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ród³o wiedzy o Twojej okolicy
Baby, Bogus³awice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Ma³a, £êg,
Pieñki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek, Wik³ów

G³os Gminy
Co chcemy “za unijne”?

W numerze:

Bogus³aw Mielczarek - Wójt Gminy

Nowy bud¿et Unii Europejskiej 2007-2013
funkcjonuje ju¿ prawie dwa lata.
Z zapowiadanych w nim wielkich pieniêdzy nie
sp³ynê³a jeszcze w teren ani z³otówka. Po
”unijne” wyci¹gaj¹ rêce liczne podmioty:
instytucje, ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa,
rolnicy a tak¿e samorz¹dy.
Potrzeb jest wiele, zbyt wiele jak na
zapowiadane œrodki. A z pustego - nawet
Marsza³ek nie naleje...
Media zachowuj¹ w tej sprawie wynios³e
milczenie. Nikt publicznie nie pyta czemu¿ to
nie bierzecie “unijnych”?
Œrodki unijne, przeznaczone na cele
rozwojowe bêd¹ niezwykle trudne do
pozyskania, bo jest ich po prostu za ma³o.
Program Operacyjny Województwa Œl¹skiego
dysponuje 1712,98 mln Euro. Najmniej w kraju
w przeliczeniu na mieszkañca. I jest to kwota na 7 lat. Województwo Œl¹skie podjê³o
eksperyment polegaj¹cy na przydzieleniu czêœci tych œrodków na tzw. programy
subregionalne. Subregion Pó³nocny, obejmuj¹cy Czêstochowê oraz powiaty: czêstochowski,
k³obucki i myszkowski ma otrzymaæ z tego 47,79 mln Euro. Sposób wykorzystania tych
œrodków zosta³ zaakceptowany przez wszystkie kilkadziesi¹t miast i gmin wchodz¹cych
w sk³ad subregionu. Na zadania maj¹ce znaczenie nie dla jednej gminy, ale dla ca³ego
Subregionu. Gmina Kruszyna uczestniczyæ bêdzie w czterech przedsiêwziêciach.
·
Szlak Reszków,,Muzyka i konie” - obejmuj¹cy gminy: K³omnice, Kruszynê, Mstów,
Mykanów i Rêdziny. Bêdzie to wytyczenie, oznakowanie i promowanie szlaku rowerowego d³.
ok. 70 km, przebiegaj¹cego istniej¹cymi drogami, przez miejscowoœci zwi¹zane z rodzin¹
s³ynnych œpiewaków operowych. U nas poprowadzi od drogi D-46 przez Widzówek, Widzów,
Jacków, Baby, Kruszynê w kierunku Borowna. W ramach projektu ma byæ wybudowane
w ka¿dej gminie ok. kilometra œcie¿ki rowerowej, pozwalaj¹cej omin¹æ najbardziej
niebezpieczne miejsca na szlaku. Koszt projektu wyniesie prawie 660 tys. z³, w tym wk³ad
ka¿dej gminy po 20 tys. z³.
·
Zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów. Projekt realizowany
przez 16 gmin powiatu czêstochowskiego. Zapewni zorganizowanie w ka¿dej gminie punktu
zbiórki odpadów niebezpiecznych, takich, które nie mog¹ trafiæ na wysypiska (zu¿yte farby,
lakiery, ogumienie, Ÿród³a œwiat³a itp.). Zgromadzone w punkcie odpady bêd¹ sukcesywnie
odwo¿one do utylizacji. Koszt projektu 2012 tys. z³, w tym wk³ad gminy 19,5 tys. z³.
·
E - powiat - realizowany przez Starostwo Powiatowe i wszystkie gminy powiatu
czêstochowskiego. Projekt ma na celu wprowadzenie obs³ugi administracyjnej ludnoœci przez
Starostwo i urzêdy gmin drog¹ elektroniczn¹. Koszt projektu 5 317 tys. z³, z czego gmina wy³o¿y
44,3 tys.z³.
·
Przebudowa drogi powiatowej ul. ¯wirki i Wigury w Widzowie. Zadanie
realizowane bêdzie przez powiat Czêstochowski, przy wspó³finansowaniu przez gminê.
Projekt przewiduje budowê odwodnienia drogi, nowej nawierzchni oraz jednostronnego
chodnika dla pieszych. Koszt zadania 2 154 tys. z³, w tym dofinansowanie z bud¿etu gminy 232
tys. z³.
O dofinansowanie kilku zadañ bêdziemy ubiegaæ siê w konkursach w ramach Programu
Operacyjnego Województwa.
Zg³osiliœmy ju¿ dwa wnioski w zakresie ochrony œrodowiska : Budowa kanalizacji
sanitarnej na Osiedlu Widzów i cz. Teklinowa oraz Budowa kanalizacji sanitarnej
w Jackowie i Babach. Wnioskujemy tu o pomoc w wysokoœci 13.768 tys. z³. Na konkurs
wp³ynê³o 75 projektów wnioskuj¹cych o pomoc w wysokoœci 734.335 tys. z³.
Tymczasem Urz¹d Marsza³kowski dysponuje jedynie kwot¹ 72.936 tys. z³.
Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi we wrzeœniu. Ju¿ dziœ widaæ, ¿e wielu wnioskodawców
odejdzie z kwitkiem.
Zg³oszony te¿ zosta³ projekt Przebudowa Oœrodka Zdrowia w Kruszynie.
Wnioskujemy o pomoc w wysokoœci 1.100 tys. z³. Wniosków na konkurs wp³ynê³o 142, na
kwotê 114.714 tys. z³. Urz¹d Marsza³kowski dysponuje kwot¹ 43.337 tys. z³. Starczy pewnie, na
co trzecie zadanie.
Jeszcze w maju zamierzamy zakoñczyæ prace nad projektem Budowa sali
gimnastycznej w Widzowie. Termin konkursu up³ywa z dniem 4 czerwca br. Tu pewnie te¿
konkurencja bêdzie nie mniejsza ni¿ w zakoñczonych konkursach. Lada dzieñ nast¹pi
rozstrzygniêcie konkursu z zakresu Programu Odnowy Wsi, gdzie z³o¿yliœmy dwa projekty
Urz¹dzenie placu zabaw w Teklinowie oraz Budowa trybun na boisku w Widzowie. S¹
jeszcze przygotowane:
·
Zagospodarowanie placu w Bogus³awicach
·
Budowa ujêcia wody dla wodoci¹gu w Lgocie
·
Modernizacja drogi Kruszyna - Bogus³awice.
W miarê og³aszania konkursów bêdziemy zg³aszaæ swoje projekty albo powtarzaæ wnioski,
które w pierwszym podejœciu nie uzyskaj¹ akceptacji. Jedno jest pewne: pieniêdzy unijnych jest
zbyt ma³o, aby zaspokoiæ potrzeby gmin naszego województwa. Czy chocia¿ trochê tych
œrodków trafi do Kruszyny?
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Nadanie imienia Powstañców
Styczniowych Szkole Podstawowej
w Kruszynie
Co chcemy “za unijne” ?
Uchwa³y podjête na Sesjach Rady
Gminy
Sprawozdanie z dzia³alnoœci Wójta
w okresie miêdzysesyjnym
Informacja GOPS Kruszyna
Konkurs dla rolników
Szko³a Podstawowa w Kruszynie
ma imiê
Niecodzienne zajêcia
“Gor¹czka z³ota”
W Przedszkolu w Kruszynie
Zajêcia otwarte
Kwiecieñ miesi¹cem pamiêci
Misterium Mêki Pañskiej
w Widzowie
Zdoby³ Puchar Prezydenta Miasta
Mys³owic !!!
Wielki sukces naszego ucznia
Tyle kobiet dooko³a
Zebranie wiejskie w Teklinowie
Zebranie wiejskie w Bogus³awicach
Co jest ? Leader jest.
“W myœl zasady fair - play”
Zbiórka zu¿ytych baterii
Z kroniki Urzêdu Gminy - czêœæ II
Rajd rowerowy 26 - 27 kwietnia br.
Egzamin gimnazjalny ju¿ za nami...
Ptaki w dolinie Warty w £êgu
i Kijowie
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Informacje urzêdowe

Uchwa³y podjête na Sesjach Rady
Gminy w dniu 21 lutego, 19 marca
i 29 kwietnia 2008r.
Gra¿yna Olczyk
- Nr XI/62/08 w sprawie przejêcia pojazdu na w³asnoœæ gminy,
- Nr XI/63/08 zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia
bud¿etu gminy Kruszyna na 2008 r.,
- Nr XI/64/08 w sprawie przyjêcia Planu Odnowy miejscowoœci
Bogus³awice,
- Nr XI/65/08 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Sta³ych Rady Gminy na 2008 r.,
- Nr XI/66/08 w sprawie powo³ania i ustalenia sk³adu
osobowego Komisji Sta³ych Rady Gminy,
- Nr XII/67/08 w sprawie zmian studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kruszyna,
- Nr XII/68/08 w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki
Publicznej w Kruszynie,
- Nr XII/69/08 w sprawie zmian do bud¿etu gminy Kruszyna na
rok 2008 r.,
- Nr XII/70/08 w sprawie udzielenia Samorz¹dowi Powiatu
Czêstochowskiego pomocy finansowej na remonty dróg
powiatowych przebiegaj¹cych przez teren gminy Kruszyna,
- Nr XIII/71/08 w sprawie nadania statutu Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej w Kruszynie,
- Nr XIII/72/08 w sprawie zasad zwrotu wydatków za
œwiadczenia z pomocy spo³ecznej bêd¹cych w zakresie
zadañ w³asnych gminy,
- Nr XIII/73/08 w sprawie zasad sprawienia pogrzebu,
- Nr XIII/74/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Sprawozdanie z
dzia³alnoœci Wójta w
okresie miêdzysesyjnym

W

ramach przetargu pisemnego
na dzier¿awê gruntów rolnych,
w lutym 2008r. wydzier¿awiono
2 dzia³ki o numerach 194/3 i 195/3
o ³¹cznej pow. 2,04 ha. Uzyskany czynsz
za dzier¿awê, w ramach przetargu, 5,5 q
pszenicy rocznie, przy cenie
wywo³awczej 2,38 q.,
- Ustalono wysokoœæ op³aty rocznej
z tytu³u u¿ytkowania wieczystego dla 30
u¿ytkowników wieczystych. Wysokoœæ
op³aty z tego tytu³u w 2008r. wynosi
8.009,94 z³. W tym roku jest to op³ata bez
22% podatku VAT,
- W dniu 15.01.2008 r. zawarta zosta³a
umowa na opracowanie koreferatów do
dokumentacji projektowej
i kosztorysowej na zadaniu: ,,Budowa
Sali gimnastycznej z zapleczem
socjalnym i wyposa¿eniem
w podstawowe urz¹dzenia sportowe przy
Szkole Podstawowej w Widzowie’’.
Koreferat przes³ano do pracowni
projektowej w celu odniesienia siê do
wymienionych uwag i zapytañ,
- W dniu 23 stycznia 2008 r. podpisana
zosta³a umowa na wykonanie us³ugi
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w Kruszynie,
- Nr XIII/75/08 w sprawie przyst¹pienia do stowarzyszenia
“Razem na Wy¿yny”,
- Nr XIII/76/08 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy z tytu³u wykonania bud¿etu gminy za 2007r,
- Nr XIII/77/08 w sprawie zmian do bud¿etu gminy Kruszyna
na rok 2008r, z podzia³u nadwy¿ki z lat ubieg³ych,
- XIII/78/08 w sprawie zmian do bud¿etu gminy Kruszyna na
2008r,
- Nr XIII/79/08 zmieniaj¹ca uchwa³ê nr X/57/07 Rady Gminy
Kruszyna z dnia 28.12.2007r. w sprawie zatwierdzenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych na 2008r.,
- Nr XIII/80/08 w sprawie zawarcia porozumienia
o przyst¹pieniu do wspólnej realizacji projektu pod nazw¹
“Przebudowa uzupe³niaj¹cej sieci dróg powiatowych
Subregionu Pó³nocnego tj. przebudowa drogi powiatowej
Nr 1025 /ul.¯wirki i Wigury w m.Widzów”,
- Nr XIII/81/08 w sprawie zawarcia porozumienia
o przyst¹pieniu do wspólnej realizacji projektu pod nazw¹
“Szlak Reszków - Muzyka i Konie”,
- Nr XIII/82/08 w sprawie zawarcia porozumienia
o przyst¹pieniu do wspólnej realizacji projektu pod nazw¹
“system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”,
- Nr XIII/83/08 w sprawie zawarcia porozumienia
o przyst¹pieniu do wspólnej realizacji projektu pod nazw¹
“E-powiat”,
- Nr XII/84/08 w sprawie udzielenia Samorz¹dowi Powiatu
Czêstochowskiego pomocy finansowej na remonty dróg
powiatowych przebiegaj¹cych przez teren gminy Kruszyna,
- Nr XIII/85/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
miasta Czêstochowy na zakup samochodu specjalnego dla
Komendy Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Czêstochowie.
+

