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 Szanowni Państwo 
Słoneczne lato już za nami. Co prawda było bardzo krótkie, maj nie był 
ciepły i sierpień niestety też już nie. Teraz możemy cieszyć się urokami 
złotej jesieni. Temperatura powietrza jest coraz niższa i ogrzewanie 
domów staje się konieczne. Dym wydobywający się z kominów, 
szczególnie na skutek spalania niewłaściwego materiału opałowego, 
znacznie pogarsza stan powietrza. Zanieczyszczenia środowiska mają 
negatywny wpływ na nasze zdrowie. Zachęcam Państwa do 
zainteresowania się programem „Czyste powietrze”, którego głównym 
celem jest zmobilizowanie do wymiany kotłów grzewczych na bardziej 
ekologiczne, nie emitujące zanieczyszczeń, poprzez dofinansowanie 
wymiany źródeł ciepła. Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na 
naszej stronie internetowej lub w Urzędzie Gminy.
Jesień to również czas wzmożonych infekcji układu oddechowego
i innych chorób grypopodobnych. Niestety wciąż obecny jest niezwykle 
groźny wirus COVD19 zbierający śmiertelne żniwo. Zachęcam Państwa 
do zabezpieczenia się przed ciężkim przebiegiem choroby poprzez 
poddanie się szczepieniu. O podanie zastrzyku w każdej chwili można 
zgłosić się do przychodni w Kruszynie lub każdego innego punktu  
szczepień. Koniecznie zadbajmy o swoje zdrowie.
W myśl zasady „sport to zdrowie” zapraszam Państwa na spacery nie 
tylko do lasu na grzyby, ale także na ulice naszej gminy. Przy okazji 
zobaczycie Państwo i ocenicie realizowane inwestycje o których 
przeczytacie na następnych stronach gazety. Dzieje się bardzo dużo jak 
na finansowe możliwości gminy Kruszyna. 
Uczestniczyłam w zebraniach wiejskich jakie odbyły się we wrześniu we 
wszystkich sołectwach w związku z zagospodarowaniem środków
z funduszu sołeckiego na 2022 rok. Poszczególne miejscowości  mają 
bardzo różne potrzeby, ale ogólnie wsparcie finansowe trafi do 
organizacji sportowych, ochotniczych straży pożarnych czy też 
placówek oświatowych. Moim zdaniem to mądrze i celowo przezna-
czone pieniądze.
Przed nami projektowanie nowego budżetu na 2022 rok. Mam nadzieję, 
że uda nam się zaplanować w nim środki na kolejne ważne zadania 
mające wpływ na podniesienie standardu życia w gminie Kruszyna.
O kształcie budżetu tradycyjnie poinformuję Państwa na początku 
przyszłego roku
Tymczasem życzę Państwu zdrowia i zadowolenia każdego dnia. 
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Inwestycje 
Wbrew wszystkim przeciwnościom takim jak 
wzrastająca inflacja, problemy z zakupem 
materiałów budowlanych, zmniejszające się środki 
budżetowe realizujemy ważne dla rozwoju gminy 
inwestycje. Skutecznie pozyskujemy pieniądze
z funduszy unijnych i krajowych co pozwala na 
realizację przedsięwzięć.
Zadawa la jąco  pos tępu je  budowa  s iec i 
kanalizacyjnej. Już w tej chwili gmina Kruszyna 
może poszczycić się skanalizowaniem 70% 
miejscowości. Budowa sieci kanalizacyjnej
w poszczególnych miejscowościach została 
podzielona na etapy i tak : 
Trwa budowa sieci kanalizacyjnej i  sieci 
wodociągowej w miejscowości Teklinów - etap I.
Roboty prowadzi firma „HYDROMEX PLUS
z Częstochowy. 
Koszt robót budowlanych zgodnie z umową oraz 
kosztorysem ofertowym wynosi 2.489.357,41 zł 
brutto. 
Termin wykonania zadania do dnia 30.06.2022 r.
Wykonano już znaczny zakres sieci kanalizacyjnej 
wraz z przyłączami. Obecnie prowadzone są prace 
związane z budową kolektora w ul. Długiej. 
Wykonawca niebawem przystąpi do odtworzenia 
nawierzchni asfaltowej w ul. Nowej oraz do 
wykonania przepompowni ścieków. 
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości 
Teklinów - etap II.
Roboty prowadzi firma „HYDROMEX PLUS. Koszt 
robót budowlanych zgodnie z umową wynosi 
868.838,93 zł brutto. 
W czasie realizacji inwestycji została podjęta 

decyzja o zwiększenie zakresu zadania
i wydłużenie sieci kanalizacyjnej o 135 m w ul, 
Szkolnej. Ten zakres jest optymalny ze względu na 
ukształtowanie terenu. 
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i tłocznej z przyłączami, przepompowniami 
ścieków w miejscowości Kruszyna – etap IV.
Roboty prowadzi firma „HYDROMEX PLUS. Koszt 
robót budowlanych zgodnie z umową wynosi 1 754 
816.35 zł brutto. Termin wykonania zadania do 
dnia 15.12.2021 r.
Do wykonania pozostał odcinek sieci w ul. 
Kościuszki oraz kanał w części ul. Sobieskiego 
wraz z przyłączami. Po zakończeniu robót w ul. 
Kościuszki firma przystąpi do odtworzenia 
nawierzchni asfaltowej po śladzie prowadzonego 
kanału.  
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Bogusławice – Etap I.
Roboty będzie realizowała firma ZTHU Stanisław 
Krupiński z siedzibą we  Wrzosowej.
Koszt robót wynosi 1.827.940,44 zł brutto. Termin 
wykonania zadania do dnia 27.07.2022 r.
W celu zachowania ciągłości sieci najpierw musi 
zostać ukończona budowa kanalizacji w ul. 
Kościuszki w Kruszynie (IV etap) a następnie 
będzie można przystąpić do dalszego układania 
rur. W związku z wynikami przetargu kanalizację
w Bogusławicach będzie realizowała inna firma niż 
w Kruszynie.  
Obecnie firma jest na etapie zamawiania 
materiałów (studnie, rury) oraz uzyskania 
wszelkich zgód i uzgodnień. 
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Inwestycje oświatowe
Już kilkakrotnie pisaliśmy o potężnej inwestycji
w Lgocie Małej dotyczącej termomodernizacji 
budynku przedszko la .  W samej  nazwie 
termomodernizacja mieści się właściwie nowy 
budynek. Oprócz ścian ze starego przedszkola nie 
pozostało nic. Po pokonaniu wielu trudności 
projektowych, wykonawczych i finansowych 
zadanie dobiega końca. Już są widoczne piękne 
kolorowe łazienki, przestronne, duże dwie sale 
lekcyjne, nowoczesna kuchnia spełniająca 
wszystkie wymogi sanitarne , szatnie, zaplecze 
socjalne a także różnego rodzaju nowoczesne
i  eko log i czne  rozw iązan ia  og rzewan ia
i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Obecnie 
montowany jest osprzęt sanitarny i elektryczny, 
trwają sprawdzenia i próby. Przed nami procedura 
odbioru inwestycji przez  straż pożarną i inspekcję 
sanitarną oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na 
użytkowanie niezbędnej do otworzenia  placówki.

