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Koniec roku i początek następnego jest okazją do podsumowania
i zaplanowania nowych wyzwań, powzięcia postanowień. Tak więc zgodnie z tym
zwyczajem chciałabym podsumować mijający rok 2015.
To pierwszy rok budżetowy po wyborach samorządowych. Dzięki zaufaniu
jakim obdarzyli mnie mieszkańcy gminy Kruszyny powierzając rolę gospodarza na
następne 4 lata mogłam realizować przedsięwzięcia zaplanowane i rozpoczęte
w poprzednich latach. Szczegółowy wykaz inwestycji i remontów znajdą Państwo
na następnych stronach Biuletynu. Ja przytoczę tylko niektóre fakty.
Do zadań tak zwanych wieloletnich należała termomodernizacja placówek
oświatowych: Przedszkola w Kruszynie i Szkoły w Widzowie. Inwestycja została
ukończona przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2015/2016. Uważam to
za sukces, gdyż zadanie było ambitne pod względem finansowym i zakresu robót
a mimo to udało się zrealizować. Wychowankowie Przedszkola cieszą się
komfortem obiektu, a budynek szkoły w Widzowie stał się najwidoczniejszym
i najładniejszym obiektem w miejscowości.
Niektóre ulice naszej gminy doczekały się oświetlenia ulicznego po wielu,
wielu latach oczekiwań, dzięki czemu wzrosło poczucie bezpieczeństwa
zamieszkałych przy nich ludzi.
Lato roku 2015 przyniosło suszę. Upały panujące przez wiele tygodni
spowodowały straty w uprawach rolnych, których nie da się nadrobić.
Konsekwencją klęski nieurodzaju są straty materialne producentów, mniej
żywności w całym kraju.
Wysuszone runo leśne było doskonałym podłożem do rozprzestrzeniania się
pożarów. Tego lata niestety w Łęgu spłonęło kilka hektarów lasów. Dla strażaków
uczestniczących w akcji gaszenia był to czas wzmożonej aktywności i wysiłku
często ponad siły.
Mijający rok zapisze się w historii jako rok wyborczy. Wybieraliśmy
Prezydenta RP, we wrześniu odbyło się referendum i zaraz potem w październiku
wybory do Sejmu i Senatu RP, które spowodowały zmianę sceny politycznej.
Odchodzący rok obfitował w imprezy kulturalne i sportowe mające na celu
integrację społeczną. W styczniu odbył się wernisaż wystawy fotograficznej
pt. „Gdzie bywali królowie…”, w maju była wystawa haftowanej repliki obrazu
J. Matejki „Bitwa pod Wiedniem”, na Dzień Dziecka wspólnie bawiliśmy się na
„Biegu Rodzinnym”, w upalne sierpniowe popołudnie byliśmy na rajdzie
rowerowym, we wrześniu oddaliśmy hołd ofiarom II wojny światowej, aż wreszcie
po raz pierwszy obchodziliśmy Dzień Seniora. 24 października zawiązało się Koło
Seniora z siedzibą w Kruszynie.
W roku 2015 pożegnaliśmy byłego Wójta i wieloletniego działacza
samorządowego Pana Bogusława Mielczarka. Cześć Jego pamięci.
To było!
Za kilka dni Rada Gminy pochyli się nad długo wyczekiwanym przez
mieszkańców projektem budżetu na 2016 rok, który przygotowałam. Chciałabym
zrealizować zamierzenia i ufam że się uda. Priorytetem jest kanalizacja
w Kruszynie.
Moim noworocznym postanowieniem jest wykorzystanie wszystkich
możliwości w celu podniesienia standardu życia mieszkańców Gminy Kruszyna.
Pragnę ze wszystkich swoich sił pracować na rzecz tej GMINY i jej
mieszkańców. Chciałabym rozniecić inicjatywę lokalną, współpracę wszystkich
środowisk dla dobra nas wszystkich.
Jadwiga Zawadzka - Wójt Gminy
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Inwestycje i remonty wykonane w 2015 roku
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Ilość wykonanych zadań w stosunku do zaplanowanych i posiadanych środków budżetowych można ocenić
pozytywnie. W każdej miejscowości zrealizowane zostały przedsięwzięcia przewidziane w ramach funduszu sołeckiego
a więc podyktowane najważniejszymi potrzebami mieszkańców danego sołectwa.
Wykonane zostały także duże inwestycje znacząco podnoszące poziom życia mieszkańców. Do nich należy zaliczyć
inwestycje drogowe i oświetleniowe. Niewątpliwym sukcesem, biorąc po uwagę skromny budżet inwestycyjny jest
termomodernizacja budynków oświatowych w Kruszynie, Widzowie, ogrodzenie w Lgocie Małej, remont dachu
w szkole w Jackowie.
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kruszyna wzbogaciły się o sprzęt ochrony osobistej
strażaków o wartości 34.461,00 zł z czego 11.680,00 zł stanowiło dofinansowanie z budżetu Zarządu Wojewódzkiego
OSP, 10.233,00 zł to środki z Funduszu Sołeckiego, a 12.548,00 zł z budżetu gminy.
Obecnie najbardziej oczekiwaną inwestycją jest budowa kanalizacji sanitarnej w Kruszynie. W kierunku realizacji tego
zadania zostały powzięte zdecydowane działania. Opracowana została kompletna dokumentacja techniczna
z pozwoleniem na budowę włącznie. Rozpoczęcie budowy infrastruktury zbiorowego systemu odprowadzania ścieków w
miejscowości Kruszyna zaplanowane na rok 2015 przesuwa się w czasie. Wartość inwestycji zgodnie
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z kosztorysami inwestorskimi wynosi 20.853.276,20 zł brutto. Pomoc zewnętrzna jest konieczna. Konkurs zaplanowany
na 2015 rok przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014-2020 nie
został jeszcze ogłoszony. Zatem z niecierpliwością wyczekujemy terminu naboru wniosków o datację, by następnie
dokonać montażu finansowego zadania i wyłonić wykonawcę robót.
Budowa kanalizacji w Kruszynie musi być poprzedzona rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków. Zgodnie
z założeniami projektowymi jedna oczyszczalnia w Widzowie ma przyjąć ścieki z całej gminy. Dokumentacja techniczna
rozbudowy oczyszczalni będzie gotowa w lutym 2016 roku.
Pozostaje tylko mieć nadzieję i dążyć do bezwzględnego rozpoczęcia planowanego ogromnego (pod względem
finansowym i zakresowym) zadania.

