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Źródło wiedzy o Twojej okolicy
Baby, Bogusławice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg,
Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek, Wikłów

Głos Gminy
W numerze:

Szanowni Państwo
Po bardzo łagodnej zimie wyraźnie czujemy wiosenne ciepło.
Słychać śpiew ptaków i słońce grzeje coraz mocniej. Rolnicy już podjęli
swoją ciężką pracę. Niestety wiosenny optymizm gaszą skutecznie
wiadomości o rozprzestrzeniającym się niebezpiecznym dla zdrowia
wirusie. Na obecną chwilę nie mamy jeszcze informacji o wystąpieniu
koronawirusa w naszym lokalnym środowisku. Nie znaczy to wcale, że
jesteśmy bezpieczni. Szybko rozprzestrzeniające się zarazki
zobowiązują nas do zachowania maksymalnych środków ostrożności
i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.
Szczególną uwagę należy zwrócić na osoby starsze, które są w grupie
podwyższonego ryzyka. W miarę możliwości wyręczajmy je od robienia
zakupów czy innych czynności wymagających wyjścia z domu. W tym
trudnym czasie okażmy sobie życzliwość i pomoc. Należy pamiętać
o częstym myciu rąk wodą z mydłem. Wszystkie miejsca, z których
często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub
chusteczką. Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega
rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Szczegółowy
instruktaż związany z profilaktyką zarażenia znajdziecie Państwo na
stronach Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia
a także na naszej stronie www.kruszyna.pl.
W obliczu ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego stosując
się do wytycznych postanowiłam ograniczyć wizyty interesantów
w Urzędzie Gminy tworząc wydzieloną strefę obsługi interesanta. Zdaję
sobie sprawę z utrudnień z tym związanych, ale to w trosce o nasze
dobro i zdrowie. Urząd jest świetnie przygotowany do obsługi klientów
przez Internet, o czym wielokrotnie Państwa informowałam i teraz jest
potrzeba skorzystania z posiadanych ulepszeń. Załatwiajmy więc
sprawy drogą elektroniczną. Na dzień składania gazety tj. 17 marca stan
jest poważny i niestety ulega pogorszeniu. W miarę rozwoju sytuacji
będę Państwa informowała o podejmowanych działaniach za pomocą
strony internetowej lub gdy zajdzie potrzeba przez sołtysów.
Mam nadzieję, że wraz z letnim ciepłem i słońcem wirus zniknie
i będziemy się cieszyć dobrym zdrowiem.
Póki co życzę wiosennego optymizmu, radości i uśmiechu, który
leczy wiele przypadłości. Pozytywne nastawienie niejednokrotnie
pomaga przetrwać krytyczne chwile. Zbliżające się Święta
Zmartwychwstania Pańskiego niech będą źródłem radości i nadziei.
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Przebudowa dróg
W 2019 r. Powiat Częstochowski otrzymał 16
mln zł dofinansowania z Funduszu Dróg
Samorządowych na przebudowę pętli drogowej
Kłomnice – Zdrowa – Kruszyna – Borowno –
Witkowice o długości 15,5 km. Ponad 6 km odcinek
tej drogi przebiega na terenie gminy Kruszyna,
a koszt jego budowy sięga blisko 11,5 mln zł,
z czego 2 mln zł pochodzić będzie z budżetu gminy
Kruszyna.
Wybrany w drodze przetargu wykonawca
przebudowy LARIX Sp. z o.o. z Lublińca rozpoczął
prace w listopadzie. W ubiegłym roku na odcinku
3 km drogi powiatowej Kruszyna – Baby,
rozebrano istniejącą nawierzchnię wraz
z podbudową, wzmocniono podłoże, wykonano
nową podbudowę z kruszywa łamanego, ułożono
podbudowę bitumiczną oraz warstwę wiążącą
z asfaltobetonu, utwardzono pobocza destruktem
asfaltowym (warstwa dolna), odtworzono rowy,
wykonano przepusty pod zjazdami. Obecnie
trwają prace przy układaniu zjazdów z kostki
brukowej, usuwanie pni po wycince drzew na
poszerzenie drogi. Do ukończenia przebudowy
drogi pozostało ułożenie docelowej nawierzchni
z asfaltobetonu (warstwa ścieralna), utwardzenie
poboczy destruktem asfaltowym (warstwa górna),
umocnienie wlotu i wylotu przepustów brukiem,
roboty porządkowo – wykończeniowe.
Przewidziany termin ukończenia prac – czerwiec
2020r.

W lutym tego roku rozpoczęto budowę 3 km
odcinka (2 km w gminie Kruszyna) drogi Borowno –
Kruszyna do projektowanego ronda – rozebrano
istniejącą nawierzchnię wraz z podbudową,
ułożono nowe przepusty pod drogą, wzmocniono
podłoże, wykopano nową podbudowę z kruszywa,
ułożono podbudowę bitumiczną oraz warstwę
wiążącą z asfaltobetonu. Do ukończenia
przebudowy pozostało wykonanie ścian
czołowych przepustów pod drogą, ułożenie
przepustów pod zjazdami wraz z umocnieniem
wlotu i wylotu brukiem, odtworzenie rowów,
utwardzenie poboczy destruktem asfaltowym,
ułożenie docelowej nawierzchni z asfaltobetonu
(warstwa ścieralna) oraz roboty porządkowo –
wykończeniowe. Przewidziany termin ukończenia
prac – czerwiec 2020 r.
W maju 2020 r. planowane jest rozpoczęcie
prac przy budowie ronda w Kruszynie na
skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną
ul. Kościuszki. Zakres prac obejmuje przebudowę
sieci wodociągowej, gazowej, teletechnicznej,
elektroenergetycznej, przebudowę przepustu pod
drogą, budowę skrzyżowania typu rondo, zatoki
autobusowej, chodników. Przewidziany termin
z a k o ń c z e n i a p r a c – g r u d z i e ń 2 0 2 0 r.
(optymistycznie). Na późniejszy czas pozostanie
jeszcze przebudowa 1,8 km odcinka drogi
powiatowej ul. Kmicica w Kruszynie.

