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 Szanowni Państwo 
 Od początku bieżącego roku wiele uwagi w mediach społe-
cznościowych i codziennych rozmowach mieszkańców zajmuje temat 
zmiany sposobu użytkowania części budynku strażnicy w Kruszynie. 
Przedmiotowa zabudowana nieruchomość stanowi mienie gminne na 
mocy ustawy komunalizacyjnej z 10 maja 1990 r. Ustawa miała na celu 
wyposażenie jednostek samorządowych w majątek niezbędny do 
realizacji ustawowych zadań. Ochrona przeciwpożarowa niewątpliwie 
do takich zadań należy.  Niepodważalny pozostaje fakt, że obiekt został 
wzniesiony przy udziale finansowym społeczeństwa Kruszyny a także 
faktycznej pracy samych druhów. Nie bez znaczenia był wkład pieniężny 
z budżetu ówczesnego skarbu państwa czyli gminy. Ochotnicze Straże 
Pożarne to najstarsza organizacja społeczna ciesząca się powszechną 
akceptacją ludzi. 50, 70 lat temu polska wieś wyglądała zupełnie inaczej. 
Drewniane domy kryte strzechą stanowiły wielkie zagrożenie pożarowe. 
Pożar trawił cały dobytek rodziny. Realną pomoc nieśli druhowie, 
ochotnicy strażacy. Dziś wieś wygląda inaczej, rola ochotniczych straży 
uległa zmianie, ale nie wolno nam zapomnieć ICH zasług.
 Dziś obiekt przy ul. Strażackiej 2 w Kruszynie wygląda okazale. Jest 
siedzibą OSP Kruszyna ale także miejscem spotkań i imprez 
kulturalnych. Z całym szacunkiem dla druhów, dla ich przedsię-
biorczości, ale nakłady finansowe z budżetu gminy w kilku kolejnych 
latach na remonty i modernizacje są znaczące. Ośmielę się zauważyć, 
że gdyby nie inwestycje gminne obiekt tak by nie wyglądał. Wystarczy 
przywołać w pamięci rok 2010 i wygląd strażnicy jak i garaży dla 
samochodu bojowego.
 Gmina inwestowała w nieruchomość czując się właścicielem mimo 
zawartej w 2008 roku umowy użyczenia z OSP Kruszyna. Oddanie
w ręce strażaków komunalnego obiektu nie oznaczało całkowitej 
rezygnacji z niego. To właśnie w tym budynku w roku 2011 siedzibę 
znalazła orkiestra dęta a w roku 2016 klub sportowy Kmicic Kruszyna. 
Głęboki lifting przeżyła sala główna, która została odmalowana, 
wyposażona w stoły i krzesła, kompleksowo wyremontowane zostały 
sanitariaty. Działania te podyktowane były troską o utrzymanie 
standardu budynku ale także zapewnienie lokalnej społeczności 
miejsca spotkań towarzyskich czy zebrań wiejskich. 
Dziś mogę powiedzieć, że nieszczęśliwie się składa, że gmina Kruszyna 
nie ma domu kultury z pięknym zapleczem socjalnym, ale zawsze jest 
coś ważniejszego do zrobienia. Na wszystko nas nie stać.
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 W myśl przysłowia „jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma” remiza świetnie zaspakajała potrzeby 
lokalnej społeczności, aż do momentu kiedy należało pomyśleć o znaczącej grupie społecznej jaką są 
seniorzy. 4 lata temu zawiązało się Koło Seniorów, które szybko zyskuje coraz to nowych członków.
Oni także chcieliby mieć kawałek „dachu nad głową”. Rządowy program Senior+ dał możliwość pozyskania 
150 tys zł na urządzenie pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność najstarszych obywateli. Za takie 
pieniądze wybudować niestety nie da się nowego obiektu. Pomyślałam więc o części budynku strażnicy,
w którym od wielu lat działa hurtownia odzieży. Nie mam wiedzy na temat popytu sprzedawanych 
materiałów, ale „coś” musi się odbyć kosztem „czegoś”. Większość mieszkańców Kruszyny zaopatruje się w 
odzież w pobliskim Radomsku czy Częstochowie. Poza tym istnieje możliwość zakupu  niezbędnej 
garderoby na rynku w każdy wtorek. Karmiąc się takim przeświadczeniem wybrałam ideę stworzenia 
miejsca dla seniorów przy dodatkowym argumencie, że remiza jest własnością gminy Kruszyna
 Umowa użyczenia jaką posiadają druhowie podlega rozwiązaniu. Pouczenie takie jest w niej zawarte. 
Biorący w użyczenie musi mieć taką świadomość. W przypadku umowy zawartej pomiędzy gminą Kruszyna 
a OSP Kruszyna okres wypowiedzenia wynosi 6 miesięcy. Wypowiedzenie takie wystosowałam z końcem 
roku2018 r. Termin rozwiązania umowy nastąpi 30 czerwca br.  I w tym momencie „rozpętała się straszna 
burza”, można było przeczytać na forach o likwidacji prężnie działającej, zarejestrowanej w Krajowym 
Systemie Ratownictwa Gaśniczego jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie. Nie umiem tego 
wyjaśnić i zrozumieć, ale pewnie zabrakło w którymś momencie dialogu lub dobrej woli do jego podjęcia. 
 Z zaistniałym problemem zapoznałam Radę Gminy. Do tej pory radni nie wyrazili swojego stanowiska
w formie wiążącej uchwały.
 W dniu 02.02.2019 r OSP Kruszyna złożyła do Rady Gminy wniosek o podjęcie uchwały w sprawie 
przekazania w formie darowizny całej nieruchomości położonej w Kruszynie przy ul. Strażackiej 2. I tu znów 
napotykam na problem. Gospodarowanie mieniem komunalnym odbywa się na podstawie ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami. Art. 13 wyżej cytowanej ustawy określa zasady obrotu 
nieruchomościami gminnymi. Darowizna jest możliwa tylko w przypadku realizacji celu publicznego. 
Definicję celu publicznego precyzuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.08.2004 r w sprawie 
określenia rodzajów nieruchomości uznanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa. 
W katalogu tych nieruchomości nie ma zapisu dla potrzeb ochotniczych straży pożarnych. Siłą rzeczy 
wniosek musi być oddalony.  Uchwała w tej sprawie została podjęta na sesji w dniu 27 marca 2019 r. 
 Poza tym, nawet gdyby była możliwość prawna nie odważyłabym się wykonać darowizny jedynego 
obiektu w Kruszynie, który pełni wiele ról dla mieszkańców na rzecz jednego stowarzyszenia jakim jest 
jednostka straży. Pomijam już poniesione koszty remontów, ale budzi moją wątpliwość fakt czy nie 
zakłóciłabym  równego traktowania wszystkich mieszkańców. Przecież nie wszyscy są związani ze strażą. 
Pytam sama siebie co byłoby gdyby wszystkie jednostki straży zwróciły się o darowanie im obiektów, a może 
nie tylko strażacy, może kluby sportowe chciałyby boiska. A jaką mam gwarancję dalszych losów obiektów. 
Czy na zawsze pozostałyby w rękach obdarowanych? 
 W między czasie otrzymałam zapewnienie przekazania środków finansowych w wysokości 150 tys. zł 
na urządzanie pomieszczenia dla działalności seniorów. 
 Analizując powyższe fakty przecież nikt nikomu krzywdy nie robi, nikogo nie lekceważy.
Jednostka straży będzie dalej działać, będzie dbała o nasze bezpieczeństwo i seniorzy będą czuć się 
dowartościowani, będą mieli „swój kawałek podłogi”. 
 Zawsze po burzy wychodzi słońce. Chcę wierzyć, że już wkrótce i ta sprawa znajdzie szczęśliwy finał. 
Trzeba tak mało, tylko trochę dobrej woli i zrozumienia. Wiosenne słońce wyzwalające optymizm na pewno 
w tym pomoże i dzieląc się święconym jajkiem powiemy sobie „i po co nam to było..”
 Życzę Państwu obfitości łask zmartwychwstałego Chrystusa.

