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o tradycjach zwi¹zanych ze Œw. Miko³ajem, jak œwiêto to Pomoc dla Domu Dziecka w Chorzenicach
obchodzi siê w innych krajach, jaki jest Kodeks Œw. Aneta Majcherek, Katarzyna Knaœ
Miko³aja. Nastêpnie przeprowadzi³y quiz dotycz¹cy tej¿e 

tradycji. Szko³a Podstawowa i Gimnazjum im. Bohaterów 
Po tej konkurencji nadszed³ czas na Œw. Miko³aja. Wrzeœnia w Kruszynie przeprowadzi³y zbiórkê pieniêdzy 

Na wstêpie oczywiœcie wypyta³ on dzieci czy by³y na prezenty z okazji Dnia Œw. Miko³aja dla dzieci z Domu 
grzeczne, nie sprawia³y k³opotów wychowawcom. Dziecka w Chorzenicach.
Wrêczanie prezentów rozpocz¹³ od najm³odszych Z obu szkó³ zebrano 800 z³. Za pozyskane 
mieszkañców, którzy w zamian za upominek piêknie pieni¹dze zakupiono: s³odycze, owoce, zabawki, 
recytowali wierszyki i œpiewali piosenki. Ostatnimi kosmetyki, kredki, bloki rysunkowe.
obdarowanymi przez Miko³aja byli najstarsi ch³opcy.Dodatkowo uczennice klasy III A przynios³y 

Ca³e spotkanie przebiega³o w bardzo mi³ejmaskotki, gry planszowe, puzzle, ksi¹¿eczki z bajkami
i sympatycznej atmosferze. Podopieczni Domu Dziecka i inne zabawki, które podarowa³y wychowankom Domu 
sprawiali wra¿enie zadowolonych z naszych odwiedzin,Dziecka.
a nasi uczniowie chocia¿ czêœciowo poczuli klimat tego Przebieg spotkania by³ nastêpuj¹cy:
miejsca.Dziewczêta z Gimnazjum krótko opowiedzia³y
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Quo vadis druhu ?
Bogus³aw Mielczarek - Wójt Gminy

Mamy okres zebrañ sprawozdawczych
w Ochotniczych Stra¿ach Po¿arnych. Czas na 
podsumowanie dotychczasowej dzia³alnoœci, na 
wytyczenie kierunków na najbli¿sz¹ przysz³oœæ. 
Doroczne zebranie to tak¿e okazja do 
rozlicznych postulatów pod adresem gminy, 
Komendy Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, 
n a d r z ê d n y c h  o g n i w  Z w i ¹ z k u  O S P.  
Doœwiadczenie uczy, ¿e niezmiernie rzadko na 
zebraniach dokonuje siê analizy w³asnej 
dzia³alnoœci statutowej. A przecie¿ Celem
i zadaniem OSP jest nie tylko dzia³alnoœæ 
zapobiegaj¹ca po¿arom, udzia³ w akcjach 
ratowniczych przeprowadzonych w czasie 
po¿arów, zagro¿eñ ekologicznych, klêsk
i zdarzeñ losowych.

Do celów statutowych OSP nale¿y tak¿e 
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz 

prowadzenie dzia³alnoœci kulturalnej i oœwiatowej. Zadania swe OSP realizuje w szczególnoœci 
przez organizowanie spoœród swoich cz³onków zespo³ów ratowniczych a tak¿e m³odzie¿owych
i kobiecych dru¿yn po¿arniczych, zespo³ów œwietlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów 
amatorskich, chórów, sekcji itp. Konia z rzêdem temu, kto na œlad takiej dzia³alnoœci w naszych 
stra¿ach natrafi.

Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych mamy w gminie szeœæ. Dzia³aj¹ po kilkadziesi¹t nawet 
ponad sto lat. Na polskiej wsi nie ma organizacji z tak bogat¹ tradycj¹, z takimi zas³ugami dla 
ratownictwa i ¿ycia spo³eczno  kulturalnego. 

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej, dzia³alnoœæ ochotniczych 
stra¿y jest wspomagana ze œrodków bud¿etu gminy. W ostatnim okresie jest ok. 100 tys. z³ 
rocznie. S³ychaæ g³osy, ¿e to za du¿o jak na ma³¹ i niezamo¿n¹ gminê. Przewa¿a pogl¹d, ¿e 
dziel¹c to na szeœæ OSP, jest to tyle co kot nap³aka³. Remonty, drobne zakupy, koszty utrzymania 
sprzêtu, ubezpieczenie samochodów i druhów, koszty paliwa s¹ co roku wy¿sze.
Kosztownych akcji coraz wiêcej, do DK-1, lasy…etc.etc.

Wszystkie OSP posiadaj¹ remizy. Te wielofunkcyjne, choæ dziœ ju¿ ma³o funkcjonalne 
budynki maj¹ zabezpieczyæ dzia³alnoœæ statutow¹ stra¿y. To miejsce na gara¿owanie pojazdów, 
zebranie organizacyjne ale te¿ lokal na dyskotekê, imprezê kulturaln¹, sportow¹ czy oœwiatow¹. 

Remizy s¹ w³asnoœci¹ gminy ale znajduj¹ siê w dyspozycji OSP. Zgodnie z powo³an¹ 
ustaw¹ mog¹ byæ wykorzystywane odp³atnie na cele spo³ecznie u¿yteczne a uzyskane z tego 
tytu³u œrodki finansowe stanowi¹ dochód w³asny stra¿y. Jest tu tylko jedno statutowe 
ograniczenie. Pozostaj¹ce w dyspozycji OSP nieruchomoœci nie mog¹ byæ przekazywane do 
u¿ytku cz³onkom stra¿y albo ich bliskim.

Zadania ratownicze nasze stra¿e wykonuj¹ nale¿ycie. Zespó³ ratowniczy OSP 
Kruszyna sprawnoœci¹ i dyspozycyjnoœci¹ dorównuje jednostkom zawodowym. Inne jednostki 
te¿ nie pozostaj¹ w tyle.

A co z pozosta³¹ dzia³alnoœci¹ statutow¹? Imprezami, zabawami, zespo³ami? 
Na tê ju¿ brak czasu i zapa³u. A zapotrzebowanie spo³eczne jest. Przyk³adem choæby dzia³alnoœæ 
stowarzyszenia ,,Nowe Pokolenie” w Lgocie Ma³ej, podobna inicjatywa w Teklinowie i Pieñkach 
Szczepockich, zawirowania wokó³ stra¿ackich remiz w Bogus³awicach i pozosta³ych 
miejscowoœciach.

Trudno siê z reszt¹ dziwiæ, gdy jedyny publiczny budynek we wsi zamkniêty na cztery 
spusty a grupa m³odzie¿y nie ma siê gdzie spotykaæ lub potañczyæ. £atwo wtedy o rewolucyjne 
pomys³y w rodzaju: ,,odebraæ stra¿om remizy”, ,,polikwidowaæ stra¿e bo s¹ kosztowne” czy 
,,wywaliæ stare zarz¹dy bo ju¿ siê naby³y”.

A moje zadanie na ten temat?
OSP s¹ stowarzyszeniami dzia³aj¹cymi na podstawie ustawy o stowarzyszeniach i nikt poza 
w³asnym statutowym zebraniem nie mo¿e ich rozwi¹zaæ albo zmieniæ im w³adz.

Stra¿e realizuj¹ wa¿ne, obowi¹zkowe zadania gminy : ratownictwo ludzi i mienia przed 
¿ywio³ami i katastrofami. Gmina ma ustawowy obowi¹zek wspierania takiej dzia³alnoœci i musi to 
robiæ na miarê swoich mo¿liwoœci finansowych i lokalowych.

OSP maj¹ te¿ inne zadania statutowe i winny je realizowaæ jeœli s¹ takie potrzeby
w œrodowisku. Nieruchomoœci gminne bêd¹ce w dyspozycji OSP maj¹ byæ wykorzystane na cele 
spo³eczne i w miarê mo¿liwoœci przynosiæ stra¿y dochód.

Czy mo¿na to wszystko pogodziæ? Na pewno tak! Nie brak przecie¿ u nas
i w s¹siedztwie pozytywnych przyk³adów. Rekrutacja nowych cz³onków, którzy w ramach stra¿y 
zajm¹ siê g³ównie dzia³alnoœci¹ spo³eczno-kulturaln¹, dru¿yny m³odzie¿owe, kobiece…
Imprezy w³asne albo odp³atny wynajem posiadanych pomieszczeñ.

Ka¿dy staraj¹cy siê o cz³onkostwo OSP kandydat ma prawo do uzasadnionej uchwa³y 
Zarz¹du w swojej sprawie. Tak¿e odmownej. To wszystko wyraŸnie przewidziano w statucie. 
Trochê dobrej woli, wzajemne poszanowanie partnera i rzetelne wywi¹zywanie siê z zawartych 
umów i porozumieñ. Tylko tak mo¿emy przywróciæ Ochotniczym Stra¿om wiod¹c¹ rolê
w spo³ecznoœci wiejskiej. 

Najgorsze co mo¿e byæ to blokada dop³ywu nowych cz³onków, przek³adanie w³asnych 
ambicji i osobistych urazów nad cele ogólnowiejskie. To droga do nik¹d. Zawróæmy z niej póki 
czas!
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- Nr IX/53/07 w sprawie powiadomienia Skarbnika Uchwa³y podjête na Sesjach Rady 
Gminy Kruszyna o obowi¹zku z³o¿enia oœwiadczenia 
lustracyjnego,Gminy w dniu 28 listopada i 28 grudnia 
- Nr X/54/07 w sprawie przyjêcia "Programu 2007r.
Wspó³pracy  Gminy  Kruszyna z  Organ izac jami  

Gra¿yna Olczyk Pozarz¹dowymi w 2008 roku",
- Nr X/55/07 w sprawie ustalenia najni¿szego 

- Nr  IX/47/07 w sprawie uchwalenia „Strategii wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii 
Rozwoju Gminy Kruszyna” zaszeregowania stanowi¹cego podstawê do ustalenia 
- Nr IX/48/07 w sprawie regulaminu przyznawania wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w gminnych 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokoœæ, jednostkach organizacyjnych,
zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego - Nr X/56/07 w sprawie zmian bud¿etu gminy 
nauczycielom zatrudnionym w szko³ach i placówkach  Kruszyna na rok 2007r.,
prowadzonych przez Gminê Kruszyna w roku 2008, - Nr X/57/07 w sprawie zatwierdzenia „Gminnego 
- Nr IX/49/07 w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta do Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów 
celów wymiaru podatku rolnego na 2008r., Alkoholowych na 2008 rok”,
- Nr IX/50/07 zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XXII/127/05 - Nr X/58/07 w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy 
z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie okreœlenia wysokoœci Kruszyna na rok 2008,
stawek podatku od œrodków transportowych, - Nr X/59/07 w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
- Nr IX/51/07 w sprawie procedury uchwalania Rady Gminy na 2008 rok.
bud¿etu gminy, szczegó³owoœci projektu uchwa³y bud¿etowej, - Nr X/60/07 w sprawie zobowi¹zania Wójta Gminy do 
rodzaju i szczegó³owoœci materia³ów informacyjnych zakupu i monta¿u wolnostoj¹cych tablic og³oszeniowych
towarzysz¹cych projektowi bud¿etu gminy, w poszczególnych so³ectwach,
- Nr IX/52/07 w sprawie zmian do bud¿etu gminy - Nr X/61/07 w sprawie ustalenia wspólnych 
Kruszyna na rok 2007r, posiedzeñ komisji gminnych.                                                 +

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Wójta 
- Wykonano w trybie zlecenia aktualizacjê 

(wyci¹g) kosztorysów dla zadania pn. ,,Budowa kanalizacji 
sanitarnej, grawitacyjnej z przykanalikami, kanalizacji 
sanitarnej t³ocznej, przepompowni œcieków wraz- Podpisana zosta³a umowa z firm¹ BNB & 
z zasilaniem w m. Widzów i Teklinów, gmina Kruszyna”.  PARTNERS z siedzib¹ w Krakowie na opracowanie 
Koszty aktualizacji wynios³y  800 z³ netto.studium wykonalnoœci i wniosku aplikacyjnego do  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
- Wyniki badañ przeprowadzone w grudniu Œl¹skiego dla zadania pn. ,,Rozbudowa sieci kanalizacji
wykaza³y, ¿e sk³ad jakoœciowy œcieków zrzuconychw gminie Kruszyna obejmuj¹ca miejscowoœci: Widzów, 
z Oczyszczalni uleg³ istotnej poprawie, co wskazuje na Teklinów, Jacków i Baby”. £¹czny koszt wykonania ca³oœci 
odbudowê flory bakteryjnej.wyniesie 8.662,00 z³.

