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 Szanowni Państwo 
 Minął już rok od pierwszych zachorowań na dziesiątkującą 
ludność całego świata chorobę COVID-19. Codzienność w czasie 
pandemii niesie ze sobą ciągłe problemy, utrudnienia, a co 
najgorsze przygnębienie i frustrację. Wciąż nie znamy odpowiedzi 
na pytanie kiedy nastąpi zdecydowany przełom w walce
z chorobą. Nie pozostaje jednak nic innego jak tylko wierzyć, że 
wraz z budzącą się przyrodą i wiosennym słońcem straszny wirus 
nas opuści i wrócimy do normalności. 
 Jak zauważyliście Państwo biuletyn Głos Gminy wydawany 
jest rzadziej niż w czasie przed pandemią. Wszystkie istotne 
informacje staram się na bieżąco zamieszczać na stronie 
internetowej. Zachęcam do jej śledzenia. W tym wydaniu chciałam 
Państwu przekazać informacje najważniejsze z okresu ostatnich 
sześciu miesięcy. Znajdziecie tu Państwo podsumowanie roku 
2020 jak i plany budżetowe i inwestycyjne na 2021. 
 Życie kulturalno-rozrywkowe jest znacznie uboższe niż
w ubiegłych latach. Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem na 
terenie naszej gminy było nadanie sztandaru i imienia Szkole 
Podstawowej w Lgocie Małej. Na łamach biuletynu znajdziecie 
Państwo szeroką relację z uroczystości wraz z opisem sylwetki 
patrona Henryka Drzazgi. 
 W tym roku szkolnym stacjonarnie uczą się tylko dzieci klas
I-III. Pozostali uczniowie odbywają zajęcia w sposób zdalny, co 
wymaga dużo determinacji i wytrwałości zarówno od uczniów jak
i nauczycieli. Przedszkola pracują 5 dni w tygodniu według 
ustalonych godzin. Frekwencja jest bardzo dobra, a to oznacza, że 
maluchy nie chorują. I to pachnie optymizmem. 
 Drodzy mieszkańcy gminy Kruszyna Wielkanoc to czas otuchy 
i nadziei, czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego 
człowieka. Życzę, aby tegoroczne Święta Wielkanocne przyniosły 
radość oraz wzajemną życzliwość. Niech Zmartwychwstanie, 
które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem i wiarą, niech da 
siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć
w przyszłość.
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Budżet Gminy Kruszyna na rok 2021
W dniu 16 grudnia 2020 roku Rada Gminy 
zatwierdziła budżet Gminy Kruszyna na 2021 rok 
oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021 
-2034. Dokumenty te są podstawą gospodarki 
finansowej gminy oraz wyznaczają zadania do 
zrealizowania w roku bieżącym i następnych 
latach. 
W 2021 roku dochody Gminy zaplanowane zostały 
w łącznej wysokości 28 556 835 zł, natomiast 
wydatki to kwota 31 788 678 zł. Spłata rat kredytów 
i pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych 
latach wynosić będzie 733 060 zł. Aby zbilansować 
budżet wykorzystane zostaną środki wypraco-
wane w latach ubiegłych, tzw. wolne środki
w kwocie 1 807 403 zł oraz zaplanowane zostało 
zaciągnięcie nowych zobowiązań kredytowych
w kwocie 2 147 500 zł, z przezna-czeniem na 
sfinansowanie realizowanych inwestycji. 
W dochodach Gminy Kruszyna największą 
pozycję stanowią wpływy z subwencji z budżetu 
państwa – 8,27 mln zł (29% wszystkich 
dochodów), dotacje na zadania zlecone Gminie do 
realizacji – 6,76 mln zł (24%), środki pozyskane 
przez Gminę na realizacje inwestycji – 4,41 mln zł 
(15%), udziały w podatku dochodowym – 3,24 mln 
zł (11%), wpływy z pozostałych podatków - 2,59 
mln zł (9%), wpływy z opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi – 1,17 mln zł (4%) oraz 
pozostałe wpływy – 2,11 mln zł (8%).
Przechodząc do wydatków: 73% wszystkich 
wydatków przeznaczone jest na zadania bieżące – 
jest to kwota blisko 23,2mln zł. Znalazły się tutaj 
środki na oświatę – 8,7 mln zł, opiekę społeczną
i pomoc rodzinie - 7,5 mln zł, gospodarkę 
komunalną – 2,7 mln zł, administrację – 2,6 mln zł 
oraz pozostałe - 1,7 mln zł.
W 2021 roku na inwestycje Gmina planuje 
przeznaczyć 8, 6 mln zł tj 27% wszystkich 
wydatków. W budżecie zapisane zostały zarówno 
zadania przewidziane do realizacji w roku 2021 jak 
i takie, których wykonanie odbywa się na 
przestrzeni kilku lat.
Wśród realizowanych zadań znalazły się:
- Budowa kanalizacji w m. Teklinów – łącznie
w latach 2021-2022 planuje się przeznaczyć na to 
zadanie kwotę 3,5 mln zł (w tym 1, 72 mln zł to 
pozyskane środki unijne)
- Dalsza rozbudowa Kanalizacji w m. Kruszyna 
(2021-2022)  – 2,7 mln zł, z czego 1 975 tys zł 
stanowią środki z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych

- Modernizacja budynku Przedszkola w Lgocie 
Małej – realizacja inwestycji rozpoczęła się
w latach ubiegłych, w 2021 roku planowane jest 
zakończenie. Łączna wartość zadania to blisko 1,7 
mln zł, z czego dofinansowane unijne to blisko
1 mln zł.
- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole
w Widzowie – w latach 2021-2022 przewidziane 
zostały na to zadanie środki w wysokości 4,3 mln 
zł, z czego 2,1 mln zł to dofinansowanie pozyskane 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a 0,5 mln zł to 
środki z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych.
W 2021 roku Gmina Kruszyna dofinansuje również 
modernizację ciągu drogi powiatowej od Witkowic, 
przez Borowno, Kruszynę do Kłomnic – w bieżą-
cym roku kwotą 750 tys zł, łącznie w latach 2020-
2022 – 2 mln zł.
Dofinansowanie uzyska również budowa garażu 
dla OSP w Jackowie – 75 tys zł, z czego 45 tys zł to 
środki z Funduszu Sołeckiego wsi Jacków i Baby.
Ważną społecznie funkcję w budżecie stanowią 
środki Funduszu Sołeckiego. Na zadania 
bezpośrednio wskazane przez mieszkańców 
przeznaczone zostanie 308 tys zł. Mieszkańcy 
naszej Gminy za najbardziej istotne wskazują 
potrzeby dotyczące dofinansowania działalności 
ochotniczych straży pożarnych - blisko 37% 
wszystkich wydatków Funduszu. Następne 
miejsce zajmuje infrastruktura drogowa – 18%.  
Wydatki dotyczące utrzymania infrastruktury 
komunalnej tj. placów zabaw, boisk, terenów 
rekreacyjnych stanowią 15% Funduszu Sołe-
ckiego. Dofinansowanie uzyskały również 
placówki oświatowe, świetlice wiejskie oraz 
zadania sportowe i kulturalne.
W trakcie roku budżet podlega ciągłym zmianom. 
W miarę pozyskiwania dodatkowych środków 
wprowadzane są kolejne zadania do realizacji. 
Czasami warto uzbroić się w cierpliwość, 
ponieważ pojawiają się nowe programy unijne, 
rządowe. Dzięki nim można rozpocząć kolejne, 
ważne dla mieszkańców inwestycje. Można 
również dofinansować zadania już realizowane
i tym samym zrezygnować z planowanego kredytu 
a zaoszczędzone własne środki przeznaczyć na 
inne potrzeby.
Szczegółowe informacje dotyczące budżetu na rok 
2021 można odnaleźć w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Kruszyna bip.kruszyna.pl
w zakładce Prawo lokalne/Budżet.
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Inwestycje
Pomimo okresu zimowego realizowane są 
inwes tyc je  obe jmu jące  gminne  ob iek ty 
kubaturowe i infrastrukturę techniczną, tzw. 
uzbrojenie terenu. Tegoroczna stosunkowo 
surowa zima spowodowała okresowe przerwy
w robotach, jednak na wszystkich budowach 
nastąpił znaczący postęp. Zaawansowanie 
procesu inwestycyjnego dla poszczególnych 
zadań przedstawia się następująco:
Termomodernizacja i modernizacja budynku 
przedszkola publicznego przy ul. Szkolnej 1/3 
w Lgocie Małej.
Wykonano niezbędne rozbiórki starego dachu, 
stropu, ścian działowych, instalacji elektrycznych, 
wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania
i ciepłej wody użytkowej. Na pozostawionych 
ścianach zewnętrznych wykonano nowy strop, 
wymurowano nowe ściany szczytowe oraz 
wykonano nowy dach, który aktualnie jest pokryty 
warstwą papy. Druga warstwa pokrycia zostanie 
wykonana z blachy. Wzmocniono fundamenty, 
wymurowano ściany działowe oraz zamontowano 
okna i drzwi zewnętrzne. Obecnie realizowane są 
wewnętrzne instalacje wodociągowe, kanaliza-
cyjne, centralnego ogrzewania, wentylacji, 
elektryczne oraz roboty tynkarskie.  
Roboty budowlane wykonuje Zakład Remontowo-
Budowlany „ULBUD” Grzegorz Stolarski z siedzibą 
w Częstochowie. 
Wartość  robót budowlanych zgodnie z umową 
wynosi brutto: 1.472.998,80 zł. Inwestycja jest 
dofinansowana ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  
ramach działania 4.3 Efektywność energetyczna
i odnawialne źródła energii w infrastrukturze 
publicznej i mieszkaniowej.
Koszty robót wykonanych i rozliczonych według 
stanu na 31 grudnia 2020 roku wyniosły prawie 
250.000,00 zł.
Końcowy termin wykonania zadania został 
wyznaczony na 30.06.2021 r.
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem 
socjalnym wraz z przebudową istniejącej 
infrastruktury przy Szkole Podstawowej
w Widzowie.
Zadanie realizuje Firma Kromar Import Export Sp. 
z o.o. z siedzibą w Starokrzepicach.
Koszty robót budowlanych zgodnie z umową 
wyniosą brutto: 4.182.000,00 zł. 
Na pokrycie części kosztów  zadania gmina ma 
zapewnioną dotację z Ministerstwa Sportu
w ramach programu Sportowa Polska – Program 
rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej.
Termin wykonania zadania do został przewidziany 

na  30.06.2022 r.
Roboty budowlane były wykonywane w IV kwartale 
2020 roku. Za zrealizowany zakres robót 
zapłacono już wykonawcy kwotę 436.082,26 zł 
brutto, która obejmuje koszty prac przygoto-
wawczych i rozbiórkowych oraz dotyczących 
bezpośrednio budowy nowego obiektu, tj. robót 
ziemnych, wykonania ław i ścian fundamentowych 
wraz z izolacją przeciwwilgociową. 
Po zimowej przerwie, firma wznowiła prace
w miesiącu marcu. W najbliższym okresie będzie 
wykonywana dolna warstwa posadzki oraz będą 
murowane ściany zewnętrzne i działowe.
Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodocią-
gowej w miejscowości Teklinów.
Przedsięwzięcie zostało podzielone na dwa etapy i 
jest realizowane na podstawie dwóch odrębnych 
umów. W wyniku przeprowadzonych w różnym 
czasie 2 odrębnych przetargów, całość robót 
realizuje jeden wykonawca, gdyż dwukrotnie złożył 
na jko rzys tn ie j sze  o fe r t y.  Jes t  to  f i rma 
„HYDROMEX PLUS Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością” Spółka komandytowa
z siedzibą w Częstochowie. 
Koszt robót budowlanych obu etapów zgodnie
z umowami wynosi 3.358196,34 zł brutto. 
Zakres robót obejmujący I etap zadania zostanie 
dofinansowany dotacją z RPO Województwa 
Śląskiego w ramach działania 5.1. Gospodarka 
wodno-ściekowa, z puli przeznaczonej dla 
Subregionu Północnego.
Koszty robót wykonanych i rozliczonych według 
stanu na 31 grudnia 2020 roku wyniosły prawie 
246 tys. zł.
Termin wykonania zadania obejmującego oba 
etapy jest przewidziany na dzień 30.06.2022 r.
Na dzień dzisiejszy roboty budowlane są daleko  
zaawansowane. Wykonano znaczny zakres sieci 
kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej w ul. Długiej 
oraz kolektor grawitacyjny w drodze gminnej 
prowadzącej od ul. Nowej do przepompowni 
ścieków zlokalizowanej przy ul. Kolejowej. 
Rozpoczęte zostały także roboty w ul. Nowej, na 
której ze względu na małą szerokość pasa 
drogowego występują  istotne utrudnienia w  ruchu 
drogowym. Wykonawca przystąpił także do 
wykonywania  przyłączy kanalizacyjnych 
przebiegających pod drogą powiatową (ul. 
Szkolną), metodą  przewiertu. W dalszej 
kolejności rozpocznie prace związane z kole-
ktorem grawitacyjnym  w tej ulicy.
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i tłocznej z przyłączami, przepompowniami 
ścieków w miejscowości Kruszyna – etap IV.
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W miesiącach styczeń-luty br. przeprowadzono 
przetarg nieograniczony i dokonano wyboru 
wykonawcy inwestycji.
Zakres robót  obejmuje wykonanie s iec i 
grawitacyjnej i przyłączy kanalizacyjnych w nastę-
pujących ulicach: Sobieskiego, Pocztowej, 
Słonecznej, Księżycowej, Sportowej i Kościuszki.
Zadanie będzie wykonywała firma „HYDROMEX 
PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” 
Spółka komandytowa z siedzibą w Częstochowie. 
Koszt robót budowlanych zgodnie z umową wynosi 
1.754.816,35 zł brutto. 
Również ta inwestycja uzyskała dotację ze 
środków pomocowych. W tym przypadku źródłem 
dofinansowania będzie Fundusz Przeciwdziałania 
COVID-19 dla jednostek samorządu tery-
torialnego.
Termin zakończenia robót został przewidziany do 
dnia 29.10.2021 r.
Obecnie firma jest na etapie zamawiania 
materiałów (studnie, rury) oraz uzyskania 

zezwoleń na zajęcie pasów drogowych oraz  
ustanowienia nadzoru archeologicznego.
Po zakończeniu tych czynności, najprawdopo-
dobniej w kwietniu, przystąpi do prowadzenia 
robót. 
Ważną i długo oczekiwaną przez mieszkańców 
gminy infrastrukturą jest gazociąg. Wielu 
mieszkańców gminy zamierza zlikwidować 
zanieczyszczające atmosferę i kłopotliwe
w utrzymaniu piece grzewcze opalane węglem
i drewnem.
Zainteresowani mieszkańcy Kruszyny i Bogu-
sławic już w tym roku mają szanse na uzyskanie 
dostępu do sieci gazowej. Polska Spółka 
Gazownictwa aktualnie wykonuje dokumentacje 
projektowe i po uzyskaniu wymaganych uzgodnień 
i zezwoleń zamierza przystąpić do realizacji sieci 
gazowej w ulicach oraz przyłączy do posesji, 
których właściciele złożyli stosowne wnioski
o doprowadzenie gazu oraz zawarli tzw. umowy 
przyłączeniowe. 