Jadwiga Zawadzka - Wójt Gminy

Stop wypalaniu traw
Lubimy książki ze szczęśliwym zakończeniem!
Jestem rodzicem i śmierć moich dzieci nie jest mi obojętna. Śmierć dzieci zwierząt leśnych, polnych
i łąkowych nie jest obojętna rodzicom tych zwierząt.
Jestem dzieckiem i nie mogę patrzeć obojętnie na śmierć moich rodziców. Śmierć rodziców zwierząt 
leśnych, polnych i łąkowych nie jest obojętna dzieciom tych zwierząt.
Naprawdę nie różnimy się niczym – cierpimy tak samo.
Sprzątanie pola czy łąki może zajmie mi trochę więcej czasu, ale czyste sumienie jest dla mnie bardzo 
ważne.
Zapałki zostawiam w domu! Lubię życie ze szczęśliwym zakończeniem!
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Budżet Gminy na rok 2019
W dniu 27 grudnia 2018 roku Rada Gminy Kruszyna uchwaliła budżet Gminy na rok 2019.
W ujęciu tabelarycznym przedstawia się on następująco:

Pochodzenie planowanych dochodów to: dochody własne - 7 090 354 zł, dotacje - 7 650 902 zł,
subwencje - 7 990 917 zł. Strukturę dochodów przedstawia wykres:

Planowane wydatki według przeznaczenia przedstawiają się następująco: 

styczeń / luty / marzec 2019
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Jak wynika z przedstawionych danych, tradycyjnie najwięcej wydatków skierowanych jest do szkół
i przedszkoli na terenie gminy (31%). Na drugim miejscu podium uplasowały się wydatki nazwane 
„Rolnictwo i łowiectwo” (23%). W dziale tym kryje się nic innego, jak działania dotyczące rozbudowy 
kanalizacji na terenie naszej Gminy. Trzecie miejsce zajmują wydatki na pomoc społeczną i pomoc rodzinie 
(wypłata zasiłków, świadczeń rodzinnych, 500+) – to 20% wszystkich wydatków.
Ponieważ mieszkańców zawsze najbardziej interesują inwestycje, które Gmina zamierza zrealizować, 
przedstawiamy wykaz zaplanowanych zadań:

styczeń / luty / marzec 2019
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Jak wynika z przedstawionej tabeli, Gmina planuje przeznaczyć ogromna kwotę – w stosunku do dochodów 
- na realizację inwestycji. Wszystkie zaplanowane zadania są istotne dla mieszkańców Gminy, mają 
znaczący wpływ na polepszenie warunków życia. W chwili uchwalania budżetu główne źródło ich 
finansowania stanowią pożyczki i kredyty. Zwykle w trakcie roku budżetowego pojawiają się różnego 
rodzaju konkursy, gdzie można aplikować  o pieniądze na konkretne zadania. Biorąc pod uwagę lata 
poprzednie gmina Kruszyna uzyskała znaczące wsparcie ze środków zewnętrznych i nie było konieczności 
zaciągania wszystkich zaplanowanych kredytów. Projekt budżetu został pozytywnie oceniony przez 
Regionalna Izbę Obrachunkową. Gwarantuje stabilność finansową gminy Kruszyna.
Uchwalony budżet w ciągu roku podlega wielu zmianom. Należy się więc spodziewać, że wartość i ilość 
realizowanych zadań ulegnie zmianie. 
Chcących dokładniej zapoznać z się z założeniami budżetu Gminy Kruszyna na rok 2019 zapraszamy na 
stronę BIP Gminy Kruszyna, gdzie w zakładce Prawo lokalne/Budżet znajdują się opracowania dotyczące 
budżetu Gminy Kruszyna.

Dotacje dla organizacji pozarządowych
 W ramach współpracy z organizacjami poza-
rządowymi na wsparcie realizacji zadań publi-
cznych ogłoszone zostały dwa konkursy ofert:
· Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na 
terenie gminy Kruszyna w roku 2019
· Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 
społecznym w roku 2019
Na pierwsze zadanie w budżecie gminy zapla-
nowane zostało 60 000 zł. Celem tego zadania jest 
wspieranie działalności klubów sportowych 
działających na terenie naszej gminy w popularnej 
dyscyplinie jaką jest piłka nożna. Dofinansowanie 
wynosi nie więcej niż 95% całości zadania. Środki 
finansowe mogą być wydatkowane na wyna-
grodzenie trenerów, opłaty w OZPN (startowe), 
transport zawodników na mecze, utrzymanie 
obiektów sportowych – boisk, zakup strojów 
sportowych itp.
Po analizie złożonych ofert przyznane zostały 
następujące dotacje:
1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Kmicic” 
Kruszyna w kwocie 24 900 zł
2. Klub Sportowy „Płomień” Lgota Mała w kwocie 
17 100 zł 
3. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Polonia-
Unia” Widzów w kwocie 18 000 zł
Na zadanie przeciwdziałanie uzależnieniom

i patologiom społecznym z funduszu pochodzą-
cego z opłat z tytułu sprzedaży napojów alkoho-
lowych przeznaczone zostało 10 000 zł. Celem 
tego zadanie jest organizowanie przez lokalne 
stowarzyszenia różnego rodzaju form spędzania 
wolnego czasu przez dzieci i młodzież.
Uświadamianie zagrożeń związanych ze spoży-
waniem alkoholu szczególnie w wieku młodzień-
czym oraz szkodliwości narkotyków i dopalaczy. 
Organizacje pozarządowe już niejednokrotnie 
wykazały inwencję twórczą w tego typu zajęciach. 
Po analizie złożonych ofert przyznane zostały 
następujące dotacje: 
1. Towarzystwo Przyjaciół Kruszyny z Kruszyny
w kwocie 2 200 zł na dodatkowe zajęcia z języka 
angielskiego  
2. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Kmicic” 
Kruszyna sekcja łucznicza, w kwocie 2 550 zł na 
zorganizowanie zawodów łuczniczych, zakup 
sprzętu, przewóz młodych łuczników na turniej 
Robin Hooda 
3. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Polonia 
Unia” Widzów sekcja piłki ręcznej w kwocie 2 450 zł 
na prowadzenie zajęć z piłki ręcznej .
4. Stowarzyszenie „Pomocy obywatelskiej na 
rzecz wiedzy, edukacji i rozwoju POWER”
w Lgocie Małej w kwocie 1 350 zł na zorgani-
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zowanie festynu z okazji Dnia Dziecka
5. Klub Sportowy „Płomień” w Lgocie Małej
w kwocie 1 450 zł na rozpoczęcie działalności 
sekcji piłki ręcznej

