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Źródło wiedzy o Twojej okolicy
Baby, Bogusławice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg,
Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek, Wikłów

Głos Gminy
W przededniu 2009r.
Bogusław Mielczarek - Wójt Gminy
Kończy się akurat rok 2008. Rok
specyficzny bardzo dla samorządów. Specyficzny,
bo przecież wszyscy przygotowali wieloletnie
plany inwestycyjne, roczne budżety do absorbcji
unijnych środków. A tymczasem rok minął a unijne
środki nie ruszyły. Nie ruszył Subregionalny
Program Województwa Śląskiego, nie ruszył
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W ramach RPO ogłoszono dopiero pierwsze
konkursy.
Podobnie jak inne gminy województwa stanęliśmy
w bloku startowym, gotowi do wyścigu o unijne
dotacje.
A tymczasem…
W ramach RPO rozstrzygnięto jeden konkurs na budowę kanalizacji. Na 75 wniosków
w województwie, nasze dwa zadania oceniono zupełnie przyzwoicie. Kanalizacja
w Jackowie – Babach sklasyfikowana została na 22 miejscu, zdobywając 30,638
punktów. Widzów – Osiedle uzyskał 29,124 punktów plasując się na 34 miejscu. Cóż
z tego! Pieniędzy wystarczyło tylko dla pierwszych 7 laureatów.
Budowa sali gimnastycznej w Widzowie i Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Kruszynie
przeszły pomyślnie ocenę formalną. Oba projekty oczekują na ocenę merytoryczną.
Ale wieść niesie, że konkurencja jest tu jeszcze większa niż przy kanalizacji.
Przebudowa drogi w Bogusławicach także została zgłoszona do Rządowego
Programu Budowy Dróg a wynik ma być ogłoszony z początkiem nowego roku.
Na wszystkie te kosztowne przedsięwzięcia zostały zabezpieczone środki w budżecie
na rok bieżący. Na obowiązkowy udział własny gminy i na prefinansowanie przyznanej
dotacji.
Nie zostaną już wykorzystane i ponownie zostaną zapisane w projekcie budżetu na
2009 rok.
A co w zamierzeniach na 2009r.?
Projekt budżetu zakłada utrzymanie i finansowanie gminnego gospodarstwa na
dotychczasowym poziomie, z uwzględnieniem niewielkiego wzrostu wydatków
spowodowanego ruchem cen. Jedynie Szkoła Podstawowa w Lgocie i tamtejsze
Przedszkole połączone będą w Zespół Szkolno – Przedszkolny, ale korzystający
z tych placówek nie powinni odczuć tej zmiany.
Ze względu na wzrost cen energii wzrośnie niestety cena wody i ścieków, odpowiednio
do 2,50 zł i 3,00 zł za m3, opłata wodomierza wyniesie 1 zł miesięcznie. Czesne
w przedszkolu wzrośnie do 50 zł miesięcznie – przy czym koszt pobytu jednego
przedszkola wynosi ok. 7.000 zł rocznie, a w przyszłym roku będzie o kilkanaście
procent wyższy.
Stawki podatku od nieruchomości pozostaną w zasadzie na poziomie roku bieżącego.
Podatek rolny zostanie utrzymany w wysokości z 2008r., gdyż Rada Gminy obniżyła
urzędową cenę skupu żyta z 55,80 zł do 47,00 zł za 1 q.