- Wymieniono 18 hydrantów: konserwacj¹ objêto - Dowieziono ¿u¿el hutniczy w iloœci 39,74 tony na 
K r u s z y n ê ,  B o g u s ³ a w i c e ,  J a c k ó w ,  B a b y ,  drogi gminne w miejscowoœci Kijów (przed rzek¹).
Widzów(czêœc iowo) ,  Lgotê  Ma³¹(czêœc iowo) .Prywatny Zak³ad Us³ug Drogowych Eugeniusz Minda 
W przysz³ym roku planowane jest prowadzenie robótwykona³ prace polegaj¹ce na naprawie nawierzchni
w pozosta³ych miejscowoœciach.z wykorzystaniem w³asnego kruszywa drogowego :

1. Kijów - czêœæ drogi gminnej nr 694190 S, odcinek 
- Wymieniono równie¿ i naprawiono szereg zasuw d³ugoœci 1200 m,
do przy³¹czy indywidualnych oraz przywrócono sprawnoœæ 2. Widzówek - czêœæ drogi gminnej nr 694 503 S, odcinek 
zasuw sieciowych.d³ugoœci 300 m. Koszt ca³kowity 7.047,94 z³ brutto. 
 
- Zakupiono wykrywacz metalu do poszukiwania - Koszt zimowego utrzymania dróg gminnych
zasuw i skrzynek (cena 1220 z³ brutto).w miesi¹cu listopadzie br. wyniós³ 1.225,00 z³ brutto.

- Umieszczono trzy tabl iczki zakazuj¹ce - W dniu 20.12.2007r. sprzedano za 3.911,32 z³ 
wysypywania œmieci: w Teklinowie przy ulicy Wspólnej, firmie ,,AGRASTYL” Rafa³ KoŸminski z siedzib¹
Widzówku za stawami oraz w Kruszynie na Sadzawkach.w Czêstochowie z³omowane oprawy oœwietleniowe

w iloœci: aluminiowe szt. 186, stalowe szt. 336. Kupuj¹ca 
- Zakupione zosta³y grunty dla gminy:firma przeprowadzi³a utylizacjê opraw zgodnie

z warunkami postawionymi przez Wojewódzki Fundusz 
- dzia³ka o nr 379/1 w obrêbie wsi Jacków o pow. Ochrony Œrodowiska.
156 m. za cenê 100,00 z³ z przeznaczeniem pod 
przepompowniê œcieków,- Trwaj¹ procedury dotycz¹ce zawarcia nowych 

umów na dostarczenie energii elektrycznej dla 
- dzia³ki o nr 436/8, 436/9, 436/10, 436/11 o pow. zmodernizowanego oœwietlenia ulicznego. Obecnie 
ogó³em 0,5247 w Kruszynie za cenê 50 tys. z³, z czego obowi¹zuj¹ca taryfa C11 zostanie zmieniona na D11, co 
0,0534 ha,zostanie przeznaczone pod drogi, 0,2351 ha na pozwoli obni¿yæ koszty zakupu energii na oœwietlenie dróg,
poszerzenie boiska sportowego w Kruszynie, pozosta³a 
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czêœæ, tj. 0,2362 ha bêdzie stanowiæ rezerwê terenu pod 3. Do¿ywianiem objêto 90 dzieci. Miesiêczny koszt 
budownictwo mieszkaniowe, zgodnie z opracowanym do¿ywiania stanowi kwotê 3.000 z³. i finansowany jest
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania. w 40% ze œrodków w³asnych i w 60% ze œrodków z dotacji.

- Dla 30 dzieci uczêszczaj¹cych do szko³y (z 19 
- Sporz¹dzony zosta³ wykaz 7 dzia³ek letniskowych najbiedniejszych rodzin) GOPS zakupi³ odzie¿ zimow¹ na 
do sprzeda¿y w Kijowie. Ceny dzia³ek netto od 19.598,00 z³ kwotê 5.400 z³. Kwota 4.200 z³. pochodzi z darowizny jak¹ 
do 24.746,00 z³. otrzyma³ GOPS z Banku Zachodniego WBK z siedzib¹

w Poznaniu w ramach programu ,,Bank Dzieciêcych 
- 3 pokojowe mieszkanie o pow. 67,70 m. Uœmiechów” Wartoœæ zakupionej odzie¿y dla jednego 
w budynku przy ul. Kmicica 10 zarezerwowano dla lekarza dziecka 180 z³.
stomatologa z Czêstochowy, który nosi siê z zamiarem 
podjêcia pracy w Przychodni w Widzowie. - W ramach œrodków przewidzianych w Gminnym 

Programie Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów 
- Podano do publicznej wiadomoœci treœæ Alkoholowych, zorganizowano upominki ,,Miko³ajkowe” 
rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia dla dzieci  z rodzin najubo¿szych. Paczkami 
01.12.2007r. w sprawie ograniczeñ wynikaj¹cych ¿ywnoœciowymi o wartoœci 50,00 z³ obdarowanych zosta³o 
z zagro¿enia „ptasi¹ gryp¹”. 83 dzieci objêtych do¿ywianiem przez GOPS w Kruszynie.

- Gminn¹ Bibliotekê Publiczna w Kruszynie - Od miesi¹ca wrzeœnia br. we wszystkich szko³ach 
doposa¿ono w sprzêt biblioteczny: zakupiono 4 rega³y na podstawowych na terenie naszej gminy zrealizowany by³ 
ksi¹¿ki, komputer z oprogramowaniem oraz Program program wychowawczy ,,¯yæ bezpiecznie”. W ramach tego 
LIBRA 2000 STARTER umo¿liwiaj¹cy wprowadzenie programu zatrudniony zosta³ pedagog szkolny pe³ni¹cy  
ksiêgozbioru do sieci informatycznej koszty wynios³y 3,8 dy¿ury we wszystkich szko³ach.
tys. z³.

- W dniach 15,16,19 i 20 listopada Kuratorium 
- W miesi¹cu grudniu GOPS wyp³aci³ nastêpuj¹ce Oœwiaty przeprowadzi³o wizytacjê w Szkole Podstawowej 
œwiadczenia: w Lgocie Ma³ej. Wizytacja dotyczy³a sprawowania nadzoru 
1. Zasi³ki rodzinne oraz dodatki do zasi³ku pedagogicznego oraz prowadzenia dokumentacji.
rodzinnego, œwiadczenia pielêgnacyjne, zaliczki 
alimentacyjne dla 435 rodzin ³¹czn¹ kwotê 107.970 z³. - W dniu 13 grudnia br. podpisano umowê z PFRON 
Œwiadczenia w ca³oœci realizowane w ramach dotacji na finansowanie wniosków dotycz¹cych programu ,,Uczeñ 
celowej. na wsi  pomoc w zdobyciu wykszta³cenia przez osoby 
2. Œwiadczenia pieniê¿ne z pomocy spo³ecznej tj. niepe³nosprawne zamieszkuj¹ce gminy wiejskie” na kwotê 
zasi³ki sta³e, okresowe, celowe dla 59 rodzin na ³¹czn¹ 6000 z³. Z naszej gminy programem objêto 4 dzieci.
kwotê 14.481 z³., w tym ze œrodków  zleconych wyp³acono  Program finansuje m.in. zajêcia rehabilitacyjne i op³aty za 
na kwotê 11.774 z³. i zadañ w³asnych 2.700 z³. dostêp do internetu.                                                          +

Wdro¿enie segregacji odpadów
i obowi¹zki w³aœcicieli nieruchomoœci
Dariusz Kruk

Wdro¿enie programu segregacji odpadów to kilkuletni proces wymagaj¹cy m.in. przeprowadzenia kampanii 

informacyjnej spo³eczeñstwa oraz zapewnienia zbytu wysegregowanych surowców. Segregacja odpadów u¿ytkowych 

zmniejsza iloœæ odpadów, a tym samum redukuje ³adunek zanieczyszczeñ wprowadzonych do œrodowiska. Istniej¹ wiêc 

racje ekonomiczne i komunalne popieraj¹ce inicjatywy wdra¿ania recyklingu.
Zgodnie z ustaw¹ o odpadach z dnia 27.04.2001 odpady powinny byæ zbierane w sposób selektywny. W zwi¹zku

z tym podjête zosta³y rozmowy z firmami zajmuj¹cymi siê wywozem nieczystoœci sta³ych z terenu Gminy Kruszyna. Jednym

z planowanych rozwi¹zañ jest wyposa¿enie w³aœcicieli posesji w odpowiednie worki do segregacji odpadów. Odbiór przez 

w/w firmy posegregowanych nieczystoœci ma siê odbywaæ w ramach op³aty za opró¿nianie pojemnika na odpady komunalne.
Ustawa z dnia 13 wrzeœnia 1996r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008)  

zobowi¹zuje wszystkich w³aœcicieli nieruchomoœci do zawarcia umowy z firm¹ wywozow¹ i wyposa¿enia posesji w pojemniki 

na odpady sta³e. Od kwietnia 2007r. trwa kontrola posesji, której celem jest m.in. ustalenie kto z tych obowi¹zków siê nie 

wywi¹zuje. Osoby te otrzyma³y termin ostateczny na wywi¹zanie siê z w/w obowi¹zku. Przekroczenie terminu ostatecznego 

powoduje wszczêcie postêpowania administracyjnego. 
Na skutek wszczêtych postêpowañ 19-stu w³aœcicieli posesji wywi¹za³o siê z tego obowi¹zku i zawar³o umowy

z odpowiednimi firmami wywozowymi. W tych sprawach umorzono postêpowanie administracyjne.
Kontrola posesji obejmuje wszystkie miejscowoœci Gminy Kruszyna i jest prowadzona sukcesywnie. Na podstawie 

zbieranych danych egzekwowane s¹ obowi¹zki wynikaj¹ce z przepisów prawa. Celem prowadzonych dzia³añ jest 

wyposa¿enie w pojemniki na odpady wszystkich posesji bez wyj¹tku.                                                                                     +
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Plan wydatków bud¿etu gminy na 2008r.

Symbol
dzia³u Nazwa dzia³u Kwota [z³]

010 Rolnictwo i ³owiectwo 1.697.639
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie

w energiê elektryczn¹, gaz i wodê 206.273
600 Transport i ³¹cznoœæ 400.000
700 Gospodarka mieszkaniowa 166.000
710 Dzia³alnoœæ us³ugowa 63.000
750 Administracja publiczna 1.284.128
751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy

pañstwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz s¹downictwa  795

754 Bezpieczeñstwo publiczne
i ochrona przeciwpo¿arowa 162.450

756 Dochody od osób prawnych, osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadaj¹cych osobowoœci prawnej
oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem 45.330

757 Obs³uga d³ugu publicznego 18.600
758 Ró¿ne rozliczenia 100.000
801 Oœwiata i wychowanie 4.343.575
851 Ochrona zdrowia 157.824
852 Pomoc spo³eczna 1.962.670
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 20.000
900 Gospodarka komunalna

i ochrona œrodowiska 731.354
921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 122.000
926 Kultura fizyczna i sport 46.000

RAZEM WYDATKI 11.527.638

Plan dochodów bud¿etu gminy na 2008r.

Symbol
dzia³u Nazwa dzia³u Kwota [z³]

010 Rolnictwo i ³owiectwo 5.530
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie

w energiê elektryczn¹, gaz i wodê 207.800
700 Gospodarka mieszkaniowa 322.550
750 Administracja publiczna 53.681
751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy

pañstwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz s¹downictwa  795

754 Bezpieczeñstwo publiczne
I ochrona przeciwpo¿arowa 6.500

756 Dochody od osób prawnych, osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadaj¹cych osobowoœci prawnej
oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem 2.731.169

758 Ró¿ne rozliczenia 4.576.701
801 Oœwiata i wychowanie 47.880
852 Pomoc spo³eczna 1.711.381
900 Gospodarka komunalna

i ochrona œrodowiska 58.300

RAZEM DOCHODY 9.722.287

Stowarzyszenie "Razem na wy¿yny”

zaprasza do udzia³u w

KONFERENCJI PODSUMOWUJ¥CEJ REALIZACJÊ PROJEKTU 
W RAMACH SCHEMATU II PILOTA¯OWEGO PROGRAMU 

LEADER+.

Konferencja odbêdzie siê 15 lutego 2008 roku w budynku OSP 
Mykanów. 

Rozpoczêcie konferencji przewidziane jest na godzinê 16:00.

