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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
„Tr¹ba powietrzna”

W numerze:

Bogus³aw Mielczarek - Wójt Gminy
Œwi¹teczny pi¹tek 15 sierpnia
2008r. godz. 18.15. w granice
gminy uderzy³ gigantyczny wir
- „tr¹ba powietrzna”. ¯ywio³
dotkn¹³ Bogus³awic, musn¹³ tylko
Kruszynê i poprzez lasy
powêdrowa³ do s¹siadów w gminie
Radomsko.
Bilans strat jest pora¿aj¹cy:
uszkodzonych w ró¿nym stopniu
budynków mieszkalnych – 40,
budynków gospodarczych – 89,
wy³amane kilkadziesi¹t hektarów
l a s ó w, p r a w i e 2 0 0 d r z e w
przydro¿nych, zniszczone tunele
foliowe, uszkodzone samochody,
straty dopiero co zebranych
plonów w gospodarstwach rolnych
etc., etc.... Szczêœciem oby³o siê
bez ofiar w ludziach.
Prawie natychmiast do akcji ratowniczo-zabezpieczaj¹cej przyst¹pi³y nasze
jednostki OSP: Kruszyna i Bogus³awice. Wkrótce do³¹czy³y pozosta³e: Jacków,
Widzów, Lgota Ma³a i £êg. Stra¿acy przy udziale mieszkañców Bogus³awic
odblokowuj¹ drogi, doraŸnie zabezpieczaj¹ uszkodzone budynki. Akcja prowadzona
jest w ciemnoœciach i w strugach ulewnego deszczu. Druhowie i mieszkañcy wsi
spisali siê znakomicie. Brawo ochotnicy!
W nastêpnym dniu stra¿acy maj¹ wsparcie z zewn¹trz: OSP K³omnice, OSP
Zdrowa, Pañstwowa Stra¿ Po¿arna z Czêstochowy, Koniecpola, Bielska-Bia³ej i inne.
W poniedzia³ek, po zinwentaryzowaniu strat, Gminny Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej wyp³aca pierwsze zasi³ki dla najbardziej poszkodowanych. Uruchomione
zosta³y œrodki finansowe z rezerwy naszego bud¿etu, szybko dotar³y te¿ pieni¹dze od
Wojewody Œl¹skiego.
Dla 37 rodzin wyp³acono zasi³ki od 1 000,- z³ do 10 000,-z³, na ³¹czn¹ kwotê 120 tys. z³.
Ale straty w samej tylko substancji budowlanej i w rolnictwie wyszacowane zosta³y na
prawie 1,4 mln z³. I tylko 16 poszkodowanych posiada ubezpieczenie budynków.
Co dalej?
Administracja rz¹dowa zapowiada pomoc w remoncie i odbudowie
budynków mieszkalnych. Nie zale¿nie czy by³y ubezpieczone. Na ten cel Wojewoda
dysponuje kwot¹ 10,7 mln z³. Wyst¹pi³em o pomoc w wysokoœci 563 tys. z³ i jak tylko
otrzymamy jakieœ œrodki, niezw³ocznie trafi¹ one do poszkodowanych. Nie bêdzie
dodatkowych wyp³at dla rodzin, które ponios³y straty w wysokoœci ok.1 tys. z³ i w takiej
lub nawet wy¿szej kwocie zasi³ek ju¿ otrzyma³y.
Gmina z³o¿y³a do Woj.Funduszu Ochrony Œrodowiska wniosek o dotacjê na
demonta¿ i utylizacjê eternitu z zerwanych i uszkodzonych dachów. Wnioskujemy
o œrodki na zdjêcie i zutylizowanie 94 ton eternitu na budynkach mieszkalnych
i gospodarczych.
Zainteresowani t¹ form¹ pomocy musz¹ mieæ jednak œwiadomoœæ, ¿e obci¹¿¹ ich
koszty zakupu i zamontowania innego materia³u pokryciowego na budynkach
gospodarczych. Termin rozpatrzenia wniosku przez Fundusz i wybrania
specjalistycznej firmy mo¿e byæ niestety doœæ odleg³y.
Rolnicy (ubezpieczeni w KRUS) mog¹ liczyæ na preferencyjne kredyty na
wznowienie produkcji oraz na zapomogi po 2 tys. z³ jakie ma wyp³aciæ KRUS. Minister
Rolnictwa przygotowuje ponoæ specjalny program pomocowy dla poszkodowanych
rolników, ale na razie nie mamy bli¿szych informacji.
Nie przewiduje siê pomocy pañstwowej dla w³aœcicieli uszkodzonych
budynków gospodarczych. Dla najmniej zamo¿nych i najbardziej poszkodowanych
gmina przeznaczy niewielkie œrodki w³asne oraz œrodki ofiarowane przez inne
samorz¹dy i darczyñców. Niestety, bêd¹ to kwoty symboliczne i uruchomione dopiero
po zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych poszkodowanych mieszkañców.
Nie mog¹ te¿ liczyæ na zasi³ki w³aœciciele uszkodzonych przez ¿ywio³
samochodów, p³otów czy drzew ozdobnych. W tym wypadku pomoc spo³eczna nie
bêdzie mog³a zast¹piæ auto-casco, a obowi¹zkowe ubezpieczenie OC nie obejmuje
skutków dzia³ania ¿ywio³u.
Przynajmniej na dziœ widaæ, ¿e pomoc poszkodowanym bêdzie mocno
ograniczona i nie dorówna pomocy po podobnej tragedii u s¹siadów w roku ubieg³ym.
Rezerwy i mo¿liwoœci pomocowe pañstwa i samorz¹dów s¹ przecie¿ ograniczone,
a feralnego pi¹tku tr¹ba dotknê³a obszar od Opola pod Piotrków Trybunalski.
+
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„Tr¹ba powietrzna”
Uchwa³y podjête na Sesjach Rady
Gminy w dniach 28 i 30 czerwca
2008r.
Sprawozdanie z dzia³alnoœci Wójta
w okresie miêdzysesyjnym
Œwiadczenia rodzinne,
pielêgnacyjne, alimentacyjne
w nowym okresie zasi³kowym
2007/2008
Rozstrzygniêcie konkursu na
realizacjê zadañ publicznych
w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu
Wakacje ze szko³¹
Nasza szko³a miejscem zabawy
i mi³ego spêdzania czasu przez
dzieci w okresie wakacji!!!
Has³o WAKACJE!
WAKACJE 2008
L.O. dla doros³ych w Kruszynie
Tr¹ba powietrzna
Zajêcia plastyczne w Widzowie
Lato... - czas festynów!
Turniej szachowy rozegrany
Pielgrzymkowy szlak
By³o œciernisko - jest plac zabaw,
bêdzie boisko!
Konkurs szachowy
Nasz Skarbnik na emeryturze!
Co warto poczytaæ z nowoœci
bibliotecznych
Przyznanie pomocy do plantacji
trwa³ych
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G³os Gminy

Informacje urzêdowe

Uchwa³y podjête na Sesjach Rady
Gminy w dniach 28 i 30 czerwca 2008r.
Gra¿yna Olczyk
- Nr XIV/86/08 zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XIII/72/08 Rady Gminy
Kruszyna z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie zasad zwrotu
wydatków za œwiadczenia z pomocy spo³ecznej bêd¹cych
w zakresie zadañ w³asnych gminy,
- Nr XIV/87/08 w sprawie realizacji przez Gminny Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej w Kruszynie projektu „Aktywizacja
spo³eczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Kruszyna”
w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki na lata
2007-2013,