Podsumowanie roku 2020
Miniony 2020 rok był szczególny i wyjątkowo 
trudny, upłynął przede wszystkim pod znakiem 
pandemii COVID-19. Trudny nie tylko z uwagi na 
fakt, że wielu z nas zmagało się z chorobą, która  
jak doskonale wiemy, może nawet zabić, ale także 
z powodu kryzysu gospodarczego, będącego 
następstwem sytuacji epidemicznej i wprowa-
dzonych ograniczeń.
Finanse samorządów także „oberwały”. Jednym 
ze składników dochodów każdego samorządu,
w tym i naszej gminy jest udział PIT. Tych mieliśmy 
w tym roku mniej niż przewidywaliśmy, ponieważ 
dotknięte kryzysem firmy nie były w stanie ich 
płacić, wiele ludzi pozostawało bez zatrudnienia. 
Niestety wiele wskazuje na to, że i obecny rok nie 
będzie pod tym względem lepszy. W celu choć 
częściowego zrekompensowania tych ubytków,
z ekonomicznego punktu widzenia trzeba było 
symbolicznie podwyższyć stawki podatków i opłat 
lokalnych na 2021 rok. Dochody z podatków są 
ściśle powiązane z wydatkami, więc mniejsze 
dochody siłą rzeczy muszą przełożyć się na ilość 
inwestycji i remontów. Władze gminy robią 
wszystko aby zaplanowane zadania były 
wykonane a poziom życia mieszkańców gminy 
Kruszyna systematycznie wzrastał.
Z punktu widzenia samorządu gminy Kruszyna 
2020 rok miał jednak swoje pozytywne strony. 
Udało  się pozyskać środki zewnętrzne na 
realizację kilku ogromnych inwestycji. I tak 
zakończona została budowa III etapu kanalizacji
w Kruszynie. IV ostatni etap jest w realizacji. 

Pieniądze (ok. 2 mln złotych) pozyskane są już na 
koncie i wykonawca wyłoniony w drodze 
przetargu. Tym samym wkrótce zamknięty 
zostanie  temat budowy instalacji sanitarnej
w miejscowości Kruszyna. Dzięki dotacji
w wysokości 1,72 mln zł pełną parą idzie budowa 
kanalizacji w Teklinowie. 
Przejeżdżając przez Lgotę Małą nie da się nie 
zauważyć prowadzonych prac budowlanych na 
obiekcie byłego przedszkola. Remont budynku jest 
tak szeroki, że właściwie powstanie nowe, bardzo 
nowoczesne „lokum” dla najmłodszych mieszkań-
ców gminy Kruszyna. To zadanie zostało wsparte 
środkami zewnętrznymi w wysokości 1 mln. zł
Niespełna miesiąc temu rozpoczęta została 
budowa sal i  gimnastycznej w Widzowie. 
Inwestycja oczekiwana i pożądana od 20 lat. 
Oprócz zaspokojenia potrzeby mieszkańców 
Widzowa w zakresie posiadania miejsca do 
organizowania imprez sportowych i kulturalnych 
gmina Kruszyna będzie miała pierwszą i pewnie 
jedyną pełnowymiarową salę gimnastyczną. I tu 
znów realizacja tego zadania jest możliwa dzięki 
pozyskaniu ponad 2 mln zł z Ministerstwa Sportu.
W mijającym roku 2020 wykonana została droga
w Widzówku, także ze wsparciem zewnętrznym. 
 Dzięki skutecznemu pozyskiwaniu  środków 
zewnętrznych mając do dyspozycji kilkuset-
tysięczny budżet inwestycyjny zrealizo-wanych 
zostało tak dużo zadań. I w bieżącym roku tempo 
nie spada. 
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Uchwała antysmogowa
Użytkowniku kotła węglowego!
Jeśli wciąż użytkujesz stary kocioł na paliwo stałe, 
musisz go wymienić na nowy, co najmniej 5 klasy 
albo zastosować inne źródło ciepła, takie jak: gaz 
czy pompa ciepła. Zobowiązują Cię do tego zapisy 
uchwały antysmogowej!!!
Kogo dotyczy uchwała antysmogowa?
Uchwała antysmogowa to regulacja prawna, 
dotycząca wszystkich użytkowników kotłów, 
pieców i kominków na paliwo stałe w woj. śląskim 
od 1 września 2017 roku, a więc:
· mieszkańców 
· prowadzących działalność gospodarczą (kotły 
o mocy do 1 MW),
· właścicieli budynków wielorodzinnych,
· spółdzielnie, wspólnoty,
· samorządy lokalne.
Termin wymiany pieca zależy od czasu jego 
użytkowania: 
· kotły eksploatowane powyżej 10 lat trzeba 
wymienić do końca 2021 roku, 
· kotły użytkowane od 5-10 lat, należy wymienić 
do końca 2023 roku,
· użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do 
końca 2025 roku,
· kotły klasy 3 i 4 wg normy PN-EN 303-5:2012 

należy wymienić do końca roku 2027.
Uchwała antysmogowa zakazuje spalania:
· węgla brunatnego,
· mułów i flotokoncentratów węglowych,
· wilgotnego drewna.
 Co grozi za niedostosowanie się do zapisów 
uchwały antysmogowej?
Sankcje stosowane w przypadku naruszenia 
postanowień uchwały określone zostały w art. 334 
Prawa ochrony środowiska, który stanowi, że „kto 
nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub 
zakazów, określonych w uchwale sejmiku 
województwa przyjętej na podstawie art. 96, 
podlega karze grzywny”.
Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna 
wynosi od 20 zł  do 5000 zł ,  przy czym
w postępowaniu mandatowym można nałożyć 
grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn 
wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych
w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1000 zł (art. 
96  Kodeksu postępowania  w sprawach
o wykroczenia). Organem uprawnionym do 
nakładania mandatów na podstawie art. 334 
Prawa ochrony środowiska na gruncie aktualnego 
stanu prawnego jest Policja oraz Inspektor 
Ochrony Środowiska. 

Program „Czyste powietrze”
– punkt przyjmowania wniosków w urzędzie

Od lutego w Urzędzie Gminy Kruszyna działa 

punkt przyjmowania wniosków w ramach 

rządowego programu „Czyste powietrze”.
Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku

w godzinach pracy urzędu.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się pod 

numerem telefonu 34 3202003 wew. 23.

