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 Szanowni Państwo 
Niestety z przykrością muszę stwierdzić, że sytuacja w naszym 
kraju związana z rozprzestrzeniającym się wirusem COWID19 nie 
ulega poprawie. Od marca wciąż czujemy zagrożenie naszego 
zdrowia.
Zgodnie z danymi jakie przekazują nam służby sanitarne, ku mojej 
wielkiej radości, na terenie naszej gminy osób z pozytywnym 
wynikiem jest niewiele. Oby tak dalej. Ponownie apeluje
i przypominam o konieczności zachowania zalecanych środków 
ostrożności.
W związku z rozprzestrzeniającą się chorobę zrezygnowaliśmy
z organizowania imprez kulturalnych, sportowych i innych. Wiem, 
że tęskno za rozrywką, ale dla Waszego dobra musimy jeszcze na 
jakiś czas powstrzymać się z aktywnością.
Już z początkiem czerwca zdecydowałam się przywrócić
w Urzędzie bezpośrednią obsługę interesantów. Nie ustajemy 
także w realizacji inwestycji i przedsięwzięć służących poprawie 
standardu życia lokalnej społeczności. Więcej o działaniach 
przeczytacie Państwo na kolejnych stronach Gazety.  
Rada Gminy także obraduje systematycznie, w miarę potrzeb.
W normalnym trybie odbywają się posiedzenia komisji i sesje.  
Radni jedynie zachowują zalecane odległości sanitarne.
Wielką bolączką jest brak udziału sołtysów na sesjach. Mamy 
stosunkowo małą salę konferencyjną i zaproszenie dodatkowo 10 
osób uniemożliwiłoby zachowanie 1,5 m odległości pomiędzy 
osobami. Ubolewam nad ich nieobecnością, gdyż zawsze chętnie 
służą pomocą w zgłaszaniu potrzeb danego sołectwa
i przekazywaniu społeczeństwu istotnych spraw urzędowych. 
Bardzo Was brakuje Sołtysi !
Drodzy Mieszkańcy Gminy Kruszyna życzę Wam dużo zdrowia, 
odporności i radości mimo wszystko. Pozostaję w nadziei, że 
„jeszcze będzie wspaniale, jeszcze będzie normalnie”. 
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Urząd Gminy Kruszyna wykazuje się wielką 
skutecznością w aplikowaniu o środki zewnętrzne. 
90% wniosków zakończyło się przyznaniem 
dofinansowania. Bez pomocy z zewnątrz trudno 
byłoby podjąć się, a potem doprowadzić do 
szczęśliwego końca wiele zadań inwestycyjnych.
Załącznikiem do każdego składanego wniosku jest 
dokumentacja kosztorysowo-budowlana. Jednym 
z elementów skuteczności pozyskiwania środków 
zewnętrznych jest wcześniejsze przygotowanie 
tzw.  „papi ro log i i ” .  Przygotowanie tak ie j 
dokumentacji i uzyskanie stosownych pozwoleń 
często trwa bardzo długo. Mając w szufladzie 
pozwolenie na budowę, w momencie ogłoszenia 
konkursu na jakieś określone zadania jesteśmy
w stanie szybko przygotować stosowny wniosek. 
Problem polega na tym że dokumentacja 
budowlana wymaga zaangażowania sporych 
pieniędzy i niestety zazwyczaj koszty jej 
sporządzenia nie są refundowane. Tak więc 
projekty budowlano-kosztorysowe wykonujemy za 
własne pieniądze.
Drugim elementem jest konieczność posiadania 
wkładu własnego. W tym przypadku ilość 
pieniędzy jest uzależniona od wielkości i wartości 
inwestycji. Dofinansowanie może wynosić
w różnych programach od 50% do 85% wartości 
zadania. 
Trzeba jednak pamiętać, że nie na wszystko 
można w danym momencie pozyskać dotacje. 
Wiele przedsięwzięć wykonujemy z własnych 
środków budżetowych. 
Oczywiście nie ustajemy w dalszym staraniu się
o wsparcie finansowe ze źródeł zewnętrznych, 
które pozwolą na realizacje kolejnych zadań. 
Wciąż bardzo pożądaną i konieczną jest 
kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej. 
Pomimo, że ok. 60% gminy jest skanalizowana na 
instalacje oczyszczania ścieków czekają kolejne 
miejscowości.
W latach ubiegłych wysiłek finansowy skoncentro-
wany był na budowie kanalizacji w Kruszynie.
To wielkie przedsięwzięcie jak na możliwości 
budżetowe naszej gminy. W chwili obecnej 
realizujemy kolejną inwestycję mającą wpływ na 
ochronę środowiska. Będzie to sieć kanalizacji 
sanitarnej w Teklinowie. Tu warto wspomnieć, że 
sołectwo Teklinów kilka lat temu przeznaczyło cały 
fundusz solecki na sporządzenie dokumentacji 
budowlanej co pozwoliło na złożenie wniosku
o środki pomocowe do Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Po dość długim czasie oczekiwania 
na decyzję Zarządu Województwa Śląskiego 
ostatecznie uzyskaliśmy pomoc w wysokości
2 milionów złotych na budowę kanalizacji