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Wójta
w okresie miêdzysesyjnym tj. od
28.04.2008r. do dnia 26.06. 2008r.
Gra¿yna Olczyk
- W dniu 26 maja br. zawarta zosta³a umowa u¿yczenia dla
Stowarzyszenia „M³ode Pokolenie” z Lgoty Ma³ej
nieruchomoœci o powierzchni oko³o 1.50 ha z przeznaczeniem
na boisko sportowe,
- Do Nadleœnictwa Gidle w Niesulowie skierowany zosta³
wniosek o nieodp³atne udostêpnienie nieruchomoœci
w Wik³owie w celu urz¹dzenia placu zabaw dla dzieci,
- Agencja Nieruchomoœci Rolnych Oddzia³ Terenowy w Opolu
wyrazi³a zgodê na przekazanie gruntu w Jackowie
przeznaczonego pod budowê przepompowni œcieków,
- Odebrano w dniu 29 maja br. dokumentacjê na remont ul.
Ksiê¿ycowej oraz czêœci ul. Pocztowej w Kruszynie,
wykonan¹ przez Przedsiêbiorstwo Konsultacyjno-DoradczoUs³ugowe „WODREX” £ukasz Wasilewski (cena
dokumentacji brutto 5978,00 z³.).
- Wykonano barierkê ochronn¹ jednostronn¹ na murku
czo³owym przepustu drogowego zlokalizowanego pod drog¹
gminn¹ nr 694140 S, w miejscowoœci Jacków. Koszt
wykonania i zamontowania barierki 1120z³
- Wykonano remont ul. Krótkiej w m. Kruszyna poprzez
u³o¿enie nowej nawierzchni na szerokoœci 4,0 m, z mieszanki
mineralno-bitumicznej. Roboty zosta³y wykonane przez firmê
DROMET Sp. z o.o. za cenê brutto 14.030,00 z³. Odbiór
nast¹pi³ w dniu 29 maja 2008 r.
- W ramach us³ug kopark¹ i równiark¹ wykonano przez
Prywatny Zak³ad Us³ug Drogowych Eugeniusz Minda
wykonano nastêpuj¹ce prace:
1. W Bogus³awicach rozgarniêto ziemiê na placu ko³o
zbiornika wodnego oraz wykonano renowacjê rowu wzd³u¿ ul.
Grabowskiej,
2. W £êgu wyrównano nawierzchniê na drodze prowadz¹cej
do Jankowic,
3. W Widzowie wyrównano nawierzchniê ul. Koœcielnej oraz
wywieziono nadmiar ziemi z poboczy ul. Krótkiej,
- Wbudowano 70 ton emulsji w ramach remontu cz¹stkowego
nawierzchni asfaltowych dróg gminnych mieszank¹ grysowoemulsyjn¹ przy u¿yciu Patchera przez P.P.H.U. „POLMAX”
Jan Polaczek. Odbiór nast¹pi³ w dniu 02 czerwca 2008 r. Koszt
³¹czny remontu 29.036,00 z³ brutto.
- Podpisano w dniu 30 maja 2008 r. aneks do porozumienia
z Powiatem Czêstochowskim na wspólne finansowanie
remontu nawierzchni w technologii nak³adek bitumicznych na
drogach powiatowych. W ramach porozumienia zostanie
wykonana nak³adka na nastêpuj¹cych odcinkach: DP nr 1025
S Kruszyna – Baby – Jacków , d³ugoœæ 1 500 mb,
DP nr 1002 S DK-1 – £êg – DK-1, d³ugoœæ 1 500 mb, DP nr
1004 S w m. Kruszyna ul. Koœcielna, d³ugoœæ 600 mb.
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- Nr XIV/88/08 w sprawie zamiaru po³¹czenia Szko³y
Podstawowej i Przedszkola w Lgocie Ma³ej.
- Nr XIV/89/08 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Marka
Lisowskiego na dzia³alnoœæ Wójta Gminy Kruszyna,
- Nr XIV/90/08 w sprawie okreœlenia zasad gospodarowania
nieruchomoœciami stanowi¹cymi w³asnoœæ Gminy Kruszyna,
- Nr XIV/91/08 zmieniaj¹ca chwa³ê Nr VIII/41/07 Rady Gminy
Kruszyna z dnia 7 wrzeœnia 2007r. w sprawie statutu so³ectw,
- Nr XIV/92/08 w sprawie zmian do bud¿etu gminy Kruszyna
na rok 2008,
- Nr XIV/93/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta
Gminy,
- Nr XV/94/08 w sprawie odwo³ania Skarbnika Gminy,
- Nr XV/95/08 w sprawie powo³ania Skarbnika Gminy.
+

