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Święto Dziecka
 Nie zapominajmy, że Dzień Dziecka to święto 
wszystkich nas - małych i dużych dzieci. Dzieci 
bawiących się, uczących, pracujących, a także 
tych na emeryturze. W tym dniu bowiem 
wszyscy jesteśmy dziećmi.
I to był zasadniczy punkt wyjścia do 
zorganizowania przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Kruszynie Święta Dziecka, które z 
racji gabarytowo małego pomieszczenia 
biblioteki, obchodziliśmy gościnnie w Szkole 
Podstawowej w Kruszynie. Drugi zamysł 
organizatorów był taki, by w przeróżnych 
zabawach, które zaproponowane zostały 
uczestnikom imprezy przewijał się temat 

książki, biblioteki, czytania. Natomiast finałem 
było stworzenie Wielkiej Księgi Czytelników, 
wypełnionej pamiątkowymi wpisami.
Program imprezy został ułożony i zaprezen-
towany przez firmę „Baloon Animacje” 
Magdaleny Wolskiej. Jak bardzo zabawy, gry, 
konkursy, żarty i twórcze działania przypadły 
dzieciakom do gustu świadczą roześmiane
i zadowolone buzie, których czasami nie 
sposób było rozpoznać pod warstwą 
nałożonych farb, które miały na twarzach 
przedstawiać przeróżne postaci z bajek, 

filmów i książek. W malowaniu buziek oraz 
prowadzeniu innych gier i zabaw pomagali 
asystenci pań animatorek, czyli młodzież ze 
szkoły z Kruszyny, dla której na pewno był to 
też całkiem wyjątkowy dzień.
 Na rozgrzewkę przygotowano zabawę
z kolorową chustą, potem przyszła pora na gry, 
m.in. w najszybsze pomalowanie postaci
z bajek i lektur, następnie budowano bramę do 
świata wyobraźni ze słomek konstrukcyjnych
i właśnie tu okazała się nieodzowna pomoc 
dorosłych, rodziców i dziadków. Próbowano 
biec z książką na głowie, a wielką frajdę 
dzieciom sprawiło tworzenie tęczowych 

baniek mydlanych, w których można było się 
schować. Pod koniec imprezy każdy mógł 
otrzymać balon, wcześniej skręcony tak, by 
stał się wedle życzenia pieskiem, żyrafą, 
kotkiem lub mieczem. Oczywiście nie zabrakło 
dyskoteki i sesji zdjęciowej z udziałem 
twarzowych lub mniej twarzowych gadżetów.
Dla „opadających z sił” był przygotowany 
słodki poczęstunek oraz napoje, grała 
muzyka, a już bardzo zmęczeni mogli 
odpocząć na rozłożonych materacach.
Ktoś z dorosłych powiedział, że wyzwolona 
podczas imprezy energia mogłaby z powo-
dzeniem napędzić koło młyńskie. Ale to chyba 
dobrze, prawda?
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 Szanowni Państwo 
Pierwsze półrocze roku 2019 już za nami. Kalendarzowe lato trwa dopiero 
kilka dni, a upałów i słońca mamy dość. Brak deszczu już bardzo wyraźnie 
dał się we znaki uprawom. Niestety wpływu na aurę nie mamy, więc nie 
pozostaje nam nic innego jak tylko zaakceptować słońce i wysokie 
temperatury.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo przypominam Państwu o konieczności 
zachowania zasad przebywania w ekstremalnych warunkach pogodowych: 
pijemy dużo wody, chronimy dzieci i osoby starsze, staramy się nie 
przebywać bezpośrednio na słońcu.
Pierwsze 6 miesięcy 2019 roku minęło bardzo szybko, jak zresztą wszystkie 
inne miesiące. I tak pokrótce przypomnę co angażowało najwięcej naszej 
uwagi. Początek roku rozpoczął się burzliwie, dosłownie „burzą” w związku 
ze zmianą umowy użyczenia pomieszczeń w strażnicy OSP Kruszyna,
o czym Państwa informowałam w ostatnim wydaniu Głosu Gminy. Nowa 
umowa nie została jeszcze zaakceptowana przez strony. Jeżeli mowa
o strażach to z radością przekazuję informację że OSP Kruszyna będzie 
miała nowy samochód bojowy dzięki dotacji z budżetu państwa.
Odbyły się wybory sołtysów i rad sołeckich. Wybraliśmy 4 nowych sołtysów.
Dużo trudności nastręczyła budowa kanalizacji w Kruszynie (EtapI). 
Niesprzyjające warunki geologiczne opóźniły termin odbioru roboty. Potem 
jeszcze były problemy techniczne, ale wszystko dobrze się skończyło
i mieszkańcy Kruszyny już bez przeszkód mogą się przyłączać do kolektora 
ściekowego. 
Wielkim i wciąż nierozwiązanym problemem jest zmiana komunikacyjna 
wmuszona budową autostrady A1. Korki na remontowanej A1 kierowcy 
omijają drogami lokalnymi, co raz: niszczy nawierzchnię dróg, dwa: jest 
uciążliwe dla mieszkańców. Korespondencja w tym temacie z władzami 
wszystkich szczebli nie ma końca. 
A teraz trochę optymizmu. 27 czerwca odbyła się sesja Rady Gminy na 
której radni pozytywnie ocenili moją pracę udzielając wotum zaufania
i absolutorium. W moim przekonaniu jest to pozytywne podsumowanie 
naszej wspólnej pracy, mojej, pracowników Urzędu Gminy i jednostek 
organizacyjnych oraz Rady Gminy. To budujące i jednocześnie obligujące 
do dalszej jeszcze intensywniejszej pracy. 
Rozpoczęły się wakacje i czas urlopów. Życzę wszystkim odpoczywającym 
od pracy zawodowej oraz nauki letniej pogody, udanych wyjazdów, wielu 
niezapomnianych wrażeń i ciekawych znajomości.  
Rolnikom życzę mimo wszystko bogatych plonów i wytrwałości w tej jakże 
ciężkiej pracy.
Pozdrawiam serdecznie i wakacyjnie.
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Wotum zaufania
Zgodnie z przepisami obowiązującymi do lutego 
br. do końca czerwca rada gminy rozpatrywała  
sprawozdanie z wykonania budżetu za poprzedni 
rok.  Sprawozdanie to  ocenia Regionalna Izba 
Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna Rady 
Gminy. Procedurę oceny kończy uchwała
o udzieleniu bądź nieudzieleniu absolutorium. 
A b s o l u t o r i u m  d o t y c z y  g ł ó w n i e  k w e s t i i 
finansowych. Udzielenie absolutorium oznacza 
akceptację działań organu wykonawczego
w kwestii wykonania założeń budżetowych. 
Ostatnia zmiana ustawy o samorządzie gminnym 
oprócz absolutorium wprowadziła dodatkowo 
„wotum zaufania”, które poprzedzone jest 
przedłożeniem raportu o stanie gminy. Wotum 
zaufania jest to podsumowanie działalności wójta 
za dany rok w szczególności w obszarze realizacji 
polityk, programów i uchwał rady gminy. Raport
o stanie gminy jest instrumentem oceny 
działalności wójta w zakresie szerszym niż 
procedura absolutoryjna, która dotyczy wykonania 
budżetu. Raport otrzymują radni gminy i wszyscy 
mieszkańcy gminy w terminie do 31 maja. 
Procedura absolutoryjna i procedura udzielenia 
wotum zaufania biegną równolegle i są od siebie 
niezależne.
W oparciu o art. 28aa ustawy o samorządzie 
gminnym w dniu 31 maja b.r. na stronie 
bip.kruszyna.pl został zamieszczony raport
o stanie gminy Kruszyna za rok 2018.
Celem przygotowania raportu było uzyskanie 
dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą
i społeczną gminy Kruszyna w roku 2018. 
Zgromadzone zostały szczegółowe dane
o aspektach funkcjonowania gminy według stanu 
na dzień 31.12.2018 r . 
Raport ukazuje również trendy rozwojowe i jest 
podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, 
oceny możliwości dalszego rozwoju gminy.
Raport zawiera analizę następujących obszarów 
działalności gminy
1. Zarządzanie Gminą
2. Demografia
3. Lokalny rynek pracy
4. Finanse gminy Kruszyna
5. Promocja Gminy
6. Oświata i wychowanie
7. Pomoc społeczna 
8. Pomoc publiczna
9. Mieszkalnictwo
10. Ład przestrzenny
11. Inwestycje
12. Infrastruktura drogowa, komunikacja, 
oświetlenia
13. Środowisko
14. Gospodarka nieruchomościami
15. Fundusz sołecki

16. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
17. Biblioteka
18. Sport
19. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa
Dokument rozpoczyna się opisem gminy 
Kruszyna. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 
9319,75 ha. Użytki rolne (rola i łąki) stanowią 53% 
całej powierzchni, 40% zajmują lasy, pozostałe to 
tereny zabudowane, drogi,  wody i  inne. 
Powierzchniowo największe jest sołectwo 
Kruszyna, najmniejsze Pieńki Szczepockie. 
Najwięcej mieszkańców liczy Widzów, a najmniej 
Pieńki Szczepockie.
W zakresie zarządzania omówiona została 
szczegółowo działalność Urzędu Gminy i jednostki 
organizacyjnej jaka jest Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej. W Urzędzie zatrudnione są 23 osoby 
na stanowiskach urzędniczych i 3 osoby obsługi. 
W roku 2018 Urząd wydał 2998 decyzji i 291 
zaświadczeń. Wydanych zostało 118 zarządzeń 
wójta. W Urzędzie Stanu Cywilnego sporządzono 
7 aktów urodzeń, 21 aktów małżeństw, 25 aktów 
zgonu, przyjęto 511 wniosków dowodowych, 
wydano 413 odpisów z akt stanu cywilnego.
W roku 2018 uruchomione zostało Elektroniczne 
Biuro Obsługi Interesanta, które umożliwia 
za ła twien ie wie lu  spraw e lekt ron iczn ie. 
Uruchomiony został także punkt potwierdzania 
profilu zaufanego.
W raporcie przedstawiona została także 
demografia. W gminie Kruszyna na dzień
31 grudnia 2018  mieszkało  4877 osób. Urodziło 
się 51 dzieci w tym 16 dziewczynek i 35 chłopców. 
W 2018 r zanotowano 57 zgonów. Tak więc 
przyrost naturalny jest ujemny. Migracja również 
jes t  u jemna,  gdyż  za re jes t rowano  128 
zameldowań i 138 wymeldowań.
Gmina Kruszyna jest typowo rolniczą o czym 
świadczy ilość gospodarstw wielkoobszarowych: 
gospodarstwa o powierzchni powyżej 100 ha są 2, 
od 50-100 są 4, od 10 -50 ha 47 oraz od 5-10 ha 74.
Według danych zawartych w Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej na terenie 
gminy Kruszyna zarejestrowanych jest 189 
podmiotów gospodarczych. W roku 2018 powstały 
22 nowe firmy, a zlikwidowano 15.
Liczba bezrobotnych w grudniu 2018 wynosiła 93 
osoby zarejestrowane w PUP.
Budżet Gminy Kruszyna za 2018 rok wykonany 
został po stronie dochodów w wysokości
23.370.348,16 zł na plan 24.010.927,81 zł 
(97,33%), a po stronie wydatków wykonanie 
wyniosło 28.134.886,08 zł  na plan 30.000.701,81 
zł  (93,78%).
Planowany deficyt budżetu za 2018 wynosił
5.989.774,00 zł, natomiast faktycznie na koniec 
roku wyniósł 4.764.537,92 zł, czyli końcowy deficyt 
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jest o około 1,2 mln zł mniejszy od zakładanego.
Największą pozycję dochodów budżetu stanowiły 
łącznie dochody z dotacji z Budżetu Państwa 
przyznane  na realizację zadań własnych
i zleconych oraz środki zewnętrzne pozyskane na 
realizację zadań własnych Gminy - była to kwota 
blisko 8,6 mln zł  co stanowi prawie 37% dochodów 
Gminy. Na drugim miejscu uplasowały się dochody 
z tytułu subwencji – ponad 7,6 mln zł tj. 33%  
wszystkich dochodów. Dochody własne tj. podatki, 
dochody ze sprzedaży i gospodarowania mieniem, 
wpływ za wodę i ścieki, za gospodarowanie 
odpadami stanowiły 30 % dochodów – ok. 7,1 mln 
zł.
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 
w 2018 r. wyniósł 33,22%. 
Dochody ogółem na 1 mieszkańca gminy
- 4. 791,95 zł.
Dochody własne na 1 mieszkańca gminy
- 1.591,69 zł.
Najwyższą pozycję wydatków Gminy w 2018 ze 
względu na prowadzone inwestycje w zakresie 
gospodarki wodno-kanalizacyjnej stanowiły 
wydatk i  związane z rozbudową gminnej 
oczyszczalni ścieków oraz budową kanalizacji
w miejscowości Kruszyna – 8,13 mln zł tj 29% 
wszystkich wydatków. Z tego też powodu 
wyjątkowo na drugim miejscu pod względem 
wysokości wydatkowanych środków uplasowała 
się oświata – 28% i 7,89 mln zł. Trzecie miejsce 
(19% i 5,44 mln zł)  to wydatki  na obsługę zadań z 
zakresu pomocy społecznej i  świadczeń 
rodzinnych. To zadanie jednak w większości 
f inansowane jest  z  dotac j i  BP – kwota 
dofinansowania to 4,83 mln zł.
Zaledwie 1% wydatków stanowi obsługa długu tj. 
spłata odsetek od istniejącego zadłużenia Gminy
- w 2018 roku była to kwota 210 tys zł.
Udział wydatków majątkowych w wydatkach 
ogółem wyniósł 35,42%
Wydatki ogółem na 1 mieszkańca gminy
- 5.768,89 zł.
Wydatki majątkowe na 1 mieszkańca gminy
- 2.043,59 zł.
W budżecie gminy nie bez znaczenia są środki 
zewnętrzne pozyskiwane na realizacje inwestycji. 
W raporcie zostały one szczegółowo omówione.
W strukturze wydatków znaczącą pozycje stanowi 
oświata, ale przecież kształcenie jest jednym
z najważniejszych elementów wpływających na 
rozwój człowieka.
Na terenie gminy Kruszyna są: 4 szkoły 
podstawowe, 3 przedszkola i jeden oddział 
przedszkolny. Ogółem w szkołach jest 390 
uczniów i 166 wychowanków w przedszkolach.
W placówkach oświatowych jest 73,14 etatów 
nauczycielskich, a zatrudnionych 79 nauczycieli. 

Polityka społeczna gminy Kruszyna ma na celu 
zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych, 
wyrównywanie szans oraz podnoszenie poziomu 
życia mieszkańców GOPS realizuje szereg 
świadczeń socjalnych  takich jak: zasiłki pieniężne, 
w naturze (zakup opału, posiłków, artykułów 
żywnościowych), usługi opiekuńcze a także 
poradnictwo i działania na rzecz poprawy 
funkcjonowania rodzin dysfunkcyjnych w tym 
przeciwdziałanie alkoholizmowi, przemocy i innym 
patologiom społecznym Wszystkie zadania 
realizowane są w oparciu o ustawę o pomocy 
społecznej. 
W roku 2018 wykorzystano stosunkowo duży 
procent budżetu na inwestycje, których ilościowo 
było niewiele ale bardzo kosztowne. Szczególne 
obciążenie spowodowała budowa kanalizacji
w Kruszynie oraz modernizacja oczyszczalni 
ścieków. Zrealizowane zostały zadania z zakresu 
infrastruktury drogowej: modernizacja drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Lgota 
Mała Widzów, przebudowa drogi gminnej Łęg-
Kijów. Ponadto opracowana została dokumentacja 
techniczna dla przyszłych inwestycji: budowa Sali 
gimnastycznej w Widzowie i budowa kanalizacji 
sanitarnej w Teklinowie.
Obligatoryjną częścią Raportu jest realizacja 
funduszu sołeckiego (zamiast budżetu partycy-
pacyjnego).  Fundusz sołecki to środki finansowe 
zagwarantowane dla poszczególnych sołectw na 
wykonanie przedsięwzięć służących poprawie 
warunków życia mieszkańców. Cel przeznaczenia 
pieniędzy określa zebranie wiejskie. W roku 2018 
sołectwa uznały że najbardziej potrzebne jest 
wsparcie działalności sportowo-rekreacyjnej 
poprzez budowę altan, placów zabaw, bieżące ich 
utrzymanie, a także dofinansowanie działalności 
klubów sportowych, orkiestry dętej czy Ale!Babek.  
Ponadto z funduszu sołeckiego doposażone 
zostały remizy strażackie, a w Jackowie budowa 
nowego garażu. Z funduszu sołeckiego doko-
nywane były remonty dróg i przydrożnych rowów.
W zakresie współpracy z organizacjami poza-
rządowymi dotacje w wysokości 60 000 zł na 
zadanie publiczne pn „upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu” zostały udzielone klubom 
sportowym ULKS Kmicic Kruszyna, Unia-Polonia 
Widzów, Płomień Lgota Mała. 
Realizacji zadania publicznego z zakresu 
przeciwdziałania patologiom społecznym podjęły 
się lokalne Stowarzyszenia organizując różnego 
rodzaju formy spędzania wolnego czasu. Na to 
zadanie wykorzystano kwotę 9000 zł.
Formę jednostki kultury pełni Gminna Biblioteka 
Publiczna w Kruszynie oraz jej filia w Widzowie.
Ochronę przeciwpożarową zapewniają jednostki 
ochotniczych straży pożarnych w Kruszynie, 
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Bogusławicach, Jackowie, Lgocie Małej, Widzowie, Łęgu. OSP w Kruszynie i Widzowie wpisane są do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Zgodnie wymogami ustawy o samorządzie gminnym nad raportem powinna odbyć się debata z udziałem 
mieszkańców gminy oraz radnych. 

