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 Śląski Związek Gmin i Powiatów organizuje wizyty studyjne samorządowców Ukrainy i Polski. Na początku br. do Urzędu  Śląski Związek Gmin i Powiatów organizuje wizyty studyjne samorządowców Ukrainy i Polski. Na początku br. do Urzędu 
Gminy wpłynęło pismo z propozycją przyjęcia w gminie Kruszyna przedstawicieli władz lokalnych z Ukrainy.Gminy wpłynęło pismo z propozycją przyjęcia w gminie Kruszyna przedstawicieli władz lokalnych z Ukrainy.
 W odpowiedzi Pani Wójt Gminy Kruszyna wyraziła gotowość do zorganizowania takiej wizyty. I tak 18 i 19 kwietnia gościliśmy  W odpowiedzi Pani Wójt Gminy Kruszyna wyraziła gotowość do zorganizowania takiej wizyty. I tak 18 i 19 kwietnia gościliśmy 
przedstawiciela Kijowskiego Oddziału Regionalnego Związku Miast Ukrainy, Panią Ołenę Kysłyca – sekretarza Rady Osiedla przedstawiciela Kijowskiego Oddziału Regionalnego Związku Miast Ukrainy, Panią Ołenę Kysłyca – sekretarza Rady Osiedla 
Gostomel.Gostomel.
 Wizyta rozpoczęła się w środę, 18 kwietnia o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy. Pani Ołena przedstawiła swoją osobę jak również  Wizyta rozpoczęła się w środę, 18 kwietnia o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy. Pani Ołena przedstawiła swoją osobę jak również 
opowiedziała o jednostce samorządowej, którą reprezentuje. Gostomel to gmina licząca 14,5 tys mieszkańców, położonaopowiedziała o jednostce samorządowej, którą reprezentuje. Gostomel to gmina licząca 14,5 tys mieszkańców, położona
w bezpośredni sąsiedztwie Kijowa. W Gostomelu znajduje się fabryka samolotów oraz huta szkła. Gmina prowadzi 4 szkoły w bezpośredni sąsiedztwie Kijowa. W Gostomelu znajduje się fabryka samolotów oraz huta szkła. Gmina prowadzi 4 szkoły 
podstawowe, 2 średnie oraz dwa przedszkola. Nauka w szkołach podstawowych trwa 4 lata, następnie naukę uczniowie podstawowe, 2 średnie oraz dwa przedszkola. Nauka w szkołach podstawowych trwa 4 lata, następnie naukę uczniowie 
kontynuują w szkołach średnich. Klasy są bardzo liczne.kontynuują w szkołach średnich. Klasy są bardzo liczne.
 Gostomel jako gmina posiada dwa budynki kultury, dwa stadiony sportowe, bibliotekę publiczną oraz dwie cerkwie. Gostomel jako gmina posiada dwa budynki kultury, dwa stadiony sportowe, bibliotekę publiczną oraz dwie cerkwie.

 Władzę uchwałodawczą sprawuje Rada  Władzę uchwałodawczą sprawuje Rada 
sk ładająca s ię z  26 deputowanych sk ładająca s ię z  26 deputowanych 
wybieranych w wyborach bezpośrednich. wybieranych w wyborach bezpośrednich. 
Mer również jest wybierany bezpośrednio Mer również jest wybierany bezpośrednio 
przez ludzi i jest organem wykonawczymprzez ludzi i jest organem wykonawczym
i jednocześnie przewodniczącym rady. i jednocześnie przewodniczącym rady. 
Sekretarza wybierają deputowani.Sekretarza wybierają deputowani.
 P a n i  O ł e n a  z a i n t e r e s o w a n a  b y ł a  P a n i  O ł e n a  z a i n t e r e s o w a n a  b y ł a 
następującymi tematami z zakresu działania następującymi tematami z zakresu działania 
samorządu polskiego:samorządu polskiego:
- Mechanizmy pozyskiwania wsparcia - Mechanizmy pozyskiwania wsparcia 

f inansowego z udziałem środków finansowego z udziałem środków 
krajowych i unijnych. Podstawowe źródła krajowych i unijnych. Podstawowe źródła 
dochodów jst.dochodów jst.

- Gospodarka odpadami.- Gospodarka odpadami.
- Utrzymanie i remonty dróg.- Utrzymanie i remonty dróg.
- Zarządzanie nieruchomościami w gmi-- Zarządzanie nieruchomościami w gmi-

nie.nie.
- Infrastruktura edukacyjna.- Infrastruktura edukacyjna.
- Egzekwowanie należności podatko-- Egzekwowanie należności podatko-

wych.wych.
 Powyższe zagadnienia przedstawi l i  Powyższe zagadnienia przedstawi l i 
pracownicy Urzędu Gminy.pracownicy Urzędu Gminy.

 O godz 11.00 odbyła się sesja nadzwyczajna z udziałem Gościa. W porządku obrad były 3 uchwały. Pani Wójt przedstawiła  O godz 11.00 odbyła się sesja nadzwyczajna z udziałem Gościa. W porządku obrad były 3 uchwały. Pani Wójt przedstawiła 
osiągnięcia samorządu lokalnego w Polsce na przykładzie gminy Kruszyna.osiągnięcia samorządu lokalnego w Polsce na przykładzie gminy Kruszyna.
 Radni Gminy Kruszyna zadawali pytania dotyczące działalności samorządowej w Ukrainie. Nie obyło się również bez pytań  Radni Gminy Kruszyna zadawali pytania dotyczące działalności samorządowej w Ukrainie. Nie obyło się również bez pytań 
związanych z zawiłą historią narodu polskiego i ukraińskiego. Atmosfera była życzliwa i przyjazna.związanych z zawiłą historią narodu polskiego i ukraińskiego. Atmosfera była życzliwa i przyjazna.
 W godzinach popołudniowych Pani Ołena odwiedziła Jasną Górę w Częstochowie. W godzinach popołudniowych Pani Ołena odwiedziła Jasną Górę w Częstochowie.
 W następnym dniu wizyty Ołena Kysłyca odwiedziła wszystkie szkoły i przedszkola na terenie gminy Kruszyna. Nasze  W następnym dniu wizyty Ołena Kysłyca odwiedziła wszystkie szkoły i przedszkola na terenie gminy Kruszyna. Nasze 
placówki określiła jako piękne i dobrze wyposażone. Była pozytywnie zdumiona współpracą państwa i kościoła w procesie placówki określiła jako piękne i dobrze wyposażone. Była pozytywnie zdumiona współpracą państwa i kościoła w procesie 
nauczania i wychowania dzieci. Szczególnie serdecznie została przyjęta przez najmłodszych mieszkańców naszej gminy-nauczania i wychowania dzieci. Szczególnie serdecznie została przyjęta przez najmłodszych mieszkańców naszej gminy-
przedszkolaków, którzy w geście sympatii prezentowali swoje umiejętności wokalno-taneczne. Laurka z wyklejonymi konturami przedszkolaków, którzy w geście sympatii prezentowali swoje umiejętności wokalno-taneczne. Laurka z wyklejonymi konturami 
Polski i Ukrainy w kolorach flag wywołałaPolski i Ukrainy w kolorach flag wywołała
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w stadninie koni w Widzowie oraz w gospo w stadninie koni w Widzowie oraz w gospo 
darstwie rolnym Pana Ignacego Nawrotadarstwie rolnym Pana Ignacego Nawrota
w Kruszynie. Tu Pani Ołena zaintere-w Kruszynie. Tu Pani Ołena zaintere-
sowana była strukturą uprawi parkiem sowana była strukturą uprawi parkiem 
maszy-nowym.maszy-nowym.
 Gościowi zaprezentowana została  Gościowi zaprezentowana została 
świetlica w Teklinowie, która funkcjonuje świetlica w Teklinowie, która funkcjonuje 
dzięki pracy społecznej kilku ludzi. Księga dzięki pracy społecznej kilku ludzi. Księga 
pamiątkowa świetlicy wzbogaciła się o wpis pamiątkowa świetlicy wzbogaciła się o wpis 
z gratulacjami i życzeniami, tym razemz gratulacjami i życzeniami, tym razem
w języku ukraińskim.w języku ukraińskim.
 Pani Ołena z ciekawością wysłuchała  Pani Ołena z ciekawością wysłuchała 
historii pałacu w Kruszynie. Z zachwytem historii pałacu w Kruszynie. Z zachwytem 
oglądała wnętrze kościoła. W Ukrainie wszystkie zabytki stanowią własność skarbu państwa.oglądała wnętrze kościoła. W Ukrainie wszystkie zabytki stanowią własność skarbu państwa.
Ostatnim punktem programu wizyty była kolacja w smażalni ryb KEJA w Łęgu.Ostatnim punktem programu wizyty była kolacja w smażalni ryb KEJA w Łęgu.
W czasie całego pobytu Gościowi towarzyszyła Jadwiga Zawadzka - Wójt Gminy oraz Małgorzata Wierzbicka - Sekretarz.W czasie całego pobytu Gościowi towarzyszyła Jadwiga Zawadzka - Wójt Gminy oraz Małgorzata Wierzbicka - Sekretarz.
Współpraca z Ukrainą została nawiązana. Była to pierwsza wizyta delegacji zagranicznej, ale mamy nadzieję że nie ostatnia. Współpraca z Ukrainą została nawiązana. Była to pierwsza wizyta delegacji zagranicznej, ale mamy nadzieję że nie ostatnia. 
Deklaracje utrzymania kontaktów zostały złożone. Wizyta była elementem promocji Gminy Kruszyna. Deklaracje utrzymania kontaktów zostały złożone. Wizyta była elementem promocji Gminy Kruszyna. 
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Wywiad przeprowadzony w dniu 18 czerwca 2018 r.
z Wójtem Gminy Kruszyna Jadwigą Zawadzką.

Red: Pani Wójt za chwilę rozpoczną się wakacje dla uczniów, czas urlopowy dla 
pracujących. Jakie plany ma Pani na tegoroczny urlop?
W: Piękną, słoneczną pogodą cieszymy się już od kwietnia i miejmy nadzieję, że 
tak będzie aż do września. Bardzo chciałabym wyjechać na kilka dni na letni 
wypoczynek w jakieś ustronne miejsce z dala od zgiełku codziennego dnia. 
Marzą mi się Mazury, najchętniej namiot lub kamping, spacery nad brzegiem 
jeziora, może jakiś rejs żaglówką, po prostu totalny luz. Urlop muszę 
skorelować z obowiązkami służbowymi, ale mam nadzieję, że w lipcu 
wygospodaruję tydzień i spełnię swoje zamierzenia.
Red: Pełni Pani funkcje wójta już dwie kadencje, czy ta praca jest trudna?
W: Stanowisko wójta to w zasadzie nie praca a służba. Zaszczytna służba, bo 
na rzecz pięciu tysięcy mieszkańców gminy Kruszyna. W wyborach  
bezpośrednich ludzie wybierając wójta udzielają mu zaufania, wręcz ośmielę 
się powiedzieć powierzają odpowiedzialność za standard życia w danej 
społeczności. To bardzo odpowiedzialne zadanie. Wymaga pełnego 
zaangażowania 24 godz. na dobę i 7 dni w tygodniu. Od ośmiu lat staram się nie 
zawieść mieszkańców gminy Kruszyna. O tym, że mi się to w pewnym stopniu 
udaje świadczy reelekcja na drugą kadencje.
Red: Jak Pani ocenia ostatnie 8 lat, to dobre lata dla Gminy Kruszyna?
W: Zmiany  wizualne są zauważalne nie tylko w naszej gminie, ale także
w kraju. Dziś polska wieś wygląda inaczej niż choćby 8 lat temu. Piękne 
zadbane posesje, samochody przed domami i ciągle spieszący się gdzieś 
ludzie. Kontaktujemy się ze sobą za pomocą internetu, telefonu, który każdy ma 
przy sobie, a czasu wciąż mamy za mało. Na początku mojego wójtowania w 
całym kraju było duże bezrobocie, w gminie Kruszyna również. Dziś większość 
mieszkańców pracuje. Na terenie naszej gminy choćby w ostatnim roku zgodnie 
z danymi z CEDG (Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej) 
zarejestrowało się ok. 120 podmiotów gospodarczych. Wiele się także 
wyrejestrowało lub zmieniło charakter działalności. Świadczy  to o budzącej się 
aktywności zawodowej naszych mieszkańców. Może nie są to podmioty 
zatrudniające szereg osób, ale maleńkie często jednoosobowe firmy próbujące 
swoich sił na lokalnym rynku. Nie da się nie zauważyć zmian w infrastrukturze 
technicznej, tu mam na myśli drogi i ich oświetlenie, sieć kanalizacyjna, a także 
remonty placówek oświatowych, budynków straży, wybudowanie placów 
zabaw i miejsc rekreacji. Tu nieskromnie powiem, że dzięki mojej inicjatywie 
mieszkańcy mogli wziąć udział w wielu wydarzeniach kulturalnych.  
Odpowiadając na zadane pytanie śmiało mogę powiedzieć, że ostatnie osiem 
lat to dobre lata
Red: Kandydując na wójta miała Pani zapewne swoja wizję rozwoju gminy, czy 
udało się zrealizować program?
W: Generalnie, tworząc program wyborczy miałam na celu działania 
zmierzające do polepszenia życia mieszkańców w różnych aspektach. 
Największym oczekiwaniem mieszkańców była kontynuacja budowy sieci 
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kanalizacyjnej. W pełni zdaje sobie sprawę z tego jak 
uciążliwe jest opróżnianie szamb, nie dziwię się że 
żądania w tym zakresie są dość stanowcze. Budowa 
kanalizacji jest bardzo, bardzo kosztowna. To nie tylko 
rury i przyłącza to także przepompownie i niezwykle  
droga oczyszczania ścieków o parametrach 
dos tosowanych  do  i l ośc i  śc i eków  a  t akże  
dokumentacja techniczna. W miarę przybywania 
ścieków oczyszczalnia musi być rozbudowywana. Od 
czasu kiedy zostałam wójtem wybudowana została sieć 
kanalizacyjna o długości 14,47 km i 485 szt. przyłączy. 
W bieżącym roku rozbudowana została oczyszczania 
ścieków w Widzowie do takiej przepustowości żeby 
mogła oczyścić ścieki z całej gminy. Wydaje się, że to 
nic takiego, wszyscy budują, ale trzeba zauważyć, że 
gmina Kruszyna dysponuje budżetem inwestycyjnym w 
granicach 3 mln zł.  Koszt kanalizacji i oczyszczalni na 
przestrzeni ośmiu lat wyniósł 18 mln zł.
Red: Ale przecież są dostępne środki zewnętrzne
W: Oczywiście, że z nich korzystamy. W każdym 
ogłoszonym konkursie przez Urząd Marszałkowski  
można znaleźć wniosek gminy Kruszyna.  Z programów 
takich jak PROW czy RPO udało nam się  pozyskać 
13,5 mln zł. Dostaliśmy pożyczki z WFOŚ, które
w części zostały umorzone. W ubiegłym roku rada 
gminy zdecydowała o zaciągnięciu długoterminowego 
kredytu w formie obligacji. To bardzo korzystna forma 
kredytu, bo spłata rozłożona jest w perspektywie wielu 
lat.
Red: Oprócz kanalizacji może Pani pochwalić się 
innymi inwestycjami
W: Ależ tak, cały czas prowadzone są różnego rodzaju 
budowy i remonty. Muszę tu wymienić placówki 
oświatowe. W roku 2010 właściwie tylko szkoła
w Kruszynie nie wymagała nakładów, reszta była do 
„roboty”. I tak pierwsze poszło wnętrze przedszkola
w Widzowie, wymiana instalacji, malowanie, zakup 
wyposażenia. Następne przedszkole w Kruszynie. Tu
w zasadzie wymienione było wszystko, urządzone 
podwórko z placem zabaw włącznie. Teraz obiekt 
cieszy oko. „Pomocy i ratunku  wołał” budynek szkoły w 
Widzowie. Udało się. Termomodernizacja sprawiła że 
obiekt swym wyglądem zaprasza w swe gościnne progi 
uczniów i wychowanków. W porównaniu z budynkami
w Widzowie i Kruszynie mniej kosztowne działania 
przeprowadzono w budynku szkoły w Jackowie i na 
razie cząstkowe w Lgocie Małej.
Red: Dzis bardzo popularny jest sportowy tryb życia, 
czy w tym zakresie coś się zadziało
W: Przy szkole w Widzowie powstały dwa piękne, 
nowoczesne boiska, boisko ze sztuczną nawierzchnią 
w Lgocie Małej, boisko do siatkówki w Jackowie, place 
zabaw dla dzieci prawie w każdej miejscowości,  mała 
architektura rekreacyjno-sportowa w Kruszynie 
(s i łown ie  zewnęt rzne)  Wszys tk ie  dz ia łan ia 
dofinansowane z funduszu europejskiego.
Szczegółowe zestawienie inwestycji z podziałem na 
udział środków własnych i zewnętrznych możecie 
państwo znaleźć w Głosie Gminy w numerze 
grudniowym każdego roku.
Red: A drogi Pani Wójt ? to taka ważna sprawa, mająca 
wpływ na rozwój gminy