PROGRAM KONFERENCJI

16.00 - 16.00 Powitanie i przedstawienie programu konferencji

16.20 - 16.50 Podsumowanie realizacji projektu w ramach II 
Schematu PPL+ - prezentacja dorobku LGD "Razem na wy¿yny".

16.50 - 17.10 Doœwiadczenia Programu LEADER w kontekœcie 
realizacji PROW 2007-2013
p. Witold Magryœ, Œl¹ski Zwi¹zek Gmin i Powiatów, Rada Krajowej 
Sieci LEADER+)

17.10 - 17.30 Leader w nowym okresie programowania 2007 - 2013 
p. Jerzy Mot³och, Dyrektor Wydzia³u Terenów Wiejskich Urzêdu 
Marsza³kowskiego Województwa Œl¹skiego

17.30 - 18.00 Przerwa na kawê

18.00 - 18.25 Mo¿liwoœci wykorzystania zasobów przyrodniczych, 
kulturowych i historycznych do promocji obszaru partnerstwa 
"Razem na wy¿yny”

18.25 - 18.45 Mo¿liwoœci wykorzystania zasobów archeologicznych 
na terenie partnerstwa

18.45 - 19.00 Lokalna Strategia Rozwoju obszaru LGD "Razem na 
wy¿yny" na lata 2007-2013

19.00 - 19.50 Dyskusja

19.50 - 20.00 Podsumowanie i zakoñczenie konferencji 

ok. 20.00 Poczêstunek oraz wystêp zespo³u muzycznego.

STOWARZYSZENIE „RAZEM NA WY¯YNY" ZAPRASZA

na spotkanie konsultacyjne z mieszkañcami dla opracowania 
projektu lokalnej strategii rozwoju (LSR) obszaru LGD „Razem 

na wy¿yny", które odbêdzie siê dnia:

14 lutego 2008 r. (czwartek) godz. 15.00- 17.00 Urz¹d Gminy w 
Kruszynie, ul. Kmicica 5

Chcesz mieæ wp³yw na rozwój swojej miejscowoœci, gminy, regionu ?
Masz ciekawe pomys³y, które chcia³byœ zrealizowaæ ?
Chcesz aby Twoja organizacja pozyska³a œrodki na ciekawe projekt?

WeŸ czynny udzia³ w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju
LGD „Razem na wy¿yny"!
PrzyjdŸ na spotkania konsultacyjne !

Konkursy og³oszone

Wójt Gminy Kruszyna og³osi³ otwarty konkurs ofert na realizacjê zadañ :
 - publicznych p.n.“Upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy Kruszyna w 2008r.”. Œrodki przeznaczone na 
realizacjê zadania to kwota 18.000 z³. 
- z zakresu przeciwdzia³ania patologiom spo³ecznym i uzale¿nieniom:
1. Tworzenie i wspieranie œrodowiska wychowawczego w ramach opieki pozaszkolnej dla dzieci i m³odzie¿y, prowadzenie 
pozalekcyjnych zajêæ sportowych. Wysokoœæ œrodków przeznaczonych na realizacjê zadania 15.000 z³,
2. Tworzenie i wspieranie programów sportowych - edukacyjnych, aktywizowanie sportowe m³odzie¿y. Wysokoœæ œrodków 
publicznych przeznaczonych na realizacjê zadania wynosi - 24.000 z³.
Oferty nale¿y sk³adaæ w formie pisemnej do 7 marca 2008r. Konkursy kierowane s¹ do organizacji pozarz¹dowych.
Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ na stronie internetowej www.bip.kruszyna.com.                                                                            +
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Oœwiata G³os Gminy

Szko³y " Dyplom i kwiaty wrêczono Jego ¿onie J. Kowalskiej, 20 LAT MINÊ£O
poniewa¿ p. Wójt z powodu rekonwalescencji po przebytej 

Aleksandra Ko³aczkowska
chorobie by³ nieobecny na uroczystoœci. Przekaza³ na rêce
p.. Dyrektor list, w którym przypomina³ okolicznoœci powstania 

24.11.2007r. mieszkañcy Jackowa i Bab obchodzili 
nowej szko³y i ¿yczy³ ca³emu œrodowisku szkolnemu, 

20 lecie przeniesienia siedziby szko³y do nowego budynku. 
œrodowisku wsi i jego poszczególnym mieszkañcom 

Uroczystoœci rozpoczê³y sie msz¹ œwiêt¹ w koœciele 
wszystkiego najlepszego. 

NMP w Jackowie. Nastêpnie wszyscy goœcie udali sie do SP, 
Po przemówieniach g³os zabrali uczniowie. 

gdzie zostali serdecznie powitani przez p. dyrektor Danutê 
Zaprezentowali przyby³ym goœciom bogaty program 

Kuliñsk¹. W swoim przemówieniu, przypomnia³a, ¿e 
artystyczny. Nie by³o ucznia, któryby nie wyst¹pi³ na scenie. 

dok³adnie 1 wrzeœnia 1987r. przedstawiciele w³adz, dokonali 
Ka¿dy móg³ wybraæ ulubion¹ dziedzinê aby siê 

uroczystego przekazania wybudowanego w czynie 
zaprezentowaæ: teatr, piosenkê, taniec, kabaret. Po 

spo³ecznym gmachu szkolnego, który decyzj¹ Kuratora 
zakoñczeniu wystêpów, mo¿na by³o skorzystaæ ze szkolnej 

Oœwiaty i Wychowania Kazimierza Turka - otrzyma³ nazwê 
kawiarenki, gdzie na chêtnych czeka³y wypieki, kawa, herbata 

SZKO£Y PODSTAWOWEJ W JACKOWIE. By³ to dzieñ 
oraz po¿ywny bogracz. 

radoœci i dumy mieszkañców wsi Jacków i Baby, a szczególnie 
Rodzice przygotowali równie¿ loteriê fantow¹

najm³odszych przedstawicieli tej lokalnej spo³ecznoœci, którzy 
z atrakcyjnymi nagrodami. Wszystkie dzieci zaprezentowa³y 

rok szkolny 1987/1988 mogli rozpocz¹æ w lepszych 
swoje prace w postaci: kartek œwi¹tecznych, drzewek 

warunkach - du¿ych i przestronnych salach, wyposa¿onych
ozdobnych, p³askorzeŸb, malowide³ itp. Mo¿na je by³o kupiæ 

w nowy sprzêt i meble. 
za symboliczn¹ z³otówkê.

W ci¹gu minionych 20 lat ta sama spo³ecznoœæ 
Wieczorem spo³ecznoœæ lokalna mog³a siê bawiæ 

lokalna, wraz z w³adzami gminnymi i gospodarzami tego 
przy dŸwiêkach muzyki. 

budynku dba³a o jego wygl¹d i modernizacjê, wzbogacaj¹c go 
Wszyscy ¿yczyli szkole nastêpnych 20 lat.               +

o nowy, nowoczeœniejszy sprzêt i œrodki dydaktyczne w celu 
zwiêkszenia jego funkcjonalnoœci i poprawy warunków nauki 
dzieci, uczêszczaj¹cych do tej szko³y. 

Dzisiaj jest to ju¿ inny budynek, inne otoczenie, ale 
pozostaje ten sam duch dumy - duch ogromnego poczucia i¿ 
jest to NASZA SZKO£A - NASZ BUDYNEK, KTÓRY S£U¯Y 
NASZYM DZIECIOM. Obyœmy nigdy o tym nie zapomnieli.

Pani Dyrektor wyró¿ni³a osoby, które szczególnie 
przyczyni³y sie do powstania nowej szko³y: wójta
i wieloletniego Przewodnicz¹cego Rady Gminy Kruszyna  
pana Zenona Kowalskiego, inspektora oœwiaty i wychowania
- Eugeniusza Kopieckiego i dyrekcjê szko³y: p. A. Majchrzak, 
K. Perliñsk¹, przedstawicieli Spo³ecznego Komitetu Budowy 
Szko³y na czele z obecnym so³tysem wsi Jacków
i Przewodnicz¹cym Rady Gminy - M. Klekotem. 

Zaraz po wyst¹pieniu p. Dyrektor g³os zabra³ obecny 
Wójt Gminy Kruszyna - B. Mielczarek, który podkreœli³, jak 
wa¿n¹ rolê spe³nia szko³a w ¿yciu spo³ecznoœci lokalnej.

Przedstawiciele Samorz¹du Uczniowskiego i Rady 
Rodziców przyznali p. Z. Kowalskiemu tytu³ "Przyjaciela 

20 LAT MINÊ£O
Aleksandra Ko³aczkowska

Szko³y " Dyplom i kwiaty wrêczono Jego ¿onie J. Kowalskiej, 
poniewa¿ p. Wójt z powodu rekonwalescencji po przebytej 
chorobie by³ nieobecny na uroczystoœci. Przekaza³ na rêce
p.. Dyrektor list, w którym przypomina³ okolicznoœci powstania 

24.11.2007r. mieszkañcy Jackowa i Bab obchodzili 
nowej szko³y i ¿yczy³ ca³emu œrodowisku szkolnemu, 

20 lecie przeniesienia siedziby szko³y do nowego budynku. 
œrodowisku wsi i jego poszczególnym mieszkañcom 

Uroczystoœci rozpoczê³y sie msz¹ œwiêt¹ w koœciele 
wszystkiego najlepszego. 

NMP w Jackowie. Nastêpnie wszyscy goœcie udali sie do SP, 
Po przemówieniach g³os zabrali uczniowie. 

gdzie zostali serdecznie powitani przez p. dyrektor Danutê 
Zaprezentowali przyby³ym goœciom bogaty program 

Kuliñsk¹. W swoim przemówieniu, przypomnia³a, ¿e 
artystyczny. Nie by³o ucznia, któryby nie wyst¹pi³ na scenie. 

dok³adnie 1 wrzeœnia 1987r. przedstawiciele w³adz, dokonali 
Ka¿dy móg³ wybraæ ulubion¹ dziedzinê aby siê 

uroczystego przekazania wybudowanego w czynie 
zaprezentowaæ: teatr, piosenkê, taniec, kabaret. Po 

spo³ecznym gmachu szkolnego, który decyzj¹ Kuratora 
zakoñczeniu wystêpów, mo¿na by³o skorzystaæ ze szkolnej 

Oœwiaty i Wychowania Kazimierza Turka - otrzyma³ nazwê 
kawiarenki, gdzie na chêtnych czeka³y wypieki, kawa, herbata 

SZKO£Y PODSTAWOWEJ W JACKOWIE. By³ to dzieñ 
oraz po¿ywny bogracz. 

radoœci i dumy mieszkañców wsi Jacków i Baby, a szczególnie 
Rodzice przygotowali równie¿ loteriê fantow¹

najm³odszych przedstawicieli tej lokalnej spo³ecznoœci, którzy 
z atrakcyjnymi nagrodami. Wszystkie dzieci zaprezentowa³y 

rok szkolny 1987/1988 mogli rozpocz¹æ w lepszych 
swoje prace w postaci: kartek œwi¹tecznych, drzewek 

warunkach - du¿ych i przestronnych salach, wyposa¿onych
ozdobnych, p³askorzeŸb, malowide³ itp. Mo¿na je by³o kupiæ 

w nowy sprzêt i meble. 
za symboliczn¹ z³otówkê.

W ci¹gu minionych 20 lat ta sama spo³ecznoœæ 
Wieczorem spo³ecznoœæ lokalna mog³a siê bawiæ 

lokalna, wraz z w³adzami gminnymi i gospodarzami tego 
przy dŸwiêkach muzyki. 

budynku dba³a o jego wygl¹d i modernizacjê, wzbogacaj¹c go 
Wszyscy ¿yczyli szkole nastêpnych 20 lat.               

o nowy, nowoczeœniejszy sprzêt i œrodki dydaktyczne w celu 
zwiêkszenia jego funkcjonalnoœci i poprawy warunków nauki 
dzieci, uczêszczaj¹cych do tej szko³y. 

Dzisiaj jest to ju¿ inny budynek, inne otoczenie, ale 
pozostaje ten sam duch dumy - duch ogromnego poczucia i¿ 
jest to NASZA SZKO£A - NASZ BUDYNEK, KTÓRY S£U¯Y 
NASZYM DZIECIOM. Obyœmy nigdy o tym nie zapomnieli.

