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 Szanowni Państwo 
 Dobiega końca kolejny rok. Czas więc tradycyjnie na 
podsumowanie. Dla mnie to był trudny rok, ale i owocny z realizację 
zamierzeń. Od samego początku, bo już w styczniu mierzyłam się
z niezadowoleniem druhów kruszyńskiej OSP w związku ze zmianą 
umowy użyczenia. Były nerwy, cierpkie słowa, ingerencje osób
z zewnątrz, aż w końcu podpisanie umowy zadawalającej obie strony. 
Dziś chyba jestem dumna ze swojego uporu. Chciałabym Państwu 
pokazać nowy obiekt w budynku OSP Kruszyna przeznaczony na 
prowadzenie działalności seniorów żebyście mogli ocenić zasadność 
zabiegów, które często były ponad siły. Powstało naprawdę fajne 
miejsce do spędzenia wspólnie czasu, a przecież ludzie w starszym 
wieku bardzo tego potrzebują.
 W drugim kwartale roku znów był cios. Firma odbierająca odpady 
wymówiła umowę na świadczenie usługi. Ujmując w telegraficznym 
skrócie, efektem była znaczna podwyżka opłat za odbiór
i zagospodarowanie odpadów. Niezadowolenie mieszkańców, moje 
zresztą też, ale czasem jest się bezsilnym wobec czynników 
zewnętrznych takich jak obowiązujące prawo, być może jakieś 
porozumienie firm śmieciowych czy wysokość opłat marszałkowskich. 
Wykonaliśmy po prostu zadanie przypisane nam ustawowo mimo, że 
jest niekorzystne dla mieszkańców 
 Latem zaczęliśmy odczuwać na własnej skórze problemy 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Częstochowie. 
Dramat nastąpił wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, kiedy wiele 
kursów autobusów nie odbyło się. Póki co szukam alternatywnych 
rozwiązań komunikacyjnych. PKS nie wymówił ostatecznie umowy, 
obecnie kursy odbywają się nieregularnie. Ten dylemat trzeba będzie 
rozwiązać w pierwszych dniach roku 2020.
 W między czasie trwa dynamiczna budowa autostrady. Radością 
jest imponujące tempo budowy, ale utrudnień komunikacyjnych nie 
brakuje. Jakoś sobie radzimy, bo w zasadzie innego wyjścia nie mamy.
 Na pograniczu szczęścia i rozpaczy jest budowa kanalizacji. Cieszę 
się tak samo jak Wy mieszkańcy Kruszyny, że potrzeby w zakresie 
odprowadzania ścieków powoli są zaspakajane. Już większa część 
społeczności gminy Kruszyna może korzystać z dobrodziejstwa jakim 
jest kanalizacja. Ale wszystko co dobre i piękne rodzi się w bólach. Nie 
sposób tu nie wspomnieć o bólu jakim jest konieczność zaciągnięcia na 
realizację tak dużej inwestycji kredytów i pożyczek. Wiem, że krążą na 
portalach społecznościowych horrorystyczne wizje „kapitulacji” gminy. 
Tak źle nie jest. Wszystko jest pod kontrolą o czym świadczy opinia 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu na 2020 
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rok. Jednostka nadzorująca finanse samorządów
z pewnością nie wydałaby pozytywnej opinii gdyby 
równowaga budżetowa została zakłócona. 
 Na kolejnych stronach gazety możecie 
Państwo przeczytać o problemach finansowych 
związanych z oświatą.Te i inne działania wymusiły 
podniesienie stawek niektórych podatków, które 
nie były zmieniane od 2013 roku. Zasilenie 
budżetu gminy większymi dochodami z podatków 
wymusiły działania legislacyjne takie jak: 
zwolnienie młodych ludzi z obowiązku płacenia 
podatku dochodowego, zmniejszenie stawki 
podatku dochodowego, podwyżki dla nauczycieli, 
czy wreszcie podniesienie płacy minimalnej. Wiele 
zadań realizowanych siłami samorządu jest tak 
naprawdę obowiązkiem państwa, które co prawda 
przekazuje środki, lecz niestety, nie są one 
wystarczające. Mimo wszystko zestawienie 
wykonanych inwestycji jak na nasze możliwości 

budżetowe wygląda bardzo dobrze. 
Podsumowując,  g łęboko wierzę że przy 
zrozumieniu i akceptacji mieszkańców dalej 
będz iemy  rea l i zować  zadan ia  s ł użące 
podniesieniu standardu życia społeczności gminy 
Kruszyna. 
 Przy okazji „rozliczania się” ze starym rokiem 
muszę wspomnieć o uroczystości obchodów
100-lecia utworzenia Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego, która odbyła się 15 września. 
Patronat PKOL i Fundacji Książąt Lubomirskich jak 
również obecność przedstawic ie l i  wie lu 
organizacji sportowych jak i samych olimpijczyków 
zdecydowanie wypromowała naszą gminę w całej 
Polsce i wpisała się „tłustym drukiem” w historię 
gminy Kruszyna. 
 Na nadchodzące Święta życzę spełnienia 
wszystkich marzeń tych dużych i małych oraz
Do Siego 2020 roku.
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Inwestycje wykonane w 2019 roku