Podatki w roku 2016
W roku 2016 wysokość stawek podatku od
nieruchomości nie ulegnie zmianie i będzie utrzymana na
poziomie obowiązujących od 2013 roku. Dla
przypomnienia podajemy stawki obowiązujące na
terenie naszej Gminy:
- od gruntów:
1. związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,81 zł/1 m2
powierzchni
2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi
płynącymi jezior i zbiorników
sztucznych - 4,51 zł/ 1 ha powierzchni
3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - 0,24 zł/ 1 m2
powierzchni
4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji,
o którym mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2015 r.
o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1777) i położonych na
terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę
o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te
rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego
planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a
w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z
przepisami prawa budowlanego - 3,00 zł/ 1 m2
powierzchni
- od budynków lub ich części
1. mieszkalnych - 0,70 zł/ 1m2 pow. uż.
2. związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności - 18,72 zł/
1m2 pow. uż.
3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,65 zł/ 1 m2 pow. uż.
4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych
przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,63 zł/1 m2
pow. uż.
5. rekreacji indywidualnej, letniskowych i mieszkalno letniskowych - 7,28 zł/1 m2 pow. uż.
6. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - 4,33 zł/1m2
pow. uż.
- od budowli - 2% ich wartości
Cena skupu żyta, stanowiąca podstawę do naliczenia
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podatku rolnego na rok 2016 uległa obniżeniu
w porównaniu z rokiem 2015 (61,37 zł) i wynosi 53,75 zł.
W związku z tym podatek rolny w 2016 roku również
będzie niższy i wynosił będzie:
- dla gospodarstw rolnych (powyżej 1 ha
przeliczeniowego) – 134,375 zł/ha
- dla gruntów rolnych (do 1 ha przeliczeniowego)
– 268,75 zł/ha
Średnia cena sprzedaży drewna, na podstawie której
ustalany jest podatek leśny na 2016 rok wyniosła 191,77
zł. Biorąc powyższe pod uwagę, stawka podatku
leśnego na rok 2016 wynosi 42,189 zł.
Od roku 2016 w podatkach i opłatach lokalnych
wprowadzony został szereg zmian, z których
najistotniejsze to:
- zobowiązanie podatkowe nieprzekraczające 100 zł
płatne będzie jednorazowo do 15 marca,
- nie będzie wydawana decyzja podatkowa, jeżeli kwota
zobowiązania podatkowego na dany rok byłaby niższa
lub równa najniższym kosztom doręczenia (ustalonym
na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego) w obrocie
krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem
odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu
ustawy Prawo Pocztowe. Obecnie jest to kwota 6,10 zł,
tak więc jeśli zobowiązanie podatkowe do zapłaty będzie
niższe lub równe tej kwocie, to podatnik nie otrzyma
decyzji o wymiarze podatku a tym samym nie będzie miał
obowiązku zapłaty podatku. Jednocześnie jeśli w trakcie
roku nastąpi zdarzenie mające wpływ na wysokość
opodatkowania, to brany jest pod uwagę podatek w skali
całego roku. Tak więc może się zdarzyć, że w przypadku
zmian w trakcie roku dotyczących posiadanego przez
podatnika majątku, nakaz podatkowy będzie wydany
w momencie zaistnienia zmiany.
- zmiana zasad przeliczania gruntów podlegających
opodatkowaniu podatkiem rolnym:
1. pod stawami niezarybionymi (Wsr) – 1 ha gruntów
= 0,20 ha przeliczeniowego
2. grunty rolne zabudowane (Br) – 1 ha gruntu rolnego
zabudowanego = 1 ha przeliczeniowy
3. grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych
(Lzr) - 1 ha = 0,20 ha przeliczeniowego
4. grunty pod rowami (W) - 1 ha = 0,20 ha
przeliczeniowego.
Informujemy również, że wprowadzone zostały nowe
wzory informacji i deklaracji podatkowych, które
o b o w i ą z y w a ć b ę d ą o d 0 1 . 0 1 . 2 0 1 6 r. W z o r y
opublikowane będą na stronie BIP Gminy Kruszyna
i prosimy o ich wykorzystanie od 1 stycznia 2016 roku.
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Dzień Edukacji Narodowej
W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji
Narodowej, 14 października każdego roku,
obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten
uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty
i jest wolny od zajęć dydaktycznych. Jest to okazja do
podsumowania pracy nauczycieli i wyrażenia
wdzięczności za trud nauczania przez wychowanków
W naszej gminie spotkanie z pracownikami oświaty
z okazji Święta Nauczycieli odbywa się każdego roku
w innej miejscowości. Tym razem uroczystość z okazji
Dnia Edukacji Narodowej odbyła się w Kruszynie.
Na zaproszenie Wójta Gminy Kruszyna licznie
przybyli dyrektorzy i nauczyciele placówek
oświatowych, pracownicy administracyjni i obsługi
oraz emerytowani nauczyciele.
Uroczystość prowadziły: dyrektorki Przedszkoli
w Widzowie i Kruszynie, Panie Iwona Zatoń i Jolanta
Mostowska.
Serdeczne słowa do nauczycieli skierowała Pani
Wójt życząc im wszelkiej pomyślności. Wyraziła
podziękowanie za codzienną pracę, poświęcenie
i serce wkładane każdego dnia w wychowanie młodych