Realizacja zadań zakończy się 31.12.2019 r.
Podmioty zobowiązane są do złożenia sprawo-
zdań z wykorzystania dotacji.

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami
 Zmiana stawek opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi związana jest ze 
wzrostem kosztów funkcjonowania systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi w naszej 
gminie.
 Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu 
czystości i  porządku w gminach system 

gospodarki odpadami komunalnymi ma być 
systemem samofinansującym. W związku
z powyższym, w celu zapewnienia środków na 
jego prawidłowe funkcjonowanie, konieczne jest 
pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby 
wystarczała ona na realizację całości zadania, do 
którego gmina została zobowiązana.

Właściwa segregacja odpadów komunalnych
 Informujemy, że w dniach odbioru odpadów 
komunalnych będą przeprowadzane na terenie 
gminy Kruszyna kontrole prawidłowej segregacji 
o d p a d ó w.  G ł ó w n ą  p r z y c z y n ą  p o d j ę c i a 
powyższych działań jest zgłaszana przez firmę 
odbierającą odpady niewłaściwa bądź niepełna 
segregacja odpadów w gospodarstwach domo-
wych. 
 Analiza sprawozdania złożonego przez firmę 
odbierającą odpady komunalne z terenu gminy 
Kruszyna za rok 2018 wykazała, iż masa odpadów 
zbieranych w sposób selektywny jest niska,
a rosną ilości odpadów zmieszanych, co będzie 
skutkować nieosiągnięciem wymaganego pozio-
mu recyklingu, a w dalszej kolejności nałożeniem 
na gminę kar pieniężnych. Sytuacja powtarzająca 
się w każdym roku będzie powodować podwyższe-
nie stawek opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Deklarując selektywną zbiórkę 
odpadów, mieszkaniec zobowiązany jest do 
segregowania  plastiku i metalu, szkła, papieru 
oraz odpadów biodegradowalnych. Takie odpady 
nie mogą trafiać do odpadów zmieszanych.  
Zadaniem mieszkańców jest oddawanie odpadów 
należycie przygotowanych i posegregowanych.
W przypadku gdy w odpadach zmieszanych 
znajdą się odpady nadające się do ponownego 
wykorzystania czyli odpady segregowane, 
pojemniki nie będą odbierane przez firmę bądź po 
ich odebraniu  będzie naliczona wyższa stawka.
 W związku z powyższym, prosimy mieszkań-
ców o przestrzeganie zasad segregacji odpadów 
oraz o oddawanie odpadów komunalnych zgodnie 
ze złożoną w Urzędzie Gminy deklaracją o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Psy wałęsające się, ale nie bezdomne
 W ostatnim czasie na terenie Gminy Kruszyna 
nasiliło się zjawisko wałęsających psów.
W większości psy mają swoich właścicieli, a poja-
wiające się tzw. „bezdomne” psy to głównie 
zwierzęta niedopilnowane przez właścicieli.
 Przypominamy właśc ic ie lom zwierząt
o podstawowych obowiązkach: zabezpieczeniu 
posesji przed wydostaniem się zwierzęcia poza jej 
teren, prowadzeniu psów poza swoimi posesjami 
na smyczy, nie wprowadzanie zwierząt do 
obiektów użyteczności publicznej, nie wprowa-

dzaniu psów do parków i placów zabaw.
 Pozostawienie psa bez opieki w miejscu 
publicznym skutkować będzie karami z art. 77. 
Kodeksu wykroczeń postaci mandatów karnych 
lub wnioskami do Sądu.
 Apelujemy do mieszkańców o niezwłoczne 
zgłaszanie organom Policji stwierdzonych 
przypadków przebywania psów poza posesjami
i bez opieki ludzi oraz udzielanie pomocy
w czynnościach zmierzających do ustalenia ich 
właścicieli. 

Senatorska Infolinia Senioralna
 W ramach kampanii „Polska Przyjazna Osobom Starszym” działa Senatorska Infolinia Senioralna. 
Czynna jest w każdy poniedziałek w godzinach 8:00 – 16:00 pod numerem telefonu 512 652 800.
 Z infolinii mogą korzystać osoby starsze, które nie mogą poradzić sobie z występującymi w ich rodzinach 
problemami, czują się osamotnieni, czy tylko chcą porozmawiać o swoim trudnym położeniu. 
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Kochasz dzieci nie pal śmieci!
 Zamieszczone poniżej informacje mają na celu 
uświadomić Państwu konsekwencje, jakie wiążą 
się ze spalaniem odpadów w piecach domowych, 
jak również na wolnym powietrzu oraz wskazanie 
prawidłowego sposobu postępowania z odpadami, 
co pozwoli uniknąć sankcji i przyczyni się do 
poprawy stanu powietrza w naszej Gminie.
Spalając śmieci:
· trujemy samych siebie i naszych najbliższych
· niszczymy najbliższe nam środowisko przyro-
dnicze
· narażamy się na straty materialne
· łamiemy prawo.
Gmina Kruszyna od lipca 2013 roku zapewnia 
możliwość pozbycia się wszystkich odpadów 
komunalnych na zasadach określonych w Regu-
laminie utrzymania czystości i porządku.
Na terenie Gminy obowiązuje zakaz spalania liści, 
trawy i innych pozostałości roślinnych.
Uwarunkowane jest to faktem, że odpady te są 
objęte obowiązkiem selektywnego zbierania
i Gmina zapewnia ich odbiór.
Chociaż umożliwione jest odbieranie odpadów 
komunalnych zmieszanych i  zebranych 
selektywnie u źródła, to jednak wielu ludzi nie 
korzysta z tych możliwości, wybierając świadomie 
lub nieświadomie inne sposoby.
Najgorszy z możliwych to spalanie odpadów 
komunalnych oraz tworzyw sztucznych w domo-
wych piecach lub na terenie posesji. Podczas 
procesu spalania takich tworzyw jak np. plastikowe 
opakowania, folia oraz gum czy opon uwalnia się 
do powietrza wiele szkodliwych i trujących 
substancji, które wcześniej były wykorzystywane
w produkcji tych tworzyw, jako barwniki, stabili-
zatory, utwardzacze itp. Występują tam również 
metale śladowe jak ołów, rtęć, kadm, chrom.
Podczas spalania wydzielają one dużo gryzącego 
dymu, w którym znajduje się trujący tlenek węgla 
oraz dwutlenek węgla.
W wyniku niekontrolowanego spalania odpadów 
powstają także nowe substancje szkodliwe. 
Najgroźniejszymi z nich są furany i dioksyny.

