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 Szanowni Państwo. Raz jeszcze na chwilę chciałabym wrócić do dnia 27 
sierpnia, kiedy to odbywały się w naszej gminie dożynki powiatowe. Biorąc pod 
uwagę fakt, że nasza gmina jest obszarem typowo rolniczym, jeszcze do 
niedawna uprawa roli była głównym źródłem utrzymania rodzin; tradycje 
dożynkowe mają szczególne znaczenie. Dożynki to święto rolników, to okazja 
do wyrażenia wdzięczności za ich prace i trud, do wyrażenia szacunku dla 
ziemi. Nie bez podstawy nazywamy JĄ żywicielką. Zbiory płodów rolnych i zbóż 
każdego roku dostarczają nam żywności niezbędnej do przeżycia. Jakże 
wymownym symbolem jest bochen chleba wręczany nowożeńcom na nową 
drogę  życia czy gospodarzom  na dożynkach ze słowami „oby nam go nigdy nie 
zabrakło”, a w podtekście obyśmy nigdy nie doznali głodu. 
 Podejmując decyzję o zorganizowaniu na terenie naszej gminy tak wielkiej 
imprezy jak dożynki dla całego powiatu częstochowskiego (15 gmin) miałam 
wielkie obawy czy podołamy temu wyzwaniu, czy nam się uda. Dziś z wielką 
satysfakcją stwierdzam TAK udało się i jestem z tego bardzo dumna. Jestem 
dumna z Was wszystkich drodzy mieszkańcy gminy Kruszyna. Dzięki naszej 
wspólnej pracy  gmina Kruszyna zaprezentowała się wspaniale w oczach setek 
gości, którzy w  dniu 27 sierpnia br odwiedzili nasza małą Ojczyznę. Odebrałam 
mnóstwo gratulacji i wręcz wyrazy podziwu za perfekcje, pomysłowość
i elegancję zorganizowania imprezy dożynkowej.
 Wykonane przez poszczególne sołectwa dekoracje dożynkowe były 
obiektem do fotografowania dla wielu amatorów i profesjonalistów co może 
świadczyć jedynie o ich atrakcyjności. Prosząc sołtysów kilka miesięcy temu
o włączenie się w organizacje dożynek nawet nie marzyłam o takiej odpowiedzi. 
To było cos wspaniałego. Podziwu słowami nie sposób opisać. Mówiąc 
szczerze dziś zastanawiam się dlaczego przez chwilę miałam wątpliwość co do 
Waszej aktywności, przecież już udowodniliście kreatywność, zaangażowanie 
w czasie imprezy pt. „Wigilijne stoły”. Teraz już jestem pewna że wspólnie 
możemy „góry przenosić”. Ten potencjał wkrótce nam się przyda, bo Boże 
Narodzenie i Wigilia znów przed nami. 
 Wyrazy wielkiego uznania kieruje do Pań z zespołu Ale!Babki za 
wykonanie okazałego wieńca dożynkowego i recitalu, orkiestry dętej, jednostek 
ochotniczej straży pożarnej, członków organizacji społecznych, pracowników 
Urzędu Gminy, oraz wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się
w organizację tego wielkiego przedsięwzięcia. Szczególne słowa 
podziękowania kieruję do Sekretarz Gminy Pani Małgorzaty Wierzbickiej za 
profesjonalne prowadzenie imprezy.
Składam serdeczne podziękowania Starostom Dożynek Panu Ignacemu 
Nawrot i Marii Dobrakowskiej za reprezentowanie rolników i przekazany mi 
bochen chleba upieczony z tegorocznych plonów.
 Dziękuję wszystkim za liczną obecność na XVIII Powiatowym Święcie 
Plonów w Kruszynie.

Jadwiga Zawadzka - Wójt Gminy
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Inwestycje
1. Zakończono realizację zadania obejmującego 
modernizację ulicy Cegielnia w miejscowości 
Kruszyna. Prace wykonano na odcinku długości 
874 m. Na istniejącej podbudowie z żużla 
hutniczego ułożono dwuwarstwową nawierzchnię 
bitumiczną oraz utwardzono pobocza. Zadanie 
wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
i Mostowych z Myszkowa. Całkowite koszty 
inwestycji wyniosły 209.586,01 zł, z czego kwotę 
87.400,00 zł stanowi dotacja uzyskana z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
2. W miejscowości Lgota Mała zostało wykonane 
zadan ie  obe jmu jące  p r zebudowę  d róg 
powiatowych nr 1006 S (ul. Główna) na długości 
1450 m i nr 1116 S (ul. Szkolna) na długości 130 m. 
W ramach inwestycji wymieniono podbudowę
(a na pewnych odcinkach również podłoże 
organiczne zastąpiono mineralnym), wybudowano 
kanał deszczowy, obustronne krawężniki i nową 
nawierzchnię asfaltową. W ulicy Szkolnej powstał 
dwustronny chodnik i miejsca parkingowe przed 
szkołą a w ulicy Głównej chodnik od strony 
północnej i opaska od strony południowej. 
Przedsięwzięcie jest realizowane przez Powiat 
Częstochowski i według umowy z wykonawcą jego 
wartość wynosi 2.527.837,59 zł. Finansowane jest 
z 3  źródeł w następujących wysokościach:
- budżet Powiatu Częstochowskiego - 647.820,59 
zł,
- budżet Państwa „Program rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-
2019 - 1.232.197,00 zł,
- budżet Gminy Kruszyna - 647. 820,00 zł.
W dniu przygotowywania artykułu zadanie nie było 
odebrane, więc ostateczne koszty mogą być inne 
niż pierwotnie zakładano.
3. Zapotrzebowanie na rozbudowę infrastruktury 
sportowej w naszej gminie jest wciąż bardzo duże 
mimo, że w ostatnich latach powstało kilka boisk. 
Możliwości budżetowe nie pozwalają na pełną 
realizację oczekiwań mieszkańców. Szczególnie 
dotkliwym problemem jest brak hali sportowej.
W chwili obecnej wszystkie halowe rozgrywki 
odbywają się w sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w Kruszynie. Wybudowanie tego 
rodzaju obiektu sportowego pozostaje w dalszym 
ciągu w sferze marzeń. Realizuje się natomiast 
inne inwestycje sportowe zwłaszcza te na które 
można pozyskać dofinansowanie ze środków 
zewnętrznych. 
 W roku 2016 Lokalna Grupa Działania Razem 
na Wyżyny ogłosiła konkurs na dofinansowanie 
budowy niekomercyjnej, ogólnodostępnej 
infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej. Gmina 
Kruszyna nie mogła z tego nie skorzystać. Do 

realizacji wybrany został plac szkolny w Widzowie. 
Zgodnie z  dokumentacją projektową z roku 2007 
miało tam powstać boisko wielofunkcyjne. 
Założenia projektowe i miejsce idealnie wpisywały 
się w warunki ogłoszonego konkursu. Zgodnie
z regulaminem konkursu pomoc finansowa mogła 
być przyznana w formie refundacji kosztów 
k w a l i f i k o w a n y c h  w  w y s o k o ś c i  6 3 , 6 3 %
w przypadku wniosku składanego przez Gminę, 
100% w przypadku wnioskowania przez 
organizacje pozarządowa. Biorąc pod uwagę 
aspekt ekonomiczny Pani Wójt zwróciła się do 
Stowarzyszenia „Przyszłość jest w Nas”
w Widzowie o złożenie stosownego wniosku 
oferu jąc  przy  tym pomoc merytoryczną 
pracowników Urzędu Gminy. Stowarzyszenie 
podjęło wyzwanie. Pozostał jednak do rozwiązania 
problem finansowy. Zgodnie z założeniami 
projektu wnioskujący podmiot sam finansuje 
zadanie, a po jego realizacj i  ubiega się
o refundację. Stowarzyszenie takich środków nie 
posiadało. Pani Wójt w formie uchwały w sprawie 
zmian w budżecie zwróciła się do Rady Gminy
o udzielenie pożyczki celem uregulowania 
zobowiązań do czasu uzyskania refundacji. Rada 
Gminy taką uchwałę podjęła. W tym momencie nic 
już nie stało na przeszkodzie, aby przystąpić do 
realizacji zadania. I tak na terenie placu szkolnego 
w Widzowie zostało wybudowane ogólnodostępne 
wielofunkcyjne boisko sportowe do piłki ręcznej
i mini-nożnej o wymiarach 20mx40m o nawierzchni 
z masy kauczukowej. Płyta boiska została 
odwodniona podziemnym drenażem. Wokół 
boiska zamontowano piłkochwyty o wysokości 4m. 
Po stronie zachodniej zamontowano dwurzędowe 
siedziska dla obserwatorów zmagań sportowych. 
Całość zadania kosztowała blisko 230 tys. zł. 
Wykonawcą inwestycji była firma BELLSPORT
z Bytomia wyłoniona w drodze postępowania 
przetargowego.
 W dniu 4.09.2017 r odbyło się uroczyste 
otwarcie obiektu. Przecięcia symbolicznej wstęgi 
dokonali :  Wójt Gminy Kruszyna Jadwiga 
Zawadzka, Ksiądz Proboszcz Zbigniew Jeż, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Widzowie Ewa 
Kosińska, Zarząd Stowarzyszenia Przyszłość jest 
w Nas: Sławomir Kośny, Bartłomiej Krok, Mariusz 
Dobrakowski, Arkadiusz Chamara. 
Dużo starania, dużo pracy ale efekt jest. Dzieci
i młodzież chętnie organizują rozgrywki sportowe 
ciekawie zagospodarowując swój wolny czas
i krzewiąc ducha sportowego.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy przyczynili się do powstania tego obiektu 
sportowego.