W: Uważam, że w tym zakresie udało nam się zrobić 
bardzo dużo, ale niestety wciąż potrzeby są. Na terenie 
gminy mamy drogi gminne, powiatowe i krajowe.
O gminne musi dbać sami. Utrzymanie w dobrym stanie 
technicznym nawierzchni czy tez odśnieżanie, 
wykaszanie poboczy to wszystko nasz zakres. Jeden 
metr kwadratowy nakładki asfaltowej kosztuje średnio  
70 zł ( cena jest uzależniona od grubości nakładki)  
Jeżdżąc po drogach naszej gminy przecież narzekać 
tak bardzo nie ma na co, idealnych dróg nie ma w żadnej 
gminie. Wspomnę tylko o ostatnich inwestycjach 
drogowych takich jak ul. Antoniowska w Widzowie, ulice 
w Bogusławicach, Jackowie, Babach, Widzówku, 
Widzowie „Osiedlu”, najmniej chyba w Kruszynie, ale to 
ze względu na budowę kanalizacji, która wiąże się
z wykopami w pasie drogi. Co do dróg powiatowych, ich 
budowę dofinansowujemy w 50% kosztów ogólnych. 
Wymienię w tym miejscu drogę w Lgocie Małej, która 
wygląda teraz jak miejska arteria komunikacyjna. Wiele 
dróg zostało wykonanych w ramach funduszu ochrony 
gruntów rolnych. To głównie drogi dojazdowe do pól. 
Mówiąc o drogach nie sposób pominąć problem 
„au tos t r adowy ” .  W ie l e  r azy  i n f o rmowa łam 
mieszkańców gminy Kruszyna o tym, że budowa 
autostrady może wpłynąć niekorzystnie na dostępność 
komunikacyjną pomiędzy Kruszyną a Częstochową. 
Wspólnie z grupą zaangażowanych osób udało nam się 
wymusić na stosownych władzach alternatywne 
rozwiązanie drogowe polegające na budowie 
połączenia z węzłem w Kościelcu, które na pewno jak 
nie rozwiąże to zminimalizuje problemy komunikacyjne 
naszych mieszkańców.
Red: Bardzo często przejawia się temat poprawy 
bezpieczeństwa na drogach. Budowa chodników 
mogłaby być jedną z form działania w tym zakresie. Co 
w tym zakresie zostało zrobione ?
W: Chodników dla pieszych mamy za mało jak na realne 
potrzeby. Ruch samochodowy zwiększa się z dnia na 
dzień a piesi czują się mniej bezpieczni. Chodniki 
powstały w Lgocie Małej, częściowo przy ul. 
Antoniowskiej jako integralny element inwestycji 
drogowej. Palącym problemem jest potrzeba budowy 
chodnika w Bogusławicach. Stosowny wniosek
o dofinansowanie zadania został złożony. Niestety nie 
został rozpatrzony pozytywnie .     
Red: Jest takie powiedzenie „nie samym chlebem 
człowiek żyje”.  Co „słychać” w kulturze?
W: Gmina Kruszyna niestety nie ma ośrodka kultury. 
Wszystko co dzieje się w tym zakresie robimy rękami 
urzędników. Mam tutaj na myśli duże imprezy 
kulturalne, bo takie były. Zacznę od największej jaką 
były dożynki powiatowe w ubiegłym roku. Było super.
W końcu 2017 roku dla seniorów grali i śpiewali Czesław 
Majewski i Janusz Tylman nierozłącznie kojarzeni z 
popularnym programem telewizyjnym Śpiewające 
Fortepiany. Niemniej efektowny koncert odbył się z 
okazji Dnia Kobiet, gdzie kobietki rozczulał swym 
głosem Kazimierz Kowalski. Kilka lat temu była 
wystawa haftowanej repliki obrazu Jana Matejki „Bitwa 
pod Wiedniem” z udziałem wspaniałego tenora Juliusza 
Ursyna Niemcewicza. Jako kontynuacja wątku 
h is to rycznego odby ł  s ię  wern isaż  wys tawy 
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fotograficznej artysty fotografika Mariusza Broszkiewi-
cza. Fotografie zdobią ściany Urzędu Gminy do dziś. 
Jeżeli dobrze pamiętam to w 2011 roku powstał zespół 
śpiewaczy Ale!Babki, który cieszy się popularnością
i sympatią mieszkańców. Ale!Babki zapraszane są na 
lokalne festyny i inne imprezy, gdzie bawią publiczność 
śpiewając piosenki znane i lubiane. Do imprez 
kulturalnych należy zaliczyć piękną uroczystość 
zorganizowaną z okazji jubileuszu 5-lecia działalności 
zespołu. Ale!Babki od początku swego istnienia 
organizują zabawy andrzejkowe oraz dzień kobiet. 
Uroczystość święta kobiet odbywa się pod moim 
patronatem i cieszy się wielka popularnością. Dla 
najmłodszych mieszkańców organizujemy od 4 lat 
imprezę „Bieg Rodzinny”, gdzie w sportowych 
zmaganiach biorą udział dzieci i ich rodzice. Liczba 
uczestników zawsze przekracza 100 osób. Przy 
pomocy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
organizujemy „Mikołajki” dla dzieci niepełnosprawnych. 
Od 2011 roku w Kruszynie działa sztab WOŚP. W drugą 
niedzielę stycznia każdego roku jest głośno, wesoło
i ofiarnie w czasie kolejnego Finału. Co roku bijemy 
rekordy hojności dla najmłodszych i najstarszych.
W ostatnim czasie inicjatywę w zakresie zapewnienia 
rozrywki przejęły stowarzyszenia lokalne.  Wszelkiego 
rodzaju festyny odbywają się prawie we wszystkie letnie 
weekendy. Sukcesy święci także orkiestra dęta przy 
OSP Kruszyna. Od roku 2006 „widać ją i słychać”
Red: W większości gmin podejmowane są działania na 
rzecz seniorów. Czy zainicjowała Pani coś w tym 
zakresie
W: Akurat tą grupę ludzi nie trudno było zachęcić do 
działania. Trzy lub cztery lata temu zorganizowałam 
uroczystość  z okazji Dnia Seniora, która była 
jednocześnie momentem zawiązania się Klubu 
Seniora. Wybrany został zarząd i ustalony plan 
działania. Od tej pory jest już z górki, seniorzy chcą, 
lubią i spotykają się często. Wyjeżdżają na wycieczki, 
organizują sobie biesiady plenerowe a nawet rajdy 
rowerowe.
Red: Przysłuchując się Pani wypowiedzi mam 
wrażenie, że problemów w tej gminie nie ma. Czy tak 
jest rzeczywiście?
W: Łatwiej się mówi o sukcesach niż problemach, ale to 
nie znaczy że jest tak dobrze. Nie jest łatwo nadążyć za 
ciągłymi zmianami w prawie, dostosowanie działania 
samorządu do wymogów ustawowych. Mówiąc
w cudzysłowie „przeżyłam” reformę śmieciową
i oświaty. Ileż kontrowersji budziła konieczność 
wypowiadania umów  poszczególnych  mieszkańców z 
firmami śmieciowymi a zaakceptowanie opłat 
uiszczanych do gminy. Ileż było dyskusji na temat 
funkcjonalności pojemników i worków na śmieci. 
Kolejne wielkie zadanie to oświata. Na początku 
pierwszej kadencji w celu zwiększenia efektywności 
ekonomicznej funkcjonowania placówek oświatowych 
wystąpiłam do Rady Gminy o podjęcie uchwał
o połączeniu szkoły podstawowej i gimnazjum w zespół 
szkolny. Tym sposobem zmniejszyła się liczba 
dyrektorów i księgowość sprowadziła się do jednej 
placówki. W perspektywie czasu myślę że to było 
korzystne posuniecie, gdyż w ubiegłym roku reforma 

oświaty wygasiła gimnazja, a pozostawiła ośmioletnie 
szkoły podstawowe. W związku z tymi wcześniejszymi 
ruchami w naszej gminie nie było drastycznych skutków 
reformy w zakresie kadrowym czy lokalowym. Jeżeli 
mówimy o trudnościach to muszę wspomnieć moment 
przekazania prowadzenia szkoły w Jackowie Fundacji 
„Elementarz”. Oj jak sobie to przypomnę, te 
nieprzespane noce i ciągłe myślenie dobrze robię czy 
źle, protesty rodziców uczniów, brak jednomyślności w 
Radzie Gminy, to stwierdzam, że rzeczywiście był to 
problem. Stało się i dziś mogę z dumą powiedzieć, że 
szkoła w Jackowie mimo że jest prowadzona przez 
prywatny podmiot funkcjonuje doskonale. Proces 
kształcenia nie uległ w żaden sposób pogorszeniu.
Red: Jest coś, czego nie udało się zrobić, a na czym 
Pani zależało?
W: Tak. Ciągle mam niedosyt jeśli chodzi o budowę 
kanalizacji sanitarnej. Do 100% zaspokojenia potrzeb 
jeszcze trochę brakuje, a środków finansowych wciąż 
mało na tą kosztowną inwestycję. Nie udało mi się 
wybudować Sali sportowej w Widzowie. Widzów jest 
największą miejscowością w całej gminie. Jest szkoła, 
jest remiza ale nie ma gdzie prowadzić zajęć 
sportowych. Sala gimnastyczna w szkole ma wymiary 
większego pokoju. Nie można więc mówić o warunkach 
do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Sala 
gimnastyczna z prawdziwego zdarzenia, choćby taka 
jak jest w Kruszynie mogłaby służyć młodzieży uczącej 
się, organizacjom sportowym do ćwiczeń a także być 
miejscem spotkań lokalnej społeczności  na różnego 
rodzaju okolicznościowych uroczystościach. Sala 
gimnastyczna to kosztowna inwestycja, pozyskanie 
znacznego dofinansowania jest  trudne a własnych 
środków wciąż mało. Wiem, że trzeba to zrobić
i ubolewam że mi się nie udało, ale jest światełko
w tunelu. W tym roku Rada Gminy zdecydowała się na 
zabezpieczenie kwoty 50 tys zł na zmianę istniejącego 
od 11 lat projektu budowlanego i dostosowanie go do 
dzisiejszych standardów. Mam nadzieję, że kosztorys 
inwestorski dołączony do opracowania będzie do 
zaakceptowania przez budżet gminy Kruszyna. Drugą 
bolączką jest Przedszkole w Lgocie Małej. Dwa lata 
temu w wyniku awarii instalacji wodociągowej nastąpiło 
zalanie a tym samym zniszczenie istniejącego budynku. 
Zajęcia dla dzieci zostały przeniesione do części 
szkolnej budynku z częściową adaptacja klas 
lekcyjnych na przedszkole. Tak jest do chwili obecnej. 
Wspólnie z Radnymi rozważaliśmy możliwość remontu 
lub budowy nowego obiektu. Ostatecznie stanęło na 
kompleksowej modernizacji istniejącego budynku 
przedszkola. W tym przypadku modernizację należy 
rozumieć bardzo szeroko, z nadbudową,  wymianą 
stropu, zadaszenia, termomodernizacji, wymianę 
wszystkich instalacji. Inwestycja pilna, bo w grę wchodzi 
stworzenie optymalnych warunków dla przedszko-
laków. Ufam jednak, że i to uda się zrealizować
w możliwie szybkim czasie. Jeszcze w tym miesiącu 
złożony zostanie wniosek o dofinansowanie ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego (budżet unijny). 
Będzie pomoc, będzie szybsza realizacja.
Red: A czy czegoś Pani żałuje
W: W życiu podejmuje się wiele decyzji w przekonaniu 
że w danej chwili są najlepsze. Nie pamiętam przypadku 
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żebym zadziałała wbrew sobie, wbrew zasadom, 
którym hołduje. W związku z tym chyba tak naprawdę 
niczego nie żałuje. Powiem może co  w czasie ostatnich 
ośmiu lat  wydaje mi się najsłabsze. Otóż, targowisko
w Krusznie. Był plac, była potrzeba zrobienia miejsca na 
sprzedaż z ręki i było dofinansowanie ze środków 
unijnych. Wtedy w tym zakresie nie było jednomyślności 
w Radzie Gminy, były różne opinie. Ostatecznie 
inwestycja powstała. Dziś wydaje mi się, że jest za mało 
wykorzystywana. Kilka godzin raz w tygodniu to za 
mało. Ponadto handlujący nie wynajmują wszystkich 
stoisk. Na pewno wygląda estetycznie, ale jakoś nie 
uznaje tego za wielki sukces.
Red: No to może powie Pani o sukcesie
W: Sukcesem jest to, że przy tak skromnym budżecie 
gmina się rozwija, powstaje każdego roku kilka nowych, 
dużych inwestycji. Ciągniemy tą „krótka kołdrę” we 
wszystkie strony, żeby ciepło było wszystkim 
mieszkańcom.  Przez siedem kolejnych lat moją pracę 
oceniała Rada Gminy poprzez udzielenie absolutorium. 
Otrzymywałam je każdego roku. Kolejna ocena już 20 
czerwca w czasie kolejnej sesji. Sukcesem jest również 
pobudzenie aktywności mieszkańców. Mam tu na myśli  
organizowanie różnego rodzaju festynów lokalnych 
przez stowarzyszenia i grupy działania. Mało jest 
weekendów gdzie nic się nie dzieje. Wiem to najlepiej, 
bo staram się być z mieszkańcami na każdej imprezie.  
Osiem lat temu ta aktywność była mniejsza. Nie wiem, 

czy to w 100% moja zasługa, ale na pewno staram się 
stworzyć sprzyjający klimat. Zakupiony został ze 
środków Gminy namiot, który jest niezbędny na każdym 
festynie  jako ochrona przed słońcem lub deszczem.  
Staram się  w możliwie szczodry sposób pogratulować 
zwycięzcom różnych turniejów sportowych. Na koniec 
może jeszcze taki malutki sukces – powrót  do Kruszyny 
punktu pocztowego oraz montaż bankomatu w budynku 
Urzędu Gminy. Dzięki przychylności decydentów i moim 
staraniom udało się, a wcale nie było tak łatwo.
Red: Nie pozostaje nic innego jak tylko zapytać o plany 
na najbliższą przyszłość
W: Za kilka miesięcy wybory. Złożę mieszkańcom gminy 
Kruszyna ofertę dalszej pracy. Nie ukrywam, że 
chciałabym dokończyć te kilka inwestycji, mam na myśli 
modernizację czy też ośmielę się nazwać budowę  
przedszkola w Lgocie Małej, budowę sali gimnastycznej 
w Widzowie, kontynuować budowę sieci kanalizacyjnej  
i poprawiać stan techniczny dróg. Nie chciałabym 
składać pustych obietnic, ale mam świadomość, że
w budżecie trzeba znaleźć środki na dofinansowanie 
straży i klubów sportowych. O tym czy moje plany na 
kolejne 5 lat będą realizowane zdecydują mieszkańcy 
przy urnie wyborczej.
Red: Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia
W: Ja również dziękuję, pozdrawiam wszystkich 
mieszkańców i przyjaciół naszej Gminy. Życzę udanych 
wakacji, dużo słońca i niezapomnianych przygód.

Inwestycje
Zakończono roboty obejmujące przebudowę
i rozbudowę Gminnej Oczyszczalni Ścieków w 
miejscowości Widzów. Inwestycja w głównej mierze 
polegała na zwiększeniu średniodobowej przepu-

3stowości obiektu z 250 m3/dobę do 600 m /dobę. W tym 
celu został wybudowany trzeci  żelbetowy bioreaktor. 
Ponadto powstał nowy budynek, w którym umieszczone 
są urządzenia do wstępnego usuwania zanieczyszczeń 
stałych, tzw. sitopiaskownik. Dla zapewnienia ciągłości  
pracy wszystkich urządzeń elektrycznych w okresach 
braku zasilania w energię elektryczną z sieci, 
dotychczasowy agregat prądotwórczy został wymie-
niony na nowy, o mocy dostosowanej do zwiększonych  
potrzeb. W istniejących obiektach technologicznych 
wymieniono pompy, mieszadła, dmuchawy, czujniki, 
sterowniki itp. Wykonano także roboty remontowe
w   budynku technologicznym. W ramach zagospo-

2darowania terenu  ułożono 140 m  kostki brukowej, 
rozbudowano ogrodzenie oraz dokonano nasadzenia  
krzewów. 
Zadanie zostało zrealizowane w okresie od marca 2017 
r. do maja 2018 r. przez  konsorcjum firm „REDDO” Piotr 
Trybała z Gliwic i STALBUDOM Sp. z o.o. z Warszawy. 
Całkowita wartość wykonanych prac wynosi 
3.796.547,77 zł brutto, z czego 2.237.547,77 stanowią 
środki własne gminy i 1.559.000,00 zł niskoprocentowa 
pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki wodnej w Katowicach.
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

zakończył procedurę ocen wniosków o dotacje ze 
środków pobieranych z opłat na podstawie ustawy
o ochronie gruntów rolnych. Na listę  zadań objętych 
dofinansowaniem została wpisana przebudowa ulicy 
Wspólnej,   odcinek położony na pograniczu 
miejscowości Lgota Mała, Teklinów i Widzów. Dotacja 
wyniesie 141.000,00 zł. W najbliższym czasie zostanie 
ogłoszony przetarg na wykonanie zadania. Zakres prac 
obejmuje wykonanie nowego dywanika asfaltowego na 
istniejącej podbudowie oraz utwardzenie poboczy.
Całkowite koszt zadania będą znane po zamknięciu 
postępowania przetargowego.
W miejscowości Widzów trwają roboty obejmujące 
przebudowę drogi  powiatowej  nr 1025 S,  uszkodzonej 
wyniku powodzi jaka miała miejsce w dniach 14 – 27 
maja 2010 r. Zadanie realizowane jest na odcinku od 
końca zabudowy miejscowości do drogi krajowej nr 91. 
W ramach inwestycji jezdnia zostanie poszerzona do
6 m, ułożone zostaną dwie warstwy nakładek 
bitumicznych, zostaną utwardzone pobocza oraz 
wybudowane będą zjazdy na przyległe nieruchomości.
Wy k o n a w c ą  r o b ó t  j e s t  f i r m a  Z B D  „ D U K T ”
z Włoszczowej. Cena inwestycji osiągnięta w przetargu 
wynosi 1.063.460,46 zł.
Koszty zadania zostaną sfinansowane ze środków, 
które samorząd Powiatu Częstochowskiego otrzyma
z budżetu Państwa w ramach usuwania skutków klęsk 
żywiołowych.



