA – były to dzieci oraz młodzież 
z terenu gminy Kruszyna. Rozegrano również 
mecz piłki ręcznej dziewcząt uczennice kontra 
absolwentki. Była także możliwość rozmowy
z olimpijczykami: Stanisławem Gościniakiem, 
Jakubem Jelonkiem oraz Małgorzatą Rydz. 
Kiedy opadły najsilniejsze emocje związane
z przygotowanymi na ten dzień atrakcjami, 
nastąpiła degustacja dań, obficie przygotowanych 
specjalnie na tę okazję przez panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich WIDZOWIANKI.
Na leży  jeszcze wspomnieć ,  i ż  w nowo 

wybudowanej sali gimnastycznej nie tylko będą 
odbywały się lekcje wychowania fizycznego czy 
zawody sportowe, ale również treningi Ucznio-
wskiego Ludowego Klubu Sportowego „Polonia-
Unia Widzów”. Klub ten działa nieprzerwanie już 
od 74 lat, a jego zawodnicy do tej pory także nie 
mieli gdzie trenować w okresie jesienno-zimowym. 
Sala będzie zatem służyła zarówno uczniom, 
zawodnikom i oczywiście wszystkim mieszkańcom 
Gminy kruszyna. Kończąc chciałabym jeszcze 
przytoczyć słowa angielskiego piłkarza Harry'ego 
Kane'a: „kiedy czasy są gorsze, nie przestawaj 
wierzyć, pracuj ciężko, a wszystko się poprawi”. 
Dlatego, jak w tytule, należy śmiało marzyć
i wierzyć w to, że te marzenia się spełnią. Nasza 
piękna sala gimnastyczna jest tego przykładem.

Kraina Relaksu
W dniu 22.09.2022r. Stowarzyszenie „Przyszłość 
jest w nas” złożyło wniosek do LGD „Razem na 
wyżyny” w naborze nr 3/2022 pn. „Niekomercyjna
i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna
i turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru 
LGD”. Złożony wniosek dotyczył budowy siłowni 
zewnętrznej oraz placu zabaw na działce gminnej 
w Widzowie przy ul. Łąkowej. 
10 listopada 2022r. Rada Stowarzyszenia „Razem 
na Wyżyny” dokonała ocen złożonych wniosków,
a wniosek złożony przez nasze Stowarzyszenie 
pn. „Kraina relaksu w Widzowie – budowa placu 
zabaw i siłowni” otrzymał 11 punktów i zajął 
pierwsze miejsce (ogółem w tym naborze złożono 
7 wniosków). W ramach złożonego wniosku 
otrzymaliśmy grant w wysokości 146 504,00 zł.,

a kwota dofinansowania zadania wyniesie 100%. 
W ramach zadania zostanie wybudowana m.in. 
piramida linowa, zestaw zabawowy dla dzieci ze 
ścianką wspinaczkową, dwoma zjeżdżalniami
i wieżami, zjazd linowy (tyrolka) o długości 21,80m 
oraz sześć dwu i trzy stanowiskowych urządzeń do 
ćwiczeń siłowych. Obecnie czekamy na podpisa-
nie umowy na realizację tego zadania. Jeżeli 
zadanie zostanie zrealizowane to „Kraina relaksu” 
będzie jednym z największych i najnowocześnie-
jszych placów zabaw i siłowni zewnętrznych jakie 
powstaną na terenie naszej Gminy. 
Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia składa 
podziękowania dla Pani, która jest sympatykiem 
naszego Stowarzyszenia i pomogła nam w napi-
saniu i złożeniu tego projektu grantowego. 

Mariusz Dobrakowski
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Rok 2022 na drogach powiatowych w Gminie Kruszyna 
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie zajmuje się m.in. utrzymaniem nawierzchni dróg, chodników, 
drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych
z drogami na terenie 16 gmin należących do Powiatu Częstochowskiego. Ponadto systematycznie dąży do 
poprawy stanu nawierzchni jezdni oraz poprawy bezpieczeństwa realizując z powodzeniem szereg 
inwestycji drogowych i pozyskując na ten cel środki zewnętrzne z różnych programów pomocowych jak 
również z gmin na terenie których realizowane są inwestycje. Łącznie w utrzymaniu PZD jest 574,931 km 
dróg powiatowych z czego 43,4 km zlokalizowanych jest na terenie Gminy Kruszyna. W mijającym 2022 
roku na drogach powiatowych na terenie Gminy Kruszyna zrealizowano następujące zadania:  
We wrześniu dokonano odbioru końcowego zadania pod nazwą: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych 
nr 1070 S Kłomnice-Kruszyna, 1025 S Kruszyna – Borowno i nr 1019 S Borowno – Witkowice, gmina 
Kłomnice, Kruszyna i Mykanów”. 