w zakresie oœwietlenia ul. Kolejowej
w m i e j s c o w o œ c i Te k l i n ó w ( o d
skrzy¿owania z ul. Wspóln¹ do
skrzy¿owania z ul. D³ug¹) za pomoc¹ 9
punktów œwietlnych,
- Dnia 24 stycznia 2008r. pomiêdzy
Bankiem ¯ywnoœci w Czêstochowie,
a Gmin¹ Kruszyna zosta³a podpisana
umowa dotycz¹ca realizacji programu
“Dostarczania ¿ywnoœci dla najubo¿szej
ludnoœci Unii Europejskiej 2008” PEAD.
W tej sprawie zosta³a podpisana
Deklaracja partnerstwa w realizacji
programu unijnego i na rzecz Banku
¯ywnoœci w Czêstochowie z tytu³u
czêœciowego udzia³u w realizacji
Programu przekazano kwotê 2.500 z³.
W ramach umowy wysokoœæ przydzia³u
w 2007r. wynios³a: mleko UHT 2.304
litrów, p³atki kukurydziane - 70 kg, m¹ka
pszenna - 1.620 kg, makaron œwiderki
- 1.210 kg, kasza jêczmienna - 860 kg,
cukier bia³y - 580 kg, ser ¿ó³ty - 156,80 kg,
ser topiony - 190 kg. Tona¿ wszystkich
artyku³ów wynosi 6.990,80 kg i stanowi
wartoœæ 11.490 z³. Artyku³y dostarczane
by³y transportem Banku ¯ywnoœci i od
ka¿dej dostarczonej tony gmina ponosi³a
odp³atnoœæ w wysokoœci 58,60 z³,
- Z³o¿ono zamówienie na ¿u¿el hutniczy
w iloœci 700 Mg. Odbiór ¿u¿la ma siê
odbywaæ od 01 lutego 2008 r. do 31
grudnia 2008 r., w tym celu w dniu 28
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stycznia 2008r. podpisano umowê
z przewoŸnikiem,
- Opracowano schemat budowy ronda
w Kruszynie. Rondo powstanie na
nastêpuj¹cych drogach:
1. droga powiatowa nr S-1025 relacji
Kruszyna – Borowno nosz¹ca nazwê
ul. Borowiñskiej,
2. droga powiatowa nr S-1025 nosz¹ca
nazwê ul. Kaspra Denhoffa,
3. droga gminna nr 694001 S relacji
Kruszyna – Bogus³awice nosz¹ca nazwê
ul. Koœciuszki,
4. droga gminna nr 694231 S nosz¹ca
nazwê ul. Sienkiewicza.
- Niniejsz¹ koncepcje zg³oszono w dniu
2008-02-08 do Powiatowego Zarz¹du
Dróg jako propozycjê maj¹c¹ na celu
uspokojenie ruchu oraz poprawê
bezpieczeñstwa. Rozwi¹zanie posiada
poparcie w PZD, gdzie traktowane jest
jako najkorzystniejsze rozwi¹zanie tego
skrzy¿owania,
- W okresie od dnia 04 lutego do 21 marca
2 0 0 8 r. n a t e r e n i e p o w i a t u
czêstochowskiego prowadzony by³ pobór
mê¿czyzn rocznika 1989. Dla terenu
naszej gminy termin poboru ustalony
zosta³ na dzieñ 11 lutego br.,
- W Szkole Podstawowej w Kruszynie
w dniu 9 lutego br. odby³a siê uroczystoœæ
nadania imienia „Powstañców
Styczniowych”,
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- W dniu 11.02.2008 r. zawarta zosta³a
umowa na aktualizacjê kosztorysu
inwestorskiego dla przebudowy drogi
gminnej Bogus³awice – Kruszyna.
Zaktualizowany kosztorys odebrano
w dniu 18.02.2008 r.
- Koszty akcja Zima 2007/2008 wynios³y:
- 2007 r. – 1960,00 z³ brutto
- 2008 r. – 1057,00 z³ brutto
- RAZEM – 3017,00 z³
w tym:
- posypywanie dróg gminnych przez
P. Wasiela – listopad 1225,00 z³, grudzieñ
735,00 z³, styczeñ 665,00 z³, luty 245,00
z³,
- odœnie¿anie OSP Kruszyna – styczeñ
147,00 z³ (za³o¿enie p³ugu i odœnie¿anie
4 godziny),
- W dniu 11.02.2008 r. zawarta zosta³a
umowa na aktualizacjê kosztorysu
inwestorskiego dla wykonania
zagospodarowania terenu przestrzeni
publicznej w centrum wsi Bogus³awice,
- Podpisano umowê w dniu 11 lutego
2008 r na aktualizacjê kosztorysu
inwestorskiego dla zadania pod nazw¹:
„Budowa sali gimnastycznej wraz
z zapleczem socjalnym i wyposa¿eniem
w podstawowe urz¹dzenia sportowe przy
Szkole Podstawowej w Widzowie”,
- W dniu 18 lutego br. dokonano wyp³aty
stypendiów dla 73 uczniów w kwocie
16.947.20z³,
- W miesi¹cu lutym GOPS wyp³aci³
nastêpuj¹ce œwiadczenia:
1.zasi³ki rodzinne oraz dodatki do zasi³ku
rodzinnego, œwiadczenia pielêgnacyjne,
zaliczki alimentacyjnej dla -462 rodzin na
³¹czna kwotê 97.894z³. Œwiadczenia
w ca³oœci realizowane w ramach dotacji
celowej,
2. Œwiadczenia pieniê¿ne z pomocy
spo³ecznej tj. zasi³ki sta³e, okresowe,
celowe dla 61 rodzin na ³¹czn¹ kwotê
15.000z³., w tym ze œrodków zleconych
wyp³acono na kwotê 12.000 z³. i zadañ
w³asnych 3.000 z³,
3. Do¿ywianiem objêto 90 dzieci.
Miesiêczny koszt do¿ywiania stanowi
kwotê 3.400 z³ i finansowany jest w 40%
ze œrodków w³asnych i w 60% ze œrodków
z dotacji,
- Zarz¹dzeniem Nr I/B-1/08 z dnia 27
lutego 2088r. wprowadzono zmiany do
bud¿etu gminy poprzez zwiêkszenie
planu dochodów i wydatków o kwotê
38.990z³ oraz zmniejszenie planu
dochodów i zmniejszenie planu
wydatków o kwotê 89 z³. Dokonano
równie¿ przeniesieñ miêdzy dzia³ami
klasyfikacji bud¿etowej o kwotê 18.828z³,
- W dniu 07 marca 2008r., w ramach
przetargu ustnego nieograniczonego,
sprzedanego 4 dzia³ki pod zabudowê
letniskow¹ w Kijowie. Wielkoœæ dzia³ek
- od 967 m2 do 1037 m2. W przetargu
uzyskano cenê dzia³ek od 24.644 z³ do
29.829,28 z³,
- W drugim przetargu nie uda³o siê

sprzedaæ dzia³ki w Babach o pow. 0,27 ha
pomimo obni¿enia ceny wywo³awczej do
25.000 z³,
- W dniu 17 kwietnia 2008r. w ramach
ustnego przetargu nieograniczonego
sprzedano 3 dzia³ki letniskowe o pow.
1174 m2, 1227 m2, 1318 m2 Ceny
wywo³awcze kszta³towa³y siê
nastêpuj¹co: 23.696,00 z³, 24.746,00 z³,
26.547,00 z³,
- Wyst¹piono o przed³u¿enie koñcz¹cej
siê w dniu 24 marca br. polisy
odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u
prowadzenia dzia³alnoœci i posiadanego
mienia oraz odpowiedzialnoœci cywilnej
zarz¹dcy drogi,
- Z³o¿ono komplet wniosków tj. 27 szt
w Zak³adzie Energetycznym ENION S.A.
i 3 szt. w Zak³adzie Energetycznym £ódŸ
– Teren S.A Rejon Energetyczny
Radomsko o okreœlenie warunków
technicznych proponowanej rozbudowy
sieci i urz¹dzeñ energetycznych dla
potrzeb oœwietlenia drogowego. Wnioski
obejmuj¹ wszystkie miejscowoœci,
- Zlecono wykonanie pomiarów
s k u t e c z n o œ c i o c h r o n y
przeciwpora¿eniowej kabli linii
oœwietlenia ulicznego w miejscowoœci
Pieñki Szczepockie (Stacja
transformatorowa 5-0520),
- Rozliczona zosta³a po¿yczka
p r e f e r e n c y j n a z Wo j e w ó d z k i e g o
Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na
realizacjê zadania p.n.“Modernizacja
oœwietlenia drogowego na terenie gminy
Kruszyna”,
- Rozliczono czêœciowe warunkowe
umorzenie po¿yczki przyznanej przez
WFOŒiGW w Katowicach (modernizacja
instalacji centralnego ogrzewania
i kot³owni wêglowej w budynku Urzêdu
Gminy) z przeznaczeniem umorzonej
kwoty na zadanie p.n. “Modernizacja
oœwietlenia drogowego na terenie gminy
Kruszyna”,
- Trwaj¹ negocjacje w sprawie
podpisania umowy na konserwacjê
oœwietlenia drogowego na terenie
obs³ugiwanym przez ENION,
- Rada So³ecka wsi Bogus³awice z³o¿y³a
wniosek o wyremontowanie
pomieszczenia w stra¿nicy OSP
Bogus³awice celem adaptacji na œwietlicê
m³odzie¿ow¹,
- Zawarta zosta³a umowa na wykonanie
dzie³a architektonicznego w postaci
wykonania dokumentacji projektowo
- kosztorysowej budowy trybun na boisku
pi³karskim w miejscowoœci Widzów,
- Firma z Aleksandrii dokona³a wycinki
i pielêgnacji drzew na terenie gminy.
Tytu³em wynagrodzenia zleceniobiorca
otrzyma³ drewno pochodz¹ce z wycinki,
- Podpisana zosta³a umowa ze
schroniskiem AS w K³omnicach na
interwencyjne wy³apywanie bezdomnych
zwierz¹t za cenê 1000 z³ netto za 1 szt,
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- Trwaj¹ prace przy opracowaniu
dokumentacji (studium wykonalnoœci
i wniosku aplikacyjnego) do
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Œl¹skiego dla dwóch
zadañ dotycz¹cych kanalizacji.
“Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie
Kruszyna obejmuj¹ca miejscowoœci
W i d z ó w i c z . Te k l i n o w a ” o r a z
“Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie
Kruszyna obejmuj¹ca miejscowoœci
Jacków i Baby”,
- Podjêto dzia³ania maj¹ce na celu
uporz¹dkowanie terenu pomnika
w Widzowie oraz terenu wokó³ niego.
Prace bêd¹ obejmowa³y: przestawienie
ogrodzenia oraz dorobienie fragmentu
ogrodzenia o d³ugoœci 4,60 m oraz
u³o¿enie kostki brukowej przy pomniku
(z kostki u³o¿onej na œcie¿ce),
- W ramach procedur wdra¿ania
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Œl¹skiego na lata 2007
– 2013 (RPO) wybrano projekty:
- “Szlak Reszków – Muzyka i Konie”
– projekt realizowany wspólnie przez
gminy: Mstów, K³omnice, Kruszyna,
M y k a n ó w i R ê d z i n y. Z a d a n i e
przewidziane do realizacji 11/2008
– 11/2009 przy wk³adzie finansowym
gminy 20.000 z³,
- “E – Powiat Czêstochowski”. Zadanie
przewidziane do realizacji 10/2008
– 06/2010,
- “System selektywnej zbiórki odpadów w
Subregionie Pó³nocnym – Powiat
Czêstochowski – etap I”. Projekt
realizowany w porozumieniu z 15
gminami Powiatu Czêstochowskiego.
Liderem jest tutaj Gmina Konopiska.
Zadanie przewidziane do realizacji
06/2009 – 09/2009, przy wk³adzie gminy
w kwocie 19.530 z³,
- Przebudowa uzupe³niaj¹cej sieci dróg
powiatowych Subregionu Pó³nocnego
tj. przebudowa drogi powiatowej nr 1025
S (ul. ¯wirki i Wigury w miejscowoœci
Widzów). Liderem jest Powiatowy Zarz¹d
Dróg. Zadanie przewidziane do realizacji
05/2008 – 12/2009, dofinansowanie
zadania w kwocie 232.335 z³.
- Urz¹d Marsza³kowski przeznaczy³ dla
Gminy Kruszyna œrodki finansowe
w kwocie 41.024z³ z przeznaczeniem na
rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez oœrodki pomocy
spo³ecznej,
- Dokonano sprzeda¿y przyczepki
campingowej typ N-126e, któr¹ gmina
przejê³a na podstawie uchwa³y Rady za
cenê 450 z³ netto plus VAT w wysokoœci
22 %,
- Zlecono wykonanie projektu
odwodnienia ul. Ogrodowej w Lgocie
Ma³ej za cenê 5500,00 z³ netto,
- Gmina otrzyma³a od Zak³adu
Energetycznego ENION S.A. oraz od
Zak³adu Energetycznego £ódŸ – Teren
S.A Rejon Energetyczny Radomsko
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wszystkie warunki techniczne rozbudowy
sieci i urz¹dzeñ energetycznych dla
potrzeb oœwietlenia drogowego tj. ENION
27 szt, ZE£-T 3 szt. W miejscowoœci
Bogus³awice ul. S³oneczna wyst¹piono
o zmianê warunków, proponuj¹c zamiast
wymiany s³upów wybudowanie w³asnych
latarni. Przygotowano zaproszenie do
z³o¿enia ofert na wykonanie projektów
technicznych postulowanych dobudów
oœwietlenia,
- Przeprowadzona zosta³a kontrola
utrzymania czystoœci i porz¹dku w Lgocie
Ma³ej, po której 20 posesji zosta³o
wyposa¿one w pojemnik na odpady
sta³e,
- W wyniku kontroli skierowano równie¿
pismo do PKP S.A. Oddzia³
Gospodarowania Nieruchomoœciami
w Katowicach Rejon Administrowania
i Utrzymania Nieruchomoœci
Czêstochowa Towarowa w sprawie
przeprowadzenia prac porz¹dkowych
polegaj¹cych miêdzy innymi na
uprz¹tniêciu zalegaj¹cych œmieci
i wykoszeniu traw w obrêbie dworca PKP
Widzów Teklinów, oraz do Generalnej
Dyrekcji Dróg w sprawie
przeprowadzenia prac porz¹dkowych na
nieruchomoœci znajduj¹cej siê
w miejscowoœci Wik³ów polegaj¹cych
miêdzy innymi na rozbiórce lub naprawie
o g r o d z e n i a i w y k o s z e n i u t r a w,
- Podpisana zosta³a umowa na realizacjê
programu subregionalnego w zakresie
zbiórki selektywnej odpadów,
- Z³o¿one zosta³y do Urzêdu
Marsza³kowskiego dwa wnioski
o dofinansowanie kanalizacji:
“Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie
Kruszyna obejmuj¹ca miejscowoœci
W i d z ó w i c z . Te k l i n o w a ” o r a z
“Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie
Kruszyna obejmuj¹ca miejscowoœci
Jacków i Baby”. Wnioski oraz studia
wykonalnoœci przygotowa³a firma
z Krakowa,