lipiec / sierpień / wrzesień 2017



 Gmina Kruszyna była współorganizatorem dożynek  Gmina Kruszyna była współorganizatorem dożynek 
powiatowych, które odbyły się 27 sierpnia b.r. Święto plonów powiatowych, które odbyły się 27 sierpnia b.r. Święto plonów 
dla mieszkańców całego powiatu częstochowskiego dla mieszkańców całego powiatu częstochowskiego 
zorganizowane było po raz osiemnasty. Każdego roku inna zorganizowane było po raz osiemnasty. Każdego roku inna 
gmina jest gospodarzem dożynek. W tym roku ten zaszczyt gmina jest gospodarzem dożynek. W tym roku ten zaszczyt 
przypadł naszej Gminie.przypadł naszej Gminie.
 Dożynki to święto dziękczynienia za ukończenie żniw Dożynki to święto dziękczynienia za ukończenie żniw
i innych prac polowych. W czasach przedchrześcijańskich i innych prac polowych. W czasach przedchrześcijańskich 
było etnicznym świętem słowiańskim, przypadającym na było etnicznym świętem słowiańskim, przypadającym na 
równonoc jesienną.równonoc jesienną.
 Dożynki jako zwyczaj praktykowany był przez Słowian Dożynki jako zwyczaj praktykowany był przez Słowian
i plemiona bałtyckie w różnych stronach Polski określany był i plemiona bałtyckie w różnych stronach Polski określany był 
jako wyżynki, obrzynki, wieniec, wieńcowe, okrężne. Na jako wyżynki, obrzynki, wieniec, wieńcowe, okrężne. Na 

Śląsku opolskim nazywano je żniwniokiem. Śląsku opolskim nazywano je żniwniokiem. 
 Obrzęd dożynek prawdopodobnie związany był z kultem  Obrzęd dożynek prawdopodobnie związany był z kultem 
roślin i drzew, potem z pierwotnym rolnictwem. Wrazroślin i drzew, potem z pierwotnym rolnictwem. Wraz
z rozwojem gospodarki folwarczno – dworskiej w XVI wieku z rozwojem gospodarki folwarczno – dworskiej w XVI wieku 
dożynki zagościły na dworach majątków ziemskich. dożynki zagościły na dworach majątków ziemskich. 
Urządzano je dla żniwiarzy (służby folwarcznej i pracowni-Urządzano je dla żniwiarzy (służby folwarcznej i pracowni-
ków najemnych) w nagrodę za wykonaną pracę przy żniwach ków najemnych) w nagrodę za wykonaną pracę przy żniwach 
i zebrane plony.i zebrane plony.
 Obchody dożynek rozpoczynały się wiciem wieńca, Obchody dożynek rozpoczynały się wiciem wieńca,
z pozostawionych na polu zbóż, z kiści czerwonej jarzębiny, z pozostawionych na polu zbóż, z kiści czerwonej jarzębiny, 
orzechów, owoców, kwiatów i kolorowych wstążek. Wieńce orzechów, owoców, kwiatów i kolorowych wstążek. Wieńce 
dożynkowe miewały zwykle kształt wielkiej korony lub koła. dożynkowe miewały zwykle kształt wielkiej korony lub koła. 
W przeszłości umieszczano w nich także żywe (z czasem W przeszłości umieszczano w nich także żywe (z czasem 

 Gmina Kruszyna była współorganizatorem dożynek 
powiatowych, które odbyły się 27 sierpnia b.r. Święto plonów 
dla mieszkańców całego powiatu częstochowskiego 
zorganizowane było po raz osiemnasty. Każdego roku inna 
gmina jest gospodarzem dożynek. W tym roku ten zaszczyt 
przypadł naszej Gminie.
 Dożynki to święto dziękczynienia za ukończenie żniw
i innych prac polowych. W czasach przedchrześcijańskich 
było etnicznym świętem słowiańskim, przypadającym na 
równonoc jesienną.
 Dożynki jako zwyczaj praktykowany był przez Słowian
i plemiona bałtyckie w różnych stronach Polski określany był 
jako wyżynki, obrzynki, wieniec, wieńcowe, okrężne. Na 

Śląsku opolskim nazywano je żniwniokiem. 
 Obrzęd dożynek prawdopodobnie związany był z kultem 
roślin i drzew, potem z pierwotnym rolnictwem. Wraz
z rozwojem gospodarki folwarczno – dworskiej w XVI wieku 
dożynki zagościły na dworach majątków ziemskich. 
Urządzano je dla żniwiarzy (służby folwarcznej i pracowni-
ków najemnych) w nagrodę za wykonaną pracę przy żniwach 
i zebrane plony.
 Obchody dożynek rozpoczynały się wiciem wieńca,
z pozostawionych na polu zbóż, z kiści czerwonej jarzębiny, 
orzechów, owoców, kwiatów i kolorowych wstążek. Wieńce 
dożynkowe miewały zwykle kształt wielkiej korony lub koła. 
W przeszłości umieszczano w nich także żywe (z czasem 
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 Trzeci kwartał 2017 roku to dla Lokalnej Grupy Działania  Trzeci kwartał 2017 roku to dla Lokalnej Grupy Działania 
„Razem na wyżyny” i jej mieszkańców czas wzmożonego „Razem na wyżyny” i jej mieszkańców czas wzmożonego 
myślenia o pozyskiwaniu środków unijnych oraz wytężonej myślenia o pozyskiwaniu środków unijnych oraz wytężonej 
pracy na przygotowaniem dokumentacji konkursowych. pracy na przygotowaniem dokumentacji konkursowych. 
Na przełomie września i października zapraszamy do Na przełomie września i października zapraszamy do 
współpracy z LGD ludzi przedsiębiorczych, którzy chcą współpracy z LGD ludzi przedsiębiorczych, którzy chcą 
tworzyć lub rozwijać firmy na obszarze gmin Dąbrowa tworzyć lub rozwijać firmy na obszarze gmin Dąbrowa 
Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Miedźno, Mykanów, Rędziny, a Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Miedźno, Mykanów, Rędziny, a 
w październiku otwieramy szeroko drzwi naszego biura dla w październiku otwieramy szeroko drzwi naszego biura dla 
organizacji pozarządowych, których celem jest rozwój organizacji pozarządowych, których celem jest rozwój 
naszego obszaru i działanie na rzecz wszystkich naszego obszaru i działanie na rzecz wszystkich 
mieszkańców i które będą mogły aplikować o fundusze na mieszkańców i które będą mogły aplikować o fundusze na 
tworzenie miejsc aktywności ruchowej.tworzenie miejsc aktywności ruchowej.
W wielkim skrócie warto przypomnieć o najważniejszych W wielkim skrócie warto przypomnieć o najważniejszych 
wytycznych do poszczególnych konkursów.wytycznych do poszczególnych konkursów.
Podejmowanie działalności gospodarczej:Podejmowanie działalności gospodarczej:
- kwota dofinansowania wynosi 50 000 zł, wypłacana jest- kwota dofinansowania wynosi 50 000 zł, wypłacana jest

w formie premii;w formie premii;
-  wnioskodawca musi być mieszkańcem jednej z 6 gmin -  wnioskodawca musi być mieszkańcem jednej z 6 gmin 