w Teklinowie. Takie wsparcie pozwoli na realizację 
tej inwestycji i kolejna miejscowość gminy 
Kruszyna będzie uzbrojona w sieć kanalizacyjną. 
Standard życia mieszkańców wzrośnie.
Po awarii instalacji wodociągowej decyzją 
Inspektora Nadzoru Budowlanego z eksploatacji 
wycofany został budynek przedszkola w Lgocie 
Małej. Zajęcia przedszkolne zostały przeniesione 
do zaadoptowanych sal lekcyjnych do szkoły. 
Negocjacje i rozważania nad przyszłością 
stuletniego budynku przedszkola trwały dość 
długo. Były różne koncepcje, ale ostatecznie został 
złożony wniosek o dofinansowanie modernizacji 
istniejącego obiektu. I tu znów po stosunkowo 
długim okresie oczekiwania pomoc finansową 
udało się uzyskać. Zadanie to także będzie 
wsparte środkami finansowymi z Regionalnego 
Programu Operacyjnego w wysokości prawie 
jednego miliona złotych. Już w przyszłym roku do 
dyspozycji naszych pociech oddamy wyremonto-
wane na miarę standardów XXI wieku przedszko-
le. Założenia projektowe zawierają szereg 
proekologicznych rozwiązań takich jak panele 
fotowoltaiczne, pompy ciepła, rekuperatory 
wentylacyjne. 
Budynek przedszkola po kapitalnym liftingu 
uzyska zakładaną świetność i będzie służył długie 
lata kolejnym pokoleniom.
Bardzo długa jest historia inwestycji, która właśnie 
się rozpoczyna – budowa sali gimnastycznej
w Widzowie.
Widzów jest największą miejscowością w gminie 
Kruszyna, budynek szkoły bardzo leciwy. 
Największym jednak problemem od lat jest brak 
sali gimnastycznej. Lekcje wychowania fizycznego 
są prowadzone w pomieszczeniu niewiele 
większym od klas lekcyjnych. W takich warunkach 
rozwój fizyczny uczniów jest kontrowersyjny. 
Ponadto w Widzowie prężnie działa klub sportowy. 
Każdy trening w porze zimowej odbywa się w 
wynajętej hali w Kłomnicach co generuje znaczne 
koszty. Gwiazdy sportu wywodzą się przecież
z małych klubików w małych miejscowościach pod 
warunkiem jednak że ich talenty były rozwijane pod 
właśc iwym nadzorem i  w odpowiednich 
warunkach.  
Zamiar budowy obiektu sportowego przy szkole
w Widzowie powstał wiele lat temu. Zrobiony został 
nawet projekt budowlany, który systematycznie był 
modyfikowany i dostosowywany do aktualnych 
potrzeb. Koszty budowy zgodnie z kosztorysem 
inwestorskim zawsze były wysokie, ciągle za 
wysokie jak na możliwości budżetowe gminy 
Kruszyna. Z „benedyktyńską cierpliwością co roku 
składany był wniosek o wsparcie finansowe do 
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różnych programów. Aż wreszcie na początku br. 
aplikowaliśmy do Ministerstwa Sportu do 
programu „Sportowa Polska”. I udało się. W lipcu 
otrzymaliśmy decyzje o dofinansowaniu inwestycji 
w wysokości 50% wartości zadania. Ostatecznie 
po przetargu na wykonanie, budowa sali 
gimnastycznej w Widzowie zostanie wsparta 
kwotą 2 mln 200 tys zł. W ramach tych środków jest 
zaplanowana budowa sali gimnastycznej wraz
z wewnętrznym wykończeniem i wyposażeniem. 
Przy tak zwanych „dobrych wiatrach” za niecałe 
dwa lata  mieszkańcy Widzowa będą mogli 
korzystać z pięknego, nowoczesnego obiektu 
sportowego.
Niekończące się potrzeby różnego rodzaju robót 
angażujące wielkie pieniądze są w zakresie 
utrzymania w oczekiwanym standardzie dróg 
gminnych i powiatowych. Przez teren gminy 
Kruszyna przebiegają ważne szlaki komunikacyj-
ne:
Droga krajowa nr 1, która aktualnie jest przebudo-
wywana na autostradę A-1 (odcinek na terenie 
gminy 10,4 km)
Droga krajowa nr 91 przebiega na odcinku 1,75 km
Drogi powiatowe o łącznej długości 43,4 km
Sieć dróg lokalnych uzupełniają i zagęszczają 
drogi gminne zarządzane i utrzymywane przez 

