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W niedzielę 14 sierpnia 2016r. Stowarzyszenie „Przyszłość jest w nas” było organizatorem VIII Pikniku Rodzinnego 
w Widzowie. Organizowane przez nas w poprzednich latach pikniki odbywały się na placu zabaw przy ul. Żwirki
i Wigury. W tym roku po raz pierwszy piknik odbywał się w nowym miejscu – na terenie nowo wybudowanego centrum 

rekreacji i wypoczynku weekendowego w sołectwie 
Widzów. 
Centrum rekreacji i wypoczynku weekendowego to 
inwestycja, która obejmuje zbiornik wodny oraz 
urządzenia do rekreacji i turystyki. Zbiornik wodny oraz 
infrastruktura rekreacyjno–turystyczna została 
wybudowana przy wsparciu środków unijnych
o  k t ó r y c h  p o z y s k a n i e  w y s t ą p i ł o  n a s z e  
Stowarzyszenie.
Środki zostały pozyskane poprzez złożenie przez 
Zarząd Stowarzyszenia wniosków do Lokalnej Grupy 
Działania „Razem na Wyżyny” w ramach działań Małe 
Projekty, Odnowa i Rozwój Wsi w ramach działania 
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013”. 
Pierwszy ze złożonych przez nas wniosków dotyczył 
współfinansowania zadania pn.: „Wykonanie zbiornika 
wodnego jako miejsca rekreacji i wypoczynku 
weekendowego w sołectwie Widzów”. W ramach 

projektu został  wybudowany zbiornik wodny o wymiarach 28m x 62m wraz z uformowaniem grobli wokół stawu, 
budową dopływu i odpływu do zbiornika oraz uporządkowaniem terenu wokół zbiornika wodnego i obsianiem skarp 
trawą.
Drugi ze złożonych przez nas wniosków dotyczył współfinansowania zadania pn.: „Wykonanie infrastruktury 
rekreacyjno-turystycznej jako miejsca rekreacji i wypoczynku weekendowego  w sołectwie Widzów”. W ramach tego 
projektu został zagospodarowany teren wokół zbiornika wodnego poprzez zakup i zabudowę 6 ławek, drewnianej 
altany, grilla betonowego, koszy do koszykówki, betonowego stołu do tenisa, stojaka na rowery oraz koszy na śmieci. 
Dodatkowo zostało przygotowane miejsce na ognisko. 
Obydwa zadania zostały zrealizowane na działkach pozyskanych przez Urząd Gminy Kruszyna i na podstawie 
dokumentacji opracowanej przez Urząd Gminy.
Możemy się pochwalić, że Stowarzyszenie „Przyszłość jest w nas” jest pierwszym stowarzyszeniem na terenie naszej 
Gminy, które samodzielnie złożyło wnioski o pozyskanie środków unijnych, zrealizowało zadania na gruncie i ze 
skutkiem pozytywnym rozliczyło pozyskane dotacje.   
Atrakcjami odbywającego się na terenie centrum rekreacji i wypoczynku weekendowego w Widzowie VIII Pikniku były 
zawody wędkarskie w kategorii wiekowej do lat 10 i 16, podczas których w ciągu godziny uczestnicy złowili 27 ryb, 
pokaz rycerski z tzw. „żywą lekcją historii”, zawody w strzelaniu z łuku oraz kuszy, zawody siłowe dla uczestników 
pikniku oraz wiele innych atrakcji. Całość zakończyła się pokazem ognia w wykonaniu grupy „Bohema” z Sandomierza. 
Jak corocznie na pikniku bawiło się wiele osób nie tylko z terenu naszej Gminy, ale również Gmin sąsiednich.  
Korzystając z okazji chciałbym podziękować Pani Wójt Gminy Kruszyna Jadwidze Zawadzkiej za pomoc w pozyskaniu 
działek przeznaczonych pod inwestycję, oraz za pomoc w opracowaniu dokumentacji technicznej. 
Dziękuję Radzie Gminy Kruszyna obecnej i poprzedniej kadencji, która podjęła decyzję o przyznaniu pożyczki dla 
naszego Stowarzyszenia na realizację zadania. Dzięki 
tej decyzji mogliśmy przystąpić do realizacji obu 
inwestycji. Obecnie pożyczka została w całości 
zwrócona po zrealizowaniu i rozliczeniu zadań
w Urzędzie Marszałkowskim. 
Dziękuję koledze Mariuszowi Dobrakowskiemu za 
pomoc w przygotowaniu, napisaniu i złożeniu 
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013”. Wnioski zostały przygotowane bezbłędnie 
i otrzymały bardzo wysoką ocenę podczas ich 
rozpatrywania. 
Wszystkich Państwa zapraszam do korzystania
z nowo powstałego obiektu rekreacyjnego i mam 
nadzieję, że spędzą tam Państwo wiele wspaniałych 
chwil razem z rodziną i znajomymi. Jednocześnie 
zapraszam osoby zainteresowane wędkarstwem do 
przystąpienia do naszego koła wędkarskiego.       
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Szanowni Państwo „Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży 

chowanie”.
Autorem tych słów jest Kanclerz Jan Sariusz Zamoyski, wielki hetman 

koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Ta sentencja ma już 400 lat,

a mimo to  nie straciła nic na swej aktualności. Kształcenie dzieci i młodzieży 

jest niezmiernie ważnym zadaniem, które w dużej części realizowane jest przez 

samorządy.
Pierwszy dzwonek po wakacyjnej przerwie mamy już za sobą. Wypoczęci 

uczniowie i nauczyciele z radością podjęli pracę w nowym roku szkolnym 

2016/2017 według schematu obowiązującego przez ostatnie lata.  Nawiązując 

do będącej w fazie wprowadzania zmiany przepisów oświatowych ten rok ma 

być ostatnim okresem istnienia gimnazjów i sześcioletnich szkół 

podstawowych.  
Dlatego też coraz częściej docierają pytania zaniepokojonych rodziców jak 

będzie w naszej gminie wyglądała sieć szkół po wprowadzeniu założeń reformy 

oświatowej. Rozumiem troskę, ale pytań związanych z planowaną reformą 

oświatową jest znacznie więcej, chociażby jaka będzie podstawa programowa, 

jakie będą potrzebne pracownie tematyczne, kto sfinansuje ich utworzenie, kto 

doposaży klasopracownie w dotychczasowych sześciooddziałowych szkołach 

podstawowych, by stworzyć ośmiooddziałowe szkoły, kto sfinansuje szkolenia 

nauczycieli w związku ze zmianą podstawy programowej, itp. Oby tylko  nie było 

tak, że samorząd sam musi sobie poradzić i znaleźć na ten cel środki finansowe.  