Informacje urzêdowe
- Rozpoczêto prace nad przygotowaniem
wniosku pn. “Przebudowa i rozbudowa
przychodni lekarskiej przy ulicy Kmicica
10 w Kruszynie”. Przewidywany koszt
przygotowania dokumentacji to kwota
8.662,00 z³,
- Przygotowywane s¹ równie¿ dwa
wnioski w ramach og³oszonego
Konkursu Przedsiêwziêæ Odnowy Wsi:
“Budowa trybun na boisku pi³karskim
w miejscowoœci Widzów” oraz “Budowa
placu zabaw w miejscowoœci Teklinów”.
Nabór wniosków trwa³ do dnia
31.03.2008 roku. Dla przypomnienia
w roku ubieg³ym otrzymaliœmy
dofinansowanie do 2 zrealizowany zadañ
tj. Budowa placu zabaw w miejscowoœci
Bogus³awice – kwota 13.856,00 z³ oraz
Budowa boiska do koszykówki
w miejscowoœci Jacków – kwota
18.300,00, w roku 2006
– dofinansowanie w kwocie 8.620,00 na
zadanie pod nazw¹ “Zakup instrumentów
muz ycz nyc h dl a or kie str y dê tej
w Kruszynie”,
- Rozstrzygniêto konkursy organizowane
przez Wójta Gminy Kruszyna pn.:
1. Tworzenie i wspieranie œrodowiska
wychowawczego w ramach opieki
pozaszkolnej dla dzieci i m³odzie¿y,
prowadzenie pozalekcyjnych zajêæ
sportowych. Dotacje otrzyma³y:
- Szko³a Podstawowa im. Powstañców
Styczniowych w Kruszynie 1.800,00 z³,
- Szko³a Podstawowa w Lgocie Ma³ej
1.300,00 z³,
- Gimnazjum im. Bohaterów Wrzeœnia
w Kruszynie 7.500,00 z³,
- Gimnazjum w Widzowie 4.400,00 z³.
2. Tworzenie i wspieranie programów
sportowo-edukacyjnych, aktywizowanie
sportowe m³odzie¿y. Dotacje otrzyma³y:
- Szko³a Podstawowa w Widzowie
1.500,00 z³,
- Szko³a Podstawowa w Lgocie Ma³ej
1.000,00 z³,
- Gimnazjum w Widzowie 3.100,00 z³,

- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
“KMICIC” 6.900,00 z³,
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
„Polonia-Unia” 8.000,00 z³,
- Stowarzyszenie M³odzie¿y Wiejskiej
“Nowe Pokolenie” w Lgocie Ma³ej
2.500,00 z³,
- Stowarzyszenie Wspólne Dzia³anie
M i e j s c o w o œ c i Tek l i n ó w i P i e ñ k i
Szczepockie 1.000,00 z³.
3. Upowszechnianie sportu i rekreacji
ruchowej na terenie gminy Kruszyna w
2008 roku. Kwota przeznaczona na
realizacjê powy¿szego zadania – 18.000
z³ Podmioty i organizacje pozarz¹dowe
uzyska³y dotacje w wysokoœci:
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
“Kmicic” 6.500 z³
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
"Polonia – Unia" 8.000 z³
- Stowarzyszenie M³odzie¿y Wiejskiej
“Nowe Pokolenie” 1.500 z³
- Stowarzyszenie Wspólne Dzia³anie
Mi ej sc ow oœ ci Tek li nó w i Pi eñ ki
Szczepockie 1.000 z³
- Szko³a Podstawowa w Jackowie 1.000
z³
- W marcu GOPS dokona³ wyp³at
nastêpuj¹cych zasi³ków:
- zasi³ki rodzinne, œwiadczenia
pielêgnacyjne i zaliczki alimentacyjne dla
60 rodzin na kwotê 98.000z³,
- œwiadczenia pieniê¿ne z pomocy
spo³ecznej tj. zasi³ki sta³e, okresowe i
celowe dla 65 rodzin na kwotê 16.000z³,
- GOPS opracowa³ i w terminie do dnia 31
marca br. GOPS z³o¿y³ wniosek pod
nazw¹ “Aktywizacja spo³ecznozawodowa bezrobotnych w gminie
Kruszyna” do Urzêdu Marsza³kowskiego
o dofinansowanie projektu w ramach
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki
– Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej
Integracji przez Oœrodki Pomocy
Spo³ecznej.
+

Informacja GOPS Kruszyna
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Kruszynie informuje, ¿e dnia 31 marca 2008r. z³o¿y³ do Urzêdu Marsza³kowskiego
w Katowicach wniosek o dofinansowanie projektu systemowego pt. “Aktywizacja spo³eczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie
Kruszyna” w ramach Priorytetu VII, Dzia³ania 7.1, Poddzia³ania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Wniosek
przeszed³ ocenê formaln¹. Obecnie oczekujemy na ocenê merytoryczn¹.

Konkurs dla rolników
Uprzejmie informujê, ¿e na dzieñ 24 sierpnia 2008 roku zaplanowane s¹ IX Do¿ynki Powiatowe, które odbêd¹ siê w Blachowni.
W ramach uroczystoœci do¿ynkowych odbêdzie siê miêdzy innymi rozstrzygniêcie konkursu „Estetyczne zagospodarowanie
zagrody wiejskiej”. W eliminacjach w/w konkursu wezm¹ udzia³ zwyciêzcy takiego konkursu organizowanego
w poszczególnych gminach. W powy¿szym konkursie mog¹ uczestniczyæ osoby prowadz¹ce gospodarstwo rolne, których
zagroda jest zadbana, estetyczna z wyodrêbnion¹ czêœci¹ u¿ytkowan¹ rolniczo oraz czêœci¹ wypoczynkow¹ ze zró¿nicowanym
doborem roœlin ozdobnych. Ponadto w zagrodzie powinien byæ warzywnik, sad b¹dŸ pojedyncze drzewa i krzewy owocowe.
Zagroda winna byæ wyposa¿ona w pojemnik na odpady sta³e oraz objêta umow¹ na wywóz nieczystoœci.
Osoby zainteresowane udzia³em w konkursie proszone s¹ o zg³aszanie siê Urzêdzie Gminy w Kruszynie (pokój nr 6)
lub tel. (034 320 20 40 wew. 23 ) do dnia 13 czerwca 2008 roku.
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Oœwiata

Szko³a Podstawowa w Kruszynie ma
imiê
Agnieszka W³odarczyk Peszke, Joanna Zasêpa
9 lutego 2008 roku. Piêkny, s³oneczny sobotni
poranek. Na ulicy Pocztowej w Kruszynie przed budynkiem
szko³y niecodzienny ruch: gromadz¹ siê uczniowie, rodzice,
nauczyciele, przybywaj¹ zaproszeni goœcie, poczty
sztandarowe szkó³ i organizacji kombatanckich. Okazja te¿
jest wyj¹tkowa i niezwykle donios³a nadanie Szkole
Podstawowej imienia Powstañców Styczniowych. Wspania³a
kruszyñska Orkiestra Dêta zaczyna graæ marsza. Orszak,
obdarzany ¿yczliwymi spojrzeniami przechodniów, pod¹¿a
w stronê koœcio³a.
Fakt, ¿e patronem placówki zostali bohaterowie walk
narodowowyzwoleñczych z XIX wieku, ma swoje g³êbokie
uzasadnienie w dziejach regionu. Mianem bitwy pod Kruszyn¹
okreœla siê w historii rozgromienie brygady gen. Edmunda
Taczanowskiego, które mia³o miejsce 29 sierpnia 1863 roku.
W walkach na polach pomiêdzy Nieznanicami, Jackowem,
Lgot¹ i Kruszyn¹
straci³o ¿ycie
kilkudziesiêciu
powstañców.
Ucierpia³a te¿
miejscowa ludnoœæ,
któr¹ rozzuchwaleni
zwyciêstwem
Rosjanie srodze
ukarali za sprzyjanie
powstañcom.
O poleg³ych “Za
Wiarê, Ojczyznê
i W o l n o œ æ ”
p r z y p o m i n a
symboliczna mogi³a
na kruszyñskim
cmentarzu oraz
tablica na Pomniku
Pamiêci Narodowej.
Nadanie szkole
imienia Powstañców
Styczniowych w 145
rocznicê wybuchu
powstania jest wyrazem pamiêci, ho³du i uznania dla tych,
którzy niegdyœ walczyli o woln¹ Polskê. Nazwa ta ma
przybli¿aæ uczniom historiê ich “ma³ej Ojczyzny” oraz
przypominaæ o postawie patriotyzmu, co jest w obecnych
czasach szczególnie wa¿ne w wychowaniu m³odego
pokolenia.
Ceremoniê nadania imienia rozpoczê³a oficjalnie
uroczysta msza œwiêta celebrowana przez ksiêdza biskupa
Jana W¹trobê, który wyg³osi³ te¿ piêkn¹ i buduj¹c¹ homiliê.
W trakcie mszy zosta³ poœwiêcony sztandar szko³y. W oprawê
liturgii w³¹czyli siê uczniowie, rodzice i nauczyciele.
Potem nast¹pi³o przejœcie pod Pomnik Pamiêci.
Wi¹zankami bia³o czerwonych kwiatów i minut¹ ciszy
uczczono pamiêæ bohaterów walk z 1863 roku
i pomordowanych we wrzeœniu 1939 roku mieszkañców
Kruszyny i okolic.
Dalsze uroczystoœci odby³y siê w murach szko³y,
gdzie ods³oniêto i poœwiêcono tablicê pami¹tkow¹, któr¹
wieñcz¹ wymowne s³owa Jana Paw³a II: “Naród, który nie
pamiêta swej historii, nie wart jest prze¿ycia”. Po wspólnym
odœpiewaniu Hymnu Pañstwowego pani dyrektor Krystyna
Flis powita³a zaproszonych goœci. Swoj¹ obecnoœci¹
zaszczycili nas: Œl¹ski Kurator Oœwiaty w Katowicach pan dr
Marian Drosio, panie pos³anki Jadwiga Wiœniewska i Izabela
Leszczyna, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oœwiaty
w Czêstochowie pani Urszula Bauer, Starosta Powiatu pan