samorząd, których całkowita długość wynosi 230,7 
km.
Prawie 50 km dróg gminnych posiada nawie-
rzchnię bitumiczną. Pozostałe drogi są utwardzo-
ne kruszywem drogowym bądź posiadają 
nawierzchnię gruntową i są to drogi w przysiółkach 
miejscowości bądź drogi obsługujące grunty rolne. 
W chodniki jest wyposażona ul. Kościuszki i część 
ulicy Pocztowej w miejscowości Kruszyna.
Niestety nawierzchnie dróg mają to do siebie, że 
bardzo szybko ulegają zniszczeniu. W celu  
utrzymania stanu dróg w dobrym stanie techni-
cznym cały czas realizujemy inwestycje drogowe, 
na które również staramy się pozyskać środki 
zewnętrzne. 
Do aktualnie największych należy budowa drogi 
powiatowej na odcinku Borowno-Zdrowa. Na 
terenie gminy Kruszyna będzie to odcinek 6 km.  
Wartość całego zadania wynosi 11,5 mln zł, w tym 
środki własne gminy Kruszyna 2mln zł. 
Przy wsparciu finansowym w kwocie 168 000 zł
z funduszu ochrony gruntów rolnych zmoderni-
zowana została ulica Nadrzeczna w Widzówku.
Dla zobrazowania skali działań poniżej tabela
z wyszczególnionymi większymi inwestycjami za 
ostatnie lata.



Głos Gminy

6 kwiecień - wrzesień 2020



Głos Gminy

7kwiecień - wrzesień 2020

O Funduszu Sołeckim
Fundusz sołecki to pieniądze w budżecie gminy 
zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie 
przedsięwzięć służących poprawie warunków 
życia mieszkańców. Ilość pieniędzy dla sołectwa 
jest uzależniona od zamożności gminy i ilości 
mieszkańców. Wysokość środków wyliczana jest 
wg wzoru ustalonego w ustawie o funduszu 
sołeckim. 
Pieniądze z funduszu sołeckiego można 
przeznaczyć na realizację tych zadań gminy, które 
będą służyły poprawie życia mieszkańców danego 
sołectwa, a także na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych. To społeczność danego sołectwa 
decyduje na co pieniądze zostaną przeznaczone, 
jakie zadanie uznają za niezbędne do polepszenia  
warunków życia i rozwoju
Do 30 września każdego roku odbywają się 
zebrania zwołane przez sołtysa i mieszkańcy
w drodze uchwały wskazują najpilniejsze zadania 
do wykonania w ramach wyliczonych środków. 
Uchwała taka przekazywana jest do wójta
i podlega analizie. Jeżeli wójt oceni, że wniosek 
jest prawidłowo sporządzony to przekazuje go 
radzie gminy. Wójt nie może oceniać, czy 
mieszkańcy sołectwa wybrali słuszne lub 
popierane przez niego zadania. O tych sprawach 
decyduje zebranie wiejskie, a wójt może 
sprawdzić, czy sołectwo prawidłowo uchwaliło
i sporządziło wniosek.
Wójt może odrzucić wniosek wtedy, gdy nie spełnia 
on określonych warunków (zawiera błędy),
o których jest mowa w ustawie o funduszu 
sołeckim Te błędy to np.:
· wniosek nie jest uchwalony przez zebranie 
wiejskie,
· we wniosku nie wskazano na co mają zostać 
przeznaczone pieniądze,
· wniosek nie zawiera uzasadnienia,
· nie podano przewidywanych kosztów lub 
koszty przewyższają te, które zostały określone 
dla danego sołectwa,
· wniosek został przekazany do wójta po dniu 30 

września roku poprzedzającego rok, w którym 
chcemy otrzymać pieniądze.
Rada gminy nie musi przyjąć wszystkich wniosków 
sołectw. Rada uchwalając budżet gminy może 
odrzucić wniosek sołectwa, w przypadku gdy uzna, 
że zadania które sołectwo chce realizować nie 
spełniają warunków określonych w ustawie, (np. 
wniosek dotyczy remontu prywatnego ogrodzenia 
działki czy też wymiany okien w prywatnym 
budynku, planowany jest np. remont parkingu
– a grunt jest np. własnością parafii). Pieniądze
z funduszu sołeckiego mają służyć realizacji zdań 
gminy, które będą służyły poprawie życia 
mieszkańców danego sołectwa. Przeznaczenie 
funduszu na inny cel niż ten, który został określony 
w ustawie spowoduje odrzucenie wniosku przez 
radę gminy .
Fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy, 
dlatego wykonywanie zadań musi być realizowane 
z zachowaniem prawa zamówień publicznych
i innych przepisów dotyczących sektora finansów 
publicznych. Fundusz sołecki musi być wykorzy-
stany w ciągu jednego roku budżetowego
Załączona tabela obrazuje wydatkowanie 
pieniędzy funduszu sołeckiego przez poszcze-
gólne sołectwa.
Analizując powyższe zestawienie nasuwa się 
wniosek, że sołectwa nie wnioskują o wielkie 
zadania. Jak można się domyślać, te pozostawiają 
dla wójta uznając że muszą się znaleźć w budżecie 
gminy. A może rzeczywiście mieszkańcy 
zauważają braki inwestycyjne których nie widać
z „budynku Urzędu Gminy”. W końcu w samym 
założeniu fundusz sołecki to inicjatywa obywa-
telska. Tak na przyszłość podpowiadamy, że 
brakuje nam tzw „witaczy” na dogach stano-
wiących wjazd i wyjazd z terytorium gminy, no i 
jeszcze coś dla oka np. latem kwietniki w postaci 
kaskad kwiatowych w centralnych miejscach danej 
wioski lub zimą ozdoby świąteczne mrugające 
radośnie tysiącem światełek do przechodniów.
A może piękny zegar kwiatowy, a może………. 
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Remonty w gminnych placówkach oświatowych
1 września uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny 
2020/2021. W szkołach podstawowych uczy się 
343 uczniów, a w przedszkolach jest 155 
wychowanków. W związku z epidemią wirusa 
COVID19 drugi semestr ubiegłego roku szkolnego 
był zupełnie inny. Przedszkola przyjmowały bardzo 
ograniczona liczbę dzieci, która pozwoliła na 
zachowanie zasad bezpieczeństwa. Szkoły 
natomiast realizowały zajęcia zdalnie. Nauczyciele 
i uczniowie kontaktowali się tylko za pomocą 
kamer i programów komputerowych pozwalają-
cych na prowadzenie dialogu na odległość. Dużą 
trudność sprawiło zaopatrzenie każdego ucznia
w komputer. Nie wszyscy uczniowie dysponowali 
osobistym komputerem, często w domu był jeden 
komputer a kilku uczniów. Dzięki rządowemu 
programowi zakupionych zostało 38 laptopów, 
które trafiły do najbardziej potrzebujących uczniów 
na czas nauki zdalnej. W chwili obecnej stanowią 
one wyposażenie pracowni informatycznych
w szkołach. Oby nie, ale na wypadek konieczności 