Na realizacje tych zadañ Gmina przeznaczy
dodatkowo 100 tys. z³ (50 tys. z³ na £êg i 50 tys. z³ na ul.
Koœcieln¹ w Kruszynie) do wczeœniej zaoferowanych 50 tyœ z³
na realizacjê w/w zadañ, Powiat Czêstochowski przeznaczy
300,20 tys. z³, a Zarz¹d Wspólnoty Gminnej w £êgu – 50 tys.
z³,
- Podpisano w dniu 20 maja 2008 r. umowê z Powiatem
Czêstochowskim na wspólne finansowanie kosztów
opracowania studium wykonalnoœci (wstêpne i ostateczne)
dla zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 1025 S
(ul. ¯wirki i Wigury w Widzowie). Koszt ³¹czny studium 7 tys. z³
z czego gmina przekazuje 3.500,00 z³.
- Dowieziono ¿u¿el hutniczy w miejscowoœci:
1) Widzówek droga w prawo od ul. Kasztanowej, droga na
Zawidzówek,
2) Teklinów ul. Wspóln¹ ,
3) Kruszyna na drogê poln¹ prowadz¹c¹ do kurnika,
4) Widzów – ul. Koœcielna
5) Baby - droga w lewo za szko³¹
6) Bogus³awice ul. Górna,
- Zlecono wykonanie dokumentacji na remont drogi
dojazdowej do pól w m. Baby, na któr¹ uzyskaliœmy dotacjê
z œrodków FOGR,
- Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005
r. w sprawie numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów
mostowych na³o¿y³o na gminy nowe zadanie: za³o¿enie
ewidencji dróg. W dniu 12.06.2008 r. wys³ano do firm
zapytanie dotycz¹ce
wykonania w/w dokumentacji
z terminem sk³adania ofert do dnia 02 lipca br.
- W zwi¹zku z brakiem ofert w wyznaczonym terminie na
opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
w iloœci 27 szt. dla rozbudowy oœwietlenia drogowego na
terenie gminy Kruszyna, podjêto rozmowy z trzema
wykonawcami (projektantami) na opracowanie dokumentacji
w iloœci 15 szt. tj. tych które nie wymagaj¹ uzyskania
pozwoleniu na budowê.
Prace projektowe wykona Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe
„ELKOS” z Witkowic za cenê brutto 36.600,00 z³. W dniu
16.06.br. zawarta zosta³a umowa na wykonanie
nastêpuj¹cych dokumentacji: Kolonia Baby 9 szt, Kolonia
Baby 7 szt, Jacków Pustkowie 1 szt, Kruszyna ul.Sadzawki 3
szt, Kruszyna ul.Leœnia i ul.Cegielnia 5 szt, Kruszyna ul.Huby
4 szt, Teklinów ul.D³uga i ul.Nowa 1 szt, Widzów ul.Koœcielna
4 szt, Widzówek „Saternus” 2 szt, Widzówek „Zawidzówek” 3
szt, Widzów droga w prawo od ul.Kasztanowej 3 szt, £êg 6 szt.
- W przetargu og³oszonym w dniu 16.05.2008 r. – zadanie p.n.
„Remont dachu budynku remizy OSP w Bogus³awicach”,
wziê³a udzia³ 1 firma, która zaoferowa³a cenê brutto w kwocie
87.272,40 z³. Gmina zaplanowa³a w bud¿ecie kwotê ni¿sz¹,
w zwi¹zku z tym przetarg zosta³ uniewa¿niony.
Nowy przetarg og³oszony zostanie w dniu 30 czerwca br.
- W dniu 02 maja 2008 r. og³oszono, i¿ Urz¹d Gminy
w Kruszynie zamierza dokonaæ rozbiórki budynków
po³o¿onych przy ulicy Koœciuszki 1 w Kruszynie, tj. dawnej
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Informacje urzêdowe
siedziby Urzêdu wraz z budynkiem gospodarczym. Ofertê na
rozbiórkê mo¿na sk³adaæ do dnia 30.06.2008 r.
- Zakoñczono remont pomieszczenia w budynku stra¿nicy
OSP Bogus³awice przeznaczonego na œwietlicê. Koszt
remontu 4.193,26 z³.
- Rozstrzygniêta zosta³a IV edycja Konkursu Przedsiêwziêæ
Odnowy Wsi. Na dwa z³o¿one wnioski Budowa trybun na
boisku pi³karskim w miejscowoœci Widzów oraz budowa placu
zabaw w miejscowoœci Teklinów. Dofinansowanie uzyska³
tylko 1 wniosek tj. Budowa placu zabaw w Teklinowie.
Przeprowadzone zosta³o postêpowanie maj¹ce na celu
wy³onienie firmy, która dostarczy i zamontuje urz¹dzenia
zabawowe. Najkorzystniejsz¹ ofertê przedstawi³o
Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowo-Produkcyjne
„BILPOL” z Chorzowa /24.019.36z³ brutto/,
- W dniu 19 czerwca 2008 roku rozstrzygniêto Gminny
Konkurs na „Estetyczne zagospodarowanie zagrody
wiejskiej”, w którym udzia³ wziêli:
1. P. Mariola i Dariusz ma³¿. Perliñscy zam. Lgota Ma³a, ul.
Ogrodowa 95,
2. P. Krystyna Wrzosek zam. Kruszyna, ul. Ogrodowa 1.
Laureatka tego konkursu tj. P. Krystyna Wrzosek weŸmie
udzia³ w Konkursie Powiatowym.
Do Urzêdu Marsza³kowskiego w ramach
og³oszonych konkursów z³o¿one zosta³y nastêpuj¹ce wnioski:
1. ”Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna
obejmuj¹ca miejscowoœci Jacków i Baby”
2.„Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna
obejmuj¹ca miejscowoœci Widzów i czêœæ Teklinowa”
Wnioskujemy tu o pomoc ³¹cznie (na dwa wnioski) 13.768 tys.
z³. Na konkurs zg³oszono 75 projektów wnioskuj¹c o pomoc
w wysokoœci 734.335 tys. z³. Tymczasem Urz¹d
Marsza³kowski dysponuje kwot¹ 72.936 tys. z³.
Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi we wrzeœniu br.
3. „Przebudowa i rozbudowa przychodni lekarskiej przy ulicy
Kmicica 10 w Kruszynie”. Wnioskujemy tu o pomoc 1.100 tys.
z³. Na konkurs zg³oszono 142 projekty wnioskuj¹c o pomoc
w wysokoœci 114.714 tys. z³. Urz¹d Marsza³kowski dysponuje
kwot¹ 43.337 tys. z³.
4. „Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym wraz
z przebudow¹ istniej¹cej infrastruktury przy Szkole
Podstawowej w Widzowie”
Wnioskujemy tu o pomoc 4.007.516 tys. z³. Na konkurs
wp³ynê³y 234 projekty wnioskuj¹c o pomoc w wysokoœci 816.
265.34 tys. z³. Urz¹d Marsza³kowski dysponuje kwot¹ 51.779
tys. z³.
Wymieniono agregat pompowy w studni nr 2 na
gminnym ujêciu wody w Kruszynie z uwagi na to, i¿
wydajnoœæ pompy która by³a zanurzona w studni dawa³a
ok. 12-14 m3/h tj. mniej ni¿ po³owê wydajnoœci jak¹ powinna
uzyskaæ. Po wymianie wydajnoœæ studni wyraŸnie wzros³a
i wynosi 42 m3/h. W zwi¹zku z wymian¹ pompy poniesione
zosta³y nastêpuj¹ce koszty:
1. regeneracja 3.567,67 brutto,
2. demonta¿ i monta¿ wyniós³ 2146,22 brutto,
3. orurowanie studni 5.612 z³ brutto.
- Aktualnie zatrudniamy 5 osób w ramach robót publicznych,
w ramach prac spo³ecznie u¿ytecznych kolejne 5 osób w tym
dwie kobiety. Osoby te wykonuj¹ prace porz¹dkowe, miêdzy
innymi: malowanie przystanków autobusowych, wykaszanie
poboczy wzd³u¿ dróg gminnych, prace przy cieku w Kruszynie
oraz roz³o¿enie ¿u¿la hutniczego na drogach gminnych,
- Na dzieñ 30 czerwca ustalony zosta³ termin odbioru robót
zwi¹zanych z budow¹ dróg poscaleniowych we wsi Lgota
Ma³a. Wykonanych zosta³o 19 km dróg w tym: 3 km dróg
o nawierzchni bitumicznej, 10 km o nawierzchni t³uczniowej
oraz 6 km o nawierzchni gruntowej. £¹czny koszt zadania
wynosi 2.150 tys. z³
- Przygotowywana jest budowa wiaty przystankowej w Lgocie