Z zadań inwestycyjno – remontowych w projekcie budżetu zabezpieczono niezbędne
środki na:
mkanalizację Osiedla Widzów (realizacja przy wsparciu pożyczką z WFOŚiGW);
mkanalizację Jackowa – Bab, budowę sali gimnastycznej w Widzowie, rozbudowę
Ośrodka Zdrowia w Kruszynie, (realizacja uzależniona od uzyskania dotacji z RPO,
gdzie złożono stosowne wnioski albo przewiduje się je powtórzyć w 2009r.);
mprzebudowa drogi w Bogusławicach (realizowana pod warunkiem zakwalifikowania
zadania do Rządowego P.B.D.L.);
mprzebudowa ul. Żwirki i Wigury w Widzowie, szlaku Reszków, zbiórki odpadów
niebezpiecznych, budowy systemu elektronicznej obsługi ludności (e-powiat)
– realizacja pod warunkiem dofinansowania w ramach Programu Subregionalnego;
mbudowy drugiego ujęcia wody dla wodociągu gminnego w Lgocie oraz modernizacji
oczyszczalni ścieków w Widzowie (realizacja pod warunkiem uzyskania dotacji
z PROW);
mwsparcie modernizacji dróg powiatowych oraz sfinansowanie modernizacji dróg
gminnych, które uzyskają dofinansowanie z FOGR;
mrozbudowanie oświetlenia ulicznego.
Może to zbyt ambitne, ale maksymalnie musimy być przygotowani do absorbcji
środków o jakie podjęliśmy starania. Nie może dojść do sytuacji, że instytucja
finansująca zaoferuje pomoc a gmina jej nie przyjmie, bo brakuje obowiązkowego
wkładu własnego.
Dodać jeszcze należy, że niewykorzystane w roku bieżącym środki inwestycyjne
i wysoko zrealizowane dochody utworzą znaczna nadwyżkę budżetową. Pozwoli to na
wprowadzenie w ciągu roku innych jeszcze zadań albo na podjecie decyzji o realizacji
niektórych wymienionych wyżej, w oparciu wyłącznie o środki własne.
Oby tylko kryzys nie pokrzyżował naszych planów!
+
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Uchwały Rady Gminy Kruszyna podjęte
na Sesji w dniu 06 listopada 2008r
Grażyna Olczyk
Uchwała Nr XVII/103/08 zmieniająca uchwałę
Nr XX/118/05 z dnia 11 sierpnia 2005r. w sprawie odpłatności
i zasad korzystania z przedszkoli publicznych na terenie
gminy Kruszyna,
Uchwała Nr XVII/104/08 w sprawie zatwierdzenia
taryf za wodę pobieraną z wodociągu i opłat za ścieki,

Sprawozdanie z działalności Wójta
w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 28.09.
2008r. do dnia 05.11.2008r.
Grażyna Olczyk
+
Zarządzeniem nr I/B/11/08 z dnia 31.10.2008r.
wprowadzono do budżetu dotację Wojewody Śląskiego
w kwocie 110.680 zł w tym 72.259 zł na pomoc rolnikom
poszkodowanym prze trąbę powietrzną,1.500zł na
wynagrodzenia pracowników socjalnych, 1.155zł na
dożywianie i stypendia dla uczniów,
+ Zmniejszono dochody i wydatki na kwotę 11.134 zł, (zasiłki
z pomocy społecznej oraz dotacja na wynagrodzenia
opiekunki zatrudnionej przy usługach specjalistycznych),
+ Dokonano drobnych przeniesień na kwotę 7.200zł
(zwiększono środki na plac zabaw w Wikłowie kosztem
wydatków bieżących w Programie Profilaktyki Alkoholowej,
W dziale administracja zdjęto 9.300zł z wydatków
inwestycyjnych z przeznaczeniem na działalność bieżącą,
w dziale. Gospodarka Nieruchomościami zdjęto 3.000zł
z wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na wydatki
bieżące),
+ W dniu 30 października 2008r. odbyły się przetargi:
1) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej
w Babach 41 o powierzchni 1900m2 za cenę 216.668,00
zł.(przetarg nie doszedł do skutku),
2) na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w Babach:
a. działka nr 608/1 o pow. 0,40 ha położona przy drodze
powiatowej Kruszyna - Zdrowa. Cena wywoławcza 3.450,00
zł, .Działka sprzedana za kwotę 16.000zł
b. działki nr 235/2, 236/1, 236/2 o łącznej pow. 0,30 ha
położonej przy drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej.
