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Szanowni Państwo
W dniu 21 listopada 2018 r tj w dniu złożenia ślubowania Radni
Gminy Kruszyna jak i Wójt Gminy Kruszyna rozpoczynają nową
kadencję wspólnej pracy na rzecz samorządu lokalnego, czyli
wszystkich mieszkańców gminy. Ale czy początek nowej kadencji
znaczy cos nowego, czy to raczej ciąg dalszy. Leonardo da Vinci mówił:
„Woda, której dotykasz w rzece jest ostatkiem tej, która przeszła
i początkiem tej, która przyjdzie, tak samo teraźniejszość”. Czas,
w którym obecnie znajdujemy się nie jest oderwany od przeszłości, od
tego co zadziało się w minionej kadencji 2014 – 2018, jest jednocześnie
początkiem tego, co może dziać się w przyszłości jaką stanowi kadencja
2018 – 2023. Wiele podjętych decyzji będzie miało swoje
odzwierciedlenie w obecnym czy też najbliższym czasie. Ale zanim
dojdziemy do kontynuacji naszej wyprawy „samorządność” chcę złożyć
serdeczne podziękowanie mieszkańcom Gminy za wybór mojej osoby
na wójta Gminy Kruszyna. To dla mnie wielki zaszczyt i dowód zaufania
społecznego, a zarazem wielka odpowiedzialność i obowiązek
spełnienia, w jak największym stopniu i w miarę możliwości gminy,
oczekiwań jej mieszkańców. Sukcesu w samorządzie nigdy nie osiąga
jednostka. „Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp,
wspólna praca to sukces” - twierdził Henry Ford. Połączyliśmy się
i razem pracowaliśmy i odnieśliśmy sukces: radni poprzedniej kadencji,
sołtysi, pracownicy urzędu i jednostek pomocniczych gminy.
Tak odnieśliśmy sukces – bo inaczej nie można nazwać tego, że
dwanaścioro radnych wygrywa po raz kolejny wybory. Dziś wszystkim
Wam najpiękniej dziękuję i proszę abyśmy razem, powtarzam razem
pracowali na jeszcze większy sukces miarą, którego jest zadowolenie
i uznanie mieszkańców.
Praca samorządowca nie należy do łatwych i na bieżąco podlega
ocenie społecznej. Na pewno problemy nas nie ominą, jednak traktujmy
je jako wyzwanie i szanse do własnego rozwoju i pomocy sobie i innym.
Jest wiele spraw, które należy kontynuować, ale też i stoimy przed
nowymi wyzwaniami. Do zadań priorytetowych nadal zalicza się
porządkowanie gospodarki ściekowej w gminie, a przede wszystkim
kontynuowanie budowy kanalizacji w Kruszynie. Należy również szukać
wszelkich możliwych sposobów finansowania i realizacji budowy
kanalizacji we wsiach od lat oczekujących tej inwestycji t.j. w Teklinowie,
Bogusławicach, Lgocie Małej. Nie mniej ważnym, powiedziałabym
równorzędnym zadaniem priorytetowym, jest wyrównywanie standardu
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obiektów oświatowych naszych przedszkoli i szkół. Oczekujemy na decyzję w sprawie dotacji na
termomodernizacje i modernizacje budynku przedszkola w Lgocie Małej. Szkoła w Jackowie wymaga
termomodernizacji, szkoła w Widzowie oczekuje rozwiązania problemu braku sali gimnastycznej. Kolejną
ważną kwestią jest infrastruktura drogowa. Wiele pozytywnych zmian dokonało się w ostatnich latach
niemniej jednak nadal trzeba sukcesywnie modernizować drogi gminne wraz z budową bezpiecznych
ciągów pieszo-rowerowych. Powinniśmy podjąć wzmożone działania na rzecz polityki senioralnej. Potrzeb
jest bardzo dużo i nie o to chodzi aby je tutaj wymieniać, bo zawsze mogą wyniknąć nowe problemy czy
sprawy wymagające pilnej reakcji i rozwiązania. Dlatego ważny jest stały dialog z mieszkańcami, ważna
każda uwaga, spostrzeżenie sołtysa, radnego, mieszkańca która przyczyni się do szybkiej reakcji
usprawniającej nasze działanie i czyniące je bardziej skuteczne.
Obojętnie, kto byłby dzisiaj w tym miejscu, musiałby powiedzieć o potrzebie dostosowania naszych
planów, tych wypowiedzianych jak i tych ukrytych, do obecnych realiów. Bez pozyskania zewnętrznych
środków finansowych unijnych czy tez krajowych, budżet gminy nie jest w stanie sfinansować kosztownych
zamierzeń inwestycyjnych. Ja jednak myślę pozytywnie i zrobię wszystko, aby gmina osiągnęła możliwie
wysoki poziom absorbcji zewnętrznych środków finansowych i mogła się rozwijać.
Szanowni Państwo zapraszam wszystkich do współpracy i proszę o współpracę, a ewentualne różnice
i spory niech będą drogą do wypracowania lepszych i odważnych działań służących rozwojowi Gminy.
Życzę radnym, sołtysom pracownikom urzędu i jednostek pomocniczych oraz sobie, aby wspólna praca
dała nam wiele satysfakcji oraz sprawiła, abyśmy czuli się szczęśliwi, a jak twierdził pewien filozof „Jeśli
człowiek pragnie być szczęśliwy, powinien nie tylko dążyć do szczęścia własnego, ale również do szczęścia
społeczności, do której należy i do szczęścia bliźnich, którzy ja tworzą”.
Jadwiga Zawadzka - Wójt Gminy