pokoleń. Życzenia pedagogom złożyli także obecni na
uroczystości przedstawiciele Rady Gminy Kruszyna:
pani Wanda Krawczyk – Przewodnicząca Rady
i Henryk Kowalski
Dzień Edukacji Narodowej to okazja do wyróżnienia
najbardziej zasłużonych pracowników. Pani Wójt
wręczyła dyplomy gratulacyjne nagrodzonym
dyrektorom placówek oświatowych natomiast
dyrektorzy poszczególnych szkół i przedszkoli
uhonorowali nagrodami swoich nauczycieli
i pracowników obsługi. Tej chwili towarzyszyły gromkie
brawa. Wyrazem wdzięczności za trud nauczania była
róża, którą Radni Gminy wręczyli pracownikom
oświaty.
Podziękowanie dla Pani Wójt za zaproszenie
i pięknie przygotowaną uroczystość skierowali
nauczyciele emeryci. Dzień ten był dla nich okazją do
spotkania się, porozmawiania i wspomnienia wspólnie
spędzonych „dawnych czasów”. Dyskusję
podsumowali maksymą: „do szkoły się chodzi a uczy
przez całe życie''.

„Nie wszystko jest na sprzedaż”- konkurs krasomówczy
„Nie wszystko jest na sprzedaż” - to hasło
przewodnie XVIII Ogólnopolskiego Konkursu
Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego 2015,
którego eliminacje lokalne odbyły się 23. października
2015 w Zespole Szkolnym w Kruszynie.
Patronat honorowy nad konkursem objęli: Marszałek
Województwa Śląskiego, Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego, Kurator Oświaty w
Katowicach, Kurator Oświaty w Opolu, poseł do
Parlamentu Europejskiego profesor Jerzy Buzek,
Rada Języka Polskiego w Warszawie, Instytut Języka
Polskiego Uniwersytetu Śląskiego oraz poseł na sejm
Ewa Kołodziej.
Organizatorami konkursu byli: Związek Górnośląski
w Katowicach, Regionalny Ośrodek Kultury
w Katowicach, Stowarzyszenie Polonistów
w Krakowie.
XVIII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy jest
przedsięwzięciem edukacyjnym motywującym do
pielęgnowania pięknej polszczyzny, kształcącym
wysoką sprawność językową, skłaniającym do refleksji
nad miejscem wartości w życiu młodego człowieka
oraz przygotowującym do świadomego uczestnictwa
w życiu publicznym.
Adresatami przedsięwzięcia byli uczniowie szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
w całej Polsce.
Zadaniem uczestników było wygłoszenie
pięciominutowego przemówienia nawiązującego
do hasła przewodniego „Nie wszystko jest na
sprzedaż”.
Konkurs miał charakter trzyetapowy. Eliminacje
lokalne odbyły się w 26. miejscowościach w Polsce.
Jedną z nich była właśnie Kruszyna.