Andrzej Kwapisz, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu pan Karol
Ostalski, Radna Powiatu pani Jadwiga Zawadzka, Wójt
Gminy Kruszyna pan Bogus³aw Mielczarek, ksi¹dz proboszcz
Stanis³aw Œwi¹tek, Przewodnicz¹cy Rady Gminy pan Marian
Klekot, przedstawiciele Towarzystwa Przyjació³ Kruszyny,
w³adz samorz¹dowych i lokalnych instytucji, kombatanci,
sponsorzy. Towarzyszyli nam równie¿ dyrektorzy
i nauczyciele zaprzyjaŸnionych szkó³ i przedszkoli oraz
nauczyciele seniorzy. “Cieszymy siê, ¿e szko³a ma tak wielu
przyjació³, którzy przybyli, by dzieliæ z nami tê radoœæ”
powiedzia³a pani Krystyna Flis.
Zebrani wys³uchali dok³adnej relacji z przebiegu
bitwy powstañczej pod Kruszyn¹. Podkreœlono fakt, ¿e
przegrana bitwa, podobnie jak klêska ca³ego powstania, nie
oznacza wy³¹cznie pora¿ki przynajmniej w kategoriach
moralnych. Ofiara powstañców jest synonimem mêstwa,
heroizmu i gotowoœci oddania ¿ycia dla dobra Ojczyzny.
“Gloria victis” czyli “chwa³a zwyciê¿onym” - pisa³a Eliza
Orzeszkowa.
Nastêpnie zosta³a zaprezentowana historia szko³y.
Zgromadzeni tak¿e wys³uchali Hymnu Szko³y i wiersza
poœwiêconego jej
patronowi, które
zosta³y napisane
specjalnie na tê
okazjê.
Wa¿nym punktem
uroczystoœci by³o
odczytanie uchwa³y
Rady Gminy
K r u s z y n a ,
nadaj¹cej Szkole
Podstawowej imiê
Powstañców
Styczniowych
i wrêczenie jej pani
Dyrektor. Po tej
podnios³ej chwili
wbito pami¹tkowe
g w o Ÿ d z i e
w d r z e w i e c
sztandaru. PóŸniej
Rada Rodziców
p r z e k a z a ³ a
sztandar dyrekcji
szko³y, a nastêpnie zosta³ on oddany uczniom. Szczególnym
akcentem przyjêcia sztandaru przez uczniów by³o
œlubowanie. Po rocie œlubowania zabierali g³os zaproszeni
goœcie. W przemówieniach m. in. gratulowano trafnoœci
wyboru patrona szko³y. Œl¹ski Kurator Oœwiaty pan
dr Marian Drosio powiedzia³: “To wzruszaj¹ce, ¿e ¿yj¹c we
wspó³czesnym œwiecie, w którym oferuje siê tak tanie
ideologie, wybraliœcie na patrona Powstañców
Styczniowych”. Z kolei Wójt Gminy pan Bogus³aw Mielczarek
zwróci³ uwagê na fakt, ¿e “szko³y podjê³y i z powodzeniem
realizuj¹ proces wychowania patriotycznego w oparciu
o lokaln¹ tradycjê”.
Niezwykle wzruszaj¹cym akcentem koñcz¹cym
ceremoniê nadania imienia by³y wystêpy uczniów, którzy
z przejêciem deklamowali patriotyczne wiersze, œpiewali
pieœni i piosenki o naszym ojczystym kraju, odegrali scenkê
po¿egnania powstañców i wspaniale zatañczyli mazura.
Naszych m³odych artystów nagrodzono gromkimi brawami.
Uroczystoœæ, której byliœmy œwiadkami, poprzedzi³y
wielomiesiêczne przygotowania wymagaj¹ce ogromnego
wysi³ku i zaanga¿owania dyrekcji, nauczycieli, pracowników
szko³y, uczniów, rodziców i wielu innych osób. Gor¹co
dziêkujemy za pomoc, ¿yczliwoœæ i wsparcie wszystkim,
którzy przyczynili siê do przygotowania tej niezapomnianej
uroczystoœci oraz uœwietnili j¹ swoj¹ obecnoœci¹.
+
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Oœwiatowe rozmaitoœci

Niecodzienne zajêcia

„Gor¹czka z³ota”

Artur Jab³oñski, Micha³ Ziarkowski, Kacper Kowalski

Zdzis³awa Rorat

Dnia 15.04.2008r. grupa 16 uczniów ze Szko³y Podstawowej
im. Powstañców Styczniowych goœci³a w Domu Pomocy
Spo³ecznej w Czêstochowie. Celem naszej wycieczki by³o
zwiedzanie oœrodka i skorzystanie z zajêæ terapii zajêciowej.
Przed wejœciem do budynku powita³ nas pan dyrektor oœrodka
Zbigniew Kamiñski i zaprosi³ na œwietlicê, gdzie wspólnie
obejrzeliœmy film o pracy i ¿yciu mieszkañców oœrodka.
W czasie projekcji filmu pan dyrektor udziela³ nam
dodatkowych informacji i odpowiada³ na nasze pytania.
Z baga¿em nowych informacji rozpoczêliœmy zwiedzanie
oœrodka. Obiekt sk³ada siê z piêciu pawilonów po³¹czonych ze
sob¹ korytarzami. Na szczególne podkreœlenie zas³uguje
ciekawy wystrój wnêtrza budynku. Œciany przyozdobione s¹
pracami mieszkañców, ciekawymi eksponatami i barwn¹
kolorystyk¹. Zaskoczy³a nas du¿a iloœæ ¿ywych kwiatów. Na
terenie obiektu znajduj¹ siê bardzo dobrze wyposa¿one
pracownie: terapii muzycznej, terapii plastycznej, terapii
ceramicznej, terapii kulinarnej, terapii rehabilitacyjnej.
Stworzono nam mo¿liwoœæ uczestniczenia w zajêciach terapii
plastyczno-technicznej. Pod kierunkiem pani Marty Prucia
i pani Anny Bednarek wykonywaliœmy ciekawe prace:
drzewka szczêœcia, bukiety ró¿, korale z makaronu i tak
zwane ¿elki.
Zajêcia tak nas zainteresowa³y, ¿e nie wiadomo kiedy minê³y
cztery godziny. Powróciliœmy z wielk¹ niechêci¹ do naszej
codziennej rzeczywistoœci. Pobyt w Domu Pomocy
Spo³ecznej pozostanie nam na d³ugo w pamiêci. Dziêkujemy
panu dyrektorowi Zbigniewowi Kamiñskiemu za umo¿liwienie
nam pobytu w tym oœrodku oraz pani dyrektor Krystynie Flis za
zorganizowanie nam tego wyjazdu.
+

W dniach 26 marca - 17 kwietnia 2008 roku uczniowie
i nauczyciele Szko³y Podstawowej w Lgocie Ma³ej brali udzia³
w akcji zorganizowanej przez PCK „Gor¹czka z³ota”.
Pieni¹dze zebrane przez naszych uczniów pomog¹
sfinansowaæ wypoczynek wakacyjny dla dzieci
z najubo¿szych rodzin. Ka¿dego dnia uczniowie lub
nauczyciele zbierali pieni¹dze do specjalnej puszki. Niektórzy
bardzo wziêli sobie do serca los biednych dzieci i udowodnili,
¿e potrafi¹ dzieliæ siê tym, co maj¹. Po zakoñczeniu akcji
puszka by³a pe³na. Akcje takie s¹ konieczne, gdy¿
uwra¿liwiaj¹ dzieci na potrzeby innych, ucz¹ oszczêdnoœci,
gospodarnoœci, odpowiedzialnoœci, a przede wszystkim
rozwijaj¹ chêæ niesienia pomocy drugim. Ucz¹ byæ dobrym. +

Zajêcia otwarte
Beata Mucha
W dniu 15.02.2008r. w Gminnym Przedszkolu w Kruszynie
w grupie dzieci 3,4,5 - letnich odby³y siê zajêcia otwarte dla
rodziców prowadzone przez nauczycielkê Beatê Muchê.
Podczas zajêæ, dzieci wys³ucha³y opowiadania B. Formy pt.
”Jak dzieci lepi³y ba³wana”, uk³ada³y ba³wanki
z przygotowanych elementów, porównywa³y i nazywa³y
wielkoœæ kul oraz œpiewa³y piosenkê pt. ”Ba³wankowa
rodzina”.
Dziêki tym zajêciom rodzice mogli zaobserwowaæ swoje
dziecko na tle grupy rówieœniczej, oceniæ jego wiadomoœci
i porównaæ z innymi dzieæmi.
+

W Przedszkolu w Kruszynie
mgr Ewa Lis, mgr Jolanta Mostowska
Teatr w przedszkolu, to ciekawa forma artystyczna, która
przybli¿a dzieciom bajkowy œwiat, bezpoœredni kontakt
z aktorem, aktorem lalkarzem, re¿yserem, oraz autorem
przekazywanych treœci .
Dnia 28 01 2008 r. goœci³ u nas teatr z przedstawieniem pt.
“O czterech porach roku”. G³ówn¹ bohaterk¹ i jednoczeœnie
autork¹ opowiadañ i wierszy by³a pani Bogus³awa Hadyl, która
w ciekawy sposób opowiedzia³a o tym “jak tworz¹ siê w jej
g³owie pomys³y do pisania nowych wierszy i opowiadañ dla
dzieci”. Czynny udzia³ w spektaklu naszych podopiecznych, to
radosne doœwiadczenie, które przenosz¹ póŸniej w czasie
swoich zabaw.
Druga wizyta teatru w tym roku mia³a miejsce 03 kwietnia, tym
razem odwiedzi³ nas Teatr Lalek ze spektaklem pt.
“Calineczka” H.Ch. Andersena. Zaprosiliœmy na to
przedstawienie dzieci z Przedszkola w Lgocie .
By³a to okazja do wspólnego prze¿ywania losów bohaterów
bajki. Dzieci z przejêciem ogl¹da³y kukie³ki, maj¹c wyj¹tkow¹
okazjê do w³asnych prezentacji. Swoje emocje po spektaklu
przenios³y na papier maluj¹c i rysuj¹c kolorowe postacie.
Widz¹c zadowolenie naszych dzieci, na pewno bêdziemy
zapraszaæ teatr do przedszkola, a mo¿e wybierzemy siê do
Teatru A.Mickiewicza w Czêstochowie.
+

Kwiecieñ miesi¹cem pamiêci
Zdzis³awa Rorat
Kwiecieñ jest miesi¹cem pamiêci narodowej. W tym miesi¹cu
szczególnie pamiêtajmy o miejscach pamiêci. Na naszym
terenie takie miejsca równie¿ siê znajduj¹. Jedno z nich jest
w Pieñkach Szczepockich. Niemcy zamordowali tam kilku
mê¿czyzn, których podejrzewali o wspó³pracê z partyzantami.
Wiele lat po wojnie wybudowano pomnik, który upamiêtnia te
wydarzenia. W³aœnie ten pomnik jest miejscem szczególnej
troski uczniów Szko³y Podstawowej w Lgocie Ma³ej. Dzieci
systematycznie dbaj¹ o estetykê tego miejsca,
a w paŸdzierniku i kwietniu sk³adaj¹ kwiaty i zapalaj¹ znicze.
Równie¿ w tym roku 16 kwietnia uczniowie klasy VI wraz
z wychowawc¹ z³o¿yli kwiaty i zapalili znicze. Tego typu
dzia³ania ucz¹ uczniów historii, wiêzi z regionem
i patriotyzmu.
+
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Misterium Mêki Pañskiej w Widzowie
Justyna Milejska- Cieñ
Dnia 08.04.2008 r. w Gimnazjum w Widzowie mia³a miejsce inscenizacja Misterium Mêki
Pañskiej, na któr¹ przyby³o liczne grono rodziców. Mimo ¿e od Œwi¹t Wielkanocnych minê³y ju¿ dwa
tygodnie, to jednak idea tych, jak¿e wa¿nych œwi¹t, jest zawsze ¿ywa w naszych sercach. Tajemnica
zmartwychwstania Pañskiego stanowi podstawê naszej wiary, dlatego ka¿dy czas jest dobry na
kontemplacjê tych wydarzeñ.
W przygotowanie inscenizacji zaanga¿owali siê uczniowie klas trzecich. Do zakresu ich
obowi¹zków nale¿a³o m.in. przygotowanie strojów, zgodnych z duchem tamtej epoki. Scenariusz
misterium obejmowa³ najwa¿niejsze wydarzenia z ¿ycia Jezusa: przybycie do Jerozolimy,
nauczanie i uzdrawianie chorych, ostatni¹ wieczerzê, modlitwê w Ogrójcu, zdradê Judasza, s¹d
Pi³ata, drogê krzy¿ow¹- zakoñczon¹ œmierci¹.
Wymowê i dramatyzm
poszczególnych scen podkreœla³a
odpowiednio dobrana muzyka,
efekty dŸwiêkowe oraz pieœni
wielkopostne w wykonaniu chóru
szkolnego, w którego sk³ad
wchodz¹ uczennice klas I i II
gimnazjum.
To spotkanie by³o równie¿ okazj¹
do wspomnienia osoby Jana
Paw³a II, gdy¿ drugiego kwietnia obchodziliœmy trzeci¹ rocznicê
jego œmierci. Zaprezentowane zosta³y zdjêcia, utrwalaj¹ce wa¿ne
wydarzenia z ¿ycia papie¿a oraz pieœni. Nadrzêdnym celem
przygotowywania tego typu uroczystoœci jest zapobieganie
patologiom i uzale¿nieniom wœród uczniów oraz dostarczanie im
ciekawych propozycji spêdzania czasu wolnego. Jest to równie¿
doskona³a szansa dla dzieci nieœmia³ych, które nie potrafi¹
znaleŸæ swojego miejsca w klasie.
Edukacja teatralna jest wspania³¹ form¹ integracji
wychowawczej. Uczeñ “w roli” nie tylko rozwi¹zuje czyjeœ
problemy, ale “ukryty za mask¹”, czêsto rozwi¹zuje swoje w³asne. Poprzez takie dzia³ania ³atwiej przyjdzie mu podejmowanie
decyzji, uwierzy w swoje mo¿liwoœci, a przede wszystkim bêdzie rozwija³ swoj¹ osobowoœæ. Praca w teatrze owocuje inaczej ni¿
szkolna nauka. Dziêki takim zajêciom dzieci otwieraj¹ siê emocjonalnie, uwra¿liwiaj¹, teatr umo¿liwia im wyra¿anie siebie.
Teatr szkolny spe³nia ogromn¹ rolê w kszta³towaniu szacunku dla pracy drugiego cz³owieka. Poprzez swój w³asny wysi³ek,
poœwiêcony czas i energiê, m³odzi ludzie lepiej rozumiej¹ i doceniaj¹ pracê innych. Szkolna edukacja teatralna, poprzez pracê
w zespole, umo¿liwia dzieciom zrozumienie znaczenia wspó³pracy i koniecznoœci liczenia siê z innymi ludŸmi.
To nauka wspó³odpowiedzialnoœci i okazja do specyficznych kontaktów w relacjach z uczniami i nauczycielem, który
w czasie tych zajêæ zdobywa wiêcej wiadomoœci o swoich wychowankach, ni¿ w trakcie codziennych lekcji.
+