Nowy Rok nastaje, każdemu otuchy dodaje
Niecierpliwe odliczanie... I jest! Strzelają korki od
butelek szampana, pękają z hukiem petardy obsypując
niebo kolorowymi iskierkami. Wznosimy toast
noworoczny, składamy życzenia i oddajemy się
zabawie do białego rana.
Według legendy szaleństwa sylwestrowej nocy mają
swój początek w niespełnionej przepowiedni wróżki
Sybilii o zagładzie świata. Miał jej dokonać
w tysięcznym roku ognisty smok Lewiatan. Potwór,
uwięziony w 317 r. przez papieża Sylwestra I w lochach
Watykanu, miał zbudzić się z wiekowego snu właśnie
w nocy przełomu tysiącleci i zgładzić naszą cywilizację.
Im bliżej było krytycznej daty, tym większa panika
ogarniała mieszkańców nie tylko Rzymu, ale całej
Europy Zachodniej. Nomen omen Stolicę Piotrową
wówczas objął papież Sylwester II, więc logiczna
wydawała się możliwość, że uwolni smoka uwięzionego
przez imiennika. Napięcie i strach sięgały zenitu.Wybiła
północ, nastał rok tysięczny, a Lewiatan się nie zjawił
i świat pozostał niezmieniony. Bezgranicznie szczęśliwi
ludzie wybiegli na ulice, by świętować „ocalenie”
i cieszyć się z kolejnego roku. Były śpiewy i tańce, lały

się strumienie wina.
Popularne dziś w Polsce bale i zabawy sylwestrowe
to stosunkowo świeża, bo sięgająca XIX w. tradycja.
Przybyła z Europy Zachodniej, a zapoczątkowali ją
mieszczanie. Ziemianie zwykle spędzali ten dzień na
polowaniach. By „przegonić” stary rok, strzelano
z batów. Uczestniczono w nieszporach, aby podziękować Bogu za mijający rok i przygotowywano
uroczystą kolację. Wśród prostego ludu popularne były
tego dnia wróżby matrymonialne i obdarowywanie się
„bochniaczkami” - wypiekami mającymi przynosić
zdrowie i pomyślność.
Dziś z przymrużeniem oka traktujemy wróżby
i przepowiednie. Dawne zwyczaje odeszły w niepamięć.
Jednak mimo upływu czasu, przejście ze starego roku
w nowy pozostaje chwilą magiczną, wyjątkową. Nowy
Rok zawsze witamy radośnie, z energią, optymizmem
i ufnością, że to, co złe i przykre, zostało za nami.
Kolejny rok staje przed nami jak czysta karta, na której
będziemy pisać swoją nową opowieść. Niech to będzie
szczęśliwa historia!
Agnieszka Włodarczyk - Peszke

Nie bój się - udziel pierwszej pomocy!
Nie każdy, kto leży na ławce w parku, śpi. Nie każdy,
kto poleguje w przydrożnym rowie, jest pod wpływem
alkoholu.. Wystarczy zatrzymać się, podejść do takiej
osoby i zorientować się w sytuacji. To nie żaden „wstyd”,
tylko nasz obowiązek. Nie tłumaczą nas słowa: „Ja nie
wiem, co mam robić”. Może i nie zawsze wiemy co
i w jakiej kolejności wykonać, jak się zachować, ale nie
bądźmy obojętni. W wielu wypadkach ta „śpiąca” na
ławce osoba, ten ktoś „polegujący” w przydrożnym
rowie, to ludzie, którzy zasłabli i stracili przytomność.
Tutaj trzeba sprawdzić ich oddech, a może jego brak?
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Co dalej…? Otóż, o tym co dalej, od dobrych kilku lat,
próbuje uczyć nas Fundacja Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy tworząc program dla szkół
„R a tu j e my i U czymy R a to w a ć”. D zi ę ki te mu
przeszkolono wielu nauczycieli oraz uczniów z całej
Polski. Każda szkoła otrzymała sprzęt potrzebny do
nauki udzielania pierwszej pomocy, czyli fantomy. Jest
to rekord w skali światowej, ponieważ Polska jest
pierwszym krajem na świecie, który wprowadził na tak
szeroką skalę naukę podstawowych czynności
ratujących życie do szkół podstawowych. Szkoły
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z terenu Gminy Kruszyna również się do nich zaliczają.
Od najmłodszych lat staramy się wpajać dzieciom, że
nie można być obojętnym, że wystarczą 2 wdechy i 30
uciśnięć klatki piersiowej, aby przywrócić czynności
życiowe osobie poszkodowanej.
To jednak nie koniec działań Fundacji Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Od 2013r. organizuje ona bicie
rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji
krążeniowo – oddechowej przez jak największą ilość
osób. Akcja ta prowadzona jest w ramach
Europejskiego Dnia Przywracania Akcji Serca, który
ustanowiono na dzień 16 października. Bicie rekordu
w tym dniu rozpoczyna się o godzinie 12.00 i trwa przez
następne 30 minut. W 2013 roku do bicia w/w rekordu
przyłączyło się 83 111 osób z 1132 instytucji, w 2014r.
w akcji wzięło udział 67 396 osób, w 2015r. rekord biło
92049 osób z 980 instytucji, 2016. to 66 745 osób,
w 2017r. w akcji wzięło udział 85 010 osób. Należy tutaj
nadmienić, że w biciu rekordu uczestniczyli nie tylko
uczniowie. W bieżącym roku kalendarzowym liczba
osób biorących udział w/w akcji przekroczyła

najśmielsze oczekiwania - 105 902 osób z 1142
zgłoszonych instytucji.
Do grona rekordzistów zalicza się również Szkoła
Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II
w Widzowie, która w tym roku 16 października
postanowiła dołączyć do innych instytucji z całej Polski.
Uczniowie począwszy od tych najmłodszych,
skończywszy na tych najstarszych przez 30 min na sali
gimnastycznej „przywracali poszkodowanym czynności
życiowe”. Pomagali nam w tym druhowie z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Widzowie. Koordynatorem akcji była
Aleksandra Kołaczkowska. Miejmy nadzieję, że
w prawdziwym życiu, też tak dobrze „wystartujemy.”
Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
próbuje wpoić w nas przekonanie, że te proste
czynności: sprawdzenie oddechu, bezpieczna pozycja
boczna, nr 112, 2 wdechy i 30 uciśnięć - naprawdę ratują
życie. W sytuacji kryzysowej nie czekajmy na lekarza,
ratownika lub inne służby- sami działajmy. To nic nie
kosztuje - a jednak czyjeś życie ratuje.
Aneta Musiał