 W niedziele 10 czerwca 2018 r po raz czwarty z inicjatywy  W niedziele 10 czerwca 2018 r po raz czwarty z inicjatywy 
Wójta Gminy Kruszyna zorganizowana została impreza Wójta Gminy Kruszyna zorganizowana została impreza 
sportowa pt. Bieg Rodzinny, która odbyła się na boisku sportowa pt. Bieg Rodzinny, która odbyła się na boisku 
wielofunkcyjnym ORLIK w Kruszynie.wielofunkcyjnym ORLIK w Kruszynie.
W zawodach uczestniczyli: najmłodsi mieszkańcy gminy W zawodach uczestniczyli: najmłodsi mieszkańcy gminy 
Kruszyna w kategorii PRZEDSZKOLAK na dystansie 100 m., Kruszyna w kategorii PRZEDSZKOLAK na dystansie 100 m., 
uczniowie szkół podstawowych w kategorii UCZEŃ SP klasy uczniowie szkół podstawowych w kategorii UCZEŃ SP klasy 
I -III na dystansie 600 m., uczniowie szkol podstawowychI -III na dystansie 600 m., uczniowie szkol podstawowych
w kategorii UCZEŃ SP klasy IV – VI na dystansie 800 m., w kategorii UCZEŃ SP klasy IV – VI na dystansie 800 m., 
kobiety i mężczyźni w kategorii OPEN NORDIC WALKING na kobiety i mężczyźni w kategorii OPEN NORDIC WALKING na 
dystansie 1700 m.dystansie 1700 m.
Celem imprezy było upowszechnianie biegania jako sposobu Celem imprezy było upowszechnianie biegania jako sposobu 
na aktywny wypoczynek, integracja i aktywizacja na aktywny wypoczynek, integracja i aktywizacja 
mieszkańców gminy Kruszyna oraz promocja gminy mieszkańców gminy Kruszyna oraz promocja gminy 
Kruszyna.Kruszyna.
Impreza wzbudziła wielkie zainteresowanie. Do sportowej Impreza wzbudziła wielkie zainteresowanie. Do sportowej 
rywalizacji zgłosiło się: 48 przedszkolaków, 49 uczniów szkół rywalizacji zgłosiło się: 48 przedszkolaków, 49 uczniów szkół 
podstawowych, 18 kobiet i mężczyzn w kategorii nordic podstawowych, 18 kobiet i mężczyzn w kategorii nordic 
walking.walking.
Punktualnie o godz 14.00 pracę rozpoczęło biuro zawodów, Punktualnie o godz 14.00 pracę rozpoczęło biuro zawodów, 
w którym pracowały uczennice Szkoły Podstawowejw którym pracowały uczennice Szkoły Podstawowej
w Kruszynie. Każdy zawodnik otrzymał numer startowy oraz w Kruszynie. Każdy zawodnik otrzymał numer startowy oraz 
pakiet startowy z drobnymi upominkami.pakiet startowy z drobnymi upominkami.
Trasa biegu w zależności od dystansu została wyznaczona Trasa biegu w zależności od dystansu została wyznaczona 
ulicami: Północną, Pocztową, Księżycową, odcinek drogą ulicami: Północną, Pocztową, Księżycową, odcinek drogą 
nieutwardzoną , ul. Sobieskiego. Brama startowa oraz meta nieutwardzoną , ul. Sobieskiego. Brama startowa oraz meta 
usytuowane były na ul. Północnej. Trasę biegu ubezpieczali usytuowane były na ul. Północnej. Trasę biegu ubezpieczali 
strażacy z OSP Kruszyna. Przedszkolaki biegły na płycie strażacy z OSP Kruszyna. Przedszkolaki biegły na płycie 
boiska w kompleksie ORLIK.boiska w kompleksie ORLIK.
Od godz. 15.00 do zakończenia imprezy czynna była strefa Od godz. 15.00 do zakończenia imprezy czynna była strefa 
rozrywki Fun Zone. Dla najmłodszych były dmuchane rozrywki Fun Zone. Dla najmłodszych były dmuchane 
zjeżdżalnie, makijaż buź, skręcanie balonów, wata cukrowa, zjeżdżalnie, makijaż buź, skręcanie balonów, wata cukrowa, 
popcorn.popcorn.
Pierwszy odbył się bieg przedszkolaków. Najmłodsi Pierwszy odbył się bieg przedszkolaków. Najmłodsi 
uczestnicy sportowych zmagań podzieleni zostali na grupy uczestnicy sportowych zmagań podzieleni zostali na grupy 

wiekowe 3-4 latki i 5-6 latki z podziałem na dziewczynkiwiekowe 3-4 latki i 5-6 latki z podziałem na dziewczynki
i chłopców. W sumie odbyły się cztery biegi. Maluchom i chłopców. W sumie odbyły się cztery biegi. Maluchom 
aktywnie kibicowali rodzice. Emocje widać było na twarzach aktywnie kibicowali rodzice. Emocje widać było na twarzach 
zarówno dzieci jak i rodziców. Wszyscy szczęśliwie ukończyli zarówno dzieci jak i rodziców. Wszyscy szczęśliwie ukończyli 
bieg za co zostali nagrodzeni złotymi medalami i słodkimi bieg za co zostali nagrodzeni złotymi medalami i słodkimi 
upominkami.upominkami.
Na dystansie 600 m biegli uczniowie szkól podstawowych Na dystansie 600 m biegli uczniowie szkól podstawowych 
klasy I – III z podziałem na chłopców i dziewczynki. Na klasy I – III z podziałem na chłopców i dziewczynki. Na 
przebiegnięcie tego dystansu Mateusz Siwy, który był przebiegnięcie tego dystansu Mateusz Siwy, który był 
najlepszy potrzebował 1,52 min. Drugi był Wojtek Zasępanajlepszy potrzebował 1,52 min. Drugi był Wojtek Zasępa
a trzeci Kuba Królik. Wśród dziewcząt pierwsza linię mety a trzeci Kuba Królik. Wśród dziewcząt pierwsza linię mety 
przekroczyła Aleksandra Postawa (2,24 min) dalej Daria przekroczyła Aleksandra Postawa (2,24 min) dalej Daria 
Stachowicz i Julia Małek.Stachowicz i Julia Małek.
Kolejna konkurencja to bieg na 800 m dla klas IV – VI szkól Kolejna konkurencja to bieg na 800 m dla klas IV – VI szkól 
podstawowych. Na podium stanęli : Damian Soborak (1,42 podstawowych. Na podium stanęli : Damian Soborak (1,42 
min), Dominik Stachowicz, Bartosz Wierzbicki i dziewczynki min), Dominik Stachowicz, Bartosz Wierzbicki i dziewczynki 
Natalia Mucha (1,52 min), Weronika Radło, Klaudia Woch.Natalia Mucha (1,52 min), Weronika Radło, Klaudia Woch.
I wreszcie nordic walking w wykonaniu dorosłych. Na mecie I wreszcie nordic walking w wykonaniu dorosłych. Na mecie 
stawiło się 18 kobiet i mężczyzn. Na przejście 1700 m przy stawiło się 18 kobiet i mężczyzn. Na przejście 1700 m przy 
pomocy kijków najlepsi potrzebowali niecałe 12 minut.pomocy kijków najlepsi potrzebowali niecałe 12 minut.
Licznie zebrani kibice przemieścili się na zieloną murawę Licznie zebrani kibice przemieścili się na zieloną murawę 
boiska gdzie przygotowana była dekoracja zwycięzców. boiska gdzie przygotowana była dekoracja zwycięzców. 
Wszyscy uczestnicy biegów otrzymali medale i czekolady, Wszyscy uczestnicy biegów otrzymali medale i czekolady, 
które wręczała Pani Wójt.które wręczała Pani Wójt.
Tradycyjnie już tej imprezie towarzyszy wyśmienita pogoda. Tradycyjnie już tej imprezie towarzyszy wyśmienita pogoda. 
W tym roku jednak było upalnie. Temperatura powietrza W tym roku jednak było upalnie. Temperatura powietrza 

0wynosiła 30  C. Odrobinę ochłody przydałoby się każdemu. 0wynosiła 30  C. Odrobinę ochłody przydałoby się każdemu. 
Naprzeciw oczekiwaniom uczestników imprezy wyszli Naprzeciw oczekiwaniom uczestników imprezy wyszli 
strażacy z Kruszyny. Dla wszystkich urządzili zimny prysznic strażacy z Kruszyny. Dla wszystkich urządzili zimny prysznic 
ze strażackiej „sikawki”. Oczywiście najwięcej radości miały ze strażackiej „sikawki”. Oczywiście najwięcej radości miały 
dzieci. Mgiełka wodna w połączeniu z promieniami dzieci. Mgiełka wodna w połączeniu z promieniami 
słonecznymi dała efekt wielobarwnej tęczy.słonecznymi dała efekt wielobarwnej tęczy.
Tym niecodziennym, a jakże pięknym zjawiskiem zakończył Tym niecodziennym, a jakże pięknym zjawiskiem zakończył 
się IV Bieg Rodzinny w Kruszynie.się IV Bieg Rodzinny w Kruszynie.
Wszystkim biegaczom serdecznie gratulujemy. Wszystkim biegaczom serdecznie gratulujemy. 

 W niedziele 10 czerwca 2018 r po raz czwarty z inicjatywy 
Wójta Gminy Kruszyna zorganizowana została impreza 
sportowa pt. Bieg Rodzinny, która odbyła się na boisku 
wielofunkcyjnym ORLIK w Kruszynie.
W zawodach uczestniczyli: najmłodsi mieszkańcy gminy 
Kruszyna w kategorii PRZEDSZKOLAK na dystansie 100 m., 
uczniowie szkół podstawowych w kategorii UCZEŃ SP klasy 
I -III na dystansie 600 m., uczniowie szkol podstawowych
w kategorii UCZEŃ SP klasy IV – VI na dystansie 800 m., 
kobiety i mężczyźni w kategorii OPEN NORDIC WALKING na 
dystansie 1700 m.
Celem imprezy było upowszechnianie biegania jako sposobu 
na aktywny wypoczynek, integracja i aktywizacja 
mieszkańców gminy Kruszyna oraz promocja gminy 
Kruszyna.
Impreza wzbudziła wielkie zainteresowanie. Do sportowej 
rywalizacji zgłosiło się: 48 przedszkolaków, 49 uczniów szkół 
podstawowych, 18 kobiet i mężczyzn w kategorii nordic 
walking.
Punktualnie o godz 14.00 pracę rozpoczęło biuro zawodów, 
w którym pracowały uczennice Szkoły Podstawowej
w Kruszynie. Każdy zawodnik otrzymał numer startowy oraz 
pakiet startowy z drobnymi upominkami.
Trasa biegu w zależności od dystansu została wyznaczona 
ulicami: Północną, Pocztową, Księżycową, odcinek drogą 
nieutwardzoną , ul. Sobieskiego. Brama startowa oraz meta 
usytuowane były na ul. Północnej. Trasę biegu ubezpieczali 
strażacy z OSP Kruszyna. Przedszkolaki biegły na płycie 
boiska w kompleksie ORLIK.
Od godz. 15.00 do zakończenia imprezy czynna była strefa 
rozrywki Fun Zone. Dla najmłodszych były dmuchane 
zjeżdżalnie, makijaż buź, skręcanie balonów, wata cukrowa, 
popcorn.
Pierwszy odbył się bieg przedszkolaków. Najmłodsi 
uczestnicy sportowych zmagań podzieleni zostali na grupy 

wiekowe 3-4 latki i 5-6 latki z podziałem na dziewczynki
i chłopców. W sumie odbyły się cztery biegi. Maluchom 
aktywnie kibicowali rodzice. Emocje widać było na twarzach 
zarówno dzieci jak i rodziców. Wszyscy szczęśliwie ukończyli 
bieg za co zostali nagrodzeni złotymi medalami i słodkimi 
upominkami.
Na dystansie 600 m biegli uczniowie szkól podstawowych 
klasy I – III z podziałem na chłopców i dziewczynki. Na 
przebiegnięcie tego dystansu Mateusz Siwy, który był 
najlepszy potrzebował 1,52 min. Drugi był Wojtek Zasępa
a trzeci Kuba Królik. Wśród dziewcząt pierwsza linię mety 
przekroczyła Aleksandra Postawa (2,24 min) dalej Daria 
Stachowicz i Julia Małek.
Kolejna konkurencja to bieg na 800 m dla klas IV – VI szkól 
podstawowych. Na podium stanęli : Damian Soborak (1,42 
min), Dominik Stachowicz, Bartosz Wierzbicki i dziewczynki 
Natalia Mucha (1,52 min), Weronika Radło, Klaudia Woch.
I wreszcie nordic walking w wykonaniu dorosłych. Na mecie 
stawiło się 18 kobiet i mężczyzn. Na przejście 1700 m przy 
pomocy kijków najlepsi potrzebowali niecałe 12 minut.
Licznie zebrani kibice przemieścili się na zieloną murawę 
boiska gdzie przygotowana była dekoracja zwycięzców. 
Wszyscy uczestnicy biegów otrzymali medale i czekolady, 
które wręczała Pani Wójt.
Tradycyjnie już tej imprezie towarzyszy wyśmienita pogoda. 
W tym roku jednak było upalnie. Temperatura powietrza 

0wynosiła 30  C. Odrobinę ochłody przydałoby się każdemu. 
Naprzeciw oczekiwaniom uczestników imprezy wyszli 
strażacy z Kruszyny. Dla wszystkich urządzili zimny prysznic 
ze strażackiej „sikawki”. Oczywiście najwięcej radości miały 
dzieci. Mgiełka wodna w połączeniu z promieniami 
słonecznymi dała efekt wielobarwnej tęczy.
Tym niecodziennym, a jakże pięknym zjawiskiem zakończył 
się IV Bieg Rodzinny w Kruszynie.
Wszystkim biegaczom serdecznie gratulujemy. 

IV Bieg RodzinnyIV Bieg RodzinnyIV Bieg Rodzinny



 Dnia 17 kwietnia 2018 r. Julia Mucha - uczennica III klasy  Dnia 17 kwietnia 2018 r. Julia Mucha - uczennica III klasy 
Gimnazjum im. Bohaterów Września w Kruszynie odebrałaGimnazjum im. Bohaterów Września w Kruszynie odebrała
z rąk Śląskiego Kuratora Oświaty - Pani Urszuli Bauer z rąk Śląskiego Kuratora Oświaty - Pani Urszuli Bauer 
zaświadczenie potwierdzające zwycięstwo - uzyskanie tytułu zaświadczenie potwierdzające zwycięstwo - uzyskanie tytułu 
Laureata Wojewódzkiego Konkursu PrzedmiotowegoLaureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Języka Polskiego.z Języka Polskiego.
 Uroczystość wręczenia nagród miała miejsce Uroczystość wręczenia nagród miała miejsce
w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnejw Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie, do której przybyli laureaci województwa w Częstochowie, do której przybyli laureaci województwa 
śląskiego wraz z dyrektorami, nauczycielami i rodzicami. śląskiego wraz z dyrektorami, nauczycielami i rodzicami. 

 Zwycięstwo w konkursie to duże wyróżnienie okupione  Zwycięstwo w konkursie to duże wyróżnienie okupione 
ciężką pracą. Konkurs przebiegał w trzech etapach: ciężką pracą. Konkurs przebiegał w trzech etapach: 
szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. Każdy z nich wymagał szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. Każdy z nich wymagał 
przyswojenia szczegółowej wiedzy z języka, teorii literatury przyswojenia szczegółowej wiedzy z języka, teorii literatury 
oraz lektury dodatkowych pozycji literackich.oraz lektury dodatkowych pozycji literackich.
 Uzyskanie tytułu laureata uprawnia do zwolnienia Uzyskanie tytułu laureata uprawnia do zwolnienia
z egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego oraz z egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego oraz 
pierwszeństwa przy rekrutacji do szkół średnich.pierwszeństwa przy rekrutacji do szkół średnich.
 Julii składamy serdeczne podziękowania i życzymy  Julii składamy serdeczne podziękowania i życzymy 
dalszych sukcesów. dalszych sukcesów. 

 Dnia 17 kwietnia 2018 r. Julia Mucha - uczennica III klasy 
Gimnazjum im. Bohaterów Września w Kruszynie odebrała
z rąk Śląskiego Kuratora Oświaty - Pani Urszuli Bauer 
zaświadczenie potwierdzające zwycięstwo - uzyskanie tytułu 
Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Języka Polskiego.
 Uroczystość wręczenia nagród miała miejsce
w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie, do której przybyli laureaci województwa 
śląskiego wraz z dyrektorami, nauczycielami i rodzicami. 