Zdoby³ Puchar Prezydenta Miasta Mys³owic!!!
Izabela Mo¿ejko
5 kwietnia br na II Ogólnopolskim Turnieju Tañca
Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Mys³owic, mieszkaniec naszej
gminy Mateusz Kuliñski wraz ze sw¹ partnerk¹ Paulin¹ Stacherczyk
wywalczyli najwy¿sze trofeum tego¿ turnieju Puchar Prezydenta Miasta
Mys³owic wrêczony osobiœcie przez Pana Grzegorza Osyrê.
Mateusz trenuje sportowy taniec towarzyski zarówno
w kategorii tañców latynoamerykañskich jak i standardowych. Posiada
obecnie klasê „B” z obu kategorii tanecznych.
Jego przygoda z tañcem zaczê³a siê 9 lat temu w Szkole
Podstawowej w Borownie pod kierunkiem Pana Marcina Kiszteliñskiego,
który dostrzeg³ w ch³opcu „taneczn¹ iskrê” i zaproponowa³ regularne
treningiw Klubie Tañca Towarzyskiego “ZORBA Mykanów” z siedzib¹
w GOKw Mykanowie.
Od czterech lat Mateusz trenuje pod okiem Pañstwa Joanny
i S³awomira Grzybek w Klubie Tañca Towarzyskiego “A+S” Czêstochowa i odnosi coraz wiêksze sukcesy.
Wspólnie z partnerk¹ spêdza na parkiecie 3 godziny 3 razy w tygodniu i ma nadziejê i¿ ju¿ w nied³ugim czasie zdobêdzie
wy¿sz¹ klasê taneczn¹. Ostanie sukcesy Mateusza na parkietach tanecznych Imielina, Opola, Mys³owic, Pajêczna potwierdzaj¹
jego wysoki poziom taneczny i daj¹ szanse na spe³nienie jego marzeñ.
+
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Wielki sukces naszego ucznia
Stanis³awa Kap³an
Mi³o jest cieszyæ siê z sukcesu naszego ucznia, który zdoby³ II miejsce
w WOJEWÓDZKIM KONKURSIE INTERDYSCYPLINARNYM i tytu³ laureata. Jest to kolejny
powód do dumy. Adam Dobrakowski z klasy VI ma ju¿ wiele osi¹gniêæ na swoim uczniowskim
koncie, a to niektóre z nich:
- II miejsce w Gminnym Konkursie Plastycznym - 2004r.,
- I miejsce w II edycji konkursu o tytu³ “Gminnego Mistrza Ortografii'” - 2005r.,
- II miejsce w konkursie muzyki kameralnej - 2007r.,
- I miejsce w Powiatowych Igrzyskach M³odzie¿y Szkolnej Szkó³ Podstawowych w szachach
ch³opców - 2008r.,
- VIII miejsce i dyplom laureata w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z jêzyka polskiego
- 2006r.,
- II miejsce i dyplom laureata w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z matematyki,
- dyplom za bardzo dobry wynik w Miêdzynarodowym Konkursie “KANGUR
MATEMATYCZNY'” - 2006r.,
- dyplom za bardzo dobry wynik w Miêdzynarodowym Konkursie'” KANGUR MATEMATYCZNY”
- 2007r.,
- udzia³ w II Etapie Turnieju Melomana - 2007r.
Osi¹ga znacznie lepsze wyniki od swoich rówieœników. Jest najzdolniejszym uczniem w historii szko³y. Gratulujemy
i dbajmy wspólnie o dalszy rozwój tego niezwykle zdolnego ch³opca, wspierajmy wszechstronne umiejêtnoœci. Adam jest chlub¹
rodziny, szko³y i ca³ej gminy.
+

Tyle kobiet dooko³a
Anna Mucha Anna Œci¹¿ko
Marzec to miesi¹c, który kojarzy nam siê najbardziej z Dniem Kobiet. W zwi¹zku
z tym œwiêtem, w ramach realizowanej tematyki, nasze dzieci mia³y okazjê bli¿ej poznaæ
zawody, które wykonuj¹ kobiety czyli nasze mamy, babcie, ciocie. Dowiedzia³y siê jak
i gdzie pracuje kucharka, sekretarka, sprz¹taczka, bibliotekarka oraz pani na poczcie.
Aby uatrakcyjniæ tê niecodzienn¹ uroczystoœæ ch³opcy dali koncert z playbacku. Wiersze,
piosenki i inscenizacje zwi¹zane ze Œwiêtem Kobiet wywo³a³y fale radoœci i uœmiechu. Po
wystêpie w tej mi³ej i radosnej atmosferze z³o¿yli ¿yczenia wszystkim mamom, paniom,
dziewczynkom i obdarowali je w³asnorêcznie wykonanymi upominkami. Drug¹ czêœci¹
uroczystoœci by³y weso³e zabawy i konkursy zrêcznoœciowe, którym towarzyszy³y s³odkie
niespodzianki. Uroczystoœæ dostarczy³a wszystkim niezapomnianych i wzruszaj¹cych
prze¿yæ.
Jednak najwiêksz¹ atrakcj¹ tego dnia
by³a wycieczka do Urzêdu Gminy w
Kruszynie, gdzie dzieci mog³y zobaczyæ
jak wygl¹da codzienna praca
zatrudnionych tam kobiet. Wizyta
w Urzêdzie rozpoczê³a siê od spotkania z Pani¹ Sekretarz Marzen¹ ¯emejd¹
– Przerad¹, która bardzo serdecznie nas przywita³a i zaprosi³a do Sali
Konferencyjnej. Podczas tego spotkania Pani Sekretarz opowiedzia³a dzieciom
o przeznaczeniu tego miejsca, m. in. do zebrañ, na których zapadaj¹ wa¿ne
decyzje dotycz¹ce naszej Gminy. Odwiedziliœmy najbli¿szy naszym sercom
Gminny Zespó³ Oœwiaty.
“Dzieñ Kobiet.niech ka¿dy siê
dowie, ¿e dzisiaj Œwiêto
Kobiet” tak rozbrzmiewa³a
piosenka na wy¿ej
wspomnianym spotkaniu.
W podziêkowaniu zostaliœmy
obdarowani s³odyczami.
W dalszej czêœci naszej wizyty w Urzêdzie Gminy spotkaliœmy siê
z Pani¹ dyrektor biblioteki - Renat¹ W³odarek, która zainteresowa³a nas
zbiorem nowych ksi¹¿ek przeznaczonych dla dzieci. Przedszkolaki mia³y
okazje do bli¿szego zapoznania siê z nimi. Wyjaœni³a tak¿e, w jaki sposób
mog¹ wypo¿yczaæ ksi¹¿ki i korzystaæ z nich na miejscu. Dzieci obieca³y, ¿e na
pewno nied³ugo wróc¹ do biblioteki.
Zwieñczeniem tej wycieczki w Urzêdzie Gminy by³a wizyta u Pana
Wójta Bogus³awa Mielczarka, który przyj¹³ nas z wielk¹ ¿yczliwoœci¹.
W ciekawy sposób zapozna³ dzieci z prac¹ Urzêdu i z zadaniami, jakie
wykonuje. Dzieci mog³y siê dowiedzieæ jak wa¿na i odpowiedzialna jest jego
funkcja. ¯yczymy Paniom du¿o zdrowia i mi³oœci najbli¿szych.
+
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Z ¿ycia mieszkañców

Zebranie wiejskie w Teklinowie
Na podstawie protoko³u z zebrania opracowa³a Marzena
¯emejda-Przerada
W dniu 25 marca. 2008 roku odby³o siê zebranie wiejskie
w Teklinowie. Otwarcia zebrania dokona³a so³tys – Anna Lampa
W zebraniu uczestniczy³ Wójt Gminy – Bogus³aw Mielczarek.
Kolejnym punktem zebrania by³o: przedstawienie sprawozdania
z dzia³alnoœci so³tysa za rok 2007 przez Annê Lampê, w brzmieniu:
„So³tys pe³ni funkcje ³¹cznika pomiêdzy mieszkañcami so³ectwa,
a Urzêdem Gminy i odwrotnie. Przez ostatni rok, jak i przez
poprzednie lata, zajmowa³am siê roznoszeniem nakazów,
przyjmowaniem nale¿noœci wynikaj¹cych ze zobowi¹zañ
podatkowych, rozpowszechnianiem og³oszeñ, zg³aszaniem napraw,
szkód np. lamp, nawierzchni drogowych, (m.in.wskaza³am
koniecznoœæ wysypania materia³em utwardzaj¹cym plac, na którym
wykrêca autobus szkolny), interwencjami dotycz¹cymi w³aœciwego
utrzymanie dróg w okresie zimowym, udzielaniem informacji
zainteresowanym mieszkañcom wed³ug posiadanej wiedzy
i kompetencji, a w sytuacjach wykraczaj¹cych poza ich poziom
odsy³aniem ich do w³aœciwych organów administracji publicznej.
Interesy so³ectwa reprezentujê poprzez sk³adanie w³asnych
wniosków lub wniosków mieszkañców przedstawicielom Urzêdu
Gminy i jego w³adzom w trybie roboczym, jak równie¿ na sesjach
Rady Gminy Kruszyna. Chcê podkreœliæ wsparcie ze strony pana
radnego – Józefa W¹sikiewicza we wspólnej pracy na rzecz naszej
miejscowoœci na forum Urzêdu Gminy, jak i Starostwa. Zaznaczyæ
tak¿e trzeba du¿¹ rolê ca³ej Rady So³eckiej, z która konsultujê siê w
ró¿nych sprawach, zasiêgam jej opinii i na tej podstawie wspólnie
podejmujemy okreœlone decyzje. Zaanga¿owanie tych osób w ¿ycie
spo³eczne jest bardzo du¿e, co bardzo ceniê i uwa¿am za niezbêdne
w drodze do osi¹gniêcia wyznaczonego celu. W ci¹gu minionego roku
dokona³ siê na naszym terenie proces scaleniowy, którego etapem
finalnym jest realizacja projektu poscaleniowego zak³adaj¹cego
odnowê istniej¹cych rowów melioracyjnych i budowê dróg ( ul. Nowej,
D³ugiej na Karolinowie z przed³u¿eniem do lasu, drogi prowadz¹cej do
ul. Wspólnej, drogi do lasu i dróg dojazdowych do lasów i ³¹k). Prace
odnawiaj¹ce rowy zosta³y wykonane w 2006 roku. Ich efekt nie do
koñca jest zadowalaj¹cy z powodu specyfiki w ukszta³towaniu
naszego terenu i zwi¹zanych z tym ró¿nych spadków, a tak¿e
nagannej postawy samych mieszkañców. W ubieg³ym roku zosta³
odnowiony rów prowadz¹cy do mostu kolejowego w kierunku
Widzówka do ujœcia tamtejszej rzeki. Starania w tym kierunku by³y
prowadzone przez So³tysa, Radnego, Wójta Gminy Kruszyna,
a zrealizowane z ramienia Urzêdu Marsza³kowskiego. 1 lutego 2008
roku na niektórych odcinkach rowów odby³a siê inspekcja komisji pod
przewodnictwem zastêpcy naczelnika geodezji- p. Ma³gorzaty Kuk
pod k¹tem wytypowania odcinków rowów do obkoszenia
i udro¿nienia. W zwi¹zku z planowan¹ dobudow¹ oœwietlenia na

Zebranie wiejskie w Bogus³awicach
Na podstawie protoko³u z zebrania opracowa³a Marzena
¯emejda-Przerada