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ
Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI:

RZĄDOWY PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

1. Dotyczy wyłącznie budynków jednoro-

dzinnych z uregulowanym stanem prawnym

i oddanych do użytkowania.
2. Dotyczy wyłącznie osób z określonym 

poniżej dochodem.
Wniosek o dofinansowanie składa właściciel 

nieruchomości lub jeden ze współwłaścicieli 

nieruchomości. 
Do złożenia wniosku i uzyskania dofinansowania 

kwalifikują się wnioskodawcy:
1) - których dochód roczny wynosi do 100 000 zł

i wówczas kwalifikuje się do PODSTAWOWEGO 

POZIOMU DOFINANSOWANIA
2) - których dochód wynosi dla:
- gospodarstwa wieloosobowego - dochód 

miesięczny netto do 1.400,00 zł w przeliczeniu 

na jednego członka gospodarstwa, 
- gospodarstwa jednoosobowego - dochody 

miesięczne netto do 1.960,00 zł w przeliczeniu 

na jednego członka gospodarstwa, 
wówczas kwalifikuje się do PODWYŻSZONEGO 

POZIOMU DOFINANSOWANIA 
Podstawą do stwierdzenia dochodu jest 

zaświadczenie o dochodach wydane przez 

GOPS w Kruszynie.
Więcej o programie "Czyste powietrze" - 

http://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie 
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Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Lgocie Małej

Szkoła w Lgocie Małej już od dłuższego czasu 
nosiła się z zamiarem nadania imienia i uzyskania 
prawa posiadania sztandaru. Patron szkoły, 
Sztandar to bardzo ważne symbole w procesie 
nauczania. Wykształcony szacunek do symboli 
danej szkoły przekłada się na uszanowanie 
symboli narodowych.
Procedurę nadania imienia społeczność szkoły 
podjęła już w ubiegłym roku. Wybór patrona musi 
być poprzedzony wieloma konsultacjami z radą 
rodziców, gronem pedagogicznym, a przede 
wszystkim z uczniami. W przypadku Szkoły 
Podstawowej w Lgocie Małej od samego początku 
i przy akceptacji wszystkich grup społecznych 
kandydatem na patrona wskazany został Henryk 
Drzazga.
Zgodnie z literą prawa imię szkole nadaje rada 
gminy w drodze uchwały. W maju 2020 r. do 
Przewodniczącego Rady Gminy Kruszyna wpłynął 
wniosek Dyrekcji Szkoły o nadanie imienia 
Henryka Drzazgi Szkole Podstawowej w Lgocie 
Małej. W dniu 1 lipca 2020 roku Rada Gminy 
Kruszyna podjęła w tej sprawie jednogłośnie 
uchwałę nr XVI/131/2020 z mocą obowiązującą od 
1.09.2020. Społeczność szkolna chciała oprócz 
patrona posiadać również sztandar. Rozpoczęło 
się więc gromadzenie środków finansowych
z różnych źródeł na zakup tego pięknego symbolu 
przynależności do tej placówki oświatowej.
14 października 2020, nie przypadkowo, w Dzień 
Edukacji Narodowej odbyła się uroczystość 
poświęcenia sztandaru i nadania imienia Henryka 
Drzazgi Szkole Podstawowej w Lgocie Małej.
Niestety z powodu stanu epidemicznego w kraju 
impreza miała charakter zamknięty.
O godz. 10.00 w kościele w Lgocie Małej ks. 
Dariusz Con odprawił mszę świętą w intencji 
uczniów i nauczycieli, w trakcie której rodzice 
poprosili celebransa o poświęcenie sztandaru. 

Ksiądz Proboszcz poświęcił sztandar przyniesiony 
do kościoła przez przedstawicieli rodziców 
uczniów.
Dalsza część uroczystości odbyła się w sali
w budynku strażnicy. Dla zachowania zalecanych  
zasad bezpieczeństwa sanitarnego liczba gości 
była bardzo ograniczona. Osobiście swą 
obecnością zaszczyciła Wójt Gminy Kruszyna 
Jadwiga Zawadzka, która złożyła gratulacje
i podziękowała za podjętą inicjatywę. Symboliczny 
akt nadania Szkole imienia przekazała Dyrekto-
rowi Szkoły wiceprzewodnicząca Rady Gminy 
Kruszyna Elżbieta Jasak. Listy gratulacyjne 
przesłali: senator RP Ryszard Majer, posłowie 
ziemi częstochowskiej Lidia Burzyńska, Szymon 
Giżyński. Ciepłe słowa dla braci szkolonej 
przesłała także Dyrektor Delegatury Kuratorium 
Oświaty Alicja Janowska. Głos zabrała radna
z okręgu Lgota Mała Agnieszka Maj. Na tą doniosłą 
uroczystość zareagował absolwent tejże szkoły  
Tadeusz Rorat, przysyłając list gratulacyjny. Pan 
Rorat to utalentowany, były uczeń który szczyci się 
tytułem naukowym profesora dr hab. biologii 
molekularnej.
 Tradycją jest utrwalenie nazwisk sponsorów 
sztandaru poprzez umieszczenie na drzewcu 
specjalnie przygotowanych gwoździ. I tego 
elementu uroczystości nie mogło zabraknąć
w Lgocie Małej. W imieniu wszystkich sponsorów 
symboliczny gwóźdź wbiła Wójt Gminy Kruszyna
Uroczyste przekazanie sztandaru Dyrektorowi 
Szkoły zostało poprzedzone odśpiewaniem 
hymnu narodowego. „Przyjmując sztandar 
wyrażam serdeczne podziękowanie za tak cenny 
dar. Pragnę zapewnić, ze jest on symbolem 
systemu wartości, które są i będą fundamentem 
pracy wychowawczej naszej szkoły”- powiedziała 
Dyrektor, która z kolei z wielkim szacunkiem
i powagą przekazała sztandar pocztowi sztanda-
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rowemu uczniów. „Drodzy Uczniowie. Przekazuję 
sztandar w Wasze ręce. Niech prowadzi Was ku 
lepszej przyszłości. Niech zawsze będzie 
symbolem Waszej godności i powinności 
uczniowskiej. Strzeżcie jego honoru, noście go
z dumą”. Przedstawiciele poszczególnych klas 
złożyli uroczyste ślubowanie na nowo otrzymany 
sztandar. My Uczniowie Szkoły Podstawowej 
imienia Henryka Drzazgi w Lgocie Małej
– przyjmując sztandar jako symbol tradycji tej 
szkoły, będziemy go czcić, szanować i nie 
splamimy jego honoru. Później odbyła się 
prezentacja sztandaru: na awersie jest koloru 
granatowego z wizerunkiem Henryka Drzazgi na 

środku i napisem złotymi literami Szkoła Podsta-
wowa im. Henryka Drzazgi w Lgocie Małej
i mottem” Miarą wielkości człowieka jest to ile 
dobra pozostawił po sobie”, na rewersie kolor 
czerwony z godłem Polski i napisem Rzeczpo-
spolita Polska.
Następnie uczniowie odśpiewali hymn szkolny 
napisany przez nauczycieli, traktujący o życiu
i osobie patrona.
Uroczystość zakończyła się montażem słowno
-muzycznym w wykonaniu uczennic szkoły.
Sztandar, to symbol honoru i godności. Dla każdej 
szkoły ma znaczenie szczególne, to znak Polski, 
ale także naszej Małej Ojczyzny.