Jadwiga Zawadzka - Wójt Gminy
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Oświata
 Od lat kwestia finansowania oświaty przez 
samorządy pozostaje jednym z najważniejszych 
problemów. Subwencja oświatowa nie wystarcza 
na pokrycie kosztów a dopłaty do niej i koszty 
zadań własnych stale wzrastają. W roku 2019 
doszły nowe problemy. Od początku IV kwartału 
konieczne było podniesienie o niemal 10% płac 
nauczycielskich. Koszty te zostały zrekompenso-

wane przez rząd tylko częściowo. W kontekście 
kolejnego roku poważnym obciążeniem dla gmin 
będą planowane zmiany podatkowe, których 
rezultatem będzie bardzo wyraźne obciążenie 
kwot środków finansowych spływających do gmin. 
W perspektywie 2020 roku należy spodziewać się 
konieczności bardzo drastycznych cięć finanso-
wych, jak i niezwykle uważniej, oszczędniej, 
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 W jednej z reklam, piękna aktorka powtarza 
dwa słowa: „o połowę”. A w KRUS-ie powtarzamy 
ostatnio: „o jedną trzecią, o jedną trzecią”. Takie 
spektakularne zmniejszenie statystycznej liczby 
wypadków wśród dorosłych i dzieci w działalności 
rolniczej, odnotowujemy w ostatnim czasie
w częstochowskim Oddziale Regionalnym Kasy, 
którego obszar dzia łania obejmuje całe 
województwo śląskie. 
 Województwo śląskie jest obecnie najbe-
zpieczniejszym obszarem dla prowadzenia 
działalności rolniczej w kraju. Do wypadków 

dochodzi tutaj najrzadziej, obecnie wskaźnik 
wynosi 5,2 wypadków na tysiąc ubezpieczonych 
rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego. Województwo śląskie wyprzedziło 
pod tym względem tak tradycyjne, zaawansowane 
rolniczo obszary, jak województwo wielkopolskie 
czy mazowieckie – odpowiednio 11,6 i 8,2 
wypadków.  P ierwsza pozyc ja  w Po lsce 
województwa śląskiego pod względem bez-
pieczeństwa w rolnictwie jest tym cenniejsza, że 
mówimy o działalności rolniczej na najbardziej 
zurbanizowanym i uprzemysłowionym obszarze
w kraju! To obszar, w którym ekspansja miejska, 
powiększanie się terenów pod inwestycję i rozwój 
przemysłu, stale poszerzane granice miast 
zmniejszają powierzchnię terenów rolniczych
i jednocześnie, czynią rolniczą działalność coraz 
t rudnie jszą i  mnie j  bezpieczną.  Rozwój 
drogownictwa powoduje, że pola poprzedzielane 
zostały drogami, przez które niekiedy trudno się 
przemknąć. Już teraz rolnicy w województwie 
śląskim wyjeżdżają do swoich pól maszynami 
rolniczymi, poruszając się po drogach miejskich. 
Pola można znaleźć bezpośrednio za kamienicami 
albo sąsiadują one z nowoczesnymi zakładami 
produkujące samochody (Siemianowice Śląskie, 
Tychy).
 Wyobraźmy sobie, że np. o jedną trzecią 
spadają wydatki na biurokrację w całym 
województwie. Przyjeżdżałyby do nas wszystkie 
telewizje. Tymczasem w ciszy, z roku na rok, dzięki 

KRUS to nie tylko ubezpieczenia

systematycznej kontroli realizacji budżetu gminy.
 Należy się przygotować do działań organiza-
cyjnych i strukturalnych, mających na celu 
przystosowanie oświaty do uwarunkowań 
demograficznych, jak i napiętych finansowych 
realiów budżetowych. Obecny system finanso-
wania oświaty, oparty na podziale części 
oświatowej subwencji ogólnej, nie zapewnia 
prawidłowego wykonywania zadań oświatowych 
przez samorządy. Z roku na rok samorządy
z własnych środków dopłacają do szkół coraz 
więcej i więcej. Odbywa się to kosztem innych, 
ważnych zadań w gminie, bo budżet z gumy nie 
jest. W roku 2018 subwencja dla gminy Kruszyna
z budżetu państwa wyniosła 4 mln zł, natomiast 
gminne wydatki na oświatę znacznie przekroczyły 
6 mln zł, nie licząc wydatków inwestycyjnych. 
Oznacza to, że z własnych środków gmina musiała 
przeznaczyć dodatkowo ponad 2 ml zł.
W 2020r. będzie jeszcze trudniej. Rozpoczęty rok 
szkolny 2019/2020 bez wątpliwości jest rokiem 

innym, odmienionym, ponieważ nie mamy już klas 
gimnazjalnych, które zniknęły z polskiego systemu 
edukacji po 20 latach istnienia. Nauczyciele też nie 
mają łatwo ich bolączką jest wszechobecna 
biurokracja i tony dokumentów, które muszą 
tworzyć i wypełniać. Zbieranie szczegółowych 
dowodów na to że nauczyciel robi to co robi. 
Wynika to z ustaw i przepisów oświatowych, które 
jak wiemy zmieniają się zbyt często a nawet za 
często. Jest to dużym obciążeniem w pracy 
nauczyciela, przez co nie mają czasu na ciekawą 
pracę z dziećmi oraz poszukiwanie nowych metod 
pracy.
 Podobnie nakłady finansowe, które samorząd 
musi wyłożyć na bieżącą działalność szkół 
wynikającą z prawa oświatowego mogłyby być 
przeznaczone na rozwiązania systemowe 
wspierające rozwój dzieci i odpowiadające na 
wyzwania związane ze zmieniającymi się realiami 
życia. 
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systematycznym, dobrze przemyślanym 
wspólnym działaniom wielu instytucji zajmujących 
się rolnictwem na terenie województwa śląskiego, 
ilość rodzinnych tragedii w gospodarstwach 
wiejskich zmniejszyła się właśnie o 33 procent.
W tym, z udziałem dzieci. Bo trzeba sobie 
uświadomić jedną rzecz – w przeciwieństwie 
do miasta, na terenach wiejskich, państwa 
uczniowie, po zajęciach lekcyjnych odrabiają 
lekcje, uczą się, bawią, mieszkają w warsztacie 
pracy swoich rodziców. Na wsi, oprócz dbania 
o bezpieczeństwo uczniów w samej placówce 
szkolnej, dochodzi jeszcze troska o to, co może 
się stać po szkole. 
 Gospodarstwo rolne to mikroprzedsiębio-
rstwo, w którym znajdują się maszyny rolnicze 
w ruchu, chemiczne środki ochrony roślin, 
dezynfekcji, środki sanitarne. To w końcu także 
niebezpieczne zwierzęta, które - tak jak przed 
kilkoma dniami donosiły środki przekazu
- potrafią w zagrodzie zabić dorosłego. 
Gospodarstwo to niebezpieczeństwo chorób 
odzwierzęcych, wysokie drabiny, studnie, do 
których można wpaść o ile są niezabezpie-
czone etc, etc. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospoda-
rstwach wiejskich, prewencja – to obecnie jedna
z najważniejszych sfer działalności prowadzonych 
przez KRUS, a także Ośrodki Doradztwa 
Rolniczego, Agencję Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa. Wspólne działanie w naszym 
województwie ułatwia fakt, że wszystkie one 
znajdują się w jednej miejscowości – tzn. 
Częstochowie, w największym regionie rolniczym. 
Na sumę i efekt tych działań składają się setki 
szkoleń, pogadanek, konkursów, stoiska 
informacyjne, 
Tylko w samym KRUS-sie specjaliści od 
prewencji wypadkowej z 12 oddziałów 
terenowych na terenie województwa śląskiego 
ze śląskiego spotykają się twarzą w twarz
z blisko 10 tysiącami osób - rolnikami, 
młodzieżą szkolną, dziećmi na koloniach
i obozach - z prawie 400 miejscowości. 
Nie ma oczywiście prewencji bez kolportażu 
licznych wydawnictw - dla dorosłych i dla dzieci. 
Prowadzona jest praca informacyjna, staramy się 
o publikacje. Kwartalnie odnotowujemy do 300 
publikacji na terenie śląskiego związanych
z działalnością naszego częstochowskiego 
Oddziału Regionalnego KRUS. Kasa opracowała 
własnymi siłami publikacje w formie komiksów, 
kolorowych książeczek. Dumni jesteśmy 
zwłaszcza z „Wykazu czynności, które nie należy 
powierzać dzieciom do lat 16”. Wszystkie 

