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W demokratycznym państwie organy sprawujące władze wszystkich
szczebli wybierane są na okres kadencji. Kadencja władz samorządowych
zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami trwa 4 lata. Kolejna kadencja
trwać będzie 5 lat tj. od listopada br. do 2023 roku ze względu na wprowadzone
zmiany w ustawie o samorządzie gminnym. Zwyczajem i dobrą praktyką stało
się podsumowywanie minionej kadencji. Jest to czas refleksji i analizy czy
założenia i plany zostały zrealizowane, co sprawiło największą trudność, a co
było powodem do dumy. Wszystkie inwestycje i zadania realizowane są
w oparciu o roczny budżet gminy, którego projekt konstruuje wójt, a przyjmuje
do realizacji rada gminy w formie uchwały. Dyskusja nad budżetem zawsze
„wywołuje rumieńce” i emocje. Każdy radny ma swoją wizje rozwoju gminy
i sporządzenie „rankingu” najważniejszych zadań jest trudne zwłaszcza
w kontekście skromnych dochodów. Nie ukrywam, że przy stosunkowo niskich
własnych środkach finansowych staramy się skorzystać z każdej możliwości
wsparcia zewnętrznego. Mam tu na myśli pieniądze unijne oraz z programów
krajowych najczęściej dedykowanych ochronie środowiska. Wspólnie z radą
gminy taką właśnie przyjęliśmy formułę, nade wszystko realizowaliśmy zadania
na które możliwe było dofinansowanie.
U progu kończącej się kadencji postaram się odpowiedzieć na pytanie czy
Gmina Kruszyna „ruszyła choć jeden krok” do przodu przez ostatnie 4 lata.
Podobno człowiek najlepiej odbiera informacje za pomocą zmysłu wzroku.
Zarówno dla Państwa jak i dla siebie postanowiłam odpowiedzieć na zadane
pytanie graficznie, dokumentacją zdjęciową. Analizie poddanych zostało
9 obszarów w ramach, których „coś” się działo:
·
budowa i remont dróg
·
oświata
·
odprowadzanie ścieków
·
bezpieczeństwo w tym ochotnicze straże pożarne
·
ochrona środowiska
·
rekreacja i sport
·
oświetlenie uliczne
·
usługi cyfrowe
·
zaopatrzenie w wodę
Przy opisie inwestycji zamieszczone zostały aktualne fotografie. Zdjęcia
nie pozostawiają wątpliwości, że miejscowości Gminy Kruszyna wypiękniały.
Wystarczy przypomnieć sobie „dziurawe” drogi i porównać z zamieszczonym
obrazkiem. Wyodrębnione w budżecie gminy środki przeznaczone do
dyspozycji poszczególnych sołectw tzw. fundusz sołecki przyczyniły się do
powstania wielu małych inwestycji, głównie skierowanych na rekreacje.
Powstałe altanki jak i urządzenia siłowni zewnętrznych czy placów zabaw są
odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnych społeczności.
Jako podsumowanie zrealizowanych inwestycji poniżej niniejszego
artykułu zamieszczony został wykres obrazujący wysokość kosztów
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poniesionych na poszczególne obszary zadań. Najdroższa
była kanalizacja.
W tym obszarze udało się pozyskać najwięcej dofinansowania
zewnętrznego. Mimo tak pokaźnych nakładów kanalizacja
wciąż jest na półmetku, a to dlatego, że koszty jej budowy są
bardzo wysokie. Na drugim końcu wykresu jest obszar
dotyczący zaopatrzenia w wodę. Wydatki na ten cel są
niewielkie ponieważ potrzeby w zakresie dostawy wody
zostały w zasadzie zaspokojone. Chciałabym zwrócić
Państwa uwagę na zadania z zakresu usług cyfrowych.
Dzisiejszy świat koncentruje się głównie na urządzeniach
mobilnych, na których czytamy wiadomości, robimy zakupy,
dokonujemy płatności, w zasadzie wszystko chcielibyśmy
załatwić „na odległość”, bez konieczności wychodzenia
z domu. Dostosowując się do udogodnień cywilizacyjnych
przystąpiliśmy do projektu z dużym dofinansowaniem unijnym
„Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na
terenie Gminy Kruszyna”. Najistotniejszym elementem
projektu jest EBOI (elektroniczne biuro obsługi interesanta)
Dla klientów Urzędu Gminy uruchomionych zostało 30 usług,

które można załatwić nie będąc w Urzędzie. Szeroki opis
zasad korzystania z tej nowości znajdziecie Państwo na
dalszych stronach wydania.
Reasumując na wykonane zadania wydane zostało
w ostatnich 4 latach 22 mln zł. To ogromna kwota
w porównaniu z dochodami Gminy Kruszyna. Korzystaliśmy
ze środków pochodzących z pożyczek z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach oraz – po raz
pierwszy w historii Gminy – funduszy pochodzących z emisji
obligacji komunalnych.
W planowaniu budżetu gminy jest podobnie jak
w planowaniu budżetu domowego, czasem trzeba pożyczyć,
potem oddać, czasem uda się uzyskać umorzenie lub
wsparcie z zewnątrz, ważne żeby zrealizować zadania
służące rozwojowi i polepszeniu bytu. Ocenę mojej pracy
a także poszczególnych radnych pozostawiam Państwu.
Pragnę zapewnić że podejmując decyzje zawsze miałam na
względzie dobro mieszkańców Gminy Kruszyna, którym
obejmując funkcję wójta zobowiązałam się służyć.