Stulecie Odzyskania Niepodległości
Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków
jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po stu
dwudziestu trzech latach zaborów – niewoli
naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu
pokoleń Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność.
Rok 2018 wyznacza rocznicę szczególną – jest to
bowiem już setna rocznica odzyskania przez Polskę
niepodległości.
W następstwie działań zaborców w latach 1772,
1793 i 1795 Rzeczpospolita przestała istnieć na mapie
Europy. Jednak dla narodu polskiego własne,
suwerenne państwo było wartością najwyższą. 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.
Marzenia o wolności spełniły się wraz z klęską
wszystkich trzech zaborców i zakończeniem I wojny
światowej, w wyniku której Polska odzyskała
niepodległość. Odbudowa państwowości, po 123 latach
zaborów, była procesem złożonym. 10 listopada 1918 r.
powrócił do Warszawy, zwolniony z więzienia
w Magdeburgu, Józef Piłsudski. 11 listopada 1918 r.
podpisano zawieszenie broni na froncie zachodnim.
Dekretem z tego samego dnia Rada Regencyjna oddała
Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad

wojskiem, a 14 listopada 1918 r. rozwiązała się,
przekazując całą władzę nad tworzącym się państwem
Józefowi Piłsudskiemu.
W obchody jubileuszu stulecia odzyskania przez
Polskę niepodległości z niezwykłym zaangażowaniem
włączyła się społeczność naszej gminy.
Jednym z działań w ramach obchodów stulecia
Niepodległej był udział dyrektorów, nauczycieli
i uczniów placówek oświatowych naszej gminy
w uroczystościach mających miejsce 4. listopada na
Jasnej Górze.
Uroczystości stanowiły podsumowanie projektu
edukacyjnego „Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie
kosztuje”, który wspólnie z częstochowskim Kuratorium
Oświaty realizowało, Katowickie Stowarzyszenie
„Civitas Christiana” oraz ponad 130 szkół i przedszkoli
z Częstochowy oraz powiatów.
Centralnym punktem uroczystości była msza św.
z udziałem pocztów sztandarowych naszych szkół,
której przewodniczył metropolita częstochowski abp
Wacław Depo. W darach ołtarza podczas Eucharystii
złożonych zostało 5 specjalnych ksiąg „Sto życzeń na
100 lat dla Polski”. Życzenia zostały zredagowane przez
uczniów szkół.
Po mszy św. została poświęcona pamiątkowa tablica
„Kpt. Artur Wiśniewski, Jasnogórski Bohater
Narodowy”. To właśnie pod dowództwem kapitana
Artura Wiśniewskiego polskie wojsko przejęło klasztor
z rąk zaborców 4 XI 1918 r.
Na setne urodziny Niepodległej dzieci i młodzież, wśród
których znaleźli się przedstawiciele szkół naszej gminy,
w pochodzie Alejami Najświętszej Maryi Panny
przyniosły 100-metrową flagę, dar prezydenta RP
Andrzeja Dudy. Nie zabrakło regionalnych strojów
i nawiązania do czasów Legionów Polskich i żołnierzy
marszałka Piłsudskiego, którzy nosili charakterystyczne „maciejówki”. Korowód wprowadził na błonia
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tanecznym krokiem poloneza przeor Jasnej Góry, przy
wtórze Orkiestry Dętej. Flaga została przekazana
Ojcom Paulinom i żołnierzom z Jednostki Wojskowej
Komandosów w Lublińcu, by mogła w uroczysty
i bardzo symboliczny sposób znów „załopotać” z wieży.
Wywieszenie flagi było bardzo spektakularne, a
dokonała tego właśnie Jednostka Wojsk Komandosów
z Lublińca, która jest najstarszą jednostką wojsk
specjalnych w Siłach Zbrojnych RP.
Na scenie na błoniach jasnogórskich odegrane zostało
przedstawienie będące rekonstrukcją wydarzeń
z 4 listopada 1918 r. Na jasnogórskim placu zapłonął
„ogień wolności”, rozpalony przez o. Arnolda Chrapkowskiego, generała Zakonu Paulinów i Urszulę BauerŚląskiego Kuratora Oświaty.
Kolejnym działaniem w ramach obchodów setnej
rocznicy odzyskania niepodległości było włączenie się
wszystkich szkół i przedszkoli w akcję "Dzień dla
Niepodległej". 9 listopada punktualnie o godz. 11:11,
podobnie jak uczniowie wszystkich szkół w Polsce,
zaśpiewaliśmy hymn Polski. W szkołach i przedszkolach naszej gminy odbyły się w tym dniu uroczyste
akademie odwołujące się do historii naszego narodu.
Społeczność naszej gminy włączyła się we wspólne
obchody jubileuszu mające miejsce 11 listopada
w kościele parafialnym św. Macieja Apostoła w
Kruszynie. W uroczystej sumie w intencji ojczyzny
wzięła udział Pani Wójt Gminy Kruszyna- Jadwiga
Zawadzka, poczty sztandarowe szkół i jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych naszej gminy oraz
społeczność lokalna. Oprawę muzyczną zapewniła
Orkiestra Dęta z Kruszyny. Zebrani w kościele wierni
o godzinie 12:00 odśpiewali cztery zwrotki polskiego
hymnu narodowego. Po mszy św. uczennice ze Szkoły
Podstawowej w Kruszynie zaśpiewały patriotyczne
pieśni, po których nastąpiła projekcja filmu pt. "Ta, która
nie zginęła" nagranego przez Grupę Teatralną
"Antraktik". Mogliśmy również wysłuchać koncertu
patriotycznego w wykonaniu zespołu „Ale!Babki”.
Wszyscy mieszkańcy biorący udział w uroczystości
zostali obdarowani biało-czerwonymi chorągiewkami,
by wzmocnić w ten sposób poczucie tożsamości
narodowej i zaakcentować wagę naszych symboli
narodowych.
Uroczysta msza św. w intencji ojczyzny miała
również miejsce w Kościele Parafialnym Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny w Widzowie.
Kontynuacją niedzielnych uroczystości było spotkanie
patriotyczne w sali Ochotniczej Straży Pożarnej
w Jackowie.
Wspólne świętowanie stulecia odzyskania przez Polskę
niepodległości miało również miejsce w gronie
Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny w dniu 18 listopada
w sali OSP w Kruszynie, podczas którego można było
usłyszeć recytację wierszy Włodzimierza Zasępy
w wykonaniu uczennic Koła Samorządowego
z Kruszyny oraz pieśni patriotyczne zaprezentowane
przez zespół "Ale!Babki".
Zwieńczeniem obchodów jubileuszowych było
zorganizowanie w Szkole im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie Powiatowego Konkursu
Recytatorskiego pt."Opowiem Ci o mojej Ojczyźnie".
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Konkurs odbył się 30 listopada, wzięło w nim udział
ponad siedemdziesięciu uczestników ze szkół z terenu
powiatu częstochowskiego. Recytowane w trakcie
konkursu utwory poetyckie po raz kolejny skłoniły do
refleksji i zadumy nad przeszłością naszego kraju
i znaczeniem pojęcia patriotyzmu.
W ramach uczczenia tak niezwykłego jubileuszu
naszej ojczyzny dzieci i młodzież placówek
oświatowych naszej gminy uczestniczyli w wielu
konkursach (plastycznych, muzycznych, teatralnych,
recytatorskich), osiągając znaczące sukcesy. Uczyli się
także kroków poloneza. Swoje umiejętności taneczne
uczniowie szkół zaprezentowali podczas tanecznego
korowodu Alejami Najświętszej Marii Panny w trakcie
uroczystości jasnogórskich, a przedszkolaki podczas
uroczystości patriotycznych odbywających się
w przedszkolach 9. listopada.
W szkołach i przedszkolach już od kilku miesięcy
widnieją ścianki patriotyczne będące wyrazem hołdu