LGD (Dąbrowa Zielona, Kruszyna, Kłomnice, Mykanów, LGD (Dąbrowa Zielona, Kruszyna, Kłomnice, Mykanów, 
Miedźno, Rędziny);Miedźno, Rędziny);

-  wnioskodawca nie podlega ubezpieczeniu społecznemu -  wnioskodawca nie podlega ubezpieczeniu społecznemu 
rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie;rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie;

-  wnioskodawca przez minimum 2 lata poprzedzające -  wnioskodawca przez minimum 2 lata poprzedzające 
z łożen ie  wn iosku n ie  p rowadz i ł  dz ia ła lnośc i z łożen ie  wn iosku n ie  p rowadz i ł  dz ia ła lnośc i 
gospodarczej;gospodarczej;

-  zakładana działalność gospodarcza musi  być -  zakładana działalność gospodarcza musi  być 
zarejestrowana i firma prowadzona na obszarze jednejzarejestrowana i firma prowadzona na obszarze jednej
z 6 gmin LGD;z 6 gmin LGD;

-  otrzymując dofinansowanie wnioskodawca jest -  otrzymując dofinansowanie wnioskodawca jest 
zobowiązany utworzyć minimum jedno miejsce pracyzobowiązany utworzyć minimum jedno miejsce pracy
(1 etat rozliczany średniorocznie) i utrzymać je przez (1 etat rozliczany średniorocznie) i utrzymać je przez 
minimum 2 lata;minimum 2 lata;

-  operacja (pomysł na biznes) musi realizować cele -  operacja (pomysł na biznes) musi realizować cele 
Strategii Rozwoju Lokalnego Stowarzyszenia „Razem na Strategii Rozwoju Lokalnego Stowarzyszenia „Razem na 
wyżyny” oraz uzyskać minimalną liczbę punktówwyżyny” oraz uzyskać minimalną liczbę punktów
z kryteriów wyboru.z kryteriów wyboru.

Rozwój działalności gospodarczej:Rozwój działalności gospodarczej:
- kwota dofinansowania wynosi od 25 001 do 300 000 zł, - kwota dofinansowania wynosi od 25 001 do 300 000 zł, 

wypłacana jest w formie refundacji tzn. po zrealizowaniu wypłacana jest w formie refundacji tzn. po zrealizowaniu 
operacji, maksymalny poziom dofinansowania wynosi do operacji, maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 
70% kosztów kwalifikowalnych jeśli o dofinansowanie 70% kosztów kwalifikowalnych jeśli o dofinansowanie 
ubiega się firma prowadzona przez kobiety (grupa ubiega się firma prowadzona przez kobiety (grupa 
defaworyzowana określona w LSR) i  do 50% defaworyzowana określona w LSR) i  do 50% 
dofinansowania dla pozostałych podmiotów (w tym dofinansowania dla pozostałych podmiotów (w tym 
spółek);spółek);

-  wnioskodawca prowadzi firmę co najmniej 365 dni (nie -  wnioskodawca prowadzi firmę co najmniej 365 dni (nie 
wliczając okresów zawieszenia działalności);wliczając okresów zawieszenia działalności);

-  jeśli wnioskodawca skorzystał ze środków PROW na lata -  jeśli wnioskodawca skorzystał ze środków PROW na lata 
2014-2020 na założenie firmy to upłynęło minimum 2 lata 2014-2020 na założenie firmy to upłynęło minimum 2 lata 
od dnia przyznania pomocy;od dnia przyznania pomocy;

-  firma jest prowadzona jako mikro lub małe przedsiębio--  firma jest prowadzona jako mikro lub małe przedsiębio-
rstwo;rstwo;

-  otrzymując dofinansowanie wnioskodawca jest zobowią--  otrzymując dofinansowanie wnioskodawca jest zobowią-
zany utworzyć minimum jedno miejsce pracy (1 etat zany utworzyć minimum jedno miejsce pracy (1 etat 
rozliczany średniorocznie) i utrzymać je przez minimumrozliczany średniorocznie) i utrzymać je przez minimum
3 lata;3 lata;

-  operacja (pomysł na biznes) musi realizować cele -  operacja (pomysł na biznes) musi realizować cele 
Strategii Rozwoju Lokalnego Stowarzyszenia „Razem na Strategii Rozwoju Lokalnego Stowarzyszenia „Razem na 
wyżyny” oraz uzyskać minimalną liczbę punktówwyżyny” oraz uzyskać minimalną liczbę punktów
z kryteriów wyboru.z kryteriów wyboru.

Projekt grantowy na rozwój miejsc aktywności ruchowej:Projekt grantowy na rozwój miejsc aktywności ruchowej:
- kwota dofinansowania tzw. grantu wynosi do 25 000 zł- kwota dofinansowania tzw. grantu wynosi do 25 000 zł

i może stanowić 100% dofinansowania kosztów kwalifi-i może stanowić 100% dofinansowania kosztów kwalifi-
kowalnych;kowalnych;

-  wnioskodawcą mogą być organizacje pozarządowe, -  wnioskodawcą mogą być organizacje pozarządowe, 
jednostki sektora finansów publicznych i inne podmioty jednostki sektora finansów publicznych i inne podmioty 
nie prowadzące działalności gospodarczej;nie prowadzące działalności gospodarczej;

-  minimum 10% wnioskowanej kwoty grantu musi być -  minimum 10% wnioskowanej kwoty grantu musi być 
przeznaczona na działania aktywizacyjne i integrujące przeznaczona na działania aktywizacyjne i integrujące 
wokół powstającego obiektu aktywności ruchowej, wokół powstającego obiektu aktywności ruchowej, 
natomiast pozostała kwota może być przeznaczona natomiast pozostała kwota może być przeznaczona 
zakup urządzeń, sprzętów, przedmiotów związanychzakup urządzeń, sprzętów, przedmiotów związanych
z budową lub przebudową obiektu;z budową lub przebudową obiektu;

-  na etapie składania wniosku trzeba posiadać ostateczną -  na etapie składania wniosku trzeba posiadać ostateczną 
decyzję o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenie nie decyzję o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenie nie 
wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru 
wykonania robót budowlanych, jeżeli zakres prac tego wykonania robót budowlanych, jeżeli zakres prac tego 
wymaga.wymaga.

Po większą dawkę niezbędnych informacji zapraszamy do Po większą dawkę niezbędnych informacji zapraszamy do 
biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” do Mykanowa ul. biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” do Mykanowa ul. 
Cicha 72, tel. 724 043 108. Cicha 72, tel. 724 043 108. 
Spotkania dotyczące dofinansowania miejsc aktywności Spotkania dotyczące dofinansowania miejsc aktywności 
ruchowej odbędą w październiku, a terminy i miejsca podamy ruchowej odbędą w październiku, a terminy i miejsca podamy 
na stronie internetowej www.razemnawyzyny.pl. na stronie internetowej www.razemnawyzyny.pl. 
Wszystkie środki, jakimi dysponuje LGD „Razem na wyżyny” Wszystkie środki, jakimi dysponuje LGD „Razem na wyżyny” 
w konkursach pochodzą z budżetu Unii Europejskiej,w konkursach pochodzą z budżetu Unii Europejskiej,
z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 
i są wdrażane w ramach Programu Rozwoju Obszarów i są wdrażane w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, program LEADER.    Wiejskich na lata 2014-2020, program LEADER.    