powrotu do nauki zdalnej sprzęt ponownie trafi do 
domów uczniów.
W czasie wakacji w placówkach przeprowadzono 
wiele remontów. W szkole w Kruszynie zewnętrzne 
lampy zostały wymienione na energooszczędne. 
W szkole w Widzowie pomalowany został hol oraz 
klatka schodowa. Najwięcej zadziało się w szkole 
w Lgocie Małej. Tam w pokoju nauczycielskim 
wymieniono podłogę oraz pomalowano ściany,
w dwóch salach lekcyjnych wymienione zostały 
podłogi i w jednej klasie pomalowano ściany. 
Piwnice odświeżyli w ramach pracy społecznej  
rodzice, nauczyciele i pracownicy obsługi.
W przedszkolu w Kruszynie zamontowana została 
klimatyzacja. Szkoda, że Jeszcze nie wypróbo-
wana, ale niestety dopóki „szaleje” COVID 
obowiązuje zakaz jej używania.
W miarę możliwości finansowych w każdym roku 
prowadzone są prace mające na celu wprowa-
dzenie udogodnień dla ucznia i nauczyciela, żeby 
warunki do nauki były coraz lepsze.

Spis Rolny
Na terenie całego kraju 1 września 2020 roku 
rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020, który 
będzie trwał do 30 listopada 2020 r. Wszystkie 
dane do spisu podajemy według stanu w dniu 1 
czerwca 2020 r. Udział w spisie jest obowiązkowy.
Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa 
członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również 
wynika on z rekomendacji FAO, zawartych
w dokumencie pn. Światowy program spisów 
rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich 
ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat
i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne.
W Polsce poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył 
się w 2010 
Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:
· zapewnienie bazy informacyjnej o gospo-
darstwach rolnych i związanych z nimi gospo-
darstwach domowych, koniecznej dla realizacji 
krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej
i społecznej na wsi;
· dostarczenie informacji niezbędnych do 
planowania polityki żywnościowej, trendów 
hodowli zwierząt gospodarskich, struktury 
zasiewów upraw rolnych;
· analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na 
przestrzeni ostatnich 10 lat;
· wykonanie zobowiązań Polski w zakresie 
dostarczenia informacji na potrzeby organizacji 

międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;
· aktualizacja statystycznego rejestru gospo-
darstw rolnych i przygotowanie operatów do 
pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu 
rolnictwa w kolejnych latach.
Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospo-
darstwach rolnych:
· osób fizycznych (gospodarstwach indywi-
dualnych);
· osób prawnych;
· jednostek organizacyjnych niemających 
osobowości prawnej.
W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące 
m.in.:
· użytkowników gospodarstw rolnych;
· rodzaju użytkowanych gruntów;
· powierzchni użytkowanych gruntów;
· zużycia nawozów mineralnych i organicznych;
· pogłowia zwierząt gospodarskich według grup 
wiekowo-użytkowych;
· rodzaju budynków gospodarskich;
· liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie 
rolnym;
· nakładu pracy w gospodarstwie rolnym użytko-
wnika i członków jego gospodarstwa domowego 
oraz pracowników najemnych.
Rolnicy mogą udzielić informacji o gospoda-
rstwach rolnych:
· poprzez samospis internetowy przeprowa-
dzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, 
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dostępnej na stronie internetowej
https://spisrolny.gov.pl/;
· telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową 
pod numer 222799999;
a jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju:
· bezpośrednio w wywiadzie udzielonym
w miejscu dogodnym dla użytkownika gospoda-
rstwa rolnego;
· korzystając – w przypadku braku dostępu do 
Internetu – ze stanowiska komputerowego w 
siedzibie gminy w celu dokonania samospisu 
internetowego.
Podstawą sprawnego spisania się jest znajomość 
numeru gospodarstwa. Numer taki otrzymaliście 
Państwo w liście Prezesa GUS (w lewym górnym 
rogu pisma). W przypadku braku numeru 
gospodarstwa należy zadzwonić na infolinie pod 