Ma³ej (zebrano oferty, zawarta zosta³a umowa u¿yczenia
gruntu z GS w „K³omnicach” oraz z³o¿ono w Starostwie
Powiatowym w Czêstochowie zg³oszenie budowy wiaty) koszt realizacji zadania wyniesie ok. 10 tys.z³,
- Wykonana zosta³a przebudowa parkanu w Widzowie,
poniesione koszty to 1.341,25 z³ ,
- Zawarta zosta³a umowa z firm¹ „Zak³ad Us³ugowy Melioracje,
Drogi Wysypiska, Œmieci Andrzej Nowak” dotycz¹ca
renowacji cieku wodnego w Kruszynie o d³ugoœci 60 mb, na
zadanie przeznaczono kwotê 10 tys.z³,
- Otrzymaliœmy wniosek od PZD w sprawie wydania decyzji
o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê
przedsiêwziêcia przebudowa drogi powiatowej nr 1025 S
(ul. ¯wirki i Wigury) – Widzów.
Po zasiêgniêciu opinii Wydzia³u Ochrony Œrodowiska
w Starostwie Powiatowym oraz Powiatowego Inspektora
Sanitarnego wydane zosta³o postanowienie stwierdzaj¹ce
brak obowi¹zku sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na
œrodowisko dla tego zadania.
- W okresie od dnia 27 kwietnia br. do chwili obecnej na
dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z ochron¹ p.po¿arow¹ wydatkowana
zosta³a kwota 4.153z³ g³ównie by³y to wydatki zwi¹zane
z zakupem paliwa. Jednostki nasze bra³y udzia³ w 33 akcjach
z czego jednostka OSP Kruszyna uczestniczy³a w 18 akcjach,
- W zwi¹zku ze zmian¹ rozporz¹dzenia w sprawie zasad
wynagradzania pracowników samorz¹dowych zatrudnianych
w urzêdach gmin, starostwach powiatowych i urzêdach
m a r s z a ³ k o w s k i c h m i e s i ¹ c u m a j u b r. w r a m a c h
zabezpieczonych w bud¿ecie
œrodków finansowych
pracownicy Urzêdu otrzymali regulacje p³ac,
- Od dnia 18 maja br, Gminna Biblioteka Publiczna zatrudniùa
w wymierze 1 etatu koordynatora d/s kultury,
- W dniu 27 maja odby³ siê strajk pracowników oœwiaty.
Strajkowa³o 56 osób z 6 placówek. Nie by³o strajku w SP Lgota
Ma³a i przedszkolach w Kruszynie i Widzowie,
- Kuratorium Oœwiaty zatwierdzi³o innowacjê pt. „W teatralnym
krêgu” dla Gimnazjum w Kruszynie na okres 01.09.2008 do
31.05.2011r.
- Realizacja programu „Wyprawka szkolna” – dofinansowanie
zakupu podrêczników dla uczniów klas 0-3. Na podstawie list
sporz¹dzonych przez dyrektorów szkó³ wys³ano do
Kuratorium zapotrzebowanie na dofinansowanie do kl.0 – 8
uczniów, kl. I – 13, kl. II – 9, kl. III – 10,
- W dniu 24 czerwca odby³a siê wycieczka w Góry
Œwiêtokrzyskie dla 30 wyró¿niaj¹cych siê uczniów
wytypowanych przez dyrektorów ze wszystkich szkó³ w
gminie,
- Zatwierdzone zosta³y projekty organizacyjne szkó³
i przedszkoli, które nie przewiduj¹ istotnych zmian w pracy
placówek,
- Wyp³acono zasi³ki rodzinne oraz dodatki do zasi³ku
rodzinnego, œwiadczenia pielêgnacyjne, zasi³ki pielêgnacyjne,
zaliczki alimentacyjne dla 434 rodziny, na kwotê 101.834
z³.Od miesi¹ca lipca GOPS bêdzie wydawa³ wnioski na
wyp³atê ww. œwiadczeñ na nowy okres zasi³kowy tj. od
wrzeœnia 2008 do 31 sierpnia 2009r.
- Od 1 paŸdziernika 2008r. wróci zlikwidowany w 2004r.
Fundusz Alimentacyjny. Wyp³at¹ œwiadczeñ z funduszu zajm¹
siê gminy, które otrzymaj¹ na ten cel œrodki z bud¿etu pañstwa.
Nowe œwiadczenie dla osób, które nie mog¹ wyegzekwowaæ
alimentów, zast¹pi zaliczkê alimentacyjn¹,
- Wyp³acono œwiadczenia pieniê¿ne z pomocy spo³ecznej tj.
zasi³ki sta³e, okresowe, celowe dla 51 rodzin na ³¹czna kwotê
12.670z³. oraz dodatki mieszkaniowe dla 4 rodzin na kwotê
593 z³,
- Do¿ywianiem objêto 90 dzieci. Miesiêczny koszt do¿ywiania
ok. 2.500 z³,
- GOPS od miesi¹ca maja br. realizuje projekt systemowy pt.
„Aktywizacja spo³eczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie
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Informacje urzêdowe

Kruszyna” w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki
2007-2013. Koszt projektu ogó³em 41.024 z³. w tym wk³ad
w³asny gminy wynosi 10,5% co stanowi kwotê 4.307,52 z³.
Wniosek przeszed³ ocenê formaln¹ i merytoryczn¹,
a nastêpnie w najbli¿szym czasie bêdzie podpisana umowa
o dofinansowanie realizacji projektu EFS,
- W miesi¹cu maju w ramach programu Unijnego PEAD 2008
z Banku ¯ywnoœci w Czêstochowie GOPS otrzyma³
nastêpuj¹ce artyku³y ¿ywnoœciowe;

- m¹ka pszenna - 750 kg,makaron krajanka - 480 kg, ser ¿ó³ty 104 kg, mleko UHT -. 2.160 litrów, d¿em - 150 szt.
Ogólna wartoœæ: 6.763,61 z³. – tona¿ – 3.552,45 kg.
Z tytu³u czêœciowego udzia³u w realizacji Programu PEAD
dokonano wp³aty w wysokoœci 2.500 z³. + koszt dostarczonej
¿ywnoœci w kwocie 58,60 z³ od 1 tony.
W miesi¹cu maju ¿ywnoœæ otrzyma³o 59 rodzin znajduj¹ce siê
w trudnej sytuacji ¿yciowej, a w miesi¹cu czerwcu 115 rodzin.

Œwiadczenia rodzinne, pielêgnacyjne,
alimentacyjne w nowym okresie
zasi³kowym 2007/2008

- Orzeczenie o niepe³nosprawnoœci, w przypadku gdy
w rodzinie wychowuje siê dziecko niepe³nosprawne,
Osoby, które pobieraj¹ zasi³ek pielêgnacyjny a up³ywa termin
orzeczenia mog¹ pobraæ nowy wniosek, do którego nale¿y
do³¹czyæ aktualne orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci.
Od 1 paŸdziernika wchodzi w ¿ycie ustawa o Funduszu
Alimentacyjnym. Realizacjê œwiadczeñ w tym zakresie
zlecono równie¿ Gminnemu Oœrodkowi Pomocy Spo³ecznej
w Kruszynie. Od miesi¹ca sierpnia 2008r. dostêpne s¹ ju¿
wnioski, które po wype³nieniu i do³¹czeniu odpowiednich
dokumentów nale¿y sk³adaæ w GOPS Kruszyna a nie
u komornika jak dotychczas do dnia 30 wrzeœnia 2008r.
Dokumenty potrzebne do z³o¿enia wniosku o fundusz
alimentacyjny:
- Zaœwiadczenie z Urzêdu Skarbowego o dochodach za 2007
rok osoby ubiegaj¹cej siê o fundusz alimentacyjny oraz
wszystkich pe³noletnich cz³onków rodziny (dla ka¿dej osoby
oddzielne zaœwiadczenie)
- Zaœwiadczenie o wielkoœci gospodarstwa rolnego w roku
2007 lub nakaz p³atniczy za 2007 rok,
- zaœwiadczenia organu prowadz¹cego postêpowanie
egzekucyjne o bezskutecznoœci egzekucji zawieraj¹cego
informacjê o stanie egzekucji, przyczynach jej
bezskutecznoœci oraz o dzia³aniach podejmowanych w celu
wyegzekwowania zas¹dzonych œwiadczeñ alimentacyjnych.
Ponadto przypominamy, ¿e wszelkie zmiany w zatrudnieniu:
podjêcie b¹dŸ utratê pracy, zmianê miejsca zatrudnienia,
zmiany w liczbie cz³onków rodziny ( zawarcie zwi¹zku
ma³¿eñskiego przez dziecko, narodziny lub zgon cz³onka
rodziny) przerwanie nauki przez pe³noletnie dziecko nale¿y
bezzw³ocznie zg³aszaæ do tutejszego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej, do Œwiadczeñ Rodzinnych.
+