W dniu 26 czerwca odbyła się sesja Rady Gminy Kruszyna, w porządku której  zaplanowana była debata 
nad raportem, a następnie głosowanie nad wotum zaufania i nad absolutorium.
Wprowadzenie nowej instytucji – wotum zaufania dla organu wykonawczego oraz raportu o stanie gminy nie 
spotkało się ze zbyt wielkim zainteresowaniem. Mimo zaproszenia do debaty nad raportem na stronie 
internetowej Urzędu Gminy nikt z mieszkańców nie zgłosił swojego udziału. Radni również nie podjęli 
konstruktywnej dyskusji. Stan ten należy tłumaczyć faktem, że wszystkie sprawy, problemy i sukcesy są 
monitorowane na bieżąco i omawiane na każdej sesji i komisji. Oprócz tego jak to zwyczajowo bywa 
najwięcej dyskusji wywołują sprawy, które nie zadawalają, które są kontrowersyjne i powszechnie  
krytykowane. O sukcesach i osiągnięciach właściwie się nie dyskutuje. 
Ostatecznie Rada Gminy Kruszyna udzieliła Wójtowi zarówno wotum zaufania jak i absolutorium. Należy 
więc uznać, że zarzadzanie gminą jest prawidłowe i satysfakcjonujące.
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Inwestycje
W dniu 24 kwietnia 2019 r. zawarto z Zakładem 
Budowlano-Drogowym „DUKT” Sp. z o.o. Spółka 
Komandytowa z siedzibą w miejscowości 
Włoszczowa umowę na wykonanie zadania p.n. 
„Przebudowa drogi  gminnej Nr 694003 S Widzów
-Widzówek”.
W ramach przebudowy drogi gminnej przewi-
dziano wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej 
szerokości 5,0 m na długości 1,616 km. Ponadto 
zakres przewidywał wykonanie następujących 
robót: rozbiórkę istniejącej nawierzchni, korekty 
wysokościowe elementów infrastruktury, 
oczyszczenie rowów i wymianę przepustów 
gospodarczych oraz drogowych, wykonanie 
warstw podbudowy, wykonanie nawierzchni jezdni 
z mieszanki mineralno-bitumicznej,  wykonanie 
nawierzchni poboczy z kruszywa, wykonanie 
nawierzchni zjazdów z kruszywa oraz część
z kostki betonowej.
Zakończenie prac przewidziano do dnia 
30.08.2019 r. 
Koszt robót zgodnie z umową winien wynieść 
877.060,74 zł brutto.
W dniu 10 maja 2019 r. odebrano etap I budowy 
kanalizacji sanitarnej w Kruszynie. Prace 
wykonywała firma TKS Sp. z o.o. z siedzibą
w Katowicach przy udziale podwykonawców.
Wartość końcowa robót budowlanych wyniosła: 
8.815.771,06 zł brutto.
W ramach etapu I wykonano:
-sieć kanalizacji  sanitarnej grawitacyjnej
Ø 200 mm o długości: 2754,25 m 
-sieć kanalizacji  sanitarnej grawitacyjnej
Ø 150 mm tzw. przyłącza o długości: 1143,06 m
-s i e ć  k a n a l i z a c j i  s a n i t a r n e j  t ł o c z n e j
Ø 125 mm o długości: 3303,58 m
-t łocznię ścieków P9 wraz z zasi laniem 
energetycznym oraz przyłączem wody
-odtworzono nawierzchnię dróg po prowadzonych 
robotach.

Sieć grawitacyjna wykonana w ramach I etapu 
ob ję ła  u l i ce :  część  u l i cy  Pó łnocne j  od
ul. Sobieskiego do ul. Pocztowej, część ul. 
Sobieskiego od ul. Północnej do ul. Kmicica, część 
ul. Kmicica od Sobieskiego do ul. Denhoffa, 
następnie ul. Denhoffa, Strażacką, Spadek, 
Kośc ie lną,  S ienk iewicza oraz cześć u l . 
Cmentarnej.
Prace prowadzone w ramach etapu II realizuje 
firma HYDROMEX PLUS Sp. z o.o. S.K. z siedzibą 
w Częstochowie.
Wartość umowy wynosi 2.389.380,04 zł brutto.
W ramach umowy zostanie wykonana sieć 
grawitacyjną na odcinku 1,56 km oraz przyłącza
w ilości 80 szt. dające długość 476 m. 
K a n a l i z a c j a  z  e t a p u  I I  o b e j m i e  u l i c e : 
Niepodległości, Północną do ul. Pocztowej, Polną, 
Poprzeczną, część ul. Sobieskiego (za rozebrany 
budynek po lewej stronie), dalszy odcinek
ul. Cmentarnej, całą ulicę Ogrodową oraz odcinek 
w ul. Kościuszki - od. ul. Ogrodowej do
ul. Sienkiewicza.
Termin zakończenia prac przewidziano do 31 lipca 
2019 r.
W dniu 06 czerwca 2019 r. podpisano umowę
z występującymi wspólnie HYDROMEX PLUS Sp. 
z o.o. S.K. oraz P.U.H.P. INST-GAZ M.Kasztelan, 
J.Nawracała, S.Jałowiecki Spółka Jawna na 
realizację zadania p.n. „Budowa kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, 
przepompowniami ścieków w miejscowości 
Kruszyna – Etap III”. Koszt robót budowlanych 
zgodnie z umową wyniesie 2.629.961,89 zł brutto.                     
W ramach zadania wykonana zostanie w części 
ulicy Kmicica sieć grawitacyjna na długości
1090 m. Ponadto wykonana zostanie przepompo-
wnia ścieków P8 oraz przyłącza kanalizacyjne
o łącznej długości 542,3 m.
Termin zakończenia zadania przewidziano do dnia 
30.06.2020 r.

Bezpiecznie na wsi –
Dziecko obserwuje a maszyna pracuje
Z inicjatywy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego odbył się IX Ogólnopolski Konkurs 
Plastyczny pod hasłem „Bezpiecznie na wsi
– Dziecko obserwuje a maszyna pracuje” 
adresowany do uczniów szkół podstawowych
z terenów wiejskich
U r o c z y s t e  o g ł o s z e n i e  w y n i k ó w  f i n a ł u 
wojewódzkiego i wręczenie nagród odbyło się
10 czerwca b.r w Muzeum Monet i Medali Jana 
Pawła II w Częstochowie
W tym roku na konkurs plastyczny do Oddziału 

Regionalnego KRUS w Częstochowie napłynęła 
rekordowa ilość prac - 990 z ponad 100 szkół 
wiejskich w województwie śląskim. Obficie 
nagrodzonych zosta ło 20 autorów – po
7 wyróżnionych i po 3 laureatów w każdej  z 2 grup 
wiekowych: uczniów klas od 0 do III i od IV do VIII.
W  u r o c z y s t o ś c i  o g ł o s z e n i a  w y n i k ó w
w częstochowskim Muzeum Monet i Medali Jana 
Pawła II  wzięli udział wiceminister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński oraz Prezes 
KRUS - Aleksandra Hadzik, obecni byli dyrektorzy 



Głos Gminy

8 kwiecień / maj / czerwiec 2019

państwowych instytucji wspierających rolnictwo
w województwie śląskim, zajmujący się prewencją 
wypadkową: ARiMR-u, KOWR, ŚODR, PIP, 
organizacji rolniczych, wójtowie i starostowie 
terenu, z którego startowali uczestnicy konkursu.
Uroczystość uświetnił koncert Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej z gminy Dąbrowa Zielona, która 
zagrała obecnym znane standardy jazzowe
i muzyki popularnej. 
„Warto inwestować w prewencję. Od dwóch lat 
według wskaźników, województwo śląskie jest 
najbezpieczniejszym obszarem dla prowadzenia 
działalności rolniczej w kraju, mimo, że ma do tego 

najmniej  sprzyjające warunki,  z powodu 
w y s t ę p o w a n i a  t u t a j  g ó r s k i c h  t e r e n ó w, 
największych obszarów zurbanizowanych
i przemysłowych! 
Do wypadków w rolnictwie dochodzi tutaj 
najrzadziej w Polsce. Dzięki systematycznej 
prewencj i  w ie lu  ins ty tuc j i  państwowych 
zajmujących się rolnictwem, ich ilość zmniejszyła 
się o ponad jedną trzecią w ciągu ostatnich 7 lat.”
W kategorii uczniów starszych  III miejsce zajął 
Mateusz Czopik z klasy VIII, ze Szkoły 
Podstawowej w Widzowie.
Serdecznie gratulujemy.