Pieniądze na działalność klubów sportowych podzielone
Jednym wielu zadań własnych jednostki
samorządu jest działanie na rzecz wspierania
i upowszechniania sportu. W naszej gminie
najbardziej popularna jest piłka nożna. Działają
trzy kluby sportowe, które posiadają odpowiednie
zaplecze w postaci boisk, kadry i całej struktury
organizacyjnej niezbędnej do prowadzenia
rozgrywek piłkarskich. Największym problemem,
jak wszędzie jest dostępność środków finansowych, których wciąż brakuje. Na rok 2020
w budżecie gminy na współzawodnictwo sportowe
w dyscyplinie piłka nożna przeznaczone zostało 83
tys. zł. To 23 tys więcej niż w roku ubiegłym.
Sportowcy wielokrotnie zgłaszali potrzebę
zwiększenia dofinansowania ze względu na
konieczność kształcenia sportowego najmłodszych. Wniosek został uwzględniony i w wyniku
konkursu ofert kluby otrzymały pieniądze na
prowadzenie drużyn dziecięcych proporcjo-nalnie
do ilości zgłoszonych zespołów. I tak Uczniowskie
Ludowe Kluby Sportowe „Kmicic” Kruszyna
i „Polonia-Unia” Widzów otrzymały po 8625 zł, Klub
Sportowy „Płomień” Lgota Mała kwotę 5750 zł.
Dofinansowanie zadania w zakresie „szkolenia
sportowego dzieci w celu osiągnięcia wyższych
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wyników sportowych przez zawodników klubów
sportowych działających na terenie gminy
Kruszyna” wynosiło max 95% całości zadania.
Pozostałe wydatki stanowią zadeklarowany wkład
własny Klubów.
60 tys. zł również w wyniku konkursu ofert
zostało przeznaczone na organizacje współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej.
Dofinansowanie również stanowiło 95% wartości
zadania. Przy podziale środków uwzględniona
została przynależność do klasy rozgrywkowej
(ULKS Kmicic klasa A, pozostałe klasa B).
I tak: ULKS „Kmicic „ Kruszyna otrzymał 24500 zł.,
ULKS „Polonia-Unia” Widzów otrzymał 18500 zł.,
KS „Płomień” Lgota Mała 17000 zł.
Pieniądze przeznaczone sa głownie na opłaty
startowe i licencyjne, sędziowskie, utrzymanie
boisk, dojazd na mecze, zakup strojów
sportowych.
Kluby maja obowiązek rozliczenia się
z wykorzystania dotacji zgodnie z zaoferowanym
kosztorysem do końca b.r.
Na nowy sezon piłkarski życzymy zawodnikom
wielu sukcesów, a kibicom moc pozytywnych
emocji.
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Młodzież z Jackowa poznaje czym jest samorząd
W dniu 27 lutego uczniowie klas V-VIII ze Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Jackowie wraz
z Panią Dyrektor Danutą Kulińską i opiekunami odwiedzili Urząd Gminy w Kruszynie, aby spotkać się
z Panią Wójt Jadwigą Zawadzką oraz Panią Sekretarz Małgorzatą Wierzbicką.

Celem tej wizyty było poznanie funkcjonowania samorządu gminnego oraz rozmowa o aktualnych
potrzebach dzieci i młodzieży. Pani Wójt chętnie odpowiadała na liczne pytania dotyczące zarówno budżetu
gminy, realizowanych inwestycji jak i planów na przyszłość. Dowiedzieliśmy się ile miejscowości wchodzi
w skład gminy, jakie tereny obejmuje, ilu mamy mieszkańców, ilu jest pracowników urzędu oraz jaka jest
struktura samorządu gminnego.