Pani Dyrektor wyró¿ni³a osoby, które szczególnie 
przyczyni³y sie do powstania nowej szko³y: wójta
i wieloletniego Przewodnicz¹cego Rady Gminy Kruszyna  
pana Zenona Kowalskiego, inspektora oœwiaty i wychowania
- Eugeniusza Kopieckiego i dyrekcjê szko³y: p. A. Majchrzak, 
K. Perliñsk¹, przedstawicieli Spo³ecznego Komitetu Budowy 
Szko³y na czele z obecnym so³tysem wsi Jacków
i Przewodnicz¹cym Rady Gminy - M. Klekotem. 

Zaraz po wyst¹pieniu p. Dyrektor g³os zabra³ obecny 
Wójt Gminy Kruszyna - B. Mielczarek, który podkreœli³, jak 
wa¿n¹ rolê spe³nia szko³a w ¿yciu spo³ecznoœci lokalnej.

Przedstawiciele Samorz¹du Uczniowskiego i Rady 
Rodziców przyznali p. Z. Kowalskiemu tytu³ "Przyjaciela 

Jase³ka w SP w Lgocie Ma³ej
Zdzis³awa Rorat

W dniu 19.12.2007 r. w Szkole 
Podstawowej w Lgocie Ma³ej odby³a siê 
inscenizacja „Jase³ek”, któr¹ pod moim 
kierunkiem przygotowali uczniowie klas IV i V. 
Epizodyczne role przypad³y uczniom klasy I i II, 
którzy witaj¹c Dzieci¹tko Jezus piêknie 
zaœpiewali kolêdê „PójdŸmy wszyscy do 
stajenki”. Dekoracje, stroje i rekwizyty by³y 
pomys³em samych uczniów i ich rodziców. 
Tr zeba  przyznaæ, ¿e dobrze wywi¹zali 
s iê z tego zadania. Œwietnie 

zagrali swoje role. Na 
szczególne wyró¿nienie zas³uguje Pawe³ Zygmunt, który wcieli³ siê w rolê Heroda oraz Darek Lampa jako 
Arcykap³an. Kolêdy znakomicie œpiewa³a Karolina Karoñ. Opraw¹ muzyczn¹ przedstawienia zajê³a siê 
pani Joanna Potocka-W³odarczyk. Ponadto uczennice kl. I: Ola Kêpa, Natalka Maj i Julia Dudek 
przepiêknie recytowa³y wiersze zwi¹zane z Bo¿ym Narodzeniem, gra³y na dzwonkach i zaœpiewa³y 
kolêdê „Gdy œliczna panna”. Do wystêpu przygotowa³a je pani Maria Janus. Wszyscy uczniowie szko³y, 

pani dyrektor i grono pedagogiczne byli zachwyceni wystêpem. Planujemy nastêpne inscenizacje.           +

Jase³ka w SP w Lgocie Ma³ej
Zdzis³awa Rorat

W dniu 19.12.2007 r. w Szkole 
Podstawowej w Lgocie Ma³ej odby³a siê 
inscenizacja „Jase³ek”, któr¹ pod moim 
kierunkiem przygotowali uczniowie klas IV i V. 
Epizodyczne role przypad³y uczniom klasy I i II, 
którzy witaj¹c Dzieci¹tko Jezus piêknie 
zaœpiewali kolêdê „PójdŸmy wszyscy do 
stajenki”. Dekoracje, stroje i rekwizyty by³y 
pomys³em samych uczniów i ich rodziców. 
Tr zeba  przyznaæ, ¿e dobrze wywi¹zali 
s iê z tego zadania. Œwietnie 

zagrali swoje role. Na 
szczególne wyró¿nienie zas³uguje Pawe³ Zygmunt, który wcieli³ siê w rolê Heroda oraz Darek Lampa jako 
Arcykap³an. Kolêdy znakomicie œpiewa³a Karolina Karoñ. Opraw¹ muzyczn¹ przedstawienia zajê³a siê 
pani Joanna Potocka-W³odarczyk. Ponadto uczennice kl. I: Ola Kêpa, Natalka Maj i Julia Dudek 
przepiêknie recytowa³y wiersze zwi¹zane z Bo¿ym Narodzeniem, gra³y na dzwonkach i zaœpiewa³y 
kolêdê „Gdy œliczna panna”. Do wystêpu przygotowa³a je pani Maria Janus. Wszyscy uczniowie szko³y, 

pani dyrektor i grono pedagogiczne byli zachwyceni wystêpem. Planujemy nastêpne inscenizacje.           
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OœwiataG³os Gminy

Wigilia w Szkole Podstawowej
i Gimnazjum w Kruszynie 
Joanna Zasêpa

Urok Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia roztacza swoj¹ 
magiczn¹ moc jeszcze przed œwiêtami. W naszej szkole 
nastrój szczególnie œwi¹teczny zapanowa³ 21 grudnia. By³ to 
dzieñ pe³en ciep³a i pokoju. 

Na uroczystoœci ogólnoszkolnej, uczniowie SP
i Gimnazjum zebrali siê o godzinie 11.00. Na pocz¹tku 
dyrektorzy - Pani Krystyna Flis i Pan Pawe³ Klekot powitali 
przyby³ych goœci, nauczycieli i uczniów. W tym roku swoj¹ 
obecnoœci¹ zaszczycili nas pan Zenon Kowalski i pani 
sekretarz Marzena ̄ emejda – Przerada. 

W œwi¹teczny czas wprowadzili wszystkich 
uczniowie, przedstawiaj¹c „Jase³ka”, które ukaza³y nam 
biblijne narodziny Chrystusa, przeplecione realiami 
codziennego ¿ycia. Ca³emu przedstawieniu towarzyszy³ chór 
œpiewaj¹cy kolêdy. Do wystêpu przygotowali uczniów pani 
Katarzyna Bieda oraz pan katecheta Jan Szwaja. 

Po wystêpie dyrektorzy z³o¿yli zebranym œwi¹teczne 
¿yczenia i wszyscy pracownicy szko³y udali siê na 
symboliczn¹ wigilijn¹ wieczerzê. Tradycyjnie zosta³ 
przeczytany fragment Pisma Œwiêtego, mówi¹cy
o narodzeniu Dzieci¹tka Jezus. Przy odœwiêtnie nakrytym 
stole, wigilia przebiega³a w atmosferze rodzinnego ciep³a, 
wzajemnej ¿yczliwoœci i pojednania. Z³o¿yliœmy sobie z g³êbi 
serca p³yn¹ce ¿yczenia i prze³amaliœmy siê op³atkiem
– symbolem chleba i wzajemnego przebaczenia. 

Swoj¹ wigiliê mieli tak¿e uczniowie w klasach, którzy 
sk³adali sobie ¿yczenia wraz ze swoimi wychowawcami.

Oby ¿yczliwoœæ tego szczególnego dnia zosta³a
w naszych sercach przez ca³y rok.                                          +

VI Miêdzyparafialny Festiwal kolêd
w Jackowie
Izabela Mo¿ejko

Jest taki jeden dzieñ w roku, dzieñ zimowy
- styczniowy, ale jak¿e ciep³y. Jest nim dzieñ, w którym 
spotykaj¹ siê dzieci, aby zaœpiewaæ piêkne polskie kolêdy, 
daj¹ce wiele ciep³a i radoœci. Tradycj¹ siê ju¿ sta³o, i¿
w pierwsz¹ niedzielê stycznia Jacków goœci reprezentantów 
przedszkoli, szkó³ podstawowych i gimnazjów z terenu parafii: 
Borowno, Kruszyna i Widzów, którzy uwielbiaj¹ œpiew i pragn¹ 
przedstawiæ swe umiejêtnoœci wokalne w zakresie pieœni 
kolêdniczych. To dla nich stworzona zasta³a ta forma 
wspó³zawodnictwa wokalno-instrumentalnego pod nazw¹
– Miêdzyparafilany Festiwal Kolêd „ Hej kolêda , kolêda !”.
 6 stycznia 2008r. ju¿ po raz szósty Jacków wita³ 
ma³ych artystów na tym festiwalu, ale po raz pierwszy
w Kaplicy NMP w Jackowie, gdy¿ uznano, i¿ to miejsce 
przyczyni siê do oddania prawdziwej atmosfery i ducha tego 
festiwalu – ducha Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.

Jury w osobach: ksiêdza kleryka Wojciecha 
Radoliñskiego, katechety Pana Piotra Koæwina oraz mgr 
Danuty Kuliñskiej, oceniaj¹c wystêpy i bior¹c pod uwagê takie 
kryteria jak: dobór repertuaru do mo¿liwoœci wykonawczych, 
ogólny wyraz artystyczny, oryginalnoœæ formy, dobór 
e lementów dodatkowych (s t ro jów,  rekwizy tów)  

przyporz¹dkowa³o miejsca reprezentantom poszczególnych 
placówek oœwiatowych.
 Grupa z Gminnego Przedszkola z Lgoty Ma³ej: 
Pawe³ Kruk. ¯aklina Dudek i Klaudia Witkowska uzyskali
I miejsce. Gminne Przedszkole z Kruszyny reprezentowane 
przez: Juliê Czernik, Monikê Wójcik i Szymona Dobosza
- II miejsce. Kinga £apeta z oddzia³u przedszkolnego
z Jackowa – III miejsce.

W kategorii szkó³ podstawowych Karolina Kluska ze 
Szko³y Podstawowej w Lgocie Ma³ej oraz Roksana Janus ze 
Szko³y Podstawowej z Widzowa wywalczy³y sobie I miejsce.
II miejsce Klaudia Klekot ze Szko³y Podstawowej w Jackowie, 
a III miejsce Wiktoria Koæwin ze Szko³y Podstawowej
w Kruszynie.

Bardzo podoba³ siê wystêp Justyny Zalewskiej
z Gimnazjum im. Bohaterów Wrzeœnia w Kruszynie, która 
oczarowa³a wszystkich piêkn¹ barw¹ g³osu i wykonaniem 
rytmicznej i weso³ej piosenki kolêdniczej.

Dzieci swoimi wystêpami, dostarczy³y jury
i publicznoœci wielu wra¿eñ i pozytywnych doznañ 
artystycznych, za co zosta³y nagrodzone mi³ymi upominkami
i pami¹tkowymi dyplomami.

G r a t u l a c j e  n a l e ¿ ¹  s i ê  n a u c z y c i e l o m ,  
przygotowuj¹cym uczniów do festiwalu oraz organizatorowi
w osobie ks. kan. Piotra Krzemiñskiego, który zadba³ o ka¿dy 
szczegó³ organizacyjny tego festiwalu.                                   +
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Oœwiata G³os Gminy

Œladami Reszków - Fina³ Turnieju Melomana
Pawe³ Klekot

Pod koniec XIX w. wiele maj¹tków
w okolicy K³omnic wykupi³a znana na Zachodzie 
rodzina œpiewaków operowych – Reszków. 
S³ynna rodzina zwi¹zana jest z naszym 
regionem. Po nich zosta³y dwory i maj¹tki
w Skrzydlowie, Garnku, Chorzenicach, 
Witkowicach i Borownie. 

W tym roku listopadowe IX Œwiêto 
Muzyki by³o poœwiêcone tej niezwyk³ej rodzinie. 
Zos ta ³o  za inaugu rowane  w  koœc ie l e  
Niepokalanego Poczêcia w Garnku 3 czerwca, 
koncertem z okazji 90. rocznicy œmierci Edwarda 
Reszke. Koncert ten rozpocz¹³ ca³y cykl imprez 
propaguj¹cych wiedzê o tych wielkich postaciach 
polskiej kultury. 

Wœród zaplanowanych dzia³añ nale¿y 
wymieniæ Turniej Melomana adresowany do 
m³odzie¿y szkolnej. Najwa¿niejsze uroczystoœci 
odby³y siê w dniach 22 - 25 listopada 2007 roku. 
W programie imprez odbywaj¹cych siê z tej 
okazji, mia³ równie¿ Fina³ Turnieju Melomana, 
który odby³ siê dn. 24.11.2007r. w Gminnym 
Oœrodku Kultury w K³omnicach. Wziêli w nim 
udzia³ zwyciêzcy II etapu konkursu. O zwyciêstwo 
w turnieju walczy³y reprezentacje czterech szkó³

z Gmin - K³omnice, Mykanów, Mstów oraz Kruszyna. W gronie najlepszych znalaz³a siê reprezentacja Gimnazjum im. Bohaterów 
Wrzeœnia w Kruszynie reprezentowana przez uczennice klasy IIIA – Justynê Zalewsk¹ i Aleksandrê Krzypkowsk¹. Komisja 
konkursowa przygotowa³a zestawy dziesiêciu pytañ, na które m³odzie¿ musia³a odpowiedzieæ. Pytania obejmowa³y wiedzê 
zwi¹zan¹ z biografi¹ s³ynnych muzyków operowych oraz ich krewnych, a tak¿e zagadnienia dotycz¹ce terminologii muzycznej, jak 
równie¿ dzie³ i ich twórców wykonywanych przez œpiewaków operowych. 