Z niecierpliwością oczekujemy więc ukazania się nowej ustawy – prawo  

oświatowe oraz rozporządzeń wykonawczych, które dadzą odpowiedź na 

pojawiające się pytania czy wręcz  rozwieją wątpliwości. 
W nowym roku szkolnym 2016/2017 życzę wszystkim uczniom sukcesów, 

wspaniałych przyjaźni, rozwijania pasji i zainteresowań. Życzę, by poznawanie 

dziejów naszej cywilizacji, jak i nowych technologii pozwoliło Wam rozumieć 

współczesny świat.  
Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej życzę Nauczycielom 

aby ich trud był otaczany poważaniem, społecznym uznaniem i życzliwością. 

Życzę wiele satysfakcji i radości. Przekazując wiedzę i ucząc działania dla 

dobra wspólnego, kształtują Państwo kolejne pokolenia Polaków, wspieracie 

jednocześnie rodziców w formowaniu postaw, od których zależy przyszłość 

naszej Ojczyzny.
Jadwiga Zawadzka - Wójt Gminy
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Rozpoczęto realizację zadań związanych w miejscowości Wrzosowa, a na ulicy Strażackiej 
z przebudową dróg gminnych w miejscowościach Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX
Jacków. Nową, bitumiczną nawierzchnię uzyskają z Lublińca.
najbardziej zniszczone odcinki ulicy Dworcowej (po Zgodnie z umowami zawartymi z wykonawcami, 
wschodniej stronie linii kolejowej na długości 224 m.) koszty przebudowy ulicy Dworcowej wyniosą 48 931,90 
i Strażackiej (od granicy z Gmina Kłomnice na długości zł, a ulicy Strażackiej 192 125.69 zł. Na  zadanie 
830 m.). Zakres robót obejmuje także utwardzenie realizowane na ulicy Dworcowej Gmina uzyskała 
tłuczniem poboczy, w przypadku ulicy Strażackiej  dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
odtworzenie rowów odwadniających i wybudowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
przepustów na skrzyżowaniach z innymi drogami w wysokości 66 % całkowitych kosztów. Natomiast 
gminnymi. drugie przedsięwzięcie jest dofinansowane środkami 

W wyniku przeprowadzonych postępowań krajowymi, przyznanymi przez Zarząd Województwa 
przetargowych, wykonawcą robót na ulicy Dworcowej Śląskiego w wysokości 49 % kosztów.
został wybrany Zakład Transportowo-Handlowo- Zakończenie realizacji inwestycji i odbiór robót 
Us ługowy Stan is ław Krup ińsk i  z  s iedz ibą nastąpi do końca października br.

Inwestycje na drogach gminnych
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W dniu 3 sierpnia 2016 roku Gmina Kruszyna załatwienie spraw bez konieczności wychodzenia
podpisała z Zarządem Województwa Śląskiego umowę z domu.
na realizację projektu pn.: „Zwiększenie dostępu do Planuje się utworzenie Elektronicznego Biura 
cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Obsługi Interesanta, które będzie miejscem 
Kruszyna”. poszukiwania informacji o oferowanych przez Urząd 

Inwestycja jest realizowana w ramach działania 2.1. usługach oraz miejscem pobierania i wysyłania 
„Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych” osi dokumentów drogą elektroniczną.
priorytetowej II. „Cyfrowe śląskie” Regionalnego Dzięki wdrożeniu projektu, mieszkańcy Gminy 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na Kruszyna otrzymają możliwość kompleksowego 
lata 2014-2020. załatwiania spraw urzędowych, łącznie z ewentualną 

Wartość całego przedsięwzięcia to 831 049,50 zł, płatnością przez Internet, nie tylko przy użyciu 
z czego ze środków unijnych pochodzi 706 392,08 zł. komputerów, ale także za pomocą nowoczesnych 

Większa informatyzacja Urzędu Gminy, w tym urządzeń mobilnych, takich jak smartfony czy tablety.
modernizacja systemu elektronicznego obiegu Ułatwienia obejmą m.in. obszar podatku od 
dokumentów, uruchomienie platformy e-usług, nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, podatku od 
Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta oraz środków transportu, opłat za wywóz odpadów czy
utworzenie Punktu Potwierdzania Profili Zaufanych to z tytułu zużycia wody.
główne założenia realizowanej na terenie naszej gminy Projekt przewiduje również zakup i wdrożenie 
inwestycji. niezbędnego oprogramowania oraz sprzętu 

Celem projektu jest stworzenie przyjaznego, komputerowego do Urzędu Gminy Kruszyna.
cyfrowego urzędu, umożliwiającego obywatelom 

E-usługi w Gminie Kruszyna

Zmiana ustawy o utrzymaniu porządku i czystości zmieszanych znajdują się frakcje odpadów, które 
w zakresie sposobu odbierania i zagospodarowania powinny być wydzielone i znaleźć się w workach.
odpadów obowiązuje od 2013 r. Na bazie trzyletniego Niższa opłata za odpady segregowane jest premią za 
doświadczenia  informujemy Państwa o wnioskach wywiązywanie się z obowiązku sortowania śmieci do 
i spostrzeżeniach. odpowiednich worków.  Podpisując umowę na odbiór
Niestety w naszej gminie selektywna zbiórka odpadów i zagospodarowanie śmieci strona zobowiązuje się do  
nie odbywa się prawidłowo. Przy tak dalej prowadzonej selektywnej zbiórki  odpadów komunalnych. 
zbiórce odpadów jako gmina nie osiągniemy Dotrzymanie postanowień umowy obowiązuje 
wymaganych ustawą współczynników poziomu bezwzględnie i bez żadnych wyjątków. 
recyklingu za co grożą nam kary finansowe, a te z kolei Przypominamy Państwu, że odpady niebezpieczne 
wpłyną na wzrost „opłat śmieciowych” takie jak akumulatory, baterie, przeterminowane 
Większość gospodarstw domowych zadeklarowało lekarstwa, opakowania po chemikaliach, zużyty sprzęt 
selektywna zbiórkę odpadów. W odbieranych odpadach elektryczny i elektroniczny powinny być dostarczone 