W d n i u 2 3 . 0 2 . 2 0 0 8 r. w b u d y n k u O S P
w Bogus³awicach o godz. 17.00 odby³o siê zebranie wiejskie
mieszkañców wsi Bogus³awic. W zebraniu uczestniczyli: Wójt
Gminy Kruszyna - Bogus³aw Mielczarek, Zastêpca Wójta
Gminy Kruszyna - Zbigniew Zasêpa, so³tys Bogus³awic
Henryk Kowalski oraz mieszkañcy Bogus³awic w liczbie 65
osób.
Zebranie rozpoczê³o siê powitaniem wszystkich
zgromadzonych przez so³tysa i radnego wsi Bogus³awice
Henryka Kowalskiego. Nastêpnie odczytane zosta³o
sprawozdanie so³tysa i radnego ze swojej dzia³alnoœci za rok
2007r., w którym podkreœlono poprawê nawierzchni dróg,
wymianê lamp oœwietleniowych oraz budowê placu zabaw.
Kolejnym punktem zebrania by³o pozytywne, jednog³oœne
zaopiniowanie projektu odnowy Bogus³awic
(zagospodarowanie nieu¿ytków w centrum wsi o powierzchni
0.80 ha, pod teren rekreacyjno-sportowy). W dalszej czêœci
porz¹dku zebrania so³tys i radny poinformowa³ o liczebnoœci
wsi Boguslawic - 523 mieszkañców, udzieli³ pochwa³y

terenie naszej Gminy zg³osi³am koniecznoœæ zamieszczenia
dodatkowej dobudowy lampy w So³ectwie Teklinów na ul. Nowej oraz
Szkolnej w kierunku Pieniek Szczepockich. W roku ubieg³ym jak
i bie¿¹cym zosta³y zamontowane znaki drogowe oznaczaj¹ce nasz¹
miejscowoœæ od strony Widzowa (skrzy¿owanie), ul. Wspólnej oraz od
strony Lgoty Ma³ej i Pieniek Szczepockich. W wyniku rozmów
z projektantem scalania i w³adzami Gminy pozyskaliœmy dzia³kê
gminn¹ z przeznaczeniem na cele spo³eczne. Chcemy
zagospodarowaæ j¹ pod k¹tem placu zabaw dla dzieci ( od drogi), a w
dalszej czêœci boiska sportowego oraz ogrodzenia tego terenu
zarówno od drogi jak i dzia³ki prywatnej. Jest to dla mnie, Radnego
i ca³ej Rady So³eckiej w chwili obecnej sprawa priorytetowa.
W zwi¹zku z tym z³o¿yliœmy 26.10.2007 roku stosowne pismo do
Wójta Gminy Kruszyna. Dzisiaj mamy pozytywny tego efekt w postaci
zabezpieczonej sumy na ten cel w bud¿ecie Gminy. Drug¹ czêœæ
w takiej samej wysokoœci chcemy pozyskaæ z zewn¹trz, sk³adaj¹c
wniosek do Urzêdu Marsza³kowskiego, który musi byæ poparty
uchwa³¹ wiejsk¹ podjêta na zebraniu wiejskim w dniu dzisiejszym.
Obejmuje on koszty samego sprzêtu do zabaw i ogrodzenia. Prace
zwi¹zane z wyrównaniem terenu oraz z zainstalowaniem samego
ogrodzenia, po uprzednich prowadzonych przez mnie rozmowach,
mieszkañcy zadeklarowali wykonaæ we w³asnym zakresie
- spo³ecznie. Tak przedstawia siê praca So³tysa i rady So³eckiej
w ci¹gu ostatniego roku”. Po sprawozdaniu Pani so³tys g³os zabra³
Wójt Gminy - Pan Bogus³aw Mielczarek. W swoim wyst¹pieniu
przedstawi³ bud¿et gminy w uk³adzie: 9 mln z³,- wydatki planowane
w wysokoœci 11 mln z³. Nastêpnie omówi³ zrealizowane zadania takie
jak: zmiana starego oœwietlenia ulicznego na oszczêdne nowe, udzia³
finansowy w budowie drogi od Pieniek Szczepockich do Szczepocic,
budowa placu zabaw w Bogus³awicach, boiska do koszykówki
w Jackowie. Do zadañ planowanych do realizacji zaliczy³: dalsz¹
budowê uzupe³niaj¹c¹ oœwietlenie na terenie ca³ej gminy, w tym
w so³ectwie Teklinów na ulicy Nowej oraz Szkolnej w kierunku Pieniek
Szczepockich ( koszt wszystkich uzupe³nieñ ok. 30 tys. z³.), budowê
Sali gimnastycznej w szkole w Widzowie, modernizacjê oœrodka
zdrowia w Kruszynie pod k¹tem dostosowania do wymaganych norm
unijnych (podjazd dla niepe³nosprawnych, wyposa¿enie higieniczne
w gabinecie ginekologicznym), budowê w Teklinowie placu zabaw dla
dzieci wraz z jego ogrodzeniem, budowê trybun na boisku
w Widzowie, przyst¹pienie do realizacji budowy szlaku Reszków
obejmuj¹cego teren piêciu gmin. Poinformowa³ równie¿
o przyst¹pieniu gminy do konkursu (Urz¹d Marsza³kowski) w celu
pozyskania dofinansowania niezbêdnego do budowy kanalizacji
( koszt 11 mln. z³.) na Osiedlu Widzów i czêœci Teklinowa ( ul. Wspólna)
oraz w kierunku Jackowa i Bab. Pan Wójt omówi³ zasady powy¿szego
konkursu okreœlonego przez Marsza³ka Województwa. Na koniec
przybli¿y³ zasady dotycz¹ce z³o¿enia wniosku o dofinansowanie
budowy placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem w Teklinowie. Po
wyst¹pieniu Pana Wójta pojawi³y siê wolne wnioski i zapytania
dotycz¹ce planowanych inwestycji w so³ectwie.
+

mieszkañcom za zaanga¿owanie w sprawy lokalne, g³ównie
dla pañ, nowych cz³onkiñ OSP Bogus³awice, które czynnie
uczestnicz¹ w stworzeniu œwietlicy dla m³odzie¿y i odnowie
dachu budynku OSP.
Nastêpnie Wójt Gminy - Bogus³aw Mielczarek zabra³
g³os. Wyrazi³ pozytywn¹ opiniê na temat zadania
zainicjowanego przez so³tysa i radnego Henryka Kowalskiego
w celu pozyskania œrodków unijnych na odnowê wsi, po czym
przedstawi³ dzia³alnoœæ gminy za rok ubieg³y, potwierdzi³
zwiêkszenie liczby ludnoœci Gminy, g³ównie przez osoby
przyby³e z zewn¹trz. Pokrótce opowiedzia³ o projektach
bud¿etowych Gminy Kruszyna na nadchodz¹ce lata m.in.:
rozbudowa oœwietlenia ulicznego, remont dachu w budynku
OSP Bogus³awice, remont lokalu pod dzia³alnoœæ œwietlicy
m³odzie¿owej w Bogus³awicach, przy³¹czenie studni w Lgocie
Ma³ej do wodoci¹gu gminnego w celu poprawy jakoœci wody
i zabezpieczenia dostaw wody w razie awarii obecnych studni,
modernizacja Oœrodka Zdrowia w Kruszynie zgodnie
z unijnymi normami, dalsza rozbudowa kanalizacji,
przebudowa drogi Kruszyna Bogus³awice, utwardzenie drogi
w Babach. Ostatnim punktem spotkania by³y wolne wnioski
i zapytania, na które odpowiadali zaproszeni Wójtowie.
+
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G³os Gminy
Co jest? Leader jest.