Jeszcze w tym roku, mamy nadzieję, że 
przedszkolaczki przeprowadzą się do nowego 
lokum.  
Roboty budowlane wykonuje Zakład Remontowo-
Budowlany „ULBUD” Grzegorz Stolarski
z Częstochowy. Koszt robót budowlanych zgodnie 
z umową wynosi brutto: 1.472.998,80 zł. 
Budowa sal i  gimnastycznej z zapleczem 
socjalnym wraz z przebudową istniejącej 
in f rastruktury przy Szkole Podstawowej
w Widzowie.
Zadanie realizuje Firma Kromar Import Export Sp. 
z o.o. z siedzibą w Starokrzepicach.
Koszt robót budowlanych zgodnie z umową wynosi 
brutto: 4.182.000,00 zł. 
Termin wykonania zadania do dnia 30.06.2022 r.
Wykonawca prowadzi roboty związane ze 
wznoszeniem ścian oraz prace przygotowawcze 
przed przystąpieniem do montażu dźwigarów 



Głos Gminy

5kwiecień - wrzesień 2021

dachowych wykonanych z drewna klejonego. 
Wciąż jeszcze na etapie wyboru najlepszego 
rozwiązania pozostaje sposób ogrzewania 
nowego budynku. Budowa kotłowni wciąż 

pozostaje w sferze projektowej. Ze względów 
ekonomicznych należałoby znaleźć taki wariant, 
aby kotłownia obsługiwała przyległy budynek 
szkoły, świetlicy i biblioteki. 

Przebudowa drogi powiatowej
Od 2019 roku  Powia towy Zarząd  Dróg
w Częstochowie realizuje jedno z większych zadań 
i n w e s t y c y j n y c h  n a  t e r e n i e  P o w i a t u 
Częstochowskiego, pn.: „Przebudowa ciągu dróg 
powiatowych nr 1070 S Kłomnice-Kruszyna, 1025 
S Kruszyna – Borowno i nr 1019 S Borowno – 
Wi t kow ice ,  gm ina  K łomn ice ,  K ruszyna
i Mykanów”. Zadanie realizowane jest na terenie 
gminy Kruszyna, Mykanów i Kłomnice przez firmę 
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LARIX” 
Sp. z o.o. z Lublińca. Całkowita kwota zadania 
wynosi 29 242 722,00 zł. brutto. Zakończenie 
całości inwestycji zaplanowano zgodnie z zawartą 
umową na dzień 30.08.2022r. 
Zadan ie  może  być  rea l i zowane  dz ięk i 
pozyskanemu dofinansowaniu ze środków 
Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 16 083 
497,00 zł. (55,00% wartości inwestycji), środkom 
własnym Powiatu w kwocie 9 096 725,00 zł. 
(31,11% wartości inwestycji), z Gmin: Kruszyna, 
Kłomnice i Mykanów w kwocie 3 500 000 00 zł. 
(11,97 % wartości inwestycji), oraz z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 562 
500,00zł. (1,92% wartości inwestycji.
Łącznie w ramach inwestycji zaplanowano 
p rzebudowę 15 ,569  km d rog i ,  budowę
i przebudowę chodników, zjazdów do posesji, 
budowę ronda oraz przebudowę mostu.   
W ramach powyższego zadania na terenie Gminy 
K ruszyna  p l anowana  j es t  p r zebudowa 
nawierzchni asfaltowej na odcinku 6,020 km, 
budowa chodników z kostki brukowej, budowa 
ronda, oraz przebudowa mostu obok kościoła
w Kruszynie. 
Do chwili obecnej na terenie naszej Gminy 
wykonano budowę nowej nawierzchni na odcinku 
od planowanego ronda w Kruszynie do granicy 
Gminy Kruszyna w miejscowości Borowno, 
budowę nowej nawierzchni od skrzyżowania przy 
leśniczówkach w Kruszynie do miejscowości 
Zdrowa, wykonano nową podbudowę oraz 
ułożono również 2 warstwy bitumiczne od 
przychodni lekarskiej do końca zabudowy przy 
leśniczówkach.  
Obecnie trwają prace przy przebudowie mostu w 
Kruszynie, budowie chodnika oraz zjazdów od 
przychodni lekarskiej w kierunku leśniczówek (do 
końca miejscowości Kruszyna) na odcinku 1200 
metrów. Według harmonogramu zakończenie prac 
związanych z przebudową mostu powinno 

nastąpić do 31.10.2021r., natomiast przebudowa 
chodnika wraz ze zjazdami na odcinku od 
przychodni lekarskiej w kierunku leśniczówek 
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powinno zakończyć się w terminie do 30.11.2021r. 
W najbliższych dniach rozpoczną się również 
prace przy usuwaniu ko l iz j i  (wodociąg, 
energetyka) oraz równocześnie trwają prace 
związane z budową gazociągu w obrębie  
planowanego ronda.   
Budowa ronda wraz z zatoką autobusową 

zlokalizowaną obok ronda  zaplanowana została 
na rok 2022. Na przyszły rok zaplanowano również 
budowę nowej nawierzchni wraz z nowymi 
chodnikami na odcinku od budowanego ronda do 
p rzychodn i  lekarsk ie j  wraz  z  za tokami 
postojowymi zaplanowanymi obok Urzędu Gminy, 
Szkoły oraz Pałacu.   

Kolejny sukces w skuteczności aplikowania
o środki zewnętrzne
W znaczącej część budynków użyteczności 
p u b l i c z n e j  n a  t e r e n i e  n a s z e j  g m i n y 
przeprowadzone zostały prace remontowe
i modernizacyjne. W pierwszej kolejności prowadzi 
się prace termomodernizacyjne w placówkach 
oświatowych. To przynosi efekty ekonomiczne
w postaci oszczędności na ogrzewaniu a także 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
i ogólny komfort pracy i nauki. 
W ubiegłym roku ogłoszony został konkurs
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego dla osi priorytetowej 
„efektywność energetyczna i odnawialne źródła 
e n e r g i i  w  i n f r a s t r u k t u r z e  p u b l i c z n e j
i mieszkaniowej”. W założenia programowe 
doskonale wpisywał s ię budynek szkoły
w Jackowie. Wniosek został sporządzony i złożony 
w kwietniu ubiegłego roku. W ostatnich dniach 
otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu 85% 

dofinansowania.
Koszt całego zadania został określony na prawie 
800 tys. zł. Wydatki kwalifikowalne to 700 tys. zł
a dofinansowanie 595 tys. zł. 
W ramach przedsięwzięcia zostaną docieplone 
ściany, wymienione okna i drzwi. Przeprowadzona 
zostanie modernizacja instalacji centralnego 
ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepła na kocioł 
na biomasę. Zamontowana będzie instalacja 
fotowoltaiczna. Te działania spowodują wzrost 
produkcji energii z odnawialnych źródeł energii a 
tym samym redukcja emisji zanieczyszczeń do 
atmosfery.
Tak więc kolejny budynek stanowiący własność 
gminy Kruszyna stanie się ładniejszy, bardziej  
ekonomiczny i nowoczesny. 
Pozyskiwane środki zewnętrzne znacząco 
wpływają na możliwości inwestycyjne gminy 
Kruszyna.