dla Niepodległej.
Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Lgocie Małej wzięli udział w akcji „100 kartek do 100
szkół z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości”. Akcja odbyła się w październiku
i listopadzie. Miała na celu uczczenie 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości, kształtowanie
poczucia własnej tożsamości narodowej oraz
wzbudzenie zainteresowania swoim miejscem
zamieszkania. Zadaniem uczniów było przygotowanie
100 kartek prezentujących miejscowość, w której
mieszkają. Na każdą kartkę został naklejony znaczek
prezentujący flagę Polski z napisem „100-lat
niepodległości” oraz napis „I'm proud to be Polish”
(Jestem dumny z bycia Polakiem). Ponadto, uczniowie
z tyłu każdej kartki napisali życzenia: Proud of Poland's
Independence. Greetings from Lgota Mała (Dumni
z niepodległości Polski. Pozdrowienia z Lgoty Małej).
Następnie kartki zostały wysłane do 100 szkół
mieszczących się w różnych zakątkach Polski, m.in. do:
Krakowa, Tomaszowa Mazowieckiego, Nowej Soli,
Zielonej Góry, Brennej, Rożnowa, Borzęcina, Mikołowa,
Czerwieńska, Fromborka, Tomaszowa Lubelskiego i do
wielu innych miast, miasteczek i wsi. Z tych
miejscowości szkoła również otrzymała kartki. Galeria
„I'm proud to be Polish” liczy 100 kartek z wielu
pięknych, polskich miejscowości i prezentuje się
okazale.
11. listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków
- państwo polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach
i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po
wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę
świata. To dzięki tym, którzy pozostali nieugięci, nasz
naród wyszedł zwycięsko z dziejowej próby.
Idąc śladami naszych praojców, bądźmy dumni z bycia
Polakami. Pamiętajmy o krwawych dziejach naszej
ojczyzny, czcijmy naszych Bohaterów Narodowych.
Marszałek Józef Piłsudski powiedział: "Naród, który nie
szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek
teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości".
Bądźmy zatem dumnymi spadkobiercami historii
naszego narodu i świadomymi obywatelami Polski XXI
wieku, z nadzieją patrzącymi w przyszłość.
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Dzień seniora
20 października obchodzony jest Dzień Seniora. Po raz kolejny z inicjatywy Wójta Gminy Kruszyna w dniu 14 października br.
w Szkole Podstawowej w Kruszynie odbyła się uroczystość dedykowana najstarszym mieszkańcom Gminy Kruszyna.
Obchody Dnia Seniora mają na celu oddanie szacunku osobom w wieku 60+. Chciałoby się powiedzieć, że Seniorzy to osoby
o srebrnych włosach i złotym sercu. Spotkanie było okazją do zwrócenia uwagi na znaczącą rolę osób starszych w życiu
rodzinnym, środowiskowym, społecznym czy kulturalnym. To Seniorzy w naszych domach są piewcami tradycji, niosą ciepło
i zrozumienie, kultywują stare obrzędy i obyczaje. Są strażnikami tradycji rodzinnych, religijnych i patriotycznych.
Pani Wójt, wyrażając szacunek i uznanie życzyła Seniorom zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Dla Seniorów wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”. Artyści wykonali szereg tańców i pieśni ludowych charakterystycznych
dla poszczególnych regionów Polski. Uroku dodawały piękne, barwne stroje artystów zmieniane do niemalże każdego tańca.
Koncert składał się z dwóch części, po 45 minut każda. Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk” został nagrodzony owacjami
na stojąco.
Zaproszenie na ten szczególny wieczór przyjęło ponad 210 osób. Aktywność Seniorów cieszy i jednocześnie inspiruje do
dalszych działań na rzecz tej grupy społecznej.
Wszystkim Seniorom, nie tylko w dniu ich święta, życzymy dużo zdrowia, uśmiechu i optymizmu.
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Członkowie honorowi Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny
Są na świecie ludzie, którzy inspirują nas do dobrego oraz dodają skrzydeł. Do takich osób zaliczamy kilku zasłużonych
członków Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny: panią Zofię Dobrzańską, Krystynę i Tadeusza Woldon, Alicję Nadolską. Osoby te
uchwałą z dnia 15 kwietnia 2018 otrzymały tytuły honorowych członków Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny. Nadanie godności
członków honorowych jest wyjątkowym wyróżnieniem leżącym w kompetencji zarządu Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny.
Serdeczność i życzliwość wyróżnionych osób dodaje nam energii oraz pobudza do działania. Ci wyjątkowi ludzie zawsze
kierowali się najwyższymi wartościami oraz dbali o kulturalny rozwój lokalnej społeczności. Ich postawa społeczna oraz
zaangażowanie od lat szerzą podstawowe wartości wśród członków TPK oraz mieszkańców Kruszyny.
Pani Alicja Nadolska – swoją drogę malarską związała z Wydziałem Architektury Wnętrz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk
Plastycznych w Poznaniu, którego jest absolwentką. Po uzyskaniu dyplomu w 1960 roku, zajmowała się projektowaniem wnętrz,
projektowaniem mebli oraz malarstwem. Brała udział w plenerach miejskich oraz w wystawach malarskich krajowych
i międzynarodowych. W 2001 r. w wystawie indywidualnej w Hiszpanii. Do 2000 roku była Rzeczoznawcą Ministra Kultury i Sztuki,
laureatką nagród i wyróżnień w zakresie malarstwa i rysunku oraz działalności artystycznej na rzecz mieszkańców miasta
Częstochowa. Osoba ciepła, serdeczna, zawsze uśmiechnięta a nade wszystko życzliwa. Pani Alicja jest autorką logo dla
Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny oraz skarbnicą wiedzy o dziełach sztuki.
Wybitne zasługi w tworzeniu jak i działaniu towarzystwa mają również państwo Krystyna i Tadeusz Woldon. Od początku
mocno angażowali się w jego rozwój. Pan Tadeusz przez wiele lat pełnił funkcję skarbnika OSP Kruszyny, był radnym gminy oraz
prezesem ZBOWID (Związek Bojowników o Wolność i Demokrację). W wojsku otrzymał stopień plutonowy, a w bitwie pod Mokrą
awans podporucznika.
Jedną z wielu aktywnych działaczy towarzystwa jest również pani Zofia Dobrzańska, która przez wiele lat była skarbnikiem
oraz członkiem zarządu TPK. Wspomnienia pani Zofii przywołujące czas wojny, czas trudny dla wszystkich, wzruszają i uczą
pokory. To właśnie jej zawdzięczany mnóstwo artykułów oraz wycinków z gazet dotyczących Kruszyny zamieszczonych
w kronice. Wzrusza nas jej ogromna troska o dalszy rozwój towarzystwa.
Tytuły nadania honorowych członków nie zostały nadane przypadkowo. Nadaje się je osobom szczególnie zasłużonym dla
towarzystwa, które swoją pracą i postawą czynnie wspierają organizacje i podejmowane przez nie przedsięwzięcia. Wyróżnienie
to jest zaproszeniem do naśladowania tych osób, do zaangażowania i oddania się, temu co się kocha i w co się wierzy.
Magdalena Wysmołek - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny
Na zdjęciach (od lewej): Alicja Nadolska, Krystyna i Tadeusz Woldon, Zofia Dobrzańska