Do konkursu przystąpiło 14. uczestników- uczniów
gimnazjów z: Konar, Garnku, Widzowa i Kruszyny.
Natomiast w skład jury oceniającego wystąpienia
mówców weszli: pani Sylwia Kurcab- nauczyciel
konsultant RODN „WOM” w Częstochowie, pani
Renata Krawiec- reprezentant GOK w Kłomnicach
i pani Izabela Możejko- nauczyciel polonista ze Szkoły
Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Jackowie.
Uczestnicy konkursu prezentowali swoje
przemówienia z pamięci, w treści odwołując się do
najważniejszych wartości w życiu człowieka, których
nie można kupić ani sprzedać.
Ocenie podlegała wartość merytoryczna
przemówienia, w tym samodzielność sądów mówcy,
język, styl, kompozycja mowy oraz sposób przekazu.
Zwycięzcami konkursu zostali: Martyna
Surlejewska, Klaudia Orzińska, Józef Bossowski, Filip
Nowak z Gimnazjum im. Bohaterów Września
w Kruszynie oraz Zuzanna Bąk z Gimnazjum
w Konarach.
Ci uczniowie wygłosili swoje przemówienia
w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
„WOM” w Częstochowie podczas eliminacji
regionalnych konkursu.
Przyznana została również nagroda publiczności,
którą otrzymała Kinga Łapeta - uczennica Gimnazjum
im. Bohaterów Września w Kruszynie.
We współczesnym świecie konsumpcjonizmu
i pogoni za pieniądzem bardzo ważne jest ukazywanie
młodym ludziom wzorcowych postaw życiowych oraz
skłanianie ich do poszukiwania w życiu trwałych
wartości, takich jak miłość czy przyjaźń.Temu właśnie
sprzyjała idea tegorocznego konkursu.
Justyna Milejska-Cień
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Dzień Seniora w Kruszynie
„DZIEŃ SENIORA” to wyjątkowy symbol pamięci
i wdzięczności kierowany do ludzi, którzy , pamiętają
urok lat oraz dekad ubiegłego wieku. Znają smak
trudów życia, poznali czasy bojaźni o siebie, bliskich
i rodzinę, zaznali niedostatku. Pomimo tych
doświadczeń, dokonali rzeczy niezwykłych. Tworzyli
na nowo i z sukcesem rodzinne kręgi, wychowali
kolejne pokolenia, zapewnili swoim dzieciom, wnukom
i prawnukom poczucie sensu i pewności, a życie
dostarczyło i dostarcza im wielu radości. Nie wszystkie
marzenia i oczekiwania się spełniają. Jednak, za ten
heroizm dnia codziennego należą się Seniorom
wyrazy wdzięczności i uznania. Trudy i życiowe
doświadczenia tego pokolenia są wspaniałym darem
w naszą, społeczną pamięć. Dzień Seniora to
szczególne święto, święto ludzi starszych, którym
należy się szacunek i uznanie za bezinteresowną
miłość i mądrość, jakimi obdarowują młodsze
pokolenia. To oni są w naszych domach piewcami
tradycji. Niosą ciepło i zrozumienie. Kultywują stare
obrzędy i zwyczaje, przez co wzbogacają i przekazują
unikalną kulturę i obyczaje naszego regionu.
24 października 2015 w Sali OSP Kruszyna odbyła
się z inicjatywy Wójta Gminy uroczystość związana
z Dniem Seniora. Święto Seniorów obchodzone było
w gminie Kruszyna po raz pierwszy.
Mottem spotkania były słowa Marka Twaina „Ludzie nie
dlatego przestają się bawić, że się starzeją, lecz
starzeją się bo przestają się bawić”.
Zaproszenie przyjęło 75 osób. Na uroczystości
obecna była Wójt Gminy Kruszyna Pani Jadwiga
Zawadzka oraz Przewodnicząca Rady Gminy
Kruszyna Pani Wanda Krawczyk.
Dla Seniorów popłynęły szczere życzenia, aby
kolejnym latom i dniom towarzyszyło zdrowie,
szacunek bliskich oraz zasłużona i czuła opieka.
Niezwykle humorystyczny i zarazem pełen treści
program traktujący o stylu życia obecnie i 50 lat wstecz,
zaprezentowały uczennice Szkoły Podstawowej
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w Jackowie oraz zespół Ale!Babki. Na rozpoczęcie
była piosenka „Wesołe jest Życie staruszka” a potem
skecze pt. Śmiechoterapia. Były życzenia i kwiaty.
W dalszej części spotkania zawiązane zostało Koło
Seniora z siedzibą w Kruszynie. Wszyscy zebrani
Seniorzy złożyli deklaracje członkowskie oraz wybrany
został Zarząd Koła w składzie:
− Józef Wąsikiewicz – przewodniczący
− Teresa Zasępa – zastępca przewodniczącego
− Teresa Nogaj – skarbnik
− Krystyna Rybak – członek
− Wanda Krawczyk – członek
− Grażyna Bugaj – członek
− Urszula Włodarek – członek
Po części oficjalnej przyszedł czas na wspólne
biesiadowanie i zabawę taneczną. Atmosfera
spotkania była niezwykle serdeczna i radosna.
Seniorzy ochoczo bawili się do samego wieczora.
„Trzymamy kciuki” za działalność nowo powstałego
Koło Seniora.
Samorząd Województwa Śląskiego przystąpił do
realizacji projektu „Śląskie dla Seniora- Śląska Karta
Seniora”. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie
dodatkowego wsparcia dla seniorów poprzez
zaoferowanie im specjalnych usług oraz ulg
i szczególnych uprawnień. Dotyczy to głownie
udostępnienia zasobów instytucji kultury, rekreacji
i edukacji na terenie Województwa Śląskiego w celu
dodatkowego wsparcia i wzbogacenia życia osób,
które ukończyły 60 rok życia.
Dokumentem legitymacyjnym umożliwiającym
skorzystanie z uprawnień oferowanych w projekcie jest
dowód osobisty. Jest to rozwiązanie wygodne,
korzystne i tanie w realizacji.
Wykaz podmiotów, które zaoferowały współpracę
można znaleźć na stronie www.seniorzy.slaskie.pl
w zakładce „oferta dla seniora”.
Zachęcamy do korzystania z zaproponowanych usług.

Głos Gminy

Osiągnięcia sportowe
W ostatnich miesiącach uczniowie szkół z terenu
gminy Kruszyna brali udział w zawodach sportowych,
w których osiągnęli znaczące wyniki. Wspomnieć
należy tutaj chociażby ostatnie zawody zorganizowane
w ramach Gimnazjady Powiatu Częstochowskiego
w piłce ręcznej dziewcząt. Drużyny z Kruszyny
i Widzowa pokonały w eliminacjach takie drużyny jak
Rudniki czy Kłomnice co jest dla nas wielkim
osiągnięciem zważywszy na to, że drużyna
w Widzowie nie posiada swojej sali gimnastycznej
o odpowiednich wymiarach, ale dzięki zaangażowaniu
uczniów pod opieką Pana Sylwestra Rorata od lat
osiągają bardzo wysokie wyniki czy to w piłce ręcznej
czy piłce nożnej. W grupie A awansowały drużyny
z Lelowa oraz Przyrowa. Są to drużyny grające na
bardzo wysokim poziomie. Lelów jest bardzo silną
drużyną, która bierze udział w Małej Lidze Piłki Ręcznej
więc awans na równi z takimi drużynami to dla nas
ogromne osiągnięcie. 18 listopada rozegrano finał
w Lelowie, gdzie Widzów wygrał z Przyrowem a potem
uległ drużynie z Lelowa. Ostatecznie mistrzem powiatu
częstochowskiego okazał się Lelów a Widzów zajął
drugie miejsce w powiecie, ze składem: Andżelika
Bartnik, Natalia Wojtania, Aleksandra Kokoszka,
Angelika Stolarek, Marcelina Musiał, Sofia Nowak,
Agnieszka Bogdanowicz, Zuzanna Kocińska, Anna
Sznajder, Sonia Stacherczak, Kamila Musiał, Sylwia
Bystrzanowska, Daria Dyksy. Wielką niespodziankę
sprawiła także drużyna z Kruszyny zajmując IV miejsce
w powiecie. Szczypiorniak staje się mocną stroną
Widzowa. Na przypomnienie zasługuje Mistrzostwo
Powiatu Częstochowskiego chłopców z Widzowa,
którzy zdobyli je tuż przed wakacjami pokonując nawet
drużynę z Lelowa. Zwycięski skład: Kacper
Śliwakowski, Dawid Bobrowski, Michał Górecki,
Damian Kowalski, Hubert Polak, Michał Renszmid,
Szymon Żurek, Miłosz Porada, Jakub Woźniak,
Wojciech Górecki.
W październiku rozegrano Igrzyska Szkół