Będzie jaśniej na drodze do Widzowa
Raz w roku jednostki samorządu terytorialnego 
mogą ubiegać się o środki w ramach konkursu 
„Inicjatywa Sołecka” organizowanego przez Urząd 
Marszałkowski. Zadanie dofinansowane jest
w 85%, z tym że kwota dofinansowania nie może 
być wyższa niż 60 tys. zł . 
Przypominamy, że z tego programu gmina 
Kruszyna zrealizowała już kilka koniecznych 
przedsięwzięć. W ubiegłym roku np. został 
zrewitalizowany teren przy pomniku pamięci ofiar 
„Krwawego Poniedziałku” w Kruszynie .
W tym roku pomysł na zadanie zrodził się po wielu 
wnioskach składanych w poprzednich latach przez 
radnych i mieszkańców. Zgłoszone zadanie to 
budowa oświetlenia odcinka  ul. Antoniowskiej
(od ul. Osiedlowej w kierunku cmentarza) 
Przedmiotem zadania był zakup i montaż 10 lamp 
solarnych ulicznych. To pierwsze na terenie naszej 
gminy tego typu nowoczesne i przyjazne dla 
środowiska oświetlenie uliczne. Zabudowane 

lampy zasilane są wyłącznie energią słoneczną. 
Ich funkcjonowanie nie ingeruje w środowisko, nie 
generu je także kosztów zakupu energ i i 
elektrycznej do ich zasilania.
Nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie. 
Całość zadania została określona na kwotę 75 tys 
zł, z czego 15 tys. stanowi wkład własny.
Na chwilę obecną zamontowanych zostało tylko 10 
lamp, ale za kwotę przeznaczoną na to zadanie nie 
dało się  zrealizować więcej. Zadanie to, pomimo 
że obejmuje krótki odcinek drogi zwiększyło 
bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego 
zarówno pieszego, rowerowego jak i samocho-
dowego, zwłaszcza osób dojeżdżających do 
dworca PKP.
Jeżeli taki typ lamp sprawdzi się i zaspokoi 
potrzebę oświetlenia drogi będziemy starać się
o dofinansowanie  kolejnych działań w tym 
zakresie.

Mariusz Dobrakowski - Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
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Transport zbiorowy osób
Z dniem 1 września bieżącego roku nastąpiły 
zmiany organizacyjne w wykonywaniu przewozu 
osób w ramach drogowego transportu zbiorowego. 
Powiat częstochowski uruchomił własny program  
polegający na skomunikowaniu większości gmin
z miastem Częstochowa. W ramach Powiatowych 
Przewozów Pasażerskich rozpoczęła funkcjo-
nować także linia komunikacyjna Częstochowa - 
Kruszyna i z powrotem. Istota linii powiatowych 
polega na tym, że kursy autobusów kończą się
w miejscowościach stanowiących siedziby gmin.
Przewóz osób w obrębie danej gminy jest 
zadaniem  samorządu gminnego.
W celu uniknięcia niedogodności związanych
z przesiadkami pasażerów, Gmina Kruszyna
i Powiat Częstochowski uzgodniły, że przynajmniej 
do końca 2021 roku, zarówno na liniach 
powiatowych jak i liniach gminnych, przewóz osób 
w transporcie drogowym będzie wykonywany 
przez tego samego przewoźnika.

Usługi przewozowe wykonuje, tak jak wcześniej, 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Częstochowie (PKS Częstochowa). Dalej 
funkcjonują linie komunikacyjne z Częstochowy do 
Bogusławic, Wikłowa i Lgoty Małej. Również nie 
nastąpiły istotne zmiany w rozkładzie jazdy 
autobusów. Na wnioski pasażerów wprowadzono 
drobne kilkuminutowe korekty przyjazdów
i odjazdów autobusów.
Ze względu na małą ilość pasażerów, przewozy  
gminne będą deficytowe i  gmina będzie 
dofinansowywać ich funkcjonowanie. Szacuje się, 
iż miesięczne wydatki z tego tytułu mogą wynosić 
10.000,-zł.
Pewne uc iąż l iwośc i  d la  podróżu jących
z Bogusławic, Wikłowa oraz Lgoty Małej wynikają
z konieczności zakupu dwóch biletów.
O r g a n i z a t o r z y  p r z e w o z ó w  z a m i e r z a j ą 
wypracować rozwiązanie problemu podwójnego 
biletu.

W hołdzie bohaterom i ofiarom II wojny światowej

82 lata temu, 1  września 1939 roku, atakiem wojsk 
III Rzeszy na Polskę rozpoczął się największy 
konflikt zbrojny w historii świata. Trwająca prawie 
sześć lat II wojna światowa, nazywana „czasem 
pogardy”, kosztowała ponad 50 milionów istnień 
ludzkich i  przyniosła zagładę wszelk ich 
humanitarnych wartości. Obraz wojennej 
rzeczywistości jest przerażający: walki toczące się 
niemal we wszystkich zakątkach świata, naloty 
bombowe,  obozy koncentracyjne, holocaust,  
zb rodn ia  ka tyńska ,   g rab ieże ,  pożog i , 
wszechobecna śmierć i zniszczenia, terror, głód, 
niepewność jutra…  Choć niewielu jest już wśród 
nas naocznych  świadków i uczestników tych 
dramatycznych wydarzeń, należy pielęgnować 
pamięć o nich i wciąż czerpać naukę i przestrogę.  
Pokój, wolność, bezpieczeństwo nie są bowiem 
nam dane raz na zawsze, a lansowany 
w s p ó ł c z e ś n i e  h e d o n i z m ,  k o n f o r m i z m
i konsumpcjonizm sprawia, że nie doceniamy  
kluczowych wartości takich jak: życie, dobro, 
prawda, honor, Ojczyzna, rodzina, drugi 
człowiek… 
Chlubną tradycją naszej gminy jest coroczna 
organizacja uroczystości upamiętniających 
wybuch wojny, który zapisał się w lokalnej 
świadomości jako Krwawy Poniedziałek. Już
w pierwszych dniach wojny mieszkańcy naszej 
okolicy doświadczyli egzekucji i szykan ze strony 