Joanna P¹chalska-Klekot
Z dniem 31 sierpnia koñczy siê okres zasi³kowy
2007/2008.Wnioski o œwiadczenia rodzinne i œwiadczenie
opiekuñcze na nowy okres zasi³kowy 2008/2009 nale¿y
sk³adaæ w Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej
w Kruszynie w terminie do 31 sierpnia 2007 wraz
z wymaganymi dokumentami:
- Zaœwiadczeniem z Urzêdu Skarbowego o dochodach za
2007 rok osoby ubiegaj¹cej siê o zasi³ek, wspó³ma³¿onka oraz
wszystkich pe³noletnich cz³onków rodziny, (dla ka¿dej osoby
oddzielne zaœwiadczenie)
- Nakazem p³atniczy za 2007 rok,
- Przekazami lub przelewami pieniê¿nymi dokumentuj¹cymi
wysokoœæ alimentów, je¿eli cz³onkowie rodziny zobowi¹zani
s¹ do p³acenia alimentów osobie spoza rodziny,
- Zaœwiadczeniem ze szko³y ponadgimnazjalnej lub gdy
dziecko ukoñczy³o 18 rok ¿ycia i kontynuuje naukê, w miesi¹cu wrzeœniu
- Zaœwiadczenie od komornika o stanie egzekucji w 2007r.
( dla osób pobieraj¹cych zaliczkê alimentacyjn¹)
Osoby, które o œwiadczenia rodzinne ubiegaæ siê bêd¹ po raz
pierwszy powinny do³¹czyæ do wniosku tak¿e:
- Ksero dowodu osobistego osoby ubiegaj¹cej siê o zasi³ek
rodzinny,
- Orygina³ lub ksero aktu urodzenia dziecka/ci, na które ubiega
siê o zasi³ek,

Rozstrzygniêcie konkursu na realizacjê
zadañ publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i
sportu.
Urszula Wasiel
Zgodnie z ustaw¹ o dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie oraz uchwalonym Programem
Wspó³pracy Gminy z Organizacjami Pozarz¹dowymi zosta³
og³oszony konkurs ofert na realizacjê zadañ publicznych w
zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008r.
Wysokoœæ œrodków z bud¿etu gminy przeznaczonych na ten
cel wynosi³a 16.000z³. Do konkursu przyst¹pi³y kluby: ULKS
„Polonia Unia” Widzów, ULKS „Kmicic” Kruszyna
i Stowarzyszenie „Nowe Pokolenie” w Lgocie Ma³ej. Konkurs
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+

zosta³ og³oszony 22.08.2008r., wszystkie informacje
dotycz¹ce konkursu wywieszone by³y na tablicy og³oszeñ w
Urzêdzie Gminy Kruszyna i Biuletynie Informacji Publicznej.
W wyniku postêpowania konkursowego zosta³a udzielona
dotacja dla ULKS „Polonia Unia” Widzów 8.000,00 z³; ULKS
„Kmicic” Kruszyna 5.500,00 z³ i dla Stowarzyszenia „Nowe
Pokolenie” z Teklinowa 2.500,00 z³.
Przyznana dotacja zosta³a przeznaczona na zakup sprzêtu
sportowego, strojów sportowych i utrzymanie boiska. Komisja
konkursowa przy wyborze ofert kierowa³a siê nastêpuj¹cymi
kryteriami:
1. - za dotychczasow¹ wspó³pracê z lokalnym samorz¹dem - /
0-4 pkt./
2. - za przedstawion¹ kalkulacêe kosztów zadania - / 0-3 pkt./
3. - za udzia³ œrodków w³asnych oraz z innych Ÿróde³
finansowych - / 0-2 pkt./
4. - za doœwiadczenia w realizacji zadañ podobnego rodzaju
- / 0-2 pkt./
+
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Has³o WAKACJE!
Dorota Wojtasiñska
10 lipca br. uczniowie gimnazjum im. Bohaterów
Wrzeœnia w Kruszynie wraz ze swoimi opiekunami
p. Magdalen¹ Chrz¹stek, p. Dorot¹ Wojtasiñsk¹ i p. Markiem
Smoliñskim wybrali siê na wycieczkê rowerow¹ do po³o¿onej
w bliskiej odleg³oœci - malowniczej miejscowoœci Zakrzówek
Szlachecki.
G³ównym celem naszej wyprawy by³o:
propagowanie aktywnego spêdzania wolnego czasu podczas
wakacji poprzez poznanie okolicznych miejscowoœci
i promowanie jazdy na rowerze. Spod budynku szko³y
wyruszyliœmy o godz. 9.00. Trasa wycieczki bieg³a przez : £êg,
Kijów, Jankowice.
Oddalony od domostw
pobliskich
miejscowoœci i trasy DK1 zalew na rzece Warcie
w miejscowoœci Zakrzówek Szlachecki przyci¹gn¹³ nas swoim
urokiem. Po 2-godzinnej jeŸdzie dotarliœmy na miejsce. Nad
wod¹ odpoczêliœmy graj¹c w pi³kê i snuj¹c wspólne rozmowy.
Pomimo wietrznej pogody wœród uczestników wycieczki
znaleŸli siê amatorzy k¹pieli. Po nabraniu si³ wyruszyliœmy
w drogê powrotn¹. Zmêczeni, ale zadowoleni wróciliœmy do
domu.
+

L.O dla doros³ych w Kruszynie
Dorota Wojtasiñska
Do 30 wrzeœnia 2008r. trwa nabór kandydatów do
liceum ogólnokszta³c¹cego dla doros³ych. Szko³a
przeznaczona jest dla osób które, ukoñczy³y gimnazjum lub
oœmioletni¹ szko³ê podstawow¹ - czas trwania nauki 3 lata
oraz uzupe³niaj¹ce L.O dla doros³ych, którzy ukoñczyli
Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹ lub Szko³ê Zawodow¹ – nauka
bêdzie tutaj trwa³a 2 lata.
Zajêcia bêd¹ odbywaæ siê w systemie zaocznym, co
2 tygodnie w soboty i niedziele.
Podstawowym kryterium przyjêcia do szko³y jest ukoñczone
18 lat lub ich ukoñczenie w bie¿¹cym roku kalendarzowym.