Zadanie realizowane było od 2019 r. na terenie trzech Gmin, tj. Gminy Kruszyna, Mykanów i Kłomnice przez 
firmę Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. z Lublińca. Łącznie w ramach inwestycji 
wykonano przebudowę 15,569 km drogi na terenie Gminy Kłomnice, Mykanów i Kruszyna. Największy 
zakres prac realizowany był terenie Gminy Kruszyna i obejmował przebudowę nawierzchni asfaltowej na 
odcinku 6,020 km, budowę ronda oraz przebudowę mostu obok Kościoła w Kruszynie, budowę
i przebudowę chodników z kostki brukowej. W ramach prac dodatkowych wykonano prace związane
z budową chodnika na odcinku ok. 130 m od targowiska w kierunku leśniczówek, wybudowano dodatkowe 
miejsca parkingowe, a Wykonawca prac dodatkowo ułożył nową nawierzchnię asfaltową na parkingu obok 
Kościoła. Całkowita wartość wykonanych robót wyniosła 29 504 246,64 zł. brutto z czego otrzymane 
dofinansowanie z budżetu Państwa (Fundusz Dróg Samorządowych oraz Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych)  – 16 672 210,17 zł., z budżetów Gmin – 3 565 455,83 zł, oraz środki własne z budżetu Powiatu: 9 
266 580,64 zł.  Była to największa inwestycja drogowa realizowana na terenie Powiatu Częstochowskiego. 
W październiku br. zrealizowano prace związane z ułożeniem 1200 m nowej nawierzchni wraz ze ścinką 
pobocza na drodze powiatowej DP 1025S na odcinku od leśniczówek w Kruszynie do miejscowości 
Baby, oraz wykonano ułożenie nowej nawierzchni na dwóch skrzyżowaniach drogi powiatowej DP 1116 S
z drogą powiatową DP 1025 S w kierunku szkoły w Jackowie i w kierunku miejscowości Lgota Mała. 
Całkowity koszt robót wyniósł 538 273,41 zł. brutto.  Odbiór robót nastąpił w dniu 08.11.2022 r.

DP 1025S odc. Kruszyna–Baby przed ułożeniem
nowej nakładki asfaltowej

DP 1025S odc. Kruszyna–Baby po ułożeniu
nowej nakładki asfaltowej
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Również w październiku ułożono 180 m nowej nawierzchni asfaltowej na uszkodzonym odcinku drogi 
powiatowej DP 1025 S w miejscowości Widzów (obok bloków), oraz ułożono nową nawierzchnię na 
będącym w złym stanie technicznym skrzyżowaniu drogi powiatowej DP 1025 S z drogą powiatową DP 
1006S. Całkowity koszt robót wyniósł 91 209,69 zł. brutto.

W czerwcu 2022 r. opracowano kompletny Program Funcjonalno – Użytkowy dla zadania: „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 1116 S na odcinku Lgota Mała do granicy województwa, gm. Kruszyna”. Program 
zakłada przebudowę 3,94 km drogi powiatowej od ul. Słonecznej w Lgocie Małej do granicy województwa 
śląskiego. Zakres PFU obejmuje m.in.: przebudowę nawierzchni jezdni wraz z podbudową oraz 
poszerzenie jezdni do 5,50m i 6,0m, budowę jednostronnego chodnika (opaski) z kostki brukowej na
ul. Szkolnej w Lgocie Małej na odc. od Szkoły do skrzyżowania w Teklinowie, budowę jednostronnego 
utwardzonego pobocza z masy bitumicznej w miejscowości Pieńki Szczepockie, budowę zjazdów, 
odwodnienie drogi oraz regulację włazów, zaworów i studzienek. Jeżeli pojawi się możliwość pozyskania 
środków zewnętrznych Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie złoży stosowny wniosek o pozyskanie 
dofinansowania na realizację tego zadania.       
W bieżącym roku zrealizowano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji 
szybkorozpadowej i grysów bazaltowych wbudowanych pod ciśnieniem przy użyciu remontera. Ogółem
w ten sposób wyremontowano 570,62 m² dróg powiatowych. Na terenie naszej Gminy remonty wykonano 
na drogach: Kruszyna – Widzów, Lgota Mała – Pieńki Szczepockie, Widzów – Lgota Mała, Łęg – do drogi A1 
na łączną kwotę 20 346,99 zł. brutto.  
Bezpieczeństwo i  komfort życia mieszkańców, oraz dobry stan sieci dróg powiatowych  stanowią priorytet 
zarówno dla Zarządu Powiatu Częstochowskiego jak również Powiatowego Zarządu Dróg. W  związku
z  tym stale podejmujemy działania mające na celu poprawę infrastruktury drogowej. Realizując powyższe 
założenia mogę stwierdzić, że mijający rok był dobrym rokiem dla Gminy Kruszyna pod kątem ilości 
realizowanych i zakończonych inwestycji oraz zadań remontowych na drogach powiatowych.  