Podstawowych Powiatu Częstochowskiego w mini
piłce dziewcząt. Najlepszą drużyną w powiecie okazały
się dziewczęta z Kruszyny: Olga Bawor, Kinga Gołda,
Dominika Peszke, Daria Przygodzka, Kinga Wałek,
Martyna Kubik, Dominika Polewska, Klara Głowacka,
Natalia Mucha. Trzecie miejsce w powiecie zajęła
drużyna z Lgoty Małej niczym nie ustępując
najlepszym ponieważ pierwsze trzy drużyny zdobyły
po 6 punktów. Dopiero dalsze reguły ustaliły kolejność
na podium. Piłka nożna dziewcząt staje się coraz
bardziej popularną dyscyplina sportu i często
dziewczęta reprezentują wysoki poziom umiejętności.
Często piszę o wysokich miejscach uczniów
naszych szkół w turniejach szachowych i tak muszę
postąpić także teraz. Pod koniec października w Sali
OSP w Widzowie odbył się I Powiatowy, Drużynowy
Turniej Szachowy pod patronatem Starostwa
Powiatowego w Częstochowie i Wójta Gminy
Kruszyna oraz przy ich wsparciu finansowym.
Organizatorem był Zespół Szkolny w Kruszynie przy
współpracy z Gminną Publiczną Biblioteką
w Kruszynie. W turnieju brały udział drużyny z 4 gmin
powiatu częstochowskiego, w sumie 52 uczniów.
Rozgrywki szachowe przeprowadzono w dwóch
kategoriach: szkoły podstawowe i gimnazja.
Wyłoniono także najlepszych graczy w klasyfikacji
indywidualnej. Uczniowie z terenu gminy Kruszyna
drużyno nie mieli sobie równych zdobywając I miejsce
w kategorii gimnazjów, gdzie także indywidualnie zajęli
czołowe miejsca: I miejsca Dudek Żaklina
i Remiszewski Brian, II miejsce Błasiak Monika,
III miejsca Dyksy Daria i Dobrakowski Jan. Szachami
interesuje się coraz to więcej osób, a i z czasem
pozyskaliśmy profesjonalny sprzęt szachowy. Ta gra
królewska uczy skupienia, polepsza pamięć, pomaga
doskonalić umiejętność przewidywania. Może i Ty
drogi czytelniku zaczniesz grać? Ta gra pochłania
niezależnie od wieku, a na naukę nigdy nie jest za
późno.

Karol Dróżdż
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III Turniej Mikołajkowy Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych
W dniu 6 grudnia 2015 r. na sali gimnastycznej
Zespołu Szkolnego w Kruszynie z okazji Mikołajek
odbył się III turniej piłki siatkowej drużyn mieszanych
zorganizowany przez Kruszyńskie Koło Związku
Młodzieży Wiejskiej.
Do turnieju ogółem zgłosiło się 5 drużyn z powiatu
Częstochowskiego. Zawody otworzył nowy prezes
powiatowy ZMW kol. Konrad Kokoszka, który
uroczyście przywitał zaproszonych gości, przybyłych
zawodników oraz kibiców. W swoim przemówieniu
podkreślał, iż jest to świetna inicjatywa promująca
zdrowy tryb życia oraz bardzo dobra idea pokazująca
integrację młodzież z różnych terenów nie tylko gminy
Kruszyna ale powiatu częstochowskiego. Na sam
koniec życzył wszystkim zawodnikom zdrowej
rywalizacji, wielu zwycięstw oraz dobrej zabawy.
Po przemówieniu doszło do rozlosowania par
turnieju, oraz pierwszych pojedynków. Już
w pierwszym meczu spotkały się dwie drużyny
aspirujące do miana zwycięzcy. Mecz ten pokazał, iż
turniej ten będzie stał na wysokim poziomie.
Po ciężkim boju zwycięsko wyszedł team “Dzisiejsi”.
Zawodnicy drużyny KSG nie podłamali się tą porażką
i w kolejnych meczach odnotowali serię 3 zwycięstw co
dało tej ekipie 2 miejsce. Ogółem rozegrano 10 meczy
systemem "każdy z każdym".
W grze wszystkich drużyn można było zaobserwować
spore zaangażowanie i poświęcenie zawodników
o każdy punkt.
Klasyfikacja generalna przedstawiała się następująco:
1.Dzisiejsi
2.KSG

3.ZMW Borowno
4.Lubojenka
5.Bejkon
Każda z drużyn otrzymała nagrody. Teamy, które
zajęły pierwsze trzy miejsca otrzymały pamiątkowe
dyplomy, puchary i piłki. Nagrodą za zajęcie 4 i 5
miejsca były także dyplomy oraz paczki wypełnione
słodyczami i owocami. Przewidziano także nagrody dla
najlepszego zawodnika i najlepszej zawodniczki,
którymi odpowiednio zostali: Mikołaj Ściebura oraz
Anna Staniec.
Turniej zakończyły przemówienia Pani Wójt Gminy
Kruszyna Jadwigi Zawadzkiej i prezesa Kruszyńskiego
Koła ZMW kol. Mateusza Wróbla, oraz wspólne
pamiątkowe zdjęcie.
Organizacja turnieju dla 70 osób zawsze wiąże się
z sporym zaangażowaniem dlatego chcieliśmy złożyć
szczególne podziękowania Gminie Kruszyna na czele
z Panią Wójt za objęcie patronatem oraz sponsoring
turnieju. Podziękowania składamy także pozostałym
sponsorom: firmie Alfanet, Cyberartee, Omega Rolety,
sklepom "Na sportowo" oraz "Eurosklep" Kruszyna,
Panu Piotrowi Błaszczykowi oraz Panu Szymonowi
Wierusowi. Szczególne podziękowania składamy na
ręce dyrektora Zespołu Szkolnego Pana Pawła
Klekota za wynajęcie sali gimnastycznej oraz pomoc
okazaną na każdym kroku.
Wyrazy wdzięczności składamy wszystkim
uczestnikom turnieju za udział w zawodach,
zaangażowanie, walkę do ostatniego punktu oraz
ducha fair-play.
Zapraszamy za rok !