Z

aczê³o siê w 2004 od z³o¿enia
wniosku. Przez kilka miesiêcy
tworzona by³ strategia rozwoju.
Kiedy powsta³a, kilkadziesi¹t osób
z terenu 5 s¹siaduj¹cych ze sob¹ gmin
w 2006 r powo³a³o do ¿ycia
stowarzyszenie “Razem na wy¿yny”. Po
dwóch latach od rejestracji w KRS-ie
nadszed³ czas na podsumowanie.
Lokalna Grupa Dzia³ania “Razem na
wy¿yny” zakoñczy³a II Schemat
realizowany w ramach europejskiego
programu Leader+.
“Co by³o? Nic nie by³o. Co jest?
Miasto jest.”- tak zakoñczy³ niegdyœ
Ryszard Kapuœciñski jeden ze swoich
reporta¿y. Gdyby te cztery zdania
nieznacznie sparafrazowaæ, to mog³yby
pos³u¿yæ do zobrazowania dwóch lat,
które na dobre zmieni³y wizerunek
i sposób postrzegania piêciu gmin:
Mykanowa, Kruszyny, K³omnic, Rêdzin
i MiedŸna. Po latach apatii, zastoju
i marazmu w ¿yciu tych spo³eczeñstw
nadszed³ czas, kiedy ludzie zrozumieli,
¿e ich teraŸniejszoœæ i przysz³oœæ zale¿¹
od nich samych. Gminy zrzeszone
w partnerstwie zaczê³y ze sob¹
wspó³pracowaæ na skalê nigdy wczeœniej
niespotykan¹. Okaza³o siê, ¿e pomimo
tego, i¿ mieszkañców tych gmin dziel¹
granice administracyjne, to ³¹czy ich
wszystko pozosta³e- od po³o¿enia
geograficznego, przez kulturê i tradycjê,
po zainteresowania i za³o¿enia na
przysz³oœæ. Kluczem do sukcesu by³a
wspólna inicjatywa- LGD “Razem na
wy¿yny”.
Kiedy og³oszono nabór
wniosków do Pilota¿owego Programu
Leader + koñczy³ siê w³aœnie 2004 rok.
Nie by³o jeszcze wiadomo czy projekt
uzyska aprobatê, a ju¿
kilkudziesiêcioosobowa grupa lokalnych
spo³eczników kilka razy w miesi¹cu
spotyka³a siê rozmyœlaj¹c nad
przysz³oœci¹ swoich ma³ych ojczyzn.
Z tych wielogodzinnych dyskusji,
rozmyœlañ, drobnych sprzeczek
i s³ownych utarczek zrodzi³a siê
koncepcja dzia³ania pod tytu³em “Razem
na wy¿yny”. Wraz z pozyskaniem
œrodków, zaczê³a siê gor¹czkowa praca
nad Zintegrowan¹ Strategi¹ Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Liczne spotkania,
warsztaty i wyjazdy promowa³y ideê
Leadera, ale przede wszystkim
pozwala³y na integracjê ludzi, którzy
wczeœniej nie wspó³pracowali na tak¹
skalê. I choæ o kategorii dzia³ania
spo³ecznikowskiego wielu z przysz³ych
cz³onków stowarzyszenia s³ysza³o od
s w o i c h b a b æ i d z i a d k ó w, b ¹ d Ÿ
z historycznych przekazów medialnych,
to dali siê przekonaæ, ¿e taka praca ma
sens i w przysz³oœci mo¿e przynieœæ
spore korzyœci. Schemat I by³ koncepcj¹
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pionierów, którzy zaczêli zdobywaæ nowe
tereny na polu dzia³añ spo³ecznych.
Spore zas³ugi w fazie rozruchu projektu
mieli wójtowie piêciu partnerskich gmin.
To dziêki ich aprobacie i przychylnemu
stanowisku zabezpieczono fundusze na
pierwszy etap przedsiêwziêcia. Jednak
sam projekt (i to wymaga stanowczego
podkreœlenia) od samego pocz¹tku mia³
charakter oddolny, czyli “nasz los
w naszych rêkach”. Zreszt¹ by³ to jeden
z warunków, które nale¿a³o spe³niæ, by
w ogóle marzyæ o jakiejkolwiek dotacji
i dzia³alnoœci pod auspicjami programu
Leader+. Jedn¹ z podstawowych zasad
Leadera jest bowiem wspó³praca
pomiêdzy trzema sektorami:
spo³ecznym, prywatnym i publicznym,
przy czym ¿aden z nich nie mo¿e mieæ
wyraŸnej przewagi.
Na zebraniu w dniu 29 marca
2006 r. powo³ana zosta³a Lokalna Grupa
Dzia³ania Stowarzyszenie “Razem na
wy¿yny”. Wybrano zarz¹d, którego
pierwszymi zadaniami by³y rejestracja
stowarzyszenia i z³o¿enie wniosku do
Schematu II Pilota¿owego Programu
Leader+. Ciê¿ka praca przynios³a efekty
w postaci wysokiej oceny wniosku
i przyznania grantu umo¿liwiaj¹cego
dalsz¹ dzia³alnoœæ. Przyst¹piono do
realizacji projektu „Razem wy¿ej, dalej,
szybciej”. Jedn¹ z pierwszych decyzji,
jakie podjêto w ramach tego projektu by³o
zorganizowanie biura stowarzyszenia
“Razem na wy¿yny”. Od tej chwili ca³a
praca zwi¹zana z koordynacj¹ dzia³añ
partnerstwa ogniskowa³a siê w ma³ym
pomieszczeniu budynku Urzêdu Gminy
w Mykanowie. Stowarzyszenie dalej
organizowa³o liczne spotkania, szkolenia
i seminaria, a tak¿e wyjazdy do miejsc,
gdzie mo¿na by³o zobaczyæ wiedzê
zamienion¹ na praktykê. Z chwil¹, kiedy II
Schemat Pilota¿owego Programu
Leader+ wszed³ w zasadnicz¹ fazê,
wiadomo by³o, ¿e dalsze dzia³anie, jeœli
ma byæ skuteczne i zgodne z przyjêtym
regulaminem, bêdzie wymaga³o oparcia
w sprawdzonych projektach, wzorach,
które bêdzie mo¿na przenieœæ na
rodzimy grunt. Tak zrodzi³ siê pomys³
wyjazdu do naszych zachodnich
s¹siadów, gdzie Leader to chleb
powszedni. Tamtejsze partnerstwa
dawno maj¹ za sob¹ pierwsze projekty.
Ich realizacja posiada ju¿ wymiar
materialny. Tak jest chocia¿by w Lokalnej
Grupie Dzia³ania “Südlicher Steigerwald”
(Po³udniowy Steigerwald), która na
prze³omie kwietnia i maja 2007 r. goœci³a
przedstawicieli naszego partnerstwa.
Ulokowana jest na terenie Parku
Przyrody Steigerwald, pomiêdzy
Norymberg¹ a Würzburgiem.
Malownicze usytuowanie na terenie
mocno pofa³dowanym, ze wspania³ymi
lasami, niezliczon¹ iloœci¹ Ÿróde³,
strumyków i rzek jest g³ównym atutem
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tego regionu. To stwarza wspania³e
warunki do uprawiania wszelakiej
turystyki. Zreszt¹ infrastruktura
turystyczno- gastronomiczna jest mocno
rozbudowana- liczne pensjonaty, hotele,
restauracje, œcie¿ki rowerowe i piesze,
daj¹ chwilow¹ mo¿liwoœæ oderwania siê
od zgie³ku miasta i codziennych
problemów. W³aœnie turystyka i ochrona
naturalnego dziedzictwa ogniskuje
dzia³ania podejmowane przez tamtejsz¹
LGD. Od 1998 roku partnerstwo
„Po³udniowy Steigerwald” opracowa³o
i zrealizowa³o ponad 20 ró¿nych
projektów zwi¹zanych z ekologi¹
(zabezpieczenia przeciwpowodziowe,
z b i o r n i k i m a g a z y n o w a n i a w o d y,
upowszechnianie Ÿróde³ energii
odnawialnej). Przewodnicz¹cy tego
partnerstwa, Helmut Uihlein twierdzi³, ¿e
w pocz¹tkowej fazie dzia³ania borykali siê
z dok³adnie takimi samymi problemami.
Ludzie nie wierzyli w powodzenie
przedsiêwziêcia. Poza grupk¹
zapaleñców, nie wykazywali praktycznie
¿adnego zainteresowania tym, co
chcieliœmy wspólnie robiæ- dodawa³ pan
Helmut. Dziœ efekty ich mozolnej pracy s¹
widoczne. Lokalna spo³ecznoœæ
uwierzy³a, ¿e wspólnymi si³ami,
wspomagani pieniêdzmi z Leadera mog¹
w i e l e z d z i a ³ a æ . Te r a z m a j ¹
kilkukilometrow¹ œcie¿kê dydaktyczn¹
(„Oaza zamys³ów”), dziesi¹tki kilometrów
œcie¿ek i szlaków rowerowych, miejsca
piknikowe i wie¿ê widokow¹, z której
roztacza siê wspania³y widok. Jedynie
z aktywnoœci¹ m³odzie¿y mamy problemubolewa³ Helmut Uihlein Nie wiemy, jak
przyci¹gn¹æ ich do nas, zachêciæ do
aktywnego dzia³ania na rzecz lokalnej
spo³ecznoœci. Na szczêœcie tego
problemu nie ma w stowarzyszeniu
„Razem na wy¿yny”- w równym stopniu
w projekty zaanga¿owani s¹ m³odzi, jak
i starsi mieszkañcy regionu.
Spo³ecznicy z Polski opuszczali
goœcinn¹ Frankoniê pe³ni optymizmu,
z mocnymi deklaracjami
miêdzynarodowej wspó³pracy. Dziêki
takim spotkaniom runie wiele barier,
zapewne pojawi¹ siê wspólne
przedsiêwziêcia, a przy okazji zapewne
uda siê rozwi¹zaæ kilka problemów
i trudnoœci.
W marcu 2007 rozpocz¹³ siê
cykl siedmiu wyjazdowych warsztatów
szkoleniowych dla Lokalnej Grupy
Dzia³ania, którego g³ównym celem by³a
integracja i rozwój spo³ecznoœci lokalnej.
Ka¿de ze szkoleñ poœwiêcone by³o
innemu tematowi, ale wspólnym efektem
cyklu by³o opracowanie obszernego
dokumentu -„Mapy zasobów i potrzeb
Lokalnej Grupy Dzia³ania „Razem na
wy¿yny”, w której mo¿na znaleŸæ spis
zasobów przyrodniczych, kulturowych,
historycznych, instytucjonalnych
i spo³ecznych, a tak¿e analizê problemów
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i potrzeb mieszkañców piêciu gmin
partnerskich. Powsta³y te¿ dwa projekty,
w oparciu o które bêdzie mo¿na
w przysz³oœci sk³adaæ wnioski
aplikacyjne. Rozpoczêty w maju 2007
cykl seminariów na temat
przeciwdzia³ania patologiom spo³ecznym
mia³ na celu ukazanie wielu problemów,
z jakimi boryka siê m³odzie¿ i podjêcie
prób ich rozwi¹zania. G³ównymi
uczestnikami seminariów by³a m³odzie¿
gimnazjalna oraz ich rodzicie
i nauczyciele.
Czêœæ œrodków przekazanych
na dzia³alnoœæ stowarzyszenia musia³a
zostaæ spo¿ytkowana z myœl¹
o skutecznej promocji. Nie mog³a siê ona
skupiæ jedynie na wydaniu folderów czy
broszurek, choæ takie pojawi³y siê
w obiegu i stanowi¹ wa¿ny element
kszta³towania wizerunku. Potrzebne by³y
du¿e i g³oœne przedsiêwziêcia, które na
d³ugo mia³y zapaœæ w pamiêci i odbiæ siê
szerokim echem w spo³eczeñstwie.
Najpierw we wrzeœniu 2007 roku
stowarzyszenie zorganizowa³o Piknik
Historyczny w Mokrej, którego g³ównym
punktem by³y uroczystoœci
upamiêtniaj¹ce 68 rocznicê wybuchu
II wojny œwiatowej. GwoŸdziem
programu by³a rekonstrukcja krwawej
bitwy wrzeœnia '39. Miesi¹c póŸniej
Piknik Regionalny „Razem na wy¿yny”
przyci¹gn¹³ na p³ytê lotniska Aeroklubu
Czêstochowskiego amatorów wystêpów
artystycznych, sportowych
i sprawnoœciowych. Impreza by³a te¿
œwietn¹ okazj¹ do zaprezentowania
lokalnego przemys³u i rzemios³a. W ci¹gu
dwóch dni pod scen¹ i przez namioty
wystawiennicze przewinê³o siê kilka
tysiêcy osób.
Przez ponad trzy lata ciê¿kiej

pracy, wielu wyrzeczeñ, poœwiêcaniu siê
dla innych kosztem swojego wolnego
czasu i rodziny uda³o siê cz³onkom
stowarzyszenia “Razem na wy¿yny”
zrobiæ coœ, co przez dziesi¹tki lat nie
sprawdza³o siê w naszym krajuuœwiadomiæ spo³eczeñstwu prawdê, ¿e
w nich samych drzemie ogromny
potencja³, ¿e jeœli sami nie wezm¹ spraw
w swoje rêce, ca³e ¿ycie ktoœ bêdzie im
mówiæ, co jest dla nich lepsze, w koñcu ¿e
dziêki wspólnemu dzia³aniu mo¿na
wiêcej i z lepszym skutkiem.
15 lutego w Gminnym Oœrodku
Kultury w Mykanowie podsumowano
prawie czteroletni¹ obecnoœæ programu
Leader na terenie piêciu partnerskich
gmin. Witold Magryœ - cz³onek Rady
Krajowej Sieci Leader zwróci³ uwagê, ¿e
Stowarzyszenie “Razem na wy¿yny” jest
pierwsz¹ Lokaln¹ Grup¹ Dzia³ania w
województwie œl¹skim, która pomyœlnie
zakoñczy³a realizacjê Projektu w ramach
II Schematu Pilota¿owego Programu
Leader+. Mo¿ecie byæ dumni z
rezultatów waszego zaanga¿owaniadoda³ Maryœ. Dzia³ania partnerstwa
bardzo pozytywnie oceni³ te¿ obecny na
zebraniu dyrektor Wydzia³u Terenów
Wiejskich Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Œl¹skiego Jerzy Mot³och.
Jego zdaniem takich inicjatyw wœród
lokalnych spo³ecznoœci powinno byæ
wiêcej, bo nie wszystkie problemy s¹ i nie
wszystkie mog¹ byæ rozwi¹zywane przez
samorz¹dy. Z podziêkowaniami w stronê
najbardziej zaanga¿owanych w projekt
zwróci³ siê prezes stowarzyszenia Adam
Wochal. Jego zdaniem realizacja
projektu by³a mo¿liwa dziêki
zaanga¿owaniu siê do wspólnego
dzia³ania instytucji publicznych,
lokalnych przedsiêbiorców, organizacji

“W myœl zasady fair - play”
Marcin Woldon
Tradycj¹ Szko³y Podstawowej i Gimnazjum
w Kruszynie jest rozgrywany corocznie Halowy Turniej Pi³ki
No¿nej “o Puchar Wójta” Gminy. Dnia 16 kwietnia 2008 roku
w hali sportowej w Kruszynie m³odzi pi³karze walczyli
o zwyciêstwo i cenne nagrody. Jednak najwiêcej radoœci
sprawia³a zawodnikom wzajemna rywalizacja i mo¿liwoœæ
zaprezentowania swoich umiejêtnoœci pi³karskich. Zawody te,
ju¿ po raz szósty, zgromadzi³y m³odzie¿ szkó³ podstawowych
i gimnazjów z terenu ca³ej gminy. Naczelne has³o
tegorocznego turnieju, maj¹ce przyœwiecaæ m³odym
sportowcom brzmia³o: “gramy w myœl zasady fair-play”.
Uczniowie walczyli w dwóch kategoriach wiekowych (szko³y
podstawowe i gimnazja), a zawody by³y prowadzone
systemem: ka¿dy z ka¿dym. Wszystkie mecze rozgrywano
z pe³nym zaanga¿owaniem, a m³ode gwiazdy futbolu

Zbiórka zu¿ytych baterii
Marzena ¯emejda-Przerada
Szko³a Podstawowa w Jackowie prowadzi zbiórkê
zu¿ytych baterii. Przyst¹pi³a do ogólnopolskiego systemu
zbiórki tych odpadów, prowadzonego przez Organizacjê

pozarz¹dowych oraz przedstawicieli
spo³eczeñstwa obywatelskiego. - Wk³ad
pracy ka¿dej osoby i ka¿dej instytucji jest
dla partnerstwa jednakowo wa¿ny.
Niemniej bardzo istotne by³o te¿ wsparcie
finansowe, jakie uzyskaliœmy od
samorz¹dów gminnych, starostwa
powiatowego oraz Urzêdu
Marsza³kowskiego. Za to wsparcie
chcia³bym dziœ w tym miejscu
podziêkowaæ- zakoñczy³ prezes. Wœród
obecnych na konferencji znaleŸli siê m.in.
Karol Ostalski, przewodnicz¹cy rady
powiatu czêstochowskiego, Jacek Koj
z Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony
Zabytków, Henryk Kolasa dyrektor Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Oddzia³ w Czêstochowie, wójtowie i ich
zastêpcy z gmin nale¿¹cych do
partnerstwa i wielu innych znakomitych
goœci. W najbli¿szym czasie
stowarzyszenie planuje z³o¿enie
koñcowego wniosku o p³atnoœæ do FAPA,
opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2008-2017, przygotowanie
wniosku o œrodki z Programu Leader
w ramach PROW 2007-2013, utrzymanie
biura stowarzyszenia i szereg
pomniejszych, acz niezbêdnych do
w³aœciwego funkcjonowania dzia³añ. Jeœli
zaanga¿owanie spo³eczeñstwa lokalnego
przybierze takie formy i rozmiary, jak
podczas realizacji pierwszych dwóch
schematów w ramach stowarzyszenia
“Razem na wy¿yny”, to mo¿na byæ
spokojnym o dalsze losy Leadera
w okolicach Czêstochowy.
Co by³o? Nic nie by³o. Co jest?
Leader jest - chcia³oby siê sparafrazowaæ
mistrza Kapuœciñskiego.
Wiêcej na temat stowarzyszenia “Razem
n a w y ¿ y n y ” n a s t r o n i e
www.razemnawyzyny.pl
+

pokaza³y wolê walki i du¿e umiejêtnoœci pi³karskie. Ale jak
wiadomo zwyciêzca mo¿e byæ tylko jeden. I tak w kategorii
gimnazjum tabela wygl¹da³a nastêpuj¹co: I miejsce
- Gimnazjum w Widzowie gr. nr II, II miejsce - Gimnazjum
w Kruszynie gr. nr II, III miejsce - Gimnazjum w Widzowie gr. nr
I, IV miejsce - Gimnazjum w Kruszynie gr. nr I. W kategorii
szkó³ podstawowych puchar za I miejsce odebra³ kapitan
dru¿yny ze Szko³y Podstawowej w Jackowie, II miejsce zajêli
gospodarze, czyli Szko³a Podstawowa w Kruszynie, miejsce
III Szko³a Podstawowa w Lgocie Ma³ej, IV Szko³a
Podstawowa w Widzowie. Najwiêcej bramek zdobyli: Patryk
Stacherczak i Sebastian Biecek, którzy otrzymali dyplomy za
zdobycie tytu³u “króla strzelców”. Wszystkie dru¿yny
otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci
pi³ek, zaœ zwyciêzcy mogli pochwaliæ siê piêknymi pucharami.
Miejmy nadziejê, ¿e VI Halowy Turniej o Puchar Wójta
dostarczy³ wszystkim zawodnikom i kibicom
niezapomnianych emocji i wra¿eñ.
+
Odzysku S.A. REBA., która zapewnia bezp³atn¹ dostawê
i odbiór pojemników do zbierania. Za ka¿dy kilogram
zebranych odpadów Szkole przyznawane s¹ punkty,
wymieniane na nagrody, które s¹ dostosowane do potrzeb
placówek oœwiatowych
W naszym Urzêdzie Gminy równie¿ pojawi³ siê
pojemnik na zu¿yte baterie.
+
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Historia