Dioksyny należą do najbardziej trujących, 
rakotwórczych substancji na świecie, są 10 000 
razy bardziej trujące od cyjanku potasu, lecz ich 
działanie nie jest natychmiastowe. Dioksyny 
należą do grupy cichych zabójców, ich oddziały-
wania na organizmy żywe są powolne, lecz 
skuteczne.
Zanieczyszczenia z domowych pieców rozprze-
strzeniają się i opadają na najbliższe otoczenie, 
stopniowo zatruwając glebę i przydomowe 
ogródki.
A więc kto lekkomyślnie spala plastik, oleje, gumy 
itp. w palenisku domowym lub na swojej posesji, 
bezpośrednio na powierzchni ziemi, truje siebie, 
środowisko i nas wszystkich. Im bliżej źródła 
spalania, tym stężenie trucizn w powietrzu i na 
gruncie jest większe.
Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach: kto, wbrew przepisowi art. 155, 
termicznie przekształca odpady poza spalarnią 
odpadów lub współspalarnią odpadów podlega 
karze aresztu albo grzywny. 
Art. 155 brzmi: Termiczne przekształcanie 
odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach 
odpadów lub we współspalarniach odpadów.

PAMIĘTAJ!
Domowy piec nie jest przeznaczony do 
spalania śmieci! 
Dla naszego wspólnego dobra, a zwłaszcza dla 
dobra naszych dzieci pamiętajmy, że spalanie 
tworzyw sztucznych nie powoduje ich 
zniknięcia, lecz prowadzi tylko do zmiany 
postaci w bardzo niebezpieczne substancje, 
które kumulują się w powietrzu, skąd je 
wszyscy wdychamy.
Apeluję, zatem do wszystkich mieszkańców
o definitywne zaprzestanie stosowania dotych-
czasowych praktyk spalania odpadów.
Przypominam mieszkańcom o obowiązującym 
ustawowo zakazie spalania odpadów w pie-
cach domowych.
Gorąco zachęcamy do dbania o czystość 
otaczającego nas środowiska!

Dofinansowanie na usuwanie wyrobów
zawierających azbest w 2019 roku
 Przypominamy, iż nabór wniosków na demon-
taż i usunięcie wyrobów zawierających azbest
z terenu nieruchomości  jest prowadzony w trybie 
ciągłym do momentu złożenia przez Gminę 
Kruszyna wniosku o dofinansowanie  z WFOŚiGW 
w Katowicach w 2019 r., natomiast wnioski złożone 
po tym terminie będą brane pod uwagę przy 
kolejnym pozyskiwaniu dotacji.
 Właściciele nieruchomości zainteresowani 

udziałem w programie powinni złożyć w Urzędzie 
Gminy Kruszyna, ul. Andrzeja Kmicica 5, 42-282 
Kruszyna, pokój 6A – komplet dokumentów.
Wzory wniosków oraz załączników można pobrać 
w urzędzie gminy oraz ze strony internetowej 
urzędu www.kruszyna.pl. Wniosek obejmować 
będzie planowane prace z zakresu demontażu, 
odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów 
zawierających azbest.
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 W przypadku ubiegania się o dofinansowanie 
na demontaż lub odbiór azbestu, który w momen-
cie składania wniosku jest jeszcze na dachu, 
wnioskodawca ma obowiązek zgłosić planowaną 
wymianę pokrycia dachowego w Starostwie 
Powiatowym w Częstochowie.

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi 
zobowiązania mogącego być podstawą do 
roszczeń. Dofinansowanie nastąpi pod warun-
kiem przyznania dotacji na to zadanie dla 
Gminy Kruszyna. Dofinansowanie nie obej-
muje kosztów związanych z zakupem
i montażem nowych pokryć dachowych.

Budowa autostrady A1
 Ministerstwo Infrastruktury i Generalna 
Dyrekcja dróg Krajowych i Autostrad zaplanowały, 
że po upływie kilku lat będziemy mieć możliwość 
przejechania z nad morza do południowej granicy 
kraju jednolitym ciągiem autostradowym. 
 Plany inwestycyjne przewidują, że w 2019 roku 
zostaną  oddane do użytku odcinki Autostrady A1 
stanowiące obwodnicę Częstochowy, od węzła 
Rząsawa i dalej w kierunku południowym do 
Pyrzowic. Z udostępnianych informacji medialnych 
wynika, iż odcinek obejmujący obwodnicę 
Częstochowy zostanie zakończony z rocznym 
opóźnieniem.
Natomiast ostatni brakujący fragment Tuszyn-
Częstochowa ( dł. ok. 81 km), zostanie oddany do 
użytku w 2022 roku. Zakres inwestycji został 
podzielony na 5 odcinków oznaczonych literami od 
A do E. 
Na tym fragmencie inwestor już na wstępie boryka 
się z istotnymi problemami. Pomimo złożenia 
wiążących ofert przetargowych, wszyscy poten-
cjalni wykonawcy odmówili podpisania umowy na 
odcinek od Piotrkowa Trybunalskiego do 
Kamieńska. Aktualnie trwa postępowanie w dru-
gim przetargu.
 Autostrada będzie budowana w formuje „Projektuj 
i wybuduj”. W takim trybie realizacji, wybrani
w p rze ta rgach  wykonawcy,  bazu jąc  na 
dokumentacji budowlanej stanowiącej podstawę 
do wydanych wcześniej w trybie tzw. specustawy 
drogowej, Decyzji Zezwalających na Realizację 
Inwestycji Drogowych (ZRID), opracują projekty 
wykonawcze i zrealizują roboty budowlane.
Obwodnica Częstochowy i odcinki położone na 
południe od niej, są budowane po nowej trasie.  
Zupełnie odmienna sytuacja jest na fragmencie 
Tuszyn-Częstochowa, na którym autostrada 
będzie budowana po śladzie obecnej drogi 
krajowej Nr 1.
Część autostrady przebiegająca przez obszar 
Gminy Kruszyna wchodzi w skład odcinka E, od 
granicy województwa łódzkiego/śląskiego do 
węzła Rząsawy (bez węzła), tj. początku 
obwodnicy Częstochowy. Jest to odcinek, którego 
długość wynosi 16,9 km.
Zamiast tradycyjnego „asfaltu”, nawierzchnia 