 Trzeci kwartał 2017 roku to dla Lokalnej Grupy Działania 
„Razem na wyżyny” i jej mieszkańców czas wzmożonego 
myślenia o pozyskiwaniu środków unijnych oraz wytężonej 
pracy na przygotowaniem dokumentacji konkursowych. 
Na przełomie września i października zapraszamy do 
współpracy z LGD ludzi przedsiębiorczych, którzy chcą 
tworzyć lub rozwijać firmy na obszarze gmin Dąbrowa 
Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Miedźno, Mykanów, Rędziny, a 
w październiku otwieramy szeroko drzwi naszego biura dla 
organizacji pozarządowych, których celem jest rozwój 
naszego obszaru i działanie na rzecz wszystkich 
mieszkańców i które będą mogły aplikować o fundusze na 
tworzenie miejsc aktywności ruchowej.
W wielkim skrócie warto przypomnieć o najważniejszych 
wytycznych do poszczególnych konkursów.
Podejmowanie działalności gospodarczej:
- kwota dofinansowania wynosi 50 000 zł, wypłacana jest

w formie premii;
-  wnioskodawca musi być mieszkańcem jednej z 6 gmin 

LGD (Dąbrowa Zielona, Kruszyna, Kłomnice, Mykanów, 
Miedźno, Rędziny);

-  wnioskodawca nie podlega ubezpieczeniu społecznemu 
rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie;

-  wnioskodawca przez minimum 2 lata poprzedzające 
z łożen ie  wn iosku n ie  p rowadz i ł  dz ia ła lnośc i 
gospodarczej;

-  zakładana działalność gospodarcza musi  być 
zarejestrowana i firma prowadzona na obszarze jednej
z 6 gmin LGD;

-  otrzymując dofinansowanie wnioskodawca jest 
zobowiązany utworzyć minimum jedno miejsce pracy
(1 etat rozliczany średniorocznie) i utrzymać je przez 
minimum 2 lata;

-  operacja (pomysł na biznes) musi realizować cele 
Strategii Rozwoju Lokalnego Stowarzyszenia „Razem na 
wyżyny” oraz uzyskać minimalną liczbę punktów
z kryteriów wyboru.

Rozwój działalności gospodarczej:
- kwota dofinansowania wynosi od 25 001 do 300 000 zł, 

wypłacana jest w formie refundacji tzn. po zrealizowaniu 
operacji, maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 
70% kosztów kwalifikowalnych jeśli o dofinansowanie 
ubiega się firma prowadzona przez kobiety (grupa 
defaworyzowana określona w LSR) i  do 50% 
dofinansowania dla pozostałych podmiotów (w tym 
spółek);

-  wnioskodawca prowadzi firmę co najmniej 365 dni (nie 
wliczając okresów zawieszenia działalności);

-  jeśli wnioskodawca skorzystał ze środków PROW na lata 
2014-2020 na założenie firmy to upłynęło minimum 2 lata 
od dnia przyznania pomocy;

-  firma jest prowadzona jako mikro lub małe przedsiębio-
rstwo;

-  otrzymując dofinansowanie wnioskodawca jest zobowią-
zany utworzyć minimum jedno miejsce pracy (1 etat 
rozliczany średniorocznie) i utrzymać je przez minimum
3 lata;

-  operacja (pomysł na biznes) musi realizować cele 
Strategii Rozwoju Lokalnego Stowarzyszenia „Razem na 
wyżyny” oraz uzyskać minimalną liczbę punktów
z kryteriów wyboru.

Projekt grantowy na rozwój miejsc aktywności ruchowej:
- kwota dofinansowania tzw. grantu wynosi do 25 000 zł

i może stanowić 100% dofinansowania kosztów kwalifi-
kowalnych;

-  wnioskodawcą mogą być organizacje pozarządowe, 
jednostki sektora finansów publicznych i inne podmioty 
nie prowadzące działalności gospodarczej;

-  minimum 10% wnioskowanej kwoty grantu musi być 
przeznaczona na działania aktywizacyjne i integrujące 
wokół powstającego obiektu aktywności ruchowej, 
natomiast pozostała kwota może być przeznaczona 
zakup urządzeń, sprzętów, przedmiotów związanych
z budową lub przebudową obiektu;

-  na etapie składania wniosku trzeba posiadać ostateczną 
decyzję o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenie nie 
wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru 
wykonania robót budowlanych, jeżeli zakres prac tego 
wymaga.

Po większą dawkę niezbędnych informacji zapraszamy do 
biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” do Mykanowa ul. 
Cicha 72, tel. 724 043 108. 
Spotkania dotyczące dofinansowania miejsc aktywności 
ruchowej odbędą w październiku, a terminy i miejsca podamy 
na stronie internetowej www.razemnawyzyny.pl. 
Wszystkie środki, jakimi dysponuje LGD „Razem na wyżyny” 
w konkursach pochodzą z budżetu Unii Europejskiej,
z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 
i są wdrażane w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, program LEADER.    