publikacje dostępne są także w wersji elektro-
nicznej na stronie internetowej. Można je 
wydrukować i powiesić na tablicach informa-
cyjnych. W wakacje KRUS przygotowuje 
wakacyjną stronę internetową dla dzieci jak się 
zachowywać w gospodarstwie kiedy rodzice 
pracują w polu, z konkursami, grami… Z myślą
o dzieciach Kasa przygotowała szkolenie
e-learningowe dla dzieci „Bezpiecznie na wsi 
mamy – upadkom zapobiegamy”. Szkolenie
w nowoczesnej formie, z zagadkami i quizami 
przybliża zagrożenia wypadkowe w gospo-
darstwach rolnych. Dzieci po ukończeniu 
szkolenia otrzymują certyfikaty. Obecnie trwa 
akcja dla dzieci, które takie certyfikaty zdobyły. 
Chcemy je nagrodzić. Wśród uczniów, którzy 
przyślą je do 13 grudnia do centrali KRUS,
z odpowiednim dopiskiem, rozlosujemy 50 
hulajnóg. 
 Tuta j  na leży podz iękować Śląsk iemu 
Kuratorium Oświaty, który przekazuje nasze 
informacje do szkół. To przykład zrozumienia
i współdziałania instytucji państwowych. Warto 
zwrócić na to uwagę – bo tylko wspólne działania 
prewencyjne, wzajemne wsparcie może przynieść 
dobre efekty. Polski KRUS przystąpił do 
międzynarodowej Wizji zero, czyli do wspólnej 
prewencyjnej akcji ubezpieczycieli społecznych, 
której głównym celem będzie wpisanie do rubryki 
pod tytułem „wypadki” – cyfry ZERO.. 
 Na nasz coroczny, ogólnopolski konkurs 
plastyczny odbywający się wśród uczniów szkół
z terenów wiejskich mający co roku inne hasło 
przewodnie, obrazujące rozmaite zagrożenia
w gospodarstwie np. „Maszyny pracują a dzieci 
obserwują” - nadesłano w tym roku prawie 1000 
prac z terenu województwa śląskiego. Co roku 
organizujemy konkursy poświęcone bezpie-
czeństwu w szkołach o profilu rolniczym. Staramy 
się przygotować dla uczestników atrakcyjne 
nagrody – rowery, tablety, smartwatche… Staramy 
się również organizować młodzieży wolny czas 
podczas przerw w nauce. 
Co roku, dzięki Funduszowi Ubezpieczenia 
Społecznego, którego prezesem jest Prezes 
KRUS, na ferie zimowe, wakacje letnie – kolonie, 
półkolonie wyjeżdża kilkadziesiąt tysięcy dzieci
i młodzieży. Dofinansowanie wynosi do 80 procent. 
Właśnie trwa konkurs ofert na dofinansowanie 
wypoczynku zimowego. W wakacje KRUS wysyła 
na bezpłatny turnus rehabilitacyjny do naszych 
Ośrodków dzieci z wadami postawy, niepełno-
sp rawnośc ią  na rządów ruchu  i  uk ładu 
oddechowego. Datą graniczną zgłoszeń jest 10 
maja. Szkoły mogą tutaj przede wszystkim 
namawiać rodziców chorych dzieci do udziału, 
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pomagać w wypełnieniu formalności. A jeśli już 
dziecku rodzica ubezpieczonego w KRUS 
przydarzy się jakiś wypadek, to trzeba wiedzieć, że 
takie dziecko jest z automatu ubezpieczone od 
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. To 
ubezpieczenie grupowe, niczego wcześniej nie 
trzeba załatwiać, niczego nie trzeba wypełniać. 
Ubezpieczenie działa 24 godziny na dobę, przez 
cały rok, na całym świecie, w tym oczywiście
w placówce szkolnej. Także w ferie i wakacje.
 Zapraszam do stałej współpracy szkoły
z terenów wiejskich. Na wasze zaproszenie nasi 
specjaliści wygłoszą prewencyjną pogadankę, 
połączoną z pokazem i konkursem z nagrodami. 
Staramy się obecnie, aby nasze konkursy mogły 
być wymienione na świadectwie ukończenia 
szkoły  podstawowej  oraz uwzględnione
w postępowaniu rekrutacyjnym. Z pewnością 