Patryk Wałek, Mateusz Wróbel
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Scalenie gruntów
Celem scalenia gruntów jest stworzenie
korzystniejszych warunków gospodarowania
w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej
gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie
rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości
do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz
rzeźby terenu.
Postępowanie scaleniowe może być wszczęte na
wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych,
położonych na projektowanym obszarze scalenia.
Procedurą obejmuje się grunty położone w kilku wsiach
bądź ich częściach, grunty te tworzą obszar scalenia.
Właściciele gospodarstw rolnych miejscowości:
Widzów, Widzówek, Jacków Baby już w roku 2012
wnioskowali o przeprowadzenie scalenia. Wniosek
uzasadnili nieekonomiczną strukturą gospodarstw
i rozdrobnieniem działek. Niezbędnym załącznikiem do
wniosku konkursowego ogłaszanego w ramach
Programu Rozwoju Terenów Wiejskich na lata 2014
-2010 jest załącznik pn. Założenia do projektu scalenia
gruntów. Na zlecenie Starosty Częstochowskiego jako
organu realizującego scalenie dokument ten
opracowywało Częstochowskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych.
Opracowanie Założeń do projektu scalenia gruntów

poprzedzone było licznymi konsultacjami społecznymi.
Od maja do października odbywały się zebrania
mieszkańców poszczególnych wsi na których szeroko
informowano o zasadach prowadzenia scalenia oraz
dokonywano wyboru Rady uczestników scalenia.
Wybrane Rady wskazywały, uzgadniały drogi i rowy do
modernizacji i konserwacji po scaleniu. Opracowane
Założenia zaakceptowane były poprzez podjęcie
stosownych Uchwał.
Zgodnie z opracowanym dokumentem oprócz
poprawy struktury gospodarstw wykonana zostanie
modernizacja dróg transportu rolnego o łącznej
długości około 47 km, budowa przepustów,
konserwacja rowów melioracyjnych o łącznej długości
około 31 km.
Dokumenty są gotowe. Czekamy ma ogłoszenie
przez Urząd Marszałkowski w Katowicach konkursu i
możliwość złożenia przez Starostę Częstochowskiego
wniosku o pomoc finansową na realizację
przedsięwzięcia.
Uzyskanie wsparcia i przeprowadzenie scalenia
zgodnie z opracowanymi założeniami przyczyni się do
polepszenia prowadzenia produkcji rolniczej właścicieli
gospodarstw.

Narodowe Święto Niepodległości
Środa, 11 listopada 2015 rok to 97. rocznica
odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to
najważniejsze święto państwowe w polskim
kalendarzu.
Obchodzimy je dla upamiętnienia 11 listopada 1918
roku, kiedy to Polska odrodziła się po 123 latach niewoli.
Dlaczego Święto Niepodległości obchodzimy właśnie
11 listopada? Co się wydarzyło 11 listopada 1918 roku?
Polska zniknęła z mapy Europy i świata w 1795 roku,
gdy Rosja, Prusy i Austria dokonały trzeciego rozbioru
Polski. Dopiero I wojna światowa dała ojczyźnie szansę
na walkę o niepodległość. 11 listopada 1918 r., po 123
latach od rozbiorów Polska odzyskała wolność. Właśnie
dlatego obchodzimy Dzień Niepodległości.
Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było
procesem stopniowym, a wybór 11 listopada był
nieprzypadkowy. 11 listopada 1918 po kapitulacji
Niemiec na froncie zachodnim zakończyła się I wojna
światowa. Dzień odzyskania przez Polskę
niepodległości upamiętnia przekazanie przez Radę
Regencyjną władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu.
Marszałek Piłsudski w tym dniu został Naczelnym
Dowódcą Wojsk Polskich. Po negocjacjach
Piłsudskiego z Centralną Radą Żołnierską 11 listopada
1918 r. wojska niemieckie zaczęły wycofywać się
z Królestwa Polskiego. W nocy żołnierze rozbroili
niemiecki garnizon, który stacjonował w Warszawie.
Dzień później, 12.11.1918 r. Rada Regencyjna
powierzyła Piłsudskiemu misję tworzenia rządu.
Dla upamiętnienia tego święta uczniowie z Zespołu
Szkolnego w Widzowie wzięli udział w uroczystej mszy

świętej, która odprawiona została w kościele pod
wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny
w Widzowie. Liturgii przewodniczył proboszcz parafii ks.
Zbigniew Jeż. Obecni byli między innymi Wójt Gminy
Kruszyna Pani Jadwiga Zawadzka, mieszkańcy
Widzowa i wsi sąsiednich, nauczyciele oraz dyrektorzy
placówek oświatowych z Widzowa.
Swoją obecność społeczność szkolna
zaakcentowała pocztem sztandarowym szkoły
podstawowej. Podczas uroczystości najmłodsi
uczniowie zagrali na flażoletach pieśń „Boże, coś
Polskę” a uczennica klasy 5 Kalina Stajszczak
odśpiewała „Rotę” przepiękną pieśń patriotyczną pióra
Marii Konopnickiej. Wszyscy zebrani odmówili wspólnie
modlitwę za ojczyznę odwołując się do słów ks. Piotra
Skargi.
Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej
racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła
ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką
i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi
Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju
naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze
i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen
Ewa Kosińska
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Wspomnienie