Cena wywoławcza - 3.208,00 zł. Nieruchomość sprzedana za
kwotę 9.900,00zł,
c. działki o nr 904, 378, 905 o łącznej pow. 0,38 ha przy cenie
wywoławczej 3.801zł, sprzedana za kwotę 3.841zł,
+ W dniach od 2 do 9 października br. odbyły się publiczne
dyskusje z udziałem autorów planu nad projektem
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
sołectw: Kruszyna, Bogusławice, Łęg - Kijów, Widzówek
i Pieńki Szczepockie,
+ Zakończono modernizację drogi dojazdowej do pól w
miejscowości Baby o długości 1 km, roboty wykonał. Prywatny
Zakładu Usług Drogowych Eugeniusz Minda, za cenę brutto
104.563,30zł. Gmina otrzyma zwrot kwoty 65.121zł z FOGR,
+ Odebrano w dniu 30.10.2008 r. zadanie p.n. „Remont
– przebudowa ul. Pocztowej i ul. Księżycowej w Kruszynie”.
Roboty budowlane zostały wykonane przez Przedsiębiorstwa
Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Radomska za cenę
brutto 197.015,58zł,
+ Prowadzone są negocjacje o wykonanie jeszcze w tym roku
nawierzchni mineralno-bitumicznej na długości 160m
w Bogusławicach oraz podjęto decyzje o utwardzeniu 700m2
placu przed OSP Kruszyna. Roboty zostaną wykonane przez
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Uchwała Nr XVII/105/08 w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009r.,
Uchwała Nr XVII/106/08 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości,
Uchwała Nr XVII/107/08 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych,
Uchwała Nr XVII/108/08 w sprawie przyjęcia
„Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy Kruszyna w latach 2008 – 2013”.
Uchwała Nr XVII/109/08 w sprawie wprowadzenia
zmian do budżetu Gminy Kruszyna na rok 2008.
+

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Radomska .
+ W związku z nie wywiązania się z umowy podpisanej w dniu
16.06.2008r. z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym
„ELKOM” Sławomir Kopacki ul. Częstochowska 22A, 42-270
Witkowice na opracowanie dokumentacji projektowo
– kosztorysowej w ilości 15 szt. dla rozbudowy sieci i urządzeń
energetycznych dla potrzeb oświetlenia drogowego na terenie
gminy Kruszyna (termin wykonania upłynął w dniu 15
września 2008r.) został wyznaczony dodatkowy termin. Po
jego upływie umowa zostanie rozwiązana i naliczone kary
umowne,
+ Trwają prace przy remoncie dwóch pomieszczeń w garażu
OSP Kruszyna. Prace wykonuje Zakład Ogólno – Budowlany
Adam. Materiały niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia są zakupione przez Gminę
+ Wykonano część trybun przy boisku piłki nożnej w Widzówku
na istniejącym wale ziemnym. Prace wykonywał Zakład
Remontowo Budowlano Instalatorski „BUDO-MAX” za cenę
46.897,66zł ,
+ Podjęte zostały działania mające na celu postawienie placu
zabaw dla dzieci w Wikłowie. Podpisana została
z Nadleśnictwem Gidle umowa użyczenia gruntu na czas
nieokreślony. Zamontowanych zostanie 19 urządzeń
zabawowych za łączną kwotę 24.110,86zł
+ Dokonane zostały uzupełnienia wniosku „Budowa Sali
gimnastycznej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową
istniejącej infrastruktury przy Szkole Podstawowej
w Widzowie”,
+ Wniosek pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa przychodni
lekarskiej przy ulicy Kmicica 10 w Kruszynie” przeszedł
pozytywnie ocenę formalną i został przekazany do oceny
merytorycznej. Ostateczne wyniki powinny być znane do 30
listopada br,
+ Kolejne wnioski dotyczące rozbudowy kanalizacji na terenie
naszej gminy nie uzyskały dofinansowania. Na 75 złożonych
wniosków ocenę formalną przeszło 63, a merytoryczną 60.