Nowe środki finansowe z LGD „Razem na wyżyny”
Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” czyli Lokalna 
Grupa Działania funkcjonująca na terenie gmin: 
Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Miedźno, 
Mykanów i Rędziny otrzymała  bonus finansowy
w kwocie 730.000,00 zł. Było to możliwe dzięki 
efektywnej pracy LGD oraz zaangażowaniu i chęci 
korzys tan ia  z  funduszy  un i jnych  p rzez 
mieszkańców naszego obszaru w minionym 
okresie rozliczeniowym 2016-2018, tzw. I kamieniu 
milowym.
Na podstawie prowadzonego doradztwa, ankiet
i głosowania na Facebook-u władze LGD doszły do 
wniosku, że program wsparcia na zakładanie 
działalności gospodarczej cieszy się bardzo 
dużym zainteresowaniem. Zaproponowane przez 
Zarząd zmiany strategii, zostały poddane 
konsultacjom społecznym  i  w maju zatwierdzone 
przez członków Stowarzyszenia „Razem na 
wyżyny”. Po wprowadzeniu tych zmian do umowy 
r a m o w e j  p o m i ę d z y  L G D  a  Z a r z ą d e m 
Województwa Śląskiego, będą ogłaszane 
konkursy. Otrzymane środki finansowe zostaną 
poznaczone na konkursy w kolejnym 2020 roku. 
Pierwszym z nich będzie Podejmowanie 
działalności gospodarczej w kwocie dofinanso-
wania 650.000,00 zł ,  przeznaczonej dla
13 wnioskodawców. Będzie to wsparcie dla osób 
fizycznych, mieszkańców obszaru, niebędących 
rolnikami, którzy mają ciekawy pomysł na własny 
biznes. Kwota dofinansowania każdej operacji to 
50 000,00 zł, za które wnioskodawca może 
dokonać zakupu przedmiotów i usług, remontów 
budynków, niezbędnych do prowadzenia działal-
ności. Osoba chcąca skorzystać z dofinansowania 
nie musi wnosić żadnego wkładu własnego i może 
pozyskać 100% dofinansowania na wszystkie 
wydatki wskazane we wniosku.
Drugim konkursem będzie Podejmowanie 
działalności gospodarczej przez kobiety w kwocie 
195.000,00 zł  przeznaczonej dla Pań, niebę-

dących rolnikami, mieszkającymi na terenie LGD. 
Podobnie jak przy Podejmowanie działalności 
gospodarczej, możliwe do pozyskania jest 100% 
dofinansowania. Kwota dofinansowania każdej 
operacji w konkursie to 65 000,00 zł. 
To plany na przyszły rok, obecny 2019 r. jest równie 
efektywny w działaniu. W miesiącu styczniu 
zakończyły się nabory na Podejmowanie 
działalności gospodarczej oraz projekt grantowy 
Kultywowanie tradycji i historii obszaru LGD 
„Razem na wyżyny” sposobem na wzmacnianie 
tożsamości lokalnej. Na miesiąc wrzesień 
Stowarzyszenie szykuje się do uruchomienia 
naboru wniosków na przedsięwzięcie Rozwój 
działalności gospodarczej z maksymalną kwotą 
dofinansowania w wysokości 160.000,00 zł. 
Wsparcie mogą otrzymać firmy, z doświadczeniem 
powyżej 1 roku, które działają na terenie jednej
z sześciu gmin. Dla firm prowadzonych przez 
kobiety będzie to do 70% dofinansowania, a dla 
firm prowadzonych przez mężczyznę oraz spółek 
do 50%. Dokładniejsze informacje przybliżymy 
Państwu przed naborem wniosków.
Ponadto w tym roku mamy zaplanowany projekt
z zakresu sieciowania organizacji pozarządowych. 
Co to oznacza? Organizacje pozarządowe chcą 
współpracować ze sobą, wymieniać doświad-
czeniami,  mieć czynny udział w życiu polityczno
gospodarczym i zabierać merytoryczny głos
w imieniu środowisk, które reprezentują. Często 
jednak nie mają wiedzy na temat funkcjonowania 
podobnych do siebie organizacji. I tu z pomocą ma 
zamiar przyjść LGD dać możliwość wzajemnego 
poznania się i wymiany doświadczeń podczas 
planowanych spotkań.
Nabory wniosków w każdym z w/w konkursów 
będą poprzedzone spotkaniami informacyjnymi
z zakresu przygotowania wniosku o dofinanso-
wanie oraz biznesplanu, których daty podane 
zostaną na naszej  s t ron ie  in ternetowej 
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www.razemnawyzyny.pl .
Informacje szczegółowe o konkursach, warunkach 
pozyskiwania wsparcia i terminach, można 
uzyskać bezpłatnie od pracowników biura 
Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w siedzibie 
zlokalizowanej w Mykanowie przy ul. Cichej 72, 

poprzez kontakt telefoniczny pod numerami 
telefonów: 724 043 108 lub 34 374 00 01 oraz 
drogą mailową: biuro@razemnawyzyny.pl od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 
16.00. Zapraszamy również na stronę internetową 
www.razemnawyzyny.pl oraz profil na Facebook’u.

Alicja Kulej

Świadczenie 500+  od 1 lipca 2019 r. na każde dziecko
W związku z nadchodzącym nowym okresem 
zasiłkowym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kruszynie informuje, że od 1 lipca 2019 r.  
następują zmiany w programie Rodzina 500+, 
mianowicie:
- świadczenie wychowawcze 500+ obejmie 

wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu 
na dochód rodziny

- nowy okres świadczeniowy trwa od 1 lipca 
2019r., aż do 31 maja 2021 r. Tym samym 
rodzice nie będą musieli składać ponownie 
wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 
r. 

- w przypadku dzieci urodzonych po 30 czerwca 
2019 r. rodzice będą mieli aż 3 miesiące od 
urodzenia dziecka na złożenie wniosku,
a świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem 
od dnia narodzin dziecka

- o świadczenie wychowawcze 500+ może 
ubiegać się każda rodzina bez względu na stan 
cywilny rodziców, otrzymają je, po spełnieniu 
warunków ustawowych, czyli zarówno rodziny, 
w których rodzice są w związku małżeńskim, 
rodzice pozosta jący w n ieformalnych 
związkach, jak i osoby samotnie wychowujące 
dziecko