zostanie wykonana z betonu cementowego.
Podstawowe parametry techniczne autostrady:
· przekrój dwujezdniowy,
· trzy pasy ruchu w każdym kierunku szerokości 
po 3,75 m,
· pasy awaryjne  szerokości po 3,0 m,
· szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami 
5,0 m, 
· prędkość projektowana  Vp=120 km/h.
 W obrębie Gminy Kruszyna, w miejscach 
istniejących skrzyżowań z drogami lokalnym 
(powiatowymi i gminnymi) powstaną nowe obiekty 
inżynierskie umożliwiające bezkolizyjne przekra-
czanie autostrady. Będą zlokalizowane w tych 
samych miejscach jak obecne lub z bardzo 
niewielkimi przesunięciami. W każdym z nich 
drogami lokalnymi będziemy przejeżdżać pod 
autostradą. W tym zakresie istotne  jest 
skrzyżowanie z drogą powiatową Wikłów-Łęg, na 
którym wcześniej planowano przejazd poprzeczny 
nad autostradą.
Dla zabezpieczenia szlaków migracji dla zwierząt, 
na terenie naszej gminy zostaną wybudowane nad 
autostradą trzy przejścia dla dużych zwierząt a pod 
autostradą dziewięć przejść dla gadów i płazów.
Na odcinku przebiegającym przez Gminę 
Kruszynie nie powstanie węzeł drogowy umożli-
wiający włączanie się do ruchu autostradowego 
bądź zjazd z autostrady.
Natomiast zgodnie z zapewnieniami Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zaplano-
wano budowę drogi dojazdowej od miejscowości 
Bogusławice do węzła autostradowego Mykanów 
(dawna nazwa Kościelec). W projekcie jest to 
droga oznaczona symbolem DL07, o proje-
ktowanej prędkości 40 km/h i klasie technicznej L.
Mieszkańcy Gminy Kruszyna składają podzię-
kowanie, wszystkim instytucjom i osobom, które 
swoim działaniem przyczyniły się do uwzględ-
nienia postulatu mieszkańców naszej gminy, 
rekompensującego chociaż częściowo utratę 
obecnego dogodnego połączenia z Częstochową
i Radomskiem.
Wykonawcą zadania jest firma POLAQUA ul. 
Dworska 1, 05 – 500 Wólka Kozokowska. Umowa 
opiewa na kwotę 596,5 mln zł.
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Aktualnie prowadzone są prace przygotowawcze 
obejmujące m. in.:
- usuwanie drzew i krzewów,
- sporządzenie  projektów wykonawczych,
- opracowanie projektów organizacji ruchu 
drogowego na czas budowy autostrady.
Ze strony Gminy Kruszyna wniesiono uwagi 
dotyczące rozwiązań technicznych przejazdów 
pod autostradą, zakresu przebudowy dróg 
dojazdowych do tych przejazdów oraz wstępnych 
projektów organizacji ruchu na czas wykonywania 
inwestycji. W tej problematyce prowadzona jest 
pisemna korespondencja z inwestorem, którym 
jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych

i  Autost rad Oddzia ł  w Katowicach oraz 
wykonawcą,  firmą POLAUQA oraz prowadzone 
są rozmowy podczas bezpośrednich spotkań.
Należy się spodziewać, że podczas realizacji 
zadania wystąpią uciążliwości w komunikacji 
lokalnej obejmującej przejazd przez DK1 w relacji 
wschód-zachód oraz trudne do przewidzenia 
perturbacje w komunikacji w kierunku Częs-
tochowy i Radomska. Dlatego samodzielnie i we 
współpracy z samorządami gmin Mykanów, 
Kłomnice i Rędziny oraz Powiatu Często-
chowskiego, prowadzimy działania aby zminimali-
zować utrudnienia komunikacyjne w czasie 
budowy autostrady. 

Za zasługi dla powiatu
 16 lutego w Filharmonii Częstochowskiej 
odbyła się XVIII Gala Wyróżnień Starosty 
Częstochowskiego „Za zasługi dla powiatu” wraz
z wręczeniem statuetek i  dyplomów dla 
nominowanych osób. Udział w Gali wzięło ponad 
700 osób, w tym m.in. parlamentarzyści, 
przedstawiciele władz województwa śląskiego, 
miasta Częstochowy, powiatu częstochowskiego 
oraz nominowani.
 Statuetki przyznawane są w kilku kategoriach, 
m.in. Edukacja i Kultura, Osobowość Roku, 
Samorządność i Przedsiębiorczość, Sport
i Turystyka, Polityka Społeczna, Wydarzenie 
Roku, a do otrzymania statuetki nominowane są 
osoby, które w szczególny sposób przyczyniły się 
do promocji i rozwoju swoich gmin i miejscowości.
W tej edycji do Statuetki Starosty w kategorii 
Samorządność i Przedsiębiorczość z terenu 
Gminy Kruszyna został zgłoszony Prezes 
Stowarzyszenia „Przyszłość jest w nas” - Mariusz 
Dobrakowski. Zgłoszenia kandydatury dokonał 
Przewodniczący Rady Gminy.
Zgłaszając kandydaturę Prezesa Przewodniczący 
Rady kierował się dotychczasowymi osiągnięciami 
Stowarzyszenia. Stowarzyszenie zostało 
formalnie zarejestrowane w 2013 roku, a jego 
dotychczasowa działalność to m.in. integracja 
społeczności lokalnej, organizacja eventów, 
propagowanie turystyki oraz pozyskiwanie 
środków unijnych dla realizacji lokalnych 
projektów. Stowarzyszenie „Przyszłość jest w nas” 
jako jedno z pierwszych z terenu naszej Gminy 
pozyskało środki unijne, oraz zrealizowało
i rozliczyło następujące zadania: 
1. „Budowa zbiornika wodnego w Widzowie”, 
2. „Budowa i zagospodarowanie terenu wokół 
zbiornika wodnego w Widzowie”
3. „Budowa ogólnodostępnego boiska obok 