Samo zakwalifikowanie siê do Fina³u by³o dla uczniów wielkim wyró¿nieniem i da³o poczucie satysfakcji i zadowolenia. 
Poziom, jaki reprezentowa³y poszczególne zespo³y, wzbudzi³ podziw wszystkich obecnych. M³odzie¿ wspaniale odpowiada³a na 
przygotowane pytania i ku zaskoczeniu obecnych, z wielka precyzj¹ rozpoznawa³a, puszczane przez Komisjê fragmenty utworów 
muzycznych. Na zakoñczenie Komisja Konkursowa wyrazi³a swój podziw i uznanie dla wiedzy jak¹ zaprezentowa³y 
poszczególne zespo³y. Z nieukrywanym wzruszeniem dziêkowali równie¿ przedstawiciele rodziny Reszków. Jednog³oœnie 
stwierdzono, ¿e wszyscy uczniowie s¹ zwyciêzcami! Wiedza jak¹ posiadaj¹ wzbudza podziw doros³ych, zw³aszcza tych zwi¹zanych 
z rodzin¹ Reszków i muzyk¹ jak¹ wykonywali. Odpowiedzi m³odzie¿y by³y punktowane i na tej podstawie ustalono kolejnoœæ 
wygranej. Zespo³y zajê³y miejsca w kolejnoœci – Mykanów, Kruszyna, Mstów, K³omnice. 

Cieszy mnie sukces uczennic Gimnazjum im. Bohaterów Wrzeœnia w Kruszynie – Justyny Zalewskiej i Aleksandry 
Krzypkowskiej. Gratulujê im i ¿yczê dalszych sukcesów! Pragnê przy tej okazji podziêkowaæ nauczycielom, przygotowuj¹cym 
m³odzie¿ do konkursu – p. Justynie Niskiej, p. Joannie Konieczek i p. Justynie Milejskiej Cieñ. Dziêki ich zaanga¿owaniu i pracy 
zosta³ osi¹gniêty g³ówny cel Turnieju 
Melomana, czyli propagowanie wiedzy na 
temat ¿ycia artystycznego rodziny Reszków, 
p ie lêgnowan ie  l oka lnych  t radyc j i  
muzycznych oraz przygotowanie dzieci
i m³odzie¿y do œwiadomego odbioru 
ambitnych form kultury muzycznej. 

Organizatorem tak wa¿nych dla 
naszego regionu uroczystoœci by³o 
Stowarzyszenie Przyjació³ Gaude Mater
w Czêstochowie, które reprezentowa³
p. Krzysztof Poœpiech. Wœród zaproszonych 
goœci byli przedstawiciele Kuratorium 
Oœwiaty w Katowicach - Delegatura
w Czêstochowie, Regionalnego Oœrodka 
Kultury w Czêstochowie oraz dyrektorzy 
szkó³ podstawowych i gimnazjalnych
z terenu gmin: K³omnice, Kruszyna, Mstów 
oraz Mykanów. 

Rodzina Reszków jest chlub¹ 
naszego regionu. Niestety nies³usznie 
zosta³a zapomniana. Trójka s³awnych 
œpiewaków jest t¹ wartoœci¹, wokó³ której 
mo¿na zbudowaæ promocjê naszego 
regionu. Mam nadziejê, ¿e te uroczystoœci
w znacznym stopniu przyczyni³y siê do tego.
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G³os Gminy Aktualnoœci

Kolejna odremontowana kapl iczka
w Bogus³awicach
Anna Rybak

Od dawien dawna w Bogus³awicach przy ulicy 
Kruszyñskiej sta³a drewniana kapliczka, a na prze³omie lat 1960
 - 1970 zosta³a w to miejsce wzniesiona murowana. Up³yw oko³o 
40 lat spowodowa³, ¿e niektóre elementy tej skromnej budowli 
zosta³y zniszczone. W zwi¹zku z tym przez jedn¹ z mieszkanek
- Annê Rybak zosta³a wysuniêta propozycja jej remontu. W tym 
celu odby³a siê wspólna narada mieszkañców tej ulicy i ul. Górnej. 
Przyst¹piono do realizacji tego zadania. Ustalono zbiórkê 
pieniêdzy w kwocie 40,00 z³ od ka¿dej rodziny zamieszkuj¹cej 
w/w ulice. Zbiórk¹ pieniêdzy zajê³y siê nastêpuj¹ce Panie: 
Barbara Mucha, Janina Nogaj, Halina D¹browska, Anna Rybak.

Za zebrane pieni¹dze zakupiono potrzebne materia³y 
budowlane. Nastêpnie w czynie spo³ecznym Panowie: Klekot 
Aleksander, Góra Stanis³aw, Hejduk Marian, Ociepa S³awomir, 
Rybak Piotr, Dygas Miros³aw przyst¹pili do wykonania nowego 
dachu. Przy tych pracach pomaga³o te¿ m³odsze pokolenie: Rafa³ 
Nyga, Micha³ Organka. Panie mieszkaj¹ce w pobli¿u kapliczki 
oczyœci³y œciany wewn¹trz i na zewn¹trz pod po³o¿enie nowego 
tynku, marmulitu i boazerii. Prace te, równie¿ spo³ecznie, wykona³ 
Pan Krawczyñ Adam z pomoc¹ Pana Andrzeja Kokoszki a Krzy¿ 
Œwiêty wykonali Panowie: Broniszewski Edward i Kaczorowski 
Kazimierz.

Po wyczerpaniu siê funduszu przyst¹piono do jeszcze 
jednej zbiórki pieniêdzy (w myœl zasady - ile kto ma ¿yczenie). Za 
te pieni¹dze zosta³a zakupiona nowa bramka wejœciowa wraz
z za³o¿eniem, emulsja do pomalowania wewn¹trz, stó³ - o³tarz 
wraz z innymi elementami stanowi¹cymi wyposa¿enie wewn¹trz 
kapliczki.

Serdecznie dziêkujemy mieszkañcom z ulic: 
Kruszyñskiej i Górnej w Bogus³awicach, którzy wp³acili sk³adkê.

Komentarz So³tysa i Radnego - Henryka 
Kowalskiego

Chcia³bym wyraziæ swój podziw i uznanie dla osób, 
które wziê³y udzia³ w odremontowaniu kapliczki, tym bardziej, 
¿e jest to druga, tego rodzaju inicjatywa w naszej wsi. 

Jestem dumny, ¿e pe³niê funkcjê so³tysa i radnego
w miejscowoœci, w której mieszkaj¹ tacy ludzie, pe³ni zapa³u
i chêci do pracy spo³ecznej.                                                    +
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informowanie o konkretnych dzia³aniach i planach na Powsta³ Klub Radnych przy Radzie Gminy 
przysz³oœæ. 

Wierzymy, ¿e dziêki powstaniu Klubu Radnych Rada Kruszyna
Gminy bêdzie dzia³aæ sprawniej i szybciej. Chcemy, aby na Mariusz Dobrakowski
posiedzeniach rady gminy nie by³o k³ótni, awantur i pró¿nego 
gadan ia ,  a le  panowa ³a  a tmosfe ra  wspó ³p racySzanowni Pañstwo mamy ogromny zaszczyt 
i wspó³odpowiedzialnoœci, zarówno Wójta jak i Radnych, za poinformowaæ, ¿e na zebraniu za³o¿ycielskim w dniu 28 
teraŸniejszoœæ i przysz³oœæ gminy. listopada 2007r. z inicjatywy radnych z ró¿nych miejscowoœci 

Do chwili powstania naszego Klubu radni spotykali Gminy Kruszyna, wzorem niektórych rad gmin i miast, powsta³ 
siê razem tylko na posiedzeniach komisji i sesjach Rady w naszej gminie klub radnych. Klub przyj¹³ nazwê „Jednoœæ”.
Gminy. Niestety podczas posiedzeñ jest zbyt ma³o czasu na Powstanie klubu œwiadczy o ¿ywym zainteresowaniu 
wspólne omówienie istotnych spraw i dyskusje nad nimi.naszych radnych sprawami gminy i chêci¹ aktywnego udzia³u 

Po rocznej pracy w Radzie doszliœmy do wniosku, ¿e w pracach na rzecz nowoczesnego rozwoju gminy Kruszyna. 
aby skuteczniej siê realizowaæ w pracy na rzecz Gminy trzeba Zmiana ustroju w Polsce i przyst¹pienie do struktur 
spotykaæ siê czêœciej ni¿ na komisjach i sesjach, by omówiæ Unii Europejskiej stawia przed gminami nowe wyzwania,
najpilniejsze sprawy dotycz¹ce naszych miejscowoœci. a szanse rozwoju zale¿¹ nie tylko od pieniêdzy z bud¿etu 

Bardzo liczymy na Pana Wójta, i¿ pozwoli nam na pañstwa, ale równie¿ od aktywnoœci przedstawicieli w³adz 
sta³e zagoœciæ na ³amach „G³osu Gminy”, gdzie na bie¿¹co gminnych w pozyskiwaniu i wykorzystaniu funduszy zarówno 
bêdziemy starali siê Pañstwa informowaæ o pracy Klubu. krajowych, jak i unijnych, przy aktywnym wsparciu rady gminy.

Klub Radnych jest organizmem ¿ywym, który bêdzie Klub radnych „Jednoœæ” nie powsta³ do wywo³ywania 
siê rozwija³ i prê¿nie dzia³a³. Zgodnie z przyjêtym konfliktów, lub walki z w³adzami gminy, tylko do rzetelnej
Regulaminem cz³onkiem Klubu mo¿e zostaæ ka¿dy Radny, i uczciwej wspó³pracy dla zrównowa¿onego rozwoju ca³ej 
który wyrazi do tego dobr¹ wolê i chêæ. Dlatego mamy gminy od £êgu i Kijowa poprzez Wik³ów, Kruszynê, 
nadziejê, ¿e pozostali radni zechc¹ skorzystaæ z zaproszenia i Bogus³awice, Baby, Jacków, Lgotê Ma³¹, Pieñki Szczepockie, 
wezm¹ czynny udzia³ w pracach naszego klubu.Teklinów po Widzów i Widzówek. 

Istotnym faktem jest równie¿ to, ¿e w posiedzeniach Chcemy, aby Rada Gminy wspierana przez nasz 
Klubu mog¹ uczestniczyæ zaproszeni goœcie, tj. so³tysi i co Klub mia³a wiêkszy wp³yw na sprawy zwi¹zane
najwa¿niejsze zwykli mieszkañcy naszej gminy, którzyz funkcjonowaniem naszej Gminy. Chcemy wspieraæ Wójta
w wa¿nych sprawach mog¹ byæ cenionym g³osem w wa¿nych sprawach, które bêd¹ realizowane za naszej 
doradczym. Pozwoli to na dog³êbne i wnikliwe zapoznanie siê kadencji, ale liczymy równie¿, ¿e nie bêdziemy stawiani przed 
z ich opiniami i uwagami. faktami dokonanymi i mo¿emy liczyæ na dok³adne 

Czterdzieœci lat minê³o …
Zbigniew Zasêpa

W grudniu 2007r. Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w £êgu 
obchodzi³a jubileusz 40 - lecia swojego istnienia. Na podstawie 
decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w £odzi z dnia 
16 grudnia 2007r. zosta³a wpisana do Rejestru Stowarzyszeñ
i uzyska³a umocowanie prawne do rozpoczêcia dzia³alnoœci.

Z grona 22. cz³onków za³o¿ycieli zdecydowana 
wiêkszoœæ ju¿ nie ¿yje, a ¿aden ¿yj¹cy nie jest ju¿ czynnym 
cz³onkiem jednostki.

Dzia³alnoœæ w ma³ej i biednej miejscowoœci, od pocz¹tku 
funkcjonowania jednostki nie by³a ³atwa. Organizacja podobnie, 
jak wiêkszoœæ jednostek OSP z terenu gminy ma w swoim 
dorobku wyniki daj¹ce powody do satysfakcji, ale równie¿ okresy 
do których myœli wracaj¹ niechêtnie.

Dobry, stabilny poziom organizacyjny OSP £êg rozpocz¹³ siê w koñcu lat 80-tych ubieg³ego wieku. Wtedy nast¹pi³a zmiana 
pokoleniowa we w³adzach jednostki. Cz³onkami Zarz¹du zostali wybrani nowi cz³onkowie, a funkcjê Prezesa obj¹³ druh Stanis³aw 
Trejtowicz. Dope³nieniem zmian na lepsze by³o oddanie do u¿ytku we wrzeœniu 1990r. nowego murowanego budynku stra¿y, który 
zast¹pi³ dotychczasow¹ drewnian¹ ,,ryglówkê”.