Głos Gminy

Żyjmy zdrowo!
W dzisiejszym świecie żyjemy bardzo szybko…
Brakuje nam czasu na odpoczynek, na zbilansowaną
dietę, jesteśmy często przemęczeni i zestresowani.
Zawsze jest coś, czego nie zdążyliśmy zrobić, chcemy
być w dwóch miejscach jednocześnie. Do czego to
może prowadzić? Otóż do tego, że pomału
podupadamy na zdrowiu i dopiero kiedy „mamy już nóż
na gardle” dociera do nas, co jest tak naprawdę ważne.
Ważne jest nie tracić zdrowia, kiedy jeszcze zdrowi
jesteśmy.
Co zatem należy zrobić aby poprawić swoje
samopoczucie i zapobiec wielu groźnym chorobom?
Przede wszystkim musimy dbać o odpowiednio
zbilansowaną dietę oraz codzienną aktywność
fizyczną. Według specjalistów z Instytutu Żywności
i Żywienia powinniśmy spożywać produkty z różnych
grup żywności, aby codziennie dostarczyć organizmowi
wszystkich potrzebnych mu składników odżywczych –
białek, węglowodanów, tłuszczów, a także witamin
i składników mineralnych. Bardzo pomocna jest nam
tutaj Piramida Zdrowego Żywienia. Na pierwszym
miejscu w naszym jadłospisie powinny znaleźć się
produkty zbożowe, które są ogromnym źródłem energii.
Mleko oraz produkty mleczne również powinny na stałe
zagościć w naszym domu. Nie możemy zapomnieć
także o warzywach i owocach. Mięso spożywajmy
z umiarem, raczej zastąpmy je rybami czy roślinami
strączkowymi. Ograniczmy stosowanie soli, tłuszczów,
cukru, słodyczy. Jedzmy pięć posiłków dziennie.
Zdrową dietę wspierajmy codzienną aktywnością
fizyczną. Według zaleceń europejskich każdy dorosły
człowiek potrzebuje co najmniej 30 minut umiarkowanej
aktywności fizycznej przez pięć dni w tygodniu.
Udowodniono, że codzienny wysiłek pozwala
kontrolować naszą wagę ciała, może zmniejszyć
prawdopodobieństwo zachorowania na raka, ryzyko
rozwoju depresji, cukrzycy, chorób serca i układu
krążenia, a także zadbać o mocne kości.