żołn ierzy Wehrmachtu.  Zbombardowano 
Bogusławice. 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. Zimą  
1944 roku miała miejsce pacyfikacja wsi Pieńki 
Szczepockie. 
Tegoroczną uroczystość poświęconą rocznicy 
wybuchu II wojny światowej przeżywaliśmy
w niedzielę, 5 września. Swoją obecnością 
zaszczycili ją:  Senator RP pan dr Ryszard Majer,  
Wójt Gminy Kruszyna pani Jadwiga Zawadzka, 
Przewodniczący Rady Gminy pan Józef 
Wąsikiewicz oraz Radni, Sekretarz Gminy 
Kruszyna pani Małgorzata Wierzbicka, pani 
Ewelina Kokot – Skarbnik Gminy Kruszyna,  
Dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy 
wraz z pocztami sztandarowymi, pani Wioletta 
Pichit – Dyrektor GBP w Kruszynie, pani 
Magdalena Wysmołek – Prezes TPK, druhowie 
OSP z  t e renu  gm iny  w raz  z  pocz tam i 
sztandarowymi.  Na uroczystości  l icznie 
zgromadziła się społeczność szkolna SP
w Kruszynie oraz mieszkańcy naszej gminy. 
Obchody rocznicy Krwawego Poniedziałku  

 „Naród, który traci pamięć, traci sumienie” - Zbigniew Herbert.
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rozpoczęła  msza święta w kościele parafialnym
w Kruszynie celebrowana przez księdza 
Proboszcza Dariusza Cona, podczas której wierni 
modlili się w intencji poległych żołnierzy oraz ofiar 
„bezdusznego i bezbożnego totalitaryzmu”. 
Kolejna część uroczystości odbyła się pod 
obeliskiem upamiętniającym ofiary Września 1939 
r o k u .  Z e b r a n i  w y s ł u c h a l i  p r z e m ó w i e ń 
okolicznościowych, po których, przy dźwięku 
werbli, złożono pod pomnikiem wiązanki biało – 
czerwonych kwiatów i zapalono znicze. Uczniowie 

S z k o ł y  P o d s t a w o w e j  i m .  P o w s t a ń c ó w 
Styczniowych w Kruszynie przygotowali na tę 
okoliczność montaż słowno – muzyczny, w którym 
słowami poetów i kompozytorów oddali hołd 
przodkom, którzy potrafili „pięknie żyć i pięknie 
umierać”. Uroczystość uświetniła muzyka religijna 
i patriotyczna w wykonaniu  Orkiestry Dętej. 
Dziękujemy Organizatorom za tę  żywą lekcję 
patriotyzmu, a wszystkim obecnym za wspólną 
chwilę zadumy nad tragicznymi kartami ojczystej 
historii. 

Agnieszka Włodarczyk – Peszke
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XXI Dożynki Powiatu Częstochowskiego
Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią,
w niedzielę  29.08.2021r. w Kłomnicach odbyły się 
XXI Dożynki Powiatu Częstochowskiego. Oprócz 
obchodów dożynkowych uroczystościom 
towarzyszyło Święto Pszczoły. Na Powiatowym 
Święcie Plonów już po raz kolejny obecna była 
delegacja naszej gminy, którą reprezentowały jak 
zawsze niezastąpione Ale! Babki .
Święto Plonów rozpoczęło się o godz. 13.00 
uroczystą, polową mszą świętą na błoniach przed 
halą sportową, w  czasie której poświęcone zostały 
w ieńce  dożynkowe p rzyn ies ione  p rzez 
przedstawicieli poszczególnych gmin. Wszystkie 
wieńce wyeksponowane były przed sceną. Wieńce 
były przepiękne i z pewnością wymagały ogromu 
pracy i talentu od wykonawców. Wśród nich, także 
wieniec ze zbóż zebranych w tym roku z pól 
rolników z gminy Kruszyna. Kwietne serce 
symbolizowało otwartość i życzliwość naszej 
gminy.
Po części oficjalnej przyszedł czas na występy 
artystyczne w wykonaniu lokalnych zespołów
Reprezentantki gminy Kruszyna – Ale!Babki 
oryginalnie zaprezentowały się na scenie 

wykonując  popularna p iosenkę „Mama 
ostrzegała”.
Gmina Kruszyna swoją obecność zaznaczyła 
ekspozycją w pięknie ozdobionym namiocie. Panie 
z  zespołu Ale!Babki tradycyjnie częstowały gości 
chlebem ze smalcem, ogórkiem kiszonym a także 
ciastem. Smakołyki przygotowane były przez 
członkinie Zespołu.
Koło Pszczelarskie w Kruszynie zareklamowało 
się ekspozycją miodów. Jako produkt rolny
z terenu gminy wyeksponowane zostały jajka 
kurze z fermy Nawrotów. 
Organizatorzy dożynek przygotowali również wiele 
stoisk gastronomicznych oraz miejsc zabaw dla 
dzieci. Szczególne miejsce, w związku ze 
„Świętem pszczoły” zajęli pszczelarze, którzy 
sprzedawali różnego rodzaju miody.
Pogoda dopisała, słońce wyzwalało chęć do 
zabawy i radości. Na zakończenie imprezy 
wystąpił Cygański Zespół wykonując wiązankę 
rytmicznych utworów. 
Ale!Babkom składamy podziękowania za godne 
reprezentowanie Gminy Kruszyna.
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Rajd rowerowy
Po rocznej przerwie spowodowanej reżimem 
sanitarnym w związku z pandemią w sobotę 7 
sierpnia z inicjatywy Wójta Gminy Kruszyna odbył 
się kolejny rajd rowerowy. W ostatnim czasie rower 
jest nieodłącznym elementem naszego życia. Już 
nie tylko służy do rekreacji ale również  stanowi 
środek lokomocji. Coraz więcej ludzi, szczególnie 
w miastach wybiera rower lub hulajnogę 
elektryczną jako środek transportu. Wobec 
popularności roweru rajdy rowerowe cieszą się 
wielką popularnością. Można śmiało stwierdzić, że 
w gminie Kruszyna także mają już swoja tradycję.
 Tym razem na starcie rajdu, na placu targowym
w  Kruszynie stawiło się 60 osób. Każdy
z uczestników otrzymał pamiątkowy gadżet
w postaci sakwy rowerowej lub uchwytu na telefon 
komórkowy oraz  zapas wody mineralnej.
Ra jd  rowerowy by ł  okaz ją  do  promoc j i 
Narodowego spisu Powszechnego oraz szczepień 
przeciwko COVID 19. W Urzędzie Gminy 
zorganizowany był mobilny punkt szczepień.
Z możliwości zaszczepienia skorzystało 48 osób. 
Od godziny 12 do 14 na placu targowym pracował 
rachmistrz spisowy. Każdy, kto nie dopełnił jeszcze 