Od tego czasu jednostka w miarê swoich mo¿liwoœci dobrze realizuje zadania zapisane w ustawie o ochronie 
przeciwpo¿arowej i swoim statucie. Adekwatnie do posiadanych zasobów kadrowych i technicznych uczestniczy w akcjach 
gaœniczych, zwalczaniu klêsk ¿ywio³owych i innych zdarzeniach. Skutecznie rywalizuje z pozosta³ymi jednostkami w Gminnych 
Zawodach Sportowo  Po¿arniczych, co potwierdza ma³a kolekcja pucharów Wójta Gminy.

Dzia³alnoœæ wszystkich cz³onków OSP opiera siê na pracy spo³ecznej. Wiêc wszystkim by³ym i obecnym cz³onkom 
jednostki nale¿¹ siê s³owa uznania i podziêkowania za wysi³ek i czas przeznaczony na stworzenie jednostki i jej funkcjonowanie 
przez ca³e 40-lecie. Na ³amach gazety nie ma mo¿liwoœci wymieniæ nazwisk tych wszystkich osób. Jednak na imienne podkreœlenie  
zas³u¿yli Zenon Kowalski za doprowadzenie do utworzenia i zarejestrowania jednostki, byli prezesi: Franciszek W³odarczyk, 
W³adys³aw Ca³a, Andrzej Zasêpa, Zdzis³aw Szyd³owski, Stanis³aw Trejtowicz i obecny Leszek Jaros, byli naczelnicy: Kazimierz 
Nawrot, Roman Piechowicz, Grzegorz W³odarczyk, Zbigniew Zasêpa oraz obecny wieloletni naczelnik Jacek Piechowicz.

 Funkcjonowanie OSP £êg, podobnie jak innych jednostek ochotniczych w czêœci dotycz¹cej spraw operacyjnych 
finansowana jest z bud¿etu Gminy Kruszyna. Natomiast w zakresie organizacyjnym, OSP utrzymuje siê jedynie ze sk³adek 
cz³onkowskich i wypracowanych w³asnych dochodów, których w ostatnim okresie nie by³o, wobec czego nie odby³a siê nawet 
skromna uroczystoœæ upamiêtniaj¹ca tak piêkny jubileusz.                                                                                                                +
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- wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy,Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci 
- rachunkowoœci, doradztwa lub us³ug informatycznych.

Ponadto kryterium warunkuj¹cym uzyskanie nierolniczej
pomocy jest udokumentowanie poniesionych przez Zbigniew Ociepa - Œl¹ski Oœrodek Doradztwa Rolniczego
beneficjenta kosztów: kwalifikowanych, czyli kosztów netto,
o których zwrot mo¿e ubiegaæ siê beneficjent; mog¹ byæ one W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
poniesione po 2007 roku w formie rozl iczenia 2007-2013 znajduje siê miêdzy innymi dzia³anie: 
bezgotówkowego albo gotówkowego do wysokoœci10 tys. z³ ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej.
(poniesione przed zawarciem umowy).Celem dzia³ania jest ró¿nicowanie dzia³alnoœci 

Do kosztów kwalifikowanych zalicza siê koszty:rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez 
- budowy, przebudowy lub remontu po³¹czonegorolników, domowników, dzia³alnoœci nierolniczej lub zwi¹zanej 
z modernizacj¹ mieszkalnych obiektów budowlanych wrazz rolnictwem. Wp³ynie to na tworzenie pozarolniczych Ÿróde³ 
z zakupem instalacji technicznej oraz kosztów rozbiórkidochodów, promocjê zatrudniania poza rolnictwem w zakresie 
i utylizacji materia³ów szkodliwych pochodz¹cych z rozbiórki,produkcji lub us³ug na obszarach wiejskich.
- nadbudowy, przebudowy lub remontu po³¹czonegoDzia³anie to mo¿e przyj¹æ ró¿ne formy dzia³ania
z modernizacj¹ istniej¹cych budynków mieszkalnych wrazi ró¿n¹ skalê, zawsze bêdzie dotyczyæ podejmowania nowych 
z instalacj¹ techniczn¹ oraz kosztów rozbiórki i utylizacji dzia³añ o charakterze gospodarczym.
materia³ów szkodliwych pochodz¹cych z rozbiórki,O pomoc mo¿e ubiegaæ siê osoba fizyczna, która jest 
- zagospodarowania terenu,pe³noletnia i nie ukoñczy³a 60 roku ¿ycia, która jest 
- zakupu maszyn, urz¹dzeñ, narzêdzi, wyposa¿enia i sprzêtu,ubezpieczona na podstawie Ustawy z 20 grudnia 1990r.
- zakupu sprzêtu komputerowego i oprogramowania o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników, jako rolnik, który 
s³u¿¹cego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej dzia³alnoœci uzyska³ w drodze decyzji dop³aty bezpoœrednie, domownik lub 
nierolniczej,ma³¿onek rolnika.
- zakupu œrodków transportu, z wy³¹czeniem zakupu Na dofinansowanie mo¿e liczyæ projekt, który jest 
samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej uzasadniony ekonomicznie, spe³nia obowi¹zuj¹ce przepisy 
ni¿ 8 osób wraz z kierowc¹ w  wysokoœci nieprzekraczaj¹cej :oraz jest realizowany przez osobê, która ma miejsce 
- 75% inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji,zamieszkania na terenie gminy wiejskiej, gminy wiejsko
w przypadku dzia³alnoœci nierolniczej w zakresie œwiadczenia - miejskiej z wy³¹czeniem miast powy¿ej 5 tys. mieszkañców.
us³ug transportowych,Beneficjentowi pomoc zostanie przyznana, je¿eli:
- 50% inwestycji kosztów kwalifikowanych operacji- operacja bêdzie realizowana w jednym lub w dwóch etapach,
- w przypadku dzia³alnoœci nierolniczej w zakresie - z³o¿enie wniosku o p³atnoœæ poœredni¹ nast¹pi w terminie 24 
œwiadczenia innych us³ug ni¿ us³ugi transportowe,miesiêcy od daty zawarcia umowy,
- rat zap³aconych tytu³em wykonania umowy, leasingu, - zakoñczenie realizacji operacji i z³o¿enie wniosku o p³atnoœæ 
nieprzekraczaj¹cych ceny netto nabycia rzeczy, o których ostateczn¹ nast¹pi w terminie:
mowa wczeœniej, je¿eli przeniesienie w³asnoœci tych rzeczy a) 36 miesiêcy od dnia zawarcia umowy  w przypadku operacji 
na beneficjenta nast¹pi w okresie realizacji operacji lecz nie realizowanych w dwóch etapach,
póŸniej ni¿ do dnia z³o¿enia wniosku o p³atnoœæ ostateczn¹.b) 24 miesi¹ce lecz nie póŸniej ni¿ do czerwca 2015r. 
Do kosztów kwalifikowanych zaliczamy tak¿e koszty ogólne, (p³atnoœæ ostateczna bêdzie obejmowaæ nie mniej ni¿ 25% 
które s¹ bezpoœrednio zwi¹zane z przygotowaniem, nie mog¹ ³¹cznej planowanej wysokoœci pomocy).
one przekroczyæ 10% pozosta³ych kwalifikacyjnych obejmuj¹ Wsparcie bêdzie udzielane z tytu³u podjêcia lub 
one:rozwoju dzia³alnoœci w zakresie:
- przygotowanie dokumentacji technicznej (np. kosztorysów),- us³ug dla gospodarstw rolnych lub leœnictwa,
- op³aty za patenty lub licencje,- us³ug dla ludnoœci,
- sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz - drobnej wytwórczoœci, rzemios³a lub rêkodzielnictwa,
koszty zwi¹zane z kierowaniem robotami budowlanymi.- sprzeda¿y hurtowej lub detalicznej,
Do kosztów kwalifikowanych zaliczymy równie¿ koszty - robót i us³ug budowlanych oraz instalacyjnych,
transportu do miejsca realizacji oraz koszt monta¿u.- us³ug turystycznych oraz zwi¹zanych ze sportem, rekreacj¹ i 
Refundacji podlegaj¹ koszty kwalifikacyjne poniesione przez wypoczynkiem,
beneficjenta, nie wiêcej ni¿ 50% kosztów kwalifikacyjnych.- us³ug transportowych, us³ug komunalnych,
Maksymalny zwrot œrodków jednemu beneficjentowi- przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów 
w ramach dzia³ania w okresie realizacji programu nie mo¿e leœnych,
przekroczyæ 100 tys. z³otych.                                                 +- magazynowanie lub przechowywanie towarów,

Do Klubu Radnych nale¿¹ nastêpuj¹ce osoby: posiedzeniu Sesji Rady Kruszyna w dniu 28.12.2007r.
1. Pan Mariusz Dobrakowski - przewodnicz¹cy klubu Cz³onkowie Klubu s¹ otwarci na wszelkie Pañstwa 
(Widzów) pomys³y, oraz inicjatywy spo³eczne i chêtnie s³u¿¹ Pomoc¹
2. Pan Józef W¹sikiewicz - wiceprzewodnicz¹cy klubu w sprawach gminnych. Informujemy równie¿, ¿e posiedzenia 
(Teklinów) Rady Gminy s¹ otwarte i ka¿dy mieszkaniec mo¿e siê im 
3. Pani S³awomira Zatoñ - sekretarz klubu (Widzówek) przys³uchiwaæ (bez mo¿liwoœci zabierania g³osu). 
4. Pan Stanis³aw Kulej - cz³onek klubu (Baby) Korzystaj¹c z okazji cz³onkowie Klubu Radnych 
5. Pan Jacek Jêdrzejkiewicz - cz³onek klubu (Widzów) „Jednoœæ” pragn¹ w tym rozpoczêtym 2008 roku ¿yczyæ 
6. Pan Henryk Domaga³a - cz³onek klubu (Lgota Ma³a) wszystkim czytelnikom zdrowia, spokoju, pomyœlnoœci, oraz 
7. Pan Henryk Kowalski - cz³onek klubu (Bogus³awice) spe³nienia wszystkich nawet tych najskrytszych marzeñ, zaœ 
8. Pan Tomasz Klekot - cz³onek klubu (Kruszyna) Panu Wójtowi, pracownikom Urzêdu Gminy, pozosta³ym 
9. Pan Andrzej Dyksy - cz³onek klubu (Widzów) Radnym i So³tysom dodatkowo satysfakcji z wykonywanej 
Klub Radnych zosta³ zg³oszony przewodnicz¹cemu rady na pracy i dobrych pomys³ów dla naszej Gminy.                          +
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Reforma rolna.Z kroniki Urzêdu Gminy - czêœæ I
Folwarki dóbr Lubomirskich objête zosta³y reform¹ roln¹

Wybra³a Marzena ¯emejda-Przerada i rozparcelowane. W pa³acu kruszyñskim utworzono Pañstwowy 
Dom Dziecka. Budynek administracyjny zajê³a Szko³a 