Biografia Patrona

Henryk Drzazga urodził się w 18 stycznia 1913 r.
w Radomiu jako pierwsze z pięciorga dzieci 
państwa Romana i Władysławy Drzazgów. W 1921 
r. na świat przychodzi siostra Zofia, w 1924 r. brat 
Tadeusz, w 1927 r. brat Marian, a w 1929 r. brat 
Jerzy.
Wczesne lata dzieciństwa pan Henryk Drzazga 
spędził z rodzicami w Moskwie w dzielnicy Arbat. 
Podróż ta była związana z pracą ojca, który 
wyjechał ze sprzętem fabryki Kohna z Radomia do 

Moskwy.
Na początku lat dwudziestych XX wieku lub zaraz 
po I wojnie światowej wrócił z rodzicami do Polski. 
Osiedlili się na Zakrzówku – dzielnicy Radomska, 
gdzie pod koniec lat dwudzietych wybudowali dom. 
Ojciec Roman Drzazga przez lata dwudzieste
i trzydzieste pracował jako ślusarz w Zakładach 
Metalurgicznych po wojnie nazwanych „Komuna 
Paryska”. Natomiast matka Władysława Drzazga
z Frankowskich zajmowała się wychowywaniem 
dzieci.
Henryk Drzazga siedmioletnią szkołę powszechną 
i gimnazjum ukończył w Radomsku. Następnie 
uczęszczał do Państwowego Seminarium 
Nauczycielskiego Męskiego im. Tadeusza 
Kościuszki w Częstochowie. Zaraz po otrzymaniu 
dyplomu bardzo chciał zostać nauczycielem
i przez rok pracował za darmo w siedmioletniej 
Szkole Powszechnej w Radomsku w roku 
szkolnym 1934/1935.
W roku szkolnym 1936/1937 pracował w szkole
w Strzyżowicach w gminie Kluki koło Bełchatowa, 
a w 1938 r. w szkole w Bąkowej Górze gmina 
Ręczno i Rzejowice gmina Kodrąb.
Pracę w szkole w Lgocie Małej rozpoczął 
najprawdopodobniej już 1 stycznia 1941 r., gdyż
z tego okresu pochodzi zaświadczenie z Powia-
towej Komisji Tajnego Nauczania Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, które informuje, że pan 
Henryk Drzazga w czasie od 1 stycznia 1941 roku 
do 31 grudnia 1944 r. brał udział w tajnym 
nauczaniu w Lgocie Małej w wymiarze 18 godzin 
tygodniowo.
Po wojnie przeprowadził się do Lgoty Małej wraz
z żoną Zofią. Tu został kierownikiem szkoły. 
Nauczał matematyki, fizyki i techniki.
W 1946 r. objął opiekę społeczną nad sierotami 
zamieszkałymi na terenie gminy Konary rejon 
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Lgota Mała.
A już w 1948 r. podjął starania, by zelektryfikować 
Lgotę Małą,  Tekl inów i  przystanek PKP
w Teklinowie. Pierwszą linię elektryczną założono 
jeszcze w tym samym roku.
W 1949 r. pan Henryk Drzazga otrzymał 
podziękowanie od Kuratora Okręgu Szkolnego za 
poniesiony trud w realizację wychowania 
demokratycznego oraz rozbudowę i podniesienie 
poziomu szkolnictwa w Polsce.
A w 1955 r. został mu przyznany Medal 10 – lecia 
Polski Ludowej.
Ze względu na trudne warunki lokalowe w starej 
szkole pan Henryk Drzazga podjął się wybudować 
nową szkołę. Wraz z Gronem Nauczycielskim oraz 
Komitetem Rodzicielskim organizował imprezy 
dochodowe dla uzyskania funduszy na budowę 
szkoły w czynie społecznym.
Następnie zorganizował społeczność wiejską, by 
wspólnymi siłami wydobywać glinę na cegły oraz 
wybudować piece do ich wypalania. Każda 
nadwyżka wypalonej cegły była sprzedawana 
mieszkańcom na budowę domów i budynków 
gospodarczych, a pieniądze zostały przeznaczone 
na opłacenie murarzy. Pan Drzazga podjął również 
starania, by starą szkołę przeznaczyć na 
mieszkania dla nauczycieli oraz przedszkole.
Budowa szkoły rozpoczęła się najprawdo-
podobniej w 1958 r., gdyż wtedy były zalane 
fundamenty. Mury powstawały w 1960 r.,
a uroczyste otwarcie nastąpiło 1 maja 1964 r.
W uznaniu zasług dla działalności społecznej, 
ofiarną i bezinteresowną pomoc przy budowie 
Szkół Tysiąclecia pan Henryk Drzazga w 1960 r. 
otrzymał dyplom od Prezydium Powiatowej Rady 
Krajowej.

Natomiast w celu podniesienia swoich kwalifikacji 
pan Drzazga w 1963 r. podjął naukę w dwuletnim 
Studium Nauczycielskim na wydziale zaocznym 
dla pracujących w Łowiczu na kierunku Zajęcia 
Praktyczno – Techniczne i  Wychowanie 
Plastyczne.
Pan Henryk Drzazga został również doceniony 
przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Łodzi poprzez przyznanie w 1964 r. Honorowej 
Odznaki Województwa Łódzkiego. A w 1965 r. od 
Rady Państwa otrzymał Złoty Krzyż Zasługi.
Pan Henryk Drzazga to wielki patriota i człowiek 
czynu. Rozwijał zainteresowania uczniów, dbał
o ich rozwój, pozyskiwał fundusze na wyposażenie 
pracowni technicznej, chemiczno – fizycznej, 
biologiczno – geograficznej. Cieszył się ogromnym 
autorytetem wśród mieszkańców Lgoty Małej, 
Teklinowa, Pieniek Szczepockich i Wikłowa.
Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej
i wychowawczej w 1972 r. Minister Oświaty
i Wychowania przyznał panu Henrykowi Drzazdze 
nagrodę stopnia drugiego.
Rok później w wyniku osiągnięcia wieku 
emerytalnego Wydział Oświaty Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej w Radomsku 
rozwiązał stosunek pracy z dniem 31 sierpnia 
1973r.
Jednak zasługi pana Henryka Drzazgi dla rozwoju 
oświaty, bezinteresowność i zaangażowanie były 
tak duże, że jeszcze w 1976 r. otrzymał Złotą 
Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego,
a w 1981 r. został mu przyznany Medal Komisji 
Edukacji Narodowej przez Ministra Oświaty
i Wychowania.
Pan Henryk Drzazga zmarł 18 stycznia 1982 r.
w Radomsku.

Henryk Drzazga patronem Szkoły Podstawowej
w Lgocie Małej

 W życiu każdej szkoły są takie momenty, gdy 
czas musi na chwilę się zatrzymać, aby w pełni 
doświadczyć oraz odczuć doniosłość i piękno 
wydarzenia.  Nadanie imienia Henryka Drzazgi 
Szkole Podstawowej w Lgocie Małej oraz 
święcenie sztandaru to dla nas, społeczności 
szkolnej i lokalnej, nie tylko uroczystość ku czci 
patrona. To uświęcenie pewnego etapu w historii, 
której twórcą był pan Henryk Drzazga. Poprzez 
nadanie Jego imienia naszej szkole chcieliśmy 
złożyć Mu hołd i wyrazić podziękowanie za trud, 
zaangażowanie i niezłomność w tworzeniu czegoś 
więcej niż budynek szkoły. Pan Drzazga stworzył 
społeczność, poczucie jedności, nieuchwytne 
słowami pojęcie wspólnoty. Z tego względu 

budynek naszej szkoły to nie tylko cegły i kawałek 
spoiwa, to symbol pięknego hartu ducha, 
poświęcenia, walki o godność i lepsze życie.
 O pięknym życiu Pana Drzazgi świadczą liczne 
dowody z przeszłości zamknięte w orderach, 
zaświadczeniach i odznaczeniach państwowych, 
ciepłych wspomnieniach bliskich Mu osób, pełnych 
szacunku relacjach Jego uczniów i współpra-
cowników. Pan Henryk Drzazga pozostawił po 
sobie ślad niezbywalny – pamięć i wdzięczność 
ludzi, którzy postanowili ten kawałek historii ocalić 
od zapomnienia.
 Pan Henryk Drzazga swoim życiem i czynami 
udowodnił, że wielkie rzeczy nie biorą się
z bogactwa czy oczekiwania aż ktoś zrobi, zrodziły 
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się z Jego skromności, ciężkiej pracy oraz 
zaangażowania. Ryzykował własną wolność
a nawet życie, organizując dla młodzieży wiejskiej 
tajne nauczanie podczas II wojny światowej. 
Przeznaczył swój czas, by doprowadzić prąd do 
Lgoty Małej. Wreszcie poświęcił całe swoje 
dorosłe życie, by powstała nowa szkoła z pełnym 
wyposażeniem i umeblowaniem.