obywatelskiego obowiązku spisania się mógł to 
zrobić.
Przed samym startem uczestników rajdu 
zaszczyciła swą obecnością Poseł na Sejm RP 
Pani Lidia Burzyńska, która życzyła rajdowcom 
szerokiej drogi.
Pogoda dopisała. Było słonecznie i bardzo ciepło. 
Rowerzyści o godzinie 13.00 wyruszyli w trasę 
liczącą 42 km.  Pomoc serwisową świadczyli 
strażacy z OSP Widzów, Kruszyna i Lgota Mała.
Meta wyznaczona została w Łęgu w Ośrodku 
Rekreacyjnym KEJA. Uczestnicy wyprawy dla 
uzupełnienia kalorii zostali poczęstowani pysznym 
żurkiem z kiełbasą oraz pajdą chleba ze smalcem. 
Już we własnym zakresie można było zjeść 
wyjątkowo dobrą rybkę serwowaną przez 
właścicieli Ośrodka. Po czym każdy rowerzysta 
indywidualnie udał się do swojego miejsca 
zamieszkania.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom ukończenia 
rajdu.
Zapewniamy że jak tylko sytuacja epidemiczna 
pozwoli w przyszłym roku imprezę również 
zorganizujemy. 
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Wyjazd studyjny
Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” od lipca br. 
realizuje operację własną skierowaną do członków 
organizacji pozarządowych pod nazwą „Razem 
można więcej, lepiej, skuteczniej”. Jednym
z działań w projekcie jest organizacja trzech wizyt 
studyjnych na terenie gmin członkowskich.
W ramach wyjazdów wybrana organizacja 
pozarządowa z terenu danej gminy prezentuje 
uczestn ikom swoją dz ia ła lność,  zasoby
i  doświadczenia oraz organizuje wizyty 
edukacyjne w obiektach / miejscach będących 
atrakcyjnym, ważnym zasobem danej gminy.
Pierwsza z wizyt została zorganizowana na terenie 
G m i n y  K r u s z y n a .  S w o j ą  d z i a ł a l n o ś ć 
zaprezentowało Stowarzyszenie „Przyszłość jest 
w nas” z Widzowa. 
Celem wyjazdu było wzmocnienie kapitału 
społecznego i spójności wewnętrznej obszaru 
poprzez realizację inicjatyw sieciujących 
organizacje pozarządowe z obszaru LGD.
Wizyta studyjna miała miejsce 5 września, a udział 
w wizycie wzięli przedstawiciele Stowarzyszeń
z terenu 6 Gmin należących do Lokalnej Grupy 
Działania. 
Wizyta rozpoczęła się od warsztatów konnych 
zorganizowanych przez Państwa Anetę i Tomasza 
B o g a c z .  W  t r a k c i e  w a r s z t a t ó w  k a ż d y
z uczestników mógł zapoznać się z hodowlą koni 
oraz osobiście wziąć udział w przejażdżkach 

konno wierzchem lub bryczką (córka Państwa 
Bogacz – Weronika jest członkiem Kadry 
Narodowej  w powożeniu.  W dniach 26-
29.08.2021r. brała udział w Mistrzostwach Europy 
Dzieci i Młodzieży, które odbyły się we Francji. 
Ostatecznie Weronika wraz ze swoim kucem 
Bohun zajęła 4 miejsce. Był to najlepszy wynik 
polskiej ekipy). 
Kolejnym etapem wizyty było zwiedzanie Zespołu 
Pałacowo – Parkowego w Kruszynie, udział
w obchodach rocznicy „krwawego poniedziałku”, 
oraz zwiedzanie i zapoznanie się z historią 
Kościoła Parafialnego w Kruszynie. 
Kolejnym etapem z zakresu sieciowania 
organizacji pozarządowych była prezentacja przez 
Zarząd Stowarzyszenia „Przyszłość jest w nas” 
inwestycji zrealizowanych przez Stowarzyszenie 
na terenie Gminy Kruszyna. Zaproszenie goście 
mogli zobaczyć wybudowane wielofunkcyjne 
boisko obok Szkoły w Widzowie, wybudowany 
zbiornik wodny oraz infrastrukturę sportową wokół 
zbiornika wodnego. 
Na zakończenie wizyty uczestnicy spotkania 
zwiedzili Kościół w Widzowie oraz mieli możliwość 
zapoznania się z historią jego powstania oraz
z historią stadniny koni w Widzowie. Tak więc 
niedziela spędzona na terenie naszej Gminy była 
pełna wrażeń.   

Mariusz Dobrakowski
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Liderzy lokalni - wspólnie zmieniają oblicza wsi!
Organizacje pozarządowe są „motorem” życia 
społecznego na wsiach i w małych miasteczkach, 
realizują inicjatywy sprzyjające aktywizacji
i integracji mieszkańców, wzmacniają kapitał 
społeczny. Coraz częściej podejmują się 
trudniejszych wyzwań, jakimi są zadania 
inwestycyjne, budują place zabaw, siłownie, 
boiska, w czym są ogromnym wsparciem dla gmin. 
Jako mieszkańcy danego terenu, najlepiej znają 
potrzeby i problemy swojego regionu i jego 
mieszkańców. 
To właśnie dla takich osób, przedstawicieli sektora 
społecznego, liderów lokalnych kształtujących 
rozwój obszarów wiejskich, Stowarzyszenie 
„Razem na wyżyny” zorganizowało kongres pod 
hasłem „LEADER sukcesy dzisiaj i możliwości 
jutra”. Odbył się on 25 czerwca 2021 r.  w Zespole 
Dworsko-Parkowym „Prastara” w Cielętnikach. 
Miejsce spotkania nie było wybrane przypadkowo. 
„Prastara” to kompleks budynków dworskich – 
dwór, oranżeria, rządcówka oraz przepiękny park, 
które swój blask odzyskują dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu i pasji właścicieli, ale również przy 
wsparciu środków finansowych Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). 
W odrestaurowanym budynku, pełniącym niegdyś 
funkcję dworskiej oranżerii, zgromadziło się blisko 
70 osób, reprezentantów 29 organizacji , 
przedstawicieli Partnerskich gmin, instytucji 
publicznych związanych z rozwojem obszarów 
wiejskich, a także Partnerów projektu.
Pierwsza część kongresu była poświęcona 
podsumowaniu efektów i sukcesów wieloletnich 
działań podejmowanych przez lokalnych liderów i 
organizacje, które przyczyniają się do poprawy 
jakości życia na wsi i które nadają rytm życiu 
społecznemu (filmik prezentujący te działania 
m o g ą  P a ń s t w o  z n a l e ź ć  n a  s t r o n i e 
www.razemnawyzyny.pl w zakładce FILMY). 
Partnerzy projektu: Stowarzyszenie „Partnerstwo 
Północnej Jury” oraz LGD "Zielony Wierzchołek 
Śląska" pokazali jak środki unijne wpłynęły na 
rozwój ich obszarów. Stowarzyszenie „Razem na 
wyżyny” również pochwaliło się sukcesami swoich 
organizacji, które z wielkim zaangażowaniem 
sięgają po projekty grantowe i realizują działania 
na rzecz mieszkańców całego obszaru.  
Druga część kongresu poświęcona była szansom
i wyzwaniom jakie stoją przed obszarami wiejskimi 
w nowym okresie programowania po 2021 roku. 
Dynamiczne zmiany społeczne i potrzeby 
społeczności lokalnych, skłoniły władze UE do 
kierunkowania rozwoju wsi i małych miasteczek na 
dz ia łan ia  innowacy jne ,  wykorzys tu jące 
technologie cyfrowe w swoim życiu codziennym 
polepszając w ten sposób standard usług 
publicznych i lepiej wykorzystując zasoby lokalne. 