II edycja naboru wniosków II edycja naboru wniosków II edycja naboru wniosków 
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sztuczne) koguty, kaczęta lub małe gąski, co miało sztuczne) koguty, kaczęta lub małe gąski, co miało 
zapewniać piękny i zdrowy przychówek gospodarski.zapewniać piękny i zdrowy przychówek gospodarski.
 Wieniec dożynkowy nazywany bywał „plonem” bo też Wieniec dożynkowy nazywany bywał „plonem” bo też
i uosabiał wszystkie zebrane plony oraz urodzaj. Niosła go na i uosabiał wszystkie zebrane plony oraz urodzaj. Niosła go na 
głowie lub wyciągniętych rękach najlepsza żniwiarka, głowie lub wyciągniętych rękach najlepsza żniwiarka, 
czasami z pomocą parobków i innych żeńców. czasami z pomocą parobków i innych żeńców. 
Za nią postępował orszak odświętnie ubranych żniwiarzy, Za nią postępował orszak odświętnie ubranych żniwiarzy, 
niosących na ramionach przybrane kwiatami, wyczyszczone niosących na ramionach przybrane kwiatami, wyczyszczone 
kosy i sierpy.kosy i sierpy.
Wieniec niesiono do poświęcenia do kościoła, a następnie ze Wieniec niesiono do poświęcenia do kościoła, a następnie ze 
śpiewem w uroczystym pochodzie, udawano się do dworu śpiewem w uroczystym pochodzie, udawano się do dworu 
lub do domu gospodarza dożynek. Wieniec dożynkowy lub do domu gospodarza dożynek. Wieniec dożynkowy 
przechowywany był w stodole do kolejnego roku, do nowego przechowywany był w stodole do kolejnego roku, do nowego 
siewu. Wykruszone z niego ziarna wsypywano do workówsiewu. Wykruszone z niego ziarna wsypywano do worków
z ziarnem siewnym. W czasie dożynek organizowano z ziarnem siewnym. W czasie dożynek organizowano 
biesiady z poczęstunkiem i tańcami.biesiady z poczęstunkiem i tańcami.
 U schyłku XIX wieku, wzorem dożynek dworskich,  U schyłku XIX wieku, wzorem dożynek dworskich, 
zaczęto urządzać dożynki chłopskie, gospodarskie. Bogaci zaczęto urządzać dożynki chłopskie, gospodarskie. Bogaci 
gospodarze wyprawiali je dla swych domowników, rodziny, gospodarze wyprawiali je dla swych domowników, rodziny, 
parobków i najemników. W okresie międzywojennym parobków i najemników. W okresie międzywojennym 
zaczęto organizować dożynki gminne, powiatowezaczęto organizować dożynki gminne, powiatowe
i parafialne. Organizowały je lokalne samorządy i partie i parafialne. Organizowały je lokalne samorządy i partie 
chłopskie, a przede wszystkim koła Stronnictwa Ludowego, chłopskie, a przede wszystkim koła Stronnictwa Ludowego, 
Kółka Rolnicze, Kościół, często także i szkoła. DożynkiKółka Rolnicze, Kościół, często także i szkoła. Dożynki
w tamtych czasach były manifestacją odrębności chłopskiejw tamtych czasach były manifestacją odrębności chłopskiej
i dumy z przynależności do rolniczego stanu. Towarzyszyły i dumy z przynależności do rolniczego stanu. Towarzyszyły 
im wystawy rolnicze, festyny i występy ludowych zespołów im wystawy rolnicze, festyny i występy ludowych zespołów 
artystycznych.artystycznych.
Pozostając w zgodzie z tradycją stałym i wymownym Pozostając w zgodzie z tradycją stałym i wymownym 
elementem dożynek powiatowych było przyniesienie przez elementem dożynek powiatowych było przyniesienie przez 
reprezentacje poszczególnych gmin wieńców dożynkowych. reprezentacje poszczególnych gmin wieńców dożynkowych. 
 Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele  Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele 
parafialnym w Kruszynie. Podczas nabożeństwa ks. parafialnym w Kruszynie. Podczas nabożeństwa ks. 
proboszcz Dariusz Con poświęcił przyniesione piękne proboszcz Dariusz Con poświęcił przyniesione piękne 
wieńce. Wieniec z naszej gminy był wyjątkowo okazały, wieńce. Wieniec z naszej gminy był wyjątkowo okazały, 
symbolizował koło młyńskie.symbolizował koło młyńskie.
 Na uroczystość przybyło wielu dostojnych gości, wśród  Na uroczystość przybyło wielu dostojnych gości, wśród 
nich Poseł na Sejm RP Lidia Burzyńska, przedstawiciele nich Poseł na Sejm RP Lidia Burzyńska, przedstawiciele 
samorządowych władz wojewódzkich, powiatowychsamorządowych władz wojewódzkich, powiatowych
i gminnych, Przewodnicząca Krajowej Rady KGW i gminnych, Przewodnicząca Krajowej Rady KGW 
Bernadetta Niemczyk, reprezentanci instytucji rolniczych, Bernadetta Niemczyk, reprezentanci instytucji rolniczych, 
dyrektorzy jednostek organizacyjnych Starostwa Powia-dyrektorzy jednostek organizacyjnych Starostwa Powia-
towego w Częstochowie oraz Urzędu Gminy w Kruszynie, towego w Częstochowie oraz Urzędu Gminy w Kruszynie, 
rolnicy, mieszkańcy powiatu częstochowskiego.rolnicy, mieszkańcy powiatu częstochowskiego.
 Po mszy św. wszyscy przeszli w barwnym korowodzie na  Po mszy św. wszyscy przeszli w barwnym korowodzie na 
boisko szkolne gdzie odbywała się dalsza część boisko szkolne gdzie odbywała się dalsza część 
uroczystości. Korowód prowadziła policja konna, następnie uroczystości. Korowód prowadziła policja konna, następnie 
orkiestra dęta z Kruszyny, poczty sztandarowe, wieńce orkiestra dęta z Kruszyny, poczty sztandarowe, wieńce 
dożynkowe, starostowie dożynek, którzy nieśli chleby, dożynkowe, starostowie dożynek, którzy nieśli chleby, 
gospodarze dożynek Starosta Powiatu Częstochowskiego gospodarze dożynek Starosta Powiatu Częstochowskiego 
Krzysztof Smela i Wójt Gminy Kruszyna Jadwiga Zawadzka, Krzysztof Smela i Wójt Gminy Kruszyna Jadwiga Zawadzka, 
zaproszeni goście, mieszkańcy i rolnicy.zaproszeni goście, mieszkańcy i rolnicy.
Otwarcia XVIII Dożynek Powiatowych dokonali gospodarze Otwarcia XVIII Dożynek Powiatowych dokonali gospodarze 
uroczystości Starosta Powiatu Częstochowskiego i Wójt uroczystości Starosta Powiatu Częstochowskiego i Wójt 
Gminy Kruszyna poprzez przecięcie symbolicznego Gminy Kruszyna poprzez przecięcie symbolicznego 
powrósła. powrósła. 
 Na dożynkach przedstawicielami rolników są starostowie  Na dożynkach przedstawicielami rolników są starostowie 
dożynek. Decyzją Wójta Gminy Kruszyna ta zaszczytna dożynek. Decyzją Wójta Gminy Kruszyna ta zaszczytna 
funkcja została powierzona rolnikom z terenu naszej gminy funkcja została powierzona rolnikom z terenu naszej gminy 
Panu Ignacemu Nawrot z Kruszyny oraz Marii Dobrakowskiej Panu Ignacemu Nawrot z Kruszyny oraz Marii Dobrakowskiej 
z Widzowa.z Widzowa.
 Starościna Dożynek Pani Maria Dobrakowska wraz Starościna Dożynek Pani Maria Dobrakowska wraz
z mężem Krzysztofem prowadzi gospodarstwo rodzinne we z mężem Krzysztofem prowadzi gospodarstwo rodzinne we 