Wspólnie chrońmy środowisko w którym żyjemy
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bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, metale ciężkie a także rakotwórcze dioksyny. 
który znajduje się w Widzowie przy ul. Kościelnej 3. Substancje te zanieczyszczają powietrze, wody 
Wyżej wymienione odpady nie powinny znaleźć się gruntowe, ziemię trując ludzi i skazując ich na choroby 
w pojemniku na odpady zmieszane. Prawidłowa górnych dróg oddechowych, astmę i alergie. Spalając 
segregacja śmieci  ochroni środowisko naturalne plastikowe butelki i folie oprócz smrodu wydostającego 
w którym żyjemy. Warto więc zwrócić większą uwagę na się z komina wraz z dymem wytwarza się chlorowodór, 
to co i  gdzie wyrzucamy. który w połączeniu z parą wodną tworzy kwas solny
Na terenie naszej gminy zdarzają się przypadki i w efekcie kwaśny deszcz. Wszystkie te „smakołyki” 
spalania śmieci w domowych piecach. W procesie spożywamy w warzywach, owocach, jajach, mleku
spalania powstają tlenki węgla i azotu, dwutlenek siarki, i skracamy sobie życie.
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Lektura książek nie tylko pogłębia wiedzę, 
ale rozwijając wyobraźnię, sprawia, że 
wzrastają nasze kompetencje i możliwości 
oddziaływania na świat. Aby z roku na rok 
poziom czytelnictwa w Polsce wzrastał, 
k o n i e c z n e  j e s t  s t w o r z e n i e  
ponadpokoleniowej wspólnoty czytelników, 
pielęgnujących tę piękną i pożyteczną 
aktywność. Okazuje się bowiem, iż we 
wdrażaniu do czytania i podtrzymywaniu 
zainteresowania czytaniem główną rolę 
odgrywają osoby z najbliższego otoczenia
- rodzina, znajomi, koledzy. 
Temu właśnie sprzyja zainicjowana przez 
prezydenta Bronisława Komorowskiego
w 2012 roku akcja Narodowe Czytanie, której 
głównym celem jest popularyzacja 
czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia 
narodowej tożsamości poprzez kontakt
z największymi dziełami polskiej literatury.

Ogólnopolska akcja została zainaugurowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza - wybitną 
epopeją narodową, która po dziś dzień stanowi źródło piękna, umiłowania ojczystego kraju oraz języka.
W rok później czytaliśmy utwory Aleksandra Fredry, który poprzez humor, ironię, ale też mądrą zadumę jak nikt inny 
potrafił wydobyć nasze zalety, a jednocześnie wskazać przywary i słabości Polaków.
Kolejną lekturą była „Trylogia” Henryka Sienkiewicza, śledziliśmy losy Andrzeja Kmicica, narodowego bohatera, 
patrioty wierzącego w Polskę i o tę Polskę walczącego.
Rok temu czytaliśmy „Lalkę” Bolesława Prusa, w której polskość ukazana została jako połączenie romantycznego 
patriotyzmu z naszą zdolnością do trwania narodowej wspólnoty, pomimo braku własnego państwa. 

W tym roku wyboru lektury dokonano w formie głosowania. W Roku Henryka Sienkiewicza zwyciężyła wybitna 
polska powieść -„Quo vadis”. To piękna książka o zwycięstwie prawdy i miłości- historia wiary, która pozwala budować 
silne więzi kształtujące wspólnotę. „Quo vadis” stanowi opowieść o triumfie odwagi, o konsekwencji w działaniu,
o solidarności w imię fundamentalnych idei. 
Dla nas, Polaków, mądre przesłanie powieści 
Henryka Sienkiewicza ma dodatkowy 
wymiar, zwłaszcza dziś, w świetle 1050-lecia 
chrztu naszej ojczyzny.
Tegoroczne Narodowe Czytanie było 
znakomitym czasem, by raz jeszcze 
zachwycić się uczciwością Ligii, przeżyć 
duchową przemianę Marka Winicjusza, 
towarzyszyć Ursusowi w jego zwycięskiej 
walce na rzymskiej arenie. Postawy i życiowe 
wybory Sienkiewiczowskich bohaterów 
warto odnieść do czasów współczesnych
i szukać odpowiedzi na pytania, które stawia 
przed nami teraźniejszość.

Mogli się o tym przekonać wszyscy, którzy 
3 września przybyli do Zespołu Szkolnego w 
Kruszynie, gdzie po raz czwarty miało 
miejsce Narodowe Czytanie.
W role bohaterów Sienkiewiczowskich 
wcielili się- pani Wójt Jadwiga Zawadzka, Pan Paweł Klekot- dyrektor Zespołu Szkolnego w Kruszynie, panie: 
Katarzyna Trelińska, Magdalena Chrząstek, Justyna Milejska-Cień- nauczycielki Zespołu Szkolnego w Kruszynie oraz 
uczennice Gimnazjum im. Bohaterów Września w Kruszynie: Julia Mucha i Monika Wójcik.

Tegoroczne „spotkanie przy książce” uświetnił występ Adama Dobrakowskiego- absolwenta Państwowej Szkoły 
Muzycznej II. stopnia w Warszawie, który zaprezentował swe niezwykłe umiejętności gry na akordeonie. Koncert 
muzyczny w wykonaniu Adama wyzwolił w słuchaczach wiele pozytywnych emocji, czego dowodem były gromkie 
brawa.

Przyłączenie się naszej gminy do tej ogólnopolskiej akcji czytelniczej sprzyja inspirującym refleksjom 
przynoszącym radość z kontaktu z prawdziwie wielką literaturą.