Jeśli już zaczniemy się zdrowo odżywiać i będziemy
aktywni fizycznie, dołączmy do tego ograniczenie
spożycia różnego rodzaju używek. Znajdźmy również
czas na odpoczynek. Pamiętajmy, że doba powinna
składać się z ośmiu godzin pracy, ośmiu godzin snu
i ośmiu godzin wypoczynku oraz innych wybranych
przez nas czynności. Starajmy się również, na ile to
możliwe, unikać nadmiernego stresu oraz przeprowadzajmy badania profilaktyczne.
O tym wszystkim doskonale wiedzą uczniowie ze
Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II
w Widzowie. Od kilku lat 8 listopada klasy najmłodsze
od I do III wraz z wychowawcami obchodzą: Dzień
Śniadanie Daje Moc. Jest to ogólnopolska akcja
promująca zdrowe odżywianie. W tym roku po raz
pierwszy cała społeczność uczniowska obchodziła,
również 8 listopada, Europejski Dzień Zdrowego
Jedzenia i Gotowania. Z tej okazji uczniowie pod opieką
wychowawców wspólnie przygotowali stoły, na których
zaprezentowali własnoręcznie wykonane zdrowe
przekąski. Wszystkie klasy wzięły udział w konkursie na
najzdrowsze śniadanie. Następnie 14 listopada
w ramach Światowego Dnia Cukrzycy uczniowie
uczestniczyli w pogadankach na temat przyczyn,
objawów, sposobu leczenia i powikłań związanych
z cukrzycą, ponieważ liczba przypadków cukrzycy stale
wzrasta i będzie wzrastać o ile nie podejmiemy
natychmiastowych działań prewencyjnych.
Koordynatorem obchodów Europejskiego Dnia
Zdrowego Jedzenia i Gotowania oraz Światowego Dnia
Cukrzycy była Pani Agnieszka Dróżdż, Dzień Śniadanie
Daje Moc zorganizowały Panie Aneta Musiał i Renata
Pruciak.
Tylko dzieci w tak prosty sposób mogą nam pokazać
jak zmienić swoje „chore życie” na „życie zdrowe”.
Weźmy z nich przykład i bądźmy zdrowi. Wystarczy
tylko chcieć zastosować się do wyżej wymienionych
zasad.
Aneta Musiał

Studium wiedzy o teatrze - pierwszy prywatny
teatr magnacki w Kruszynie
Kruszyńska rezydencja Denhoffów wzniesiona
w latach 1620-1630 należała do najwspanialszych
pałaców magnackich. Jean Le Labourer pisał, iż jest to
jeden „z zamków najwspanialszych w Polsce”.
O świetności pałacu decyduje także fakt, iż
prawdopodobnie w Kruszynie za czasów panowania
Denhoffów istniał pierwszy prywatny teatr magnacki.
Ten fakt stał się inspiracją do zaproszenia dyrektora
naszej szkoły- Pawła Klekota oraz członków Szkolnego
Koła Teatralnego „Antraktik” z opiekunem- panią
Justyną Milejską-Cień do udziału w Studium Wiedzy
o Teatrze. Spotkanie miało miejsce w Teatrze im.
Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach w dn 27
listopada. Studium Wiedzy o Teatrze to działanie
edukacyjne w ramach którego odbywają się spotkania z
młodzieżą ze szkół z regionu, na które zapraszani są
różni goście- tym razem gościem specjalnym był pan
Paweł Klekot, który przybliżył historię Pałacu
w Kruszynie, zwracając uwagę na niezwykłość

i tajemniczość tego miejsca, a także fakt istnienia
prawdopodobnie pierwszego prywatnego teatru
magnackiego w Polsce.
Spotkanie odbyło się na scenie w Malarni, wśród
publiczności zasiedli uczniowie, studenci katowickich
szkół i uczelni wyższych oraz miłośnicy teatru.
Kontynuacją rozmów o teatrze magnackim w Kruszynie
było zaprezentowanie działalności Szkolnego Koła
Teatralnego, a w szczególności zakresu współpracy z
Teatrem Śląskim. Zakres działań innowacji teatralnej
wdrażanej od kilku lat w naszej szkole omówiła pani
Justyna Milejska-Cień.
Spotkanie zostało nagrodzone gromkimi brawami,
prowadzący otrzymali bukiety kwiatów, a tematyka
spotkania stała się punktem wyjścia do dyskusji
z publicznością.
Działanie to przyczyniło się również do promocji
naszej gminy ,a w szczególności do poznania jej historii
i zachęcania turystów do jej odwiedzenia.
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„Znajomość języków jest bramą do wiedzy”
Roger Bacon
W dniach 26 – 20 październik uczniowie Szkoły
Podstawowej w Lgocie Małej wspólnie z uczniami ze
Szkoły Podstawowej w Radostkowie i Zespołu Szkolno
- Przedszkolnego w Borownie aktywnie uczestniczyli
w obozie językowym Euroweek w Lądku Zdroju.
EUROWEEK to program, który został zapoczątkowany
na Ziemi Kłodzkiej już w 1994 roku przez grupę
studentów zainteresowanych integracją europejską,
demokracją, działaniami społeczno-kulturowymi
i rozwojem społeczności lokalnych. Euroweek jest
międzynarodowym programem, który ma na celu
rozwój zdolności intelektualnych, przywództwa,
kreatywności, komunikacji oraz umiejętności
interpersonalnych u uczestników poprzez stosowanie
różnorodnych technik, co pomaga przygotować
uczniów do integracji i zrozumienia obecnego świata.
Językiem do komunikacji na obozie był język angielski.
Zajęcia odbywały się z wolontariuszami m.in.
z Urugwaju, Niemiec, Indii i Wietnamu. W trakcie obozu
uczniowie musieli wykazać się znajomością języka
angielskiego, umiejętnością współpracy oraz
kreatywnością. Zadaniem uczniów było m.in.
przygotować prehistoryczną, teraźniejszą oraz
przyszłościową wersję Romea i Julii, przedstawić
wylosowany kraj (związane z nim symbole, stereotypy