numer 222799999. Infolinia działa 7 dni w tygodniu 
od 8.00 do 20.00
Tak więc przystępując do spisania się w jakikolwiek 
sposób należy mieć przed sobą numer gospo-
darstwa i numer PESEL.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do rolników
z terenu gminy Kruszyna NIE ZWLEKAJCIE ze 
spisaniem się, nie czekajcie do ostatniej chwili. 
Spis jest obowiązkowy i czym wcześniej to zrobicie 
tym lepiej.
Zachęcamy do samospisu internetowego. Jeżeli 
ktoś ma problem z dostępem do internetu 
zapraszamy do Urzędu Gminy, gdzie jest 
przygotowane stanowisko komputerowe. 
W Urzędzie działa Gminne Biuro Spisowe, które w 
miarę swoich możliwości udzieli wszelkiej pomocy.
SPISZMY SIĘ JAK NA ROLNIKÓW PRZYSTAŁO
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Analiza stawek za odbiór odpadów
W czerwcu b.r. bardzo żywa była dyskusja na 
temat zmiany stawek opłat za odbiór i zagospo-
darowanie odpadów.  
Zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, z pobranych opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi, które 
obejmują :
1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unie-
szkodliwianie odpadów komunalnych;
2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych(PSZOK);
3) obsługę administracyjną tego systemu;
4) edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego 
postępowania z odpadami komunalnymi.
W lipcu skończył się okres obowiązywania umowy 
na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Stosując 
się do prawa zamówień publicznych ogłoszony 
został przetarg na powyższe zadanie na kolejny 
okres od 01.08.2020 do 31.12.2020. Do przetargu 
przystąpiła tylko jedna firma, ta która dotychczas 
świadczyła usługę odbioru i zagospodarowania 
odpadów oferując kwotę 449 510,50 zł brutto . 
Na kwotę tę zgodnie z założeniami przetargu
i zaoferowaną ceną złożyły się następujące koszty 
odbioru i zagospodarowania poszczególnych 
frakcji odpadowych :
 - niesegregowane zmieszane odpady komunalne 
175,00 Mg X 970 zł brutto/Mg = 169 750,00 zł
- odpady segregowane – 230,50 Mg X 920 zł/Mg = 
212 060,00 zł
- odpady segregowane z PSZOK 46,69 Mg X 
1450.0/Mg = 67 700,50 zł
Do kalkulacji stawki opłaty za odbiór i zagospo-
darowanie odpadów brane pod uwagę były 
następujące składowe:
1. ilość zadeklarowanych mieszkańców : 4 250 
osób
2. opłata za usługę odbioru i zagospodarowania 
odpadów wynikająca z przetargu: 449 510,50 zł
3. przewidywane koszty administracyjne do 
poniesienia przez Gminę w okresie od 01.08.2020 
do 31.12.2020, tj. wynagrodzenia pracowników 