Narodowe Czytanie

Justyna Milejska-Cień
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Towarzystwo Przyjaciół Kruszyny zostało założone 12. listopada 1986r, w tym roku będzie obchodziło 30-lecie 
swojego istnienia. Poprzedzając te wydarzenia TPK zintegrowało społeczeństwo kruszyńskie organizując Letni Piknik 
na Mokraczu w dniu 26. czerwca 2016. Ciekawy program pikniku, oraz prezentacja uaktualnionej kroniki wraz
z częścią obrazów TPK sprawiło, że tereny nad stawem wypełniły się tłumem ludzi.

Na gości czekało mnóstwo atrakcji. Zacznijmy 
od bezpłatnie malowanych twarzy, animacji 
dla najmłodszych oraz skoków na  trampolinie. 
Przejażdżka konna, cieszyła, nie tylko dzieci, 
ale i dorosłych. Oblężenie przeżył również 
samochód strażacki z Kruszyny, w którym 
Panowie Strażacy demonstrowali syrenę, oraz 
zorganizowali pokaz ratownictwa nawodnego. 
Letnie orzeźwienie w postaci prysznica wody
z wozu strażackiego z pewnością długo 
pozostanie wszystkim w pamięci.
W namiocie TPK zaprezentowano 15 obrazów 
o różnej tematyce, w wyłożonej Księdze Gości 
widnieją wpisy z życzeniami od uczestników 
pikniku, co jest dowodem na to, że „przyjaciele 
są potrzebni.”
Wsparciem dla podniebienia były domowe 
wypieki członków TPK, ryba oraz grillowana 
kiełbaska. Dzieci chętnie czekały w kolejce po 
bezpłatny popcorn, oraz darmowe lody. 
Członkinie TPK w strojach z lat 20-tych 
częstowały zebranych cukierkami, dekorację 

uzupełniły balony Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny. Różnokolorowe wianki z płonącymi świeczkami puszczane na 
stawie okazały się być oryginalnym zakończeniem pikniku.

Kolejnym krokiem integrującym i prezentującym TPK jest udział w dniu 7. sierpnia 2016r w festynie 
zorganizowanym przez Klub Sportowy Kmicic z Kruszyny. Celem spotkania była integracja członków i sympatyków 
towarzystwa oraz możliwość zapisania nowych osób, które licznie uczestniczyły w festynie.

Stoisko towarzystwa zaprezentowało się w nowej odsłonie, uzupełnieniem jest baner TPK , który specjalnie na tą 
okazję został wykonany przez członka towarzystwa Krystiana Bartnika. Posłuży on reklamie zgrupowania, dzięki 
czemu stoisko TPK prezentuje się profesjonalnie, co dodatkowo podkreśla jego rangę . Dużym zainteresowaniem, 
cieszyły się balony towarzystwa z nadrukiem  30 lat  TPK, po które chętnie sięgali najmłodsi.

Malowanie twarzy, skoki na trampolinie, karuzele , strzelanie z łuku oraz stoisko ze świecącymi zabawkami
i gadżetami były wielką atrakcją dla najmłodszych.

TPK ufundowało również nagrodę w postaci książki pt. „Skarby Polski”, została ona wylosowana przez jedną
z osób biorących udział w loterii fantowej, cieszącej się naprawdę dużym powodzeniem.

Podsumowaniem wspomnianych spotkań integracyjnych jest utworzenie przez wiceprezesa TPK Sebastiana 
Wysmołka profilu TPK na Facebooku.  Można tam znaleźć, wiele interesujących zdjęć uwieczniających wcześniej 
wspomniane spotkania integracyjne, oraz 
ciekawe artykuły.

Patrząc z nadzieją w przyszłość warto 
podkreślić, że dzięki takim działaniom, 
towarzystwo odzyskuje swój pierwotny blask
i prężnie rozwija się dalej. Kontynuując po dziś 
dzień swoją wszechstronną działalność TPK 
ożywia kulturalne życie gminy Kruszyna oraz 
zrzesza nowych członków zapraszając tym 
samym wszystkich zainteresowanych do 
zaangażowania i współpracy. 

Zachęcamy również do odwiedzenia Izby 
Pamięci, znajdującej się w Zespole Szkolnym 
w Kruszynie w każdą ostatnią sobotę miesiąca 
w godzinach od 10 do 12. 
Dane kontaktowe:
Towarzystwo Przyjaciół Kruszyny,
ul.  Pocztowa 2,
42-282 Kruszyna,
NIP : 9492192523
FB: Towarzystwo Przyjaciół Kruszyny
e-mail: towarzystwo.kruszyna@wp.pl
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swojego istnienia. Poprzedzając te wydarzenia TPK zintegrowało społeczeństwo kruszyńskie organizując Letni Piknik 
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Letnie orzeźwienie w postaci prysznica wody
z wozu strażackiego z pewnością długo 
pozostanie wszystkim w pamięci.
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o różnej tematyce, w wyłożonej Księdze Gości 
widnieją wpisy z życzeniami od uczestników 
pikniku, co jest dowodem na to, że „przyjaciele 
są potrzebni.”
Wsparciem dla podniebienia były domowe 
wypieki członków TPK, ryba oraz grillowana 
kiełbaska. Dzieci chętnie czekały w kolejce po 
bezpłatny popcorn, oraz darmowe lody. 
Członkinie TPK w strojach z lat 20-tych 
częstowały zebranych cukierkami, dekorację 

uzupełniły balony Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny. Różnokolorowe wianki z płonącymi świeczkami puszczane na 
stawie okazały się być oryginalnym zakończeniem pikniku.
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towarzystwa oraz możliwość zapisania nowych osób, które licznie uczestniczyły w festynie.

Stoisko towarzystwa zaprezentowało się w nowej odsłonie, uzupełnieniem jest baner TPK , który specjalnie na tą 
okazję został wykonany przez członka towarzystwa Krystiana Bartnika. Posłuży on reklamie zgrupowania, dzięki 
czemu stoisko TPK prezentuje się profesjonalnie, co dodatkowo podkreśla jego rangę . Dużym zainteresowaniem, 
cieszyły się balony towarzystwa z nadrukiem  30 lat  TPK, po które chętnie sięgali najmłodsi.