ułatwi to decyzję szkołom czy do takiego konkursu 
przystąpić. 
Prewencja jest tańsza od leczenia, od długotrwałej 
rehabilitacji powypadkowej. W prewencji KRUS-
owi nie o pieniądze chodzi, lecz o zdrowie 
fizyczne i psychiczne rolniczych rodzin. Wypadki, 
zwłaszcza te najcięższe, okaleczają ludzi fizycznie 
i mentalnie, powodują tragedie rodzinne, biedę 
gdy np. główni żywiciele rodziny nagle nie mogą 
pracować i zarabiać. Niekiedy członkowie rodzin 
muszą rezygnować z karier zawodowych, by 
poświęcić się opiece i rehabilitacji poszko-
dowanym członkom rodzin. Lepiej zapobiegać 
wypadkom niż je leczyć.
 Bieżące informacje dotyczące działalności 
KRUS są  zamieszczane  pod  adresem: 
www.kruszyna.pl/urzad/rolnictwo/

 Agnieszka Maj

Klub „Senior+” w Kruszynie
 W dniu 3 stycznia 2019r. w ramach Programu 
Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (edycja 
2019) Gmina Kruszyna złożyła do Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach ofertę 
realizacji zadania utworzenia i wyposażenie Klubu 
„Senior+” w pomieszczeniach budynku remizy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie
ul. Strażacka 2. Oferta została zaopiniowana 
pozytywnie. W ramach Programu, w trybie 
otwartego konkursu ofert gmina mogła ubiegać się 
o uzyskanie środków finansowych przezna-
czonych na jednorazowe wsparcie finansowe na 
utworzenie lub wyposażenie placówki w wysokości 
80% całkowitego kosztu realizacji zadania, które 
nie mogło być wyższe niż 125 tys. zł. oraz 
jednorazowa kwotę dotacji przeznaczonej na 
wyposażenie Klubu „Senior+” w wysokości
25 tys. zł.
 Po sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego
i wyboru w przetargu nieograniczonym Zakładu 
U.P.H Grzegorza Kołaczkowskiego przystąpiono 
od miesiąca lipca 2019r. do adaptacji pomieszczeń 
dla potrzeb Klubu „Senior+”.
Wykonano następujące prace.
-Przystosowano istniejący sanitariat dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych w tym: dokonano  
niezbędnych wyburzeń, poszerzono otwór drzwi, 
wykonano nowe ścianki działowe, wykonano 
nowe podejście wodno-kanalizacyjne oraz nową 
instalację oświetleniową i elektryczną, w tym 
ogrzewania elektrycznego. Położono na 
posadzce oraz ścianach płytki ceramiczne, 
zamontowano nową armaturę sanitarną 
przystosowaną dla osób niepełnosprawnych 
wraz z uchwytami.

-Wydzielono w ramach remontu ściankami 

działowymi z płyt gipsowo-kartonowych 
pomieszczenie ogólne pełniące funkcję sali 
spotkań, aneks kuchenny oraz pomieszczenie 
przeznaczone do ćwiczeń.  Wejście do 
pomieszczenia Klubu „Senior+” zostało 
poszerzone do normatywnej szerokości. 
Nastąpił montaż nowych drzwi wewnętrznych 
oraz wymiana stolarki okiennej. W każdym
z wymienionych pomieszczeń przeprowadzone 
zostały prace ogólnobudowlane takie jak: 
wykonano nowe posadzki z płytek, przetarto 
tynki wraz z malowaniem. Do nowego rozkładu 
pomieszczeń przystosowano instalację 
oświetleniową, elektryczną wraz z ogrzewaniem 
e lekt rycznym i  wenty lac ją .  W aneks ie 
kuchennym ściany pokryto płytkami cera-
micznymi,  wykonano podejścia wodno-
kanalizacyjne oraz montaż przepływowych 
podgrzewaczy wody.

-Wykonano pochylnię dla niepełnosprawnych 
oraz zamontowano na schodach zewnętrznych 
poręcze. Wszystkie wyżej wykonane prace 
gwarantu ją osobom niepełnosprawnym 
możliwość korzystania z pomieszczeń Klubu 
„Senior+”.

Po zakończeniu prac budowlanych, nowo 
wyremontowane pomieszczenia takie jak: sala 
spotkań, sala ćwiczeń, aneks kuchenny
w miesiącu listopadzie 2019r. zostały wyposażone 
w: stoły, krzesła, komplet wypoczynkowy, biurko 
wraz z zestawem komputerowym, urządzenie 
wielofunkcyjne, telewizor, wyposażono kuchnię
w meble kuchenne, lodówkę, kuchnię indukcyjną
z piekarnikiem, warnik, czajnik i innym sprzęt, 
natomiast pomieszczenie do ćwiczeń wyposażono 
w fotel masujący z funkcja podgrzewania, rower 
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stacjonarny, orbitrek, drabinki do ćwiczeń 
ruchowych, materace.
 Według stanu na dzień 02.12.2019r. na 
adaptację pomieszczeń znajdujących się
w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kruszynie przy ulicy Strażackiej nr 2 o powie-