Mariusz Dobrakowski

Skrzyżowanie DP 1116S z DP 1025SSkrzyżowanie DP 1116S z DP 1025S
przed remontem nawierzchniprzed remontem nawierzchni
Skrzyżowanie DP 1116S z DP 1025S
przed remontem nawierzchni

Skrzyżowanie DP 1116 S z DP 1025 SSkrzyżowanie DP 1116 S z DP 1025 S
po remoncie nawierzchnipo remoncie nawierzchni

Skrzyżowanie DP 1116 S z DP 1025 S
po remoncie nawierzchni

DP 1025 S po remoncie nawierzchniDP 1025 S po remoncie nawierzchniDP 1025 S po remoncie nawierzchni DP 1025 S po remoncie nawierzchniDP 1025 S po remoncie nawierzchniDP 1025 S po remoncie nawierzchni

Skrzyżowanie DP 1025 S z DP 1006 SSkrzyżowanie DP 1025 S z DP 1006 S
przed remontem nawierzchniprzed remontem nawierzchni
Skrzyżowanie DP 1025 S z DP 1006 S
przed remontem nawierzchni

Skrzyżowanie DP 1025 S z DP 1006 SSkrzyżowanie DP 1025 S z DP 1006 S
po remoncie nawierzchnipo remoncie nawierzchni

Skrzyżowanie DP 1025 S z DP 1006 S
po remoncie nawierzchni
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104 rocznica odzyskania niepodległości
Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków 
jedno z najważniejszych świąt państwowych. 
Walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń 
Polaków po 123 latach zaborów nasz kraj odzyskał 
suwerenność i niepodległość. 
Podczas dorocznych obchodów 11 listopada 
czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne 
państwo, a także chcemy mocno ugruntować 
t radyc ję  uroczys tego świę towania  tego 
historycznego faktu.
W Gminie Kruszyna uroczystość upamiętniająca 
104. rocznicę odzyskania niepodległości  
rozpoczęła się mszą świętą w intencji Ojczyzny

w Kościele Św. Macieja Apostoła w Kruszynie. 
Następnie wzruszające i piękne słowa do 
zebranych skierowała Wójt Gminy Kruszyna 
Jadwiga Zawadzka.
Na zakończenie odbył się piękny koncert pieśni
o tematyce patriotycznej w wykonaniu zespołu 
„Ale!Babki”. Liryczne utwory wywołały wzruszenie 
wśród widowni  oraz obudziły ducha patrioty-
cznego. Magia występu przypomniała jak wiele 
wycierpiała nasza ojczyzna, ilu ludzi oddało za nią 
życie, ile krwi przelano, byśmy dziś żyli w wolnym 
kraju.
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Magia Świąt Bożego Narodzenia
Boże Narodzenia to dla Polaków najważniejsze
i jednocześnie najbogatsze w tradycje święta. 
Obrzędowość Bożego Narodzenia kształtowała 
się stopniowo w ciągu kolejnych stuleci, 
przeplatając prastare zwyczaje i wierzenia ze 
zwyczajami nowszymi, przyniesionymi po 
chrystianizacji przez Kościół. 
W liturgii kościelnej i w zwyczajach ludowych 
święta Bożego Narodzenia poprzedza okres 
Adwentu: czas pobożnego, radosnego i pełnego 
wiary oczekiwania na przyjście Pana. Do 
powszechnie przyjętych zwyczajów adwentowych 
należy zaliczyć udział wiernych w odprawianych
o świcie Mszach roratnich poświęconych 
Najświętszej Marii Pannie. Dawniej w niektórych 
regionach kraju popularnym zwyczajem było 
plecenie wieńca adwentowego. W pierwszą 
niedzielę Adwentu, zawieszano w pokojach pod 
sufitem wianek zrobiony z gałęzi choiny
i przyozdobiony czerwonymi wstążkami. Na 
wieńcu zapalano jedną świeczkę,  w każdą kolejną 
niedzielę dodawano następną. 
Najwięcej zwyczajów wiąże się z ostatnim dniem 
Adwentu, czyli z Wigilią. Słowo "wigilia" pochodzi
z języka łacińskiego i oznacza czuwanie. Tradycja 
czuwania przed dniami świąt wywodzi się ze 
Starego Testamentu. W tym dniu szykujemy 
jedzenie i czynimy wszelkie przygotowania tak, 
aby święta mogły być wolne od pracy. Ponadto jest 
to czas, w którym do nadchodzących świąt trzeba 
przygotować się wewnętrznie. 
Po generalnych porządkach, gdy cały dom lśni już 
czystością, przystępujemy do świątecznego 
przyozdabiania domów. W minionych wiekach 
stałym elementem dekoracyjnym były snopy 
zboża - symbol dostatku - stawiane przez 
gospodarzy w kątach izb chłopskich. Poza zbożem 
domy dekorowano też ,,podłażniczkami”, czyli 
odpowiednio przyciętymi wierzchołkami lub 
gałęziami drzew iglastych, zatykanymi w różnych 
miejscach izb lub zawieszanymi u powały. Zwyczaj 
ten był zapewne symbolem życia, miał zapewniać 
ludziom, domostwu i całemu dobytkowi szczęście
i wszelką pomyślność. 
Współczesna choinka, przybrana świeczkami
i innymi ozdobami pojawiła się najwcześniej na 
ziemiach niemieckich. Jej ojczyzną była 
najprawdopodobniej Alzacja. Tam właśnie zwyczaj 
polegający na wnoszeniu do domu wiecznie 
zielonej gałęzi i wieszaniu jej przy suficie został 
zastąpiony w XV lub XVI wieku stojącym 
drzewkiem wigilijnym. Zwyczaj przystrajania 
drzewka wigilijnego rozpowszechnił się zapewne 
na przełomie XVIII    i XIX wieku.
Współczesna choinka, jak uczy Kościół, jest 
odwzorowaniem drzewa rajskiego: "drzewa życia", 
biblijnego drzewa poznania dobra i zła, pod którym 