szkoły w Widzowie”. 
 W styczniu bieżącego roku Stowarzyszenie 
przygotowało i złożyło czwarty projekt o pozy-
skanie środków unijnych, a obecnie czekamy na 
jego rozstrzygnięcie. W przypadku pozytywnego 
rozstrzygnięcia zadanie będzie realizowane na 
terenie kilku miejscowości naszej Gminy.
Ponadto Stowarzyszenie było organizatorem 10 
eventów (pikników integracyjnych) w tym m.in. 
turnieju rycerskiego, pokazu szlachty polskiej, 
zawodów STRONG-MAN, pokazów wojska 
polskiego z okresu kampanii wrześniowej 1939r, 
pokazów TAEKWONDO oraz corocznie przez 
ostatnie trzy lata organizowało zawody wędkarskie 
na wybudowanym zbiorniku wodnym w Widzowie. 
Stowarzyszenie jest również organizatorem 
spływów kajakowych, zimowych kuligów oraz 
wycieczek turystyczno – krajoznawczych. 
Dotychczas organizowaliśmy wyjazdy do 
Zakopanego, Nidzicy, Sandomierza, Baranowa 
Sandomierskiego, Wisły, Pieskowej Skały, 
Torunia, Malborka, Kwidzyna, Sztumu, a w po-
przednim roku również 10 dniowego wyjazdu do 
Albanii i Grecji. 
 W tym roku statuetka Starosty w kategorii 
Samorządność i Przedsiębiorczość powędrowała 
do burmistrza Koniecpola, jednak już sama 
nominacja jest dla Stowarzyszenia dużym 
wyróżnieniem.
 Jako Prezes Stowarzyszenia chciałbym 
podziękować za to wyróżnienie i zadedykować je 
Zarządowi Stowarzyszenia, byłemu Prezesowi 
oraz wszystkim członkom i sympatykom naszego 
Stowarzyszenia. To dzięki Waszej działalności
i zaangażowaniu możemy realizować wiele zadań 
służących mieszkańcom naszej miejscowości oraz 
gminy. Dziękuję Wam za to, że jesteście i aktywnie 
włączacie się w działalność Stowarzyszenia.
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Teatr amatorski w Kruszynie
 Od czasów renesansu na dworach magnackich 
powstawały teatry zawodowe, półzawodowe lub 
amatorskie, natomiast na dworach mniej zamożnej 
szlachty - tylko amatorskie. Historycy sądzą, że na 
świetnym niegdyś dworze kruszyńskim, w czasie, 
gdy jego właścicielem był Denhoff, również 
odbywały się spektakle w specjalnie do tego celu 
przeznaczonym budynku.
Drzeworyt przedstawiający teatr oraz „Dom 
aktora” opublikowano w piśmie „Kłosy” w 1868r. 
Czytamy tam: „Gmach noszący nazwę „Teatru” 
jest dziś jeszcze piękną ruiną […]. W nim dawano 
widowiska sceniczne, o których żadnego śladu nie 
mamy, jakkolwiek wątpić nie możemy, że gmach 
ten służył wyłącznie na cel przedstawień 
dramatycznych”.
W wyniku przebudów dokonanych przez 
Lubomirskich obiekt faktycznie przestał istnieć.
W połowie XIX wieku teatr amatorski w Polsce 
odgrywał dużą rolę w budowaniu świadomości 
narodowej i podtrzymaniu kultury polskiej
w czasach zaborów. 
Pod koniec wieku XIX można było zaobserwować 
rozwój teatru ludowego na terenach wiejskich. 
Organizowano duże widowiska, spektakle 
plenerowe z udziałem nawet kilkuset wykonaw-
ców. 
Pod koniec XX wieku teatry amatorskie przeniosły 
się pod opiekę regionalnych Domów Kultury, choć 
zdarzają się przypadki niezależnej działalności 
teatrów amatorskich w żaden sposób z nimi nie 
związanych. 
Również w naszej miejscowości działała grupa 
teatralna założona po II wojnie światowej przez 
Wiktorię Marszałek, matkę Antoniego Marszałka, 
założyciela Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny. 
Według relacji Marii Dobrzańskiej-Klekot, teatr 
funkcjonował na wysokim poziomie. Wystawiano 
tak ambitne dzieła, jak „Krakowiacy i górale” 
Wojciecha Bogusławskiego czy „Ułan i młynarka” 
Roberta Rydza. Grupa występowała nie tylko
w Kruszynie, ale wyjeżdżała do okolicznych 
miejscowości, np. Kłomnic, Radomska. Pani Maria 

Dobrzańska pamięta spektakle, w których wystę-
powała oraz dekorowała scenę i charakteryzowała 
aktorów jej mama. 
Teatr kruszyński pozwalał ówczesnym mieszkań-
com na oderwanie się od codzienności trudnych, 
powojennych czasów. Elektryzował pięknem
i profesjonalizmem, przekazywał wartości 
patriotyczne oraz krzewił kulturę Polską na wsi. 
Grupa aktorów organizowała również zbiórki 
funduszy na szczytne cele. W dowód wdzięczności 
dla założycielki teatru oraz chóru lokalna 
społeczność ufundowała tablicę upamiętniającą 
działalność pani Wiktorii Marszałek, obecnie 
znajduje się ona w Kościele parafialnym
w Kruszynie. Nie zapominamy o ludziach, którzy 
przyczynili się do rozwoju naszej miejscowości.
Dziś Towarzystwo Przyjaciół Kruszyny planuje 
reaktywację teatru amatorskiego. Mamy za sobą 
pierwsze próby: skecz „Chłop i baba” wystawiony 
przez członków TPK podczas festynu „Pożegnanie 
lata 2018” oraz bajkę „Królewna Śmieszka”, którą 
Towarzystwo zaprezentowało podczas 27 finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Oba występy spotkały się z uznaniem widzów. 
Podziwiany profesjonalizm i zaangażowanie 
wszystkich  aktorów budzi zachwyt, dlatego 
występując dla innych oddajemy cząstkę siebie. 
Jakie są cele TPK związane z występami 
aktorskimi?
Przede wszystkim integracja członków i sympa-
tyków Towarzystwa, przyciągnięcie mieszkańców 
Kruszyny i okolic do naszej pięknej gminy. 
Wspólna praca i rozrywka umacnia więzi, uczy 
tolerancji, cierpliwości, które są nam potrzebne
w codziennym, sąsiedzkim życiu. Wpływ na kulturę 
lokalną powoduje przywiązanie do naszej małej 
ojczyzny. Umożliwienie występu pokoleń Kruszy-
nian w różnym wieku w jednym spektaklu 
zwiększyło szacunek młodych do starszych
i odwrotnie.

Autorzy: Członkowie i sympatycy Towarzystwa Przyjaciół 
Kruszyny: Anna Gabryel wraz z uczennicami Koła 
Samorządowe Szkoły Podstawowej w Kruszynie.
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Ferie w świetlicy
 Podczas tegorocznych  ferii zimowych, które
w tym roku przypadły w okresie 11–22 lutego, 
Świetlica wiejska w Teklinowie, przygotowała po 
raz kolejny atrakcyjny program zajęć dla 
najmłodszych mieszkańców Teklinowa i okoli-
cznych miejscowości. Świetlica czynna była od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 
18.00. Codziennie do świetlicy przychodziło 
łącznie z dorosłymi od 18 do 25 osób z czego 70% 
stanowiły dzieci i młodzież.
 Dzieci uczestniczyły w zabawach i grach, 
wykazywały się różnorodnymi zdolnościami 
manualnymi. Grały w ping-ponga, mini bilard, 
piłkarzyki, w gry komputerowe i planszowe.
W trakcie trwania ferii został zorganizowany mini 
turniej gry w tenisa stołowego i konkurs plastyczny 
pod hasłem „Stop przemocy”. Korzystając również 
z XBOX-a dzieci doskonaliły swój talent taneczny.
Z zakupionych materiałów do prac plastycznych 
dzieci wykonały różne prace, takie jak kwiaty
z bibuły, postacie zwierząt z modeliny oraz 
ciekawe rysunki. Zajęcia te sprawiały dzieciom 
wiele przyjemności i pozwoliły wykazać się swoim 
talentem.
W dniu 13.02 odbyło się spotkanie z policjantem – 
dzielnicowym naszego terenu.
Została przeprowadzona pogadanka na temat 
bezp iecznego zachowania  w mie jscach 