 Zwycięstwo w konkursie to duże wyróżnienie okupione 
ciężką pracą. Konkurs przebiegał w trzech etapach: 
szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. Każdy z nich wymagał 
przyswojenia szczegółowej wiedzy z języka, teorii literatury 
oraz lektury dodatkowych pozycji literackich.
 Uzyskanie tytułu laureata uprawnia do zwolnienia
z egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego oraz 
pierwszeństwa przy rekrutacji do szkół średnich.
 Julii składamy serdeczne podziękowania i życzymy 
dalszych sukcesów. 

Laureatka Wojewódzkiego Konkursu PrzedmiotowegoLaureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Języka Polskiegoz Języka Polskiego
Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Języka Polskiego



 Patriotyzm to jedna z najważniejszych wartości, jakie  Patriotyzm to jedna z najważniejszych wartości, jakie 
możemy przekazać kolejnym pokoleniom. Jest to również możemy przekazać kolejnym pokoleniom. Jest to również 
jeden z priorytetów wychowawczych Szkoły Podstawowej jeden z priorytetów wychowawczych Szkoły Podstawowej 
im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie. Ziemie nasze im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie. Ziemie nasze 
niejednokrotnie zrosiła krew bohaterów walczących o wolną niejednokrotnie zrosiła krew bohaterów walczących o wolną 
ojczyznę.ojczyznę.
 23 kwietnia 2018r. mieliśmy okazję po raz kolejny  23 kwietnia 2018r. mieliśmy okazję po raz kolejny 
wspominać historię regionu, świętując dziesiątą rocznicę wspominać historię regionu, świętując dziesiątą rocznicę 
nadania szkole imienia. Uroczystość uświetniła obecność nadania szkole imienia. Uroczystość uświetniła obecność 
gości: Pani Wójt Gminy Kruszyna Jadwigi Zawadzkiej, gości: Pani Wójt Gminy Kruszyna Jadwigi Zawadzkiej, 
Radnych Gminy Kruszyna, Pani Sekretarz Gminy Kruszyna Radnych Gminy Kruszyna, Pani Sekretarz Gminy Kruszyna 
Małgorzaty Wierzbickiej, Pani Skarbnik Gminy Kruszyna Małgorzaty Wierzbickiej, Pani Skarbnik Gminy Kruszyna 
Eweliny Kokot, Kierownika Referatu Obsługi Placówek Eweliny Kokot, Kierownika Referatu Obsługi Placówek 
Oświatowych Kamili Gałkowskiej, księdza proboszcza Oświatowych Kamili Gałkowskiej, księdza proboszcza 
Dariusza Cona, Pani Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dariusza Cona, Pani Prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Kruszyny Magdaleny Wysmołek wraz z zarządem. Przybyli Kruszyny Magdaleny Wysmołek wraz z zarządem. Przybyli 
także dyrektorzy okolicznych placówek oświatowych wraztakże dyrektorzy okolicznych placówek oświatowych wraz
z pocztami sztandarowymi, sołtysi Gminy Kruszyna, z pocztami sztandarowymi, sołtysi Gminy Kruszyna, 
emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły oraz Rada emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły oraz Rada 
Rodziców, mieszkańcy Kruszyny, uczniowie, rodzice, Rodziców, mieszkańcy Kruszyny, uczniowie, rodzice, 
nauczyciele.nauczyciele.
 Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej odprawionej  Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej odprawionej 
w kościele parafialnym przez ks. proboszcza Dariusza Cona. w kościele parafialnym przez ks. proboszcza Dariusza Cona. 
Następnym punktem w programie uroczystości było złożenie Następnym punktem w programie uroczystości było złożenie 
kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym bohaterów kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym bohaterów 
powstania styczniowego z 1863r. oraz pomordowanych we powstania styczniowego z 1863r. oraz pomordowanych we 
wrześniu 1939r. mieszkańców Kruszyny. Pan Marcin Woldon wrześniu 1939r. mieszkańców Kruszyny. Pan Marcin Woldon 
przypomniał, że obelisk powstał dzięki staraniom przypomniał, że obelisk powstał dzięki staraniom 
Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny w celu uhonorowania Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny w celu uhonorowania 
walczących na naszych terenach bohaterów zrywu walczących na naszych terenach bohaterów zrywu 
niepodległościowego, jak również aby zachować w pamięci niepodległościowego, jak również aby zachować w pamięci 
nazwiska niewinnych ofiar II wojny światowej.nazwiska niewinnych ofiar II wojny światowej.
Pochód prowadzony przez Orkiestrę Dętą w Kruszynie Pochód prowadzony przez Orkiestrę Dętą w Kruszynie 
złożony z uczniów, grona pedagogicznego oraz gości złożony z uczniów, grona pedagogicznego oraz gości 
przeszedł do budynku szkoły. Tutaj, w pięknie udekorowanej przeszedł do budynku szkoły. Tutaj, w pięknie udekorowanej 

sali gimnastycznej, rozpoczęło się widowisko przygotowane sali gimnastycznej, rozpoczęło się widowisko przygotowane 
przez uczniów i nauczycieli z oprawą muzyczną zespołu przez uczniów i nauczycieli z oprawą muzyczną zespołu 
Helou. Klasa pierwsza szkoły podstawowej zaśpiewała hymn Helou. Klasa pierwsza szkoły podstawowej zaśpiewała hymn 
szkoły, uczniowie klasy piątej i szóstej oraz drugiej szkoły, uczniowie klasy piątej i szóstej oraz drugiej 
gimnazjum recytowali poezję patriotyczną, śpiewali pieśni, gimnazjum recytowali poezję patriotyczną, śpiewali pieśni, 
które wzruszyły zebranych. Dzieci z klasy czwartej odegrały które wzruszyły zebranych. Dzieci z klasy czwartej odegrały 
scenę z powstania styczniowego, uczniowie klas V-VII oraz scenę z powstania styczniowego, uczniowie klas V-VII oraz 
absolwenci naszej szkoły przedstawili montaż słowno-absolwenci naszej szkoły przedstawili montaż słowno-
muzyczny.muzyczny.
 Dyrektor szkoły Paweł Klekot podziękował za piękny  Dyrektor szkoły Paweł Klekot podziękował za piękny 
występ, a w przemówieniu zwrócił uwagę na znaczenie występ, a w przemówieniu zwrócił uwagę na znaczenie 
krzewienia patriotyzmu i upamiętniania bohaterów w naszej krzewienia patriotyzmu i upamiętniania bohaterów w naszej 
miejscowości. Następnie głos zabrała wzruszona Pani Wójt miejscowości. Następnie głos zabrała wzruszona Pani Wójt 
Gminy Kruszyna, która przypomniała, że dzisiejszy Gminy Kruszyna, która przypomniała, że dzisiejszy 
patriotyzm to pamięć przeszłych pokoleń, ale też bycie patriotyzm to pamięć przeszłych pokoleń, ale też bycie 
dobrym człowiekiem i uczciwym obywatelem.dobrym człowiekiem i uczciwym obywatelem.
Podziękowania dla uczniów odczytała przedstawicielka Podziękowania dla uczniów odczytała przedstawicielka 
Rady Rodziców Pani Katarzyna Mucha, wyrażając dumęRady Rodziców Pani Katarzyna Mucha, wyrażając dumę
z talentu i włożonej przez uczniów pracy. Radny Gminy z talentu i włożonej przez uczniów pracy. Radny Gminy 
Kruszyna Pan Henryk Kowalski okazał szczere poruszenie Kruszyna Pan Henryk Kowalski okazał szczere poruszenie 
oraz złożył podziękowania księdzu proboszczowi oraz Panu oraz złożył podziękowania księdzu proboszczowi oraz Panu 
Dyrektorowi za przypomnienie o wartości, jaką jest wolna Dyrektorowi za przypomnienie o wartości, jaką jest wolna 
ojczyzna. ojczyzna. 
 Po części artystycznej Pan Dyrektor zaprosił gości do  Po części artystycznej Pan Dyrektor zaprosił gości do 
zwiedzania budynku szkoły, podziwiania  licznych gazetek zwiedzania budynku szkoły, podziwiania  licznych gazetek 
ściennych o tematyce patriotycznej, obejrzenia filmu ściennych o tematyce patriotycznej, obejrzenia filmu 
przypominającego uroczystość nadania szkole imieniaprzypominającego uroczystość nadania szkole imienia
w roku 2008. Słodkim aspektem tej uroczystości był jubile-w roku 2008. Słodkim aspektem tej uroczystości był jubile-
uszowy tort przygotowany przez rodziców.uszowy tort przygotowany przez rodziców.
„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” 
– słowa te powtarzamy za kanclerzem Janem Zamoyskim – słowa te powtarzamy za kanclerzem Janem Zamoyskim 
jako motto Szkoły Podstawowej w Kruszynie. Wychowujmy jako motto Szkoły Podstawowej w Kruszynie. Wychowujmy 
patr iotów, abyśmy zawsze cieszyl i  się spokojempatriotów, abyśmy zawsze cieszyl i  się spokojem
i bezpieczeństwem wolnej ojczyzny. i bezpieczeństwem wolnej ojczyzny. 

 Patriotyzm to jedna z najważniejszych wartości, jakie 
możemy przekazać kolejnym pokoleniom. Jest to również 
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im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie. Ziemie nasze 
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Dariusza Cona, Pani Prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Kruszyny Magdaleny Wysmołek wraz z zarządem. Przybyli 
także dyrektorzy okolicznych placówek oświatowych wraz
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uszowy tort przygotowany przez rodziców.
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 Pierwszy Parafialny Festyn Rodzinny przeszedł już do  Pierwszy Parafialny Festyn Rodzinny przeszedł już do 
historii! Festyn odbył się w niedzielę 13 maja 2018historii! Festyn odbył się w niedzielę 13 maja 2018

w Kruszynie. Uczestnicy bardzo tłumnie odpowiedzieli na w Kruszynie. Uczestnicy bardzo tłumnie odpowiedzieli na 
zaproszenie proboszcza parafii św. Macieja, ks. Dariusza zaproszenie proboszcza parafii św. Macieja, ks. Dariusza 

Cona i wspólne świętowanie stało się okazją do spędzenia Cona i wspólne świętowanie stało się okazją do spędzenia 
miłego popołudnia w gronie rodziny oraz znajomych.miłego popołudnia w gronie rodziny oraz znajomych.
 Na uczestników festynu czekała moc atrakcji - od  Na uczestników festynu czekała moc atrakcji - od 

pokazu akrobatyki, poprzez liczne koncerty, na pokazu akrobatyki, poprzez liczne koncerty, na 
przedstawieniu artystycznym dzieci skończywszy.przedstawieniu artystycznym dzieci skończywszy.

Tegoroczny festyn Tegoroczny festyn 
upłynął pod znakiem upłynął pod znakiem 

występów. Swoją występów. Swoją 
obecnością zaszczycili obecnością zaszczycili 

nas Orkiestra Dętanas Orkiestra Dęta
z Kruszyny, zespół z Kruszyny, zespół 

„Ale!Babki” oraz zespół „Ale!Babki” oraz zespół 
„Inny Projekt”. Młodzież„Inny Projekt”. Młodzież

z Uczniowskiego z Uczniowskiego 
Ludowego Klubu Ludowego Klubu 

Sportowego Sportowego 
przygotowana przez przygotowana przez 
trenera pana Marka trenera pana Marka 

Smolińskiego Smolińskiego 
zaprezentowała pokaz zaprezentowała pokaz 

akrobatyczny. akrobatyczny. 
Przedstawienie Przedstawienie 

artystyczne zostało artystyczne zostało 
zaprezentowane przez zaprezentowane przez 
młodzież przygotowaną młodzież przygotowaną 

przez panią Justynę Milejską-Cień. Oprawa muzyczna przez panią Justynę Milejską-Cień. Oprawa muzyczna 
została zapewniona przez profesjonalnego DJ'a Helou.została zapewniona przez profesjonalnego DJ'a Helou.
 Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się przy tym  Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się przy tym 

loteria fantowa. Duże emocje wzbudzały nagrody główne, loteria fantowa. Duże emocje wzbudzały nagrody główne, 
wśród których można było wylosować m.in.: wielofunkcyjny wśród których można było wylosować m.in.: wielofunkcyjny 
wózek dziecięcy, rower, żelazko, pergolę z ławeczką, wąż wózek dziecięcy, rower, żelazko, pergolę z ławeczką, wąż 

ogrodowy, szafkę na buty, kabel elektryczny, garnekogrodowy, szafkę na buty, kabel elektryczny, garnek

z pokrywką, vouchery na spływy kajakowe, do studia z pokrywką, vouchery na spływy kajakowe, do studia 
fotograficznego i fryzjerskiego.  fotograficznego i fryzjerskiego.  

 Podczas festynu nie zapomniano także o najmłodszych,  Podczas festynu nie zapomniano także o najmłodszych, 
malowanie twarzy, animacje dla dzieci oraz prace malowanie twarzy, animacje dla dzieci oraz prace 

wykonywane w kąciku plastycznym dały im wielką radość.wykonywane w kąciku plastycznym dały im wielką radość.
 Na stoiskach gastronomicznych serwowane były różne  Na stoiskach gastronomicznych serwowane były różne 
ciasta – wypieki parafianek. Było również swojskie jadło: ciasta – wypieki parafianek. Było również swojskie jadło: 
wiejski chleb ze smalcem, kiszone ogórki, barszcz oraz wiejski chleb ze smalcem, kiszone ogórki, barszcz oraz 

potrawy z grilla. Soki i napoje były proponowane na zimnopotrawy z grilla. Soki i napoje były proponowane na zimno
i na ciepło.i na ciepło.

 Festyn Parafialny stał się  Festyn Parafialny stał się 
synonimem niebywałej synonimem niebywałej 
integracji uczestników, integracji uczestników, 

ciekawych doznań ciekawych doznań 
artystycznych, a przy tym  artystycznych, a przy tym  

świetną okazją do świetną okazją do 
wsparcia finansowego wsparcia finansowego 
prac restauratorskich prac restauratorskich 

ołtarza poprzez ołtarza poprzez 
darowiznę na renowację darowiznę na renowację 

ołtarza. Darowizna w ołtarza. Darowizna w 
całości 21 053,70 złotych całości 21 053,70 złotych 
została przeznaczona na  została przeznaczona na  

renowację ołtarza renowację ołtarza 
kościoła p.w. św. Macieja kościoła p.w. św. Macieja 

Apostoła w Kruszynie.Apostoła w Kruszynie.
 Wkład w organizację Wkład w organizację
i przeprowadzenie i przeprowadzenie 

pierwszego Parafialnego pierwszego Parafialnego 
Festynu Rodzinnego w Kruszynie miało bardzo wielu osób. Festynu Rodzinnego w Kruszynie miało bardzo wielu osób. 
Serdeczne podziękowania kierowane są dla WSZYSTKICH Serdeczne podziękowania kierowane są dla WSZYSTKICH 

OSÓB, bez których zorganizowanie festynu nie byłoby OSÓB, bez których zorganizowanie festynu nie byłoby 
możliwe.możliwe.