Zbiorowe odprowadzanie ścieków
Rozbudowa wraz z przebudową Gminnej Oczyszczalni
Ścieków w miejscowości Widzów przy ul. Kościelnej 3

Realizacja: lata 2016-2018
Koszt całkowity: 3 883 083 zł – środki własne
Zwiększenie przepustowości oczyszczalni z 250 m3/dobę do
600 m3/dobę
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę
kanalizacji sanitarnej w m. Teklinów

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej
z przyłączami, przepompowniami ścieków
w miejscowości Kruszyna - Etap I (w trakcie realizacji)

Realizacja: lata 2016-2018
Koszt całkowity zadania: 7 600 000 zł
Dofinansowanie: 3 424 937 zł z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Środki własne: 4 175 063 zł
Budowa 2 785 m sieci grawitacyjnej, 3 343,56 m sieci
tłocznej oraz 93 przyłączy

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej
z przyłączami, przepompowniami ścieków
w miejscowości Kruszyna - Etap II (w trakcie realizacji)

Realizacja: rok 2018
Koszt całkowity: 73 800 zł – środki własne

Realizacja: lata 2018-2019
Koszt całkowity: 2 443 614 zł
Dofinansowanie: 1 000 000 zł z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Środki własne: 1 443 614 zł
Budowa 1 557,60 m sieci grawitacyjnej oraz 79 przyłączy

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Rozbudowa wodociągu w miejscowości Jacków
ul. Kasztanowa
Realizacja: rok 2015
Koszt całkowity : 29 700 zł – środki własne

Rozbudowa wodociągu w miejscowości Widzów
ul. Łąkowa
Realizacja: rok 2015
Koszt całkowity : 9 885 zł – środki własne

Rozbudowa wodociągu Widzówek ul. Słoneczna

Budowa budynku gospodarczego na terenie ujęcia
wody w Kruszynie z przeznaczeniem na
przechowywanie agregatu prądotwórczego

Realizacja: rok 2015
Koszt całkowity : 23 900 zł – środki własne

Budowa odcinka wodociągu w ul. Borowińskiej
w miejscowości Bogusławice

Realizacja: rok 2017
Koszt całkowity: 34 409 zł – środki własne
Realizacja: rok 2017
Koszt całkowity: 22 100 zł – środki własne

Drogi
Remont ulicy Nowej w miejscowości Teklinów

Realizacja: rok 2015
Koszt całkowity 108 949 zł, - środki własne
Długość drogi objętej remontem – 0,58 km

Remont drogi gminnej Jacków - Janaszew

Realizacja: rok 2016
Koszt całkowity: 196 094 zł
Dofinansowanie: 94 142 zł z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego
Środki własne: 101 952 zł,
Długość drogi objętej remontem – 0,83 km

Przebudowa ulicy Dworcowej w miejscowości Jacków

Realizacja: rok 2016
Koszt całkowity: 54 375 zł
Dofinansowanie: 32 397 zł z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
Środki własne: 21 978 zł
Długość drogi objętej przebudową – 0,224 km

Przebudowa ulicy Cegielnia w miejscowości Kruszyna

Realizacja: rok 2017
Koszty całkowity: 212.100 zł
Dofinansowanie: 87 400 zł z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego
Środki własne: 124 700 zł
Długość drogi objętej przebudową – 0,874 km
Przebudowa ulicy Antoniowskiej w miejscowości

Remont drogi gminnej Bogusławice-Grabowa

Koszt całkowity: 53 025 - środki własne
Długość drogi objętej remontem – 0,20 km

Remont ulicy Słonecznej w miejscowości Widzów

Realizacja: rok 2017
Koszt całkowity 221 694 zł - środki własne
Długość drogi objętej remontem – 0,825 km

Realizacja: rok 2017
Koszt całkowity: 636 975 zł
Dofinansowanie: 405 306 zł z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
Środki własne: 231 669 zł
Długość drogi objętej przebudową – 1,353 km
Remont ulicy Północnej w miejscowości Widzów

Realizacja: rok 2017
Koszt całkowity 168 254 zł - środki własne
Długość drogi objętej remontem – 0,502 km

Przebudowa ulicy Borowińskiej
w miejscowości Bogusławice

Realizacja: rok 2017
Koszt całkowity: 124 988 zł - środki własne
Długość drogi objętej przebudową – 0,375 km

Przebudowa ulicy Słonecznej
w miejscowości Bogusławice

Realizacja: rok 2017
Koszt całkowity: 41 411 zł - środki własne
Długość drogi objętej przebudową – 0,156 km

Przebudowa ulicy Górnej
w miejscowości Bogusławice

Realizacja: rok 2017
Koszt całkowity: 169 140 zł - środki własne
Długość drogi objętej przebudową – 0,560 km
Przebudowa ulicy Wspólnej na gruntach wsi
Lgota Mała oraz Widzów

Realizacja: rok 2018
Koszt całkowity: 263 493 zł
Dofinansowanie: 126 402 zł z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego
Środki własne: 137 091 zł
Długość drogi objętej przebudową – 0, 94 km

Remont drogi powiatowej 1002 S w miejscowości Łęg
Przebudowa drogi gminnej Łęg- Kijów

Realizacja: rok 2016
Koszt całkowity: 104 994 zł
Środki Powiatu Częstochowskiego: 62 996 zł,
Środki Gminy Kruszyna: 20 000 zł
Środki Spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej
wsi Łęg: 21 998 zł
Długość remontowanej drogi – 0,430 km

Realizacja: rok 2018
Koszt całkowity: 278 341 zł
Dofinansowanie: 60 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego
Środki własne: 218 341 zł
Długość drogi objętej remontem – 0,785 km

Przebudowa dróg powiatowych (ul. Główna
i ul. Szkolna) w miejscowości Lgota Mała.
Zadanie realizowane przez Samorząd Powiatu
Częstochowskiego przy dofinansowaniu Gminy Kruszyna.
Realizacja: rok 2017
Koszty całkowite 2 569 657 zł
Środki Powiatu Częstochowskiego: 668 030 zł,
Środki Gminy Kruszyna: 668 730 zł
Dofinansowanie: 1 232 197 zł z Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Wpłaty osób fizycznych: 700 zł
Długość drogi objętej przebudową – 1,522 km

Oświetlenie uliczne
Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Ogrodowej
w miejscowości Bogusławice
Realizacja: rok 2015
Koszt całkowity: 14 221 - środki
Ilość nowych punktów świetlnych – 2 szt.

Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Szkolnej
w miejscowości Teklinów
Realizacja: rok 2015
Koszt całkowity: 8 042 zł - środki własne
Ilość nowych punktów świetlnych – 2 szt.

Budowa oświetlenia drogowego przy
drodze powiatowej Lgota Mała-Wikłów
Realizacja: rok 2015
Koszt całkowity: 23 280 zł - środki własne
Ilość nowych punktów świetlnych – 7 szt.

Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Północnej
i ulicy Słonecznej w miejscowości Widzów
Realizacja: rok 2015
Koszt całkowity: 73 451 zł - środki własne
Ilość nowych punktów świetlnych – 12 szt.

Budowa oświetlenia drogowego
przy drodze Łęg-Szczepocice
Realizacja: rok 2015
Koszt całkowity: 13 792 zł - środki własne
Ilość nowych punktów świetlnych – 2 szt.

Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Leśna
w miejscowości Widzówek
Realizacja: rok 2015
Koszt całkowity 15 862 zł - środki
Ilość nowych punktów świetlnych – 4 szt.
Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Pocztowej
i ulicy Sportowej w miejscowości Kruszyna
Realizacja: rok 2017
Koszt całkowity 24 329 zł - środki własne
Ilość nowych punktów świetlnych – 3 szt.
Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Cegielnia
i ulicy Leśna w miejscowości Kruszyna
Realizacja: rok 2015
Koszt całkowity: 33 205 zł - środki własne
Ilość nowych punktów świetlnych – 11 szt.
Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy
Nadrzeczna w miejscowości Widzówek
Realizacja: rok 2015
Koszt całkowity 21 732 zł - środki własne
Ilość nowych punktów świetlnych – 3 szt.
Budowa oświetlenia drogowego na
pograniczu miejscowości Baby i Jacków
(od strony Gminy Kłomnice)
Realizacja: rok 2017
Koszt całkowity 15 980 - środki
Ilość nowych punktów świetlnych – 5 szt.

Oświata
Termomodernizacja Przedszkola w Kruszynie

Realizacja: lata 2014-2015
Koszt całkowity: 661 374 zł:
Dofinansowanie: 50 157 zł dotacja z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach
Środki własne: 611 217 zł
Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Lgocie
Małej wraz z utwardzeniem parkingu

Realizacja: rok 2016
Koszt całkowity: 80 392 zł – środki własne
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Widzowie

Realizacja: rok 2018
Koszt całkowity : 49 200 zł – środki własne

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Widzowie
wraz z przebudową sanitariatów

Realizacja: lata 2014-2015
Koszt całkowity: 487 857 zł:
Dofinansowanie: 101 810 zł dotacja z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach
Środki własne: 376 047 zł
Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej
w Widzowie od strony ul. Antoniowskiej

Realizacja: rok 2017
Koszt całkowity: 30 157 zł – środki własne
Odwodnienie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem
terenu przed Szkołą Podstawową w Jackowie

Realizacja: rok 2017
Koszt całkowity : 18 200 zł – środki własne

Remonty bieżące w placówkach oświatowych wykonane
w całości ze środków własnych Gminy w latach 2015-2018
Szkoła Podstawowa w Kruszynie: malowanie sal,
montaż monitoringu – 38 274 zł

Przedszkole w Kruszynie: adaptacja pomieszczenia
na toaletę – 13 983 zł

Szkoła w Lgocie Małej: malowanie sal, remont sali
gimnastycznej, remont korytarza, podział sali lekcyjnej
na dwie mniejsze – 127 210 zł

Szkoła Podstawowa w Jackowie: remont dachu,
docieplenie ścian – 41 667 zł

Przedszkole w Widzowie: modernizacja
pomieszczeń – 37 778 zł

Szkoła Podstawowa w Widzowie: remont sali
gimnastycznej, cyklinowanie parkietów, wymiana
instalacji elektrycznej, wymiana drzwi,
malowanie sal – 71 442 zł

Projekt Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów
w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna
Realizacja: lata 2016-2018
Koszt całkowity (planowany): 887 171 zł
Dofinansowanie: 798 454 zł z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wkład własny niefinansowy: 88 717 zł
W ramach projektu odbywały się zajęcia doskonalące
umiejętności uczniów, wycieczki (Łódź, Kraków, Warszawa),
zakupiono pomoce dydaktyczne, w tym: tablice
multimedialne, projektory, laptopy, komputery i wiele innych.

Ochrona środowiska
Przebudowa i rozbudowa instalacji centralnego
ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepła w budynku
komunalnym zlokalizowanym przy ul. Kmicica 1

Realizacja: rok 2015
Koszt całkowity: 17 000 zł – środki własne
Utylizacja wyrobów zawierających azbest pochodzących
z budynków z terenu gminy Kruszyna

Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy
w Kruszynie przy ul. Kmicica 5

Realizacja: rok 2017
Koszt całkowity: 131 451 zł
Dofinansowanie: 60 461 zł z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Środki własne: 70 990 zł

Opracowanie dokumentacji na wymianę kotła
węglowego na gazowy w SP w Kruszynie
Realizacja: rok 2018
Koszt całkowity: 11 000 zł – środki własne

Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Kruszyna na lata 2016-2022 w zakresie wymiany źródeł
ciepła w budynkach mieszkalnych Etap I: rok 2018
Ilość wyrobów azbestowych poddanych utylizacji:
251,707 MG
Realizacja: lata 2015-2018
Koszt całkowity: 106 864 zł
Dofinansowanie: 81 931 zł z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Środki własne: 24 933 zł

Realizacja: rok 2018
Koszt całkowity: 350 000 zł
Dofinansowanie: 100 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Środki własne: 250 000 zł
W ramach zadania zostanie udzielone dofinansowanie do
wymiany 50 kotłów C.O.