WAKACJE 2008
Magdalena Chrz¹stek, Dorota Wojtasiñska
Tegoroczne wakacje w gimnazjum im. Bohaterów
Wrzeœnia w Kruszynie up³ynê³y aktywnie i na sportowo. Przez
ca³y okres wakacji dwa razy w tygodniu w poniedzia³ki i œrody
od 9.00 do 12.00 odbywa³y siê zajêcia sportowo-rekreacyjne
przeznaczone g³ównie dla gimnazjalistów (chêtnie
uczêszczali na nie równie¿ uczniowie tutejszej szko³y
podstawowej). Celem tych zajêæ by³o wype³nienie czasu
wolnego dzieci i m³odzie¿y szkolnej w czasie wakacji Podczas
zajêæ uczniowie mieli okazjê pograæ w pi³kê siatkow¹, no¿n¹
czy tenisa sto³owego itd. Wspólna gra, rywalizacja pomiêdzy
dru¿ynami, wspólna wygrana, czy przegrana ”zacieœni³a”
relacje miêdzy nimi. Ponadto tego typu spotkania by³y swoist¹
okazja do rozmów z uczniami, poznania ich planów,
zainteresowañ itp.. Uczestnicy tych zajêæ przekonali siê, ¿e
mo¿na aktywnie, ciekawie i zdrowo spêdziæ czas wolny
w miejscu zamieszkania. W ramach tych zajêæ odby³ siê
wakacyjny turniej szachowy oraz wycieczka rowerowa. Du¿a
frekwencja na tego typu zajêciach pokaza³a, ¿e takie zajêcia
jak najbardziej powinny byæ organizowane podczas wakacji.

Szko³y posiadaj¹ uprawnienia szkó³ publicznych. Absolwenci
otrzymuj¹ œwiadectwo ukoñczenia pañstwowej szko³y
œredniej i maj¹ mo¿liwoœæ przyst¹pienia do egzaminu
maturalnego.
Ponadto placówka wydaje odpowiednie zaœwiadczenia do
WKU, KRUS i ZUS.
Nauka jest odp³atna: czesne wynosi 100 z³ miesiêcznie,
s³uchacze gratis otrzymuj¹ komplet ksi¹¿ek do nauki.
Oferta tego typu szkó³ jest doskona³¹ form¹ uzupe³nienia
wykszta³cenia dla osób, które chc¹ po³¹czyæ pracê z nauk¹
i doskonaleniem swojej osoby.
Osoby zainteresowane ofert¹ tego typu szkó³ szczegó³owe
informacje mog¹ uzyskaæ w Sekretariacie Szko³y
ul. Pocztowa 2, 42-282 Kruszyna tel. (034) 320-23-34
(Budynek Gimnazjum).
+

Spotkanie z gimnazjalistami zorganizowa³ równie¿
nasz informatyk p. Micha³ Wawszczak. Mimo i¿ sezon
wakacyjny by³ w pe³ni spotkanie mia³o na celu porz¹dkowanie
systemu operacyjnego na nowy rok szkolny 2008/2009. By³o
ono równie¿ okazj¹ do wspólnych rozmów, których nie by³o
koñca.
+

Zajêcia plastyczne w Widzowie
Dorota Wojtasiñska

Lato … - czas festynów!
Dorota Wojtasiñska
Festyn w Widzowie
28-29 czerwca br. na boisku sportowym Widzów - Osiedle
odby³ siê dwudniowy festyn, którego organizatorem by³a
m³odzie¿ pochodz¹ca z tej miejscowoœci. Podczas festynu
mia³y miejsce rozgrywki pi³ki no¿nej oraz pla¿owej, mi³oœnicy
tañca mieli okazjê potañczyæ na œwie¿ym powietrzu.
GwoŸdziem programu by³ pokaz fajerwerków. Ponadto festyn
obfitowa³ w liczne konkursy i zabawy dla dzieci.
Festyn Stra¿acki w Jackowie
W pierwszy lipcowy weekend 5 i 6 lipca br. OSP w Jackowie
zorganizowa³o festyn stra¿acki, podczas, którego odby³y siê
mecze pi³ki siatkowej, pokazy stra¿ackie w wykonaniu
jednostki OSP z Kruszyny: gaszono p³on¹ce opony, stra¿acy
dali równie¿ pokaz uwalniania osób uwiêzionych
w samochodzie. W ruch poszed³ sprzêt znajduj¹cy siê na
wyposa¿eniu jednostki. Przyby³ym na festyn osobom czas
umila³ wystêp zespo³u „Forever” oraz wystêp zespo³u
ludowego „Klepisko” z K³omnic. Odby³ siê równie¿ pokaz
sztucznych ogni. Ponadto przygotowano loteriê fantow¹
z cennymi nagrodami oraz inne atrakcje.
Festyn w Lgocie Ma³ej
W dn. 26 i 27 lipca na placu OSP w Lgocie Ma³ej odby³ siê

11 lipca 2008r. w Filii Biblioteki w Widzowie odby³y siê
wakacyjne zajêcia plastyczne
pt. „ Tworzymy ró¿ne motywy metod¹ kalkografii”. Celem
spotkania by³o: kszta³towanie umiejêtnoœci manualnych,
poznanie techniki kalkografii, aktywizowanie i kszta³cenie
wyobraŸni oraz twórczego myœlenia.
Pomimo okresu wakacyjnego zwi¹zanego
z wyjazdami – na zajêcia przyby³a doœæ liczna grupa
zainteresowanych, chc¹cych bli¿ej poznaæ jedn¹ z technik
stosowanych w plastyce – mianowicie kalkografiê. Jak
wynika³o z przeprowadzonych rozmów nikt z uczestników
spotkania nie spotka³ siê wczeœniej z t¹ metod¹. Po krótkim
wstêpie przeszliœmy do zajêæ praktycznych, w trakcie których
uczestnicy spotkania wykazali siê niezwyk³¹ pomys³owoœci¹,
chêtnie reagowali na wszelkie uwagi i instrukcje osoby
prowadz¹cej. 1,5 godzinne spotkanie przebieg³o na
wykonywaniu prac, rozwi¹zywaniu zagadek i odgadywaniu
znanych przys³ów z rozsypanek literowych. Wszystko to
odby³o siê w mi³ej i niezwykle sympatycznej atmosferze.
Spotkanie poprowadzi³a Dorota Wojtasiñska z GBP
w Kruszynie.
+
festyn zorganizowany przez Stowarzyszenie M³ode Pokolenie.
Program festynu obejmowa³ rozgrywki pi³ki no¿nej dru¿yn
oldboyów P³omieñ Lgota Ma³a kontra Kmicic Kruszyna,
wystêp zespo³u ludowego „Koœcielanki” oraz mnóstwo innych
atrakcji.
Piknik Rodzinny w Bogus³awicach
9-10 sierpnia 2008r. na placu OSP w Bogus³awicach odby³ siê
piknik rodzinny zorganizowany przez cz³onkinie OSP
w Bogus³awicach. Zebranym na festynie osobom czas umila³
zespó³ „Moonlight” – organizatorzy zapewnili dobrze
zaopatrzony bufet oraz inne atrakcje dla dzieci i m³odzie¿y.
Festyn w Jackowie
16 i 17 sierpnia OSP z Jackowa na placu stra¿ackim
zorganizowa³o festyn. Przygotowano liczne atrakcje dla dzieci
i doros³ych m.in. turniej pi³ki siatkowej, loteriê fantow¹,
zabawê taneczn¹, pokaz sztucznych ogni itp..
Festyn rodzinny w Lgocie Ma³ej
W dn. 30 i 31 sierpnia br. w Lgocie Ma³ej odby³ siê festyn
rodzinny, organizatorem którego by³o Stowarzyszenie „M³ode
Pokolenie” w sobotê odby³ siê mecz pomiêdzy klubami
sportowymi: „P³omieñ Lgota Ma³a” z klubem z Rêdzin oraz
dyskoteka. W niedzielê odby³a siê zabawa taneczna przy
zespole „Magnum” ponadto organizatorzy zapewnili wiele
atrakcji.
+