Priorytetem jest również ochrona środowiska
i klimatu. Tematy te przybliżyli uczestnikom 
prelegenci, Pracownicy Instytutu Rozwoju Wsi
i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Łukasz 
Komorowski i Ruta Śpiewak.
Najważniejszym elementem wydarzenia były 
rozmowy moderowane, podczas których 
uczestnicy mogli podzielić się swoimi opiniami, 
doświadczeniami nt. roli oraz zadań liderów
i organizacji pozarządowych, działań i inicjatyw 
przyspieszających rozwój obszarów wiejskich, 
ochrony środowiska i zapobiegania zmianom 
k l i m a t y c z n y m  j a k o  z a d a ń  o r g a n i z a c j i 
p o z a r z ą d o w y c h  o r a z  i n n o w a c y j n o ś c i
i kreatywności terenów wiejskich.
Po zakończeniu części merytorycznej uczestnicy 
podziwiali młodych, zdolnych aktorów lokalnego 
Teatru „Dratwa” z Kłomnic w spektaklu „Pchła 
Szachrajka”, którzy swój kunszt i pasję artystyczną 
rozwinęli m.in. dzięki zrealizowaniu grantu 
pozyskanego poprzez LGD „Razem na wyżyny” 
sfinansowanego ze środków PROW na lata 2014-
2020. 
Środki finansowe na organizację konferencji udało 
się pozyskać w ramach regionalnego konkursu 
organizowanego przez Krajową Sieć Obszarów 
Wiejskich dla partnerów KSOW, z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.
Kongres liderów lokalnych to jedno z działań 
zaplanowanych do realizacji w ramach tworzenia 
współpracy i partnerstwa wśród NGO na terenie 
LGD „Razem na wyżyny”. W okresie wakacyjnym 
startuje kolejny projekt - operacja własna p.n. 
„Razem można więcej, lepiej, skuteczniej”, którego 
ideą jest sieciowanie organizacji pozarządowych. 
W ramach projektu zaplanowane zostały dwie 
wizyty studyjno-szkoleniowe poza obszar LGD 
„Razem na wyżyny” (m.in. Sandomierski Szlak 
Jabłkowy), podczas których uczestnicy będą 
zdobywać wiedzę teoretyczną i praktyczną w 
zak res ie  komun ikac j i  i n te rpersona lne j ,  
partnerstwa, mediacji i zarzadzania zasobami 
ludzkimi. Zorganizowane zostaną także wizyty 
studyjne w trzech gminach z obszaru LGD, 
podczas których lokalne organizacje pozarządowe 
będą prezentować uczestnikom swoją działalność, 
zasoby i atrakcje terenu 
Wszystkie powyższe działania są częścią 
budowania sieci organizacji pozarządowych
z obszaru „Razem na wyżyny” i promowania 
współpracy lokalnej. Aktualne informacje na temat 
podejmowanych działań i inicjatyw można śledzić 
n a  n a s z e j  s t r o n i e  i n t e r n e t o w e j 
www.razemnawyzyny.pl  oraz Facebooku 
www.facebook/razmnawyzyny. 

Katarzyna Kubica
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Okres pandemii i nałożonych ograniczeń 
sanitarnych uniemożliwił aktywność Klubu Seniora 
w Kruszynie. Po długiej przerwie Seniorzy ze 
z d w o j o n ą  e n e r g i ą  p o d j ę l i  r e a l i z a c j ę 
zaplanowanych wcześniej działań. Członkowie 
Klubu bardzo chętnie odwiedzają swoją siedzibę, 
dyskutują dzieląc się swoimi wrażeniami i opiniami 
na wiele różnych tematów. Uwielbiają się bawić
i podróżować w celu poznania zakątków Polski. 
Celebrują wszystkie jubileusze i uroczystości.
Nowy okres  dz ia ła lnośc i  rozpoczą ł  s ię
„z przytupem”. 29 maja br. Seniorzy zorganizowali 
ognisko z pieczeniem kiełbasek, karkówki
i szaszłyków. Impreza odbyła się w najbardziej 
klimatycznym  miejscu potocznie zwanym 
„strzelnicą”. Dodatkową okazją do spotkania było 
Święto Matki. W wielkim świętowaniu wzięło udział 
50 osób. Jak na „dorosłą młodzież” przystało nie 
obyło się bez tańców i śpiewów. Słowem zabawa 
była przednia.
Nie minął miesiąc, a już 23.06 Seniorzy wyjechali 
na tygodniowe wczasy w Łebie. Nad morzem 
odpoczywały i bawiły się 53 osoby. Podczas 
pobytu hucznie i uroczyście obchodzono rubinowe 
gody czyli 40-lecie pożycia małżeńskiego jednej
z par a także 60-tą rocznicę urodzin. Jubileusze 
świętowano przy muzyce podczas wieczorków 
tanecznych. Życzenia sto lat życia w zdrowiu
i radości nie miały końca.
31 lipca i 1 sierpnia Seniorzy wybrali się do 
Zwierzyńca i Zamościa. Szczegółową relację z tej 
wyprawy sporządziła z zastosowaniem „rymów 
częstochowskich”  Seniorka Danusia Kędra.
„Tobie Zamościu poświęcam tę pracę za wiew 
czarowny co z twych murów płynie, za to, że co 
dzień myśl moją bogacę skarbem przeszłości,
z której gród twój słynie' / Janina Kozłowska/.
Zamościa dotąd nie zwiedzałam, choć o nim tyle 
już wiedziałam O 4-tej w sobotę się zbieramy i na 
kierowcę chwilę czekamy. Półmrok jeszcze,
w niebo patrzymy, jakie to na nim chmury widzimy. 
Ale z nadzieją w drogę ruszamy, bo my ją przecież 
wciąż w sercach mamy. Zwierzyniec i Zamość w 
programie zwiedzać mamy a więc się tego 
skrzętnie trzymamy. O 10-tej z przewodnikiem
w Zwierzyńcu zaczynamy zwiedzanie i stron 
pięknych podziwianie. Dawna siedziba miasta- 
ogrodu do Ordynacji Zamojskiej przynależała, do 
dzisiaj świetność swą zachowała. Następnie 
kościół- miejsce obozu z II-iej wojny światowej 
zwiedzamy a przewodniczki pilnie słuchamy. 
Spacerkiem do centrum przez Roztoczański Park 
Narodowy do rezerwatu Bukowa Góra docieramy- 
cudne widoki wciąż podziwiamy. Przejście przez 
Zwierzyńczyk i już Kościół na wodzie przepięknie 
się prezentuje i otoczeniem z wodą czaruje. 