Poni¿ej zostaj¹ zamieszczone ciekawe fragmenty kroniki, Podstawowa.
prowadzonej przez Urz¹d Gminy Kruszyna, a dotycz¹ce ca³ej Powstanie Gminnej Spó³dzielni
gminy. W marcu 1948r. w Kruszynie tworzy siê Gminna Spó³dzielnia 
Przynale¿noœæ administracyjna ,,Samopomoc Ch³opska” która zajmuje na magazyny czêœæ 
Wieœ Kruszyna powsta³a prawdopodobnie w wieku XIII. w IV wieku budynków gospodarczych maj¹tku.
administracyjnie Kruszyna nale¿a³a do powiatu wieluñskiego. W latach piêædziesi¹tych powstaje Spó³dzielnia Produkcyjna
Nale¿y nadmieniæ, ¿e wymieniona w roku 1337 po raz pierwszy w Kruszynie a nastêpnie w Wik³owie. Po krótkim istnieniu 
w Ÿród³ach Kruszyna jest parafi¹ i posiada koœció³, do którego spó³dzielnie te zostaj¹ rozwi¹zane.
oprócz niej nale¿y jeszcze jedna, niewymieniona z nazwy, wieœ. Powstanie Kó³ka Rolniczego.
Stosunki ekonomiczne i w³asnoœciowe w XVI/XVII w. Roku 1956 prawie we wszystkich wsiach gminy powstaj¹ Kó³ka 
W roku 1520 w Kruszynie istnieje ju¿ folwark licz¹cy 11 ³anów oraz Rolnicze, z których najbardziej dynamicznie rozwija siê Kó³ko 
m³yn. Prócz tego 3 ³any by³y w posiadaniu plebana. O so³tysie Rolnicze w Kruszynie.
Ÿród³a nic nie wspominaj¹. Wieœ by³a w³asnoœci¹ prywatn¹ Zmiany administracyjne granic gminy.
hetmañskiej rodziny Koniecpolskich, która mieszka³a tutaj zanim Nadmieniæ nale¿y ¿e w 1952r. obszar gminy uleg³ znacznemu 
przenios³a siê na Ukrainê. zmniejszeniu. W wyniku zmian granic pomiêdzy województwem 
Stosunki gospodarcze w XIX w. ³ódzkim a katowickim gmina zmniejszona zosta³a o Borowno, 
W drugiej po³owie XIX wieku maj¹tek dominalny Kruszyna sk³ada Rusinów, Adamów, Broniszew.
siê z 5029 mórg ziemi, w tym gruntów ornych 1491 mórg, ³¹k 161 Gromadzka Rada Narodowa w £êgu.
mórg, lasów  3011 mórg, pastwisk  272 mórg, nieu¿ytków i placy W roku 1955 powstaje Gromadzka Rada Narodowa w £êgu, do 
- 94 mórg. Istnia³y dwie gorzelnie, dwie cegielnie, wapiennik oraz której nale¿y równie¿ Kijów i Szczepocice. Po jej zlikwidowaniu
dwa m³yny wodne. Kruszyna liczy 62 domy i 734 mieszkañców, w 1958r. do GRN w Kruszynie powracaj¹ znów £êg i Kijów. W roku 
folwark: 14 domów i 86 mieszkañców, Kruszyna poduchowna - 11 1965 zlikwidowany zostaje Pañstwowy Dom Dziecka w Kruszynie. 
domów i 38 mieszkañców oraz Kruszyna - osada proboszcza 2 Kilkudziesiêciohektarowe gospodarstwo pomocnicze tej placówki 
domy i 2-ch mieszkañców. W pobliskich wsiach, w których oraz budynki gospodarcze przejmuje Rolnicza Spó³dzielnia 
mieszcz¹ siê folwarki dóbr Kruszyna licz¹ zagród: Bogus³awice Produkcyjna w Zdrowej. Obiekt pa³acowy i park pozostaje 
- 36, £êg - 34, Kijów - 22, Klekoty - 5, Adamów - 2, Rusinów - 6, niezagospodarowany. W wyniku reorganizacji gospodarki 
Cegielnia - 6, Sadzawki - 2, Osiny - 1. narodowej pog³êbiaj¹ siê coraz bardziej trudnoœci ekonomiczne 
Urz¹d Gminy. Szko³a. Kruszyny. W roku 1971 zlikwidowana zosta³a Gminna Spó³dzielnia 
W czasach powstania koœciuszkowskiego Kruszyna jest siedzib¹ ,,Samopomoc Ch³opska” w Kruszynie jako samodzielna 
dozorcy  urzêdnika, który z ramienia w³adz powstañczych jednostka. Maj¹tek jej i dzia³alnoœæ na terenie gminy przejmuje GS 
sprawuje na okolicznym terenie opiekê nad ch³opstwem, sprawuje w K³omnicach. W rok póŸniej zlikwidowane zosta³o Nadleœnictwo 
nadzór nad rolnictwem i bezpieczeñstwem publicznym oraz Pañstwowe w Kruszynie, którego dzia³alnoœæ przejmuje 
stanem dróg i mostów. Istnieje ju¿ tu wówczas jednoklasowa Nadleœnictwo w Radomsku. Notuje siê brak zainteresowania 
szko³a wiejska z jednym nauczycielem. W roku 1812 interesy wsi mieszkañców rolnictwem. W samej wsi Kruszyna porzucono 
reprezentuje wójt, który wspólnie z w³aœcicielem wsi ponad 200 ha gruntów znajduj¹cych siê g³ównie w du¿ych 
i proboszczem wchodzi w sk³ad tzw. dozoru szkolnego  kompleksach wydzielonych w wyniku przeprowadzonej w 1971r. 
zajmuj¹cego siê utrzymaniem szko³y. Szko³a i siedziba gminy komasacji gruntów. Wiêkszoœæ mieszkañców Kruszyny
mieœci³y siê razem, w jednym drewnianym budynku. (przyp. red. i okolicznych wsi podjê³o pracê w przemyœle, doje¿d¿aj¹c 
znajduj¹cym siê w budynku przy ul. Koœciuszki 1). Wzmiankê codziennie do Czêstochowy lub Radomska. W latach 1972 - 73 
o Urzêdzie Gminy spotyka siê równie¿ w dokumencie s¹dowym zlikwidowane zosta³y dwie szko³y w Wik³owie i £êgu. Wsie £êg
z roku 1882, rozstrzygaj¹cym spór pomiêdzy wsi¹ a dworem. i Kijów staj¹ siê wsiami zanikowymi, pozostaje tam wiele wolnych 
Budowa budynku Urzêdu. budynków, których w³aœciciele wyprowadzili siê.
Krótko przed I wojn¹ œwiatow¹, mieszkañcy wsi na miejscu gdzie Utworzenie Gminy Kruszyna.
sta³ wal¹cy siê budynek drewniany szko³y i gminy  nowy murowany W okres ie  zaborów Kruszyna na le¿y do powiatu 
lokal gminy wybudowali. Urzêdowa³ w nim wójt z przysiê¿nymi noworadomszczañskiego (radomszczañskiego) w gubernii 
i pisarzem. Szko³ê przeniesiono wówczas do budynku wynajêtego piotrkowskiej. Teren Kruszyny podlega jurysdykcji s¹du pokoju
od jednego z mieszkañców wsi. Oprócz szko³y wiejskiej istnia³a w Noworadomsku (Radomsku). Jest siedzib¹ wiejskiej gminy 
w folwarku odrêbna szkó³ka, do której uczêszcza³y dzieci s³u¿by zbiorczej od 1864r. tj. od czasu uw³aszczenia ch³opów w zaborze 
folwarcznej i z ochronki prowadzonej przez Ró¿ê Lubomirsk¹. 21 rosyjskim. W sk³ad gminy wchodz¹ m.in. takie gromady jak: 
maja 1920r., od uderzenia pioruna w Kruszynie, wybuch³ po¿ar. Borowno, Broniszew Nowy, Grabowa, K³omnice, Lipicze. 
Sp³onê³o ponad 60 budynków, w tym równie¿ budynek szko³y. Po Samorz¹dowymi organami gminy s¹ wówczas Zgromadzenie 
po¿arze po³¹czono obie szko³y i znaleziono dla niej lokum Gminne i wójt, bêd¹cy organem wykonawczym gminy
w jednym z dworskich budynków. Z dniem 1 wrzeœnia 1928r. i przewodnicz¹cym Zgromadzenia. Dekretem Naczelnika 
Kuratorium Szkolne podnios³o stopieñ organizacyjny szko³y do Pañstwa z dnia 27 listopada 1918r. powo³ano w gminach wiejskich 
trzech oddzia³ów, w nastêpnym roku do piêciu, a w 1930r. do by³ego Królestwa Kongresowego  Rady Gminne, a ich 
siedmiu oddzia³ów. przewodnicz¹cymi byli z urzêdu wójtowie. W okresie okupacji 
 Stra¿ Ogniowa w Kruszynie. niemieckiej do Gminy w Kruszynie przy³¹czono na okres 
W roku 1912 w Kruszynie utworzona zosta³a Ochotnicza Stra¿ przejœciowy Prusicko. Po wyzwoleniu na mocy ustawy KRN z 11 
Ogniowa. Za³o¿ycielem i prezesem tej organizacji by³ Hieronim wrzeœnia 1944r. powo³ano w Kruszynie Gminn¹ Radê Narodow¹.
Lubomirski - w³aœciciel maj¹tku w Kruszynie. On to ze swych Rada ta posiada 3 komisje: finansowo  bud¿etow¹, oœwiatow¹ 
gruntów wydzieli³ dla stra¿y plac pod budowê remizy, podarowa³ oraz kontroln¹. Oprócz GRN  funkcjonuje Zarz¹d Gminy, któremu 
potrzebn¹ do jej budowy iloœci drewna oraz zakupi³ sprzêt przewodniczy Wójt. Pierwszym powojennym wójtem w Kruszynie 
po¿arniczy. jest Ob. Kaczor zamieszka³y w Borownie. W obecnej postaci 
Rozwój rzemios³a. gmina w Kruszynie powo³ana zosta³a z dniem 1 stycznia 1973r. 
Na pocz¹tku naszego stulecia w Kruszynie powstaj¹ dwa tartaki Uchwa³¹ Wojewódzkiej Rady Narodowej w £odzi. W sk³ad gminy 
napêdzane lokomobilami. W Kruszynie kilku rzemieœlników wesz³y dwie by³e GRN w Kruszynie i Teklinowie obejmuj¹ce wsie: 
specjalizuje siê w kowalstwie. Dzie³ami miejscowych mistrzów s¹ Baby, Bogus³awice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Ma³a, £êg, 
kute z ¿elaza bramy i ogrodzenia pa³acowe, elementy ozdobne w Pieñki Szczepockie, Teklinów, Widzów i Widzówek. Gmina 
miejscowym koœciele, a nawet ogrodzenie pomnika A. Mickiewicza obejmuje obszar 9324 km. Ludnoœæ gminy wynosi 5460 
stoj¹cego na Krakowskim Przedmieœciu w Warszawie. mieszkañców (przyp. red. stan na rok 1977)                                  +
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„Kiedy przeczytam now¹ ksi¹¿kê, to tak jakbym znalaz³ nowego przyjaciela, a gdy 
przeczytam ksi¹¿kê, któr¹ ju¿ czyta³em  to tak jakbym spotka³ siê ze starym przyjacielem”
Renata W³odarek

Tym starym i m¹drym przys³owiem chiñskim, biblioteki z terenu gminy zachêcaj¹ wszystkich mieszkañców i innych 
zainteresowanych do korzystania ze swoich zbiorów i us³ug.
Ksiêgozbiór bibliotek to 23459 woluminów, w 2007r. zakupiono 1095 woluminów - nowoœci wydawniczych z ró¿nych dziedzin. 
Ksiêgozbiór bibliotek obejmuje: literaturê piêkn¹ dla doros³ych, m³odzie¿y i dzieci (w tym ksi¹¿ki z nowego kanonu lektur)oraz 
literaturê popularno- naukow¹ z zakresu filozofii, psychologii, ekonomii, pedagogiki, biologii, geografii i historii. 
Ponadto w bibliotekach znajduj¹ siê czytelnie internetowe (GBP Kruszyna - 3 stanowiska, Filia w Widzowie  1 stanowisko),
z mo¿liwoœci¹ bezp³atnego kserowania i drukowania.
Godziny otwarcia:

GBP w Kruszynie: Filia GBP w Widzowie:
Poniedzia³ek 9:00 - 17:00 Poniedzia³ek 12:00 - 17:00    
Wtorek 9:00 - 17:00 Wtorek 12:00 - 17:00
Œroda 9:00 - 17:00 Czwartek 12:00 - 17:00
Czwartek 8:00 - 16:00 Pi¹tek 12:00 - 17:00
Pi¹tek 9:00 - 17:00

Wnioski o przyznanie Statuetki Starosty
Marzena ¯emejda-Przerada

W grudniu 2007 roku Wójt Gminy z³o¿y³ dwa wnioski o przyznanie wyró¿nienia - statuetki starosty czêstochowskiego „Za wybitne 
osi¹gniêcia dla powiatu”. 

W dziedzinie - SAMORZ¥DNOŒÆ zg³oszono Pana Zenona Kowalskiego z Kruszyny, by³ego Wójta gminy Kruszyna, wieloletniego 
dzia³acza samorz¹dowego, Przewodnicz¹cego Rady Gminy a dziœ aktywnego cz³onka stowarzyszenia Towarzystwo Przyjació³ Kruszyny.

Pan Zenon Kowalski pracê zawodow¹ rozpocz¹³ 16 sierpnia 1954 roku w Szkole 
Podstawowej w Szczepocicach jako nauczyciel. W paŸdzierniku 1955r. obj¹³ 
stanowisko kierownika Szko³y podstawowej w £êgu. W roku 1972 powo³any zosta³ 
pe³nomocnikiem ds. utworzenia gminy Kruszyna, a w latach 1973  1998 pe³ni³ funkcjê 
najpierw Naczelnika Gminy, a póŸniej Wójta Gminy. Od roku 1998 do 2006r pe³ni³ 
funkcjê Przewodnicz¹cego Rady Gminy w Kruszynie. 