Malowanie twarzy, skoki na trampolinie, karuzele , strzelanie z łuku oraz stoisko ze świecącymi zabawkami
i gadżetami były wielką atrakcją dla najmłodszych.

TPK ufundowało również nagrodę w postaci książki pt. „Skarby Polski”, została ona wylosowana przez jedną
z osób biorących udział w loterii fantowej, cieszącej się naprawdę dużym powodzeniem.

Podsumowaniem wspomnianych spotkań integracyjnych jest utworzenie przez wiceprezesa TPK Sebastiana 
Wysmołka profilu TPK na Facebooku.  Można tam znaleźć, wiele interesujących zdjęć uwieczniających wcześniej 
wspomniane spotkania integracyjne, oraz 
ciekawe artykuły.

Patrząc z nadzieją w przyszłość warto 
podkreślić, że dzięki takim działaniom, 
towarzystwo odzyskuje swój pierwotny blask
i prężnie rozwija się dalej. Kontynuując po dziś 
dzień swoją wszechstronną działalność TPK 
ożywia kulturalne życie gminy Kruszyna oraz 
zrzesza nowych członków zapraszając tym 
samym wszystkich zainteresowanych do 
zaangażowania i współpracy. 

Zachęcamy również do odwiedzenia Izby 
Pamięci, znajdującej się w Zespole Szkolnym 
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Towarzystwo Przyjaciół Kruszyny Towarzystwo Przyjaciół Kruszyny 

Magdalena WysmołekMagdalena Wysmołek
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Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego to dzień, który prowadzonej przez Stowarzyszenie Fundacji 
zapada w pamięci każdego ucznia na bardzo długo Elementarz, w gimnazjum 146 uczniów a edukacją 
a miesiąc wrzesień to powrót do szkolnej rzeczywistości przedszkolną objętych jest153 wychowanków z czego 15 
i obowiązków. z oddziału przedszkolnego Fundacji Elementarz

1-go września uczniowie ze wszystkich placówkach z Jackowa. 
oświatowych z terenu Gminy Kruszyna  rozpoczęli nowy W okresie przerwy wakacyjnej w placówkach 
rok szkolny 2016/2017. W szkołach odbyły się uroczyste oświatowych zostały wykonane prace remontowe 
akademie. Nauczyciele powitali wychowanków po mające na celu polepszenie warunków nauki i pracy.
wakacyjnej przerwie zachęcając do intensywnej nauki. W Zespole Szkolnym w Kruszynie zostały 

W ó j t  G m i n y  K r u s z y n a  u c z e s t n i c z y ł a pomalowane sale edukacyjne, hol, łazienki, szatnie.
w uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego W Zespole Szkolnym w Widzowie wykonano remont sali 
w Zespole Szkolnym w Kruszynie i Widzowie. gimnastycznej, odnowiono szatnie.

W bieżącym roku szkolnym 2016/2017 w Gminie Na placu Przedszkola w Kruszynie położony został 
Kruszyna naukę rozpoczęło ogółem 545 uczniów chodnik od ulicy Strażackiej, który jest ostatnim 
i wychowanków w tym w szkołach podstawowych 246 elementem kapitalnego remontu obiektu wykonanego
z czego 39 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Jackowie w ubiegłych dwóch latach.

Inauguracja roku szkolnego w gminie Kruszyna

Stowarzyszenie Razem na Wyżyny ogłasza konkursy Wnioski należy składać 
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie bezpośrednio w siedzibie 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez Stowarzyszenia „Razem na 
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów wyżyny" w Mykanowie przy ul. Cichej 72, w dniach od 

00 00Wiejskich na lata 2014-2020 na następujące poniedziałku do piątku w godzinach od 8  do 16 .
przedsięwzięcia wskazane w Strategii rozwoju lokalnego O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do 
kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.
„Razem na wyżyny” na lata 2015-2023 (LSR): Wnioski wraz z załącznikami należy składać na 

odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach wersji · Podejmowanie działalności gospodarczej – limit 
papierowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD, przy środków dostępnych w konkursie – 300 000,00 zł.
czym wersja elektroniczna winna zawierać formularz · Podejmowanie działalności gospodarczej przez 
wniosku o przyznanie pomocy. kobiety – limit środków dostępnych w konkursie
Wzory formularzy, karty oceny zgodności operacji– 225 000,00 zł.
z kryteriami wyboru, Strategia rozwoju lokalnego · Rozwój działalności gospodarczej – limit środków 
kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia dostępnych w konkursie 1 400 000,00 zł.
„Razem na wyżyny, pełna treść ogłoszenia, są dostępne · Niekomercyjna i ogólnie dostępna infrastruktura 
na stronie www.razemnawyzyny.pl oraz w siedzibie 

rekreacyjna i turystyczna wykorzystująca zasoby 
Stowarzyszenia.

LGD – limit środków dostępnych w konkursie – 1 720 
Informacje dotyczące zakresu tematycznego operacji, 

000,00 zł
warunków udzielenia wsparcia, kryteriów wyboru 

Termin naboru wniosków w w/w konkursach: 3-20 
udzielane są w siedzibie Stowarzyszenia oraz pod 

październik 2016 r. 
numerem telefonu: 34 374 00 01 lub 724 043 108.

Stowarzyszenie Razem na Wyżyny
ogłasza konkursy 

Na terenie powiatu częstochowskiego działa obecnie orkiestry repertuaru. Na scenie zaprezentowały się 
16 orkiestr dętych. Wśród nich także orkiestra przy OSP kolejno: Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Dąbrowy Zielonej 
w Kruszynie. W dniu 14 sierpnia 2016 r. w Mykanowie (dyr. Dariusz Pikor), Orkiestra Dęta OSP Karczewice-
odbył się Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych. Ideą Garnek (dyr. Krzysztof Jabłoński), Młodzieżowa 
i celem przeglądu jest zaprezentowanie dorobku Orkiestra Dęta Gminy Poczesna (dyr. Kazimierz Kłosek), 
artystycznego, wymiana doświadczeń i uatrakcyjnienie Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Lelowa (dyr. Agnieszka 
wolnego czasu lokalnym społecznościom. Gradoń), Orkiestra Dęta OSP Kruszyna (dyr. Andrzej 
W imprezie udział wzięło 350 muzyków z 8 orkiestr. Powroźnik), Orkiestra Dęta OSP Kłomnice (dyr. Marcin 