Ochotnicze straże pożarne
Bieżący remont strażnicy w Jackowie w tym
wyposażenie kuchni, zakup szafy chłodniczej

Realizacja: lata 2015 – 2016
Koszt całkowity: 17 520 zł – środki własne
OSP Jacków zadeklarowało wybudowanie garażu na
potrzeby jednostki sposobem gospodarczym. Środki
finansowe na ten cel to fundusz sołecki wsi Jacków
i Baby, darowizny mieszkańców oraz budżet gminy.
Realizacja zadania rozpoczęła się w 2018 r.
i zaplanowana jest na 5 kolejnych lat

Wydatki w 2018 r. z budżetu gminy Kruszyna: 63 572 zł

Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego
OSP Jacków

Realizacja: rok 2015
Koszt całkowity: 35 000 zł
Środki OSP Jacków: 25 000 zł
Środki budżetu Gminny: 10 000 zł
Montaż bramy segmentowej przemysłowej w budynku
strażnicy OSP Bogusławice oraz remont
klatki schodowej

Realizacja: rok 2016
Koszt całkowity: 10 938 zł – środki własne
Dotacja na zakup samochodu OSP Lgota Mała

Remont budynku strażnicy w Lgocie Małej. Wymiana
okien i drzwi, odnowienie kuchni i Sali, zakup krzeseł

Realizacja: lata 2015-2017
Koszt całkowity: 43 750 zł – środki własne

Realizacja: rok 2018
Koszt całkowity: 40 000 zł
Środki OSP Lgota Mała: 32 000 zł
Środki budżetu Gminy: 8 000 zł

Remont budynku strażnicy w Łęgu. Zakup krzeseł

Remont pomieszczenia zlokalizowanego w części
piwnicznej strażnicy OSP Kruszyna, przeznaczonego
dla Klubu Sportowego ULKS Kmicic Kruszyna

Realizacja: lata 2015-2017
Koszt całkowity: 18 000 zł - środki własne
Remont budynku strażnicy w Kruszynie,
w tym malowanie klatki schodowej,
zakup klimatyzatorów i stołów

Realizacja: lata 2015 - 2017
Koszt całkowity: 27 458 zł – środki własne

Realizacja: rok 2016
Koszt całkowity: 16 292 zł – środki własne
Remont i doposażenie sali, w tym kuchni oraz montaż
bram segmentowych w części garażowej w OSP Widzów

Realizacja: lata 2015-2016
Koszt całkowity: 41 798 zł – środki własne

Sport i rekreacja
Zakup i montaż urządzenia siłowego
na placu zabaw w Babach

Realizacja: rok 2015
Koszt całkowity 3 303 zł – środki własne

Urządzenie placu zabaw, montaż urządzeń siłowych,
budowa chodnika w Bogusławicach przy ul. Okrężnej

Realizacja: lata 2015 - 2016
Koszt całkowity 55 721 zł – środki własne

Głos Gminy
Zakup i montaż altany w Bogusławicach na terenie
Centrum Rekreacyjno-Sportowego

Realizacja: rok 2018 r
Koszt całkowity 13 180 zł – środki własne

Modernizacja boisk sportowych w Lgocie Małej.
Konserwacja boiska ze sztuczna nawierzchnia,
renowacja nawierzchni boiska trawiastego

Realizacja: lata 2015 - 2016
Koszt całkowity 8 880 zł – środki własne

Doposażenie placów zabaw:
W Lgocie Małej w roku 2015 (zakup karuzeli).
Koszt 4 000 zł – środki własne

W Teklinowie w roku 2015 (zakup urządzeń siłowni
zewnętrznej) Koszt 11 889 zł – środki własne

W Kruszynie w roku 2015 i 2016 (zakup i montaż
urządzeń, budowa chodnika).
Koszt 55 442 zł – środki własne

W Wikłowie w roku 2015. Koszt 7 366 zł – środki własne

Zakup budynku z przeznaczeniem na świetlice
w Wikłowie, remont dachu i wyposażenie lokalu

Realizacja: lata 2016-2017
Koszt całkowity: 89 324 zł – środki własne
Zakup kontenerów szatniowych dla obsługi boiska
sportowego w Widzowie

Realizacja: rok 2015
Koszt całkowity: 84 030 zł
Dofinansowanie: 66 202 zł z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013
Środki własne: 17 828 zł
Budowa altany przy placu zabaw w Łęgu

Realizacja: rok 2016
Koszt całkowity 6000 zł – środki własne

Budowa altany oraz placu zabaw i montaż urządzeń
siłowni zewnętrznej w Pieńkach Szczepockich

Realizacja: rok 2016
Koszt całkowity – 25 330 zł – środki własne
Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej
w Widzowie

Realizacja: rok 2016
Koszt całkowity: 6 000 zł – środki własne
Urządzenie miejsca rekreacji w Widzówku.
Utwardzenie placu wewnątrz altany, zakup urządzeń
zabawowych, zabudowanie skrzynki elektrycznej

Realizacja: rok 2015 r
Koszt całkowity 13 950 zł – środki własne

Usługi cyfrowe
Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych
na terenie Gminy Kruszyna

Realizacja: lata 2015-2018
Koszt całkowity: 831 049 zł
Dofinansowanie: 690 709 zł z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Środki własne: 140 340 zł

Szkolenie mieszkańców Gminy Kruszyna
w zakresie kompetencji cyfrowych

Realizacja: lata 2018-2019
Koszt całkowity: 100 800 zł
Dofinansowanie: 100 800 zł z Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Środki własne: 0 zł
W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy
oraz przeprowadzone szkolenia mieszkańców Gminy
z zakresu kompetencji cyfrowych

Koszty realizacji inwestycji w latach 2014-2018:

Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych
na terenie Gminy Kruszyna
W 2015 roku Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ogłosił konkurs w ramach działania 2.1 Wsparcie cyfrowych usług
publicznych, w którym można było uzyskać dofinansowanie na uruchomienie e-usług oraz zakup sprzętu komputerowego
niezbędnego do ich obsługi. Gmina Kruszyna taki wniosek złożyła. Został on rozpatrzony pozytywnie i w dniu 3 sierpnia 2016 roku
podpisana została umowa na dofinansowanie zadania. Wartość projektu wynosiła 831 tys. zł w tym dofinansowanie 690 tys. zł.
I etap realizacji projektu obejmował zakup sprzętu komputerowego. Zakupionych zostało 15 komputerów stacjonarnych
z monitorami, 20 laptopów dla radnych i pracowników uczestniczących w sesjach rady, urządzenie wielofunkcyjne, drukarka
kodów kreskowych oraz dodatkowe wyposażenie serwerowni urzędu. Wymiana komputerów była konieczna, gdyż
dotychczasowy sprzęt był już przestarzały z oprogramowaniem nie posiadającym wsparcia producenta. Wyposażenie radnych
w laptopy znacznie usprawniło komunikację pomiędzy Urzędem Gminy a radnymi. Zawiadomienie o sesjach i projekty uchwał
przekazywane są drogą elektroniczną. Laptopy wykorzystywane są także do głosowania na sesjach.
II etap projektu to zakup programów komputerowych. W ramach projektu między innymi, powstała nowa strona internetowa,
biuletyn informacji publicznej i co najważniejsze elektroniczne biuro obsługi interesanta, a także punkt potwierdzania profilu
zaufanego.
Poniżej zamieszczamy dokładna instrukcję korzystania z elektronicznych udogodnień. Pozostajemy w nadziei, że będziecie
Państwo z nich korzystać i wiele spraw będą mogli Państwo załatwić nie wychodząc z domu.

EBOI
Mają Państwo do niego dostęp, klikając w przycisk „EBOI” znajdujący się u dołu strony internetowej gminy (www.kruszyna.pl) lub
po wpisaniu w przeglądarce internetowej adresu eboi.kruszyna.pl

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta to centrum usług elektronicznych udostępnianych przy pomocy Internetu.
Każdy z Państwa ma tam możliwość złożenia elektronicznego wniosku do urzędu gminy.
Wnioski pogrupowaliśmy w intuicyjne kategorie:

Aby skorzystać z Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta powinniśmy założyć tam swoje indywidualne konto.
Instrukcja pokazująca krok po kroku jak to zrobić zamieszczona jest na stronie EBOI pod przyciskiem „POMOC”.

Konto w EBOI to nie tylko możliwość przesyłania elektronicznych pism i wniosków do urzędu.
Po wysłaniu wniosku czy pisma lub złożeniu go w kancelarii urzędu gminy, mają Państwo możliwość sprawdzania na jakim etapie
jest jego realizacja.
Dostarczając osobiście pismo do urzędu, poprośmy o potwierdzenie jego złożenia. W nim otrzymamy unikalny numer, który
pozwoli sprawdzić stan naszej sprawy nawet bez logowania się do EBOI.

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta pozwala również na przekazywanie do urzędu gminy odczytów licznika zużytej wody
(przycisk „PODAJ STAN LICZNIKA”).

Po podaniu odczytu, sam mieszkaniec, będzie mógł wystawić dla siebie fakturę za zużytą wodę. EBOI umożliwia również jej
opłacenie.
Opis systemu „Woda i ścieki w gminie Kruszyna” znajduje się pod przyciskiem „e-USŁUGI” w sekcji „e-Woda”

Korzystając z EBOI, większość zobowiązań na rzecz gminy uregulujemy drogą elektroniczną.
Będąc właścicielem nieruchomości, posiadaczem gospodarstwa rolnego, lasu czy opłacając odbiór odpadów komunalnych – za
pomocą jednej wizyty w urzędzie gminy – powiążemy swoje konto w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta z kontem
podatkowym. W tym celu prosimy udać się do pokoju nr 13 znajdującego się na parterze urzędu.
Od tej chwili, wszystkie związane z tym płatności (ilość rat, ich wysokość, terminy zapłaty) widoczne będą w EBOI.
Tam też będą Państwo mogli uregulować te zobowiązania.

Koncesje alkoholowe
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta umożliwia przedsiębiorcom zajmującym się sprzedażą napojów alkoholowych składanie
oświadczeń o wartości sprzedaży tych napojów oraz dokonywanie z tego tytułu stosownych opłat.

Profil zaufany
Składając wniosek lub pismo w formie papierowej, podpisujemy je w tradycyjny sposób.
Podpisać musimy również wnioski i pisma elektroniczne. Służy do tego profil zaufany.

Wniosek o profil zaufany złożymy używając przycisku „profil zaufany” znajdującego się na dole gminnego portalu
(www.kruszyna.pl) klikając „Zarejestruj się” i podając swoje dane.

Ostatnim krokiem jest potwierdzenie danych podanych we wniosku o założenie profilu zaufanego.

Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych
Urząd Gminy Kruszyna, jako jeden z nielicznych urzędów gmin w Polsce, posiada Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych.
W trakcie jednej wizyty w urzędzie gminy, udając się z ważnych dowodem osobistym do pokoju nr 7 lub 6A (parter urzędu), w ciągu
kilku minut potwierdzimy swój profil zaufany.
Profil zaufany wykorzystają Państwo do podpisania wszystkich wniosków dostępnych w Elektronicznym Biurze Obsługi
Interesanta oraz dowolnego pisma skierowanego do urzędu z wykorzystaniem elektronicznego formularza „Pismo ogólne do
urzędu”.
Za pomocą PZ złożą Państwo również wnioski obsługiwane przez Gminny Ośrodek Pomoc Społecznej.

„Rodzina 500+”, „Dobry start”, „Karta Dużej Rodziny”, „Becikowe”, Świadczenia rodzicielskie, Świadczenia z funduszu
alimentacyjnego. Między innymi te wnioski złożymy, podpisując je profilem zaufanym.

Aplikacja mobilna
Dostęp do elektronicznych usług Urzędu Gminy Kruszyna możliwy jest z dowolnego urządzenia połączonego z Internetem.
Na smartfony i tablety przygotowaliśmy aplikację, którą mogą Państwo pobrać z głównej strony gminnego portalu.