Następnie Pani Sekretarz oprowadziła nas po wszystkich referatach, gdzie poznaliśmy obowiązki
pracowników tych jednostek. Uczniowie mogli usiąść na miejscu Pani Wójt oraz Pani Sekretarz i przez
chwilę sprawować władzę. Była to dobra okazja, by młodzież mogła zwrócić uwagę na swoje potrzeby
i podzielić się z władzami gminy swoimi marzeniami. Choć część z nich jest nierealna do spełnienia, to
cieszy nas fakt, że młodzi chcą współtworzyć samorząd.
Bardzo serdecznie dziękujemy za tę wspaniałą i niezwykle cenną lekcję. Tutaj bowiem jest nasza mała
ojczyzna, którą musimy dobrze znać, by w przyszłości móc o nią odpowiednio zadbać.
Ewa Bodanka-Zarychta
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OSP w gminie Kruszyna
W p i e rw szym kw a rta l e ro ku j e d n o stki
ochotniczych starzy pożarnych mają obowiązek
odbyć zebrania sprawozdawcze. U nas tradycyjnie
druhowie terminy zebrań ustalają na kolejne
soboty. Tematem zebrań jest podsumowanie
działalności danej jednostki. Na terenie gminy
Kruszyna działa 6 jednostek, w tym dwie jednostki
Kruszyna i Widzów są zarejestrowane w Krajowym
Systemie Ratownictwa Gaśniczego. Krajowy
System Ratowniczo-Gaśniczy – powstał w 1991
roku, a zaczął funkcjonować w 1995. Celem jego
istnienia jest ujednolicenie działań o charakterze
ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach
zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska,
podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną
i inne podmioty ratownicze. Ochotnicze straże
pożarne to jedna z najstarszych organizacji
społecznych wciąż popularna i bardzo potrzebna.
Ochotnicze Straże Pożarne w naszej gminie
zrzeszają 200 członków w tym 120 to druhowie
przeszkoleni, ubezpieczeni, zawsze gotowi do
wyjazdów do działań ratowniczo-gaśniczych. Na
podkreślenie zasługuje fakt, że aktywnymi
członkiniami ochotniczych straży pożarnych są
kobiety, które wyjeżdżają na równi z mężczyznami
do działań gaśniczych.
Średni wiek druhów można określić na 35 lat.
Każda jednostka dysponuje samochodem
bojowym, a jednostki zarejestrowane w KSRG po
dwa. Wyposażenie bojowe poszczególnych
jednostek jest zadawalające, ale ulega ono
eksploatacji, szybko się zużywa i wymaga ciągłego
uzupełniania. Najczęściej strażacy wyjeżdżają do
wypadków drogowych, pożarów i innych zdarzeń
związanych z bezpieczeństwem obywateli typu:
zniszczenia spowodowane wichurami, podtopieniami czy tez likwidacja gniazda szerszeni.
Swoje umiejętności druhowie sprawdzają
w czasie gminnych i powiatowych zawodów
strażackich.
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Wszystkie jednostki posiadają budynki tzw.
strażnice w których garażowane są samochody
i inny sprzęt. W Jackowie druhowie podjęli kilka lat
temu decyzję, że wybudują garaż przy udziale
czynu społecznego i środków z funduszu
sołeckiego wsi Baby i Jacków oraz wsparciu
z budżetu gminy. Zamierzenie realizowane jest
z wielką determinacja i zmierza ku szczęśliwemu
ukończeniu.
Jak wynika ze sprawozdania szeregi druhów
w jednostce w Kruszynie są najliczniej zasilane
przez młodych ochotników gotowych służyć
ludziom w dbaniu o ich dobytek i życie. OSP
Kruszyna wzbogaciła się w ubiegłym roku o nowy
samochód bojowy, który jest powodem do dumy
a jednocześnie zobowiązuje do aktywności
strażackiej.
Jednostka w Bogusławicach mimo że nie
należy do KSRG wyposażona jest w sprzęt
ratownictwa drogowego. Ma on zastosowanie
szczególnie w drastycznych sytuacjach zakleszczenia ofiary wypadku we wraku pojazdu.
Lokalizacja Bogusławic blisko autostrady
uzasadnia posiadanie tego typu sprzętu i wyszkolonych druhów.
4 maja w dzień Św. Floriana patrona strażaków
obchodzony jest dzień strażaka. Z tej okazji już
dziś składamy serdeczne gratulacje strażakom
ochotnikom Dziękujemy za wzorowe wypełnianie
swoich obowiązków oraz za ofiarną służbę na
rzecz mieszkańców gminy Kruszyna
Wasze codzienne oddanie w niesieniu pomocy
zasługuje na najwyższe społeczne uznanie.
Życzymy, aby działalność w strażackich szeregach
była dla Was źródłem ciągłej satysfakcji i poczucia
dobrze spełnionego obowiązku.
Życzymy Wam druhowie dobrego zdrowia,
szczęśliwych powrotów z akcji oraz wszelkiej
pomyślności
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Początki działalności Klubu Seniora w Kruszynie
„Klub Seniora” ma swoja siedzibę w Kruszynie przy ulicy Strażackiej 2. Rozpoczął swoją działalność
z dniem 3 stycznia 2020r. To miejsce spotkań mieszkańców Gminy Kruszyna w wieku 60+ nieaktywnych
zawodowo, często samotnych, którzy są zainteresowani różnymi formami aktywności i integracji.
Uczestnicy Klubu spotykają się w każdy wtorek od godz. 8.00 do 13.00 oraz w każdy czwartek od godz.
12.00 do 17.00. Z powstania klubu cieszą się osoby, które wkroczyły w jesień życia, bo jak podkreśla jedna
z uczestniczek – „senior nie może zamykać się w czterech ścianach – jeżeli zdrowie na to pozwala, trzeba
obcować z ludźmi. Seniorzy muszą się spotykać, muszą się integrować, nie mogą zamykać się w domu.
Spotkania w Klubie to dobry sposób poznania nowych ludzi”.
Celem „Klubu Seniora” w Kruszynie jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie Seniorów do
społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu
wolnego. Jedną z takich zorganizowanych form był „tłusty czwartek”.
Tłusty czwartek to dzień ulubiony przez wszystkich łasuchów. Jak
nakazuje tradycja „by wiodło się w życiu” żadna dieta nas w ten dzień
nie obowiązuje i do woli możemy zajadać się faworkami i pączkami.
Nie inaczej było w Naszym Klubie. Panie Seniorki – uczestniczki
Klubu opierając się na dawnych, wypróbowanych recepturach,
z zapałem przygotowały i smażyły specjały z nadzieniem domowych
konfitur. Był to czas rozmów wspominkowych, a także wzajemne
chwalenie się doświadczeniem kulinarnym. Dzięki temu pączki
i faworki miały niezapomniany smak. Następnie odbyła się wspólna degustacja przez wszystkich członków
Klubu. Delektowaniu się towarzyszył śpiew i słuchanie przebojów z lat młodości, ale i także teraźniejszości.
Do innych ciekawych zajęć prowadzonych w Klubie w miesiącu lutym i marcu 2020r. należy zaliczyć
warsztaty prowadzone przez instruktorów Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie. Były to
warsztaty plastyczne, z kultury ludowej, warsztaty z fotografii i filmu.
W ramach warsztatu plastycznego uczestnicy Klubu wraz z instruktorem malowali obrazy plasteliną.
W ramach warsztatu seniorzy pobudzili swoją wyobraźnię twórczą, fantazję i stworzyli estetyczne, starannie
dopracowane motywy kwiatowe. Oto kilka z nich:
Uczestnicy Klubu aktywnie uczestniczą we wszystkich zajęciach dla
nich organizowanych, wymieniają się doświadczeniami w różnym
zakresie i o różnej tematyce. Spotykają się z ciekawymi ludźmi,
dietetykiem, funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Kłomnicach,
władzami samorządowymi itd. W miesiącu lutym br zorganizowano
dla nich trzy grupowe spotkania z dietetykiem. Tematami warsztatów
były: zasady prawidłowego żywienia, negatywne konsekwencje
stosowania diet, wpływ odżywiania na rozwój chorób cywilizacyjnych
itd. W miesiącu lutym i marcu zorganizowano spotkania z Panem
dzielnicowym Komisariatu Policji w Kłomnicach na których omówiono
zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym i wyświetlono prezentację na temat zagrożeń związanych
z oszustami na wnuczka i policjanta.
Zakupiony sprzęt do ćwiczeń i relaksu taki jak: orbitrek. rower stacjonarny, fotel masujący z funkcją
podgrzewania, drabinki, służy seniorom - uczestnikom Klubu do wykonywania indywidualny i relaksujących
ćwiczeń.
W następnych miesiącach funkcjonowania Klub będzie miał do zaoferowania dla uczestników wiele
ciekawych zajęć, zajęć z instruktorami muzyki, tańca, teatru, filmu, plastyki, fotografii, robótek ręcznych itp.
Życie Klubu uatrakcyjnią imprezy organizowane z okazji świąt, urodzin. imienin czy innych imprez
okolicznościowych. Będą planowane nowe wspólne działania.
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Statuetka dla Wójta Gminy Kruszyna