Festiwal rozpoczął się przemarszem orkiestr od Gała), Orkiestra Dęta OSP Rędziny (dyr. Krzysztof 
remizy OSP pod scenę umieszczoną na targowisku Gajowniczek) oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP
„Słoneczny Rynek”, gdzie otwarcia imprezy dokonał w Mykanowie (dyr. Radosław Wochal). Każda z orkiestr 
wicestarosta częstochowski Po krótkim powitaniu po swoim występnie otrzymała pamiątkową statuetkę.
połączone orkiestry zagrały utwory „Happy Marching Występ naszej orkiestry był wyjątkowo żywiołowy
Band” (dyr. Dariusz Pikor) i „Orkiestry Dęte” i spontaniczny. Rock and roll w wykonaniu kruszyńskich 
(dyr. Krzysztof Jabłoński). muzyków porwał do tańca publiczność. 

W kolejnej części festiwalu, licznie zgromadzona Serdecznie gratulujemy Orkiestrze i życzymy dalszych 
publiczność mogła wysłuchać przygotowanego przez sukcesów. 

Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych
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Wrzesień to miesiąc szczególny dla nas, Polaków, dla naszej pamięci historycznej i tożsamości narodowej.  
W tym roku mija 77. rocznica wybuchu II wojny światowej, najtragiczniejszego wydarzenia XX wieku. Wojna 

pozostawiła po sobie rany do dziś niezagojone. Do dziś nie wiemy, gdzie zostały pochowane ciała sześciu milionów 

Polaków, którzy ginęli na wszystkich frontach wojny czy w obozach zagłady.   
W czasie wojny ginęli wszyscy: dzieci, starsi, wojskowi, cywile, prości i uczeni. Wojna dotknęła wszystkich Polaków. 

Nie oszczędziła również mieszkańców Kruszyny i okolic.
W poniedziałek 4 września 1939 roku hitlerowcy dokonali egzekucji na bezbronnej ludności Kruszyny. Pod murem 

miejscowego cmentarza rozstrzelano 40 osób. Pretekstem było zastrzelenie żołnierza niemieckiego, o które 

niesłusznie posądzono  Polaków. Mord bezbronnej ludności cywilnej objął swym zasięgiem również mieszkańców 

Bab, Jackowa i Widzowa. 
Śmierć tych ludzi nie była potrzebna!!!      
Dlatego nie możemy nigdy zapomnieć o tych krwawych wydarzeniach, a naszym obowiązkiem jest oddanie hołdu 

wszystkim poległym.
Obchody 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej miały miejsce 4 września w Kruszynie i w Widzowie.

00O godzinie 11  mieszkańcy Widzowa  uczcili ofiary II wojny światowej.
Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Kościele Nawiedzenia NMP w Widzowie w intencji zamordowanych

4 września 1939 roku mieszkańców Widzowa, którą odprawił ks. proboszcz Zbigniew Jeż. Wzięli w niej udział 

przedstawiciele władz lokalnych na czele z Panią Wójt Jadwigą Zawadzką, radni gminy, poczty sztandarowe Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Widzowie i straży pożarnej z Widzowa, nauczyciele i uczniowie oraz społeczność 

lokalna. 
Po uroczystej mszy nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych oraz wszystkich uczestników uroczystości ulicą Żwirki 

i Wigury w kierunku pomnika upamiętniającego to tragiczne wydarzenie.
Po odśpiewaniu hymnu zabrała głos Pani Wójt, przypominając historię tragicznych wydarzeń II wojny światowej.

W swoim przemówieniu Pani Wójt zaapelowała do młodego pokolenia o pamięć o ofiarach wojny. Następnie uczniowie 

Zespołu Szkolnego w Widzowie przedstawili część artystyczną nawiązującą do minionych wydarzeń. W czasie apelu 

wybrane delegacje oddały hołd poprzez złożenie kwiatów z biało-czerwonymi szarfami.
Dalszy ciąg uroczystości lokalnych miał miejsce w Kruszynie.

00O godz. 16  rozpoczęła się uroczysta msza święta w kościele parafialnym św. Macieja w Kruszynie, którą odprawił ks. 

proboszcz Dariusz Con. Nabożeństwo miało niezwykle podniosły charakter. Uczestniczyły w nim poczty sztandarowe 

jednostek ochotniczych straży pożarnych, poczty Zespołu Szkolnego w Kruszynie, Zespołu Szkolnego

w Widzowie oraz poczet sztandarowy Zespołu Szkół w Węglowicach. Pochylone barwne sztandary podczas 

ofiarowania i dostojne brzmienie pieśni w wykonaniu orkiestry dętej pod kierownictwem pana Andrzeja Powroźnika 

dawały niepowtarzalny, podniosły nastrój uroczystości. 
Po mszy nastąpił przemarsz pod  pomnik pamięci ofiar II wojny światowej.

Oprócz władz samorządowych uroczystość uświetnili swą obecnością: pani poseł Lidia Burzyńska, przedstawiciele 

Starostwa Częstochowskiego, przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny, radni gminy Kruszyna, druhowie 

Ochotniczych Straży Pożarnych, dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie oraz mieszkańcy naszej gminy. Do grona gości 

dołączył Pan Cezary Jan Lis, autor książek: „Kapitan Paweł” i „Miejsca, Ludzie, Wydarzenia”. Obie pozycje opisują 

wydarzenia z okresu wojny na ziemi częstochowsko-radomszczańskiej.
Tę część uroczystości rozpoczęła Pani Wójt Jadwiga Zawadzka, wygłaszając swoje przemówienie, w którym 

wielokrotnie podkreślała, że wojna jest złem, niosącym śmierć niewinnych ludzi. Toteż my, współcześni, powinniśmy 

przeciwdziałać wszelkim przejawom zła na świecie.
Po tych słowach odbył się, przy dźwiękach werbli, apel poległych, po którym poszczególne delegacje złożyły kwiaty 

pod pomnikiem . 
Kolejnym punktem uroczystości była inscenizacja tragicznych wydarzeń II wojny światowej w wykonaniu uczniów 

Zespołu Szkolnego w Kruszynie, która miała miejsce w budynku szkoły. 
Zaprezentowanie sceny rozstrzelania mieszkańców Kruszyny oraz mordu katyńskiego wywołały łzy wzruszenia

w oczach niejednego uczestnika.  
Na zakończenie odbyło się krótkie spotkanie autorskie z Panem Cezarym Lisem.