 Pogoda dopisała i z pewnością była sprzymierzeńcem  Pogoda dopisała i z pewnością była sprzymierzeńcem 
fantastycznej atmosfery na placu kościelnym w Kruszynie.fantastycznej atmosfery na placu kościelnym w Kruszynie.
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 Trzeciego czerwca na placu kościelnym w Widzowie  Trzeciego czerwca na placu kościelnym w Widzowie 
odbył się piknik rodzinny, który w tym roku przebiegał pod odbył się piknik rodzinny, który w tym roku przebiegał pod 
hasłem: „Z rodziną dla Niepodległej. Nie tylko na zdjęciach”. hasłem: „Z rodziną dla Niepodległej. Nie tylko na zdjęciach”. 
 Inicjatorami i organizatorami przedsięwzięcia byli: Pani  Inicjatorami i organizatorami przedsięwzięcia byli: Pani 
Wójt Gminy Kruszyna- Jadwiga Zawadzka, ksiądz proboszcz Wójt Gminy Kruszyna- Jadwiga Zawadzka, ksiądz proboszcz 
parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Widzowie- parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Widzowie- 
Zbigniew Jeż, Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ojca Zbigniew Jeż, Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ojca 
Świętego Jana Pawła II w Widzowie - Ewa Kosińska.Świętego Jana Pawła II w Widzowie - Ewa Kosińska.
 Nadrzędnym celem pikniku było uczczenie jubileuszu  Nadrzędnym celem pikniku było uczczenie jubileuszu 
stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jednak stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jednak 
powodów do świętowania było znacznie więcej: sześćdzie-powodów do świętowania było znacznie więcej: sześćdzie-
sięciolecie istnienia parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii sięciolecie istnienia parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii 
Panny w Widzowie,  98. rocznica urodzin Jana Pawła IIPanny w Widzowie,  98. rocznica urodzin Jana Pawła II
- patrona Szkoły Podstawowej w Widzowie oraz Dzień - patrona Szkoły Podstawowej w Widzowie oraz Dzień 
dziecka.dziecka.
 Hasło tegorocznego pikniku: „Z rodziną dla Niepodległej.  Hasło tegorocznego pikniku: „Z rodziną dla Niepodległej. 
Nie tylko na zdjęciach” skłania do refleksji nad rolą rodziny w Nie tylko na zdjęciach” skłania do refleksji nad rolą rodziny w 
życiu każdego człowieka.życiu każdego człowieka.
 Rodzina to największy skarb, jest niczym ręka, która  Rodzina to największy skarb, jest niczym ręka, która 
ociera łzy i pieści naszą zranioną duszę. To nieuchwytna ociera łzy i pieści naszą zranioną duszę. To nieuchwytna 
wartość, która wciąga nas i pokazuje zapach dzieciństwa, wartość, która wciąga nas i pokazuje zapach dzieciństwa, 
dorastania oraz podsumowuje nasze życiowe lekcje. dorastania oraz podsumowuje nasze życiowe lekcje. 
Rodzina to ogień, w którym kute są nasze wartości i gdzie Rodzina to ogień, w którym kute są nasze wartości i gdzie 
krystalizuje się nasze spojrzenie na świat. Związana więzami krystalizuje się nasze spojrzenie na świat. Związana więzami 
krwi lub nie, rodzina zawsze składa się z ludzi, którzy krwi lub nie, rodzina zawsze składa się z ludzi, którzy 
akceptują to, kim są.akceptują to, kim są.
 Właśnie to poczucie tożsamości narodowej pozwala nam  Właśnie to poczucie tożsamości narodowej pozwala nam 
postrzegać rodzinę jako naród, który łączą: wspólna historia, postrzegać rodzinę jako naród, który łączą: wspólna historia, 
język, tradycja.język, tradycja.
 W tym roku ma to szczególne znaczenie, gdyż   W tym roku ma to szczególne znaczenie, gdyż  
obchodzimy  jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę obchodzimy  jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości. niepodległości. 
 Walka o niepodległość trwała ponad sto lat i naznaczona  Walka o niepodległość trwała ponad sto lat i naznaczona 
była ofiarą krwi przelaną w wojnach napoleońskich,była ofiarą krwi przelaną w wojnach napoleońskich,
w licznych zrywach niepodległościowych, w powstaniu w licznych zrywach niepodległościowych, w powstaniu 
listopadowym i styczniowym, oraz na polach bitewnychlistopadowym i styczniowym, oraz na polach bitewnych
I wojny światowej.I wojny światowej.
 Historia odzyskania niepodległości to w równym stopniu  Historia odzyskania niepodległości to w równym stopniu 
codzienny trud rodaków zamieszkałych na terenach byłej codzienny trud rodaków zamieszkałych na terenach byłej 
Rzeczypospolitej, jak i na emigracji, podejmowany w celu Rzeczypospolitej, jak i na emigracji, podejmowany w celu 
zachowania polskości, rozwijania kultury i budowania zachowania polskości, rozwijania kultury i budowania 
polskiej myśli politycznej. Bohaterowie tamtego okresu, polskiej myśli politycznej. Bohaterowie tamtego okresu, 
mimo szykan, aresztowań, wywózek i represji ze strony mimo szykan, aresztowań, wywózek i represji ze strony 
zaborców, byli w stanie uchronić i rozwinąć narodową zaborców, byli w stanie uchronić i rozwinąć narodową 
tożsamość, a następnie przekazać ją następnym tożsamość, a następnie przekazać ją następnym 
pokoleniom, żyjącym już w odrodzonej Polsce.pokoleniom, żyjącym już w odrodzonej Polsce.
 Podczas  pikniku przywołano pamięcią tamte czasy.  Podczas  pikniku przywołano pamięcią tamte czasy. 

Występy artystyczne dzieci i młodzieży oraz koncerty Występy artystyczne dzieci i młodzieży oraz koncerty 
muzyczne przybliżyły czasy niewoli i drogę Polaków do muzyczne przybliżyły czasy niewoli i drogę Polaków do 
wolności.wolności.
 Piknik rozpoczął się koncertem patriotycznym zespołu  Piknik rozpoczął się koncertem patriotycznym zespołu 
muzycznego „Stróże Europy”.muzycznego „Stróże Europy”.
Następnie na scenie zaprezentowały się przedszkolaki. Jako Następnie na scenie zaprezentowały się przedszkolaki. Jako 
pierwsi wystąpili reprezentanci Przedszkola w Lgocie Małej, pierwsi wystąpili reprezentanci Przedszkola w Lgocie Małej, 
którzy zaśpiewali piosenki: „Laleczka z saskiej porcelany”którzy zaśpiewali piosenki: „Laleczka z saskiej porcelany”
i „Małe serduszko” jako prezent dla wszystkich dzieci z okazji i „Małe serduszko” jako prezent dla wszystkich dzieci z okazji 
Dnia dziecka.Dnia dziecka.
Kolejne występy miały charakter patriotyczny. Przedszkolaki Kolejne występy miały charakter patriotyczny. Przedszkolaki 
z Kruszyny zaprezentowały „Taniec z szarfami”,z Kruszyny zaprezentowały „Taniec z szarfami”,
a Przedszkole w Widzowie- układ taneczny do piosenki a Przedszkole w Widzowie- układ taneczny do piosenki 
„Jestem Polką i Polakiem”.„Jestem Polką i Polakiem”.
 Po występach przedszkolaków mogliśmy podziwiać  Po występach przedszkolaków mogliśmy podziwiać 
występy artystyczne uczniów szkół naszej gminy: występy artystyczne uczniów szkół naszej gminy: 
patriotyczny mini-koncert na dzwonkach w wykonaniu  patriotyczny mini-koncert na dzwonkach w wykonaniu  
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Lgocie Małej, uczniów ze Szkoły Podstawowej w Lgocie Małej, 
inscenizację przybliżającą czasy powstania styczniowego w inscenizację przybliżającą czasy powstania styczniowego w 
wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców 
Styczniowych w Kruszynie oraz widowisko pantomimiczne Styczniowych w Kruszynie oraz widowisko pantomimiczne 
pt. „Pisk Białego Orła” w wykonaniu uczniów ze Szkoły pt. „Pisk Białego Orła” w wykonaniu uczniów ze Szkoły 
Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Widzowie.Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Widzowie.
 Ponadto mogliśmy przysłuchiwać się koncertom:  Ponadto mogliśmy przysłuchiwać się koncertom: 
Orkiestry Dętej OSP z Kruszyny i Zespołu „Ale!Babki”. Orkiestry Dętej OSP z Kruszyny i Zespołu „Ale!Babki”. 
Szkolne Koło Teatralne „Antraktik” ze Szkoły Podstawowej Szkolne Koło Teatralne „Antraktik” ze Szkoły Podstawowej 
im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie przedstawiło im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie przedstawiło 
widowisko pantomimiczne: „Jan Paweł II - duchowy widowisko pantomimiczne: „Jan Paweł II - duchowy 
przywódca młodzieży”. Był to hołd złożony Ojcu Świętemu przywódca młodzieży”. Był to hołd złożony Ojcu Świętemu 
Janowi Pawłowi II – patronowi Szkoły PodstawowejJanowi Pawłowi II – patronowi Szkoły Podstawowej
w Widzowie.w Widzowie.
 Na koniec wystąpili goście specjalni- Lech Makowiecki Na koniec wystąpili goście specjalni- Lech Makowiecki
i Zespół  Zayazd, którzy zaprezentowali wspaniały koncert i Zespół  Zayazd, którzy zaprezentowali wspaniały koncert 
patriotyczny.patriotyczny.
 Podczas pikniku można było skosztować oryginalnych  Podczas pikniku można było skosztować oryginalnych 
papieskich kremówek z Wadowic. Serwowano także papieskich kremówek z Wadowic. Serwowano także 
pieczonki, potrawy z grilla, kawę, herbatę, zimne napoje.pieczonki, potrawy z grilla, kawę, herbatę, zimne napoje.
 Specjalnie dla dzieci przygotowano pompowane  Specjalnie dla dzieci przygotowano pompowane 
zjeżdżalnie, basen z  kulkami, kule wodne, watę cukrowązjeżdżalnie, basen z  kulkami, kule wodne, watę cukrową
i wiele innych atrakcji.i wiele innych atrakcji.
 Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom,  Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, 
bez których pomocy organizacja festynu nie byłaby możliwa.bez których pomocy organizacja festynu nie byłaby możliwa.
 Piknik „Z rodziną dla Niepodległej. Nie tylko na zdjęciach”  Piknik „Z rodziną dla Niepodległej. Nie tylko na zdjęciach” 
dostarczył uczestnikom wielu niezapomnianych wrażeń, dostarczył uczestnikom wielu niezapomnianych wrażeń, 
skłonił do refleksji nad przeszłością i przyszłością naszego skłonił do refleksji nad przeszłością i przyszłością naszego 
narodu oraz przyczynił się do integracji mieszkańców naszej narodu oraz przyczynił się do integracji mieszkańców naszej 
„małej ojczyzny”.„małej ojczyzny”.

 Trzeciego czerwca na placu kościelnym w Widzowie 
odbył się piknik rodzinny, który w tym roku przebiegał pod 
hasłem: „Z rodziną dla Niepodległej. Nie tylko na zdjęciach”. 
 Inicjatorami i organizatorami przedsięwzięcia byli: Pani 
Wójt Gminy Kruszyna- Jadwiga Zawadzka, ksiądz proboszcz 
parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Widzowie- 
Zbigniew Jeż, Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ojca 
Świętego Jana Pawła II w Widzowie - Ewa Kosińska.
 Nadrzędnym celem pikniku było uczczenie jubileuszu 
stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jednak 
powodów do świętowania było znacznie więcej: sześćdzie-
sięciolecie istnienia parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii 
Panny w Widzowie,  98. rocznica urodzin Jana Pawła II
- patrona Szkoły Podstawowej w Widzowie oraz Dzień 
dziecka.
 Hasło tegorocznego pikniku: „Z rodziną dla Niepodległej. 
Nie tylko na zdjęciach” skłania do refleksji nad rolą rodziny w 
życiu każdego człowieka.
 Rodzina to największy skarb, jest niczym ręka, która 
ociera łzy i pieści naszą zranioną duszę. To nieuchwytna 
wartość, która wciąga nas i pokazuje zapach dzieciństwa, 
dorastania oraz podsumowuje nasze życiowe lekcje. 
Rodzina to ogień, w którym kute są nasze wartości i gdzie 
krystalizuje się nasze spojrzenie na świat. Związana więzami 
krwi lub nie, rodzina zawsze składa się z ludzi, którzy 
akceptują to, kim są.
 Właśnie to poczucie tożsamości narodowej pozwala nam 
postrzegać rodzinę jako naród, który łączą: wspólna historia, 
język, tradycja.
 W tym roku ma to szczególne znaczenie, gdyż  
obchodzimy  jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości. 
 Walka o niepodległość trwała ponad sto lat i naznaczona 
była ofiarą krwi przelaną w wojnach napoleońskich,
w licznych zrywach niepodległościowych, w powstaniu 
listopadowym i styczniowym, oraz na polach bitewnych
I wojny światowej.
 Historia odzyskania niepodległości to w równym stopniu 
codzienny trud rodaków zamieszkałych na terenach byłej 
Rzeczypospolitej, jak i na emigracji, podejmowany w celu 
zachowania polskości, rozwijania kultury i budowania 
polskiej myśli politycznej. Bohaterowie tamtego okresu, 
mimo szykan, aresztowań, wywózek i represji ze strony 
zaborców, byli w stanie uchronić i rozwinąć narodową 
tożsamość, a następnie przekazać ją następnym 
pokoleniom, żyjącym już w odrodzonej Polsce.
 Podczas  pikniku przywołano pamięcią tamte czasy. 

Występy artystyczne dzieci i młodzieży oraz koncerty 
muzyczne przybliżyły czasy niewoli i drogę Polaków do 
wolności.
 Piknik rozpoczął się koncertem patriotycznym zespołu 
muzycznego „Stróże Europy”.
Następnie na scenie zaprezentowały się przedszkolaki. Jako 
pierwsi wystąpili reprezentanci Przedszkola w Lgocie Małej, 
którzy zaśpiewali piosenki: „Laleczka z saskiej porcelany”
i „Małe serduszko” jako prezent dla wszystkich dzieci z okazji 
Dnia dziecka.
Kolejne występy miały charakter patriotyczny. Przedszkolaki 
z Kruszyny zaprezentowały „Taniec z szarfami”,
a Przedszkole w Widzowie- układ taneczny do piosenki 
„Jestem Polką i Polakiem”.
 Po występach przedszkolaków mogliśmy podziwiać 
występy artystyczne uczniów szkół naszej gminy: 
patriotyczny mini-koncert na dzwonkach w wykonaniu  
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Lgocie Małej, 
inscenizację przybliżającą czasy powstania styczniowego w 
wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców 
Styczniowych w Kruszynie oraz widowisko pantomimiczne 
pt. „Pisk Białego Orła” w wykonaniu uczniów ze Szkoły 
Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Widzowie.
 Ponadto mogliśmy przysłuchiwać się koncertom: 
Orkiestry Dętej OSP z Kruszyny i Zespołu „Ale!Babki”. 
Szkolne Koło Teatralne „Antraktik” ze Szkoły Podstawowej 
im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie przedstawiło 
widowisko pantomimiczne: „Jan Paweł II - duchowy 
przywódca młodzieży”. Był to hołd złożony Ojcu Świętemu 
Janowi Pawłowi II – patronowi Szkoły Podstawowej
w Widzowie.
 Na koniec wystąpili goście specjalni- Lech Makowiecki
i Zespół  Zayazd, którzy zaprezentowali wspaniały koncert 
patriotyczny.
 Podczas pikniku można było skosztować oryginalnych 
papieskich kremówek z Wadowic. Serwowano także 
pieczonki, potrawy z grilla, kawę, herbatę, zimne napoje.
 Specjalnie dla dzieci przygotowano pompowane 
zjeżdżalnie, basen z  kulkami, kule wodne, watę cukrową
i wiele innych atrakcji.
 Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, 
bez których pomocy organizacja festynu nie byłaby możliwa.
 Piknik „Z rodziną dla Niepodległej. Nie tylko na zdjęciach” 
dostarczył uczestnikom wielu niezapomnianych wrażeń, 
skłonił do refleksji nad przeszłością i przyszłością naszego 
narodu oraz przyczynił się do integracji mieszkańców naszej 
„małej ojczyzny”.

„Z rodziną dla Niepodległej. Nie tylko na zdjęciach”„Z rodziną dla Niepodległej. Nie tylko na zdjęciach”„Z rodziną dla Niepodległej. Nie tylko na zdjęciach”



 Dnia 25 lutego 2018 roku w Ochotniczej Straży Pożarnej  Dnia 25 lutego 2018 roku w Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Widzowie odbyła się akcja honorowego dawstwa krwi. We w Widzowie odbyła się akcja honorowego dawstwa krwi. We 
współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwawspółpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Katowicach została zapoczątkowana i Krwiolecznictwa w Katowicach została zapoczątkowana 
nowa tradycja w naszej gminie. nowa tradycja w naszej gminie. 
W tą mroźną niedzielę przybyły 23 osoby chętne do oddania W tą mroźną niedzielę przybyły 23 osoby chętne do oddania 
cząstki siebie dla drugiego człowieka. 18-stu osobom udało cząstki siebie dla drugiego człowieka. 18-stu osobom udało 
się oddać krew, reszta z przyczyn zdrowotnych niestety nie się oddać krew, reszta z przyczyn zdrowotnych niestety nie 
mogła tego dokonać. Na wszystkich przybyłych w remizie mogła tego dokonać. Na wszystkich przybyłych w remizie 

OSP czekała gorąca herbata, słodycze oraz miła atmosfera. OSP czekała gorąca herbata, słodycze oraz miła atmosfera. 
Za oddanie 450ml pełnej krwi każdy z darczyńców otrzymał Za oddanie 450ml pełnej krwi każdy z darczyńców otrzymał 
osiem czekolad i pyszny batonik. osiem czekolad i pyszny batonik. 
Duże wsparcie w ilości osób gotowych do pomocy okazała Duże wsparcie w ilości osób gotowych do pomocy okazała 
jednostka z OSP Jacków. Współpraca między jednostkami jednostka z OSP Jacków. Współpraca między jednostkami 
okazała się bardzo wartościowa.okazała się bardzo wartościowa.
Pragniemy z całego serca podziękować wszystkim za Pragniemy z całego serca podziękować wszystkim za 
okazanie serca, za zmobilizowanie się i przybycie. okazanie serca, za zmobilizowanie się i przybycie. 
Serdecznie zapraszamy na kolejną tego typu akcję. Serdecznie zapraszamy na kolejną tego typu akcję. 

 Dnia 25 lutego 2018 roku w Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Widzowie odbyła się akcja honorowego dawstwa krwi. We 
współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Katowicach została zapoczątkowana 
nowa tradycja w naszej gminie. 
W tą mroźną niedzielę przybyły 23 osoby chętne do oddania 
cząstki siebie dla drugiego człowieka. 18-stu osobom udało 
się oddać krew, reszta z przyczyn zdrowotnych niestety nie 
mogła tego dokonać. Na wszystkich przybyłych w remizie 

OSP czekała gorąca herbata, słodycze oraz miła atmosfera. 
Za oddanie 450ml pełnej krwi każdy z darczyńców otrzymał 
osiem czekolad i pyszny batonik. 
Duże wsparcie w ilości osób gotowych do pomocy okazała 
jednostka z OSP Jacków. Współpraca między jednostkami 
okazała się bardzo wartościowa.
Pragniemy z całego serca podziękować wszystkim za 
okazanie serca, za zmobilizowanie się i przybycie. 
Serdecznie zapraszamy na kolejną tego typu akcję. 