Wsi Widzów. Jest to gospodarstwo dwukierunkowe Wsi Widzów. Jest to gospodarstwo dwukierunkowe 
ogrodniczo – rolne. W tunelach foliowych ogrzewanych jest ogrodniczo – rolne. W tunelach foliowych ogrzewanych jest 
uprawiana sałata, pomidory, ogórki i papryka. Natomiastuprawiana sałata, pomidory, ogórki i papryka. Natomiast
w polu uprawia się kapustę, ziemniaki i zboża jare. w polu uprawia się kapustę, ziemniaki i zboża jare. 
Powierzchnia gospodarstwa to około 50 ha. Słomę i siano Powierzchnia gospodarstwa to około 50 ha. Słomę i siano 
uzyskane z upraw wykorzystuje się do ogrzewania tuneli uzyskane z upraw wykorzystuje się do ogrzewania tuneli 
foliowych w sezonie zimowo-wiosennym. Na jeden sezon foliowych w sezonie zimowo-wiosennym. Na jeden sezon 
grzewczy potrzeba biomasy z około 50 ha. Państwo grzewczy potrzeba biomasy z około 50 ha. Państwo 
Dobrakowscy mają czworo dzieci w tym troje już studiuje Dobrakowscy mają czworo dzieci w tym troje już studiuje 
 Starosta Dożynek Pan Ignacy Nawrot  ma 65 lat.  Starosta Dożynek Pan Ignacy Nawrot  ma 65 lat. 
Wykształcenie średnie rolnicze. Całe życie związany z wsiąWykształcenie średnie rolnicze. Całe życie związany z wsią
i rolnictwem. W Kruszynie mieszka od 1983 roku. Prowadzi i rolnictwem. W Kruszynie mieszka od 1983 roku. Prowadzi 
gospodarstwo rolne o powierzchni 320 ha oraz dział gospodarstwo rolne o powierzchni 320 ha oraz dział 
specjalny - produkcja jaj. W ciężkiej pracy pomaga żona specjalny - produkcja jaj. W ciężkiej pracy pomaga żona 
Halina oraz synowie Arkadiusz i Sławomir. W polu uprawia Halina oraz synowie Arkadiusz i Sławomir. W polu uprawia 
zboże, kukurydzę oraz rzepak. Współpracuje z Centrala zboże, kukurydzę oraz rzepak. Współpracuje z Centrala 
Nasienną w Kielcach w zakresie reprodukcji materiału Nasienną w Kielcach w zakresie reprodukcji materiału 
siewnego zbóż ozimych i jarych. Gospodarstwo posiada siewnego zbóż ozimych i jarych. Gospodarstwo posiada 
nowoczesny park maszynowy a także zaplecze budowlane. nowoczesny park maszynowy a także zaplecze budowlane. 
 Zwyczajem dożynek jest  przekazanie ch leba  Zwyczajem dożynek jest  przekazanie ch leba 
upieczonego ze zboża z tegorocznych zbiorów gospoda-upieczonego ze zboża z tegorocznych zbiorów gospoda-
rzom przez starostów dożynkowych. Tradycji stało się rzom przez starostów dożynkowych. Tradycji stało się 
zadość. Starostowie wypowiadając słowa „dzielcie je zadość. Starostowie wypowiadając słowa „dzielcie je 
uczciwie i sprawiedliwie, by starczyło wszystkim” przekazali uczciwie i sprawiedliwie, by starczyło wszystkim” przekazali 
gospodarzom bochny chleba.  Zarówno Wójt Gminy jakgospodarzom bochny chleba.  Zarówno Wójt Gminy jak
i Starosta skierowali do rolników słowa wdzięcznościi Starosta skierowali do rolników słowa wdzięczności
i szacunku do ziemi. i szacunku do ziemi. 
Dożynki to święto radości i zabawy. Po części oficjalnej część Dożynki to święto radości i zabawy. Po części oficjalnej część 
artystyczną rozpoczął koncert orkiestry dętej z Kruszyny. artystyczną rozpoczął koncert orkiestry dętej z Kruszyny. 
Przez następna godzinę publiczność rozśmieszał kabaret Przez następna godzinę publiczność rozśmieszał kabaret 
WEŹRZESZ. Zwyczaj dożynkowy to również ośpiewanie WEŹRZESZ. Zwyczaj dożynkowy to również ośpiewanie 
wieńców czyl i  k i lkuminutowy występ artystyczny wieńców czyl i  k i lkuminutowy występ artystyczny 
reprezentacji poszczególnych gmin. Rozpoczynała gmina reprezentacji poszczególnych gmin. Rozpoczynała gmina 
Kruszyna niezwykle szykownym występem w wykonaniu Kruszyna niezwykle szykownym występem w wykonaniu 
Ale!Babek. W trakcie prezentacji gmin rozstrzygnięte zostały Ale!Babek. W trakcie prezentacji gmin rozstrzygnięte zostały 
konkursy prowadzone przez Starostwo Powiatowe konkursy prowadzone przez Starostwo Powiatowe 
„przodujący producent rolny” i „ekologiczna zagroda” oraz „przodujący producent rolny” i „ekologiczna zagroda” oraz 
„najpiękniejszy wieniec”. Laureaci  zostali nagrodzeni „najpiękniejszy wieniec”. Laureaci  zostali nagrodzeni 
upominkami i otrzymali dyplomy z rąk gospodarzy dożynek. upominkami i otrzymali dyplomy z rąk gospodarzy dożynek. 
Z naszej gminy w konkursie „ekologiczna zagroda” Z naszej gminy w konkursie „ekologiczna zagroda” 
wyróżnienie otrzymali Jan i Barbara Błaszczyk z Kruszyny, wyróżnienie otrzymali Jan i Barbara Błaszczyk z Kruszyny, 
natomiast w konkursie „przodujący producent rolny” natomiast w konkursie „przodujący producent rolny” 
nagrodzony został Maciej Poroszewski z Bogusławic. nagrodzony został Maciej Poroszewski z Bogusławic. 
 Około godziny 19.00 rozpoczął sie występ gwiazdy  Około godziny 19.00 rozpoczął sie występ gwiazdy 
wieczoru czyli Dzianiego i cygańskich gwiazd. Niezwykle wieczoru czyli Dzianiego i cygańskich gwiazd. Niezwykle 
rytmiczna muzyka romska i błyszczące, kolorowe stroje rytmiczna muzyka romska i błyszczące, kolorowe stroje 
cyganów - artystów porwały publiczność do zabawy. Oklaski cyganów - artystów porwały publiczność do zabawy. Oklaski 
na zakończenie programu nie miały końca. Dziani dał się na zakończenie programu nie miały końca. Dziani dał się 
namówić na wspólne wykonanie „Ore, ore….”namówić na wspólne wykonanie „Ore, ore….”
 Rozgrzana emocjonalnie publiczność bawiła się jeszcze  Rozgrzana emocjonalnie publiczność bawiła się jeszcze 
dwie godziny przy muzyce zespołu LIMITS.dwie godziny przy muzyce zespołu LIMITS.
 W relacji z XVIII Dożynek Powiatowych nie sposób  W relacji z XVIII Dożynek Powiatowych nie sposób 
pominąć zaangażowania społeczności gminy Kruszynapominąć zaangażowania społeczności gminy Kruszyna
w udekorowanie posesji i ulic. W sobotnie popołudnie w udekorowanie posesji i ulic. W sobotnie popołudnie 
Kruszyna to był jeden wielki warsztat rękodzieła ludowego. Kruszyna to był jeden wielki warsztat rękodzieła ludowego. 
Na trasie przemarszu korowodu nie było jednego metra Na trasie przemarszu korowodu nie było jednego metra 
powierzchni nieudekorowanej.   Pomysły na dożynkowe powierzchni nieudekorowanej.   Pomysły na dożynkowe 
chochoły przeszły oczekiwania wszystkich zaintereso-chochoły przeszły oczekiwania wszystkich zaintereso-
wanych. W relacji zdjęciowej prezentujemy niektóre z nich. wanych. W relacji zdjęciowej prezentujemy niektóre z nich. 
Więcej fotografii można obejrzeć na stronie www.kruszyna.plWięcej fotografii można obejrzeć na stronie www.kruszyna.pl
 W imieniu Pani Wójt składamy serdeczne podziękowania  W imieniu Pani Wójt składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej 
wspaniałej imprezy.wspaniałej imprezy.

sztuczne) koguty, kaczęta lub małe gąski, co miało 
zapewniać piękny i zdrowy przychówek gospodarski.
 Wieniec dożynkowy nazywany bywał „plonem” bo też
i uosabiał wszystkie zebrane plony oraz urodzaj. Niosła go na 
głowie lub wyciągniętych rękach najlepsza żniwiarka, 
czasami z pomocą parobków i innych żeńców. 
Za nią postępował orszak odświętnie ubranych żniwiarzy, 
niosących na ramionach przybrane kwiatami, wyczyszczone 
kosy i sierpy.
Wieniec niesiono do poświęcenia do kościoła, a następnie ze 
śpiewem w uroczystym pochodzie, udawano się do dworu 
lub do domu gospodarza dożynek. Wieniec dożynkowy 
przechowywany był w stodole do kolejnego roku, do nowego 
siewu. Wykruszone z niego ziarna wsypywano do worków
z ziarnem siewnym. W czasie dożynek organizowano 
biesiady z poczęstunkiem i tańcami.
 U schyłku XIX wieku, wzorem dożynek dworskich, 
zaczęto urządzać dożynki chłopskie, gospodarskie. Bogaci 
gospodarze wyprawiali je dla swych domowników, rodziny, 
parobków i najemników. W okresie międzywojennym 
zaczęto organizować dożynki gminne, powiatowe
i parafialne. Organizowały je lokalne samorządy i partie 
chłopskie, a przede wszystkim koła Stronnictwa Ludowego, 
Kółka Rolnicze, Kościół, często także i szkoła. Dożynki
w tamtych czasach były manifestacją odrębności chłopskiej
i dumy z przynależności do rolniczego stanu. Towarzyszyły 
im wystawy rolnicze, festyny i występy ludowych zespołów 
artystycznych.
Pozostając w zgodzie z tradycją stałym i wymownym 
elementem dożynek powiatowych było przyniesienie przez 
reprezentacje poszczególnych gmin wieńców dożynkowych. 
 Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele 
parafialnym w Kruszynie. Podczas nabożeństwa ks. 
proboszcz Dariusz Con poświęcił przyniesione piękne 
wieńce. Wieniec z naszej gminy był wyjątkowo okazały, 
symbolizował koło młyńskie.
 Na uroczystość przybyło wielu dostojnych gości, wśród 
nich Poseł na Sejm RP Lidia Burzyńska, przedstawiciele 
samorządowych władz wojewódzkich, powiatowych
i gminnych, Przewodnicząca Krajowej Rady KGW 
Bernadetta Niemczyk, reprezentanci instytucji rolniczych, 
dyrektorzy jednostek organizacyjnych Starostwa Powia-
towego w Częstochowie oraz Urzędu Gminy w Kruszynie, 
rolnicy, mieszkańcy powiatu częstochowskiego.
 Po mszy św. wszyscy przeszli w barwnym korowodzie na 
boisko szkolne gdzie odbywała się dalsza część 
uroczystości. Korowód prowadziła policja konna, następnie 
orkiestra dęta z Kruszyny, poczty sztandarowe, wieńce 
dożynkowe, starostowie dożynek, którzy nieśli chleby, 
gospodarze dożynek Starosta Powiatu Częstochowskiego 
Krzysztof Smela i Wójt Gminy Kruszyna Jadwiga Zawadzka, 
zaproszeni goście, mieszkańcy i rolnicy.
Otwarcia XVIII Dożynek Powiatowych dokonali gospodarze 
uroczystości Starosta Powiatu Częstochowskiego i Wójt 
Gminy Kruszyna poprzez przecięcie symbolicznego 
powrósła. 
 Na dożynkach przedstawicielami rolników są starostowie 
dożynek. Decyzją Wójta Gminy Kruszyna ta zaszczytna 
funkcja została powierzona rolnikom z terenu naszej gminy 
Panu Ignacemu Nawrot z Kruszyny oraz Marii Dobrakowskiej 
z Widzowa.
 Starościna Dożynek Pani Maria Dobrakowska wraz
z mężem Krzysztofem prowadzi gospodarstwo rodzinne we 