stwarzających zagrożenia. Dzieci z dużym 
zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek 
zaproszonego gościa. Padło też wiele ciekawych 
pytań zadawanych zarówno przez dzieci jak
i dorosłych uczestników spotkania. Na wszystkie 
pytania pan dzielnicowy udzielił wyczerpujących 
odpowiedzi.
W drugim tygodniu ferii 21 lutego dzieci przyszły do 
świetlicy w różnych kolorowych przebraniach, 
mogl iśmy zobaczyć: księżniczki ,  wróżki, 
policjanta, strażaka i inne ciekawe postaci z bajek.
W tym dniu odbyły się tańce, gry i zabawy - 
prowadziła je pani Ewelina Lara-Krent. Radosna 
zabawa, która obfitowała różnymi śmiesznymi 
akcentami, zakończona została słodkim poczę-
stunkiem.
Przez cały czas trwania zajęć świetlicowych 
dostępne były ciepłe i zimne napoje, paluszki, 
ciastka, a w dniu 21 lutego z pomocą dzieci, zostały 
upieczone pyszne pączki. Podczas tych zajęć, 
najmłodsi mogli wykazać się zdolnościami 
kulinarnymi. Całość nadzorowali i służyli pomocą 
rodzice oraz dziadkowie. 
 Te dwa tygodnie ferii spędzonych w świetlicy
w Teklinowie pokazały po raz kolejny, że 
przyjemnie i pożytecznie można spędzić wolny 
czas w grupie oraz nawiązać nowe znajomości.

A.I. Podsiadły
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Wybraliśmy nowych sołtysów i rady sołeckie
 Nie wszyscy sołtysi są nowi, bo mieszkańcy 
części sołectw wybrali osoby, które piastowały już 
te funkcje w poprzedniej kadencji.
Zebrania wyborcze odbyły się w styczniu i lutym.
 Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym
z 8 marca 1990 roku, sołtys jest organem 
wykonawczym w sołectwie, czyli w jednostce 
pomocniczej gminy. Jego działalność wspiera rada 
sołecka. Wybory przedstawicieli jednostek 
pomocniczych powinny odbyć się w ciągu sześciu 
miesięcy po wyborach samorządowych. Sołtysi
i członkowie rad sołeckich wybierani są spośród 
nieograniczonej liczy kandydatów zgłoszonych 
przez stałych mieszkańców sołectwa, upraw-
nionych do głosowania. Sołtysem może więc 
zostać każda osoba, której przysługuje prawo 
wybieralności, czyli m.in.: jest obywatelem polskim 
albo posiada obywatelstwo Unii Europejskiej, 
najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 lat oraz 
stale zamieszkuje na obszarze danego sołectwa.
W przypadku naszej gminy wybory przepro-
wadzono w styczniu i w lutym.
Poniżej przedstawiamy wybranych sołtysów i rady 
sołeckie na pięcioletnią kadencję.
BABY: Bogumiła Saternus – sołtys, Tadeusz 
Łapeta, Krzysztof Kołaczkowski, Barbara 
Włodarczyk, Krystyna Łapeta
JACKÓW: Mariola Gałwa – sołtys, Grzegorz 
Rems, Klaudia Klekot, Małgorzata Pluta, Leszek 

Powroźnik
BOGUSŁAWICE: Kamila Kowalska – sołtys, Ewa 
Wawrzyńczak, Dorota Brzeszczak, Marcin 
Olesiński, Kamila Nogaj
ŁĘG – KIJÓW: Tomasz Kucharski – sołtys, Aron 
Maciejewski, Radosław Maciejewski, Piotr 
Piechowicz, Kamil Kucharski
WIKŁÓW: Małgorzata Wróbel-Zasępa – sołtys, 
Aneta Kubik, Marek Rygał, Bartłomiej Szpigiel, 
Krzysztof Wróbel
KRUSZYNA:  Mariusz Kamiński – sołtys, 
Arkadiusz Wróbel, Piotr Błaszczyk, Paweł 
Serwiak, Grzegorz Frymus
LGOTA MAŁA: Henryk Domagała – sołtys, Michał 
Jezik, Iwona Musiał, Artur Domagała, Krzysztof 
Hamala
TEKLINÓW: Grażyna Wąsikiewicz – sołtys, 
Mirosława Krent, Paweł Siwy, Janina Śpiewak, 
Krzysztof Dróżdż
PIEŃKI SZCZEPOCKIE: Grzegorz Pokora – 
sołtys, Przemysław Nawrot, Mariusz Suchojad, 
Jolanta Żemajda, Witold Nawrot
WIDZÓW: Adam Musiał – sołtys, Bartłomiej Krok, 
Piotr Dolniak, Katarzyna Zonenberg, Grzegorz 
Kołaczkowski
WIDZÓWEK: Dariusz Śliwakowski – sołtys,  
Marzanna Kruk, Grzegorz Kępa, Barbara 
Śliwakowska, Zdzisław Pełka

„Podpisywarka”
 Każdy kto chce wysłać dowolny dokument 
do urzędu, nie musi inwestować w kopertę
i znaczek. Może to zrobić elektronicznie.
 Ministerstwo Cyfryzacji stworzyło nowe, proste 
rozwiązanie. Dzięki niemu można podpisać 
dokument Profilem Zaufanym, a później wysłać go 
choćby mailem. Ta usługa to „podpisywarka”.
 Profil Zaufany jest darmowym narzędziem, 
które służy do załatwiania spraw urzędowych.
Teraz zyskał jeszcze jedną funkcję – dzięki niemu 
można podpisać elektronicznie dowolny 
dokument.
 Jeżeli nie posiadasz Profilu Zaufanego, 
założysz go na stronie pz.gov.pl, a potwierdzisz
w Urzędzie Gminy Kruszyna.
 Aby skorzystać z „podpisywarki” wystarczy na 
portalu obywatel.gov.pl wybrać usługę „Podpisz 
dokument elektronicznie”.  Po zalogowaniu się 
Profilem Zaufanym, możesz się zabrać za 
elektroniczne podpisanie dokumentu, który masz 
do wysłania.
 By podpisać dokument najpierw - z dysku na 
swoim komputerze - musisz go wybrać. Kliknij 
niebieski przycisk „Wybierz dokument z dysku”, 