W sobotni wieczór 15 lutego Filharmonia
Częstochowska wypełniła się do ostatniego
miejsca. Ponad 900 osób uczestniczyło w XIX
gali wyróżnień starosty częstochowskiego „Za
zasługi dla powiatu”.
Na widowni zasiedli m.in. parlamentarzyści,
przedstawiciele władz województwa śląskiego,
miasta Częstochowy, powiatu częstochowskiego
i powiatów ościennych, włodarze gmin, goście
z zaprzyjaźnionego powiatu śniatyńskiego na
Ukrainie, szefowie urzędów i instytucji oraz służb
mundurowych, kombatanci i laureaci „Statuetek”
z lat ubiegłych oraz tegoroczni nominowani
z rodzinami i przyjaciółmi.
Gala po raz pierwszy odbywała się pod hasłem
„Nasi najlepsi”. Zgodnie z tymi słowami na scenie
pojawili się wokaliści mieszkający w naszym
regionie. Jako pierwsza zaprezentowała się
laureatka XII Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Wokalistów Powiatu Częstochowskiego –
Nadia Gołda (gm. Mykanów). W dalszej części
publiczność mogła podziwiać talent Klaudii Ujmy
(gm. Poczesna) w piosence „Nie wie nikt” oraz
Jacka Miernikiewicza (gm. Mykanów), uczestnika
programów „Must be the Music” i „Voice of Poland”
W imieniu władz powiatu gości powitał Starosta
Częstochowski Krzysztof Smela. Jak zaznaczył:
W każdej gminie znajdują się ludzie, którym trzeba
podziękować. To jest potężny kapitał ludzki, jaki
powiat częstochowski posiada. Ten kapitał trzeba
dostrzegać. To są ludzie, organizacje i stowarzyszenia, których cały czas przybywa, dlatego
myślę, że ten szacunek wszystkim się należy.
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Po pokazie multimedialnym prezentującym
osiągnięcia tegorocznych kandydatów do Statuetek starosta Krzysztof Smela wraz z wicestarostą
Janem Miarzyńskim wręczyli wszystkim
nominowanym dyplomy i wiązanki kwiatów.
Zarówno widzowie, jak i nominowani z napięciem
czekali na werdykt starosty mówiący o tym, w czyje
ręce trafią w tym roku Statuetki. Gdy werdykt został
ogłoszony przez starostę i Przewodniczącego
Rady Powiatu Andrzeja Kubata, gorącymi
oklaskami witano kolejno pojawiających się na
scenie laureatów:
- w kategorii „Kultura i Edukacja” wręczono dwie
statuetki, uhonorowano nimi-Zespół
Folklorystyczny „Wrzosowianie” i Zespół
Folklorystyczny Ziemi Lelowskiej,
- w kategorii „Sport i turystyka” laureatem został
Ireneusz Bartkowiak, społecznik, wieloletni
popularyzator turystyki jurajskiej,
- w kategorii „Samorządność i Polityka
społeczna” statuetkę odebrała Jadwiga
Zawadzka, Wójt Gminy Kruszyna,
- w kategorii „Przedsiębiorczość” zwyciężył –
Stefan Pustelnik – Właściciel Przedsiębiorstwa
Remontowo – Budowlanego „STEBUD”
w Lusławicach,
- w kategorii „Inne szczególne osiągnięcia
i wydarzenia” statuetką nagrodzono Walentego
Mazura, animatora kultury, muzyka z Przymiłowic i dr. Andrzeja Kuśnierczyka, dokumentalistę, poetę, redaktora naczelnego kwartalnika
„Korzenie”.
W imieniu nagrodzonych podziękowania za to
najwyższe powiatowe wyróżnienie złożyła
Jadwiga Zawadzka.
Po części oficjalnej nastąpiła część
artystyczna, w której z towarzyszeniem Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP z Mykanowa wystąpili:
Karolina Sambor-Kobiałka (sopran liryczny)
laureatka wielu konkursów, m.in. Międzynarodowego Konkursu Wokalnego w Neapolu,
Operowego Konkursu Wokalnego w Bolonii,
Międzynarodowego Konkursu Wokalnego
w Kijowie, na co dzień współpracująca z krakowskim zespołem Cracow Singers i Zespołem
Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”
oraz Michał Szczepan (tenor) – członek zespołu
Camerata Silesia i Zespołu Wokalnego 6na6, który
jest jednym z nielicznych w Polsce specjalizujących się w oryginalnych opracowaniach
wokalnych standardów muzyki pop.
Na scenie w duecie z K. Sambor-Kobiałką
zaprezentowała się również Natalia Zielonka
w piosence „Tell him” oraz grupa taneczna „Presto”
z Mykanowa.
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Ferie w Teklinowie
Od oddania do użytku budynku, świetlica
w Teklinowie tętni życiem. Mieszkańcy Teklinowa
chętnie spotykają się w gościnnych murach
obiektu. Być może dzieje się tak za sprawą
życzliwości gospodarza Pani Sołtys Grażyny
Wąsikiewicz, ale przecież „do tanga trzeba
dwojga” więc sama aktywność Teklinowian też ma
na to wpływ. Na stronie internetowej świetlicy
możemy przeczytać o podejmowanych inicjatywach. Z wielka celebrą organizowane są
wszystkie święta i uroczystości. Od sylwestra
poprzez ostatki, dzień babci i dziadka, dzień kobiet
i tak dalej aż do kolejnego sylwestra. Niebagatelną
role odgrywa organizowanie wolnego czasu
mieszkańcom Teklinowa i okolicznych miejscowości w długie zimowe wieczory. Wiele osób
korzysta z możliwości urozmaicenia sobie
wolnego czasu. W świetlicy dzieją się różne
rzeczy, np. układają puzzle (2000 tys. elementów),
pieką ciasta, robią ozdoby choinkowe i wielkanocne, grają w gry, a jak jest okazja to i tańczą.
Wielki szacun takiej inicjatywie. Świetlica nie
pozostała także obojętna na po potrzeby młodych
ludzi w czasie ferii zimowych. Przy symbolicznym