Niejeden pielgrzym tu się zatrzymuje.
Był też czas wolny na kawę i lody, które przydały 
się dla ochłody. Piwko także nam smakuje bo 
browar od 1806r. je serwuje. Przez Józefów 
przejeżdżamy do Krasnobrodu zdążamy. Jest 
położony w sercu Roztocza a miejscowość 
malownicza. Marysieńka Sobieska Sanktuarium 
ufundowała i tu jako królowa z chorób francuskich 
uzdrowioną zosta ła.  Jeszcze n ieczynny 
kamieniołom zaliczamy a cudo okolicy z wieży 
widokowej podziwiamy. Nie wszyscy jednak na nią 
wchodzili niech teraz wiedzą ile stracili. W tym 
czasie właśnie zbiera się burza, a ochotników 
grupka mała, z parasolami się w las wybrała.
I chociaż grzmiało, wciąż się błyskało- tutaj przyjść 
się opłacało. Tyle historii ukrytej w lesie /może to
o niej echo nam niesie/. A te widoki w swej cudnej 
krasie, czy ich zapomnieć przechodniom da się? 
Na koniec zwiedzania Kaplica  na wodzie- tu
u źródełka wodkę zabieramy i już utrudzeni do 
Zamośc ia  wy ruszamy.  W ho te lu  ob iad
i odpoczynek ale nie idzie się na spoczynek.
Na tarasie obrady  mamy , wrażenia opowiadamy.
A tych wrażeń cała moc , nie starczyłaby nam noc. 
Na drugi dzień kochani wszyscy wstają już 
wyspani i była poranna kawa i śniadanie- piękna 
sprawa. Mamy znowu piękny dzień, wszelkie troski 
pójdą w cień. W centrum Starego miasta
z przewodniczką się umawiamy bo fortyfikację 
miasta zwiedzamy. ; Zamość- dzieło złotnika
z dziejów naszych wiele tu barw, czas perłą 
przetykał budowli złoty blask. Miasto- skarbnica, 
tętniący pracą skansen. Miasto renesansu.'/ 
Ignacy Gąsiorowski'/ To samo stwierdzamy kiedy 
Zamość dziś zwiedzamy. Moc zabytków; Bastiony, 
mury obronne, pomnik DZECI ZAMOJSZCZYZNY, 
dawne czasy pamiętają, straszną historię 
przypominają. Skarbiec, Rynek Wielki, Dzwon-
nica, Katedra Zamojska – wszystko było zaliczone 
nie wiem jak , w krótkim czasie było to zrobione.
Po obiedzie w Polonii już odpoczywamy, na Rynku 
znowu czas wolny mamy. Było piwko na  
przeciwko, były lody dla ochłody i do domu 
wyruszamy o 16.40 Zamość opuszczamy pełni 
wrażeń z PAMIĄTKAMI> < Kto niedosyt 
sprawozdania jeszcze czuje niech pamiątki 
przewertuje. 
P.S. Podziękowanie zatem się należy dla Basi, 
kierowcy i uczestnikom czyli troszkę starszej 
młodzieży. Wycieczka zaplanowana była 
naprawdę udana i pogoda nam dopisała
a w naszych stronach  załamała. 
A teraz na zakończenie ; Pamiętajcie młody
i „stary” szykujcie się na SZAFLARY.”
Jak zapowiedzieli tak zrobili. 25 sierpnia na trzy dni 
wyjechali do Zakopanego. Pospacerowali po 

Seniorzy z gminy Kruszyna
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Jubileusz 35-lecia Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny
 W dniu 28.08.2021 odbył się jubileusz 35 lecia 
Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny. Ta wyjątkowa 
uroczystość została zorganizowana wśród 
m a l o w n i c z e j  p r z y r o d y  w  O ś r o d k u 
Agroturystycznym „Keja'' w Łęgu.
  W jubileuszu wzięli udział członkowie, 
sympatycy stowarzyszenia oraz zaproszeni 
goście. Pani Prezes, Magdalena Wysmołek 
wspólnie z Wiceprezesem, Panem Pawłem 
Klekotem ze wzruszeniem przedstawili krótki rys 
historyczny towarzystwa począwszy od momentu 
założenia aż do chwili obecnej.
Rys historyczny:
Założycielami oraz pomysłodawcami utworzenia 
Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny byli: Antoni 
Marszałek z Częstochowy, Stefan Poroszewski
z synem Krzysztofem z Bełchatowa, Wiktoria
i Alojzy Bugajowie z Kłomnic, Maria i Roman 
Feliksowie z Katowic, Stanisław i Józefa 
Rybakowie z Lisowa, Franciszek Bodanka
z Lututowa, Leon i Regina Kucharscy z Kruszyny, 
Tadeusz, Marta, Alfred, Zofia Dobrzańscy, 
Tadeusz Rolak z Warszawy, Katarzyna Rolak
z Kruszyny, Irena i Antoni Perlińscy z Kruszyny, 
Zygmunt Kołodziejczyk z Wałbrzycha, Wanda 
Patyk Korzeniowska, Edward Zasępa ze 
Skierniewic. 12 listopada 1986 roku w Urzędzie 
Gminy Kruszyna zarejestrowano Towarzystwo 
Przy jac ió ł  Kruszyny,  a  jego p ie rwszym 
przewodniczącym został Pan Antoni Marszałek.
Na przestrzeni lat towarzystwo rozrastało się, oraz  
prężnie działało.
Osiągnięcia Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny:
-TPK wystąpiło o pozwolenie na budowę obelisku
z tablicą upamiętniającą zamordowanych 
poległych w 1863 roku;
- 11 listopada 1988 roku wmurowano pamiątkową 
tablicę na pomniku wybudowanym przez państwo 
Morawskich przy ulicy Strażackiej;
- Z okazji 50 rocznicy wybuchu II wojny światowej 
odnowiono zabytkową bramę cmentarza, 
wmurowano tablicę z brązu upamiętniającą 
Kruszynian poległych na frontach II wojny 
światowej, oraz miejsce śmierci 37 mieszkańców 
Kruszyny z  4.09.1939r. Na tę uroczystość 
Włodzimierz Zasępa napisał wiersz „W 50. 
rocznice napaści na Polskę”.
- Na murze cmentarza umieszczono tablice, gdzie 
rozstrzelano obywateli polskich narodowości 

żydowskiej
- Wybudowano bramę gospodarcza na cmentarzu, 
żeby nie niszczyć bramy zabytkowej
- W kościele parafialnym w Kruszynie wmurowano 
tablicę z brązu na 200 rocznicę Konstytucji 3 maja, 
1791 - 1991
- Wykonano i wmurowano na bramie kościelnej 
tablicy upamiętniającej działalność społeczno 
kulturalną (1910 – 1948) Wiktorii Marszałkowej 
mieszkanki Kruszyny
- W 1991r. wydano informator o Kruszynie
- 29 marca 1992 r. otwarto w Domu Strażaka Izbę 
Historii TPK
- W 1993 roku, w 130 rocznicę Powstania 
Styczniowego, umieszczono pamiątkową tablicę
i poświęcono pomnik Powstańców Styczniowych 
na cmentarzu w Kruszynie
- W czerwcu 1995 r. wzmocniono kolumnę 
Denhoffa znajdującą się pomiędzy Kruszyną
a  Borownem;
-TPK włączyło się w uroczystość 300 rocznicy 
konsekracji kościoła pw. św. Macieja Apostoła 
Kruszynie
- Wykonano kopie albumu fotograficznego oraz 
części opisowej „Wnętrze kościoła parafialnego 
św. Macieja” z oryginału Izby Historii, a następnie 
wręczono arcybiskupowi Stanisławowi Nowakowi.
- Wpłacało darowizny na ratowanie figury 
Chrystusa znajdującej się na bramie kościelnej 
oraz innych zabytków  sakralnych
- Towarzystwo przekazało 80 kg brązu na nowa 
tablice na obelisku w Kruszynie
- W czerwcu 1996 r. TPK otrzymało złoty medal za 
ochronę zabytków.
- W latach 1989, 1991,1998, 2004 zorganizowało
4 plenery malarskie  
Aktualna działalność i dokonania Towarzystwa 
Przyjaciół Kruszyny:
-wznowien ie  aktywnej  dz ia ła lnośc i  TPK 
rozpoczęło się w 2016 roku, kiedy to został 
zorganizowany piknik na Mokraczu
- w kolejnych latach towarzystwo nabierało 
rozpędu i jednoczyło społeczność gminy Kruszyna 
zapraszając do wspólnego biesiadowania
-  TPK zorganizowało II Biesiadę Sołecką na 
Mokraczu wspólnie z ówczesnym sołtysem 
Sebastianem Wysmołkiem
-TPK zaprezentowało obrazy oraz kroniki na 
festynie Klubu Sportowego Kmicic