rozpoczęła się historia ludzkości. Choinkę wnosi 
się do domu w dniu, w którym wspominamy 
pierwszych ludzi - Adama i Ewę. Na choince nie 
może zabraknąć jabłek, bo właśnie te owoce były 
na owym biblijnym drzewie, a ponadto jabłko 
symbolizuje zdrowie i czerstwość do późnej 
starości. Wśród iglastych gałązek wiją się łańcuchy 
- lekkie, słomkowe, bibułkowe, to pamiątka po 
wężu kusicielu. Pętają choinkę jak niewolnicę, 
przypominając, że cały ludzki ród znajduje się
w niewoli grzechu. Gwiazda na szczycie drzewka 
symbolizuje gwiazdę betlejemską, która wiodła 
Trzech Króli do Dzieciątka Jezus. Gorejące na 
gałązkach świeczki (dzisiejsze lampki) to okruchy 
ognia, który dawniej płonął w izbie przez całą noc 
wigilijną, aby przychodzące na ten czas dusze 
przodków mogły się ogrzać, dzisiaj przypominają 
one o nigdy niegasnącej Bożej miłości do ludzi. 
Choinki ubiera się także w piernikowe figurki ludzi
i zwierząt oraz bombki. Tak ustrojona choinka 
powinna stać w domu do Trzech Króli, a więc do 
końca godnich Świąt.
Dzisiejsze wspaniałe prezenty gwiazdkowe są 
nowością zwyczajową. W XIX wieku tylko
w niektórych częściach Polski obdarowywano 
dzieci drobnymi upominkami, które chowano w 
sianie. Czasem do prezentów należała również 
przybrana orzechami, cukierkami, jabłuszkami 
oraz świeczkami  sosenka -  p ierwowzór 
współczesnej  choinki .  Of iarodawcą tych 
podarunków było ,,dzieciątko” lub ,,gwiazdka”. 
Zgodnie z postanowieniem II Soboru Watyka-
ńskiego w liturgii kościelnej Święta Bożego 
Narodzenia rozpoczynają nieszpory odprawiane 
24 grudnia. W polskiej tradycji czas ten liczony jest 
od chwili zapadnięcia zmroku i ukazania się na 
niebie pierwszej gwiazdy. W tym momencie, 
zgodnie  z  obowiązu jącym powszechnie 
zwyczajem, zasiadamy do pierwszego świąte-
cznego posiłku, zwanego wieczerzą wigilijną lub 
krócej Wigilią, którą obchodzimy niezwykle 
uroczyście. Specyfiką wieczerzy wigilijnej jest jej 
postny charakter, ustalony tradycją zestaw potraw 
oraz poważny nastrój obowiązujący wszystkich 
biesiadników. Posiłek ten spożywa się najczęściej 
tylko w gronie rodzinnym. Na stole stawia się 
zazwyczaj jedno dodatkowe nakrycie. Według 
współczesnej interpretacji miejsce to przezna-
czone jest dla zabłąkanego wędrowca lub dla osób 
bliskich, ale w tym momencie nieobecnych. Nikt 
bowiem tego dnia nikt nie powinien być samotny. 
W domach katolickich posiłek wigilijny poprzedza 
odczytanie fragmentu Ewangelii według św. 
Łukasza o narodzinach Jezusa. Potem wszyscy 
domownicy dzielą się opłatkiem i składają sobie 
życzenia.
Wigilijny opłatek jest zwyczajem typowo polskim. 