Nadanie imienia Henryka Drzazgi Szkole 
Podstawowej w Lgocie Małej to święto dla całej 
społeczności lokalnej. Jest to sukces nas 
wszystkich: dyrektora wraz z nauczycielami, 
uczniami i pracownikami obsługi, rodziców, 
mieszkańców, radnych. Każdy tak samo zabiegał o 
to, by ten czas mógł choć na chwilę się zatrzymać 
w darze od nas dla Pana Henryka Drzazgi.

Uwaga konkurs
- stwórz logo i nazwę szlaków rowerowych!

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” zaprasza do 
udziału w konkursie na logo oraz nazwę szlaków 
rowerowych na obszarze LGD. 

Konkurs jest częścią real izowanej przez 
Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” operacji 
własnej, dzięki której na obszarze LGD powstaną 
szlaki rowerowe wiodące przez najciekawsze
i najpiękniejsze miejsca w 6 Gminach partnerskich 
Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” tj. Dąbrowa 
Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Miedźno, Mykanów, 
Rędziny.
Komisja konkursowa wybierze najciekawsze 
propozycje logo oraz nazwy, które będą 
wykorzystywane w celach promocyjnych i identyfi-
kacyjnych szlaków rowerowych na obszarze LGD. 
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia 
dostępne są pod adresem:
www.razemnawyzyny.pl 
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Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 
W dniu 1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 
31 marca 2021 r., w całej Polsce rozpocznie się 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
NSP 2021.
Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się 
co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na 
pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie 
ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, 
strukturze demograficzno-społecznej i zawodo-
wej, a także o ilościowym i jakościowym stanie 
zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Dane 
zebrane w ramach prac spisowych są wykorzysty-
wane do opracowań, zestawień i analiz statysty-
cznych, do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego operatu do 
badań statystycznych.
Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowią-
zkowy. Pytania dotyczyć będą m. in. charakte-
rystyki demograficznej i aktywności ekonomicznej 
osób, poziomu wykształcenia oraz stanu i chara-
kterystyki zasobów mieszkaniowych. Będą też 
pytania o gospodarstwa domowe i migracje 
wewnętrzne i zagraniczne.
Udział w spisie jest obowiązkowy. Spisem objęci 
są mieszkańcy Polski – zarówno Polacy jak
i cudzoziemcy, a także stali mieszkańcy Polski 
przebywający w czasie spisu za granicą.
Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. 
Formularz znajduje się na stronie GUS: spis.gov.pl 
Jeżeli nie można tego zrobić we własnym zakresie 
w Urzędzie Gminy przygotowane jest stanowisko 
komputerowe, które jest do dyspozycji miesz-

kańców naszej gminy. 
Drugą metodą spisania się połączenie telefo-
niczne na numer infolinii 22 279 99 99.
W przypadku nie spisania się przez internet, ani 
przez telefon skontaktuje się rachmistrz. Może to 
być kontakt telefoniczny lub spotkanie bezpo-
średnie. Na terenie naszej gminy będzie działać 
dwóch rachmistrzów. Nie można odmówić 
rachmistrzowi przekazania danych.
Tożsamość rachmistrza spisowego będzie można 
zweryfikować kontaktując się z Wojewódzkim 
Biurem Spisowym w Katowicach lub Gminnym 
Biurem Spisowym  w Kruszynie.
Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane 
zostaną objęte tajemnicą statystyczną – będą 
należycie i starannie zabezpieczone oraz nie 
zostaną nikomu ujawnione. Stosowane przez 
statystykę publiczną narzędzia oraz procedury
w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają 
całkowitą ochronę gromadzonych informacji. 
Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane 
wynikowe, których nie można powiązać z konkre-
tnymi osobami.
Prosimy wszystkich o zaangażowanie i zachęca-
my do włączenia się w upowszechnianie informacji 
o spisie. Liczymy się dla Polski!
Więcej informacji o NSP 2021 można uzyskać na 
stronie internetowej spis.gov.pl, a od 15 marca br. 
dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 
99 99, a także w Gminnym Biurze Spisowym pod nr 
tel. 34/ 320 20 03.

Jest tylko jedna taka orkiestra…. i jest jeden taki 
dzień w roku kiedy roi się od czerwonych 
serduszek. Nie może to być nic innego jak tylko 
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W tym roku orkiestra zagrała po raz 29.
Po raz kolejny także mieszkańcy gminy Kruszyna 
grali z tą najpiękniejszą orkiestrą świata i znów 
okazali wielkie serce i hojność. W związku
z obostrzeniami sanitarnymi związanymi
z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID19 nie 
mogliśmy grać „głośno”. Było nas za to widać. 
Dziesięć wolontariuszek – uczennic naszych szkół 
od wczesnych godzin rannych kwestowało
z puszkami WOŚP. Tego trudnego zadania pod 
bacznym okiem nauczycielek podjęły się: Wiola 
Stadnik, Kinga Porada, Ola Mierczak, Aneta 
Porada, Oliwia Zygała, Alicja Dobosz, Justyna 
Rygał, Nikola Kuś, Kinga Drogosz, Karolina 
Pruciak.
Na FB utworzona została grupa w ramach której 
licytowane były gadżety przekazane przez 