- przyznanie świadczenia 500+ nie wymaga 
wydania decyzji administracyjnej

Aby otrzymać wyrównanie od 1 lipca 2019 r. na 
pierwsze dziecko należy złożyć wniosek w terminie 
do 30 września 2019 r. Wnioski złożone od
1 października będą realizowane od dnia 
wpłynięcia wniosku.
Rodzice, którzy mają obecnie przyznane 
świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne 
dzieci do 30 września 2019 r., składają jeden 
wspólny wniosek o usta len ie  prawa do 
świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób 
otrzymają od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia 
na pierwsze dziecko (na które obecnie nie 
pobierają 500+), natomiast od 1 października 2019 
r. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już 
przyznane do 30 września 2019 r.).
W przypadku gdy członek rodziny przebywa za 
granicą w związku z wykonywaną pracą
w państwie, w którym maja zastosowanie przepisy 
o koordynacji systemów zabezpieczenia społe-

cznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz 
z dokumentami wojewodzie.
Świadczenie Dobry Start
Świadczenie DOBRY START w kwocie 300 zł 
przysługuje w związku z rozpoczęciem roku 
szkolnego do ukończenia przez dziecko 20 roku 
życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole 
otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku 
życia. Świadczenie to przysługuje bez względu na 
dochód rodziny. Wniosek może złożyć matka lub 
ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun 
faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci 
przebywających w pieczy zastępczej-rodzic 
zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom 
dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo
-wychowawczej.
Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2020 r. 
Wniosek złożony po upływie tego terminu 
pozostawia się bez rozpatrzenia.
Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego
Uzyskanie uprawnień do świadczeń rodzinnych, 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 
zasiłkowy 2019/2020  nadal będzie zależne od 
kryterium dochodowego. W podanych niżej 
okresach organ właściwy bada sytuację 
dochodową za 2018 rok oraz wszelkie zmiany 
następujące po tym roku.
W przypadku nabycia prawa do zasiłku rodzinnego 
na nowy okres tj. od 01 listopada 2019 r. do 30 
października 2020 r. kryterium do przyznania 
zasiłku rodzinnego wynosi 674 zł netto na osobę
w rodzinie, w przypadku gdy członkiem rodziny jest 
dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełno-
sprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym 
albo znacznym stopniu niepełnosprawności, 
kryterium dochodowe wzrasta do kwoty 764 zł 
netto na osobę.
Natomiast w przypadku nabycia prawa do 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy 
okres zasiłkowy tj. od 1 października 2019 r. do 30 
września 2020 r. kryterium będzie wynosić 800 zł 
netto na osobę w rodzinie. 
W przypadku utraty dochodu przez członka 
rodziny lub dziecko pozostające pod opieką 
opiekuna prawnego w roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo 
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do świadczenia wychowawczego lub po tym roku, 
ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu 
utraconego.
Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie 
stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub 
innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu 
wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej 
działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny 
lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna 
prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 
3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali 
dochód u tego samego pracodawcy lub 
zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub 
ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność 
gospodarczą. 
UWAGA!!!  W przypadku zmian mających wpływ 
na prawo do  świadczeń (świadczeń rodzinnych
i świadczeń z funduszu alimentacyjnego)
w szczególności zaistnienia okoliczności 
dotyczących zmian dochodów (wynikających 
między innymi ze zmiany miejsca pracy, podjęcia 
pracy, rozpoczęcia wykonywania działalności  
gospodarczej i innych sytuacji związanych ze 
zwiększeniem się dochodu rodziny) oraz zmianą 
miejsca zamieszkania osoba składająca wniosek, 

a także pobierająca świadczenia zobowiązana jest 
powiadomić niezwłocznie o tych zmianach Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie.
Niepoinformowanie o zmianach mających wpływ 
na prawo do świadczeń o których mowa powyżej, 
może skutkować powstaniem nienależnie 
pobranych świadczeń - a w konsekwencji
- koniecznością jego zwrotu wraz z odsetkami 
ustawowymi za opóźnienie.
Wszelkich informacji można uzyskać w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Kruszynie ul. Kmicica 5 pok. nr 9 w godzinach od 
7.30 do 15.30,  pod numerem telefonu 34 320-20-
03 wew. 32 oraz 575-314-404.
Wnioski o niżej wymienione świadczenia, będą 
przyjmowane:
- drogą elektroniczną od 1 lipca 2019 r.  (portal 

Emp@tia, bankowość elektroniczna lub portal 
PUE ZUS)

- drogą tradycyjną (papierową) od 1 sierpnia 
2019 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kruszynie, ul. Kmicica 5, pok. nr 9 
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 
15.30. Wzory druków będą dostępne od
1 sierpnia 2019r.

Dzień Dziecka
Międzynarodowy Dzień Dziecka jest świętem 
obchodzonym niemal na całym świecie. Nie we 
wszystkich krajach świata jednak święto to 
przypada na 1 czerwca. Odmienny jest także 
sposób obchodzenia tego dnia, na co wpływ 
ma bez wątpienia różnorodna tradycja, 
obyczajowość i historia wynikająca z danego 
kręgu kulturowego.
Podobno korzenie Dnia Dziecka sięgają 1954 
roku, kiedy to Zgromadzenie Ogólne Organizacji 
Narodów Zjednoczonych (ONZ) postanowiło
o konieczności stworzenia takiego święta, by 
upowszechnić cele i ideały dotyczące praw 
dziecka, jakie zawierała Karta Narodów 
Zjednoczonych. Inne źródła z kolei datują Dzień 
Dziecka na rok 1952, a inicjatywę ustanawiającą to 
święto przypisuje się działającej na rzecz 
zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa na świecie 
organizacji  „The International Union for Protection 
of Childhood”. Z kolei w chińskim kalendarzu Dzień 
Dziecka ponoć występuje już od roku 1926, 
natomiast w Japonii uroczystość ta ma swoje 
tradycje od 1948 roku. W natłoku informacji trudno 
zatem podać jedną, precyzyjną datę, która 
mogłaby jednoznacznie określić, od kiedy 
właściwie obchodzimy to święto. Jedno jest jednak 
pewne – ustanowienie Międzynarodowego Dnia 
Dziecka było rzeczą konieczną, a jego obchody co 
roku kojarzone są z czasem szczęścia i zabawy, 

nie tylko wśród najmłodszych.
W Polsce i  innych krajach byłego bloku 
socjalistycznego święto to obchodzone jest 
właśnie 1 czerwca.
W Francji i Włoszech z kolei Międzynarodowy 
Dzień Dziecka przypada na datę 6 stycznia, czyli 
Ś w i ę t o  T r z e c h  K r ó l i .  W y n i k a  t o
z faktu, iż Dzień Dziecka łączony jest tam z Dniem 
Rodziny. Specyficzne są także obchody tego 
święta w tych dwóch krajach. 6 stycznia uznaje się 
bowiem za dzień, kiedy to dzieci nie tylko 
otrzymują od rodziców podarunki, lecz także ciasto 
z „wróżbą” i koronę króla lub królowej.
Obchody Dnia Dziecka bardzo ciekawie wyglądają 
w Japonii. Podobno według tamtejszej tradycji 
uroczystość ta wywodzi się ze święta chłopców 
zwanego Tango-no Sekku, które świętuje się
5 maja. W gestii rodziców tego dnia leży 
przygotowanie latawców w kształcie karpia
z papieru bądź tkaniny, które następnie wywiesza 
się na masztach przed domem. I tutaj rodzi się 
pytanie: dlaczego akurat karp? Jak na Japonię 
przystało, ryba ta ma symboliczne znaczenie
w tamtejszej kulturze, bowiem uznawana jest za 
synonim siły, odwagi i determinacji, bowiem – jak 
wierzą Japończycy – karp może bez przeszkód 
płynąć pod prąd najbardziej rwących strumieni. 
Idąc dalej tym tropem Japończycy ufają, że karp 
przeradza się w smoka, uznawanego przez nich za 
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symbol dobroci. Naturalnie ilość masztów
z karpiami, jaka znajduje się przed każdym 
domem, związana jest z ilością mieszkających
w nim dzieci, a życzenia, jakie rodzice kierują tego 
dnia do swych pociech, odwołują się bezpośrednio 
do cech przypisywanych karpiom: odwagi, siły
i determinacji. By dziewczynki nie czuły się 
pominięte, w Japonii świętowany jest także ich 
dzień, który datuje się na 3 marca. Festiwal Lalek 
lub Festiwal Dziewcząt, jak nazywa się to święto, 
związany jest z modlitwami za zdrowie i szczęście 
dziewczynek, a do zwyczajów, jakie wiążą się z tą 
datą, należy układanie papierowych lalek 
przyodzianych  w tradycyjne, japońskie stroje.
Obchody Dnia Dziecka na świecie mogą być 
bezpośrednio związane z świętem narodowym 
danego kraju, czego najlepszym przykładem jest 
Turcja, gdzie przypadający na 23 kwietnia Dzień 
Dziecka jest jednocześnie Świętem Niepodle-
głości. Niezwykle ciekawa jest historia połączenia 
tych dwóch rocznic. Jak się bowiem okazuje, 
Mustafa Kemal Atatürk, uznawany za twórcę 
niezależnej Republiki Tureckiej w 1920 roku, 
stwierdzając, iż to dzieci są przyszłością narodu, 
postanowił właśnie im zadedykować ten dzień.
23 kwietnia w Turcji, podobnie jak 1 czerwca
w Polsce, dzieci zasiadają w parlamencie.
Połączenie obchodów Dnia Dziecka z istotną datą 
w historii danego kraju widoczne jest także
w przypadku Paragwaju. 16 sierpnia, na który 
przypadają uroczystości związane ze świętem 
najmłodszych obywateli, jest także rocznicą bitwy 
o Acosta Nu z 1869 roku, jednej z bitew wojny 
paragwajskiej. Data istotna i niezwykle wymowna, 
bowiem właśnie wtedy zginęło wiele maleńkich 
istnień, a w ciągu całej wojny śmierć poniosło 
kilkadziesiąt tysięcy dzieci.
Nie ulega wątpliwości, że Dzień Dziecka, który dziś 
obchodzimy w Polsce, jest niezwykle ważnym
i potrzebnym świętem. To dzieci bowiem, jako 
istoty kruche i potrzebujące opieki, najłatwiej jest 
skrzywdzić, a zgodnie z tym, co mówił Jan Paweł II: 
„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, 
projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, 
przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta”.
Z okazji Dnia Dziecka redakcja Głosu Gminy 
odwiedziła dzieci w Szkole Podstawowej
w Kruszynie oraz Przedszkolu w Kruszynie.
Rozmowa dotyczyła spędzenia święta dzieci, ich 
radości i przyszłości.
Bardzo konstruktywna wydaje się być rozmowa
z uczniami klasy trzeciej Szkoły Podstawowej
w Kruszynie. Uczniowie rzeczowo i według wła-
snego rozumienia odpowiadali na zadane pytania
1. Na pytanie kiedy był Dzień Dziecka, wszyscy 
zgodnie odpowiedzieli, że 1 czerwca. Wobec tego 
redaktor zapytała czy to był inny dzień niż 
wszystkie, czy wyróżniał się czymś szczególnym?