2
rzchni 100,57m  wraz z wyposażeniem wydatko-
wano ogółem 199 671,13zł. w tym kwota dotacji
z budżetu państwa to 150 000,00zł. i 49 671,13zł. 
to wkład własny gminy. 
Uzyskane dofinansowanie z dotacji na realizację 
zadania publicznego jakim jest Klub „Senior+” 
przyczyni się do podwyższenia standardu usług na 
terenie Gminy Kruszyna. Takie miejsce jest 
potrzebne, gdzie seniorzy będą mogli się 
spotykać, porozmawiać, wypić herbatę, miło 
spędzić czas. Dlatego stworzono dla nich 
wygodne, użyteczne i klimatyczne miejsce 
spotkań.  Zaprojektowane rozwiązania będą 
gwarantowały wsparcie seniorom, osobom 
nieaktywnym zawodowo, osobom niepełnospra-
wnym z terenu Gminy Kruszyna.
 Klub „Senior+” w Kruszynie będzie miejscem 

spotkań mieszkańców w wieku 60 i więcej lat, 
nieaktywnych zawodowo, często samotnych, 
którzy są zainteresowani różnymi formami 
aktywności i integracji. Klub „Senior+” to dawanie 
szansy na aktywne życie, na przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu. W Klubie dla seniorów  
będą organizowane różne spotkania integracyjne, 
wyjścia do kina czy teatru, zajęcia kulturalno-
rozrywkowe, które wzmocnią więzi społeczne,
a także umożliwią nawiązanie nowych kontaktów 
oraz przyczynią się do zwiększenia aktywności 
ludzi starszych. Prowadzone będą warsztaty 
aktywności ruchowej, które wpłyną korzystnie na 
poprawę i utrzymanie poziomu sprawności, 
wydolności organizmu i usprawnianiu indywi-
dualnych dysfunkcji ruchowych. W ramach tych 
warsztatów seniorzy będą ćwiczyć na przyrządach 
znajdujących się w Klubie. Zorganizowane 
zostaną zajęcia edukacyjne,  kul turalno-
oświatowe, warsztaty terapii zajęciowej, itp. 
Klubie „Senior+” to miejsce do wspólnych 
spotkań, gotowania, ćwiczeń, relaksu
i wspólnego miłego spędzenia czasu wolnego.

Legendy Jury

 14 listopada 2019 r. w Regionalnym Ośrodku 
Kultury w Częstochowie odbyła się promocja 
książki pt. „Legendy Jury”. Publikacja jest efektem 
pięciu edycji Regionalnego Konkursu Legend, 

Baśni, Podań „Legendy Jury” organizowanego 
p r z e z  R e g i o n a l n y  O ś r o d e k  K u l t u r y
w Częstochowie w latach 2015-2019 oraz dwóch 
edycji Jurajskiego Konkursu Plastycznego dla 
młodzieży i dorosłych „Ilustracja do bajek, legend, 
podań” z lat 2018-2019.
 Wśród opublikowanych legend znalazły się 
także legendy o Kruszynie napisane przez 
uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców 
Styczniowych w Kruszynie będących laureatami
V edycji Regionalnego Konkursu Legend, Baśni, 
Podań „Legendy Jury” (czerwiec 2019).
 Młodzi literaci to: Dominika Peszke autorka 
legendy „Miłość młodego Denhoffa i Barbary”, 
Maja Borowska autorka legendy „Wielka miłość” 
oraz Mikołaj Bednarz autor legendy „Odwaga 
Denhoffa i śmierć bazyliszka”.
Laureaci konkursu otrzymali w czerwcu nagrody 
pieniężne, jednak największym powodem do dumy  
jest publikacja napisanych przez nich tekstów. 
Legendy powstały w oparciu o autentyczne 
postacie, miejsca i wydarzenia Jury Krakowsko-
Częstochowskiej.
Autorzy opublikowanych legend, baśni opowiadań 
przy owacjach uczestników uroczystości odebrali  
14 listopada pakiety książek.
 Książka „Legendy Jury” jest dostępna
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kruszynie, 
wszystkich czytelników zachęcamy do zapoznania 
się z tekstami.
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Dzień Seniora w Kruszynie
 Z okazji Dnia Seniora 27 października 2019 po raz kolejny z inicjatywy Wójta Gminy Kruszyna odbyła się 
uroczystość dedykowana starszym mieszkańcom Gminy Kruszyna.
Seniorzy jak zwykle nie zawiedli. Z zaproszenia skorzystało ok. 180 osób. Celem organizowania 
uroczystości z udziałem Seniorów jest kształtowanie społecznego postrzegania osób starszych oraz 
podejmowanie wszelkich działań mających na celu zapewnienia im godnego życia. Do najważniejszych 
zadań należy więc walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku, ułatwienie dostępu między innymi do 
pełnego życia kulturalnego i społecznego. Obchody Dnia Seniora mają na celu oddanie szacunku osobom 
w wieku 60+. 
 Spotkanie było okazją do zwrócenia uwagi na znaczącą rolę osób starszych w życiu rodzinnym, 
środowiskowym, społecznym czy kulturalnym. To Oni są piewcami tradycji, kultywują stare obrzędy
i obyczaje. Są strażnikami tradycji rodzinnych, religijnych i patriotycznych. 
Pani Wójt życzyła Seniorom zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Dla Seniorów wystąpił Zespół THE POSTMAN. Było Głośno i rockandrollowo. Utwory Beatlesów
i Czerwonych Gitar spotkały się z aplauzem zebranej „Młodzieży”. Co niektórzy nawet zdecydowali się 
zatańczyć. Aktywność Seniorów cieszy i jednocześnie inspiruje do dalszych działań na rzecz tej grupy 
społecznej.
 Wszystkim Seniorom, nie tylko w dniu ich święta, życzymy dużo zdrowia, uśmiechu i optymizmu. 
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Powiatowy Konkurs Recytatorski
„Opowiem Ci o mojej Ojczyźnie”