Wsi Widzów. Jest to gospodarstwo dwukierunkowe 
ogrodniczo – rolne. W tunelach foliowych ogrzewanych jest 
uprawiana sałata, pomidory, ogórki i papryka. Natomiast
w polu uprawia się kapustę, ziemniaki i zboża jare. 
Powierzchnia gospodarstwa to około 50 ha. Słomę i siano 
uzyskane z upraw wykorzystuje się do ogrzewania tuneli 
foliowych w sezonie zimowo-wiosennym. Na jeden sezon 
grzewczy potrzeba biomasy z około 50 ha. Państwo 
Dobrakowscy mają czworo dzieci w tym troje już studiuje 
 Starosta Dożynek Pan Ignacy Nawrot  ma 65 lat. 
Wykształcenie średnie rolnicze. Całe życie związany z wsią
i rolnictwem. W Kruszynie mieszka od 1983 roku. Prowadzi 
gospodarstwo rolne o powierzchni 320 ha oraz dział 
specjalny - produkcja jaj. W ciężkiej pracy pomaga żona 
Halina oraz synowie Arkadiusz i Sławomir. W polu uprawia 
zboże, kukurydzę oraz rzepak. Współpracuje z Centrala 
Nasienną w Kielcach w zakresie reprodukcji materiału 
siewnego zbóż ozimych i jarych. Gospodarstwo posiada 
nowoczesny park maszynowy a także zaplecze budowlane. 
 Zwyczajem dożynek jest  przekazanie ch leba 
upieczonego ze zboża z tegorocznych zbiorów gospoda-
rzom przez starostów dożynkowych. Tradycji stało się 
zadość. Starostowie wypowiadając słowa „dzielcie je 
uczciwie i sprawiedliwie, by starczyło wszystkim” przekazali 
gospodarzom bochny chleba.  Zarówno Wójt Gminy jak
i Starosta skierowali do rolników słowa wdzięczności
i szacunku do ziemi. 
Dożynki to święto radości i zabawy. Po części oficjalnej część 
artystyczną rozpoczął koncert orkiestry dętej z Kruszyny. 
Przez następna godzinę publiczność rozśmieszał kabaret 
WEŹRZESZ. Zwyczaj dożynkowy to również ośpiewanie 
wieńców czyl i  k i lkuminutowy występ artystyczny 
reprezentacji poszczególnych gmin. Rozpoczynała gmina 
Kruszyna niezwykle szykownym występem w wykonaniu 
Ale!Babek. W trakcie prezentacji gmin rozstrzygnięte zostały 
konkursy prowadzone przez Starostwo Powiatowe 
„przodujący producent rolny” i „ekologiczna zagroda” oraz 
„najpiękniejszy wieniec”. Laureaci  zostali nagrodzeni 
upominkami i otrzymali dyplomy z rąk gospodarzy dożynek. 
Z naszej gminy w konkursie „ekologiczna zagroda” 
wyróżnienie otrzymali Jan i Barbara Błaszczyk z Kruszyny, 
natomiast w konkursie „przodujący producent rolny” 
nagrodzony został Maciej Poroszewski z Bogusławic. 
 Około godziny 19.00 rozpoczął sie występ gwiazdy 
wieczoru czyli Dzianiego i cygańskich gwiazd. Niezwykle 
rytmiczna muzyka romska i błyszczące, kolorowe stroje 
cyganów - artystów porwały publiczność do zabawy. Oklaski 
na zakończenie programu nie miały końca. Dziani dał się 
namówić na wspólne wykonanie „Ore, ore….”
 Rozgrzana emocjonalnie publiczność bawiła się jeszcze 
dwie godziny przy muzyce zespołu LIMITS.
 W relacji z XVIII Dożynek Powiatowych nie sposób 
pominąć zaangażowania społeczności gminy Kruszyna
w udekorowanie posesji i ulic. W sobotnie popołudnie 
Kruszyna to był jeden wielki warsztat rękodzieła ludowego. 
Na trasie przemarszu korowodu nie było jednego metra 
powierzchni nieudekorowanej.   Pomysły na dożynkowe 
chochoły przeszły oczekiwania wszystkich zaintereso-
wanych. W relacji zdjęciowej prezentujemy niektóre z nich. 
Więcej fotografii można obejrzeć na stronie www.kruszyna.pl
 W imieniu Pani Wójt składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej 
wspaniałej imprezy.
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„Akcja Aktywizacja”
 Ka ta rzyna  Pochwat  –  nauczyc ie l  j ęzyka 
niemieckiego w Zespole Szkolnym w Widzowie została 
laureatem konkursu „Akcja Aktywizacja” ogłoszonego 
przez Librus, platformę edukacyjną, która od 2016 roku 
pełni w placówce rolę e-dziennika, posiada również 
wiele innych ofert i funkcji, z których korzystają 
nauczyciele, uczniowie i rodzice.
 Praca konkursowa to nagranie filmu, na którym nic 
się nie dzieje. Dlaczego taki? Bo to jeden z najgo-
rętszych trendów w internecie! Mowa o Mannequin 
Challenge – popularnej zabawie, polegającej na 
nagrywaniu komórką scenek, podczas których biorący 
w nich udział ludzie zastygają w pozach niczym 
manekiny. Pomysł na tego rodzaju aktywizację uczniów 
powstał przy żmudnym temacie o zaimkach pytających 
kto?  gdzie?  co?, daje też ogromne możliwości do 
powtórzenia słownictwa i gramatyki z języka 
niemieckiego. Niemniejszą atrakcją lekcji z takim 
filmem jest realizacja zadań połączona z wyko-
rzystaniem  TIK, czyli programów edukacyjnych,
w których uczniowie prezentują swoje umiejętności 
językowe i informatyczne, a efekty swojej pracy mogą 
umieszczać na portalach społecznościowych,  
projektach partnerskich, przy czym cały przebieg  
monitoruje nauczyciel, wskazując odpowiednie 

narzędzia. 
 Niniejsza praca konkursowa została wysoko 
oceniona przez komisję ze względu na nowoczesne i 
wieloaspektowe podejście do ucznia, dlatego będzie 
o p u b l i k o w a n a  w  c a ł o ś c i  n a  s t r o n i e ; 
indywidualni.pl/edusfera, gdyż głównym założeniem 
konkursu było dzielenie się przykładami dobrych 
praktyk, pokazywanie wdrażania efektywnych metod 
nauczania oraz angażowanie nauczycieli w proces 
wzajemnej współpracy, wymiany doświadczeń i wiedzy 
oraz współtworzenie nowych rozwiązań. 
 Zadania zawarte w pracy konkursowej pokrywają się 
także z jednym z kierunków polityki oświatowej na rok 
szkolny 2017/2018 ustalonym przez minister edukacji,
a mianowicie z zapewnieniem uczniom bezpieczeństwa 
w internecie i odpowiedzialne korzystanie z mediów 
społecznościowych.  
 Nagrodą za zwycięstwo jest bon o wartości 1000 zł 
na zakupy w Educarium.pl, sklepie internetowym, który 
ze swoją bogatą ofertą materiałów edukacyjnych 
wychodzi naprzeciw potrzebom każdej nowoczesnej 
szkoły. Zatem realizacja bonu przyczyni się do 
wzbogacenia zaplecza szkoły w Widzowie o produkty 
podnoszące komfort nauki i pracy.