Natalia G i Kinga: byłam z rodzicami na „Dniach 
Radomska”  i było bardzo fajnie
Weronika: byłam u chrzestnej
Marika i Justyna: byłam na takim dużym placu 
zabaw w Kłomnicach
Kaja i Maja: u nas była babcia i bardzo się 
cieszyłyśmy z tego
2. W Dniu Dziecka wszyscy byli szczęśliwi, a więc 
redaktor zapytała co to jest szczęście?
Kinga: szczęście jest wtedy gdy dostajemy 
prezenty, wtedy się cieszymy jest to szczęście, 
albo gdy znajdziemy monetę 
Natalia G: szczęście jest wtedy gdy przyjedzie 
babcia z Niemiec, wtedy chodzimy na plac zabaw, 
spacerujemy, babcia nas przytula, bawi się z nami
Marika: szczęście jest wtedy gdy spotyka się
z kimś kogo bardzo się lubi np. babcia, która 
mieszka daleko i rzadko się ją widzi
Natalka: bardzo chciałabym mieć brata i siostrę
w moim wieku, żebym mogła się z nimi bawić. 
Wtedy byłoby szczęście
Justyna: szczęście jest gdy babcia przyjeżdża do 
nas z daleka
3. Kto według dzieci jest najszczęśliwszy na 
ziemi?
Natalka G: rodzice bo maja nas
Justyna: babcia i dziadek bo maja wnuczki
Oskar: chrzestni
Kinga: ksiądz, ponieważ pięknie mówiliśmy 
wierszyki w czasie pierwszej komunii, i jeszcze 
śpiewaliśmy piosenki
Justynka: nauczyciele, bo dzieci mają dobre oceny 
4. W jaki sposób najbardziej lubisz się bawić?
Natalka: w chowanego
Oskar: klockami lego. Mam bardzo dużo
Igor: bawić się z psami. Mam dwa
Natalka G:  w berka z dziećmi 
Marika:  klockami lego
Maja: w berka i w chowanego
Justyna: w chowanego
Weronika: bawić się w zwierzątka. Udajemy 
zwierzątka
Kaja: jeździć na hulajnodze
5. A czego najbardziej dzieci lubią się uczyć?
Natalia: matematyki
Weronika: przyrody
Igor: matematyki
Marika: przyrody i czytać książki
Kaja: pływać
Justynka: plastyka, szczególnie wycinanki
Maja: informatyki. Lubię wymyślać gry
6. Co sądzisz o swojej szkole?
Natalka: szkoła jest fajna, lubię się uczyć, w szkole 
jest miło, można zawierać nowe znajomości
Igor: lubię kolegów w szkole
Justyna: lubię szkołę bo można bawić się
z koleżankami
Natalka: lubię szkołę bo można się nauczyć i być 



Głos Gminy

12 kwiecień / maj / czerwiec 2019

mądrym
Marika: można się nauczyć ciekawych rzeczy, 
spotkać z koleżankami, ale tez nie lubię szkoły bo 
trzeba wcześnie wstawać
7. Kim chciałbyś zostać w przyszłości?
Justyna: weterynarzem
Marika: fryzjerem, mam młodszą siostrę i mogę ją 
czesać
Kaja: adwokatem. To taki człowiek, który pomaga 
w trudnych sprawach
Maja: weterynarzem
Kinga: policjantką bo lubię trudne zadania
Natalia G: lekarzem w karetce pogotowia
Weronika: dentystą
Igor: chciałbym ścigać się na kładach. Redaktor 
zasugerowała że to raczej hobby niż zawód, 
wobec tego Igor chciałby zostać mechanikiem
Oskar: rajdowcem samochodowym. Chciałbym się 
ścigać samochodami. Twierdzi że wykonując  taką 
pracę można zarobić pieniądze. 
Natalia: fryzjerką
8. Ostatnie pytanie dotyczyło odległej przyszłości. 
Gdzie chciałbyś mieszkać w dorosłym życiu, czy 
gmina Kruszyna jest dobrym miejscem do życia?
Oskar: chciałbym wyjechać do USA
Natalia: w Częstochowie
Igor: w Babach, bo tam mam kolegów
Marika: w Warszawie i mieć zakład fryzjerski taki 
jak wujek
Kaja, Maja: zostać w Bogusławicach
Wypowiedzi dzieci nie zostały w żaden sposób 
poprawione czy zmodyfikowane, są autentyczne.
Redakcja Gazety podobne pytania zadała 
dzieciom z Przedszkola w Kruszynie. Najpierw w 
grupie 3-4 latków. Maluszki nie były bardzo 
zainteresowane rozmową, zwłaszcza, że podano 
im deser w postaci kawałków arbuza.
O Dniu Dziecka najchętniej opowiadał Szymon, 

który był w Kłomnicach na placu zabaw gdzie „było 
za darmo picie, za darmo cukierki” i wszystkie 
zjeżdżalnie.
Szczęście Adasiowi kojarzy się z koniczyną, którą 
się znajduje, a Szymonowi jak się uśmiechasz.
Szymon, Adaś i Miłosz najbardziej lubią się bawić 
robotami, które zmieniają się w samochody. Tym 
razem była to zagadka dla redaktor, która nie 
bardzo wiedziała na czym to polega. Tajemnicę 
szybko zdradził Miłosz demonstrując zabawkę. 
Takie roboty znajdują się zasobach przedszkola
Szczęście oczami pięciolatków to:
Jagoda: prezent na urodziny
Zosia: miłość mamy i taty
Alan: miłość babci do nas
Zuzia: jak mama coś kupi, jak jedziemy do 
Radomska wypłacać z bankomatu pieniądze
Według Zuzi najszczęśliwsi są rodzice bo „mają 
nas”, Nikola natomiast uważa że najszczęśliwsza 
jest „mama jak kupuje zabawkę”.
W przyszłości
Jagoda chciałaby zostać projektantką mody,
Nikola Fryzjerką
Zuzia Elzą (postać bajkowa)
Marysia przedszkolanką
Zuzia, Nikola, Jagoda uważają, że w przedszkolu 
jest fajnie, bo są zabawki, „uczymy się z książek”
i „”robimy prace domowe”
Serdecznie dziękujemy za udzielnie odpowiedzi. 
Szanowni Czytelnicy zwróćcie uwagę, że nasze 
dzieci nie stawiają na pierwszym miejscu gier 
komputerowych czy telewizyjnych bajek, wolą 
zabawę z rówieśnikami na podwórku. 
Zespół Redakcyjny życzy wszystkim Dzieciom 
zdrowia, radości, uśmiechu i dużo wymarzonych 
zabawek i wspaniałych kolegów i koleżanek do 
podwórkowych szaleństw. 