 28 listopada w Szkole Podstawowej im. 
Powstańców Styczniowych w Kruszynie odbyła się 
III edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 
„Opowiem Ci o mojej Ojczyźnie”. Głównymi celami 
konkursu było: upamiętnienie 101. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości, kształto-
wanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży, 
uwrażliwienie na piękno poezji ojczystej oraz 
doskonalenie umiejętności recytacji.
 W tym roku konkurs miał charakter szczególny, 
gdyż honorowy patronat nad tym wydarzeniem 
objęła Wójt Gminy Kruszyna Jadwiga Zawadzka, 
która dokonała uroczystego rozpoczęcia
i zakończenia konkursu.
 W konkursie wzięło udział sześćdziesięcioro 
czworo uczniów - przedstawicieli szkół powiatu 
częstochowskiego(gminy Rędziny, gminy 
Kłomnice, gminy Mykanów, gminy Poczesna , 
gminy Olsztyn, gminy Kruszyna) oraz miasta 
Częstochowy. Konkurs przebiegał w trzech 
etapach. kl. I-III, kl. IV-VI, kl. VII-VIII. Zadaniem 
każdego  z  uczes tn i ków by ła  recy tac ja 
przygotowanego tekstu poetyckiego o tematyce 
patriotycznej. Jury w składzie: Sylwia Kurcab- 
nauczyciel konsultant Regionalnego Ośrodka 
D o s k o n a l e n i a  N a u c z y c i e l i  „ W O M ”
w Częstochowie, Urszula Mielczarek- nauczyciel 
konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz Dorota 
Wojtasińska- nauczyciel bibliotekarz Szkoły 
Podstawowej im. Powstańców Styczniowych
w Kruszynie oceniało recytację uczestników
w zakresie opanowania pamięciowego tekstu, 
poprawności dykcji, intonacji i tempa mówienia.

 Laureatami w poszczególnych etapach 
konkursu zostali następujący uczniowie:
Etap I- kl.I-III:
I  miejsce - Zuzanna Bodanka ze Szkoły 
Podstawowej im. Powstańców Styczniowych
w Kruszynie
I I  miejsce -  Tymoteusz Sirek ze Szkoły 
Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej
w Częstochowie
III miejsce - Barbara Krok ze Szkoły Podstawowej 
im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Widzowie
Wyróżnienie - Lena Piątkowska ze Szkoły 
Podstawowej w Kusiętach, Maja Dróżdż ze Szkoły 
Podstawowej im. Dzieci Fatimskich w Rybnej, 
Emilia Nowak ze Szkoły Podstawowej nr 33 im. 
Marii Kownackiej w Częstochowie.
Etap II- kl. IV-VI:
I miejsce - Elena Pianka ze Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Rudnikach
II miejsce- Bartosz Kuziorowicz ze Szkoły 
Podstawowej nr 49 im. Janusza Kusocińskiego
w Częstochowie, Natalia Pruszek ze Szkoły 
Podstawowej im. B. Prusa w Garnku
II I  miejsce- Nela Kucharczyk ze Szkoły 
Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Czarnym 
Lesie, Paweł Gogacz ze Szkoły Podstawowej im. 
Dzieci Fatimskich w Rybnej
W y r ó ż n i e n i e -  A n n a  P r a s k a  z e  S z k o ł y 
Podstawowej we Wrzosowej, Bartosz Kołdon ze 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudni-
kach, Ewa Jędryka ze Szkoły Podstawowej we 
Wrzosowej, Maciej Dubiak ze Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Rudnikach, Katarzyna 
Sznajder ze Szkoły Podstawowej im. Ojca 
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Świętego Jana Pawła II w Widzowie .
Etap III- kl. VII-VIII:
I miejsce- Klara Gwiazda-Fluks ze Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnikach
II miejsce- Ewelina Tądel ze Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Rudnikach 
I I I  miejsce- Borys Sobkowiak ze Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnikach 
Wyróżn ien ie -  A l i c j a  Dobosz  ze  Szko ł y 
Podstawowej im. Powstańców Styczniowych
w Kruszynie, Monika Tarnowska ze Szkoły 
Podstawowej we Wrzosowej, Jakub Krok ze 
Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana 
Pawła II w Widzowie.
 Zwycięzcy zostali obdarowani nagrodami 

wręczonymi przez Wójta Gminy Kruszyna Jadwigę 
Zawadzką, komisję konkursową, przewodniczącą 
r a d y  r o d z i c ó w  K a m i l ę  K o w a l s k ą  o r a z 
organizatorów konkursu- dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Powstańców Styczniowych
w Kruszynie Pawła Klekota oraz Justynę Milejską-
Cień, inicjatorkę konkursu.
 Uczestnicy konkursu zaprezentowali szeroki 
repertuar utworów poetyckich oraz wysoki poziom 
umiejętności recytatorskich.
Przysłuchując się deklamacji utworów, mogliśmy 
uświadomić sobie piękno naszej ojczystej ziemi 
oraz przypomnieć najważniejsze momenty
w dziejach polskiego narodu.

Bezpieczeństwo Seniorów
Ogromne żniwo zbiera plaga oszustw, których 
ofiarami są osoby starsze. Metodą na 
policjanta, prokuratora, albo na wnuczka w tym 
roku wyłudzono od nich ponad 30 mln zł.
Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji.
Najwięcej pokrzywdzonych pochodzi z terenu 
garnizonu stołecznego, czyli z Warszawy
i przylegających do niej powiatów – stracili oni 
ponad 10 mln zł. Ogromne straty notowane są 
także na Pomorzu (około 3 mln), Śląsku (około 3 
mln) i w Małopolsce (około 2,5 mln). Liczby te stale 
rosną. KGP szacuje, że wynoszą ponad 30 mln
w całym kraju.
Metoda  wyłudzania na „legendę” funkcjonuje od 
wielu lat. Oszuści dzwonią do starszych osób, 
podając się np. za wnuczka, informują, że mieli 
wypadek i jeśli nie wpłacą kaucji albo nie zapłacą 
łapówki funkcjonariuszowi policji, trafią do 
więzienia 
Policja cały czas prowadzi akcje prewencyjne, 
przekazy medialne, spotkania z seniorami oraz 
kampanie informacyjne, które w efekcie sprawiły, 
że społeczeństwo stało się bardziej świadome. 
Dziś typowych oszustw na wnuczka jest niewiele. 
Oszuści zmodyfikowali legendę i zaczęli się 
podszywać pod funkcjonariuszy policji. Od tamtej 
pory przestępcy wmawiają emerytom, że ich 
pieniądze mogą pomóc w zatrzymaniu szajki 
oszustów okradających seniorów metodą na 
wnuczka.
Oszustwo na policjanta czy funkcjonariusza CBŚP 
albo na prokuratora często łączone jest z legendą 
na pracownika banku. Przestępca telefonujący do 
starszej osoby podaje się za przedstawiciela 
organów ścigania i informuje emeryta, że w jego 
banku pracują oszuści zamierzający się połasić na 
zgromadzone na kontach oszczędności. Instruuje 
seniora, jak ma się ustrzec przed utratą pieniędzy – 