Jako wieloletni dzia³acz spo³eczny na obszarze gminy, by³ego województwa 
czêstochowskiego a obecnie powiatu czêstochowskiego, mo¿na powiedzieæ, ¿e jest 
cz³owiekiem, który stworzy³ gminê Kruszyna w obecnej postaci, od momentu jej 
powstania, tj. od roku 1973. Swymi dzia³aniami zainicjowa³ powstanie: 
- infrastruktury dróg gminnych i transportu rolnego, 
- placówek oœwiatowych i obs³uguj¹cych je Gminnego Zespo³u Oœwiaty,
- Domu Nauczyciela,
- punktów, w których œwiadczone s¹ us³ugi medyczne dla wszystkich mieszkañców 
gminy,
- Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej.

Dziêki jego staraniom gmina otrzyma³a podwaliny pod  stelefonizowanie, 
zwodoci¹gowanie i czêœciowo skanalizowanie. Stworzy³ dogodne warunki dla osób 

chc¹cych prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ oraz wypoczywaæ na terenie gminy Kruszyna, która posiada liczne tereny rekreacyjne
i letniskowe w malowniczej dolinie Warty.

Obecnie prê¿nie dzia³a w stowarzyszeniu Towarzystwo Przyjació³ Kruszyny. Jest wspó³organizatorem: Plenerów Malarskich, 
Konkursów Fotograficznych o zasiêgu powiatowym. 
W czasie swej pracy w administracji da³ siê poznaæ jako dobry organizator, cz³owiek twórczo zaanga¿owany w naj¿ywotniejsze problemy 
gminy i jej mieszkañców.

W dziedzinie SPORTU I TURYSTYKI zg³osiliœmy Pana Stanis³awa Rorata
z Widzowa, Prezesa Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego "Polonia  Unia 
Widzów"

Pan Stanis³aw Rorat jest d³ugoletnim, spo³ecznym dzia³aczem w dziedzinie 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W latach 1986  1997 pe³ni³ funkcjê prezesa 
klubu sportowego "Unia" Widzów. By³ inicjatorem i organizatorem powstania w 1997r. 
Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego "Polonia" Widzów, w szeregach którego 
dzia³a m³odzie¿ szkolna.

Pe³ni¹c nieprzerwanie funkcjê prezesa tego klubu doprowadzi³ do 
znacz¹cych osi¹gniêæ organizacyjnych i sportowych. Obecnie klub posiada trzy 
zespo³y pi³ki no¿nej w ró¿nych kategoriach wiekowych. Dru¿yna seniorów wystêpuje
w klasie "A" rozgrywek Podokrêgu Czêstochowa. Juniorzy uczestnicz¹ w rozgrywkach 
juniorów m³odszych Okrêgu Czêstochowa. Jednoczeœnie prowadzony jest 
systematyczny nabór i szkolenie sportowe najm³odszych, stanowi¹cych dru¿ynê 
trampkarzy.

Pan Stanis³aw Rorat jest doskona³ym organizatorem ¿ycia sportowego wœród 
dzieci i m³odzie¿y. Zajmuje siê wieloma sprawami organizacyjnymi klubu, zabiega o jak najlepsze wyposa¿enie w sprzêt sportowy. Przy 
pomocy cz³onków klubu przyczyni³ siê do modernizacji boiska sportowego, nie szczêdz¹c w³asnego czasu i wysi³ku. Powsta³a nowa murawa, 
dodatkowo boisko treningowe oraz trybuny dla publicznoœci. Skutecznie poszukuje sponsorów, wspieraj¹cych finanse klubu. Corocznie 
organizuje na prze³omie czerwca  lipca "Dni Sportu" w Widzowie.                                                                                                                    +
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Co s³ychaæ w Gminnym Przedszkolu w Widzowie?
Marzanna Czajka, Iwona Zatoñ

,,Miko³ajki w Teatrze” - 5 grudnia 2007r. uczestniczyliœmy w spektaklu ,,Jaœ i Ma³gosia” re¿yserowanym przez Roberta 
Doros³awskiego. Historia o Jasiu i Ma³gosi, z³ej Babie-Jadze opowiedziana na nowo w czêstochowskim Teatrze. Ca³a galeria 
barwnych postaci, œwietne piosenki dostarczy³y dzieciom mnóstwo radosnej zabawy.

Po spektaklu Miko³aj wrêcza³ naszym dzieciom prezenty, przygotowane ze œrodków przedszkola i sponsora Pana 
Kazimierza Musia³a.

Serdecznie dziêkujemy Panu K. Musia³owi za wieloletni¹ wspó³pracê i pomoc rzeczow¹ w przygotowaniu ró¿nych 
uroczystoœci (zakup strojów na wystêpy, ceg³y na œciankê dzia³ow¹, s³odycze, owoce i inne).
,,Wielki Bal Karnawa³owy” w Gminnym Przedszkolu w Widzowie odby³ siê dnia 12 stycznia 2008r. Rodzice stanêli na wysokoœci 
zadania przeœcigaj¹c siê w pomys³owym szyciu lub kupnie kostiumów.

Dzieci prezentowa³y siê wspaniale, wprost bajkowo. Pod kierunkiem wodzireja, wspólnie z paniami, dzieci bawi³y siê 
œwietnie w rytm znanych i lubianych utworów. Panie z kuchni przygotowa³y smakowity poczêstunek w formie owoców i pysznego 
ciasta.                                                                                                                                                                                               +
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Co s³ychaæ w Gminnym Przedszkolu
w Kruszynie?
Ewa Lis, Jolanta Mostowska

i starszaka. Nauczycielki mgr Ewa Lis, mgr Beata Mucha 
wrêczy³y dzieciom pami¹tkowe zdjêcia ,,w todze”, oraz ,,ro¿ki 
s³odkich obfitoœci”. 

Innym uroczystym wydarzeniem by³a Wigilia,
w której uczestniczyli rodzice, dziadkowie, oraz zaproszeni 

Tradycj¹ naszego przedszkola jest organizowanie goœcie. Wspólne dzielenie siê op³atkiem, œpiewanie kolêd, 
zajêæ otwartych, uroczystoœci oraz imprez przedszkolnych by³o mi³ym akcentem wprowadzaj¹cym w nastrój œwi¹teczny. 
z udzia³em dzieci, rodziców oraz zaproszonych goœci. I tak, Du¿¹ popularnoœci¹ cieszy siê zawsze uroczystoœæ 
w paŸdzierniku odby³a siê wa¿na impreza ,, Pasowanie na zorganizowana w karnawale. W tym roku grupa starsza 
przedszkolaka i starszaka”, wziê³y w niej udzia³ wszystkie przedstawi³a ,, Jase³ka”, a grupa m³odsza ,,Zimow¹ 
dzieci nowo przyjête do przedszkola, oraz dzieci z grupy opowieœæ”. Po wystêpach, owacyjnie nagrodzonych 
szeœciolatków. Wystêpy dzieci przeplatane by³y barwnym oklaskami, dzieci odwiedzi³ ,,Miko³aj”, który obdarowa³ 
widowiskiem pt. “Œwiat magii na weso³o” Dzieci, rodzice wszystkich przedszkolaków, oraz dzieci przyby³e z terenu 
i nauczyciele byli nie tylko obserwatorami magicznych gminy Kruszyna prezentami. Kolejnym punktem uroczystoœci 
sztuczek ,,Apollina, i wró¿ki”, ale czynnie uczestniczy³y by³ wspólny poczêstunek, a nastêpnie zabawy i konkursy 
w konkursach i sztuczkach magicznych. Na zakoñczenie przy muzyce z czynnym udzia³em dzieci, rodziców
uroczystoœci wszystkie dzieci zosta³y pasowane przez i nauczycieli. Dzieñ ten na pewno dzieci zapamiêtaj¹ na 
dyrektor mgr Jolantê Mostowsk¹ na przedszkolaka d³ugo, gdy¿ bawi³y siê wspaniale.                                          +
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naszej spo³ecznoœci, któremu towarzyszy³y ogromne emocje: radoœæ, 
zadowolenie ale i wzruszenie. Pod koniec ferii dzieci spotka³a jeszcze 
jedna niespodzianka. Nasze skromne, ale gwarne i weso³e progi, 
odwiedzi³ Zastêpca Wójta Gminy Kruszyna, Pan Zbigniew Zasêpa, który 
uleg³ panuj¹cej tutaj atmosferze i po wstêpnej czêœci oficjalnej przy³¹czy³ 
siê do wspólnej gry z dzieæmi. Nastêpnie wrêczy³ okolicznoœciowe 
dyplomy uznania w zajêciach w œwietlicy, co sprawi³o im ogromn¹ 
satysfakcjê. Mimo, ¿e zimowa aura nie dopisa³a minione, niestety ju¿, 
ferie uwa¿am za udane.

Na taki finalny efekt z³o¿y³a siê praca wielu osób. Sk³adam 
serdeczne podziêkowania wszystkim, którzy wziêli udzia³
w przygotowaniach akcji Stowarzyszenia lub w jakikolwiek inny sposób 
przyczynili siê do jego sukcesu.

Szczególnie dziêkujê opiekunom za poœwiêcenie swojego 
czasu, za zaanga¿owanie, inicjatywê oraz wszystkim, którzy wspierali 
nas materialnie i mentalnie.

Wyj¹tkowe podziêkowania kierujê do dzieci i m³odzie¿y za 
bardzo liczne i aktywne uczestniczenie w zajêciach w œwietlicy. Czas 
spêdzony z Wami  to dla nas sama przyjemnoœæ. Dziêki Wam 
przekonaliœmy siê jakim wspania³ym i wartoœciowym potencja³em 
dysponujemy, co pozwala optymistycznie spogl¹daæ w przysz³oœæ.

Dziêki wspólnym wysi³kom i pracy w d¹¿eniu do okreœlonego 
celu mo¿na naprawdê wiele osi¹gn¹æ  wystarczy tylko chcieæ - czego 
oprócz dobrego zdrowia ¿yczê wszystkim na ten Nowy Rok.                  +

Innowacyjna inicjatywa Stowarzyszenia Wspólne Dzia³anie

Miejscowoœci Teklinów i Pieñki Szczepockie
Anna Lampa

Ferie 2008 - to has³o, pod którym Stowarzyszenie Wspólne Dzia³anie Miejscowoœci Teklinów i Pieñki Szczepockie 
zorganizowa³o zimowy wypoczynek dla dzieci i m³odzie¿y obydwu so³ectw w œwietlicy wiejskiej w Teklinowie. Przez okres dwóch 
tygodni m³odsza czêœæ mieszkañców naszej miejscowoœci spêdza³a wolny czas na wspólnych rozmowach, grach i zabawach. 
Zaskoczy³a nas, oczywiœcie pozytywnie, du¿a frekwencja i ogromne zainteresowanie t¹ akcj¹, która uwidoczni³a ogromn¹ potrzebê 
funkcjonowania takiej placówki na naszym terenie. W ci¹gu paru dni skupi³a ona dzieci i m³odzie¿ w ró¿nym przedziale wiekowym, 
który zamiast przeszkod¹ okaza³ siê atutem we wzajemnych relacjach, a w ostatecznoœci znakomit¹ wzajemn¹ wspó³prac¹.

W jej wyniku powsta³y np.: piêkne dekoracje w postaci licznych rysunków, szkiców, wycinanek itp., które cieszy³y oczy
i dodatkowo umila³y pobyt, a przede wszystkim ujawni³y talenty naszych podopiecznych.
My opiekunowie, staraliœmy siê tak organizowaæ im czas, aby ka¿dy znalaz³ dla siebie coœ interesuj¹cego i mi³ego. Trzeba przyznaæ, 
¿e chêtnie korzystali z naszego koszyka propozycji, ale równie¿ sami wykazywali siê pomys³owoœci¹ i zapa³em. Du¿ym 
powodzeniem cieszy³y siê gry w ping-ponga, warcaby, karty.

Urozmaiceniem codziennych zajêæ by³o zorganizowanie dla nich dyskoteki oraz ,,Wiejskiego Dnia Babci i Dziadka”. Ta 
wyj¹tkowa uroczystoœæ sk³ada³a siê z czêœci artystycznej, której filar stanowi³y dzieci i poczêstunku. By³o to du¿e wydarzenie w ¿yciu 