Pierogi z kapustą i grzybami to najbardziej tradycyjne danie na Wigilię. Może ono konkurować jedynie
z pierniczkami. Te pyszne pierogi i pierniczki świąteczne pojawiają się chyba na każdym świątecznym stole.
Czas przygotowania: 2 godziny. Czas gotowania pierogów: 6 minut. Liczba porcji: 84 pierogi.
Składniki na farsz z kapusty i grzybów: 1 słoik litrowy suszonych grzybów (ok. 100 g), 1 kg kiszonej 
kapusty, 1 marchewka,1 pietruszka, 3 łyżki oleju, 3 cebule.
Składniki na ciasto pierogowe: 600 g mąki pszennej, 1/2 łyżeczki soli, 400 ml wrzącej wody, 50 g masła.
Do podania: 3 cebule, k ilka łyżek oleju roślinnego.
PRZYGOTOWANIE
Farsz: Grzyby opłukać, zalać zimną wodą i odstawić na 6 godzin lub na całą noc. Następnego dnia 
zagotować, dodać obraną marchewkę, pietruszkę i gotować aż będą miękkie. Pod koniec gotowania 
doprawić solą i pieprzem. Kapustę odcisnąć i ugotować w 300 ml wody do miękkości z dodatkiem soli do 
smaku (ok. 45 minut), dokładnie odcisnąć. Grzyby, marchewkę i pietruszkę odcedzić, zachowując wywar 
(wykorzystać do np. do zupy grzybowej). Bardzo dobrze odcisnąć z wody i razem z kapustą zmielić
w maszynce do mięsa o bardzo dużych oczkach, ok 1 cm średnicy (lub drobno posiekać na desce).
Na patelni na oleju zeszklić cebule, dodać do farszu. Składniki farszu dobrze wyrobić, łącząc wszystko 
razem, doprawić solą i pieprzem.
Ciasto pierogowe: Mąkę przesiać do miski, dodać sól. Do gorącej wody włożyć masło i roztopić, stopniowo 
wlewać do mąki, mieszając wszystko łyżką. Połączyć składniki i wyłożyć je na podsypaną mąką stolnicę. 
Zagniatać ciasto przez około 10 minut aż będzie gładkie i miękkie. Ciasto włożyć do miseczki, szczelnie 
przykryć i odstawić na 30 minut. Ciasto podzielić na 4 części, kolejno rozwałkowywać na placki. Małą 
szklanką wycinać kółeczka, na środek nakładać farsz, składać na pół i zlepiać brzegi w pierogi. Gotować do 
miękkości, przez około 3 minuty, ale najlepiej sprawdzić czy pierogi są już miękkie, odławiając jednego na 
łyżkę cedzakową i dotykając palcem. Podawać z zeszkloną na oleju pokrojoną w drobną kostkę cebulą.
Propozycja podania: Pierogi z kapustą i grzybami mogą być samodzielną potrawą lub dodatkiem do 
czerwonego barszczu wigilijnego lub do czerwonego barszczu czystego. Smacznego.

Symbol izuje on powszechne pojednanie
i braterstwo. Geneza opłatka jest kościelna, 
religijna. W Polsce zwyczaj ten należy obecnie do 
powszechnie znanych, chociaż pojawił się dość 
późno  i  upowszechn i ł  s i ę  os ta teczn ie
w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku. Zwyczaj 
łamania się opłatkiem nawiązuje też do Ostatniej 
Wieczerzy poprzedzającej pojmanie Chrystusa
i opisanego w Ewangeliach faktu dzielenia się 
chlebem Jezusa z uczniami. Symboliczny gest 
łamania się opłatkiem oznacza zatem wszecho-
garniającą miłość i braterstwo. 
Po przełamaniu się opłatkiem i złożeniu życzeń 
wszyscy domownicy zasiadają do wspólnego 
pos i łku.  L iczba,  rodzaj  i  ko le jność dań 
pojawiających się na wigilijnym stole zależy od 
lokalnej tradycji. Wszędzie jednak, bez wyjątku są 
to dania postne, przygotowane z darów lasu, pól, 
ogrodów, stawów, rzek i jezior. W przeszłości 
przestrzegano zasady, aby spróbować wszystkich 
przygotowanych na Wigilię potraw. Dzięki temu 
miało ich nie zabraknąć w nadchodzącym roku.
W wigilijny wieczór gospodarze pamiętali także
o swoich zwierzętach domowych, którym dawali 
resztki  potraw pozostałych z wieczerzy, 
wymieszanych z opłatkiem.
Nieodłączną częścią wieczoru wigilijnego było
i jest wspólne śpiewanie kolęd przy Bożonarodze-
niowej szopce. Pieśni opowiadających o naro-
dzeniu Jezusa mamy w polskiej tradycji bardzo 

dużo. Najstarsze sięgają czasów średniowiecza. 
Ich wprowadzenie, a potem upowszechnienie 
zawdzięczamy prawdopodobnie franciszkanom. 
Oni też przynieśli do Polski zwyczaj budowy 
szopek. 
Dzisiaj bożonarodzeniowe szopki buduje się we 
wszystkich polskich kościołach.
Wieczór wigilijny kończy pasterka - Msza 
odprawiana w kościołach dokładnie o północy. 
Zgodnie z tradycją upamiętnia ona przybycie do 
Betlejem pasterzy i złożenie przez nich hołdu 
nowonarodzonemu Mesjaszowi.  Zwyczaj 
sprawowania bożonarodzeniowej liturgii nocnej 
wprowadzono w Kościele już w drugiej połowie
V wieku. Do Polski dotarł on więc być może razem 
z chrześcijaństwem. 
Dni świąteczne, które następują po Wigilii, nie 
wyróżniają się już w polskiej kulturze równie 
bogatą oprawą plastyczną i obrzędową.
Zazwyczaj jest to czas odpoczynku, rodzinnych
i towarzyskich spotkań, czasami też kolędowania, 
czyli odwiedzania domów przez grupy przebie-
rańców – kolędników.
Opisując tradycje bożonarodzeniowe, należy 
zwrócić uwagę, że ze zwyczajów typowo polskich 
pozostała nam wieczerza wigilijna, opłatek i chyba 
jeszcze ta jedna, nieznana powszechnie, 
przekazana tradycją - rodzinna, niepowtarzalna 
atmosfera świąt Bożego Narodzenia, pełna 
wzajemnej bliskości, miłości i ciepła. 
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Pierogi z kapustą i grzybami