Aplikacja umożliwia dostęp z dowolnego miejsca do swojego konta interesanta w EBOI. Informuje użytkownika o zbliżających się
wydarzeniach z terenu gminy, ostrzega przed przewidywanymi zagrożeniami czy zdarzeniami, umożliwia również przesłanie
zgłoszenia do urzędu gminy z załączonym zdjęciem i opisem.

Newsletter
Najnowsze informacje, prosto na Państwa skrzynki email, zapewni gminny newsletter. Można się do niego zapisać korzystając
z formularza rejestracyjnego na stronie www.kruszyna.pl

Wystarczy podać swoje imię i adres mailowy, pod który dostarczymy najnowsze informacje.

Gminny Portal Mapowy
W dolnej części witryny ww.kruszyna.pl mają Państwo dostęp do Gminnego Portalu Mapowego.

W portalu publikowane są uchwalone już miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Uruchomiony zostanie też internetowy menadżer punktów adresowych.

E-Rada
Zinformatyzowana jest również rada gminy.
Informacje z biura rady docierają do radnych wyłącznie drogą elektroniczną. Jest to niesamowita oszczędność papieru, tonerów
do drukarek ale również kosztów związanych z dostarczeniem papierowej korespondencji kierowanej do radnych.

Głos Gminy
E-Rada to również elektroniczne głosowania nad projektami uchwał i interpelacje radnych, a już niebawem transmisje
online z przebiegu obrad sesji rady gminy.
Wszystko to dostępne dla Państwa w jednym miejscu, pod internetowym adresem erada.kruszyna.pl

LGD „Razem na wyżyny” ogłasza konkursy
dla przedsiębiorców i podmiotów społecznych
Ubiegłoroczne rozdanie dotacji na zakładanie firm
i rozwój działalności gospodarczej miało być ostatnim
w ramach strategii rozwoju lokalnego, w obecnym
okresie wdrażania Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
Niespodziewanie pod koniec pierwszego półrocza
2018 r. pojawiły się informacje, iż kilku beneficjentów
rezygnuje z aplikowania o środki na rozwój firm oraz ze
wsparcia na zakładanie działalności gospodarczej. Ty
sposobem kwota 700 tysięcy złotych znów trafi do
wspólnej puli środków.
Na podstawie prowadzonego doradztwa władze LGD
doszły do wniosku, że program wsparcia na zakładanie
firm cieszy się wyjątkowym zainteresowaniem. Dlatego
Zarząd zaproponował przesunięcie środków
przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości.
W ramach konkursu na rozwój ograniczona została
maksymalna kwota dofinasowania projektu do 150 tyś.
zł i limit środków w konkursie do 300 tyś zł. Pozostała
kwota, czyli 400 tyś zł, została przeznaczona dla
operatywnych mieszkańców mających ciekawy pomysł
na stworzenie własnego biznesu, a którym brakuje
funduszy na jego „rozkręcenie”.
Zaproponowane przez Zarząd zmiany strategii,
zostały poddane konsultacjom społecznym w sierpniu
br. We wrześniu zostały zatwierdzone przez członków
Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”. Po wprowadzeniu
tych zmian do umowy ramowej pomiędzy LGD
a Zarządem Województwa Śląskiego, będą ogłaszane
konkursy.
W grudniu 2018 r. prowadzony będzie nabór wniosków
na wsparcie dla osób fizycznych, mieszkańców
obszaru, niebędących rolnikami, którzy chcą założyć
własną firmę. Do wykorzystania będzie kwota 400 tys. zł
i wsparcie dla 8 projektów. Kwota dofinansowania
każdego projektu to 50 000 zł, za które wnioskodawca
może dokonać zakupu przedmiotów i usług, remontów
budynków, niezbędnych do prowadzenia działalności.
Osoba chcąca pozyskać wsparcie nie musi wnosić
swoich środków i może pozyskać 100%
dofinansowania na wszystkie wydatki wskazane
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w zestawieniu kosztów. W ramach konkursu należy
złożyć wniosek o przyznanie pomocy wraz
z załącznikami i biznesplan. Wniosek jest spisem
najważniejszych danych. Biznesplan to zobrazowanie
całego pomysłu na biznes. Zawiera opis oferowanych
produktów lub usług, dostawców, odbiorców, sposobów
promocji, dystrybucji, analizę konkurencji oraz
kalkulację kosztów i przychodów prowadzenia firmy.
Również w grudniu ogłoszony zostanie konkurs dla
podmiotów sfery społecznej, które działają na rzecz
swoich lokalnych społeczności. W ramach projektu
grantowego, z zakresu tradycji, historii i lokalnego
dziedzictwa, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne
mogą pozyskać grant w wysokości od 10 000 do 25 000
tyś zł z przeznaczeniem na działania skierowane do
mieszkańców naszych sześciu gmin LGD, czyli
Mykanowa, Rędzin, Kłomnic, Kruszyny, Dąbrowy
Zielonej i Miedźna. Nie ma tutaj ograniczenia co do
rodzaju podejmowanych inicjatyw. Najważniejsze, aby
tematem przewodnim była historia i tradycja naszego
obszaru. Koszty, które mogą zostać sfinansowane
z przyznanej pomocy, stanowią szeroki wachlarz usług,
opłat i zakupów. Zgodnie z założeniami minimum 12
wnioskodawców otrzyma dofinansowanie na realizację
pomysłów. Ograniczenie dotyczy wysokości łącznej
kwoty na zakup sprzętów, urządzeń, przedmiotów,
w szczególności środków trwałych - może stanowić ona
maksymalnie 50% wnioskowanej kwoty. Wartość
całego zadania (projektu) musi obejmować również
wkład własny wnioskodawcy w wysokości minimum 5%
wnioskowanej kwoty grantu - może być to nieodpłatna
praca osób zaangażowanych w realizację projektu.
O dotacje dla firm, które chcą się rozwijając, będzie
można aplikować w II kwartale 2019 roku. Wówczas
firmy, które działają na terenie jednej z sześciu gmin,
z doświadczeniem powyżej 1 roku, mogą otrzymać
wsparcie na rozwój. Dla firm prowadzonych przez
kobiety będzie to do 70 % dofinansowania, a dla firm
prowadzonych przez mężczyznę oraz spółek.
Dokładniejsze informacje z tego zakresu przybliżymy
Państwu przed naborem wniosków.