następnie wybierz odpowiedni plik, który chcesz 
podpisać. Jeśli zrobisz to dobrze, pojawi się 
komunikat „dokument został poprawnie dodany” 
wraz z jego nazwą.
Teraz możesz go podpisać! 
Kliknij przycisk „Podpisz”. W ten sposób 
zostaniesz ponownie przekierowany do Profilu 
Zaufanego. W prawym górnym rogu powinieneś 
kliknąć „Podpisz podpisem zaufanym”.
Po wprowadzeniu hasła jednorazowego, które 
dostaniesz na swój telefon klikasz „Autoryzuj
i podpisz dokument”. W ten sposób dokument 
zostanie przez Ciebie podpisany!
Teraz wystarczy pobrać podpisany dokument na 
swój dysk klikając „Pobierz”.
Po zapisaniu dokumentu na dysku (będzie to plik 
XML) możesz go wysłać np. mailem do innej 
osoby, która ma go podpisać lub przesłać bezpo-
średnio do urzędu.
 Tak podpisany dokument zostanie odczytany
w urzędzie i potraktowany jak pismo w formie 
papierowej podpisane w tradycyjny sposób.
 Zachęcamy do korzystania z tej możliwości 
składania dokumentów w urzędach i instytucjach.



Zaczytany św. Walenty
 Tegoroczny św. Walenty zebrał piękne 
książkowe żniwo. Ponad setka wypożyczonych 
książek! Ponad trzydziestu Czytelników! Wśród 
biorących udział w losowaniu nagród byli nasi stali 
Czytelnicy, ale też i tacy, którzy są zaprzyjaźnieni
z nami od niedawna.
Okazuje się, że wielu Czytelników ucieszyła taka 
niecodzienna „wymiana”, czyli: „wypożyczam 
książką – otrzymuję los”. Przez cały walentynkowy 
dzień uzbierało się ponad trzydzieści karteczek
z nazwiskami osób wypożyczających. Losowanie 
nagród odbyło się 15 lutego w obecności kilku 
Czytelników, którzy mieli czas i zechcieli być 
obecni podczas losowania. Nad jego transpa-
rentnością czuwała wójt gminy, Jadwiga 
Zawadzka. Wśród wylosowanych nagród były: 

okolicznościowe kubki, długopisy, breloczki, 
świeczki, podkładki pod szklankę, bombonierki itp.
Przesłanie, które niesie ze sobą ten dzień,
w naszej gminnej bibliotece zostało spełnione
w stu procentach: było wesoło, zagadkowo, 
życzliwie i z miłością do książek. Natomiast
o miłości do życiowego partnera dowiadujemy się 
w liście, jaki przysłała do biblioteki w ramach 
konkursu jedna z naszych Czytelniczek. Prosiła
o anonimowość, choć uzyskałyśmy jej zgodę na 
publikację listu. Zapraszamy na Facebook, gdyż 
tam ukaże się tekst, który wygrał konkurs na 
najpiękniejszy list miłosny.
Dziękujemy naszym Czytelnikom, że tak chętnie
i z nieskrywaną radością wzbogacili dzień
św. Walentego  w naszej bibliotece.

Gminny Dzień Kobiet
 W sobotę 9 marca w gościnnych progach 
Szkoły Podstawowej w Kruszynie odbyła się 
coroczna uroczystość dedykowana płci pięknej.
W sali gimnastycznej zgromadziło się ok. 180 
kobiet z terenu gminy. Życzenia wszelkiej 
pomyślności wszystkim Paniom złożyła Wójt 
Gminy Kruszyna Jadwiga Zawadzka. Aby tradycji 
stało się zadość panowie – radni gminy
z przewodniczącym Rady Gminy na czele  
obdarowali kobiety symbolicznymi tulipanami.
Pomysłodawczynią i organizatorką imprezy była 
Pani Wójt, która zadbała o wyjątkowy klimat, 
proponując koncert częstochowskiego zespołu 
MAKABUNDA w siedmioosobowym składzie.

Była to sentymentalna podroż do czasów Zuli 
Pogorzelskiej, Eugeniusza Bodo czy Mieczysława 
Fogga. Takie piosenki jak Rebeka, Zimny Drań czy 
O czym marzy dziewczyna wzbudziły w widowni 
wiele pozytywnych emocji. Gromkie brawa, które 
rozlegały się po każdym utworze świadczyły
o doskonałym doborze repertuaru.
Koncert zakończył się bisem i owacjami na stojąco.
Panie, które wybrały tę właśnie formę świętowania 
i skorzystały z zaproszenia Pani Wójt spędziły 
sympatyczny wieczór z piękną muzyką.
Wszystkim Paniom raz jeszcze życzymy wszyst-
kiego najlepszego, aby Dzień Kobiet był każdego 
dnia w roku.
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Graliśmy z Wielka Orkiestrą Świątecznej Pomocy
Hasło XXVII Finału WOŚP: Na zakup sprzętu 

dla specjalistycznych szpitali dziecięcych
Po raz kolejny mieszkańcy gminy Kruszyna grali
z najpiękniejszą orkiestrą świata, znów okazali 
wielkie serce i hojność.
Tym razem kwestę wzięły w swoje ręce uczennice 
Szkoły Podstawowej w Kruszynie oraz Szkoły 
Podstawowej Fundacji Elementarz w Jackowie: 
Weronka Klekot, Michalina Koćwin, Wioleta 
Stadnik, Dominika Polewska, Urszula Blukacz, 
Dominika Peszke, Dominika Łapeta, Martyna 
Kubik pod czujnym okiem rodziców i nauczycieli 
Pani Agnieszki Włodarczyk-Peszke oraz Izabeli 
Możejko. 
O godzinie 15.30 w szkole w Kruszynie rozpoczęła 
się impreza związana z wielkim Finałem WOŚP.
Dla zgromadzonej publ iczności  program 
artystyczny zaprezentowali wychowankowie 
przedszkoli oraz dzieci i młodzież ze szkół z terenu 
gminy Kruszyna. Tradycyjnie już koncertowała 
orkiestra dęta z Kruszyny oraz Ale!Babki.

Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny 
zaprezentowali satyryczny spektakl teatralny. 
Gościnnie wystąpił zespół taneczny Senioritki
z Kłomnic.
Na zakończenie imprezy salę gimnastyczną 
wypełniły wystrzelone konfetti w kształcie 
czerwonych serduszek
Przez cały czas trwania imprezy czynna była 
kawiarenka, która serwowała kawę i ciasto. 
Organizatorami kafejki byli pracownicy Urzędu 
Gminy oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej w 
Kruszynie.
W czasie Finału przeprowadzona była licytacja 
gadżetów przesłanych przez Fundację WOŚP
w Warszawie. 

ZEBRALIŚMY 14 135 zł 13 gr 
Zebrana kwota jest znacznie większa od tej z lat 
poprzednich. Sztab w Krusznie składa serdeczne 
podziękowania wszystkim ofiarodawcom.
„Będziemy grali do końca świata i jeszcze 
jeden dzień dłużej”.