Dar KrwiDar KrwiDar Krwi
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 8 maja 1945 roku zakończyła się II wojna światowa. 73  8 maja 1945 roku zakończyła się II wojna światowa. 73 
la ta  późnie j  zebra l iśmy s ię  w Zespole Szkolnolata późnie j  zebra l iśmy s ię  w Zespole Szkolno
-Przedszkolnym w Lgocie Małej, aby uczcić pamięć tych, -Przedszkolnym w Lgocie Małej, aby uczcić pamięć tych, 
którzy przyczynili się do wolności i odzyskania niepodległości którzy przyczynili się do wolności i odzyskania niepodległości 
naszej ojczyzny.naszej ojczyzny.
 „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest  „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest 
godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” 
- Józef Piłsudski.- Józef Piłsudski.
 Na obchody przybyli zaproszeni goście: pani Wójt Gminy  Na obchody przybyli zaproszeni goście: pani Wójt Gminy 
Kruszyna Jadwiga Zawadzka, państwo radni Gminy Kruszyna Jadwiga Zawadzka, państwo radni Gminy 
Kruszyna, dyrektorzy placówek oświatowych naszej gminy, Kruszyna, dyrektorzy placówek oświatowych naszej gminy, 
sołtysi Szczepocic, Pieniek Szczepockich i Teklinowa, sołtysi Szczepocic, Pieniek Szczepockich i Teklinowa, 
mieszkańcy gminy Radomsko i gminy Kruszyna, rodzice, mieszkańcy gminy Radomsko i gminy Kruszyna, rodzice, 
młodzież i dzieci.młodzież i dzieci.
 W uroczystej akademii uczniowie przedstawili, jak  W uroczystej akademii uczniowie przedstawili, jak 
ciernistą drogę musieli przejść Polacy, byśmy mogli żyćciernistą drogę musieli przejść Polacy, byśmy mogli żyć
w wolnym kraju. Poniższe daty to nasza historia – trudna i w wolnym kraju. Poniższe daty to nasza historia – trudna i 
pełna cierpienia, ale także pełna ofiarności, odwagi i miłości pełna cierpienia, ale także pełna ofiarności, odwagi i miłości 
do ojczyzny.do ojczyzny.
1772 I rozbiór Polski1772 I rozbiór Polski
1793 II rozbiór Polski1793 II rozbiór Polski
1795 III rozbiór Polski1795 III rozbiór Polski
 W wyniku zaborów państwo polskie zostało wymazane W wyniku zaborów państwo polskie zostało wymazane
z map Europy i  świata.  Pomimo zrywów niepo-z map Europy i  świata.  Pomimo zrywów niepo-
dległościowych, m. in. powstania listopadowego w 1830 roku dległościowych, m. in. powstania listopadowego w 1830 roku 
i powstania styczniowego w 1863 roku, nie udało się i powstania styczniowego w 1863 roku, nie udało się 
doprowadzić do odzyskania wolności. Dopiero światowy doprowadzić do odzyskania wolności. Dopiero światowy 
konflikt, w którym wzięły udział wszystkie mocarstwa konflikt, w którym wzięły udział wszystkie mocarstwa 
zaborcze, stał się szansą na niepodległość. 11listopada 1918 zaborcze, stał się szansą na niepodległość. 11listopada 1918 
roku Polska powróciła na mapy Europy i świata. Jednak roku Polska powróciła na mapy Europy i świata. Jednak 
spokój był pozorny, nadciągała bowiem II wojna światowa, spokój był pozorny, nadciągała bowiem II wojna światowa, 
która miała zmienić oblicze Europy. Wojna odcisnęła która miała zmienić oblicze Europy. Wojna odcisnęła 
tragiczne piętno również na terenach naszej gminy. Jużtragiczne piętno również na terenach naszej gminy. Już
4 września 1939 roku wkraczające wojska niemieckie 4 września 1939 roku wkraczające wojska niemieckie 
wymordowały wielu mieszkańców Bab, Jackowa, Kruszynywymordowały wielu mieszkańców Bab, Jackowa, Kruszyny
i Widzowa, a w styczniu 1944 roku spacyfikowane zostały i Widzowa, a w styczniu 1944 roku spacyfikowane zostały 
Pieńki Szczepockie. O wydarzeniach tamtych lat Pieńki Szczepockie. O wydarzeniach tamtych lat 
przypominają pomniki pamięci w tych miejscowościach. To w przypominają pomniki pamięci w tych miejscowościach. To w 
1944 roku zostaje zamordowanych dwudziestu jeden 1944 roku zostaje zamordowanych dwudziestu jeden 

mieszkańców Pieniek Szczepockich. Ich nazwiska widnieją mieszkańców Pieniek Szczepockich. Ich nazwiska widnieją 
na pomniku, byli to: Wacław Bożeński, Antoni Dziubek, na pomniku, byli to: Wacław Bożeński, Antoni Dziubek, 
Stanisław Jezuita, Bolesława Kaczyńska, Władysław Stanisław Jezuita, Bolesława Kaczyńska, Władysław 
Kaczyński, Ignacy Kokoszczyk, Józef Kowalczyk, Adolf Kaczyński, Ignacy Kokoszczyk, Józef Kowalczyk, Adolf 
Kupka, Lucjan Kupka, Józef Kwarciak, Zygmunt Mysłek, Jan Kupka, Lucjan Kupka, Józef Kwarciak, Zygmunt Mysłek, Jan 
Orziński, Stefan Orziński, Edward Politański, Władysław Orziński, Stefan Orziński, Edward Politański, Władysław 
Porada, Stefan Rygał, Stefan Stacherski, Stanisław Topolski, Porada, Stefan Rygał, Stefan Stacherski, Stanisław Topolski, 
Józef Wieczorek, Jan Zatoń, Stanisław Zatoń.Józef Wieczorek, Jan Zatoń, Stanisław Zatoń.
 8 maja 1945 roku zakończyła się II wojna światowa.  8 maja 1945 roku zakończyła się II wojna światowa. 
Jednak Polacy nadal byli nękani i zniewoleni przez ustrój Jednak Polacy nadal byli nękani i zniewoleni przez ustrój 
komunistyczny narzucony przez władze sowieckie. W roku komunistyczny narzucony przez władze sowieckie. W roku 
1945 władze komunistyczne świętem państwowym uczyniły 1945 władze komunistyczne świętem państwowym uczyniły 
dzień 22 lipca. W okresie Polskiej Republiki Ludowej święto dzień 22 lipca. W okresie Polskiej Republiki Ludowej święto 
niepodległości zostało zakazane i jakiekolwiek próby niepodległości zostało zakazane i jakiekolwiek próby 
kontynuowania obchodów dnia 11 listopada groziły kontynuowania obchodów dnia 11 listopada groziły 
represjami ze strony władz. Po ponad czterech dekadach represjami ze strony władz. Po ponad czterech dekadach 
życia w kraju komunistycznym w 1989 roku Polska stała się życia w kraju komunistycznym w 1989 roku Polska stała się 
krajem demokratycznym. Święto Niepodległości 11 listopada krajem demokratycznym. Święto Niepodległości 11 listopada 
przywrócono ustawą Sejmu wybranego w czerwcu 1989 przywrócono ustawą Sejmu wybranego w czerwcu 1989 
roku.roku.
 Dziś mamy 2018 rok. Rok, w którym obchodzimy 100   Dziś mamy 2018 rok. Rok, w którym obchodzimy 100  
lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Umiejmy lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Umiejmy 
docenić to, że możemy żyć, uczyć się i pracować w wolnym docenić to, że możemy żyć, uczyć się i pracować w wolnym 
kraju. Cieszmy się z tego i mówmy o tym. Być Polakiem to kraju. Cieszmy się z tego i mówmy o tym. Być Polakiem to 
pamiętać o historii, wywiesić biało – czerwoną flagę, pamiętać o historii, wywiesić biało – czerwoną flagę, 
dopingować polskich sportowców, dbać o język i kulturę, dopingować polskich sportowców, dbać o język i kulturę, 
okazywać życzliwość i szacunek wobec drugiej osoby. Żyjmy okazywać życzliwość i szacunek wobec drugiej osoby. Żyjmy 
więc godnie i bądźmy dumni, że jesteśmy Polakami.więc godnie i bądźmy dumni, że jesteśmy Polakami.
 Po zakończeniu uroczystej akademii głos zabrała Pani  Po zakończeniu uroczystej akademii głos zabrała Pani 
Wójt Gminy Kruszyna Jadwiga Zawadzka, która odniosła się Wójt Gminy Kruszyna Jadwiga Zawadzka, która odniosła się 
do tragicznych wydarzeń w naszej małej ojczyźnie z września do tragicznych wydarzeń w naszej małej ojczyźnie z września 
1939 roku i pacyfikacji Pieniek Szczepockich.1939 roku i pacyfikacji Pieniek Szczepockich.
 Następnie pani radna Wiesława Domagała przypomniała  Następnie pani radna Wiesława Domagała przypomniała 
o roli patriotyzmu w życiu każdego Polaka. Podkreśliła o roli patriotyzmu w życiu każdego Polaka. Podkreśliła 
również ważną rolę szkoły w kształtowaniu młodych ludzi na również ważną rolę szkoły w kształtowaniu młodych ludzi na 
świadomych i odpowiedzialnych obywateli.świadomych i odpowiedzialnych obywateli.
 Dalsza część uroczystości odbyła się pod pomnikiemw  Dalsza część uroczystości odbyła się pod pomnikiemw 
Pieńkach Szczepockich, gdzie minutą ciszy wszyscy zebrani Pieńkach Szczepockich, gdzie minutą ciszy wszyscy zebrani 
uczcili pamięć zamordowanych, złożyli kwiaty i znicze. uczcili pamięć zamordowanych, złożyli kwiaty i znicze. 

 8 maja 1945 roku zakończyła się II wojna światowa. 73 
la ta  późnie j  zebra l iśmy s ię  w Zespole Szkolno
-Przedszkolnym w Lgocie Małej, aby uczcić pamięć tych, 
którzy przyczynili się do wolności i odzyskania niepodległości 
naszej ojczyzny.
 „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest 
godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” 
- Józef Piłsudski.
 Na obchody przybyli zaproszeni goście: pani Wójt Gminy 
Kruszyna Jadwiga Zawadzka, państwo radni Gminy 
Kruszyna, dyrektorzy placówek oświatowych naszej gminy, 
sołtysi Szczepocic, Pieniek Szczepockich i Teklinowa, 
mieszkańcy gminy Radomsko i gminy Kruszyna, rodzice, 
młodzież i dzieci.
 W uroczystej akademii uczniowie przedstawili, jak 
ciernistą drogę musieli przejść Polacy, byśmy mogli żyć
w wolnym kraju. Poniższe daty to nasza historia – trudna i 
pełna cierpienia, ale także pełna ofiarności, odwagi i miłości 
do ojczyzny.
1772 I rozbiór Polski
1793 II rozbiór Polski
1795 III rozbiór Polski
 W wyniku zaborów państwo polskie zostało wymazane
z map Europy i  świata.  Pomimo zrywów niepo-
dległościowych, m. in. powstania listopadowego w 1830 roku 
i powstania styczniowego w 1863 roku, nie udało się 
doprowadzić do odzyskania wolności. Dopiero światowy 
konflikt, w którym wzięły udział wszystkie mocarstwa 
zaborcze, stał się szansą na niepodległość. 11listopada 1918 
roku Polska powróciła na mapy Europy i świata. Jednak 
spokój był pozorny, nadciągała bowiem II wojna światowa, 
która miała zmienić oblicze Europy. Wojna odcisnęła 
tragiczne piętno również na terenach naszej gminy. Już
4 września 1939 roku wkraczające wojska niemieckie 
wymordowały wielu mieszkańców Bab, Jackowa, Kruszyny
i Widzowa, a w styczniu 1944 roku spacyfikowane zostały 
Pieńki Szczepockie. O wydarzeniach tamtych lat 
przypominają pomniki pamięci w tych miejscowościach. To w 
1944 roku zostaje zamordowanych dwudziestu jeden 

mieszkańców Pieniek Szczepockich. Ich nazwiska widnieją 
na pomniku, byli to: Wacław Bożeński, Antoni Dziubek, 
Stanisław Jezuita, Bolesława Kaczyńska, Władysław 
Kaczyński, Ignacy Kokoszczyk, Józef Kowalczyk, Adolf 
Kupka, Lucjan Kupka, Józef Kwarciak, Zygmunt Mysłek, Jan 
Orziński, Stefan Orziński, Edward Politański, Władysław 
Porada, Stefan Rygał, Stefan Stacherski, Stanisław Topolski, 
Józef Wieczorek, Jan Zatoń, Stanisław Zatoń.
 8 maja 1945 roku zakończyła się II wojna światowa. 
Jednak Polacy nadal byli nękani i zniewoleni przez ustrój 
komunistyczny narzucony przez władze sowieckie. W roku 
1945 władze komunistyczne świętem państwowym uczyniły 
dzień 22 lipca. W okresie Polskiej Republiki Ludowej święto 
niepodległości zostało zakazane i jakiekolwiek próby 
kontynuowania obchodów dnia 11 listopada groziły 
represjami ze strony władz. Po ponad czterech dekadach 
życia w kraju komunistycznym w 1989 roku Polska stała się 
krajem demokratycznym. Święto Niepodległości 11 listopada 
przywrócono ustawą Sejmu wybranego w czerwcu 1989 
roku.
 Dziś mamy 2018 rok. Rok, w którym obchodzimy 100  
lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Umiejmy 
docenić to, że możemy żyć, uczyć się i pracować w wolnym 
kraju. Cieszmy się z tego i mówmy o tym. Być Polakiem to 
pamiętać o historii, wywiesić biało – czerwoną flagę, 
dopingować polskich sportowców, dbać o język i kulturę, 
okazywać życzliwość i szacunek wobec drugiej osoby. Żyjmy 
więc godnie i bądźmy dumni, że jesteśmy Polakami.
 Po zakończeniu uroczystej akademii głos zabrała Pani 
Wójt Gminy Kruszyna Jadwiga Zawadzka, która odniosła się 
do tragicznych wydarzeń w naszej małej ojczyźnie z września 
1939 roku i pacyfikacji Pieniek Szczepockich.
 Następnie pani radna Wiesława Domagała przypomniała 
o roli patriotyzmu w życiu każdego Polaka. Podkreśliła 
również ważną rolę szkoły w kształtowaniu młodych ludzi na 
świadomych i odpowiedzialnych obywateli.
 Dalsza część uroczystości odbyła się pod pomnikiemw 
Pieńkach Szczepockich, gdzie minutą ciszy wszyscy zebrani 
uczcili pamięć zamordowanych, złożyli kwiaty i znicze. 