Krupówkach i oczywiście skorzystali z kąpieli
w wodach termalnych w Szaflarach. Taki 
wypoczynek to rarytas dla niemłodych już kości
i mięśni.
Jak widać Seniorzy to bardzo aktywna grupa ludzi. 
Nie liczy się wiek, a tylko wola i chęć zabawy. 

Uczestnicy imprez z wielkim zadowoleniem
i humorem wspominają miniony sezon. Już mają 
plany na kolejne atrakcje i to jeszcze w tym roku.
Seniorom życzymy zdrowia i wytrwania w dobrej 
kondycji jeszcze długie lata.  
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 - członkowie TPK wzięli udział w Narodowym 
Czytaniu w 2018 roku
-  działacze stowarzyszenia pomagali i aktywne 
zaangażowali się w przygotowania do festynu 
parafialnego
-  TPK zorganizowało spotkanie upamiętniające 
100 rocznice odzyskania niepodległości
-  cz łonkowie  TPK bra l i  ak tywny udz ia ł
w przygotowaniu potraw wigilijnych na stoły 
sołeckie oraz na wigilię TPK
-w latach 2017,2018, 2020 oraz 2021 towarzystwo 
pozyskiwało dofinansowania w kwocie po 15 000 
za każdy rok, z tych pieniędzy sfinansowano zakup 
sprzętu dla Uczniowskiego Ludowego Klubu 
Sportowego „Oleńka''
- w 2018, 2019 roku TPK pozyskiwało środki 
finansowe z projektów organizowanych przez 
Gminę Kruszyna, pt „Wsparcie działalności
z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym poprzez realizację zajęć 
profilaktycznych z zakresu edukacji i kultury, 
profi laktyki antyalkoholowej, oraz innych 
uzależnień”. Kwota 1700 zł została przeznaczona 
na naukę języka angielskiego. TPK zorganizowało 
kurs języka angielskiego dla najmłodszych 
''Otwarci na świat '' który cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem. Kurs w następnych latach 
kontynuowany był odpłatnie.
-członkowie TPK angażowali się w przystrajanie 
s o ł e c t w a  K r u s z y n y  p o d c z a s  D o ż y n e k 
Powiatowych w 2019 roku;  
-reaktywując Koło Teatralne, członkowie TPK brali 
aktywny udział w finale Wielkiej Orkiestrze 

Świątecznej Pomocy, prezentując przedstawienie 
''Horrorek''
- jesienią członkowie TPK odwiedzają groby 
zmarłych członków, prezesów, sympatyków 
stowarzyszenia
- w roku 2020 zorganizowano wycieczkę do 
Warszawy dla członków i sympatyków TPK;   
- Zarząd TPK w soboty organizuje Dni Otwarte, 
podczas których członkowie uzupełniają kroniki, 
wklejają artykuły i zdjęcia, spisują książki, 
wspominają wcześniejsze czasy;
 Podczas jubileuszu 35 lecia działalności TPK, 
d o c e n i a j ą c  u p o w s z e c h n i a n i e  d o r o b k u 
kulturowego, za pracę, pasję i zaangażowanie, 
Zarząd towarzystwa nadał najwyższy tytuł 
honorowego członka Towarzystwa Przyjaciół 
Kruszyny: Pani Marii Dobrzańskiej Klekot oraz 
Panu Stanisławowi Zasępie.
Uroczystość jub i leuszu uświetn i ł  pokaz 
a k r o b a t y c z n y  w  w y k o n a n i u  m ł o d z i e ż y
z Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego 
„Oleńka'' , pod opieką: Pana Marka Smolińskiego, 
Pana Marcina Woldona oraz Karola Dróżdża.
Od 35 lat Towarzystwo Przyjaciół Kruszyny 
prowadzi działalność społeczno – kulturalną, dba o  
zabytki i popularyzuje wiedzę o historii Kruszyny 
oraz jej okolic. Ideą Towarzystwa jest umacnianie 
ciągłości historycznej ziemi kruszyńskiej. 
Towarzystwo Przyjaciół Kruszyny, które na stałe 
wpisało się w historię naszej gminy, nie ustaje
w wysiłku zjednywania sobie kolejnych pokoleń, 
nadal będzie funkcjonować z pożytkiem dla całej 
lokalnej społeczności.



Narodowe Czytanie
6 września do budynku OSP w Widzowie na zaproszenie Pani Wójt Jadwigi Zawadzkiej przybyli mieszkańcy gminy 
Kruszyna na X jubileuszową edycję Narodowego Czytania.
Podczas tegorocznej odsłony czytano „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Dzieło cechuje komizm, 
bogactwo obserwacji obyczajowych, a zwłaszcza silna wymowa społeczna.
Tegoroczne czytanie przybrało formę teatralną. W role bohaterów dramatu z pełnym zaangażowaniem wcielili się 
seniorzy z Klubu  Seniora w Kruszynie oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Widzowie. Miłą niespodzianką dla 
słuchaczy okazały się występy Orkiestry Dętej w Kruszynie oraz zespołu „Ale! Babki!”. Tegoroczne czytanie
i interpretowanie na różne sposoby „Moralności pani Dulskiej” pozostanie niewyczerpalnym źródłem inspiracji
i powodem do dumy.
Organizatorami Narodowego Czytania 2021 była Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie, Klub Seniora
w Kruszynie oraz Szkoła Podstawowa w Widzowie. Szczególne serdeczne podziękowania należą się Pani Wójt 
Jadwidze Zawadzkiej za osobiste zaangażowanie i pielęgnowanie tej akcji co w ogromnym stopniu przyczynia się 
do jeszcze lepszego poznania klasyki polskiej literatury.
Akcentem kończącym Narodowe Czytanie 2021 był poczęstunek, przy którym uczestnicy spotkania mogli 
porozmawiać i podzielić się swoimi wrażeniami.