wsparciu z funduszu profilaktyki uzależnień
świetlica była czynna od 13 do 24 stycznia
każdego dnia od godz. 15 do 18. W zajęciach
udział brało codziennie od 15 do 20 osób
w przedziale wiekowym od 3 lat do 70. Starsi
sprawowali pieczę nad młodszymi i wspólnie
świetnie się bawili. Do dyspozycji uczestników
zajęć zakupiono artykuły dekoracyjne (papier
kolorowy, modelinę, kredki, mazaki, wstążkę
satynową) z których powstawały „dzieła sztuki”.
Dla mniej sprawnych artystycznie był dostępny
mini bilard, piłkarzyki, stół do tenisa, XBOX z grami
i gry planszowe. O nudzie nie było mowy.
Szczególnie dzieci i młodzież mogła spędzić miło
czas bez tak bardzo obecnych w ich środowisku
niebezpiecznych pokus takich jak alkohol,
dopalacze, papierosy.
Na akcent zasługuje fakt, że świetlica każdego
roku wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej
Pomocy przekazując w czasie Finału zebrana
kwotę.
Gratulujemy uczestnikom zajęć świetlicowych,
pomysłów, inicjatywy i chęci do integracji
społecznej. Życzymy dalszych owocnych działań.

Kibice Rakowa Częstochowa

W dniu 28 lutego 2020 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Widzowie eskortowali piłkarzy na boisko
w meczu ekstraklasy Raków Częstochowa - Piast Gliwice. Uczniowie z Uczniowskiego Ludowego Klubu
Sportowego Polonia - Unia Widzów z sekcji piłki nożnej i piłki ręcznej mieli również przyjemność
wyprowadzania piłkarzy na boisko w grudniowym meczu Raków - Górnik Zabrze. Oba te spotkania
zakończyły się wygraną Rakowa.
Mieszkańcy Widzowa są stałymi bywalcami na meczach ekstraklasy z udziałem Rakowa Częstochowa,
na meczu z Cracovią było 50 osób, na meczu z Górnikiem Zabrze - 100 osób, z Legią Warszawa i Piastem
Gliwice - po 60 osób. Organizatorem tych wyjazdów i eskorty jest trener Rorat Sylwester. Być może któryś
z tych młodych adeptów z eskorty zagra w przyszłości w takich wspaniałych meczach ekstraklasy. Piłka jest
nieprzewidywalna więc wszystko może się zdarzyć.
Sylwester Rorat
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Rekrutacja do przedszkoli i klas I