Rocznica zakończenia II wojny światowejRocznica zakończenia II wojny światowejRocznica zakończenia II wojny światowej



 Hasło „ortografia” wielu z nas przeniesie w czasy lat  Hasło „ortografia” wielu z nas przeniesie w czasy lat 
szkolnych. Osoby oczytane, obdarzone przez naturę dobrą szkolnych. Osoby oczytane, obdarzone przez naturę dobrą 
pamięcią wzrokową, z dumą wspomną swoje wysokie noty pamięcią wzrokową, z dumą wspomną swoje wysokie noty 
za  dyktanda i wszelkie prace pisemne, dla innych  ortografia za  dyktanda i wszelkie prace pisemne, dla innych  ortografia 
to zmora szkolnej ławy, wspomnienie zeszytów pokreślonych to zmora szkolnej ławy, wspomnienie zeszytów pokreślonych 
czerwonym długopisem pani nauczycielki...czerwonym długopisem pani nauczycielki...
 Polska pisownia nie należy do łatwych. Główną przyczyną  Polska pisownia nie należy do łatwych. Główną przyczyną 
trudności z poprawnym pod względem ortograficznym trudności z poprawnym pod względem ortograficznym 
zapisem wyrazów jest rozbieżność między mową a pismem. zapisem wyrazów jest rozbieżność między mową a pismem. 
Ortografia polska tylko w pewnej części opiera się na Ortografia polska tylko w pewnej części opiera się na 
fonetyce. Pisanie wielu wyrazów ma swe uzasadnienie bądź fonetyce. Pisanie wielu wyrazów ma swe uzasadnienie bądź 
w gramatyce, bądź w tradycji pisanej języka;  jest też w gramatyce, bądź w tradycji pisanej języka;  jest też 
wynikiem umownego, graficznego przedstawienia pewnych wynikiem umownego, graficznego przedstawienia pewnych 
połączeń głosowych. Akty normatywne w tej dziedzinie połączeń głosowych. Akty normatywne w tej dziedzinie 
uchwala  Rada Języka Polskiego powołana przez PANuchwala  Rada Języka Polskiego powołana przez PAN
w 1996 roku.w 1996 roku.
 Nauczanie ortografii stanowi istotny element edukacji   Nauczanie ortografii stanowi istotny element edukacji  
uczniów. Umiejętność poprawnego pisania jest jednymuczniów. Umiejętność poprawnego pisania jest jednym
z warunków ogólnego wykształcenia człowieka. Tylko w pełni z warunków ogólnego wykształcenia człowieka. Tylko w pełni 
poprawny ortograficznie zapis może zapewnić jednoznaczne poprawny ortograficznie zapis może zapewnić jednoznaczne 
zrozumienie czytanego tekstu. Poprawna pisownia jest zrozumienie czytanego tekstu. Poprawna pisownia jest 
świadectwem kompetencji i  kultury autora tekstu oraz świadectwem kompetencji i  kultury autora tekstu oraz 
przejawem szacunku dla odbiorcy.  Ponadto, jako że przejawem szacunku dla odbiorcy.  Ponadto, jako że 
jesteśmy Polakami, powinniśmy znać język polski, nasz jesteśmy Polakami, powinniśmy znać język polski, nasz 
język.  Troskę o kulturę  języka ojczystego warto akcentować język.  Troskę o kulturę  języka ojczystego warto akcentować 
dzisiaj -  w Roku Stulecia Niepodległej.dzisiaj -  w Roku Stulecia Niepodległej.
  Rozwijanie zainteresowań tajnikami poprawnej   Rozwijanie zainteresowań tajnikami poprawnej 
polszczyzny oraz podniesienie poziomu kompetencji polszczyzny oraz podniesienie poziomu kompetencji 
ortograficznych to główne cele organizowanego w naszej ortograficznych to główne cele organizowanego w naszej 
gminie konkursu gminie konkursu 
„Ortograficzne potyczki”. Już od 3 lat Szkoła Podstawowa„Ortograficzne potyczki”. Już od 3 lat Szkoła Podstawowa
w Kruszynie zaprasza do udziału w nim uczniów ze w Kruszynie zaprasza do udziału w nim uczniów ze 
wszystkich szkół w gminie. Spotkania są też okazją do wszystkich szkół w gminie. Spotkania są też okazją do 
integracji środowiska  i uczą zdrowej rywalizacji. Tegoroczne integracji środowiska  i uczą zdrowej rywalizacji. Tegoroczne 
zmagania konkursowe przeżywaliśmy 28 kwietnia. Dziecizmagania konkursowe przeżywaliśmy 28 kwietnia. Dzieci

z klas I – III sprawdzały swoją wiedzę z zakresu ortografii z klas I – III sprawdzały swoją wiedzę z zakresu ortografii 
rozwiązując test, starsi uczniowie próbowali swych sił pisząc rozwiązując test, starsi uczniowie próbowali swych sił pisząc 
dyktando. Uroczystość wręczenia nagród zaszczycili swoją dyktando. Uroczystość wręczenia nagród zaszczycili swoją 
obecnością: wójt gminy Pani Jadwiga Zawadzka oraz obecnością: wójt gminy Pani Jadwiga Zawadzka oraz 
dyrektor szkoły Pan Paweł Klekot. W młodszej grupie dyrektor szkoły Pan Paweł Klekot. W młodszej grupie 
wiekowej I miejsce przyznano trojgu dzieciom: Marice wiekowej I miejsce przyznano trojgu dzieciom: Marice 
Bodance,  Bartkowi  Ościkowi  i  Natal i i  Cichej ,  I IBodance,  Bartkowi  Ościkowi  i  Natal i i  Cichej ,  I I
– Maksymilianowi Bartnikowi, a III miejsce zajęli: Tomasz – Maksymilianowi Bartnikowi, a III miejsce zajęli: Tomasz 
Kaczmarzynski i Oliwia Kokoszczyk.  Gminnym mistrzem Kaczmarzynski i Oliwia Kokoszczyk.  Gminnym mistrzem 
ortografii w klasach IV -  VI okazała się Kinga Koza. II miejsce ortografii w klasach IV -  VI okazała się Kinga Koza. II miejsce 
to prace Julii Musiał i Darii Leciak, III miejsce przyznano Oliwii to prace Julii Musiał i Darii Leciak, III miejsce przyznano Oliwii 
Zygale, Julii Knaś i Justynie Rygał. Zorganizowanie konkursu Zygale, Julii Knaś i Justynie Rygał. Zorganizowanie konkursu 
było możliwe dzięki współpracy nauczycieli edukacji było możliwe dzięki współpracy nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej, języka polskiego i opiekuna biblioteki z SP wczesnoszkolnej, języka polskiego i opiekuna biblioteki z SP 
w Kruszynie. Podziękowania i słowa uznania należą się  w Kruszynie. Podziękowania i słowa uznania należą się  
nauczycielom ze szkół w Widzowie, Jackowie i Lgocie Małej nauczycielom ze szkół w Widzowie, Jackowie i Lgocie Małej 
przygotowującym dzieci do konkursu. „Ortograficzne przygotowującym dzieci do konkursu. „Ortograficzne 
potyczki” nie mogłyby się także odbyć bez przychylności potyczki” nie mogłyby się także odbyć bez przychylności 
Rady Rodziców przy SP w Kruszynie - fundatora nagród. Rady Rodziców przy SP w Kruszynie - fundatora nagród. 
Dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach Dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach 
konkursu.konkursu.

 Hasło „ortografia” wielu z nas przeniesie w czasy lat 
szkolnych. Osoby oczytane, obdarzone przez naturę dobrą 
pamięcią wzrokową, z dumą wspomną swoje wysokie noty 
za  dyktanda i wszelkie prace pisemne, dla innych  ortografia 
to zmora szkolnej ławy, wspomnienie zeszytów pokreślonych 
czerwonym długopisem pani nauczycielki...
 Polska pisownia nie należy do łatwych. Główną przyczyną 
trudności z poprawnym pod względem ortograficznym 
zapisem wyrazów jest rozbieżność między mową a pismem. 
Ortografia polska tylko w pewnej części opiera się na 
fonetyce. Pisanie wielu wyrazów ma swe uzasadnienie bądź 
w gramatyce, bądź w tradycji pisanej języka;  jest też 
wynikiem umownego, graficznego przedstawienia pewnych 
połączeń głosowych. Akty normatywne w tej dziedzinie 
uchwala  Rada Języka Polskiego powołana przez PAN
w 1996 roku.
 Nauczanie ortografii stanowi istotny element edukacji  
uczniów. Umiejętność poprawnego pisania jest jednym
z warunków ogólnego wykształcenia człowieka. Tylko w pełni 
poprawny ortograficznie zapis może zapewnić jednoznaczne 
zrozumienie czytanego tekstu. Poprawna pisownia jest 
świadectwem kompetencji i  kultury autora tekstu oraz 
przejawem szacunku dla odbiorcy.  Ponadto, jako że 
jesteśmy Polakami, powinniśmy znać język polski, nasz 
język.  Troskę o kulturę  języka ojczystego warto akcentować 
dzisiaj -  w Roku Stulecia Niepodległej.
  Rozwijanie zainteresowań tajnikami poprawnej 
polszczyzny oraz podniesienie poziomu kompetencji 
ortograficznych to główne cele organizowanego w naszej 
gminie konkursu 
„Ortograficzne potyczki”. Już od 3 lat Szkoła Podstawowa
w Kruszynie zaprasza do udziału w nim uczniów ze 
wszystkich szkół w gminie. Spotkania są też okazją do 
integracji środowiska  i uczą zdrowej rywalizacji. Tegoroczne 
zmagania konkursowe przeżywaliśmy 28 kwietnia. Dzieci

z klas I – III sprawdzały swoją wiedzę z zakresu ortografii 
rozwiązując test, starsi uczniowie próbowali swych sił pisząc 
dyktando. Uroczystość wręczenia nagród zaszczycili swoją 
obecnością: wójt gminy Pani Jadwiga Zawadzka oraz 
dyrektor szkoły Pan Paweł Klekot. W młodszej grupie 
wiekowej I miejsce przyznano trojgu dzieciom: Marice 
Bodance,  Bartkowi  Ościkowi  i  Natal i i  Cichej ,  I I
– Maksymilianowi Bartnikowi, a III miejsce zajęli: Tomasz 
Kaczmarzynski i Oliwia Kokoszczyk.  Gminnym mistrzem 
ortografii w klasach IV -  VI okazała się Kinga Koza. II miejsce 
to prace Julii Musiał i Darii Leciak, III miejsce przyznano Oliwii 
Zygale, Julii Knaś i Justynie Rygał. Zorganizowanie konkursu 
było możliwe dzięki współpracy nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej, języka polskiego i opiekuna biblioteki z SP 
w Kruszynie. Podziękowania i słowa uznania należą się  
nauczycielom ze szkół w Widzowie, Jackowie i Lgocie Małej 
przygotowującym dzieci do konkursu. „Ortograficzne 
potyczki” nie mogłyby się także odbyć bez przychylności 
Rady Rodziców przy SP w Kruszynie - fundatora nagród. 
Dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach 
konkursu.
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Echa I wojny światowej w naszej okolicy
 11 listopada 1918 to data powszechnie znana.
W tym dniu Rada Regencyjna, sprawująca faktyczne 
rządy na obszarze Króletwa Polskiego pozostającego 
pod okupacją kajzerowskich Niemiec, przekazała swoje 
plenipotencje na rzecz Józefa Piłsudskiego. W tym też 
dniu przedstawiciele Niemiec podpisali we francuskim 
Compiegne zawieszenie broni z przedstawicielami 
państw Ententy.
 Nie wszyscy jednak wiedzą, że historia I wojny 
światowej odcisnęła swoje piętno na ziemi kruszyńskiej. 
Poczatek I wojny światowej na terenie Królestwa 
Polskiego to bezustanna batalia pomiędzy wojskami 
pruskimi i austro-węgierskimi z jednej strony,
a rosyjskimi z drugiej. Na terenie Kruszyny i przyległych 
miejscowości odbyła się część jednej z największych 
bitew I wojny, nierozstrzygnięta militarnie bitwa pod 
Łodzią. 
 1 listopada 1914 roku dowódcą frontu wschodniego 
został mianowany późniejszy prezydent Niemiec
z czasów Republiki  Weimarskiej – Paul von 
Hindenburg. Szefem jego sztabu został mianowany 
Erich Ludendorf. W tym też czasie trwały po stronie 
Rosjan przygotowania do ofensywy w kierunku 
zachodnim. Aby temu zapobiec, Niemcy postanowili 
uprzedzić działania Rosjan. 11 listopada 1914 roku 
dokonano uderzenia na skrzydło armii rosyjskiej
w rejonie Torunia i Kutna. Po ciężkich walkach nie udało 
się Niemcom wykonać zasadniczego celu ofensywy
– rozbicia północnego skrzydła wojsk rosyjskich, które 
przeszły do obrony w rejonie Łodzi. Jednak 18 i 19 
listopada jedna z grup uderzeniowych weszła na tyły 
wojsk rosyjskich na wschód od Łodzi. Ale manewr wojsk 
rosyjskich ściągniętych z południa i zachodu 
spowodował, iż Niemcy znaleźli się sami w okrążeniu 
pod miejscowością Brzeziny. Ponosząc ciężkie straty 
(ponad 70% stanu osobowego) Niemcom udało się 

wyrwać z okrążenia. Wiążąc przeciwnika walką 
pozostałe dywizje kajzera otoczyły z trzech stron Łódź. 
Rosjanie byli zbyt osłabieni, by utrzymać miasto, które
w konsekwencji zostało zajęte przez Niemców. Bitwa 
się skończyła. Niemcy triumfują. Jednakże zwycięstwo 
było okupione olbrzymimi stratami, praktycznie 
unieruchamiającymi wielką armię na czas zimy i wiosny, 
do czasu uzupełnienia zapasów. 
 Na terenie naszej gminy oraz sąsiedniej miejsco-
wości Prusicko znajdują z tego okresu okopy i punkty 
umocnione. Jadąc przez Kruszynę obok cmentarza, 
potem przeciskiem pod DK-1 znajdziemy się na tzw. 
trakcie klekotowskim.  Około 2 km za nieistniejącą już 
miejscowością Klekoty, skręcając w prawo w las, 
napotykamy niemych świadków historii. Klekoty, wieś 
posiadająca zaledwie  kilka chałup, w listopadzie 1914 
roku znalazła się w centrum działań wojennych. Musiała 
s tanow ić  i s to tny  p rzyczó łek  wa lk ,  bow iem 
zainstalowano tam lazaret. Walki były zacięte, żołnierze 
ginęli od kul mannlicherów, mosinów, od  ładunków 
szrapneli. Ranni z uwagi na liczne odmrożenia umierali 
w okopach, tam też bezpośrednio ich chowano. Choć 
był to tylko epizod w zmaganiach na głównym odcinku 
frontu, poległo wielu żołnierzy obu stron, którzy 
spoczywają na cmentarzu Miroszowy w Prusicku. 
Jeszcze teraz można na leśnych duktach obok 
umocnień ziemnych spotkać metalowe elementy 
wyposażenia żołnierskiego, łuski i odłamki. 
 Ironią losu jest fakt, iż po obu stronach frontu walczyli 
ze sobą Polacy. Po stronie rosyjskiej był to 24 pułk 
syberyjski, który w ramach uzupełnień otrzymał 
rekrutów z terenu Mazowsza. Po stronie niemieckiej 
walczył Korpus Posen, w którego skład wchodzili 
poborowi z terenu Wielkopolski.  Jadąc przez tereny 
bitwy pamiętajmy o tym, iż aby Polska mogła odzyskać 
niepodległość, musiało zginąć wielu jej synów. 

Jerzy Peszke

Ks. Józef Bartecki - męczennik za Chrystusa i Ojczyznę
 W zbiorach Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny 
znajduje się wpis do pamiętnika rozpoczynający się 
tymi słowami: ”W krzyżu osłoda, w krzyżu ochłoda, Dla 
duszy smutkiem zmroczonej. Kto krzyż odgadnie, ten 
nie upadanie, W boleści sercu zadanej'' Słowa te 
zostały zaadresowane do pani Marty Dobrzańskiej od 
księdza Józefa Barteckiego. Poniżej wspomnienie
o nim. Ksiądz Bartecki urodził się 18 marca 1904 r.
w Brzeźnicy Starej jako syn Antoniego i Marianny
z Sobolaków. Dzieciństwo Józefa Barteckiego 
przypadło na lata I wojny światowej. Rodzina z trudem 
utrzymywała się z niewielkiego gospodarstwa. Po 
zakończeniu Wielkiej Wojny w Europie wybuchła 
pandemia grypy „hiszpanki”. Dotarła także – choć
w mniejszym stopniu – do Polski. W wyniku 
zachorowania na grypę w 1919 r. zmarli rodzice 
przyszłego księdza. Opiekę nad Józefem i Jego 
rodzeństwem objęło wujostwo Karoniów z Kruplina 
Średniego. Warunki życia nie różniły się bynajmniej od 
poprzednich. W 1920 r. Józef Bartecki ukończył 
gimnazjum w Radomsku a następnie wyjechał do 
Włocławka, gdzie podjął naukę w Liceum im. Piusa X. 

Szkołę średnią ukończył w 1924 r. W tym samym roku 
wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku.
W międzyczasie otrzymał zgodę na przejście do 
ówczesnego Częstochowskiego Seminar ium 
Duchownego w Krakowie. 24 marca 1929 r. przyjął 
święcenia subdiakonatu, a 9 czerwca w Katedrze 
Częstochowskiej otrzymał z rąk biskupa Teodora 
Kubiny święcenia kapłańskie. Pierwszą placówką 
duszpasterską ks. Józefa Barteckiego została parafia
w Przystajni. Przez następne lata ks. Bartecki 
obejmował funkcje wikariusza kolejno w parafiach: 
Rząśnia (1930 – 1932), św. Lamberta w Radomsku 
(1932 – 1933), Truskolasy (1933), Siemkowice (1933 – 
1936), św. Józefa w Częstochowie (1936 – 1937), 
Przedmość (1937 – 1939) – tutaj już jako proboszcz 
parafii. We wspomnieniach parafian, ks. Bartecki 
wyróżniał się skromnością, pobożnością oraz troską o 
swoich parafian.  1 września 1939 r. wojska niemieckie 
rozpoczęły działania zbrojne przeciwko Polsce. Ks. 
Józef Bartecki pełnił wówczas funkcję proboszcza 
parafii w Przedmościu. 9 listopada 1939 r. został 
aresztowany przez niemieckie władze okupacyjne. 
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Trafił do więzienia w Radogoszczy k. Łodzi, skąd został 
zwolniony w styczniu 1940 r. Przedmoście zostało 
wówczas włączone do III Rzeszy. Ksiądz otrzymał 
nakaz opuszczenia parafii. Z końcem stycznia 1940 r. 
skierowano Go jako wikariusza do parafii w Kruszynie. 
W tamtym czasie proboszczem parafii był ks. Zdzisław 
Kotnowski. We wszystkich wspomnieniach parafian ks. 
Bartecki przejawia się jako cichy, skromny i oddany 
duszpasterz. Podczas pełnienia obowiązków 
wikariusza w parafii w Kruszynie, ks. Bartecki włączył 
się aktywnie w działalność konspiracyjnego Związku 
Walki Zbrojnej (od 1942 r. Armii Krajowej), pomagając 
przy wyrabianiu fałszywych dowodów osobistych – 
kenkart oraz organizując paczki żywnościowe dla 
potrzebujących. Zajmował się także prowadzeniem 
chóru kościelnego. W marcu 1944 r. ks. Józef Bartecki 
został przeniesiony na stanowisko proboszcza w parafii 
w Garnku. Zastąpił on aresztowanego przez Niemców 
ks. Zdzisława Znamirowskiego. Jak się miało okazać 
była to ostania placówka duszpasterska ks. Józefa 
Barteckiego. 13 maja 1944 r. pod drewniany kościół
w Garnku przyjechali niemieccy żandarmi oraz 

Gestapowcy. Oblali kościół benzyną a następnie 
podpalili. Ksiądz Bartecki chcąc ratować Najświętszy 
Sakrament wszedł do palącego się kościoła. 
Wychodząc z niego został postrzelony w nogi przez 
niemieckich żandarmów. Ksiądz upadł w wejściu i konał 
w płomieniach. Niemcy nie pozwolili udzielić mu 
pomocy. Powodem spalenia przez Niemców para-
fialnego kościoła w Garnku była prawdopodobnie chęć 
odwetu. Kilka dni wcześniej żołnierze Armii Krajowej 
zlikwidowali bowiem niemieckiego żandarma – st. 
w a c h m i s t r z a  E w a l d a  K e l m a  o r a z  z d r a j c ę
– miejscowego organistę. W kolejnych miesiącach 
żołnierze Armii Krajowej podjęl i  szereg akcji  
odwetowych, mających na celu likwidację Niemców 
odpowiedzialnych za spalenie kościoła oraz śmierć ks. 
Barteckiego. 16 maja 1944 r. odbył się pogrzeb ks. 
Józefa Barteckiego. Został pochowany na miejscowym 
cmentarzu w Garnku. Na grobie bohaterskiego księdza
i męczennika wyryto napis w języku łacińskim – Pro 
Christo et patria – Za Chrystusa i Ojczyznę. Podczas 
pisania powyższego artykułu korzystałem z publikacji P. 
P. Grabca Ks. Józef Bartecki, Częstochowa 2004 r.