Fundację WOŚP. Działała także eskarbonka gdzie 
można było dokonywać wpłat bezpośrednio na 
konto Fundacji.
Do grania włączyli się także wychowankowie 
przedszkoli w Widzowie, Kruszynie, Jackowie
i Lgocie Małej. Dzieciaczki uzbierały całkiem niezłą 
sumę.
Tradycyjnie już grała z nami Świetlica w Tekli-
nowie, radni oraz strażacy, tym razem z Widzowa. 
Do akcji zbierania pieniędzy włączył się także 
sklep w Jackowie.
W sumie zebraliśmy 12 005 złotych i 91 groszy.
Sztab w Krusznie składa serdeczne podzię-
kowania of iarodawcom, wolontar iuszom, 
pracownikom Urzędu Gminy i wszystkim, którzy
w jakiś sposób pomagali przy organizacji Finału. 
Dziękujemy za każdy gest, za Wasz ogromny żar
i ochotę żeby grać razem z nami. Dziękujemy za 
każdą chwilę, każdą minutę orkiestrowego grania.
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Spotkanie z Posłem na Sejm RP
Temat „śmieciowy” jest wciąż aktualny i „spędza 
sen z powiek” lokalnej władzy. Ustalenie 
wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie 
śmieci jest nadal kontrowersyjne i niejasne.
Na wysokość opłaty „śmieciowej” ma wpływ wiele 
czynników o których wielokrotnie pisaliśmy.
Problem urósł już do takich rozmiarów, że nasi 
Radni postanowili o tym mówić głośno i pytać
u źródła, a więc w samym Parlamencie. 
Z inicjatywy Przewodniczącego Rady Gminy 
Kruszyna Józefa Wąsikiewicza i Wójta Gminy 
Jadwigi Zawadzkiej w dniu 13 października 2020 r. 
o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się 
spotkanie radnych z Panią Izabelą Leszczyną 
Posłem na Sejm RP.  
Pani Poseł czuła się zaszczycona zaproszeniem
i zaznaczyła na wstępie, że posłowie z danego 
okręgu bardzo chętnie będą spotykać się 
samorządowcami, a ci z kolei dla dobra wspólnego 
powinni współpracować ze wszystkimi opcjami 
politycznymi.
Po tym kurtuazyjnym wstępie rozpoczęła się 
merytoryczna rozmowa. W pierwszej kolejności 
radni przedstawil i  jak wygląda realizacja 
postanowień ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku z najniższego poziomu a mianowicie 
samorządu gminnego. Tak naprawdę, pomimo 
tego że jest to zadanie własne gminy jego 
wykonanie jest ściśle obwarowane przepisami  
wyżej cytowanej ustawy i innych i gmina nie ma 
możl iwości w żaden sposób wpłynąć na 
zminimalizowanie opłaty „śmieciowej” ciążącej na 
obywatelach. I tu należy wymienić choćby 
obowiązek odbierania odpadów dwa razy
w miesiącu, wysokość opłaty tzw. marszał-
kowskie j ,  brak możl iwości  decydowania
o udzielaniu koncesji firmom świadczącym usługi 
odbioru i utylizacji śmieci. 
Radni tryskali pomysłami co można byłoby zrobić 
w zakresie usprawnienia gospodarki śmieciowej. 

Pytali dlaczego wciąż nic się nie robi na szczeblu 
centralnym w celu odzysku odpadów zbieranych 
selektywnie. Głownie mieli na uwadze plastikowe 
opakowania, butelki, które można byłoby oddać  
do sklepu za symboliczną gratyfikacją. To samo 
mogłoby dotyczyć opakowań szklanych np. 
„małpek”, których jest, nie da się niestety ukryć, 
coraz więcej.
Padło nawet stwierdzenie „po co było zmieniać coś 
co w miarę dobrze funkcjonowało kiedy właściciele 
posesji sami podpisywali umowy z firmami na 
usługi odbioru i zagospodarowania śmieci”.
Pani Poseł wyjaśniła, że intencją ustawodawcy 
była ochrona środowiska poprzez wyeliminowanie 
procederu palenia śmieci  w piecu i wywożenia ich 
na dzikie wysypiska. Niemniej zaznaczyła, że 
segregacja śmieci powinna być poprzedzona 
edukacją społeczeństwa.  
Wszystkie propozycje wydały się Pani Poseł 
bardzo ciekawe i godne przedyskutowania
w parlamentarnych zespołach tematycznych. 
Obiecała poinformować nas o złożonych w tym 
temacie wnioskach i interpelacjach
Drugim poruszonym tematem był transport 
publiczny, mówiąc kolokwialnie zapewnienie usług 
komunikacyjnych na takim poziomie jakie 
świadczył przewoźnik PKS w roku ubiegłym. 
Gmina Kruszyna nie ma własnej komunikacji
i zapewnienie sprawnego połączenia z Częstocho-
wą jest bardzo istotne dla uczniów szkół średnich
i wyższych oraz osób dojeżdżających do pracy. 
Pani Poseł doskonale znała problem. 
Na koniec powiało optymizmem, że być może coś 
się zmieni na lepsze. W myśl zasady „czym 
głośniej się puka tym pewniej że ktoś usłyszy”.
To spotkanie zapoczątkowało nasze pukanie, 
wołanie, proszenie o zauważenie problemów 
lokalnej, stosunkowo niezamożnej społeczności 
gminy Kruszyny.

„Mała książka – wielki człowiek”

Opis projektu
Od 2018 r. projekt jest realizowany przez Instytutu 
Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii 
promującej czytelnictwo „Mała Książka – wielki 
człowiek” we współpracy bibliotekami publicznymi. 
Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które 
odwiedzi bibliotekę, otrzyma w prezencie Wypraw-
kę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze 
czytanki dla…” dostosowaną pod względem formy 
i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę 
Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, 
zakończoną wypożyczeniem minimum jednej 

książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik 
otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu 
zostanie uhonorowany imiennym dyplomem 
potwierdzającym jego czytelnicze zaintereso-
wania. Oprócz dyplomu przedszkolak otrzyma 
także drobny czytelniczy upominek. W Wyprawce 
znajdą coś dla siebie także rodzice – przygoto-
wana dla nich broszura informacyjna przypomni
o korzyściach wynikających z czytania dzieciom 
oraz podpowie, skąd czerpać nowe inspiracje 
czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna ważne 
miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa 

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Kruszynie
bezpłatna Wyprawka Czytelnicza dla każdego przedszkolaka. 
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(bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem 
życia kulturalnego. Projekt realizowany jest
w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej 
czytanie generacyjne „Mała książka – wielki 
człowiek”.
Wyprawka Czytelnicza
Książka „Pierwsze czytanki dla…”  – to starannie 
dobrany zestaw utworów wybitnych polskich 
poetów i  p isarzy dziecięcych, w którym 
przeczytamy zarówno pozycje klasyczne, jak
i współczesne. W gronie autorów znajdziemy m.in. 
Joannę Papuzińską, Wandę Chotomską, Czesła-
wa Janczarskiego czy Hannę Januszewską.
W publ ikac j i  obecni  są również L i l iana 
Bardijewska, Zofia Stanecka, Anna Onichimo-
wska, Małgorzata Strzałkowska, Adam Bahdaj, 
Michał Rusinek, Agnieszka Frączek, Joanna 
Kulmowa, Marcin Brykczyński, Jan Twardowski
i Grzegorz Kasdepke – twórcy tak różni, jak różne 
są perspektywy spoglądania na świat.
 Broszura dla rodziców „Książką połączeni, czyli 
przedszkolak idzie do biblioteki” – praktyczny 
poradnik o korzyściach wypływających z codzien-

nego czytania dziecku i odwiedzania z nim 
biblioteki. Dzięki broszurze rodzice dowiedzą się, 
dlaczego l i teratura pełni tak ważną rolę
w zrównoważonym, zdrowym rozwoju dziecka, 
znajdą też wiele czytelniczych porad i inspiracji.
 Karta Małego Czytelnika – pięknie zaproje-
ktowana karta biblioteczna do zbierania naklejek 
za wypożyczone książki.
Dlaczego warto odwiedzić z dzieckiem bibliotekę?
Dziecko może poznać ważne miejsce na mapie 
dzieciństwa – bibliotekę – i dzięki temu w pełni stać 
się uczestnikiem życia kulturalnego.
Biblioteka oferuje nie tylko bezpłatny dostęp do 
książek, ale też szeroką ofertę kulturalną, dzięki 
czemu tak dzieci, jak i rodzice mogą wziąć udział
w rozmaitych zajęciach, warsztatach i wydarze-
niach przygotowanych przez bibliotekarzy.
Wizyta w bibliotece uczy dziecko samodzielności, 
podejmowania własny wyborów i odpowie-
dzialności za wypożyczoną książkę.
Pamiętajcie, że miłość do czytania jest prezentem 
na całe życie!