Miesiąc luty, marzec to ważny okres dla
r o d z i c ó w, k t ó r z y s t o j ą p r z e d w y b o r e m
odpowiedniego przedszkola, szkoły dla swojego
dziecka. Nabór do pierwszego etapu rekrutacyjnego praktycznie już za nami, bowiem
zakończył się w miesiącu marcu jednak pomimo
złożonych wniosków wciąż czekają wolne miejsca
w przedszkolach. Drugi etap postępowania
rekrutacyjnego rozpocznie się w przedszkolach od
16 kwietnia br i potrwa do 8 maja, a w szkołach

rozpocznie się od 6 kwietnia br do 14 kwietnia.
Zasady rekrutacji, w tym harmonogram składania
dokumentów, reguluje Zarządzenie nr 7/2020
Wójta Gminy z dnia 20 stycznia 2020 r. Zachęcamy
do składania wniosków o przyjęcie dzieci do
przedszkoli na terenie Gminy Kruszyna oraz
odwiedzenia każdego przedszkola, zapoznania
się z bazą lokalową, z nauczycielami oraz
informacjami na temat danej placówki. Wnioski do
pobrania czekają w każdym przedszkolu oraz
w zakładce rekrutacja na stronie internetowej
każdego przedszkola. W okresie naboru
w przedszkolach prowadzony jest plan działań
adaptacyjnych dla dzieci najmłodszych i nowoprzyjętych. Plan określa między innymi: zgłoszenie
dziecka do przedszkola, zapoznanie z ofertą
danego przedszkola, poznanie wewnątrz i na
zewnątrz budynku.
Kamila Gałkowska

Wirtualna adopcja koali!
Dziękujemy i cieszymy się, że uczniowie naszej
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ojca
szkoły wykazali się wielką wrażliwością i empatią
Świętego Jana Pawła II w Widzowie poruszeni
oraz pokazali, że nie jest im obojętny los
wydarzeniami w Australii, którą spustoszyły
cierpiących zwierząt.
ogromne pożary i w ich wyniku zginęło już pół
miliarda zwierząt, zdecydowali się na piękny gest
i postanowili wirtualnie zaadoptować koalę,
poszkodowanego w pożarze australijskich lasów.
Wspólnie wybrali Paula, który został poparzony
w listopadzie minionego roku na terenie rezerwatu
przyrody Lake Innes we wschodniej części
Australii. Trafił na szczęście do szpitala dla koali
w Port Macquarie. Jego stan był ciężki miał
poparzone łapy i około 90 procent ciała, był też
bardzo odwodniony. Szkolny Klub Wolontariatu
w zawrotnym tempie przeprowadził wśród
koleżanek i kolegów zbiórkę pieniędzy na adopcję
Paula. Na jego roczne leczenie wpłacili 40 dolarów
i otrzymali mailem certyfikat, potwierdzający
adopcję z wizerunkiem podopiecznego.
Agnieszka Kużnicka - Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu
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XI Międzygminny Konkurs pt. „Mam wybór”
18.02.2020 r. w Szkole Podstawowej w Lgocie
Malej miało miejsce święto książki. Uczniowie ze
szkół w: Kruszynie, Lgocie Małej, Rybnej
i Widzowie przybyli, by uczestniczyć w konkursie,
którego tematem była profilaktyka uzależnień
i znajomość lektur.
Dlatego nasuwa się pytanie: czy książka jest
dobrym sposobem na spędzanie wolnego czasu?
Dlaczego nie? Uczniowie naszych szkół
udowadniają, że czytanie może być pasją i świetną
alternatywą dla smartfona i telewizji.
Od cyfryzacji nie uciekniemy. Przenika nasze
życie w coraz większym stopniu: przeglądanie
stron internetowych, wysyłanie sms-ów, oglądanie
telewizji, posiadanie konta na portalach
społecznościowych. Ale nawet najciekawszy
program, najbardziej wciągająca gra komputerowa, czy najlepszy film nie zastąpią nam książki.
To dzięki niej poznawana historia staje się jedyna
i niepowtarzana, bo znajduje się w naszej
wyobraźni. Jest tylko i wyłącznie nasza.
Uczestnicy konkursu doskonale o tym wiedzą,
znają wartość książki. Chcą wraz z bohaterami
poznawać nowe światy, przeżywać pierwsze
zauroczenie, czy też doświadczyć piękna
przyjaźni, która potrafi przetrwać każdą burzę.
Obok promowania czytelnictwa celem
konkursu jest również popularyzowanie zdrowego
stylu życia oraz przestrzeganie przed szkodliwością uzależnień. Uczniowie dowiadują się, jakie są
konsekwencje przyjmowania używek oraz jakie
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choroby mogą wywołać. Profilaktyka jest
najważniejsza, szczególnie wśród młodzieży,
która staje na początku swojej drogi. Dzieci
powinny wiedzieć bez próbowania nikotyny,
alkoholu, dopalaczy czy narkotyków, że on są
szkodliwe i mogą wyrządzić dużo krzywdy.
A zadaniem nas, dorosłych, jest mówienie głośno
naszym dzieciom oraz udowadnianie własnym
przykładem, że można żyć bez używek, tylko
trzeba czymś pozytywnym wypełnić wolny czas.
Może niech to będzie właśnie książka?
Uczniowie do konkursu byli świetnie
przygotowani, za co nauczycielom należy się
uznanie. Dziękujemy również Urzędowi Gminy
Kruszyna za sfinansowanie nagród dla
uczestników.
Wyniki konkursu czytelniczo-profilaktycznego:
Klasy I – III
Miejsce I - Aleksandra Postawa
Miejsce II - Nel Borcuch, Kajetan Kręt, Wiktoria
Walkiewicz
Miejsce III - Kacper Błoch, Marta Gogacz, Eryk
Kręciwilk, Julia Powroźnik
Klasy IV – VI
Miejsce I - Bartosz Ościk, Wojciech Zasępa
Miejsce II - Paweł Gogacz, Kalina Kluska, Wiktoria
Wrzalik
Miejsce III - Julia Knaś, Jan Zasępa
Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz
nauczycielom i zapraszamy za rok.
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Zimowy obóz sportowy
Najlepszą formą wypoczynku jest aktywny
wypoczynek, wiedzą o tym ci uczniowie, którzy byli
uczestnikami wyjazdu na zimowy obóz sportowy
do Murzasichle w pierwszym tygodniu ferii.
Uczniowie pod opieką nauczycieli: Justyny
Milejskiej-Cień, Anety Majcherek, Marka
Smolińskiego i Marcina Woldona mogli poznawać
piękno przyrody tatrzańskiej, doskonalić umiejętność jazdy na nartach i łyżwach oraz spróbować
szaleńczej jazdy na snowtubingu.
Uczestnikami wyjazdu byli uczniowie szkół
podstawowych z terenu naszej gminy, wielu z nich
to członkowie Gminnego Klubu Sportowego
„Oleńka Kruszyna”, który od kilku miesięcy działa
w naszej gminie. Klub skupia wszystkie chętne
młode osoby, które chcą poprawić swoją kondycję
fizyczną poprzez udział w zajęciach gimnastyki,
akrobatyki i lekkoatletyki.
Murzasichle to miejscowość turystyczna
u podnóża Tatr, w kotlinie między Gubałówką
a masywem Giewontu. Swym urokiem zachwyca
o każdej porze roku. Odznacza się bogactwem
przyrody i umiejętnością łączenia tradycji folkloru
podhalańskiego z walorami nowoczesnej
miejscowości.
Uczestnicy wyjazdu aktywnie spędzali czas na
stoku i lodowisku, doskonaląc swoje umiejętności
narciarsko-łyżwiarskie, natomiast wieczorami
mogli zregenerować swoje siły, korzystając
z basenu.
Dla wielu uczniów była to pierwsza przygoda
z nartami, która dla wytrwałych zakończyła się
sukcesem, gdyż początkujący narciarze w ciągu