Nasze wnioski uzyskały:
a. Jacków i Baby – 30,638 punktów zajmując 22 miejsce
b. Widzów i część Teklinowa – 29,124 punktów zajmując 34
miejsce,
Dofinansowanie uzyskało tylko 7 wniosków,
+ Złożony został wniosek do WFOŚ o pożyczkę w kwocie
3.822.000zł na sfinansowanie budowy kanalizacji WidzówOsiedle,
+ Opracowano koncepcję zaopatrzenia w wodę Kolonii
Bogusławice w 2 wariantach tj. zasilanie z istniejącej studni
lub zasilanie z istniejącej sieci wodociągowej
w Bogusławicach. Koszty rozbudowy przekraczają 200 tys. zł
w każdym wariancie,
+ W dniach 21-27 października odbywała się zbiórka odpadów
wielkogabarytowych w miejscowości Lgota Mała i Jacków.
W dniach zbiórki były podstawione kontenery na placach OSP
- koszt ok. 4.066zł,
+ Wykonana została renowacja mogił wojennych na
cmentarzu w Kruszynie za kwotę 8.700zł,
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+ Wyfrezowanych zostało 48 pni drzew we wsiach
Bogusławice i Kruszyna – koszt 9.000zł,
+ Zakupione zostały plandeki – 9 sztuk o wymiarach 12 x 12m
– koszt 20.610zł,
+ Odbyła się Akcja Sprzątanie Świata w której brały udział
wszystkie szkoły z terenu naszej Gminy. Łączna ilość
zebranych odpadów to 120 worków. Odpady zostały
odebrane przez firmę REMONDIS,
+ Zakupione zostały węże tłoczne za kwotę 12.357zł dla
wszystkich jednostek OSP,
+ Od dnia 1 października w ograniczonym zakresie
uruchomiony został Punkt Konsultacyjny dla osób
uzależnionych i członków ich rodzin czynny w każdy wtorek
w godzinach od 8.00 do 10.00,
+ Również od dnia 1 października br. zatrudniony został
psycholog realizujący „Szkolny Program Profilaktyki” we
wszystkich placówkach oświatowych na terenie naszej gminy,
+ Dnia 14 października br. z Okazji Dnia Edukacji Narodowej
odbyło się spotkanie władz gminy z Nauczycielami na którym
wręczone zostały nagrody Wójta Gminy dla następujących
pedagogów: p.Wanda Krawczyk, p.Ewa Kosińska, p.Anna
Kubiak, p.Danuta Kubik i p.Zdzisława Rorat,
+ Ogłoszony został konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Lgocie Małej. Składanie ofert do
dnia 20 listopada br.
+ Zmieniona została umowa na zakup ciepła do szkoły
w Widzowie. Obecnie będziemy płacić Spółdzielni

Mieszkaniowej w Widzowie z góry miesięcznie 5.500 zł po
czym na koniec okresu grzewczego nastąpi rozliczenie.
Przedpłaty pozwolą Spółdzielni Mieszkaniowej na
sfinansowanie wymiany kotła,
+ GOPS podobnie jak w innych miesiącach, w miesiącu
październiku br. wypłacił:
1. zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, dla 364
rodzin - na kwotę 145.465zł,
2. fundusz alimentacyjny dla 19 rodzin – kwota 8.760zł,
3. świadczenia pieniężne z pomocy społecznej tj. zasiłki stałe,
okresowe, celowe dla 45 rodzin na łączna kwotę 13.035zł,
4. dożywianiem objęto 67 dzieci. Miesięczny koszt dożywiania
3.200 zł. i finansowany jest w 40% ze środków własnych
i w 60% ze środków z dotacji.
+ Pomoc finansowa dla poszkodowanych w wyniku trąby
udzielana jest na zasadach wynikających z ustawy o pomocy
społecznej w oparciu o posiadane środki finansowe.
Aktualnie realizowany jest trzeci etap pomocy, polegający na
usuwaniu szkód w budynkach gospodarczych. Tą formą
pomocy zostanie objętych 45 rodzin. Na ten cel gmina
otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz
innych gmin województwa pomoc w wysokości ok.500 tys.zł
Ogółem na pomoc dla poszkodowanych przeznaczona
będzie kwota ok.1.253 zł. Do chwili obecnej wypłacono 726 zł.