#SuperKoderzy w akcji
W tym roku klasy VI i VII ze Szkoły Podstawowej 
im. Henryka Drzazgi w Lgocie Małej pod opieką 
pani Moniki Kluski uczestniczą w warsztatach
z programowania – tworzą WŁASNĄ stronę 
internetową. Jest to dla nich spora frajda, gdy ze 
zlepku kodów powstają napisy. Uczą się pojęć 
„head”, „body” czy „html”. Czas pandemii trochę 
nas zatrzymał i jeszcze uczniowie nie wstawiali 
rysunków, nie bawili się wielkością czcionki, nie 
robili odnośników do linków. Ale może to i lepiej, bo 
cała zabawa jeszcze przed nimi.
Dzięki Fundacji Orange, która jest organizatorem 
tego przedsięwzięcia, szkoła otrzymała fundusze 

na realizację programu #SuperKoderzy. Z tych 
pieniędzy udało się zakupić kamerę cyfrową
i dofinansować zakup monitora interaktywnego. 
Teraz zajęcia na pewno będą się odbywać
w atrakcyjniejszej formie.
Ponadto dzięki udziałowi w programie uczniowie 
miel i  okazję uczestniczyć w następnych 
warsztatach pracowni FabLab organizowanych 
przez Fundację Orange i Stowarzyszenie 
Robisz.to. Uczniowie klasy VI i VII projektowali
w programie Tinkercad projekty 3D. Gotowe prace 
uczniowie mają otrzymać w formie wydruku 
stworzonego na drukarce 3D.
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Mały Miś w świecie wielkiej literatury
w Gminnym Przedszkolu w Kruszynie

Projekt Mały miś w świecie wielkiej literatury 
powstał w celu rozwijania i  promowania 
czytelnictwa w całej Polsce i za granicą. Gminne 
Przedszkole w Kruszynie od lat uczestniczy
w projekcie i zachęca dorosłych do głośnego 
czytania dzieciom. Realizacja Małego Misia to 
przekazywanie za pośrednictwem literatury 
wartości moralnych, propagowanie praw dziecka, 
kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu 
czytanego, rozwijanie samodzielności, kreaty-
wności i innowacyjności u dzieci, kształtowanie 
postaw patriotycznych u dzieci, włączenie w życie 
przedszkola rodziców oraz przedstawicieli 
środowiska lokalnego, promocja placówki 
oświatowej i rozwijanie współpracy między 
nauczycielami oraz kształcenie na odległość. Co 
ważne – projekt jest zgodny z podstawą 
programową wychowania przedszkolnego oraz 
kierunkami polityki oświatowej państwa na dany 
rok szkolny. Wszystkie moduły opierają się na 
postaci  Małego Misia – pełniącego rolę 
przewodnika po świecie literatury oraz na 
propagowaniu czytelnictwa. Jest także idealnym 
punktem wyjścia do rozwijania kompetencji 
kluczowych, które nasze Przedszkole realizuje już 
kolejny rok.
Moduł Książki dzieciństwa – misiowy ranking 
książkowych hitów dzieci i rodziców zakończyło 
powstanie ,,Książeczki dziecięcych hitów”.
Ta część projektu wspomagała pracę nauczycieli
w rozwijaniu kompetencji kluczowych w zakresie 
rozumienia i tworzenia informacji. Współpraca 
nauczyciela z rodzicami pogłębiała wzajemne 
relacje, co wpływało na  całościowe wspieranie 
rozwoju dziecka. 
W ramach modułu o zdrowiu dzieci wzięły udział
w Światowym Dniu Mycia Rąk. Obchodziliśmy  
Dzień Zdrowego Śniadania, a dzieci poznały 
zawody związane ze zdrowiem (dietetyk, lekarz). 
Ponadto poznały zasady zdrowego odżywiania
i układały piramidę zdrowia z przygotowanych 
produktów. Rozwijały kompetencje językowe, ale 
poprzez kształtowanie postaw prozdrowotnych, 
propagowanie zdrowego stylu życia oraz dbałości 
o higienę - rozwijały kompetencje osobiste, 
społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.
Mały miś uczył dzieci określania emocji nie tylko 
swoich, ale i innych przedszkolaków. Podczas 
zajęć dzieci dowiedziały się, że nie ma „złych” 
emocji i, co ważniejsze, że wszystkie emocje są 
ważne. 
Misiowe laboratorium czterech żywiołów ukie-

runkowane było na rozwijanie zdolności dzieci, 
zainteresowanie nauką i techniką, doświadczanie, 
obserwowanie i eksperymentowanie oraz 
bezpieczne korzystanie z narzędzi i zasobów 
cyfrowych. Działania w ramach modułu rozwijały 
kompetencje cyfrowe i matematyczne oraz 
kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, 
technologii i inżynierii. Podobnie Zmisiowany eko
-kalendarz.
Mając do dyspozycji zaplecze składające się
z przystosowanych do wieku dzieci sprzętów, 
pomocy dydaktycznych, doskonałej atmosfery
i wykwalifikowanej opieki oferowanej przez 
pracowników mających dziesiątki pomysłów na 
codzienną pracę, realizacja projektów opartych na 
podstawie programowej wychowania przed-
szkolnego nie jest nauką w naszym Przedszkolu
a wspaniałą zabawą dla każdego przedszkolaka.
Poprzedni rok szkolny, mimo pandemii, która 
częściowo zatrzymała naszą działalność, również 
zakończył się sukcesem i zrealizowaniem 
modułów przygotowanych na rok szkolny 
2019/2020. 
Rozwijaniu kompetencji społecznych sprzyjał 
Misiowy Wolontariat. Dzieci brały udział w takich 
akcjach charytatywnych jak: zbiórka karmy dla 
schroniska As w Jamrozowiźnie, Pomóżmy 
pomagać - zbiórce nakrętek plastikowych dla 
chorych dzieci, Góra grosza i Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy a w tym roku zbiórce dla 
Olusia, Wojtusia i dzieci z Hospicjum w Częstocho-
wie. W ramach modułu Mały Miś i prawa dziecka 
przedszkolaki wzięły udział w Międzynarodowym 
Dniu Praw Dziecka, by rozpropagować informacje 
o prawach dziecka wśród najmłodszych. 
Wykonując  plakat  Nasze prawa, dzieci pokazały, 
jakie prawa są dla nich najważniejsze (np. prawo 
do zabawy, prawo do nauki, prawo do życia
w rodzinie, prawo do równości, prawo do życia bez 
przemocy, prawo do odpoczynki).
Kompetencje matematyczne rozwijal iśmy 
podczas obchodów Zmisiowanego Dnia Matema-
tyki a kompetencje w zakresie przedsiębiorczości - 
poznając historię pieniądza, próbując odpowie-
dzieć na pytanie: Czy wszystko można kupić za 
pieniądze? i  Skąd ludzie mają tyle pieniędzy?
Każdorazowy udział w projekcie to możliwość 
zaprezentowania sukcesów naszych przedszkola-
ków na forum całej Polski, bowiem należymy do 
grupy kilkudziesięciu tysięcy zmisiowanych 
przedszkoli.