Patryk Wałek - członek TPK 

Stowarzyszenie „Przyszłość jest w nas” ma już 5 lat
W sobotę 10 lutego w Sali OSP w Widzowie odbyła się 
uroczysta Gala Jubileuszowa z okazji 5-lecia istnienia 
Stowarzyszenia „Przyszłość jest w nas”.
W uroczystościach jubileuszowych udział wzięła Pani 
Wójt Gminy Kruszyna, radni z miejscowości Widzów, 
zarząd, członkowie oraz zaproszeni sympatycy 
Stowarzyszenia. Uroczysta Gala rozpoczęła się od 
przywitania gości przez Prezesa Stowarzyszenia, oraz 
zaprezentowania filmu z podsumowaniem 5 – letniej 
działalności. Po obejrzeniu filmu miało miejsce 
wręczenie dyplomów i statuetek dla 30 osób 
szczególnie zasłużonych dla działalności Stowa-
rzyszenia, a po wręczeniu statuetek odbył się bal dla 
wszystkich uczestników spotkania. 
Stowarzyszenie „Przyszłość jest w nas” zostało 
oficjalnie zarejestrowane w KRS w dniu 06.02.2013r. 
Prezesem Stowarzyszenia został Pan Sławomir Kośny, 
Wiceprezesem Pan Bartłomiej Krok, Skarbnikiem Pan 
Ryszard Bobrowski. Pomysłodawcą zawiązania 
Stowarzyszenia był Mariusz Dobrakowski ówczesny 
Radny Gminy. 
Przez pięć lat działalności Stowarzyszenie było 
organizatorem pikników rodzinnych podczas których w 
Widzowie odbyły się m.in.: turniej rycerski, zawody i 
pojedynki na broń białą w wykonaniu szlachty polskiej, 
zawody STRONG-MAN, pokaz policji konnej, pokaz 
wojska polskiego z okresu kampanii wrześniowej 1939r. 
oraz pokazy Taekwondo. Na naszych piknikach 
koncertowały również zespoły disco polo m.in. POWER 
PLAY oraz BASTA. 
Należałoby się tutaj pochwalić, że rycerze, którzy 
prowadzili pokaz na naszych piknikach obecnie 
występują w serialu telewizyjnym „Korona królów”,
a prowadzący zawody STRONG-MAN Pan Marcin 
Modrzejewski zajął pierwsze miejsce w Mistrzostwach 
Polski w kulturystyce w parach w roku 2018, oraz trzecie 
miejsce w Mistrzostwach Europy w kulturystyce

w parach we Francji w roku 2018. 
Stowarzyszenie „Przyszłość jest w nas” jako jedno
z pierwszych Stowarzyszeń z terenu Gminy Kruszyna 
było beneficjentem funduszy unijnych. Do dzisiaj 
Stowarzyszenie złożyło projekty, zrealizowało
i rozliczyło dwa małe granty oraz jeden duży projekt
z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. 
Projekty, które zrealizowaliśmy dotyczyły zadań:
1. „Wykonanie zbiornika wodnego jako miejsca 
rekreacji i wypoczynku weekendowego w sołectwie 
Widzów” – całkowita wartość projektu – 31 658,25zł.
W ramach projektu został wykonany zbiornik wodny
o wymiarach 28 m x 62 m wraz z uformowaniem grobli 
wokół stawu, uporządkowaniem terenu wokół zbiornika 
i obsianie go trawą. Obecnie zbiornik stanowi ofertę dla 
rekreacji, wędkarstwa, wypoczynku oraz uprawiania 
turystyki dla mieszkańców Widzowa i Gminy Kruszyna. 
2.„Wykonanie infrastruktury rekreacyjno – turystycznej 
jako miejsca rekreacji i wypoczynku weekendowego
w sołectwie Widzów” – całkowita wartość projektu – 31 
003,84zł.
W ramach tej operacji został zagospodarowany teren 
wokół zbiornika poprzez zakup i zabudowę ławek, 
drewnianej altany, betonowego grilla ogrodowego, 
kosza do koszykówki, betonowego stołu do tenisa, 
zamontowane zostały kosze na śmieci, stojak na rowery 
oraz utworzono miejsce na ognisko.
3.„Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska 
w miejscowości Widzów” – całkowita wartość projektu
– 231 316,21zł.
W ramach operacji obok szkoły w Widzowie zostało 
wybudowane ogólnodostępne wielofunkcyjne boisko     
(w tym do piłki ręcznej i mini-nożnej) o wymiarach
20 x 40 m. Boisko posiada nawierzchnię z masy 
kauczukowej jednobarwnej na całej grubości.
Po obwodzie  wykonano opaskę z kostki brukowej oraz 
siedziska dwurzędowe umieszczone przy jednym
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z dłuższych boków boiska. Dla zwiększenia bezpie-
czeństwa użytkownikom wykonano po obwodzie boiska 
piłkochwyty wysokości 4,0 m. Inne elementy 
wchodzące w zakres inwestycji to wyposażenie boiska 
w bramki i odwodnienie.
Wszystkie trzy projekty zostały w 100 % sfinansowane 
ze środków Unii Europejskiej.  
W dniu 24.11.2016r. nasze Stowarzyszenie otrzymało
w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach Nagrodę 
Marszałka Województwa Śląskiego za zajęcie III 
miejsca w konkursie „Piękna wieś województwa 
śląskiego” w kategorii „Najlepsze Przedsięwzięcie 
Odnowy Wsi”. Nagrodę wręczył osobiście Marszałek 
Województwa Śląskiego - Pan Wojciech Saługa. 
Nagroda została wręczona za zrealizowane przez 
nasze Stowarzyszenie projektów unijnych tzw. „małych 
grantów” dotyczących budowy zbiornika wodnego oraz 
budowy infrastruktury wokół zbiornika wodnego. Było to 
pierwsze tak ważne wyróżnienie otrzymane przez 
nasze Stowarzyszenie. 
Oprócz organizacji pikników i realizacji inwestycji 
finansowanych ze środków unijnych Stowarzyszenie 
„Przyszłość jest w nas” w minionych pięciu latach było 
organizatorem wycieczek krajoznawczych m.in. do 
Sandomierza, Baranowa Sandomierskiego, Ujazdu, 
Opatowa, Ojcowa, Zakopanego, Czorsztyna, Niedzicy. 
Zorganizowaliśmy również dwa wyjazdy zimowe - kulig 
Doliną Białej Wisełki w Wiśle oraz kulig  Doliną Prądnika 

w Ojcowie. Jesteśmy również organizatorem 
corocznych spływów kajakowych na rzece Warcie oraz 
zawodów wędkarskich na zbiorniku wodnym w Widzo-
wie.
Obecnie Stowarzyszenie jest organizatorem 12 
dniowego wyjazdu do Albanii, oraz 2 dniowej wycieczki 
do Torunia, zamku w Malborku, Kwidzynie, Sztumie
i Gniewie, która odbędzie się w dniach 16-17 sierpnia 
2018r. 
Na dzień dzisiejszy Stowarzyszenie „Przyszłość jest
w nas” liczy 50 członków z różnych miejscowości naszej 
Gminy, a funkcję prezesa pełni obecnie pomysłodawca 
założenia Stowarzyszenia - Pan Mariusz Dobrakowski.  

Sport
 6 kwietnia na stadionie Śląskim w Chorzowie odbył się finał wojewódzki turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar 
Tymbarku” organizowany przez PZPN. Do tego turnieju awansowali chłopcy ze Szkoły Podstawowej im. Ojca 
Świętego Jana Pawła II w Widzowie, którzy rozegrali trzy spotkania w tym jedno na płycie głównej stadionu śląskiego. 
Zawodnicy z Widzowa osiągnęli następujące wyniki w grupie eliminacyjnej:  Fundacja Akademii Młodych Talentów - SP 
Widzów - 9-0, SP nr 1 Gliwice - SP Widzów 4-0, Wicher Wilchwy – SP Widzów 4-0. Miłym akcentem tego turnieju była 
możliwość zwiedzenia stadionu: szatni, pokoju trenerskiego, pomieszczeń odnowy biologicznej, stanowisk 
komentatorów. PZPN dla każdej z drużyn ufundował pamiątkowy puchar, koszulki i upominki. Drużynę z Widzowa 
reprezentowali Dawid Zatoń, Mateusz Siwy, Kuś Oliwier, Stachow Mikołaj, Zatoń Filip, Mikołaj Dobrakowski, Ciura 
Jakub.
 W maju na stadionie sportowym ULKS Polonii-Unii Widzów odbył się III Memoriał Bogdana Tylikowskiego,
XI Mistrzostwa Regionalne szkół podstawowych i gimnazjalnych w piłce nożnej chłopców, w których uczestniczyło 80 
zawodników. W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce przypadło Ostrowom nad Okszą, które okazały się 
lepsze od zawodników z Widzowa lepszym bilansem bramkowym, trzecie zajęło Żytno a czwarte Kruszyna. 
Najlepszym zawodnikiem został Karoń Sebastian, strzelcem Wojciech Górecki.
W kategorii szkół gimnazjalnych pierwsze miejsce zajęli gospodarze z Widzowa, którzy w najważniejszym meczu 
pokonali Mstów 3-0, trzecie miejsce przypadło Ostrowom a czwarte Kruszynie. Najlepszym zawodnikiem został 
Kacper Kokoszczyk, strzelcem Dawid Milejski-Cień, a bramkarzem Zgrzebny Mateusz. Turniej odbył się dzięki 
wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Częstochowie i samorządu gminy Kruszyna. Sylwester Rorat 
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Warsztaty teatralne
 W dn. 16-17. 05.2018 r. w Szkole Podstawowej im. 
Powstańców Styczniowych w Kruszynie odbyły się 
warsztaty teatralne prowadzone przez Piotra 
Janiszewskiego - reżysera, aktora Teatru „Ateneum”
w Katowicach i Renatę Goliasz-Janiszewską
- koordynatora do spraw impresariatu i edukacji 
teatralnej Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspia-
ńskiego w Katowicach. 
W warsztatach wzięło udział piętnaścioro chętnych
i uzdolnionych artystycznie uczniów. Prowadzone 
zajęcia pozwoliły na doskonalenie umiejętności 
aktorskich uczniów: gestu, plastyki ruchu, zachowania 
scenicznego oraz dykcji. 
Efektem tej pracy był pokaz sceniczny wyreżyserowany 
w oparciu o wybrane przez uczniów teksty publicy-
styczne. Uczniowie, dokonując interpretacji wybranych 
tekstów i wcielając się w rolę wykreowanych bohaterów 
miel i  możl iwość zaprezentowania zdobytych 
umiejętności.
Szkolną widownię zaszczyciła swoją obecnością Pani 
Wójt- Jadwiga Zawadzka.
Przygotowaną inscenizację cechował profesjonalizm
i oryginalność. Pokaz spotkał się z niezwykłą aprobatą 
widzów, czego dowodem były gromkie brawa.
 Edukacja teatralna spełnia bardzo ważną rolę
w procesie nauczania i kształtowania osobowości dzieci 
i młodzieży, jest wspaniałą formą integracji wychowa-
wczej. Uczeń „w roli” nie tylko rozwiązuje czyjeś 
problemy, ale „ukryty za maską”, często rozwiązuje 
swoje własne. Poprzez takie działania łatwiej przyjdzie 
mu podejmowanie decyzji, uwierzy w swoje możliwości, 
a przede wszystkim będzie rozwijał swoją osobowość. 
Praca w teatrze owocuje inaczej niż szkolna nauka. 
Dzięki takim zajęciom dzieci otwierają się emocjonalnie, 
uwrażliwiają. Teatr umożliwia im wyrażanie siebie. 
Teatr szkolny spełnia ogromną rolę w kształtowaniu 
szacunku dla pracy drugiego człowieka. Poprzez swój 
własny wysiłek, poświęcony czas i energię młodzi ludzie 

lepiej rozumieją i doceniają pracę innych. Szkolna 
edukacja teatralna poprzez pracę w zespole umożliwia 
dzieciom zrozumienie znaczenia współpracy
i konieczności liczenia się z innymi ludźmi.
 To nauka współodpowiedzialności i okazja do 
specyficznych kontaktów w relacjach z uczniami
i nauczycielem.
Z obserwacji wynika, że ekran telewizora, monitor 
komputera i połączenia internetowe są głównymi 
bohaterami czasu wolnego dzieci. Uczniowie mają 
problemy w kontaktach interpersonalnych, nie potrafią 
nazywać swoich uczuć, są skrępowani w momencie 
zabierania głosu w obecności większej ilości osób.
Teatr może być wspaniałą receptą na „kolorową 
rzeczywistość”, może stanowić alternatywę dla 
biernego  bezużytecznego spędzania czasu wolnego.
Jest to również doskonała szansa dla dzieci 
nieśmiałych, które nie potrafią znaleźć swojego miejsca 
w klasie. a bramkarzem Zgrzebny Mateusz. Turniej 
odbył się dzięki wsparciu finansowemu Starostwa 
Powiatowego w Częstochowie i samorządu gminy 
Kruszyna.

Obóz językowy
 Trzy lata temu nauczycielki ze Szkoły Podstawowej 
w Radostkowie i  Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Lgocie Małej w gminie Kruszyna rozpoczęły projekt: 
"Podróże kształcą". Według jego założeń każdego roku 
uczniowie z naszych szkół mieli poznać inną część 
swojego kraju i jego historii. Podróże miały nauczyć 
dzieci otwartości, kultury zachowania w różnych 
miejscach i sytuacjach, pomóc lepiej zrozumieć 
otaczający świat, a także nabrać pewności i wiary
w swoje umiejętności. 
 Organizacją wyjazdów (bez pomocy biur podróży), 
ich planowaniem, programem zwiedzania, słowem: 
całą logistyką, zajmowały się: Agata Gonera 
nauczycielka w ZSP w Lgocie Małej i Joanna Selera
z SP w Radostkowie. 
 W tym roku dołączyli do nas uczniowie z ZSP
w Borownie z opiekunką - panią Justyną Radecką. 
 Był to jednocześnie nasz pierwszy, wspólny udział
w obozie językowym  EuroWeek - Szkoła Liderów, 
bowiem - tym razem - postawiłyśmy na praktyczną 

naukę języka angielskiego oraz rozwój zdolności 
intelektualnych, przywództwa, kreatywności , 
komunikacji i umiejętności interpersonalnych poprzez 
stosowanie różnorodnych technik i ponadkulturowego 
podejścia. Są to umiejętności niezwykle ważne
w dorosłym życiu i cenione przez pracodawców.   W 
dniach 17 - 21 maja br. gościliśmy w urokliwej Różance 
w Kotlinie Kłodzkiej. Pierwszy dzień pobytu upłynął na 
spotkaniach zapoznawczych z native speakerami
z różnych stron świata, między innymi: Urugwaju, 
Kolumbii, Kosowa, Filipin, Indii, Wietnamu, Indonezji.  
Pierwsze lody zostały przełamane bardzo szybko,
a wolontariusze zdobyli serca wszystkich uczestników. 
Na wyróżnienie zasługuje  bardzo dobra znajomość 
języka angielskiego grupy Borowno-Lgota-Radostków. 
Jesteśmy też dumne z kultury zachowania „naszych” 
dzieciaków, ich kreatywności i otwartości. Każdy dzień 
był wypełniony warsztatami, zabawami, zajęciami 
taneczno - sportowymi. Wszędzie było słychać śmiech i 
rozmowy w języku angielskim. Tutaj każdy czuł się 

Jeden język ustawia Cię w korytarzu życia. Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze. -      Frank Smith
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oraz rodzicom za obdarzenie nas zaufaniem. 
bramkarzem Zgrzebny Mateusz. Turniej odbył się 
dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego 
w Częstochowie i samorządu gminy Kruszyna.
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