zajmujących się obsługą zadania, koszty banko-
we, oprogramowanie komputerowe: 39 300,00 zł
Biorąc pod uwagę powyższe założenia stawka 
opłaty na mieszkańca winna wynosić:
(449 510,50 zł : 4 250 osób: 5 m-cy) + (39 300,00 zł: 
4250 osób: 5 m-cy) = 21,15 zł/osobę + 1,85 
zł/osobę = 23 zł/osobę miesięcznie.
W tym miejscu należy się odnieść do przyczyny 
wzrostu ceny oferowanej w przetargu. Otóż jedną
z istotnych przyczyn wzrostu kosztów jest 
wysokość opłaty marszałkowskiej, która została 
ustalona przez Ministra Środowiska. Jest to opłata 
wynikająca z ustawy Prawo ochrony środowiska, 
wnoszona jest za korzystanie ze środowiska, czyli 
za wszystkie gazy lub pyły wprowadzone do 
powietrza oraz umieszczenie odpadów na 
składowisku. Opłata ta dotyczy tej części odpadów 
zebranych w gminie, która zawiera odpady nie 
nadające się do recyklingu. Opłata ta nie zasila 
budżetu gminy czy przedsiębiorstwa zajmującego 
się odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów 
komunalnych, tylko przekazywana jest do Urzędu 
Marszałkowskiego. Wzrost opłat środowiskowych 
znacząco wpływa na koszty prowadzenia dzia-
łalności, dlatego firmy zajmujące się zagospodaro-
waniem odpadów są zmuszone podnosić ceny.
W 2018 r. „opłata marszałkowska” drastycznie 
wzrosła. Do końca 2017 r. stawka wynosiła 24,15 zł 
za tonę odpadów, w roku 2018 wzrosła do 140 zł za 
tonę, a w 2019 aż do 170 zł za tonę. W roku 2020 
stawka ta wynosi już 270 zł za tonę. W ciągu trzech 
lat wzrosła zatem o ponad 1000%.
Bardzo wysokie ceny usług wymuszają zwiększe-
nie opłat pobieranych od mieszkańców. Obecny 
stan prawny wskazuje, że Gmina nie może 
dofinansować z własnych środków systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi. 
Zgodnie z ustawą dotyczącą utrzymania porządku 
i czystości w gminach, środki pochodzące z opłaty 
powinny pokryć koszty funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi. 
Kolejny problem stanowi zmieniająca się 
decyzjami Sejmu RP wyżej cytowana ustawa. 
Powoduje ona wzrost wynagrodzeń dla firm, które 
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Ale!Babki
W ostatnim okresie mało było słychać nasze 
Ale!Babki. Korona wirus ograniczył organizowanie 
imprez o dużej liczbie uczestników, koncertów
i innych zabaw. Nasze lokalne artystki nie miały 
gdzie się pokazać. Cały swój wysiłek skoncentro-
wały na ćwiczeniu i szlifowaniu repertuaru.
Na efekty nie trzeba było długo czekać. Otóż 
miasto Poręba w ramach Programu Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich zorganizowało Woje-
wódzki Festiwal Piosenka dla Seniorów, który 
odbył się w trybie on-line. Uczestnicy konkursu 
musieli wysłać amatorskie nagranie dowolnego 
utworu ludowego. Oczywiście nie mogło zabra-
knąć Ale!Babek. Z wielką starannością i najwię-
kszym kunsztem artystycznym Ale!Babki wykonały 
utwór Zaświć księżycu, co zostało utrwalone na 
płycie CD i wraz ze zdjęciem wysłane do oceny 
jury. 
W konkursie udział wzięło 46 zespołów z różnych 
gmin województwa śląskiego. Naszym Artystkom 
przyznano wyróżnienie. Ale!Babki otrzymały 

pamiątkowy dyplom, kwiaty i mnóstwo gratulacji.
3 października b.r. Ale!Babki zdobyły jeszcze jedno 
wyróżnienie. Regionalny Ośrodek Kultury
w Częstochowie był organizatorem ETNOSTRA-
DY - Spotkań folklorystycznych czyli przeglądu 
zespołów śpiewaczych, folklorystycznych, 
obrzędowych, tanecznych, muzycznych. Celem 
przeglądu była prezentacja i upowszechnianie 
bogactwa form folklorystycznych funkcjonujących 
w regionie. Dziewczyny z Kruszyny spisały się 
bardzo dobrze. Ładnie wyglądały i ładnie śpiewały. 
Zespół Ale!Babki istnieje od 2011 roku. Obecnie 
liczy 12 członkiń. Instruktorem i menagerem jest 
Justyna Szalińska. Zespół ma na koncie wiele 
sukcesów artystycznych. W przyszłym roku będzie 
obchodził 10-lecie swej działalności, będzie więc 
okazja do szerszego przedstawienia osiągnięć 
Ale!Babek.
Tymczasem serdecznie gratulujemy wyróżnień
i życzymy dalszych sukcesów. 

zajmują się odbieraniem odpadów oraz prowa-
dzących instalacje do przetwarzania odpadów 
komunalnych. To z kolei spowodowało wyelimi-
nowanie mniejszych firm z rynku.
W efekcie na rynku do przetargów przystępuje 
jedna lub dwie firmy. 
Rada Gminy Kruszyna po długiej i wnikliwej 
analizie podjęła uchwałę, gdzie stawka za odbiór 
odpadów to 23 zł miesięcznie od osoby.
Dodatkowo wprowadzona została zniżka opłaty o 
1 zł od osoby dla tych, którzy zadeklarują 
kompostowanie bioodpadów, a więc nie oddają ich 