Memoriał Bogdana Tylikowskiego
Już po raz czwarty na obiektach uczniowskiego 
ludowego klubu sportowego Polonia Unia Widzów 
odbył się Memoriał Bogdana Tylikowskiego byłego 
dyrektora szkoły podstawowej w Widzowie 
,działacza klubu sportowego w Widzowie który 
przez 14 lat sprawował funkcję viceprezesa. Był to 
wspaniały człowiek który kochał sport a w szcze-
gólności piłkę nożną i piłkę ręczną. Ku jego pamięci 
odbyły się cykliczne turnieje w piłkę nożną i piłkę 
ręczną.Każdy z turniejów poprzedzony był minutą 
ciszy i zapaleniem zniczy na cmentarzu w Wi-
dzowie  przez uczniów i pana Sylwestra Rorata .
W mistrzostwach regionalnych który odbyły się już 
po raz dwunasty w dniu  16 maja  2019 triumfowali 
gospodarze w turnieju piłki nożnej pokonując 
Ostrowy 3-2, Kruszynę 7-0, Gidle 5-1, drugie 
miejsce przypadło Ostrowom trzecie Gidlom

a czwarte Kruszynie. Najlepszym zawodnikiem 
wybrano Poradę Miłosza ze szkoły podstawowej
w Widzowie, bramkarzem  turnieju został Oliwier 
Leśnikowski z Ostrów nad Okszą natomiast 
najlepszym strzelcem  został  Górecki Wojciech ze 
szkoły podstawowej w Widzowie zdobywając
6 bramek.
W turnieju pi łk i  ręcznej dziewcząt szkół 
gimnazjalnych który odbył się 21 maja 2019 roku 
na boisku tartanowym przy szkole podstawowej w 
Widzowie ponownie najlepsze okazały się 
szczypiornistki z Widzowa pokonując Ostrowy 8-6  
i Kruszynę 7-3 drugie miejsce przypadło Ostrowom 
a trzecie Kruszynie.Najlepszą zawodniczką 
turnieju została Żurek Marzena ze szkoły 
Podstawowej w Widzowie ,bramkarką została 
Monika Krupa z Widzowa a najlepiej rzucającą 
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mistrzostw okazała się Olga Bawor ze szkoły 
podstawowej w Kruszynie zdobywając 10 bramek .
Trzeci turniej zaplanowano na 3 czerwca w którym 
wicemistrzynie Powiatu Częstochowskiego w piłce 
ręcznej z Widzowa nie miały sobie równych
i pewnie wygrały Mistrzostwa Regionalne 
pokonując Rzerzęczyce 5-0, Kruszynę 7-1, 
Kłomnice 5-3, drugie miejsce przypadło 

Rzerzęczycom trzecie Kruszynie a czwarte 
Kłomnicom. Najlepszą bramkarką turnieju została 
Natalia Małolepsza ze szkoły podstawowej
w Rzerzęczycach tytuł najlepiej rzucającej 
przypadł zdobywczyni 11 bramek Kuś Nikoli
z Widzowa natomiast nagroda najlepszej 
zawodniczki powędrowała do rąk Aleksandry 
Postawy ze szkoły podstawowej w Widzowie.
Trzy najlepsze drużyny cyklicznych turnieji 
otrzymały pamiątkowe puchary a najlepsi 
zawodnicy i zawodniczki otrzymali pamiątkowe 
statuetki.
Pomysłodawcą i zarazem organizatorem owych 
turnieji był pan Sylwester Rorat trener UEFA B 
który stara się tylko kontynuować co tak pięknie 
zapoczątkowali razem z panem Tylikowskim.
Turnieje odbyły się dzięki wsparciu finansowemu 
Starostwa Powiatowego w Częstochowie
i  samorządu gminy Kruszyna z programu 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym.

Sylwester Rorat

Uczeń z Kruszyny laureatem
Wojewódzkiego Konkursu Literackiego
Jan Zasępa, uczeń V klasy Szkoły Podstawowej 
im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie, zajął
I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Literackim na 
opowiadanie „Książka inspiru je i  uczy”, 
zorganizowanym przez Publiczną Bibliotekę 
Pedagogiczną RODN „WOM” wraz ze SP nr 31
w Częstochowie. W dniu 28 maja, w siedzibie 
organizatora, odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie 
konkursu, podczas którego Janek jako laureat  
zaprezentował swoją pracę zainspirowaną 
powieścią M. Twaina. Opiekunem ucznia była
p. Agnieszka Włodarczyk – Peszke. Należy 
nadmienić, że Janek  to nie tylko uczeń zdolny, ale 
również pracowity i zaangażowany, mogący 
pochwalić się  osiągnięciami w innych konkursach 
międzyszkolnych oraz aktywnym udziałem w życiu 

kulturalnym szkoły i środowiska. Składamy 
serdeczne gratulacje oraz życzymy wiele radości.

Wakacje
Rok szkolny 2018/19 dobiegł końca. Cenzurki 
rozdane, wakacje się rozpoczęły,
Miniony rok szkolny zapisze się w historii jako 
szczególny. Mury szkolne opuścili ostatni 
gimnazjaliści, Gimnazja są już przeszłością, 
Zapewne następne pokolenia ocenią ten etap 
edukacji w Polsce. W przypadku naszej gminy
w roku szkolnym 2018/2019 gimnazjum ukończyło 
49 uczniów. W wyniku reformy oświaty i utworzenia  
ośmioletnich szkół podstawowych po raz pierwszy 
od wielu lat pożegnaliśmy 41 absolwentów ósmych 
klas szkół podstawowych. Ci uczniowie zaczynali 

kształcenie jako gimnazjaliści a ukończyli jako 
uczniowie szkół podstawowych.
Rok szkolny 2018/19 był szczególny ze względu 
na ogólnopolski strajk nauczycieli, Kwiecień b.r był 
niezwykle trudny w związku z koniecznością 
zorganizowania zajęć opiekuńczych w szkołach
i przedszkolach wobec niepodjęcia pracy przez 
wielu nauczycieli. W gminie Kruszyna udało się 
przejść ten okres bez ubocznych skutków dla 
uczniów i wychowanków, Strajk został zawieszony  
od początku maja do odwołania, a więc początek 
następnego roku szkolnego może być również 
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trudny. Cały czas trwają rozmowy i negocjacje 
związków zawodowych pracowników oświaty
z rządem. Mamy nadzieję, że strony wypracują 
satysfakcjonujące porozumienie i po wakacjach 
proces kształcenia rozpocznie się bez zakłóceń
i większych problemów.
Świadectwa uczniów były różne biorąc pod uwagę 
oceny. Oczywiście najbardziej pożądane i  wyma-
rzone przez uczniów byłoby świadectwo z biało
- czerwonym paskiem i średnia ocen powyżej 5. 
Nie wszystkim uczniom udaje się osiągnąć taki 
wynik, ale przecież trochę niższe noty nie są 
dramatem. Ważne że wszyscy uczniowie otrzymali 
promocję do klas następnych i mają ambicję do 
dalszego kształcenia i zdobywania wiedzy.
Zwykle najlepsze wyniki w nauce osiągają 
uczniowie zdolni i intensywnie pracujący przez 
cały rok. Ich wysiłek został nagrodzony. Tradycją 
już stała się wycieczka dla prymusów w całości 

sfinansowana z budżetu gminy. 25 czerwca 45 
uczniów ze wszystkich szkół z terenu gminy 
Kruszyna z klas powyżej IV odwiedziło kopalnie 
Guido, Muzeum Śląskie i Sztolnie „Czarnego 
pstrąga. 
Wychowankowie przedszkoli otrzymali od Pani 
Wójt „bańki uśmiechu”  i piłki plażowe oraz 
życzenia wielu radosnych przygód w czasie 
wakacji.
Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy 
osiągniętych wyników w nauce oraz życzymy 
szczęśliwych i bezpiecznych wakacji. Oby te dni 
pozwoliły na zasłużony wypoczynek, nabranie sił
i zapału do zmierzenia się z nowymi wyzwaniami. 
Dyrektorom, nauczycielom oraz pracownikom 
administracji i obsługi pragniemy podziękować za 
rok wytężonej, sumiennej pracy oraz za 
wytrwałość w działaniach na rzecz edukacji
w Gminie Kruszyna.