itp.), nakręcić film oraz wykonać wiele innych zadań.
Obóz ten stał się wspaniałą możliwością do integracji
uczniów. Ponad to, umożliwił uczniom praktyczne
sprawdzenie swoich umiejętności językowych
w naturalnych sytuacjach połączonych z poznaniem
kultury kraju. Rozwinął w uczniach ciekawość,
otwartość i tolerancję wobec innych kultur. Zmotywował
uczniów do nauki języków obcych.
W drodze powrotnej naszym przystankiem był Wrocław.
Po oddaniu bagaży do przechowalni udaliśmy się do
Hydropolis. Hydropolis to miejsce, w którym różnorodne
technologie multimedialne, interaktywne instalacje,
wierne repliki i modele oraz bogate w informacje ekrany
dotykowe służą jednemu celowi: ukazaniu wody
z różnych, fascynujących perspektyw. Uczniowie mieli
okazję wziąć udział w zajęciach warsztatowych: „Ale
kwas” i „Wody słodkie i wody słone”, a następnie
zwiedzić Hydropolis z przewodnikiem. Po Hydropolis
przyszedł czas na rynek wrocławski i powrót do domu.
Obóz językowy Euroweek na pewno nie był naszym
ostatnim obozem, gdyż „Uczenie się innego języka jest
nie tylko uczeniem się innych słów na te same rzeczy,
ale także uczeniem się innego sposób myślenia
o rzeczach”. Flora Lewis
Agata Gonera

Konkursy literackie
W ostatnim czasie Gminna Biblioteka Publiczna
w Kruszynie uczestniczyła w dwóch konkursach
literackich. Jednego z nich - konkursu o tytuł „Mistrza
Pięknego Czytania”, którego głównym organizatorem
była Dorota Wojtasińska, kierowniczka biblioteki
szkolnej - nasza biblioteka była współorganizatorem.
Jego uczestnikami byli uczniowie klas od I do VIII szkoły
podstawowej i uczniowie klasy III gimnazjum. Konkurs
miał na celu wyłonienie uczniów, którzy tekst literacki
potrafią przeczytać płynnie, z odpowiedną dykcją,
stosując właściwą intonację, a także potrafią się
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emocjonalnie wczuć w treści zawarte w tekście.
Wartością dodaną konkursu miało być także
zachęcenie młodych ludzi do czytania w ogóle oraz do
systematycznego korzystania z bibliotek.
W konkursowych zmaganiach wzięło udział 27
zawodników. Teksty dobrane były stosownie do wieku
i możliwości uczniów, ale tak, by każdy z uczestników
miał równe szanse. Ostatecznymi zwycięzcami
w konkursie „Mistrz Pięknego Czytania”, których
oceniało jury w składzie: Beata Poroszewska,
emerytowana nauczycielka, Kamila Kowalska, prze-
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dstawicielka Rady Rodziców i Małgorzata Ciupińska –
dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie,
okazali się: kl. I – Kacper Błoch, kl. II – Julia Powroźnik,
kl. III – Marika Bodanka, kl. IV – Mikołaj Bednarz, kl. V –
Jan Zasępa, kl. VI – Justyna Rygał, kl. VII - Natalia
Weronika Mucha, kl. VIII – Urszula Blukacz, kl. III
gimnazjum – Maja Borowska.
Drugi konkurs, „Opowiem Ci o mojej ojczyźnie”,
w którym wzięło udział aż 72 uczestników, został
przygotowany przez polonistkę Szkoły Podstawowej
w Kruszynie, Justynę Milejską-Cień. Miał charakter
powiatowy i jego zamiarem było wyłonienie laureatów
pięknego recytowania. Uczniowie biorący udział w tym
konkursie rekrutowali się: do pierwszego etapu z klas I –
III, do drugiego z klas IV – VI do trzeciego z klas VII – VIII
oraz z gimnazjum. Celem tego konkursu były
docenienie utalentowanych recytatorów, którzy stosują
odpowiednią dykcję, intonację, a także potrafią się
emocjonalnie wczuć w treści zawarte w utworach
poetyckich, dodatkowo miał on także przybliżyć
uczniom znaczenie poezji patriotycznej, uwrażliwić
młodych ludzi na piękno samej poezji, a także nauczyć
pięknego wyrażania słów i emocji poprzez odpowiednio
dobraną intonację i rytm deklamacji. „Tegoroczna
edycja konkursu miała szczególne znaczenie ze
względu na obchodzony w tym roku jubileusz stulecia
odzyskania przez Polskę niepodległości. Utwory

Pola Nadziei

24 października Wójt Gminy Kruszyna Jadwiga
Zawadzka oraz pracownicy Urzędu Gminy w Kruszynie
włączyli się w kampanię Pola Nadziei. Temu
niecodziennemu wydarzeniu przewodniczyła Pani
Katarzyna Mucha - pracownik Stowarzyszenia Opieki
Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej oraz przedstawiciel
orkiestry współpracującej z hospicjum w zakresie
kampanii Pola Nadziei.
Kampania Pola Nadziei została zainicjowana w 1986 r.
w Fundacji Marie Curie Cancer Care w Edynburgu. W
Polsce zadebiutowała 20 lat temu. Koordynatorem jest
Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” św.
Łazarza w Krakowie. Co rok w kampanii bierze udział
około 50 hospicjów z całej Polski. Stowarzyszenie
Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej organizuje
wydarzenia od 19 lat.
Celem kampanii jest kształtowanie świadomości

poetyckie, recytowane przez uczestników pozwoliły
jeszcze raz wrócić do czasów minionych oraz skłonić do
refleksji nad współczesnym znaczeniem pojęcia
patriotyzmu.” – podkreśliła Justyna Milejska-Cień.
Talenty uczniów oceniało jury w składzie: Agnieszka
Grudzińska, nauczycielka, konsultantka Regionalnego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Marta Gonera, animatorka kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach i Małgorzata
Ciupińska - dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kruszynie. Najpiękniej poezję o swej ojczyźnie
deklamowali: w pierwszym etapie – Hubert Nitecki,
ex aequo Milena Bąk, w drugim etapie - Blanka Stępień,
w trzecim - Maja Borowska ex aequo Julia Jeleń.
Nagrody w konkursie wręczali: wójt gminy Kruszyna,
Jadwiga Zawadzka oraz dyrektor Szkoły Podstawowej
w Kruszynie Paweł Klekot.
Zwycięzcy obu konkursów zostali nagrodzeni
dyplomami i książkami; wszyscy uczestnicy obu
konkursów z okazji setnej rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę otrzymali pozycję
książkową szczególną, która traktuje o tematyce
niepodległościowej.
Pełną listę nagrodzonych uczniów w obu zmaganiach konkursowych znajdą Państwo na stronie
internetowej szkoły: spkruszyna.edupage.org