lipiec / sierpień / wrzesień 2018

Głos Gminy
Informacje szczegółowe o konkursach, warunkach
pozyskania wsparcia, terminach, można uzyskać od
pracowników biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”
w siedzibie w Mykanowie ul. Cicha 72 lub pod numerami

telefonów: 724 043 108 lub 34 374 00 01,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do
16.00. Warto skorzystać!
Edyta Bauć

Jubileusz 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu
W niedzielę 19 sierpnia 2018 roku miała miejsce
uroczystość z okazji Jubileuszu 50-lecia Ochotniczej
Straży Pożarnej w Łęgu.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: S t a r o s t a
Powiatu Częstochowskiego, Wiceprezes Zarządu
O d d z i a ł u Wo j e w ó d z k i e g o Z w i ą z k u O S P R P
w Katowicach – Krzysztof Smela, D o w ó d c a J R G 2
w Częstochowie, przedstawiciel Komendy Miejskiej
PSP w Częstochowie – kpt. Paweł Gronkiewicz, W ó j t
Gminy Kruszyna, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego
Związku OSP RP w Kruszynie – Jadwiga Zawadzka,
Radni Gminy Kruszyna: Elżbieta Jasak, Roman
Kołaczkowski, Marek Kruk, Andrzej Łapeta, Iwona
Niemiec, Jerzy Peszke, Józef Wąsikiewicz, S k a r b n i k
Gminy Kruszyna – Ewelina Kokot, P roboszcz Parafii
pw. Świętego Macieja Apostoła w Kruszynie – ks.
Dariusz Con, Komendant Gminny Związku OSP RP
w Kruszynie – dh Paweł Łapeta, J e d n o s t k i O c h o tniczych Straży Pożarnych: OSP Bogusławice, OSP
Jacków, OSP Kruszyna, OSP Lgota Mała, OSP
Widzów, OSP Jankowice i OSP Szczepocice, Orkiestra
Dęta OSP Kruszyna, Z ałożyciele i byli członkowie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu, S ponsorzy uroczystości i fundatorzy Sztandaru, M ieszkańcy Łęgu,
Kijowa i okolicznych miejscowości.
Obchody rozpoczęły się polową Mszą Świętą, którą
w intencji strażaków odprawił ks. Proboszcz Dariusz
Con.
Po Mszy miał miejsce uroczysty apel, który rozpoczął
się od podniesienia flagi państwowej i odegrania hymnu
Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie Wójt Gminy
Kruszyna Jadwiga Zawadzka przywitała przybyłych
gości a Prezes OSP Łęg Piotr Piechowicz zaprezentował rys historyczny jednostki.
Najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie
jednostce OSP Łęg Sztandaru. Został on nadany
jednostce decyzją Prezydium Oddziału Wojewódzkiego
Związku OSP RP w Katowicach, a ufundowany przez
Komitet Fundacji Sztandaru, na czele którego stanął
Sołtys Sołectwa Łęg-Kijów Tomasz Kucharski.
Następnie Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu została

odznaczona Brązowym Medalem Za Zasługi Dla
Pożarnictwa, nadanym jednostce przez Prezydium
Zarządu Oddziału Głównego Związku OSP RP
w Warszawie.
Kolejnym punktem uroczystości było odznaczenie
zasłużonych druhów. Odznaki i Odznaczenia odebrali:
Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza – dh
Tadeusz Kucharski.
Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – dh Jacek
Piechowicz.
Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – dh
Zbigniew Zasępa, dh Przemysław Kamiński, dh Marcin
Olesiński.
Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – dh
Ewelina Piechowicz, dh Marta Wójcik, dh Tomasz
Kucharski, dh Michał Piechowicz, Krzysztof Wróbel, dh
Krystyna Łapeta, dh Marzena Sikora, dh Renata
Stefanowska, dh Jadwiga Zawadzka, dh Marek
Michalak, dh Marcin Zasępa.
Odznaka Strażak Wzorowy – dh Mateusz Bartkowski,
dh Paweł Dyksy, dh Konrad Renszmid, dh Tomasz
Poroszewski.
Po wręczeniu odznaczeń dla druhów nadszedł czas
na uhonorowanie założycieli jednostki OSP Łęg, za
trud, poświęcenie i pracę na jej rzecz. Pamiątkowe
statuetki i podziękowania otrzymali: Kazimierz Nawrot,
Stefan Klekot, Kazimierz Piechowicz, K rzysztof Szadkowski, Henryk Szadkowski.
Następnie listy gratulacyjne z okazji Jubileuszu na
ręce Prezesa OSP Łęg Piotra Piechowicza złożyli:
Starosta Powiatu Częstochowskiego – Krzysztof
Smela, Wójt Gminy Kruszyna – Jadwiga Zawadzka,
w imieniu Komendanta Miejskiego PSP
w Częstochowie st. bryg. Jarosława Piotrowskiego –
kpt. Paweł Gronkiewicz.

Na zakończenie uroczystości koncert zagrała
Orkiestra Dęta OSP Kruszyna.
W imieniu organizatorów składamy serdeczne
podziękowania wszystkim przybyłym oraz osobom,
które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do
organizacji Jubileuszu.
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Rocznica „Krwawego Poniedziałku”
Halina Rozpondek – poseł na sejm RP, przedstawiciele
Związku Inwalidów Wojennych RP oraz Związku
Kombatantów i byłych Więźniów Politycznych, Korpus
Kadetów z Częstochowy pod kierownictwem mjr
Krzysztofa Ciupisa, Radni Rady Gminy Kruszyna
z Przewodniczącą Wandą Krawczyk, sołtysi, dyrektorzy
placówek oświatowych, prezesi OSP z pocztami
sztandarowymi a także lokalne stowarzyszenia
i organizacje. Pozdrowienie od poseł do Parlamentu
Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej odczytał jej
asystent.