najczęściej chodzi o ich wypłacenie i przekazanie 
rzekomemu pracownikowi policji. Starszym 
osobom wmawia się również, że "policja" ma 
in formac je  o  p lanowanym włamaniu  do 
konkretnego mieszkania i oferują możliwość 
zabezpieczenia pieniędzy oraz precjozów.
KSP współpracuje ze Związkiem Banków 
Polskich, czego efektem jest zainaugurowana 
ostatnio akcja „Seniorze nie daj się!”.
Funkcjonariusze szkolą pracowników banków, 
tłumaczą, jak powinni postąpić, gdy mają 
podejrzenia, że ich klient może paść ofiarą 
oszustwa. - Nie jest to proste, bo pokrzywdzony 
przez telefon dostaje informacje, że pracownik 
banku współpracuje z szajką oszustów i będzie 
próbował powstrzymać wypłatę pieniędzy. 
Kasjerzy często spotykają się z agresją, słyszą, że 
wtrącają się w nie swoje sprawy
Według kryminalnych oszuści wykorzystują fakt, 
że starsze osoby chętnie pomagają innym. 
"Telefoniści", bo tak policja nazywa osoby, które 
dzwonią do pokrzywdzonych, uważnie słuchają 
rozmówców i zręcznie wykorzystują podane przez 
seniorów informacje - ustalają adres, bank, numer 
telefonu komórkowego i przede wszystkim ilość 
pieniędzy, które można wyłudzić.
Zatrzymanie sprawcy i odzyskanie pieniędzy 
zależy od szybkości reakcji pokrzywdzonego.
Osoba, która powzięła choćby minimalne 
podejrzenie, że miała kontakt z oszustem powinna 
natychmiast komuś o tym opowiedzieć i powiado-
mić policję.
Należy pamiętać, że nie ma możliwości, by 
policjanci telefonicznie kontaktowali się z senio-
rami, opisując swoje działanie i angażowali do nich 
seniorów. O pieniądze nigdy nie proszą także 
prokuratorzy, sędziowie itd. Dlatego jeżeli ktoś 
dzwoni i chce pieniędzy, z góry można założyć, 
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że dzwoni oszust. 
Mimo wielu ostrzeżeń i szeroko prowadzonej akcji 
uświadamiającej, wciąż emeryci oddają fałszywym 
policjantom pieniądze, biżuterię, likwidują lokaty
w bankach a nawet biorą kredyty, by pieniądze 
przekazać oszustom. Mimo że padli ofiarą 
przestępstwa, pożyczki będą musieli spłacać.
Omawiając temat bezpieczeństwa zwracamy się
z apelem o stosowanie odblasków przy poruszaniu 
się po zmierzchu. Osoby w ciemnym ubraniu 
naprawdę są niewidoczne dla kierowcy z odległo-
ści gwarantującej bezpieczne wyhamowanie.

Na terenie naszej gminy ostatnio praktykowany 
jest zwyczaj umożliwiania psom wyjście na ulicę. 
Proszę wziąć pod uwagę, że zachowanie psa
w stosunku do obcej osoby jest nieprzewidywalne. 
Psy stają się groźne dla przechodniów i wywołują 
niepotrzebny stres. Psy są także zagrożeniem dla 
dzieci idących do szkoły.Proszę pamiętać o tym, że 
pies powinien znajdować się na terenie posesji 
właściciela.
W trosce o bezpieczeństwo zachowajmy maksi-
mum rozsądku i nie ufajmy bezgranicznie obcym 
ludziom.

Mikołaj w Kruszynie
 5 grudnia 2019r. do Kruszyny po raz kolejny 
przybył Mikołaj na spotkanie z dziećmi, których 
uśmiech i radość  są wyjątkowo ważne. 
 Na wizytę Mikołaja czekało 32 dzieci. Czas 
oczekiwania został wypełniony programem 
artystycznym w wykonaniu uczniów Szkoły 
Podstawowej w Jackowie. Młodzi aktorzy wcielali 
się w bajkowe postaci. Dzieci z uwagą śledziły ich 
losy.
 Mikoła j  wciąż jeszcze n ie przybywał , 
poinformował tylko smsem, że jest blisko. Do akcji 

wkroczyły niezastąpione Ale!Babki. Tym razem 
były bałwankami, które ochoczo bawiły się
z dziećmi. Były piosenki, kalambury, a także bitwa 
na papierowe śnieżki. Zniecierpliwione dzieci 
śpiewając refren piosenki zapraszały zacnego 
gościa. Ten sposób okazał się skuteczny. Na salę 
wkroczył Starszy Pan z siwą brodą i czerwonym 
płaszczu z olbrzymim workiem prezentów.
 W Mikołajowych paczkach były słodycze. 
Buziaczki najmłodszych były uśmiechnięte
i szczęśliwe, a o to przecież chodziło.
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W niedzielę 12 stycznia 2020 r odbędzie się XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
W Kruszynie będziemy grać po raz ósmy. Hasło tegorocznego Finału brzmi:

„Dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych
w dziecięcej medycynie zabiegowej”

Kwestować będą uczniowie ze szkół w Kruszynie, Lgocie Małej i Jackowie.  Wolontariusze z puszkami WOŚP 
pojawią się na ulicach naszej Gminy.
O godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej w Kruszynie rozpocznie się impreza związana z XXVIII Finałem WOŚP.