Z wizytą w przedszkolu

Gminna Biblioteka Publiczna w Kryszynie otrzy-
mała zaproszenie od dzieci z Gminnego Przed-
szkola w tej samej miejscowości do włączenia się 
do akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Zaproszenie 
przyjęto z ochotą, bo to miło czytać przyszłym 
czytelnikom, którzy już teraz często zaglądają
w progi biblioteki i którzy tak chętnie słuchają 
wierszyków, bajek i opowiadań.
W czwartkowe przedpołudnie (9 maja) biblioteka 
przeniosła się zatem w mały świat wróżek, 

skrzatów, zabawek oraz dziecięcych pytań
i odpowiedzi. Dzieciaki słuchały ciekawie, a nawet 
wtedy, gdy wydawało się, że nie do końca mają 
skupioną uwagę na czytanym im tekście, to jednak 
trafnie odpowiadały później na temat tego, co 
usłyszały i czego się dowiedziały. Z dziecięcą 
fantazją informowały także o swoich przeżyciach, 
przygodach, marzeniach i zainteresowaniach.
W różny sposób dawały wyraz swojej czytelniczej 
ciekawości: jedni słuchali, siedząc skromnie, inni 
do skupienia potrzebowali „kołysania” na 
krzesełeczku, jeszcze inni rozłożyli się wygodnie 
na dywanie, byli też i tacy, którzy przytulali się do 
swojej wychowawczyni, a także siadali na 
kolanach czytającej.
W grupie starszaków dzieci mogły popisać się 
samodzielnym czytaniem, czyli umiejętnością 
nabytą całkiem niedawno, a przygotowującą ich do 
pójścia do szkoły.   
Akcja czytania dzieciom w przedszkolu zakończyła 
się miłym gestem, czyli robieniem grupowych 
zdjęć oraz wręczeniem bibliotece upominków, już 
teraz zdobiących pomieszczenie biblioteki.

Przedszkolaki odwiedzają bibliotekę
8 maja, czyli w dniu Święta Bibliotekarza
z „czytelniczą” wizytą do Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Kruszynie przybyły przedszkolaki
z Lgoty Małej. Dwie grupy wiekowe odwiedziły 
naszą bibliotekę; niektóre dzieci były tu po raz 
pierwszy, inne już znały nasze biblioteczne 
przestrzenie. Choć o cierpliwość i pełną uwagę 
dzieciom w tym wieku jest trudno, to jednak 
ciekawie przysłuchiwały się informacjom, które 
miały im przybliżyć sens tworzenia bibliotek i ich 

znaczenie w zależności od specyfiki zbiorów. 
Informacje zobrazowały także charakter pracy 
bibliotekarza oraz udzieliły odpowiedzi na pytanie, 
co dzieje się z książką od momentu zakupu, aż do 
chwili wypożyczenia.
Dzieciaki zdumiała ilość książek znajdujących się 
na półkach, zaciekawiła informacja o tym, jak 
wyglądały pierwsze książki i czego można się
z nich dowiedzieć. Jako przyszli czytelnicy 
doskonale wiedzieli, jak należy obchodzić się
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Jurajski folklor
Już po raz piąty Regionalny Ośrodek Kultury
w Częstochowie był organizatorem festiwalu, który 
choć co roku ma różne odsłony, to zawsze stara się 
promować północny region województwa 
śląskiego, kultywować kulturę ludową w szerokim 
jej rozumieniu i aktywizować lokalnych twórców
i artystów do działania na rzecz rodzimej 
społeczności oraz  ugruntowywać jej znaczenie. 
Nie inaczej było i tym razem; festiwal tegoroczny 
przebiegał pod hasłem „Jura ROK Festiwal”. 
Wzięło w nim udział 12 gmin (Olsztyn, Niegowa, 
Kłomnice, Poczesna, Janów, Lelów, Koniecpol, 
Przyrów, Kruszyna, Kamienica Polska, Wręczyca 
Wielka oraz Dąbrowa Zielona), a w roli gospodarza 
wystąpiła gmina Kłobuck.
Na scenie zlokalizowanej na Rynku im. Jana 
Pawła II w Kłobucku zobaczyliśmy: Zespół 
Kłobuczanie, przedszkolaków z gminy Kłobuck, 
dziecięcą grupę mażoretek, a także Zespoły 
Śpiewacze: „Wręczynki” z Wręczycy Wielkiej, 
„Klepisko” i „Kłomnickie Płomyczki” z Kłomnic.
Z gminy Niegowa zaprezentował się Teatr 
„Straszydło”, z Turowa Zespół Folklorystyczny 
reprezentujący gminę Olsztyn, z Lelowa Zespół 
Folklorystyczny Ziemi Lelowskiej. Zespół 
Śpiewaczy Lipowianki oraz Zespół Śpiewaczy 
Dąbrowianki przybyły z Dąbrowy Zielonej, z gminy 
Kamienica Polska - Zespół Folklorystyczny 
„Kamien ica” ,  na tomias t  gminę  Przyrów 
reprezentował Zespół Pieśni i Tańca „Przyrowskie 
Nutki”. Gmina Poczesna to kolebka Zespołu 
Folklorystycznego "Wrzosowianie", a z gminy 
Janów przyjechał Zespół Folklorystyczny 
„Janowianie”. Gminę Kruszyna reprezentował 
Zespół Wokalny Ale! Babki. 
Szeroko zakrojona impreza, oprócz występów 
różnych zespołów ludowych, stoisk ze zdrową 
żywnością, lokalnymi wyrobami kulinarnymi,
a  t a k ż e  r ę k o d z i e ł e m ,  p r z e w i d y w a ł a 
przeprowadzenie dwóch konkursów. Pierwszy
z nich pn. „Legendy Jury” miał  na celu 
kultywowanie języka gwarowego, tradycję 
spisywania podań, legend i baśni, których 

opracowanie zmuszałoby autorów do zapoznania 
się z bardziej szczegółową historią regionu. Z tego 
zadania najlepiej wywiązała się gmina Kruszyna, 
gdyż na sześć zaprezentowanych legend aż cztery 
zostały uhonorowane nagrodami. Pierwsze 
miejsce za treść legendy i jej zaprezentowanie 
zdobyła Dominika Peszke, drugie przypadło Mai 
Borowskiej, natomiast trzecim miejscem cieszył 
się Mikołaj Bednarz. Cała trójka to 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. Również uczniem tej 
szkoły jest Wojciech Zasępa, który za swoją 
legendę otrzymał  wyróżnienie.  Uczniów 
przygotowywały polonistki: Justyna Milejska-Cień
i Agnieszka Włodarczyk-Peszke. Wszystkie 
legendy są do wglądu w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Kruszynie.
Drugi konkurs miał charakter plastyczny i dzielił się 
na dwie sekcje: „Ilustracja do bajek, legend
i podań” oraz „Jura oczami dziecka w odsłonach 
czterech pór roku”. W tej kategorii wyróżnienie 
otrzymała Amelia Augustowska z Lgoty Małej.
Festiwal rozpoczął się korowodem, w którym 
oprócz zespołów bral i  też udział  goście
i mieszkańcy Kłobucka. Program imprezy, oprócz 
występów zespołów artystycznych, przewidywał 
także oficjalne ogłoszenie wyników obu konkursów 
i wręczenie nagród, a także m.in. występ Grupy 
Teatralnej „Pinokio”, koncert Grupy Rockowej 
„Rzoz” łączącej muzykę rockową z poezją 
góralską. Finałowym punktem programu 
festiwalowego była prezentacja przedstawienia 
„Noc Kupały” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca 
Ziemi Kłobuckiej. 
Pogoda sprzyjała wszystkim uczestnikom 
festiwalu: i występującym i gościom. Nastroje 
typowo festiwalowe wzmocnione były możliwością 
degustowania „swojsk iego jad ła” ,  k tóre 
najokazalej przygotowane było przez nasze 
kruszyńskie Ale!Babki. Miłe wrażenia i uzyskane 
nagrody sprawiły, że reprezentanci gminy 
Kruszyna mogli uznać imprezę za udaną.

z wypożyczoną książką, by jak najdłużej służyła 
innym. 
Przedszkolaki świetnie radziły sobie z interpretacją 
czytanych im bajek, co świadczyło o tym, że nie 
tylko umieją słuchać, ale i potrafią opowiedzieć 
treść utworu. Chętnie pozowały do zdjęć, 
opowiadały, o czym rodzice i dziadkowie czytają im 
w domu, co lubią i czym się interesują.
Na koniec wizyty dostałyśmy piękne podzięko-
wania za ugoszczenie w bibliotece, a maluchy
i starszaki ze słodyczami w ręku zapewniały, że 
będą często zaglądać do biblioteki już jako 
pełnoprawni czytelnicy.