Opis projektu:
Od 2018 r. projekt jest realizowany przez Instytut Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej 
czytelnictwo „Mała Książka – wielki człowiek” we współpracy z bibliotekami publicznymi. Każde dziecko
w wieku przedszkolnym, które odwiedzi bibliotekę, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: 
książkę „Krasnal w Krzywej Czapce” dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb 
przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem 
minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu 
dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze 
zainteresowania. Oprócz dyplomu przedszkolak otrzyma także drobny czytelniczy upominek. W Wyprawce 
znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o korzyściach 
wynikających z czytania dzieciom oraz podpowie, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji 
dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym 
uczestnikiem życia kulturalnego. Projekt 
realizowany jest w ramach ogólnopo-lskiej 
kampanii promującej czytanie generacyjne 
„Mała książka – wielki człowiek”.
Wyprawka Czytelnicza:
- Książka „Krasnal w Krzywej Czapce”. 
- Broszura dla rodziców „Książką 

połączeni, czyli Mały Czytelnik w biblio-
tece” – praktyczny poradnik o korzy-
ściach wypływających z codziennego 
czytania dziecku i odwiedzania z nim 
biblioteki. Dzięki broszurze rodzice 
dowiedzą się, dlaczego literatura pełni 
tak ważną rolę w zrównoważonym, 
zdrowym rozwoju dziecka, znajdą też 
wiele czytelniczych porad i inspiracji.

- Karta Małego Czytelnika – pięknie 
zaprojektowana karta biblioteczna do 
zbierania naklejek za wypożyczone 
książki.

Dlaczego warto odwiedzić z dzieckiem 
bibliotekę?
- Dziecko może poznać ważne miejsce 

na mapie dzieciństwa – bibliotekę –
i dzięki temu w pełni stać się uczestni-
kiem życia kulturalnego.

- Biblioteka oferuje nie tylko bezpłatny 
dostęp do książek, ale też szeroką 
ofertę kulturalną, dzięki czemu tak 
dzieci, jak i rodzice mogą wziąć udział
w rozmaitych zajęciach, warsztatach
i wydarzeniach przygotowanych przez 
bibliotekarzy.

- Wizyta w bibliotece uczy dziecko 
samodz ie lnośc i ,  pode jmowan ia 
własnych wyborów i odpowiedzialności 
za wypożyczoną książkę.

Pamiętajcie, że miłość do czytania jest 
prezentem na całe życie!

„Mała książka – wielki człowiek”
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kruszynie 
Bezpłatna Wyprawka Czytelnicza dla każdego 
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Na całym świecie listopad został uznany 
mies iącem sol idarnośc i  z  mężczyznami 
zmagającymi się z nowotworami gruczołu 
krokowego oraz rakiem jąder. Wtedy prowadzona 
jest Movember (tzw. Wąsopad), akcja społeczna 
zapoczątkowana w 2003 roku w Australii Idea jest 
prosta - przez cały listopad mężczyźni zapu-
szczają wąsy, aby wzbudzić ciekawość otoczenia 
oraz zapoczątkować dyskusję na temat profilaktyki 
nowotworów prostaty oraz jąder.
To czas, kiedy warto przypomnieć o badaniach 
profilaktycznych, które ratują zdrowie i życie. 
Należy pamiętać, że w początkowym stadium 
rozwoju, choroba często nie powoduje żadnych 
objawów lub są one nieznacznie nasilone.
Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że 
nowotwory jąder stanowią 1,6 proc. zachorowań 
na nowotwory złośliwe mężczyzn, jednak w grupie 
wiekowej  20-44 lat występują one najczęściej
Rak prostaty
Rak prostaty inaczej nazywany stercza lub 
gruczołu krokowego jest w Polsce drugim co do 
częstości występowania nowotworem u mę-
żczyzn. Mężczyźni po 50. roku życia powinni 
corocznie wykonywać oznaczenie stężenia PSA
z krwi oraz zgłaszać się do lekarza na badanie 
urologiczne.
W początkowym stadium rozwoju, choroba nie 
powoduje żadnych objawów lub są one 
nieznacznie nasilone poprzez m.in.: częste 
oddawan ie  moczu ,  uczuc ie  n iepe łnego 