27 października 2015r. w wieku 69 lat zmarł
wieloletni samorządowiec, były Wójt Gminy Kruszyna
Bogusław Mielczarek.
Bogusław Mielczarek był zasłużonym pracownikiem
administracji państwowej i działaczem samorządowym.
Był absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
na Wydziale Prawa i Administracji. Ukończył także
studia podyplomowe w zakresie gospodarki
nieruchomościami, planowania przestrzennego oraz
prawa samorządowego. W życiu zawodowym pełnił
wiele ważnych funkcji publicznych. W maju 1974 r objął
obowiązki Sekretarza Gminy Kruszyna. Wraz z innymi
osobami tworzył podstawy działania i struktury
organizacyjne powołanej do życia w tym czasie Gminy
Kruszyna. W okresie transformacji ustrojowej
organizował i koordynował z ramienia gminy
reaktywowanie samorządu terytorialnego. Aktywnie
włączył się w jego pracę, obejmując w 1990 r. funkcję
Zastępcy Wójta Gminy Kruszyna.
Rok 1990 to początek samorządności, gminy
otrzymały samodzielność działania. Bogusław

Mielczarek posiadając znajomość prawa
administracyjnego i samorządowego prowadził
intensywne starania prawne mające na celu
uregulowanie stanu prawnego i przejęcie na własność
Gminy majątku służącego do wypełniania zadań
własnych. Umiejętności, doświadczenie, zdolności
organizacyjne i kierownicze Bogusława Mielczarka
znalazły zaufanie u wyborców. Od 1998 do 2010 roku
pełnił funkcje Wójta Gminy Kruszyna. Jako Wójt
sukcesywnie dążył do ulepszania funkcjonowania
administracji gminnej oraz innych sfer życia
publicznego powierzonych ustawowo gminie.
W okresie sprawowania władzy wykonawczej w Gminie
Kruszyna zrealizowanych zostało wiele inwestycji
infrastrukturalnych. Do najważniejszych należą:
− budynki dydaktyczne i sala gimnastyczna szkoły
w Kruszynie,
− nowa siedziba Urzędu Gminy i innych jednostek
organizacyjnych,
− budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej
w Widzowie,
− budowa wodociągów,
− modernizacja dróg.
Od 2004 roku kiedy dostępne były środki unijne duże
inwestycje realizowane były przy udziale pieniędzy
zewnętrznych. I tu wspomnieć należy modernizację
Ośrodka Zdrowia w Kruszynie, stworzenie centrum
rekreacyjno – sportowego w Bogusławicach.
Pracując nieustannie na rzecz rozwoju Gminy
Kruszyna pełnił jednocześnie inne funkcje publiczne.
W latach 1994 do 1998 był radnym Rady Gminy
Kruszyna. W latach 1998 - 2002 i 2010 - 2014 był
radnym Rady Powiatu Częstochowskiego.
Bogusław Mielczarek jako właściciel pasieki,
miłośnik pszczół znajdował czas na działalność
w Związku Pszczelarzy. W latach 2000 - 2007 pełnił
funkcję Członka Zarządu Regionalnego Związku
Pszczelarzy w Częstochowie, a ostatnio był prezesem
Koła Pszczelarzy w Kruszynie.
Bogusław Mielczarek pozostanie w pamięci
mieszkańców gminy Kruszyna jako człowiek o wysokiej
kulturze osobistej, dobry gospodarz, społecznik.
Pochowany został na cmentarzu parafialnym
w Kruszynie.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

Towarzystwo Przyjaciół Kruszyny
13 września 2015 roku odbyło się zebranie
sprawozdawczo- wyborcze Towarzystwa Przyjaciół
Kruszyny. Prezes Towarzystwa Pani Renata Gajosek
zdała sprawozdanie ze swojej działalności, a komisja
rewizyjna udzieliła absolutorium ustępującemu
zarządowi. W dalszej części zebrania dokonano wyboru
nowych władz Towarzystwa, a wyniki przedstawiają się
następująco:
Prezes TPK – Joanna Zasępa
Zastępca – Sebastian Wysmołek
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Skarbnik – Renata Gajosek
Sekretarz – Agnieszka Włodarczyk – Peszke
Członkowie zarządu:
- Edmunda Bodanka
- Iwona Niemiec,
- Krzysztof Poroszewski.
Skład komisji rewizyjnej:
Ewa Perlińska – przewodnicząca
Aneta Majcherek
Mirosław Maciejewski
Towarzystwo Przyjaciół Kruszyny jest stowarzyszeniem
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z prawie trzydziestoletnią historią. Zostało powołane do
życia decyzją z dnia 12 listopada 1986r., wydaną przez
Naczelnika Gminy Pana Zenona Kowalskiego.
Inicjatorami była grupa osób związana z gminą, na
czele z Antonim Marszałkiem, później jego pierwszym
przewodniczącym. Celem głównym TPK jest czynne
popieranie wszystkich inicjatyw i przedsięwzięć
podejmowanych na rzecz rozwoju Kruszyny,
wspieranie rozwoju lokalnej edukacji, upamiętniania
historii Kruszyny i gminy, dbałość o zabytki,
inspirowanie społeczeństwa, instytucji do
podejmowania działań zmierzających do renowacji
niszczejących zabytków historii i kultury.
Towarzystwo Przyjaciół Kruszyny ma na swoim koncie
wiele osiągnięć. Jednym z pierwszych była budowa