Narodowe Czytanie

 Narodowe Czytanie to polska akcja społeczna 
propagująca znajomość literatury narodowej, w której 
obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, 
została zapoczątkowana w 2012 r. przez prezydenta 
RP.
 W szóstej edycji Narodowego Czytania zapropo-
nowano, by Polacy po raz kolejny sami wybrali dzieło do 
publicznego odczytywania. Propozycja Instytutu Badań 
Literackich Polskiej Akademii Nauk obejmowała: 
Przedwiośnie Stefana Żeromskiego, Pamiątki Soplicy 

H e n r y k a  R z e w u s k i e g o , 
B e n i o w s k i e g o  J u l i u s z a 
Słowackiego oraz Wesele 
Stanisława Wyspiańskiego. 
Ostatecznie obywatele wybrali 
do odczytania podczas szóstej 
edycji Wesele. Na tę lekturę 
g łosowało  prawie  18 tys . 
obywateli. W sumie oddano 37 
tys. głosów. Dramat Wyspiań-
skiego odczytano w wielu 
miejscowościach w kraju oraz za 
granicą.
 Nasza gmina już po raz piąty 
przyłączyła się do tej akcji.
W pierwszą sobotę września
w Zespole Szkolnym w Kruszy-
nie miało miejsce „spotkanie 
przy książce”, na które dość 
licznie przybyli mieszkańcy 
naszej gminy. Wesele. Dramat
w trzech aktach to najsłynniejszy 
utwór Stanisława Wyspiań-
skiego, który powstał na kanwie 

autentycznego wydarzenia – wesela poety i dramaturga 
Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, chłopką
z podkrakowskich Bronowic. Prapremiera sztuki odbyła 
się 16 marca 1901 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. 
W tym samym roku w Krakowie Wesele zostało 
opublikowane po raz pierwszy. Dramat Wyspiańskiego 
został dotychczas przetłumaczony na ponad 10 
języków. W języku polskim ukazało się ponad 120 
wydań Wesela.

Katarzyna Pochwat
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Oddaliśmy hołd Bohaterom Września 1939 roku
 4 września 1939 r z rąk hitlerowskiego okupanta 
zginęli niewinni mieszkańcy Kruszyny i okolic.   
Dla uczczenia pamięci pomordowanych w niedzielę 10 
września b.r. odbyła się uroczystość  upamiętniająca  
tragiczne wydarzenia .Organizatorem obchodów 
rocznicy „Krwawego Poniedziałku” w Kruszynie była 
Wójt Gminy Kruszyna Jadwiga Zawadzka.
 Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele 
parafialnym Św. Macieja w Kruszynie, którą odprawił ks. 
Dariusz Con. Wokół prezbiterium ustawiły się poczty 
sztandarowe, a przez środek kościoła kadeci Korpusu 
Kadetów pod dowództwem majora Krzysztofa Ciupisa. 
Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra dęta przy OSP 
Kruszyna pod kierownictwem Pana Andrzeja 
Powroźnika.
 Po mszy św. przy akompaniamencie orkiestry, 
marszowym krokiem uczestnicy uroczystości udali się 
pod pomnik pamięci pomordowanych.

 W uroczystości oprócz władz samorządowych, 
uczestniczyli: przedstawiciele organizacji komba-
tanckich, kadeci Korpusu Kadetów w Częstochowie, 
jednostki OSP i szkoły z pocztami sztandarowymi, 
goście zaproszeni i mieszkańcy gminy Kruszyna. 
 Historie tamtych tragicznych chwil przybliżyła
w swym wystąpieniu pani Wójt Jadwiga Zawadzka.
 Przy dźwiękach werbli mjr Krzysztof Ciupis 
przeprowadził apel poległych.
 Dla uczczenia pamięci pomordowanych poszcze-
gólne delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem i zapa-
lono znicze.
 Młodzież Szkoły Podstawowej w Kruszynie zapre-
zentowała montaż słowno – muzyczny o tematyce 
nawiązującej do tragicznych wydarzeń wojny. 
Dzięki kwiatom, słowom nie pozwolimy umrzeć pamięci 
poległych 4 września 1939 r.

Rajd rowerowy
 Rowerowe zmagania to forma promująca aktywny 
sposób spędzania wolnego czasu i ciesząca się 
popularnością wśród młodzieży jak i dorosłych. 
Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom mieszkań-
ców Wójt Gminy Kruszyna po raz kolejny podjęła 
inicjatywę zorganizowania rajdu 
Termin został ustalony na sobotę 5 sierpnia. Na starcie 
rajdu, obok placu targowego Kruszynie stawiły się 84 
osoby. Każdy uczestników otrzymał pamiątkową 
kamizelkę odblaskową z herbem gminy oraz zapas 
wody mineralnej.  
Pogoda dopisała. Było słonecznie i bardzo ciepło. 
Rowerzyści  o godzinie 14.00 wyruszyli w trasę, która 
przebiegała przez Kruszynę, Jamno, Grabową, 
Bogusławice, Borowno, Zdrową, Jacków, Widzów, 
Teklinów, Pieńki Szczepockie, Szczepocice, Łęg. 
Pomoc serwisową świadczyli strażacy z OSP Kruszyna 
i Łęg. Rajd poprowadzili wytrawni kolarze Łukasz 

Reterski i Zbigniew Rębiś. Długość trasy wynosiła 39 
km. Średnia prędkość rowerzystów na trasie to 12 km/h
Uczestnicy rajdu mogli zauważyć pełnię żniw. Na 
polach pracowało  mnóstwo kombajnów i rolników. 
Meta wyznaczona została w Łęgu w Ośrodku Rekre-
acyjnym KEJA. Uczestnicy wyprawy dla uzupełnienia 
kalorii częstowali się grillowaną kiełbaską oraz „pajdą” 
chleba ze smalcem. Już we własnym zakresie można 
było zjeść wyjątkowo dobrą rybkę serwowaną przez 
właścicieli Ośrodka. 
Biesiadowanie przedłużyło się do godzin wieczornych. 
Po czym każdy rowerzysta indywidualnie udał się do 
swojego miejsca zamieszkania.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom ukończenia rajdu.  
Pani Wójt zapewniła, że popularyzacja tej formy 
rekreacji będzie kontynuowana. Wobec powyższego 
zapraszamy do udziału w kolejnym rajdzie rowerowym 
już na przyszły rok. 

 Sto siedemnaście lat temu w podkrakowskich 
Bronowicach odbyło się wesele, które odmieniło obraz 
polskiej literatury. Było ono okazją do zetknięcia się 
chłopów z „panami”. Utwór ten jest dramatem 
narodowym utrzymanym w konwencji dramatu 
symbolicznego. Bohaterem jest polskie społeczeństwo, 
a właściwie dwie jego warstwy: inteligencja i chłopstwo. 
Wyspiański ukazuje, że sojusz tych warstw był jedynie 
pozornym zbliżeniem. W decydującej chwili inteligencja 
nie potrafiła uczynić z siebie partnera do walki o sprawę 
narodu. Okazuje się, że żaden z tych, którzy mogliby 
poprowadzić lud do walki, nie jest do tego zdolny. 
Bronowicka chata urasta do rangi Polski, a cały utwór 
staje się próbą rewizji przyczyn narodowego dramatu. 
Widzi go Wyspiański w braku solidarności, dysonansie 
stosunków inteligencji i chłopstwa, dla których 
wzajemne fascynacje były tylko pozorem sojuszu. 
Wyspiański w „Weselu” wydał bolesny, rozpaczliwy sąd 
o ówczesnym społeczeństwie polskim.

 W role bohaterów „Wesela” wcielili się - pani Wójt 
Jadwiga Zawadzka, Pan Paweł Klekot - dyrektor 
Zespołu Szkolnego w Kruszynie, panie: Katarzyna 
Trelińska, Magdalena Chrząstek, Justyna Milejska-
Cień, Anna Gabryel - nauczycielki Zespołu Szkolnego
w Kruszynie, pani Renata Włodarek - dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Kruszynie, pan Jerzy Peszke - 
radny Gminy Kruszyna, pan Sebastian Wysmołek - 
sołtys Kruszyny, pani Magdalena Wysmołek oraz 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Kruszynie: Jan 
Zasępa i Weronika Knaś.
 Przyłączenie się naszej gminy do tej ogólnopolskiej 
akcji czytelniczej sprzyja inspirującym refleksjom 
przynoszącym radość z kontaktu z prawdziwie wielką 
sztuką,  pozwala przekonać się o tym, że nasza wielka 
literatura stanowi integralną część narodowej kultury.  
Tego typu spotkania przyczyniają się również do 
integracji środowiska lokalnego.