społecznej w zakresie opieki, jaką świadczy hospicjum,
przekraczając barierę lęku przed cierpieniem i śmiercią,
edukacja dzieci i młodzieży na temat roli drugiego
człowieka wobec ciężko chorych, pozyskiwanie
funduszy na działalność hospicyjną. Znakiem
rozpoznawczym kampanii jest żonkil- kwiat, który jest
symbolem nadziei, bezinteresownej pomocy i wsparcia.
Kampania przebiega w dwóch etapach. W październiku
sadzi się cebulki kwiatów żonkili, które symbolicznie
obumierają. Wiosną rozpoczyna się drugi etap pracykwitnące żonkile przypominają o konieczności pomocy
innym. W ramach kampanii organizowane są liczne
konkursy.
Cebulki żonkili zostały posadzone przed Urzędem
Gminy przy dźwiękach muzyki irlandzkiej zagranej na
dudach.
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Wybory 2018
W dniu 21 października br. w Polsce odbyły się wybory
do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz
wójtów, burmistrzów, prezydentów
Gmina Kruszyna podzielona została na 15 okręgów
jednomandatowych oraz wyodrębnione zostały 4 stałe
obwody głosowania.
Obwód nr 1 obejmował Bogusławice, Kruszynę,
Wikłów, obwód nr 2: Łęg, Kijów, Lgotę Małą, Pieńki
Szczepockie i Teklinów, obwód nr 3: Widzów i Widzówek,
obwód nr 4 Jacków Baby. Lokale wyborcze zlokalizowane
były w szkołach.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła
4036 wyborców. W wyborach udział wzięło 57%
uprawnionych.
Do obsługi wyborów powołane zostały 4 obwodowe komisje wyborcze do przeprowadzenia głosowania,
cztery komisje do ustalenia wyników wyborów oraz gminna komisja wyborcza, której zadaniem było ustalenie
wyników wyborów na podstawie protokołów dostarczonych z poszczególnych obwodów.
Zgłoszonych zostało 43 kandydatów na radnych. Prawo do zgłaszania kandydatów miały zarejestrowane
komitety wyborcze. Spośród zgłoszonych kandydatów wyborcy wpisani do stałego rejestru wyborców gminy
Kruszyna wybrali 15 radnych:
Okręg wyborczy nr 1 – Rybak Piotr
Okręg wyborczy nr 2 – Kowalski Henryk
Okręg wyborczy nr 3 – Jasak Elżbieta
Okręg wyborczy nr 4 – Niemiec Iwona
Okręg wyborczy nr 5 – Wysmołek Sebastian
Okręg wyborczy nr 6 – Maj Agnieszka
Okręg wyborczy nr 7 – Domagała Wiesława
Okręg wyborczy nr 8 – Wąsikiewicz Józef
Okręg wyborczy nr 9 – Musiał Adam
Okręg wyborczy nr 10 – Dobrakowski Mariusz
Okręg wyborczy nr 11 – Kosela Anna
Okręg wyborczy nr 12 – Kruk Marek
Okręg wyborczy nr 13 – Kalwik Milena
Okręg wyborczy nr 14 – Kołaczkowski Roman
Okręg wyborczy nr 15 – Łapeta Andrzej
Zgłoszone zostały dwie kandydatki na wójta. Wójtem Gminy Kruszyna wybrana została Jadwiga Zawadzka
uzyskując 1338 głosów, co stanowi 60% biorących udział w głosowaniu.
Oprócz lokalnych władz wybieraliśmy także radnych sejmiku województwa śląskiego. Okręg wyborczy nr 6
obejmował miasto na prawach powiatu Częstochowę, oraz powiat częstochowski, kłobucki, myszkowski.
W granicach tego okręgu wybieraliśmy 5 radnych:
Gmitruk Stanisław – Częstochowa – KW Polskie Stronnictwo Ludowe
Salwierak Marta – Częstochowa – KW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Balt Marek – Częstochowa – KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
Kocik Beata – Częstochowa – KW Prawo i Sprawiedliwość
Bańka Piotr - Myszków – KW Prawo i Sprawiwedliwość
Dla wyboru rady powiatu częstochowskiego utworzono 7 okręgów, gdzie wybierano 25 radnych.
Kruszyna i Kłomnice wchodziły w skład okręgu nr 4, który obejmował 3 mandaty. Radnymi zostali:
Lara Bożena – KW Polskie Stronnictwo Ludowe
Łągiewka Elżbieta – KW Prawo i Sprawiedliwość
Miarzyński Jan – KWW Wspólnota Samorządowa
Kadencja trwać będzie 5 lat.
Miesiąc po wyborach tj. 21 listopada 2018 r Komisarz Wyborczy w Częstochowie zwołał pierwszą sesję Rady
Gminy Kruszyna. W porządku obrad było wręczenie zaświadczeń o wyborze, złożenie ślubowania przez radnych
i wójta oraz wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy, ukonstytuowanie się komisji stałych,
a także expose Wójta.
Złożenie ślubowania jest jednoznaczne z objęciem mandatu.
W głosowaniu tajnym radni wybrali na przewodniczącego Józefa Wąsikiewicza, a wiceprzewodniczącą została
Elżbieta Jasak.
Powołane zostały następujące komisje:
Komisja Rewizyjna – przewodniczący Marek Kruk
Komisja Skarg Wniosków i Petycji – przewodnicząca Anna Kosela
Komisja Gospodarki, Mienia i Infrastruktury – przewodniczący Adam Musiał
Komisja Socjalna – przewodnicząca Iwona Niemiec
Nowa Rada Gminy pracuje już „pełna parą”. 28 listopada odbyła się kolejna sesja i na 28 grudnia zaplanowana
jest następna.
Gratulujemy wybranym Radnym i Wójtowi, życzymy sukcesów i wytrwałości w trudnej pracy społecznej oraz
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