Wrzesień to miesiąc szczególny dla nas, Polaków,
dla naszej pamięci historycznej i tożsamości narodowej.
W tym roku obchodziliśmy 79. rocznicę wybuchu II
wojny światowej, najtragiczniejszego wydarzenia XX
wieku. Wojna pozostawiła po sobie rany niezagojone.
Do dziś nie wiemy, gdzie zostały pochowane ciała
sześciu milionów Polaków, którzy ginęli na wszystkich
frontach wojny czy w obozach zagłady.

O godz. 11:00 rozpoczęła się uroczysta msza święta
w kościele parafialnym św. Macieja w Kruszynie, którą,
w intencji poległych, odprawił ks. proboszcz Dariusz
Con. Nabożeństwo miało niezwykle podniosły
charakter. Pochylone barwne sztandary podczas
ofiarowania i dostojne brzmienie pieśni w wykonaniu
orkiestry dętej pod kierownictwem pana Andrzeja
Powroźnika dawały niepowtarzalny, podniosły nastrój
uroczystości.

W czasie wojny ginęli wszyscy: dzieci, starsi,
wojskowi, cywile, prości i uczeni. Wojna dotknęła
wszystkich Polaków. Nie oszczędziła również
mieszkańców Kruszyny i okolic.
W poniedziałek 4 września 1939 roku hitlerowcy
dokonali egzekucji na bezbronnej ludności Kruszyny.
Pod murem miejscowego cmentarza rozstrzelano 40
osób. Pretekstem było zastrzelenie żołnierza
niemieckiego, o które niesłusznie posądzono Polaków.
Mord bezbronnej ludności cywilnej objął swym
zasięgiem również mieszkańców Bab, Jackowa
i Widzowa.
Śmierć tych ludzi nie była potrzebna!
Dlatego nie możemy nigdy zapomnieć o tych
krwawych wydarzeniach, a naszym obowiązkiem jest
oddanie hołdu wszystkim poległym.
Obchody 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej
miały miejsce 2. września w Kruszynie. W uroczystości
udział wzięli: Wójt gminy Kruszyna Jadwiga Zawadzka,
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Po mszy zostało zaprezentowane widowisko
patriotyczne upamiętniające rocznicę wybuchu II wojny
światowej i „krwawego poniedziałku w Kruszynie”
w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej im.
Powstańców Styczniowych w Kruszynie. Oprawę
muzyczną zapewnił Adam Dobrakowski – absolwent
szkoły w Widzowie, akompaniując na akordeonie pieśni
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wygłosili stosowne przemówienia, w których
wielokrotnie podkreślali, że wojna jest złem, niosącym
śmierć niewinnych ludzi. Toteż my, współcześni,
powinniśmy przeciwdziałać wszelkim przejawom zła
na świecie.
Następnie uczestnicy uroczystości udali się pod
pomnik pamięci ofiar II wojny światowej, gdzie przy
dźwiękach werbli, odbył się apel poległych, po którym
poszczególne delegacje złożyły kwiaty pod
pomnikiem. Uczczenie ofiar II wojny światowej miało
również miejsce w Widzowie i Jackowie.

patriotyczne śpiewane przez Malwinę Tkacz.
Po inscenizacji pani wójt oraz zaproszeni goście

Niech na zawsze w pamięci naszego narodu
pozostaną imiona tych, którzy życie oddali dla
ojczyzny. To dzięki nim możemy żyć teraz w wolnej
ojczyźnie. Niech ich niezłomna i bohaterska postawa
będzie dla nas drogowskazem w nauce, pracy i służbie
dla Rzeczypospolitej.
Chwała bohaterom!

Szczęśliwi rodzice….

Narodowe Czytanie

Nieco w innej formule niż dotychczas odbyło się
w Kruszynie Narodowe Czytanie. Organizatorzy akcji: wójt
gminy – Jadwiga Zawadzka, Gminna Biblioteka Publiczna
oraz Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych
w Kruszynie – zdecydowali, że czytanie „Przedwiośnia”
Stefana Żeromskiego odbędzie się na dworze, z wykorzystaniem scenografii i rekwizytów charakterystycznych dla
epoki, w której akcja powieści się toczyła.
Dzięki temu wersety Przedwiośnia rozbrzmiewały
w centralnym punkcie Kruszyny zachęcając do wysłuchania
nawet przypadkowych przechodniów.
Pomysł organizatorów okazał się słuszny, na widowni
zasiadło wiele osób, którzy z zapartym tchem słuchali
lokalnych „aktorów”. Do czytania fragmentów dzieła
Żeromskiego zaproszeni zostali przedstawiciele różnych
grup społecznych, zawodowych i wiekowych związanych
z gminą Kruszyna.

Tegoroczne czytanie przybrało formę teatralną.
Do czytania wybrane zostały fragmenty charakterystyczne
nie tylko dla tematyki Przedwiośnia- ostatniej powieści
autora – ale również takie, które odzwierciedlały dążenia
i pragnienia narodu polskiego, marzącego o wolności
i dobrobycie ekonomicznym. Idealnie wpisało się to
w obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez
Polskę.
Dla podkreślenia patriotycznej wymowy uroczystości
uczestnicy otrzymali biało-czerwone kotyliony do przypięcia
do ubrania.
Na pamiątkę tegorocznego Narodowego Czytania
wszyscy uczestnicy otrzymali egzemplarz powieści
z okolicznościową pieczęcią wydaną przez Kancelarię
Prezydenta RP.
Po oficjalnej części rozpoczęły się tzw. rozmowy
kuluarowe przy kawie i cieście.