do zagospodarowania. 
Gmina nie zarabia na śmieciach!
Wszystkie pobrane od mieszkańców opłaty są w 
całości przeznaczone tylko i wyłącznie na 
funkcjonowanie systemu gospodarowania 
odpadami.
Na koniec 2020 roku znów przyjdzie nam się 
zmierzyć z przetargiem na odbiór i zagospoda-
rowanie odpadów. Miejmy nadzieję, że oferenci 
zaproponują podobne ceny za wykonanie usługi 
„śmieciowej” na kolejny okres.
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Narodowe czytanie
Nasza gmina po raz kolejny odpowiedziała na 
zaproszenie Prezydenta RP, Andrzeja Dudy, 
chęcią uczestniczenia w ogólnopolskiej akcji 
Narodowego Czytania. Podobnie jak cała Polska 
my również chcemy popularyzować wśród lokalnej 
społeczności polską literaturę i te wartości, które 
ona w sobie zawiera.
Jest to uroczystość o tyle ważna, że wzmacnia 
więzi między mieszkańcami poprzez aktywność 
sporej rzeszy mieszkańców, którzy chcąc 
poznawać literaturę – a w dużej mierze ją sobie 
jedynie przypomnieć – włączają się w przygoto-
wanie uroczystości, tym samym  wykazują wielkie 
zaangażowanie i wielkie serce.
Tegoroczną lekturą była Balladyna Juliusza 
Słowackiego. To wybitne dzieło polskiego 
romantyzmu. Dramat został ukończony w grudniu 
1834 roku, a wydany 5 lat później w Paryżu. 
Powstał na emigracji w czasie dyskusji na temat 
przyczyn niedawnej klęski powstania i debat nad 
wspólną historią i przyszłym losem narodu. Poeta 
połączył w tym utworze realizm i fantastykę, 
koncentrując się na analizie postaw i czynów 
bohaterów. Osadzana  na tle baśniowych dziejów 
opowieść o dwóch siostrach Balladynie i Alinie – 
stała się bardzo popularna. Wywarła duży wpływ 
na muzykę, malarstwo czy rzeźbę a powstałe na 
przestrzeni lat jej liczne inscenizacje, zrealizowane 
przez wybitnych reżyserów i aktorów scen 
polskich, cieszyły się ogromnym zaintereso-
waniem
W tym roku ze względu na ogłoszony stan 
epidemiczny uroczystość miała charakter 
zamknięty. Odbyła się 7.09.2020 w Szkole 

Podstawowej w Jackowie. Organizatorami  
Narodowego czytania w Kruszynie była Wójt 
Gminy i Dyrektor Biblioteki.
Czytania Balladyny podjęli się uczniowie poszcze-
gólnych szkół z terenu gminy Kruszyna. Każda
z placówek wystawiła trzy osobowy zespół.
Uroczystość uświetnili swą obecnością przedsta-
wiciele samorządu gminnego. Akt piąty utworu 
czytali: Wójt Gminy Kruszyna, Sekretarz, Skarbnik 
i Przewodniczący Rady Gminy Kruszyna wcielając 
się w postacie wybitnego dzieła.
Na stołach natomiast pojawiły się maliny jako 
wymowny element dekoracyjny nawiązujący do 
fabuły czytanego utworu.
Na zakończenie imprezy na pamiątkę aktorskiego 
debiutu wszyscy czytający otrzymali egzemplarz 
Balladyny zaopatrzony  okazjonalną pieczęcią 
Kancelarii Prezydenta RP
Tydzień później w swej siedzicie w Klubie Seniora 
w Kruszynie Balladynę czytali Seniorzy. Ta bardzo 
aktywna grupa społeczna chętnie włącza się we 
wszystkie akcje. Narodowe Czytanie nie mogło 
przejść bez echa. Sześćdziesięciolatkowie
z wielkim zaangażowanie czytali akty dramatu
i przeżywali tragiczne losy sióstr Aliny i Balladyny. 
Wydarzenie kulturalne było jednocześnie okazją 
do spotkania się, porozmawiania i wspólnego 
wypicia herbaty. Na pamiątkę Seniorzy także 
otrzymali egzemplarze Balladyny.
Pomimo specyficznych warunków związanych
z rozprzestrzenianiem się groźnego wirusa 
społeczność gminy Kruszyna wzorowo wywiązała 
się z propagowania tej jakże pięknej tradycji 
wspólnego czytania kanonu polskiej literatury.
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4 września każdego roku oddajemy hołd  
mieszkańcom Kruszyny, Jackowa, Bab, Widzowa, 
którzy zginęli z rąk okupanta hitlerowskiego. 
Barbarzyński mord na ludności cywilnej historia 
zapisała jako „Krwawy Poniedziałek”. 
Ze względu na szczególną sytuację w naszym 
kra ju   związaną z  og łoszonym s tanem 
epidemicznym przebieg uroczystości był od-
mienny od tego z ubiegłych lat. 
4.09.2020 o godz. 18.00 w kościele parafialnym
w Widzowie odprawiona została msza św.
w intencji poległych, a potem złożenie kwiatów pod 
pomnikiem ofiar. W uroczystości udział wzięła Wójt 
Gminy Kruszyna, Radni Rady Gminy, uczniowie
i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Widzowie 
oraz licznie przybyli mieszkańcy
W niedzielę 6 września o godz. 11.00 tradycyjnie  
w kościele parafialnym w Kruszynie, odprawiona 
została msza św. po której w asyście orkiestry dętej 
z Kruszyny złożone zostały wiązanki kwiatów przy 
pomniku pamięci zlokalizowanym przy ul. Kmicica.
Uczestnicy uroczystości mogli po raz ostatni 