Obelisku Pamięci Narodowej poświęconego poległym
w roku 1863. Dzięki staraniom członków Towarzystwa
wmurowano też pamiątkową tablicę w kościele
parafialnym na 200 rocznicę ustanowienia Konstytucji 3
Maja, odnowiono pomnik powstańców styczniowych na
cmentarzu. TPK posiada Izbę Pamięci. Najpierw
znajdowała się ona w Remizie Strażackiej w Kruszynie,
obecnie zajmuje pomieszczenie w Zespole Szkolnym
w Kruszynie. Zgromadzone w niej są obrazy, grafiki
i rysunki powstałe w czasie plenerów malarskich, a
także pamiątki historyczne, takie jak odznaczenia
wojenne, dokumenty, stare zdjęcia i portrety znanych
postaci związanych z gminą.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do i osoby
zainteresowane do współpracy i działania.
Joanna Zasępa

Edmunda Bodanka
Edmunda Bodanka – poetka, prezes
Stowarzyszenia Literackiego „Ponad”, była wieloletnia
nauczycielka i dyrektor szkoły w Kruszynie. Jest
autorem wielu wspaniałych wierszy wydawanych
w tomikach przez Stowarzyszenie „Ponad”.
W swej twórczości literackiej podejmuje między
innymi tematy związane z okresem wojny. W związku,
z tym dnia 29 września 2015r. podczas rady powiatu
radomszczańskiego w starostwie powiatowym
otrzymała odznakę za Zasługi dla Związku
Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych.
Odznaczenie wręczył major Zbigniew Podczaski
weteran walki o niepodległość RP i przewodniczący
Rady Żołnierzy Września 39r. pułkownik Wacław
Liśkiewicz członek Rady Krajowej Weteranów RP.
Natomiast drugie niezwykle ważne odznaczenie
zostało wręczone poetce 16 listopada za wiersze
opublikowane w jej autorskim tomiku „W hołdzie
lotnikom września 1939r.” Medal ten wręczył generał
dywizji lotnictwa dr Ksawery Goszczyński.
Wiernymi fanami twórczości pani Edmundy
Bodanka są uczniowie Zespołu Szkolnego w Kruszynie,

którzy pod opieką nauczycieli uczestniczą
w uroczystościach związanych z promowaniem
utworów poetki. Wiersze byłej nauczycielki i mieszkanki
gminy Kruszyna dostępne są w bibliotece szkolnej jaki
i gminnej.
Jesteśmy dumni jako mieszkańcy gminy Kruszyna
z osiągnięć naszej byłej mieszkanki. Gratulujemy
wyróżnień, życzymy wszelkiej pomyślności i dalszych
osiągnięć literackich.

Zaproszenie
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy
do wzięcia udziału w Orszaku Trzech Króli,
który odbędzie się 6. stycznia 2016 r.
o godz. 1500 w Widzowie.
10 stycznia 2016 roku po raz kolejny zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Wielki Finał w Kruszynie tradycyjnie odbędzie się w szkole w Kruszynie.
W programie jak zwykle występy dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli,
koncert orkiestry dętej z Kruszyny i program pt. „Szansa na sukces” z udziałem Ale!Babek.
Zapraszamy chętnych do zaśpiewania z Ale!Babkami.
Zgłoszenia do 30 grudnia 2015 r. pod nr tel. 508349444.
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Mikołaj w Kruszynie
10 grudnia do Kruszyny po raz kolejny przybył Mikołaj. Na spotkanie z miłym gościem cały rok czekały dzieci , których stan zdrowia
i sytuacja rodzinna nie pozwala być w pełni szczęśliwymi. Uśmiech i radość tych właśnie dzieci są wyjątkowo ważne.
O godzinie 17.30 w gościnnych progach szkoły w Kruszynie odbyło się spotkanie Mikołajkowe, w którym udział wzięła Wójt Gminy
Kruszyna Pani Jadwiga Zawadzka. Impreza zorganizowana była pod patronatem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Zabawę z dziećmi zorganizowały tradycyjnie już Ale!Babki pod kierownictwem Arka Kluby. Tym razem scenerię zimową jak na
Mikołajki przystało zapewniły bałwankowe stroje Ale!Babek.
W oczekiwaniu na wizytę Mikołaja dzieci brały udział w sportowej rywalizacji. Była drużyna żeńska i męska. Odbyły się trzy
konkurencje: slalom z krążkiem hokejowym, bieg w pudełkach zamiast butów i rzucanie śnieżkami (z papieru) do celu. Ale!Babki
przygotowały kilka pudełek papierowych kulek. Dzieciaki urządziły wielką „bitwę” na śnieżki. Na wszystkich buziach zagościł uśmiech.
Za sportowe zmagania uczestnicy zabawy zostali nagrodzeni medalami z wizerunkiem Mikołaja.
I wreszcie nadszedł czas najbardziej oczekiwany - spotkanie z Mikołajem i otrzymanie prezentu. Do dzieci z gminy Kruszyna przybył
prawdziwy Mikołaj z długą siwą brodą i mnóstwem upominków. Każde zaproszone dziecko zostało obdarowane. Buziaczki cały czas
były uśmiechnięte i szczęśliwe.
Na koniec nie obyło się bez wspólnego zdjęcia z zacnym Gościem. I tu zdarzyła się, niestety niezbyt miła, niespodzianka dla
organizatorów imprezy! Aparat fotograficzny odmówił posłuszeństwa. No ale od czego są smartfony? Radosne chwile spotkania
z Mikołajem zostały uwiecznione.
Dzieci zaprosiły Mikołaja na przyszły rok, obiecały że będą grzeczne i zamówiły prezenty. Organizatorzy uroczystości skorzystali
z okazji i poprosili Mikołaja o nowy aparat fotograficzny!
Tak więc wszyscy będziemy cierpliwie czekać 12 miesięcy na kolejna wizytę „Starszego Pana”.