wypróżnienia, czy oddawanie moczu wąskim 
strumieniem. 
Na etapie zaawansowanym, choroba objawia się 
poprzez m.in.: ból w odcinku lędźwiowo-
krzyżowym kręgosłupa, krew w nasieniu, utratę 
apetytu, niewyjaśnioną utrata masy ciała.
Czynniki wpływające na ryzyko zachorowania to 
m.in.: wiek, genetyka, otyłość i dieta wysoko-
tłuszczowa. Wpływ na zmniejszenie ryzyka 
wystąpienia raka prostaty ma m.in.: dieta bogata
w produkty roślinne, niepalenie, a także aktywność 
fizyczna.
Rak jądra
Nowotwór jądra jest umiarkowanie rzadką chorobą 
nowotworową w Polsce. Jednak jest to choroba 
młodych mężczyzn. Najwięcej zachorowań 
odnotowuje się w wieku 15-40 lat. Największą rolę 
we wczesnym rozpoznaniu nowotworu ma 
samobadanie jąder.
Czynniki wpływające na ryzyko zachorowania to 
m.in.: genetyka, zespół Klinefeltera, czy 
niekorzystne zmiany środowiskowe. 
Do pierwszych objawów nowotworu można 
zaliczyć m.in.: zgrubienia, zmiany w wielkości 
jądra, bolesność przy dotyku, uczucie ciągnięcia 
oraz ogólny dyskomfort w obrębie moszny. 
Najważniejszym objawem jest niebolesny guz 
wyczuwalny w jądrze.
Wcześnie wykryty rak prostaty w większości 
przypadków jest całkowicie wyleczalny.Nie wstydź 
się wizyty u specjalisty. Bądź mężczyzną.

Listopad - miesiąc świadomości męskich nowotworówListopad - miesiąc świadomości męskich nowotworówListopad - miesiąc świadomości męskich nowotworów
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Na dzień 20 października br. wypadły obchody 
Europejskiego Dnia Seniora. W tym szczególnym 
czasie zwracamy uwagę na problemy z którymi 
borykają się osoby w wieku podeszłym w różnych 
dziedzinach życia.
Głównym celem ,który przyświeca temu świętu jest 
pozytywne kształtowanie społecznego odbioru 
osób „w jesieni życia” oraz podejmowanie działań 
zapewniających im godne i aktywne życie.
W trosce o Seniorów mieszkających w Gminie 
Kruszyna ,utworzono  działający od trzech lat Klub 
Seniora. To tutaj dwa razy w tygodniu zade-
klarowani Klubowicze mogą wesoło i ciekawe 
spędzić swój wolny czas. Klub dba o wszechstro-

nny rozwój Seniorów a także o utrzymanie ich
w dobrej kondycji fizycznej a przede wszystkim 
daje możliwość przebywania w gronie osób 
wzajemnie sobie życzliwych i wspierających się w 
trudach życia codziennego. Naszym Seniorom 
bardzo , też zależy na utrzymaniu więzi 
międzypokoleniowych ,dlatego nawiązaliśmy 
współpracę z pobliskim przedszkolem. Wspólnie 
czytanie bajek oraz rozmowy z przedszkolakami to 
bardzo cenne chwile, dające korzyści obu 
stronom. Pamiętajmy, że Seniorzy to osoby od 
których wiedzę i doświadczenie czerpią następne 
pokolenia, więc ważne jest abyśmy dbali o ich 
dobrostan.

„Kierujemy nasze myśli ku osobom starszym…”
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Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny zorga-
nizował spotkanie dn. 13 i 27.10. 2022 w Izbie 
Pamięci mieszczącej się w Szkole Podstawowej
w Kruszynie dla grup przedszko-laków z Kruszyny.
Celem tego spotkania było przekazanie wiedzy
o historii Kruszyny oraz faktów, że pamięć jest 
ciągle żywa. Przedszkolaki mogły podziwiać 
znajdujące się tam eksponaty.
Taka forma wycieczki do Izby Pamięci może
w sposób  ciekawy i atrakcyjny przekazać wiedzę
o historii naszej małej Ojczyzny Kruszyny.

Dnia 15.10.2022 odbyło się spotkanie w Izbie 
Pamięci TPK tzw. „Dni otwarte”.
Celem tego spotkania było segregowanie 
dokumentów, sprzątanie izby oraz wspólna 
dyskusja na temat działalności Towarzystwa .

W dniu 25- 26. 10. 2022 członkowie Towarzystwa 
Przyjaciół Kruszyny uczestniczyli w szkoleniu 
„SMART VILLAGE” droga do rozwoju inteli-
gentnych wsi.
Organizatorem było Stowarzyszenie „RAZEM NA 
WYŻYNY” w partnerstwie z LGD Partnerstwo  
Północnej Jury.
Głównym celem szkolenia jest zwiększenie 
lokalnych liderów w zakresie inteligentnych wsi 
oraz tworzenia koncepcji „Smart Village”- na rok 
2022-2023.

W dniu 30. 10. 2022 Towarzystwo Przyjaciół 
Kruszyny upamiętniło zmarłych członków TPK 
oraz poległych i zamordowanych w czasie wojny 
zapalając znicze.
„NIE UMIERA TEN KTO TRWA W PAMIĘCI 
ŻYWYCH”.