oglądać pomnik w dotychczasowym stanie.
Obiekt został wzniesiony ok. 30 lat temu
z inicjatywy członków Towarzystwa Przyjaciół 
Kruszyny. Czas zrobił swoje i estetyka pomnika 
wymagała zmiany.  Jakiś czas temu złożony został 
do urzędu Marszałkowskiego w Katowicach 
wniosek o dofinansowanie zadania pn. „zagospo-
darowanie terenu przy ul. Andrzeja Kmicica
w sołectwie Kruszyna z uwagi na dobro wspólne 
mieszkańców” ramach programu „Inicjatywa 
Sołecka”. Wniosek uzyskał pozytywną opinie
i dofinansowanie w wysokości 80% wartości 
zadania. Modernizacja została szybko i sprawnie 
przeprowadzona i dziś pomnik wygląda inaczej. 
Naszym zdaniem o wiele ładniej i nowocześniej. 
Hołd poległym w czasie II wojny światowej 
mieszkańcy Pieniek Szczepockich, Lgoty Małej i 
okolic oddali 8 maja składając kwiaty pod 
pomnikiem pamięci. Corocznie aktywnie ucze-
stniczy w organizacji uroczystości społeczność 
szkoły w Lgocie Małej. 

W 2020 roku Ogólnopolski Dzień Seniora 
przypada na 14 listopada .Ogólnopolski Dzień 
Seniora obchodzony jest w całej Polsce, zarówno 
w największych miastach, jak i wsiach. Pierwsze 
obchody sięgają początków XXI wieku, inicjatywa 
ta jest najprawdopodobniej polską, lokalną 
odpowiedzią na Europejski  Dzień Seniora, który 
przypada na 20 października. Założenia tych świąt 
są podobne, a więc mają na celu wprowadzanie 
działań zmierzających do zapewnienia seniorom 
godnego życia, zarówno dostępu do opieki 
medycznej, jak i możliwości realizowania swoich 
zainteresowań. Seniorzy pełnią bardzo ważną rolę 
w każdej rodzinie - mają za sobą pokaźny bagaż 
doświadczeń i wspomnień, którymi dzielą się
z młodszymi pokoleniami. Są to zarówno historie 
związane z ważnymi wydarzeniami społecznymi, 
ale i dziejami rodziny. Kto inny jak nie dziadek 
opowie wnukom o sukcesach dawnych sporto-
wców, czy dobrych obyczajach, kto jak nie babcia 
przekaże kobietom wyjątkowe, nie do podrobienia 
przepisy kulinarne. Warto pamiętać, że seniorzy 
wychowują kolejne pokolenia. Tak jak kiedyś 
opiekowali się swoimi dziećmi, tak dziś dbają
o wnuków. Dzięki nim rodzice mogą pójść do pracy, 
pojawić się na ważnym spotkaniu. To właśnie 
babcia albo dziadek zostaną z dziećmi albo 
zaprowadzą je do przedszkola. Osiągnięcie wieku 
seniora z jednej strony jawi się więc jako 
zwieńczenie wieloletniej pracy, nie tylko 
zawodowej, ale i przede wszystkim dla społe-
czeństwa. Dla wielu starszych osób cieszenie się 
szczęściem rodzinnym to nie jedyne „zajęcie”. Dziś 

potrafią oni obsługiwać komputery, wstawiać posty 
w serwisach społecznościowych, regularnie 
uprawiają sport i często żyją aktywniej, niż młody 
człowiek. Wielu z nich należy do Klubu seniora 
bądź Uniwersytetu trzeciego wieku.
O tym jak sympatyczna może być atmosfera w Klu-
bie Seniora wiedzą członkowie Klubu w Kruszynie. 
Klub seniora to ciekawa inicjatywa skierowana do 
osób w starszym wieku. To nic innego jak miejsca 
spotkań organizowane przez samych seniorów, 
gdzie mogą nie tylko spędzić czas w miłym 
towarzystwie, ale i rozwijać swoje zaintereso-
wania. Klubowicze nie ograniczają się tylko do 
spotkań w placówce w Kruszynie, ale wspólnie 
chodzą do kina, teatru, jeżdżą na wycieczki 
krajoznawcze. Każdego roku z okazji Dnia Seniora 
Wójt Gminy Kruszyna do życzeń dołączała 
wiązankę piosenek i melodii w wykonaniu znanych 
i lubianych artystów. W tym roku, biorąc pod uwagę 
zalecenia zachowania dystansu społecznego
w związku z szalejącym wirusem „dużego” 
spotkania nie będzie. Ale „co się odwlecze to nie 
uciecze”. Pani Wójt zapewnia. Że wszystko sobie 
„odbijemy” w przyszłym roku.
Tymczasem Pani Wójt, Radni Rady Gminy i Zespół 
Redakcyjny Głosu Gminy wszystkim Seniorom
z okazji Ich Święta życzy: długich lat życia
w dobrym zdrowiu, wypełnionych radością oraz 
szacunkiem, życzliwością i miłością najbliższych. 
Niech złota jesień życia będzie najlepszym 
czasem do spełnienia rzeczy niespełnionych,
a każdy dzień niech dostarcza Państwu wiele 
radości i uśmiechu na twarzy.  
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