Dramat II wojny światowej nie jest tylko doświadczeniem, podręcznikową przeszłością, ale i przestrogą dla 

przyszłych pokoleń. Pamiętać o nich będziemy, ponieważ rozumiemy, że naród, który zapomni o swej przeszłości, 

skazany jest na bolesne doznania.
Niech na zawsze w pamięci naszego narodu pozostaną imiona tych, którzy życie oddali dla ojczyzny. To dzięki nim 

możemy żyć teraz w wolnej ojczyźnie. Niech ich niezłomna i bohaterska postawa będzie dla nas drogowskazem

w nauce, pracy i służbie dla Rzeczypospolitej.
Chwała bohaterom!!!

77. rocznica wybuchu II wojny światowej

Justyna Milejska Cień, Magdalena Bugara
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Rajdy rowerowe w gminie Kruszyna są już tradycją. w ostatnim czasie, ciepły pogodny dzień.
00Rowerzyści o godzinie 14  wyruszyli w trasę, która Leśne drogi zachęcają do rowerowych wypraw. W tym 

przebiegała przez Kruszynę, Jacków, Baby, Widzów, roku po raz drugi inicjatywę zorganizowania rajdu 
Widzówek, Bobry, Borki, Szczepocice, Łęg. Pomoc podjęła Wójt Gminy Kruszyna. Termin został ustalony 
serwisową świadczyli strażacy z OSP Kruszynana niedzielę 17 lipca. Na starcie rajdu, obok placu 
i Jacków Meta wyznaczona została w Łęgu w Ośrodku targowego Kruszynie stawiło się 130 osób. Frekwencja 
Rekreacyjnym KEJA. Uczestnicy wyprawy dla ku wielkiej radości, przekroczyła oczekiwania 
uzupełnienia kalorii częstowali się grillowaną kiełbaską organizatorów.

Każdy z wcześniej zgłoszonych uczestników oraz „pajdą” chleba ze smalcem. Już we własnym 
otrzymał pamiątkową zieloną czapeczkę z herbem zakresie można było zjeść wyjątkowo dobrą rybkę 
gminy oraz zapas wody mineralnej. Zgodnie serwowaną przez właścicieli Ośrodka. Biesiadowanie 
z regulaminem Rajdu czapeczki otrzymało pierwsze 70 przedłużyło się do godzin wieczornych. Po czym każdy 
zapisanych osób. Aura wyjątkowo sprzyjała amatorom rowerzysta indywidualnie udał się do swojego miejsca 
rowerowej wyprawy. Niedziela to był jeden z niewielu zamieszkania.

Rajd rowerowy

W ostatnią wakacyjną niedzielę 28.08.2016r. zbiorów płodów rolnych.
Ale!Babki również oryginalnie zaprezentowały się w Przyrowie odbyły się XVII Dożynki Powiatu 

na scenie wykonując dwie pieśni ludowe.Częstochowskiego. Na Powiatowym Święcie Plonów 
Gmina Kruszyna swoja obecność zaznaczyła już po raz kolejny obecna była delegacja naszej gminy, 

ekspozycją w pięknie ozdobionym namiocie. Paniektórą reprezentowały jak zawsze niezastąpione Ale! 
z zespołu Ale!Babki tradycyjnie częstowały gości Babki.
chlebem ze smalcem, ogórkiem kiszonym a także Święto Plonów rozpoczęło się uroczystą mszą 
ciastem. Smakołyki wykonane były przez członkinie świętą w kościele Św. Doroty w Przyrowie w czasie 
zespołu.której poświęcone zostały wieńce dożynkowe 

Na okoliczność dożynek wręczone zostały przez przyniesione przez przedstawicieli poszczególnych 
przedstawic ie l i  Powiatu Częstochowskiego gmin.
wyróżnienia w kategorii:Następnie delegacje z wieńcami, goście
· przodujący producent: dla Państwa Sławomirai gospodarze, tworząc barwny korowód udali się na plac 

i Renaty Knysak z Bab,gdzie odbywała się dalsza część imprezy.
· ekologiczna zagroda: dla Państwa Anny i Macieja Wieniec wykonany własnoręcznie przez Ale!Babki 

Poroszewskich z Bogusławic.symbolizował uwity ze zbóż kosz w którym znajdował 
Wyróżnionym serdecznie gratulujemy.się olbrzymi bochen chleba oraz warzywa i owoce z 

tegorocznych zbiorów. Wieniec symbolizował obfitość 

Byliśmy na dożynkach
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W dniu 11 września 2016 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Widzowie obchodziła jubileusz 90-lecia utworzenia.
Uroczystość rozpoczęła się mszą święta w intencji strażaków w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Widzowie. 
Po zakończeniu mszy pododdziały przemaszerowały w asyście orkiestry dętej z Kruszyny na plac OSP Widzów gdzie 
miały miejsce dalsze obchody jubileuszu. Dowódcą uroczystości był Komendant Gminny druh Paweł Łapeta, który złożył 
meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu przybyłemu na tę uroczystość Wiceprezesowi Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej  dh Krzysztofowi Smeli.

Gości powitała Prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej – Wójt 
Gminy Kruszyna – Jadwiga Zawadzka.
Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych strażaków i działaczy na rzecz OSP w Widzowie.
Jubileusz 90-lecia działalności nie mógłby się odbyć bez rysu historycznego organizacji, który przedstawiła druhna 
Klaudia Musiał.

Początki działalności OSP w Widzowie sięgają roku 1926. Zebrała się wówczas grupa ochotników, którzy postanowili 
założyć ochotniczą jednostkę straży pożarnej. Pierwszą drużynę tworzyło 21 druhów pod przewodnictwem Stanisława 
Kowalskiego, Stanisława Knasia, Antoniego Wrońskiego oraz Stanisława Brzozowskiego.  Celem działania była ochrona 
mienia mieszkańców wsi Widzów. Rola straży wówczas była zupełnie inna niż obecnie. Drewniane zabudowania kryte 
słomą, sterty siana  w obejściach sprzyjały pożarom. Zapewnienie bezpieczeństwa, gotowość bojowa grupy mężczyzn 
była bezcenna.