Z działalności Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny

Anna Woch
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Uczniowie oraz mieszkańcy przeżyli niezwykłą 
podróż 3D w głąb polskiej historii. Wirtualny Teatr 
Historii „Niepodległa” zaprezentował : krótko-
metrażowy dramat wojenny Dżadża-Dżadża, „Nie 
kochać w taką noc” – komedię muzyczną, „MS 
Piłsudski” – podróż w czasie i przestrzeni do 
pływającej perły II RP.
Po założeniu gogli VRwidzowie mogli obejrzeć 
filmy w formacie 3D czyli doświadczyć magii 
trójwymiaru. Ekran nabierał wówczas głębi,
a niektóre elementy obrazu zbliżały się do widza 
tak blisko, że niemal można ich było dotknąć. Z tej 
niecodziennej możliwości w gminie Kruszyna 

skorzystało 112 uczniów klas VI-VIII oraz 90 osób 
dorosłych. Projekcje dla szkól odbyły się
w godzinach dopołudniowych, natomiast
o godzinie 16, 17 i 18 dla wszystkich chętnych 
mieszkańców gminy Kruszyna. Filmy można było 
oglądać w grupach trzydziestoosobowych, gdyż 
taką ilością foteli obrotowych i zestawów gogli VR 
dysponowali filmowcy.
Uczniom najbardziej podobał się film MS Piłsudski. 
Dzięki technologii VR widzowie mogli zajrzeć do  
wraku zatopionego „polskiego Titanica” MS 
Piłsudski. Jako szczególnie ciekawe wskazywali 
możliwość przebywania w podwodnym świecie, 
podziwianie morskiej fauny i flory.
Osoby, które skorzystały z zaproszenia i obejrzały 
przedstawiane produkcje były zachwycone nie 
tylko treścią filmów ale również techniką ich 
prezentacji. Dla wielu widzów technologia VR 
(Virual Reality) jest zupełnie nieznana, ale
z pewnością interesująca.
Serdecznie dziękujemy realizatorom projektu 
„Niepodległa w kadrze” za umożliwienie obejrzenia 
filmów  w zupełnie nowym, nieznanym nam 
wymiarze.

Magia trójwymiaru

Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie bierze 
udział w projekcie „Cyfrowi eksperci w podregionie 
częstochowskim” w ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa.
Biblioteka włączyła się do bezpłatnego udziału
w projekcie Wyższej Szkoły HUMANITAS, celem 
projektu jest zwiększenie kompetencji praco-
wników biblioteki gminnej w prowadzeniu zajęć dla 
dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat z zakresu 
programowania lub dziennikarstwa online.

„CYFROWI EKSPERCI”



Gmina Kruszyna od kilku lat realizuje program UMIEM PŁYWAĆ, który jest dofinansowany ze środków 
Ministerstwa Sportu. Celem projektu jest nauka pływania uczniów w określonej grupie wiekowej. Zajęcia 
zawsze prowadzą wykwalifikowani instruktorzy. W bieżącym roku dzieci klas III i IV szkół prowadzonych 
przez Gminę Kruszyna uczyły się pływać na pływalni krytej SIENKIEWICZ w Częstochowie. Szkoły zgłosiły 
w sumie 46 osób. Dwugodzinne zajęcia odbywały się w każdy poniedziałek. Opiekę pedagogiczną nad 
grupą amatorów pływania sprawowali nauczycie z poszczególnych szkół. Uczniowie musieli się nauczyć 
pływać w ciągu 20 godzin zajęć. Cel został osiągnięty.

Na spotkaniu 26.10 br. odbyło się uroczyste zakończenie tej edycji programu. Młodym pływakom dyplomy 
wręczył Wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie. Medalami uhonorowała 
uczniów Wójt Gminy Kruszyna Jadwiga Zawadzka, która była inicjatorką przedsięwzięcia. Wiceprezes 
Stowarzyszenia Sportowa Częstochowa, zadbał o regenerację sił pływaków, częstując ich słodkimi 
bułkami. Na finał dzieci pochwaliły się nabytymi umiejętnościami i każde z nich przepłynęło długość basenu.
Serdecznie gratulujemy młodym pływakom, życzymy dalszego doskonalenia nabytej umiejętności, zdrowia 
i sprawności fizycznej.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu nauki pływania. Umiejętność pływania 
jest nieodzownym elementem naszego życia. Przydaje się na wakacyjnych wyjazdach, pozwala uprawiać 
sporty wodne,  ale również  regenerować zdrowie psychiczne, korygować różnego rodzaju niedomagania 
zdrowotne.
Mamy nadzieję, że uda się zrealizować kolejną edycję programu  w przyszłym roku.

Umiem pływać

Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie 
otrzymała w 2022 r. wsparcie finansowe w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. 
Zakup nowości dofinansowano ze środków 
finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach realizacji Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-
2025.  
Biblioteka zakupiła 545 książek za kwotę 
18.687,72 zł. – dofinansowanie 6.461 zł, wkład 
własny 12.226,72 zł.

Nowości w bibliotece
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