Z kroniki Urzêdu Gminy - czêœæ II
Wybra³a Marzena ¯emejda-Przerada
Gminna Rada Narodowa.
Rok 1973. Gminna Rada Narodowa w Kruszynie utworzona
zosta³a z po³¹czonych Gromadzkich Rad Narodowych i liczy
50-ciu radnych. Funkcjê przewodnicz¹cego Gminnej Rady
Narodowej obejmuje ob. W³odarek Józef, dotychczasowy
przewodnicz¹cy GRN w Kruszynie, a jego zastêpc¹ zosta³ ob.
Henryk Dobrakowski dotychczasowy przewodnicz¹cy GRN
w Teklinowie.
Naczelnikiem Gminy powo³any zosta³ ob. Zenon Kowalski
sprawuj¹cy dotychczas funkcjê I sekretarza Komitetu
Gromadzkiego PZPR w Kruszynie. Przed now¹ gmin¹
postawiono do rozwi¹zania nastêpuj¹ce problemy,
najbardziej istotne dla terenu :
1. zagospodarowanie od³ogów i nieu¿ytków,
2. poprawy stanu dróg lokalnych znajduj¹cych siê
w katastrofalnym stanie,
3. rozwoju bazy lokalowej dla potrzeb placówek socjalnych
i kulturalnych oraz oœwiatowych,
4. aktywizacji terenu w realizacji zadañ gospodarczych,
szczególnie w rolnictwie.
Budowa Oœrodka Zdrowia w Kruszynie.
22 lipca 1973r. podczas uroczystej sesji Gminnej Rady
Narodowej nast¹pi³o wmurowanie kamienia wêgielnego pod
fundamenty Oœrodka Zdrowia w Kruszynie. Dotychczas
w Kruszynie funkcjonuje punkt felczerski zajmuj¹cy 1 - izbowy
lokal wynajêty od indywidualnego w³aœciciela. Tak potrzebny
obiekt wzniesiony zostanie przy wykorzystaniu œrodków
Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia i czynu
spo³ecznego mieszkañców w Kruszynie. W jego sk³ad
wchodzi miejscowy aktyw Naczelnik Gminy, so³tysi z terenu
gminy. Przewodnicz¹cym S.K.B.O.Z. powo³any zosta³ ob. Flis
Piotr.
Wybory do Gminnej Rady Narodowej.
9 grudnia 1973r. odby³y siê wybory do Gminnej Rady
Narodowej. Nowowybrana Gminna Rada Narodowa liczy 25ciu radnych. Przewodnicz¹c¹ GRN wybrana zosta³a ob.
Aleksandra Perkosz, a zastêpcami ob. Tadeusz Wiktorowicz
i ob. W³adys³aw B¹k.
Budowa trasy E-16.
Lipiec 1974r. na terenie gminy rozpoczyna roboty Krakowskie
Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych Oddzia³ Budowy
Autostrad z siedzib¹ w Rz¹sawie. S¹ to prace przy budowie
trasy szybkiego ruchu E-16 Warszawa - Katowice. Na terenie
gminy znajdowa³ siê bêdzie odcinek d³ugoœci ok. 12km. Trasa
biegnie na zachód od Kruszyny i Bogus³awic bezpoœrednio
przy zabudowaniach. Urz¹d Gminy czyni przygotowania do
uporz¹dkowania budynków znajduj¹cych siê przy
projektowanej trasie, a szczególnie wymiany s³omianych
pokryæ dachowych na materia³ ogniotrwa³y.
Budowa drogi Kruszyna - Bogus³awice.
Sierpieñ 1974r. Naczelnik Gminy zleca Krakowskiemu
Przedsiêbiorstwu Robót Drogowych u³o¿enie nawierzchni
bitumicznej na drodze Kruszyna - Bogus³awice.
Zdewastowany odcinek drogi d³. 1550 m niedostêpny
w zasadzie dla pojazdów mechanicznych, w ci¹gu kilku dni
pokryty zostaje asfaltem. Spe³niony zosta³ wieloletni postulat
mieszkañców Kruszyny i Bogus³awic. Istnieje mo¿liwoœæ
przed³u¿enia linii autobusowej PKS z Kruszyny do
Bogus³awic. Koszt budowy drogi wynosi 607 tys. z³.
Sztafety 30-lecia.
PaŸdziernik 1974r. przez so³ectwa gminy przebiega Sztafeta
30-lecia. W miejscu pobytu Sztafety organizowane s¹ liczne
imprezy kulturalne. Gmina Kruszyna zajmuje
w podsumowaniu IV miejsce w powiecie radomszczañskim.
Wysok¹ ocenê zawdziêczaæ nale¿y przede wszystkim
znakomitemu programowi estradowemu, który przygotowa³
kabaret OSA z Jackowa.
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Osi¹gniêcia gospodarcze w 1974r.
Rok 1974 by³ niezwykle korzystnym pod wzglêdem rozwoju
inwestycji. W miesi¹cu paŸdzierniku rozpoczêto budowê
Domu Nauczyciela w Kruszynie budynku 4-rodzinnego.
Gminna Spó³dzielnia “Samopomoc Ch³opska” oddaje do
u¿ytku pawilon handlowy, w którym mieœci siê sklep AGD
i tekstylno - obuwniczy. Wartoœæ inwestycji wynosi 1.200 tys.
z³. Mieszkañcy wsi Widzówek buduj¹ i oddaj¹ do u¿ytku
odcinek drogi Widzów - Widzówek o d³. 2,7 km. Droga posiada
nawierzchniê ¿u¿low¹, wykonana zosta³a w czynie
spo³ecznym przy pomocy w sprzêcie i transporcie
Powiatowego Zarz¹du Dróg Lokalnych w Radomsku. Wartoœæ
tego zadania ocenia siê na 720 tys. z³. Oddana zostaje do
u¿ytku droga Wik³ów - £êg, budowana przez mieszkañców
w czynie spo³ecznym przy pomocy funduszu gminnego.
D³ugoœæ odcinka 3,5 km, wartoœæ robót ponad 2 mln z³. Urz¹d
Gminy buduje 2 przystanki PKS typu ,,Radomsko” w Jackowie
i Babach.
Reforma administracji.
1 czerwca 1975r. w wyniku zniesienia powiatów jako
jednostek podzia³u administracyjnego i wprowadzenia
dwustopniowego podzia³u administracyjnego gmina
Kruszyna wchodzi w sk³ad nowoutworzonego województwa
czêstochowskiego.
Zmiana przewodnicz¹cego GRN.
29 wrzeœnia 1975r. Przewodnicz¹cym Gminnej Rady
Narodowej w Kruszynie wybrany zostaje ob. Zbigniew
Kaczmarek - I Sekretarz Komitetu Gminnego PZPR.
Otwarcie Oœrodka Zdrowia w Kruszynie.
1 grudnia 1975r. nast¹pi³o uroczyste otwarcie i oddanie do
u¿ytku Oœrodka Zdrowia w Kruszynie. Wartoœæ kosztorysowa
inwestycji wynosi 3,5 mln z³. W tym 30% stanowi wk³ad
spo³eczeñstwa w gotówce, robociŸnie i materia³ach.
W uroczystoœci otwarcia bierze udzia³ Dyrektor Wydzia³u
Zdrowia i Opieki Spo³ecznej Urzêdu Wojewódzkiego
w Czêstochowie oraz Dyrektor Terenowego Zespo³u Opieki
Zdrowotnej w Czêstochowie. W nowoczesnej, nowootwartej
placówce mieszcz¹ siê: poradnia ogólna, poradnia dla dzieci,
poradnia dla kobiet, gabinet stomatologiczny i gabinet
zabiegowy. Ponadto punkt apteczny I-ego stopnia oraz
3 mieszkania dla s³u¿by zdrowia. Personel powiêkszony
zostaje o 2-ch lekarzy i lekarza stomatologa oraz technika
farmaceutê.
Zespo³owe Gospodarstwa Rolne.
W roku 1975 przy Kó³ku Rolniczym w Kruszynie utworzone
zostaje Zespo³owe Gospodarstwo Rolne, które przejmuje
w zagospodarowanie wypadaj¹ce z produkcji grunty. W roku
1975 gospodaruje na 120 ha oraz prowadzi tucz trzody
chlewnej w dwóch wybudowanych chlewniach typu U.P.Z.
Osi¹gniêcia gospodarcze w 1975r.
Rozpoczêta zostaje melioracja ³¹k we wsiach Wik³ów - Lgota
Ma³a - £êg, kompleksu o powierzchni 390 ha. Kosztem
Zarz¹du Autostrad w Warszawie, odbudowana zostaje
zniszczona przy budowie trasy E-16 droga Kruszyna-Wik³ów.
Na odcinku d³ugoœci 3,5 km u³o¿ona zosta³a nawierzchnia
z asfalto-betonu. Koszt odbudowy wynosi³ 6.140 tys z³.
Doczeka³ siê realizacji wieloletni postulat mieszkañców
Jackowa i Bab. So³ectwo to otrzyma³o oœwietlenie uliczne.
W Teklinowie oddany zosta³ do u¿ytku pawilon handlowy
budowany przez Gminn¹ Spó³dzielniê przy poparciu czynu
spo³ecznego mieszkañców wsi. Oddana zostaje do u¿ytku
remiza OSP w Bogus³awicach. Wartoœæ kosztorysowa obiektu
wynosi 902 tys z³, w tym 50% wk³adu miejscowej jednostki
OSP.
Zmiana Przewodnicz¹cego GRN.
26 lutego 1976r. nastêpuje zmiana na stanowisku I Sekretarza
KG PZPR i Przewodnicz¹cego GRN. Funkcjê tê obejmuje tow.
Eugeniusz Kopiecki - dotychczasowy dyrektor Szko³y
Podstawowej w Lgocie Ma³ej.
+
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W dniach 26 - 27 kwietnia br. odby³ siê pierwszy w tym roku rajd rowerowy do Za³êczañskiego Parku
Krajobrazowego, zorganizowany przez Pana S³awka Pruciaka. Udzia³ w wycieczce rowerowej wziê³o 18
osób. Rajd rozpocz¹³ siê w miejscowoœci Lgota Ma³a, dalej Szlakiem Rowerowym wzd³u¿ rzeki Warty
i Szlakiem Jury Wieluñskiej wiód³ do miejscowoœci Krzeczów, gdzie zorganizowany by³ nocleg,
poprzedzony ogniskiem. £¹cznie uczestnicy pokonali 150 km.
Marzena ¯emejda-Przerada

W dniach 22 - 23 kwietnia osiemdziesiêciu jeden uczniów z Gimnazjum w Widzowie i w Kruszynie
przyst¹pi³o do egzaminu sprawdzaj¹cego umiejêtnoœci z zakresu przedmiotów humanistycznych
i matematyczno- przyrodniczych.
Te dni by³y jednymi z wa¿niejszych chwil w ¿yciu
m³odzie¿y.
Uczniowie - zdenerwowani, pe³ni obaw,
a zarazem przepe³nieni wiar¹ w swoje mo¿liwoœci
- zmierzyli siê z egzaminem podsumowuj¹cym trzyletni¹
naukê w gimnazjum.
Uczucia uczniów po egzaminie by³y mieszane
jedni uwa¿ali, ¿e “dobrze im posz³o”, drudzy byli trochê
zawiedzeni.
Nie lada zaskoczeniem dla uczniów i nauczycieli
by³a czêœæ egzaminu humanistycznego wymagaj¹ca od
nich szczegó³owej wiedzy z zakresu przeczytanych lektur
(”Kamieni na szaniec” i “Syzyfowych prac”).
Miejmy jednak nadziejê, ¿e obawy oka¿¹ siê
bezpodstawne, a uczniowie zrozumiej¹, ¿e warto czytaæ
lektury, gdy¿: “Ksi¹¿ka jest najlepszym przyjacielem - nie
zdradzi, nie wyœmieje, a nauczy wiele”.
Wszystkim gimnazjalistom ¿yczê jak najwy¿szych wyników i dostania siê do wymarzonych szkó³!
Justyna Milejska - Cieñ
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