Same chęci to niestety za mało. Żeby gasić pożar trzeba mieć sprzęt i możliwość transportowania wody. 
Pierwszym pojazdem używanym do celów bojowych był wóz konny zrobiony na zamówienie OSP przez miejscowego 
kowala pana Famulskiego. 

Z każdym rokiem strażaków ochotników przybywało oraz zaangażowanie druhów znacząco wzrastało. Organizacja 
działała i chciała mieć swoja siedzibę. W związku z czym w 1929 roku podjęto prace związane z wybudowaniem remizy. 
Plac, na którym dzisiaj usytuowana jest remiza pozyskano od pana Stanisława Szlęga. Sprzęt gaśniczy oraz materiały na 
budowę strażnicy gromadzono z dochodów z zabaw tanecznych, które odbywały się na tym placu. Budowę remizy 
ukończono w 1932 roku. Ówczesny budynek był skromny i różnił się od dzisiejszego. Ściany były wymurowane
z betonowych pustaków wykonanych przez mieszkańców wsi. Strażnica ta służyła druhom aż do roku 1984. 

W latach powojennych znacznie umocniła się działalność jednostki, ręczna pompa i zakupiona z własnych funduszy 
tuż po wojnie spalinowa „Antonina”, zamontowana na żelaznym wozie służyły do lat 50-tych. Pierwszym samochodem  
bojowym  była DODŻA ( wycofana z eksploatacji w wojsku), a na początku lat 70-tych jeszcze lepszy pojazd ŻUK i kolejna 
motopompa. 
W Widzowie i okolicznych miejscowościach podniósł się dzięki temu stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Warunki lokalowe wciąż pozostawiały wiele do życzenia, wymagały bezwzględnie poprawy. W roku 1974 rozpoczęto 
budowę garaży, w dużym stopniu finansowanych przez społeczeństwo wsi Widzów. W roku 1984 Zarząd OSP przy 
poparciu Naczelnika Gminy Zenona Kowalskiego podjął decyzję o budowie nowej strażnicy. Przystąpiono do rozbiórki 
starego budynku remizy, którego stan techniczny nie kwalifikował do remontu. W 1985 roku wykonano stan surowy 
nowego budynku. W kolejnych latach prace nabierały  większego tempa. W dniu 26 lipca 1988r, dokonano odbioru 
technicznego strażnicy a 31 lipca 1988r nastąpiło uroczyste otwarcie obiektu. Należy wspomnieć, że w czynie 
społecznym przy budowie remizy pracowali druhowie oraz  mieszkańcy  wsi. 

W 1989r w garażu OSP Widzów pojawił się prawdziwy wóz bojowy STAR 244, który przekazany został z Zakładów 
Lniarskich - Częstochowa. Mimo 39 lat eksploatacji nadal „na chodzie”. W 2011 r. dla potrzeb OSP Widzów zakupiony 
został – samochód bojowy MAGIRUS-DEUTZ 256 , który służy do dnia  dzisiejszego. 

W roku 1993 z inicjatywy Zarządu Jednostki, ze zgromadzonych funduszy zakupiono sztandar, który reprezentuje 
jednostkę podczas lokalnych uroczystości. Hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna” wciąż towarzyszy druhom ochotnikom. 

Jubileusz jest okazją do odznaczeń i podziękowań dla zasłużonych działaczy. 
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP nadało Srebrny Medal za 

Zasługi dla Pożarnictwa dla: dh Kamila Klekota, dh Andrzeja Łapety, dh Pawła Łapety.
Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa dla: dh Mileny Broniszewskiej, dh Tomasza Kocińskiego, dh Daniela 
Kołaczkowskiego, dh Pawła Śliwakowskieg, dh Eweliny Wilk, dh Joany Wilk, dh Karola Wiśniewskiego, dh Janusza 
Wysmołka.

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
w Częstochowie nadało w dniu 08.01.2016 odznakę Strażak Wzorowy dla: dh Bera Marcin, dh Błasiak Adrian, dh 
Dobrakowski Piotr, dh Dykty Mateusz, dh Hamala Adrian, dh Majchrzak Dawid, dh Pluta Daniel, dh Sosnecki Marcin, dh 
Stępień Krystian, dh Szlęg Wojciech, dh Śliwakowski Andrzej, dh Włodarczyk Ariel, dh Włodarczyk Paweł.

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
w Kruszynie nadało w dniu 05.01.2016 odznaki za wysługę: 40 lat dla Stanisława Kocińskiego, 35 lat dla Jacka 
Jędrzejkiewicza, 30 lat dla Bogusława Miecznikowskiego i Dariusza Stawskiego, 25 lat  dla Grzegorza Dyksego 
iWojciecha Kluski, 20 lat dla Mariusza Kamińskiego, Przemysława Kruka, Marcina Kucharskiego, dla Tomasza Maja, dla 
Janusza Wysmołka i Tomasza Wysmołka, 15 lat dla Grzegorza Frymusa, Daniela Jędrzejkiewicza, Marcina 
Kamińskiego, Przemysława Kamińskiego, Tomasza Kocińskiego, Grzegorza Rosłońskiego i Wojciecha Szlęga, 10 lat dla 
Marka Michalaka, Pawła Musiała, Andrzeja Śliwakowskiego i Marcina Zasępy.

Pamiątkowymi pucharami w podziękowaniu za trud, poświęcenie i wieloletnią pracę na rzecz Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Widzowie uhonorowani zostali: Henryk Bera, Stefan Bartnik, Jacek Stolarek.

Na pamiątkę Jubileuszu 90-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Widzowie – Wójt Gminy Kruszyna 
Jadwiga Zawadzka przekazała na ręce Prezesa OSP Widzów pamiątkowy puchar.
Impreza zakończyła się koncertem orkiestry dętej z Kruszyny.

90-lecie OSP Widzów
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