Pozostała część wypłacona zostanie do dnia 15 grudnia br. +

Mały Jubileusz

Oto co udało się zrealizować z powyższych wniosków:
- Częściowo wywieziono i wyrównano drogi gminne
w miejscowości Widzówek.
- Utwardzono drogę w miejscowości Baby między drogami
powiatowymi Lgota Mała – Zdrowa i Kruszyna – Zdrowa.
- Częściowo ogrodzono plac gminny w Teklinowie - dotyczy to
tylko placu zabaw dla dzieci. Niestety nie wykonano
ogrodzenia całego placu gminnego, przewidzianego pod
boisko do piłki nożnej i siatkówki.
- Udzielono 50.000zł. dotacji Samorządowi Powiatu
Częstochowskiego i wykonano nakładkę na drodze
powiatowej do Łęgu.
- Zabudowano w poszczególnych miejscowościach naszej
Gminy nowe, drewniane tablice ogłoszeniowe. Tutaj możemy
stwierdzić, że obecnie mamy jedne z ładniejszych tablic
ogłoszeniowych w porównaniu z gminami ościennymi.
Ponadto zabudowane tablice są tablicami praktyczniejszymi
i tańszymi niż zabudowane wcześniej betonowe słupy
ogłoszeniowe.
Niestety nie udała się wymiana tablic z nazwami ulic.
Okazało się, że Urząd Gminy przeznaczył zbyt małą kwotę
z nadwyżki budżetowej, aby wymienić tablice we wszystkich
miejscowościach. I tak decyzją Wójta Gminy w roku bieżącym
mają zostać wymienione tablice z nazwami ulic
w miejscowości Kruszyna. Tablice w pozostałych
miejscowościach będą wymieniane sukcesywnie w roku 2009.
Kolejne wnioski zgłoszone przez klub „Jedność”
zostały złożone przed przygotowaniem budżetu na rok 2009
i dotyczyły zarówno zadań zgłoszonych już wcześniej, a nie
zrealizowanych w roku 2008, oraz nowych zadań. I tak do
budżetu na rok 2009 zgłoszono następujące wnioski:
1. Budowy placów zabaw dla dzieci w miejscowościach gminy,
które nie posiadają jeszcze takich placów.
2. Ułożenie nowej nakładki asfaltowej przy ul.. Antoniowskiej
w Widzowie.
3. Ogrodzenia placu gminnego w Teklinowie (dotyczy to placu
pod planowane boiska).
4. Utwardzenie żużlem hutniczym drogi do pól w miejscowości
Baby.
5. Budowę trybun przy boisku w Widzowie – etap II.
6. Opracowanie projektu budowlanego na budowę świetlicy

Mariusz Dobrakowski, Józef Wąsikiewicz, Jacek Jędrzejkiewicz,
Stanisław Kulej, Tomasz Klekot, Sławomira Zatoń, Andrzej Dyksy.
28 listopada 2008r. minął rok od chwili powstania
Klubu Radnych „Jedność”. Pierwsza rocznica działalności jest
dobrym czasem do podsumowania pracy klubu, zrobienia
pewnego bilansu sukcesów i porażek. Istotną i ważną rzeczą
jest to co nasz klub chciał zrealizować w ciągu tego minionego
roku, jakie wnioski i zadania zgłosił na forum Rady Gminy.
Poniżej w kilku zdaniach chcielibyśmy przedstawić to co udało
nam się zrealizować, oraz to co niestety do chwili obecnej nie
zostało wykonane.