Turniej szachowy rozegrany
Dorota Wojtasiñska
16 lipca 2008r. o godz. 10.00 w budynku gimnazjum
im. Bohaterów Wrzeœnia w Kruszynie odby³ siê wakacyjny
TURNIEJ SZACHOWY. Organizatorem którego by³a p. Dorota
Wojtasiñska przy wspó³pracy z nauczycielami wychowania
fizycznego p. Karolem Dró¿d¿ i p. Magdalen¹ Chrz¹stek.
Turniej przeznaczony by³ dla dwóch kategorii wiekowych: dla
uczniów SP i gimnazjum z terenu ca³ej gminy.
Pomimo wakacji turniej cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem.
Przyby³o na niego wielu graczy chc¹cych sprawdziæ swoje
umiejêtnoœci „szachisty” i stawiæ czo³a innym.
W szachowych zmaganiach udzia³ wziêli uczniowie szko³y
podstawowej z Kruszyny, Widzowa i Lgoty Ma³ej oraz
uczniowie gimnazjum z Kruszyny i Widzowa.
Wœród wielu rozegranych partii w kategorii SP najlepsi okazali
siê: 1 - Piotr Wasiel, 2 - Adrian Zalewski, 3 - Mateusz Porada
W kat. Gimnazjum zwyciê¿yli: 1 - Kinga Basiñska, 2 - Jakub
Purgal, 3) - Jagoda £apeta

Na s³owa uznania i pochwa³y zas³uguj¹ najm³odsze
uczestniczki turnieju: Julia Dudek i Monika B³asiak (8 lat),
które doskonale radzi³y sobie w szachowych rozgrywkach.
Spotkanie sêdziowa³ p. Karol Dró¿d¿. Fundatorem nagród
by³a GBP w Kruszynie.
+

Tr¹ba powietrzna
Henryk Kowalski – so³tys wsi Bogus³awice

Szanowni czytelnicy!
15 sierpnia 2008r. o godz. 18.15 przez nasz¹
wieœ przesz³a tr¹ba powietrzna, a chwilê póŸniej
nawa³nica burz i deszczu – zrobi³o siê jak w scenach
Apokalipsy. Tego upalnego dnia widzia³em to na w³asne
oczy, a nawet nagra³em krótki filmik. W ostatniej chwili
schroni³em siê w domu. Wszystko to trwa³o mo¿e ok. 30
sekund i zapad³a cisza. Zadbane podwórka z piêknie
przystrzy¿onymi trawnikami zamieni³y siê w jedno
wielkie rumowisko. Z trudem wyszed³em na drogê, która
by³a ca³a zawalona drzewami, gruzem, pozrywanymi
dachami itp. Ujrza³em ludzi stoj¹cych bezradnie. Widok
pozrywanych dachów, po³amanych jak zapa³ki drzew,
uszkodzonych budynków i ludzi stoj¹cych bezradnie na
zawsze utkwi w mej pamiêci. Wyj¹³em telefon i zacz¹³em
szukaæ pomocy i wsparcia, dzwoni¹c do Wójta, na
Policjê, Pogotowie Ratunkowe, do Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Czêstochowie. Po 30 minutach na miejsce
przyby³ z-ca Wójta Gminy wraz z urzêdnikiem. Panowa³
ogólny chaos. Z nik¹d nie nadchodzi³a pomoc.
W³asnymi si³ami za pomoc¹ pi³y motorowej zacz¹³em
odblokowywaæ drogê z powalonych drzew. Na pomoc
przyszed³ p. Maciej Poroszewski – Prezes Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Bogus³awicach zachêcaj¹c do pracy
innych. Chwilê póŸniej z pomoc¹ do³¹czy³ p.Wies³aw
Majdzik oraz kolejne osoby. Wspólnymi si³ami po
godzinie ciê¿kiej pracy droga zosta³a odblokowana.
Dziêkujê wszystkim tym mieszkañcom, którzy
przyczynili siê do tego. W chwili póŸniej zacz¹³ siê istny
horror. Na miejsce zaczê³y zje¿d¿aæ siê jednostki stra¿y
z s¹siednich miejscowoœci – widoczny by³ tutaj brak
dowodzenia. Inicjatywê pokierowania stra¿ami przej¹³
p. Poroszewski przydzielaj¹c im konkretne zadania.
Rozpoczê³a siê wówczas zorganizowana akcja pomocy
dla poszkodowanych. Ju¿ na samym pocz¹tku pojawi³
siê du¿y problem z brakiem plandek i folii s³u¿¹cych do
zabezpieczenia dachów naszych domów. Na szczêœcie
z pomocn¹ d³oni¹ przyszed³ do nas p. Wójt oraz bracia
Bartnik z Bogus³awic, którzy zaopatrzyli
poszkodowanych w folie i plandeki. Stra¿acy nie
zwa¿aj¹c na warunki atmosferyczne jakie wówczas
panowa³y, krok po kroku zabezpieczali nasze dachy,
chroni¹c tym samym nasze domy. Bez wytchnienia,
przemokniêci do przys³owiowo suchej nitki pracowali
przy usuwaniu szkód i zabezpieczaniu domów
i budynków gospodarczych. Zwracam siê tutaj z proœb¹
do p. Wójta Gminy Kruszyna , aby nagrodziæ ich choæby
symbolicznie.
Du¿e uznanie nale¿y siê równie¿ Wójtowi i pracownikom
gminy za szybkie przybycie do nas, przekazanie
pieniêdzy i zapewnienie doraŸnej pomocy. Przy pomocy
naszej jednostki OSP i przekazanym przez Wójta Gminy
p. Mielczarka funduszom dla stra¿aków przygotowano
ciep³y posi³ek.
Wyrz¹dzone szkody i skutki tr¹by powietrznej
przyci¹ga³y wci¹¿ nap³ywaj¹cych gapiów, samochody
blokuj¹c drogê utrudnia³y przejazd wozom stra¿ackim.