kilku dni doskonale opanowali tę umiejętność.
Jednym z punktów programu wyjazdu była
wycieczka do Zakopanego, w czasie której
uczniowie odwiedzili słynne Krupówki i wjechali na
Gubałówkę.
W ramach aktywnego wypoczynku odbył się
również wyjazd do Term Podhalańskich, które
okazały się dla uczniów nie lada atrakcją.
Uczniowie wrócili zadowoleni i bogatsi o kolejne
nowe doświadczenia.
Aktywność fizyczna stanowi jedną z najważniejszych kategorii zachowań mających wpływ na
zdrowie człowieka. Bez niej ulega zakłóceniu wiele
funkcji naszego organizmu, skutkując z czasem
pojawianiem się licznych schorzeń zwanych
cywilizacyjnymi. Paradoks polega na tym, iż w ślad
za znaczeniem aktywności fizycznej dla zdrowia,
nie podąża zwykle wola jej podejmowania,
zwłaszcza w sposób systematyczny i na
odpowiednim progu intensywności. Choć dzieci
i młodzież są zwykle bardziej aktywne niż osoby
dorosłe, problem hipokinezji (niewystarczającej
aktywności fizycznej) dotyczy także tej grupy
społecznej. Jest to szczególnie niepokojące
z uwagi na fakt kształtowania się w okresie
dzieciństwa i adolescencji nawyków stylu życia,
które częstokroć są przenoszone w dorosłe życie.
Dlatego tak duże znaczenie ma podejmowanie
działań na rzecz promocji aktywności fizycznej,
które nasza gmina promuje.
Warto podkreślić, że na terenie gminy działają
obecnie cztery kluby sportowe, których działalność
wspierają władze gminy.
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Wspomnienie o Zofii Dobrzańskiej
Całe nasze życie uplecione jest ze spotkań z różnymi
ludźmi. Często spotykamy na swojej drodze wspaniałe
osoby, których nigdy nie zapomnimy. Do takich osób
zaliczamy panią Zofię Dobrzańską.
Pani Zofia urodziła się w Kruszynie w 1934 roku, tutaj
spędziła młodość i całe życie. W wieku dziesięciu lat została
sierotą, była wychowywana przez ciocię. Wyszła za mąż,
miała rodzinę. Pani Zofia pracowała w banku, oraz
w gminnej Spółdzielni S.Ch ''Samopomoc Chłopska''.
Życie rodzinne przeplatało się z dramatem, gdy zmarł jej
mąż. Została sama z trojgiem dzieci. Z biegiem upływu
czasu nadszedł kolejny tragiczny cios w życiu pani Zofiiumiera dwoje dzieci. Nie ma większego bólu dla matki.
Pani Zofia odeszła od nas 23 października 2019 roku. Nić
życia została przerwana. Była osobą niezwykle serdeczną,
pełną życzliwości dla innych. Zawsze promieniowała
energią, optymizmem, uśmiech gościł na jej twarzy, choć
życie jej nie oszczędziło.
Ta wyjątkowa kobieta była zasłużonym honorowym
członkiem Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny. Czynna,
zaangażowana w sprawach społecznych, otwarta na
działania, jakie podejmowała. I choć nie mogła już
uczestniczyć w zebraniach towarzystwa była żywo
zainteresowana, tym co się dzieje. Cieszyła się ze spotkań
z członkami towarzystwa, którzy odwiedzili ją kilka razy.
Prawdziwe są słowa Księdza Jana Twardowskiego:
„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”. Będzie nam brakowało jej mądrych rad, jako również
niezwykłych, ciekawych opowiadań z dawnych lat, z czasu wojny, okupacji. Pani Zofia chętnie dzieliła się
z innymi swoją wiedzą, opowiadała wiele o Kruszynie, historii naszych okolic. Na zawsze pozostanie
w naszych sercach i pamięci.
Maria Dobrzańska - Członek Zarządu TPK