W programie: 
Występy artystyczne wychowanków przedszkoli i uczniów szkół z terenu gminy Kruszyna 
Koncert orkiestry dętej z Kruszyny
Występ Zespołu Ale!Babki 
Od godziny 19.00 show Zespołu HELOU. Największe i topowe hity muzyki tanecznej (np.: Sofia, Despacito, Nosa 
nosa) w polskich wersjach oraz program autorski.
W czasie Finału odbędzie się licytacja gadżetów Fundacji WOŚP.
O godzinie 20.00 tradycyjne „Światełko do nieba”.
Zapraszamy do wspólnej zabawy i życzymy hojnej ręki.              Sztab WOŚP w Kruszynie 



Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie to polski bank o 120-letniej tradycji, oferujący swoim 

Klientom szereg nowoczesnych produktów bankowych dostosowanych do oczekiwań, potrzeb i możliwości. 

Jako pierwszy bank spółdzielczy w Polsce, w maju 2002 roku, na mocy Uchwały Komisji Nadzoru 

Bankowego stał się bankiem samodzielnym.

Samodzielność pozwala skutecznie konkurować z bankami komercyjnymi oferując swoim klientom 

atrakcyjne i nowoczesne produkty.

Bank obsługuje klientów z terenu całego kraju.

Krakowski Bank Spółdzielczy należy do grona największych banków spółdzielczych w Polsce.

Centrala Banku zlokalizowana jest w Krakowie przy ul. Rynek Kleparski 8.

W Częstochowie znajdują się dwie placówki Banku: przy Rynku Wieluńskim 25 i przy ul. Warszawskiej 2/14, 

które zapraszają Klientów detalicznych i instytucjonalnych.
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Wspólne kolędowanie
Atmosferę Świąt Bożego Narodzenia czujemy już 
od przynajmniej trzech tygodni. Jeszcze
w listopadzie sklepy zaczęły bombardować 
klientów bogatą ofertą przeróżnych ozdób 
choinkowych i  świątecznych, w tle słychać kolędy. 
Ale czy na pewno o taką atmosferę nam chodzi?  
Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowo rodzinne, 
pełne ciepła i serdeczności dni. Niepowtarzalny 
klimat wieczoru wigilijnego, łamanie się opłatkiem
i składanie sobie życzeń  wyzwala w nas radość
i życzliwość. W niedzielę 8 grudnia z inicjatywy 
Wójta Gminy samorządowa rodzina jaką stanowią 
mieszkańcy gminy Kruszyna spotkała się na 
wspólnym kolędowaniu w budynku Szkoły 
Podstawowej w Kruszynie. W ten wieczór  
poczuliśmy magię Świąt Bożego Narodzenia. Na 
uroczystość licznie przybyli mieszkańcy Gminy,
a także swą obecnością zaszczycili radni i sołtysi. 
Na samym początku uroczystości Wójt Gminy 
życzyła zebranym zdrowia, radości i wszelkiej 
pomyślności nie tylko w święta ale także na cały 
rok 2020. Wspomniała również o znaczeniu
w codziennym życiu wzajemnej życzliwości
i szacunku.
Tradycją stało się już przekazanie przez Wójta 
Gminy symbolicznego Betlejemskiego Światełka 
Pokoju sołtysom poszczególnych miejscowości. 
Zwyczaj ten nawiązuje do propagowanej od 30 lat 
akcji „Betlejemskie Światło Pokoju”. Miejscem 
narodzenia Pana Jezusa jest Betlejem. Z Groty 
Narodzenia Pańskiego skauci odbierają światło, 
które przekazują do Wiednia, a stąd do wielu 
krajów Europy.  Betlejemskie Światełko Pokoju 

przekazywane jest wszystkim, którzy pragną jego 
obecności w imię pokoju, zrozumienia i pojednania 
między ludźmi z bliska i z daleka. Dziś tak bardzo 
potrzeba nam pokoju, miłości i zrozumienia, 
wzajemnego szacunku. 
Sołtysi otrzymali piękne udekorowane lampiony
z nazwą sołectwa i słowami „Niech Światło pojawi 
się w Waszych domach na wigilijnych stołach, 
otulając Was swoim ciepłem i blaskiem sprawiając 
ze Wasze Święta będą pełne radości i miłości”. 
Płonące lampiony wyeksponowane zostały na 
specjalnie przygotowanym stole.
Tak jak zwyczaj każe w przygotowaniach do Świat 
biorą udział wszyscy członkowie rodziny. Tak też 
było w naszej rodzinie samorządowej. Najmłodsze 
dzieci – wychowankowie przedszkoli ubrali choinki 
własnoręcznie zrobionymi ozdobami. Mikołaj za 
ten wysiłek obdarował dzieci cukierkami. 
Uczestnicy uroczystości zgodnie potwierdzili 
Mikołajowi, że cały rok byli grzeczni, a więc Starszy 
Pan z siwą broda i srebrną laską wszystkich 
poczęstował cukierkami.
I  wreszcie nadszedł moment wspólnego 
kolędowania. Kapela Góralska Hora w czterooso-
bowym składzie zaprezentowała kolędy i pasto-
rałki. Koncert bardzo się publiczności podobał. 
Na zakończenie odbyła się degustacja ciast 
świątecznych, makowców i pierników. Smakołyki 
znikały w mgnieniu oka ku uciesze organizatorów.
W holu szkoły odbywał się kiermasz ozdób 
świątecznych. Można było nabyć bombki, stroiki.
Wszyscy życzyli sobie nawzajem wesołych Świat 
oraz szczęśliwego Nowego Roku.