Sytuacja unormowa³a siê gdy do akcji wkroczy³a Policja,
która skutecznie zaczê³a kierowaæ ruchem,
organizowaæ objazdy itp.
Nastêpnego dnia rano, chodz¹c od domu do domu
dowiedzia³em siê, ¿e sytuacja tak naprawdê nie jest
ca³kowicie opanowana. Ludzie nadal skar¿yli siê, ¿e
zalewa im domy itp. Na moje polecenie zmêczony po
nocnej akcji p. Prezes Poroszewski wezwa³ jednostki
OSP z pobliskich gmin. Do Bogus³awic przyjecha³y
jednostki OSP m.in. z Widzowa, Mykanowa, K³omnic,
Zdrowej, Koniecpola, Bielska-Bia³ej.
W sobotê w godzinach wieczornych akcja zosta³a
zakoñczona. W miarê naszych mo¿liwoœci wszystkie
obiekty zosta³y przykryte i zabezpieczone. Na polecenie
Wójta ekipa sprz¹taj¹ca z Urzêdu Gminy usunê³a
z rowów ga³êzie, pomog³a posprz¹taæ podwórka u osób,
które same nie mog³y sobie z tym poradziæ.
Po tej tragedii odwiedzi³ nas Abp. Stanis³aw Nowak
w towarzystwie ks. Mariana Subacza – dyrektora Caritas
Polska, ks. Stanis³awa Itczyka – dyrektora archidiecezji
czêstochowskiej i ks. Ryszarda Umañskiego – zastêpcy
dyrektora czêstochowskiego Caritasu oraz
ks. proboszcza Stanis³awa Œwi¹tka i ks. wikarego
Dariusza Cona.
Arcybiskup pob³ogos³awi³ nowo powsta³¹ kapliczkê
(któr¹ ca³e szczêœcie tr¹ba powietrzna ominê³a) i obieca³
nam pomoc, która rzeczywiœcie szybko do nas dotar³a.
W sprawie podzia³u pieniêdzy skierowa³em ks. Dariusza
Cona do Gminnego Oœrodka Opieki Spo³ecznej, gdy¿ to
oni posiadali aktualne dane na temat zniszczeñ, byli
obecni przy szacowaniu strat, orientowali siê komu
pomoc niezbêdna jest natychmiast. I tak ustalili i¿:
1. w pierwszej kolejnoœci pomoc przys³uguje ludziom,
gdzie zosta³y zniszczone, naruszone b¹dŸ to
uszkodzone budynki mieszkalne,
2. rodzinom wielodzietnym, osobom samotnym, chorym,
3. na pozosta³e budynki pomoc z darowizn, w tym
z Caritasu nie przys³uguje.
Wytypowano 18 osób: z Bogus³awic oraz z Kruszyny
z Sadzawek, które najbardziej ucierpia³y w wyniku tr¹by
powietrznej i pieni¹dze podzielono w³aœnie wœród nich.
Pomimo tego, ¿e to przecie¿ nie ja rozdziela³em
pieni¹dze przyznane na pomoc przychodz¹ do mnie
mieszkañcy wsi z pretensjami, ¿e dlaczego oni nie
dostali lub dostali mniej.
Padaj¹ równie¿ oskar¿enia kierowane ku mojej osobie,
¿e otrzymane pieni¹dze przyw³aszczy³em dla siebie.
Ca³a ta sprawa z wyp³at¹ odszkodowañ odbija siê
negatywnie na mojej reputacji, a nie chcia³bym jej straciæ
w oczach tych, którzy na mnie g³osowali. Jednak myœlê,
i¿ te osoby och³on¹ po tej tragedii i zmieni¹ swój tok
myœlenia.
Je¿eli ktoœ ma zastrze¿enia, co do mojej osoby proszê je
kierowaæ bezpoœrednio do Wójta Gminy lub ks. Dariusza
Cona.
Szanowni Pañstwo Gminy Kruszyna, niech nie
nawiedzaj¹ nas tornada, tr¹by, wichury bo to dzieli ludzi!
+

Pielgrzymkowy szlak
Joanna Zasêpa
25 sierpnia tu¿ przed godzin¹ 8, po wys³uchaniu
Mszy œw., spod koœcio³a p.w. œw. Macieja w Kruszynie
wyruszy³a piesza pielgrzymka na Jasn¹ Górê. 260 p¹tników
mia³o do pokonania 25 km. Najm³odszy pielgrzym – Kubuœ
mia³ 11 miesiêcy, a najstarszy 71 lat. Opiekê duchow¹ nad
pielgrzymk¹ sprawowa³ ks. Dariusz Con.
Nikt nie myœla³ o pogodzie, nie ba³ siê zmêczenia – ka¿dy
szed³ i w sercu niós³ swoje intencje, które z³o¿y³ przed
obliczem Czarnej Madonny. Pielgrzymi, odmawiaj¹c
Ró¿aniec modlili siê tak¿e o odwrócenie klêsk ¿ywio³owych,
które w ostatnich latach nawiedzaj¹ Polskê.
P¹tnicy do Kruszyny wrócili 27 sierpnia. W drodze powrotnej,
we wsi Bogus³awice odby³o siê poœwiêcenie nowej kapliczki
przydro¿nej.
+

Nasz Skarbnik na emeryturze!
Dorota Wojtasiñska
W dniu 30 czerwca 2008r., po 33 latach pracy zawodowej w Urzêdzie Gminy
w Kruszynie, zosta³ odwo³any ze stanowiska Skarbnika Gminy p. Jerzy Hejduk. Jego
odwo³anie zwi¹zane jest z przejœciem na emeryturê.
Pan Jerzy Hejduk w sumie przepracowa³ ponad 46 lat, w tym w przemyœle ponad 4 lata
i w administracji ponad 42 lata z tego w Gromadzkich Radach Narodowych na terenie
dawnego powiatu radomszczañskiego 9 lat. Ostatnie 33 lata przed odejœciem na
emeryturê pracowa³ w Urzêdzie Gminy w Kruszynie. Od lipca 1975r. do koñca lutego
1976r. na stanowisku starszego referenta ds. ksiêgowoœci bud¿etowej. PóŸniej
awansowa³ na stanowisko g³ównego ksiêgowego, na którym pracowa³ do 1990 roku.
Od 01.04.1985 pe³ni³ równie¿ funkcjê kierownika Referatu Finansowego. 10 lipca 1990r.
decyzj¹ Rady Gminy zosta³ wybrany na Skarbnika Gminy, stanowisko to piastowa³ do
30 czerwca 2008r. Od pocz¹tku zatrudnienia w Urzêdzie zajmowa³ siê sprawami
finansowymi. Zawsze ¿yczliwy, zaanga¿owany w ¿ycie gminy i jej mieszkañców – jest
przyk³adem pracownika godnego naœladowania. Oddany, sumienny, wytrwale i z
determinacj¹ osi¹gaj¹cy wyznaczone cele. Jak podkreœlaj¹ osoby blisko
wspó³pracuj¹ce z p. J. Hejdukiem, da³ siê poznaæ jako dobry fachowiec, udzielaj¹cy
trafnych wskazówek zawodowych.
Serdecznie dziêkujemy p. Jerzemu Hejdukowi za 33 lata bycia z nami, opracowywanie bud¿etu gminy, staranne i rzetelne
prowadzenie finansów gminy oraz nadzorowanie prac z zakresu rachunkowoœci.
Uchwa³¹ Rady Gminy z dn. 30 czerwca 2008r. funkcjê Skarbnika przejê³a p. Ewelina Kokot, pe³ni¹ca dotychczas obowi¹zki
inspektora ds. ksiêgowoœci bud¿etowej.
W imieniu Rady Gminy, Wójta Gminy, Redakcji Gazety „G³os Gminy” oraz wszystkich pracowników UG sk³adamy
podziêkowania za d³ug¹ i rzeteln¹ pracê oraz zaanga¿owanie w sprawy gminy. ¯yczymy zdrowia oraz spokoju. Niech wszystkie
plany i marzenia odk³adane na póŸniej spe³ni¹ siê w³aœnie teraz!
+