Kruszyna – Moja Miłości
Tętniącym w sercach jak pancerna jazda,
Zawsze na świecie jest gdzieś skrawek ziemi,
Przybliżającym odległe epoki.
Dokąd rwie serce, dokąd tęskni dusza,
Gdziekolwiek spojrzeć i skierować kroki,
Tam mróz łagodny i niestraszna susza,
W każdym kamieniu tkwią ślady histerii,
I najpiękniejszy bywa księżyc w pełni,
renesans zamku z kościelnym barokiem,
Tam wszystkie swojskie, nawet kołki w płocie,
W smutnym pokłonie dla powstańczych mogił,
Grusze na między i leśne paprocie.
w hołdzie dla ofiar wojennego września,
Boć milszym urok rodzinnych pieleszy,
o którym dotąd groza w gminnych pieśniach,
Nad strojne kraje i bogate miasta,
w niemym wzywaniu tych, co w ziemi obcej.
Cheć stary ogród chwastami zarasta,
Złożyli kości pod żołnierskim kopcem.
Każdy znak piękna chciwy wzrok twój cieszy,
O Wy, co Rzeczą Tutejszą władacie,
Gdyś z dala, czasem, nagła tęsknota wzbiera,
Prawi włodarze ojczystej dziedziny,
I wtedy pragniesz-wrócić, zaraz teraz!
Misję tu wielką do spełnienia macie,
Wędrowne ptaki – i córy, i syny,
Aby uchronić od pełnej ruiny
Przybyły dzisiaj do starej Kruszyny.
Schedę, przez przodków wzniesioną w mezele!
Do rodzinnego powróciły gniazda,
Niech służy także dla przyszłych pokoleń,
By schylić czoła, w serdecznej zadumie,
I będzie księgą histerii otwartą…!
Przed tym Symbolem Walki Chwały Męki,
Starej Kruszyny, z krainy nad Wartą.
W Ojczystych Godłach, na prostej kolumnie,
Scalonym przez krew i minione wieki,
Pamięci: poległych, pomordowanych i zmarłych Rodaków Ziemi Kruszyńskiej
a wśród nich swoich przodków i krewnych, autor ten utwór poświęca
Włodzimierz Zasępa
1988.06.04
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Głos Gminy

Dzień Kobiet
Ósmego marca tradycyjnie obchodzony jest
Dzień Kobiet. Historia tego święta jest bardzo
odległa. Po raz pierwszy Dzień Kobiet obchodzono
w kraju najczystszego kapitalizmu, Stanach
Zjednoczonych. Amerykanki zaczęły świętować
przed pierwszą wojną światową, w 1909 roku. Dwa
lata później zwyczaj przywędrował do Europy,
najpierw do Austrii i Danii, potem do Niemiec
i Szwajcarii.
Datę 8 marca przyjęto w 1922 r. ma pamiątkę
fali marcowych strajków kobiecych w Petersburgu
w 1917 r.
W Polsce święto kobiet zostało zauważone
dopiero po II wojnie, pasowało do socjalistycznej
propagandy. W zakładach pracy były życzenia
i prezenty – rajstopy, mydełko albo kawa.
Centralne obchody święta kobiet zniknęły w 1993
roku, kiedy definitywnie zniosła je premier Hanna
Suchocka. Dziś 8 marca wraca do łask. Na
przestrzeni lat zmienia się rola kobiet. Obecnie
kobiety realizują się doskonale w zupełnie męskich
zawodach np. w policji, wojsku. Kobiety korzystają
z wywalczonego równouprawnienia. Szkoda tylko,
że statystyki wciąż są bezlitosne i potwierdzają
niższe zarobki kobiet niż mężczyzn na tych
samych stanowiskach pracy, że piastują mniej
stanowisk kierowniczych. Kobiety wciąż jednak są
niezastąpione w roli matki, gospodyni, babci
słowem istot emanujących ciepłem, miłością
i dobrocią.
Reasumując „świat bez kobiet byłby jak ogród
bez kwiatów”.
Z okazji zbliżającego się Święta Kobiet Wójt
Gminy Kruszyna zaprosiła mieszkanki gminy na

wyjątkowy koncert będący wielobarwnym
bukietem ponadczasowych standardów muzyki
operetkowej, rozrywkowej i filmowej. W niedzielny
wieczór 1 marca 2020 r. sala Szkoły Podstawowej
w Kruszynie wypełniła się w większości przedstawicielkami płci pięknej w różnym wieku gotowych
na delektowanie się muzyką.
Oczywiście nie mogło zabraknąć życzeń.
Ciepłe słowa do Pań skierowała Wójt Gminy
Kruszyna Jadwiga Zawadzka. Młodzi mężczyźni –
uczniowie Szkoły w Kruszynie z gracją wręczali
symboliczne tulipany.
Liryczne a jednocześnie znane utwory
muzyczne wykonali artyści sceny polskiej:
Agnieszka Bielanik – Witomska, Olivia Ohl-Szulik,
Ireneusz Miczka, Klaudiusz Jania, Krzysztof
Świtała. Zaśpiewali między innymi: Oczi cziornyje,
Halleluja z repertuaru Leonarda Cohena, New York
Franka Sinatry, Niech żyje bal Maryli Rodowicz,
List do matki niezapomnianej Violetty Villas a także
wiązankę operetkowo-musicalową. Niezwykle
ciepło została przyjęta aktorka teatralna i filmowa
(znana z serialu Klan) Barbara Bursztynowicz,
która recytowała znane utwory literackie.
Koncert zakończył się dwoma bisami i owacjami na stojąco, co niewątpliwie świadczy o jego
kunszcie i oryginalności
Wszystkim przedstawicielkom płci pięknej
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
pomyślności i samych pięknych dni w życiu.
Życzymy by uśmiech rozpromieniał Wasze
twarze
i byście zawsze czuły się doceniane.
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