I tak w okresie minionych 12 miesięcy klub radnych
„Jedność” zgłosił 14 wniosków pisemnych dotyczących
aktualnych spraw w większości miejscowości naszej Gminy,
oraz kilkanaście wniosków ustnych dotyczących podstawowej
i bieżącej działalności gminy (np. wniosek o utwardzenie drogi
w miejscowości Baby między drogami powiatowymi Lgota
Mała – Zdrowa i Kruszyna – Zdrowa, uzupełnienie i załatanie
dziur w drogach gminnych i powiatowych, naprawę
oświetlenia drogowego, dobudowę oświetlenia ulicznego
w nowych lokalizacjach, itp.). Oto wykaz wniosków pisemnych
zgłoszonych przy podziale nadwyżki budżetowej
z poprzedniego roku:
1. Wniosek o utwardzenie drogi w miejscowości Widzówek
(w kierunku Kuźnicy) wraz z wycinką drzew i krzewów przy
drodze, oraz wyrównanie drogi na Zawidzówek.
2. Wniosek o ogrodzenie placu gminnego przy ul.. Długiej
w Teklinowie (placu zabaw dla dzieci, oraz pozostałego placu
przeznaczonego na boisko).
3. Wniosek o przekazanie kwoty 50.000 zł. Samorządowi
Powiatu Częstochowskiego na dokonanie remontu
(wykonanie nowej nakładki) drogi powiatowej nr 1002 S od
trasy DK-1 do miejscowości Łęg.
4. Wniosek o wymianę skorodowanych i zniszczonych tablic
z nazwami nazw ulic. Wymiana dotyczyć będzie wszystkich
miejscowości naszej Gminy.
5. Wniosek o zabudowę nowych tablic ogłoszeniowych we
wszystkich miejscowościach Gminy.
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wiejskiej w Teklinowie.
7. Doprowadzenie energii elektrycznej do boiska sportowego
w miejscowości Baby (boisko to mogłoby służyć jako boisko
gminne do festynów organizowanych przez naszą Gminę).
8. Utwardzenie drogi dojazdowej w kierunku Kuźnicy.
9. Zgłoszenie o dofinansowanie ze środków Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych drogi dojazdowej do pól
w Widzowie.
Wszystkie wnioski przygotowywane były pod kątem
możliwości finansowych budżetu naszej gminy i uważamy, że
przy dobrze skonstruowanym budżecie są możliwe do
zrealizowania. Przy składaniu wniosków nasz Klub wskazał
bezpośrednio źródła finansowania poszczególnych zadań.
Część z nich możemy zrealizować przy pomocy środków
zewnętrznych, np. na place zabaw możemy złożyć wnioski
o dotacje z Urzędu Marszałkowskiego, drogę dojazdową do
pól możemy zrealizować przy wsparciu dotacją ze środków
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, natomiast część
z pozostałych zadań możemy zrealizować z nadwyżki
budżetowej z bieżącego roku. Czy tak się stanie – w chwili
obecnej trudno odpowiedzieć, możemy tylko zapewnić, że
klub radnych „Jedność” dołoży wszelkich starań, aby znaczna
część tych wniosków weszła do realizacji w 2009 roku.
Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że zgodnie z Ustawą
o samorządzie gminnym to Wójt gminy podejmuje wszelkie
czynności z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym
i tylko dzięki decyzjom podjętym przez Pana Wójta zadania te
mogą zostać zrealizowane. Mamy zatem szczerą nadzieję, że
Pan Wójt w planie budżetu na rok 2009 umieści przynajmniej
część ze zgłoszonych przez nas wniosków.
Zdajemy sobie również sprawę, że w przypadku
uzyskania dotacji i rozpoczęcia dużych zadań inwestycyjnych
w naszej gminie, np. kolejny etap budowy kanalizacji,
rozbudowa ośrodka zdrowia w Kruszynie, czy budowa
przyszkolnej Sali gimnastycznej w Widzowie jesteśmy skłonni
zrezygnować z części zgłoszonych przez nas zadań, tak aby
przeznaczyć większe środki z budżetu gminy na w/w
inwestycje.

Korzystając z okazji chcemy poinformować, że
kilkanaście tygodni po powstaniu klubu „Jedność” powstały
w naszej gminie dwa kolejne Kluby – Klub Radnych
„Wspólnota” i Klub Radnych „Samorządność”. Jednocześnie
pragniemy przypomnieć, że w dniu założenia Klubu Radnych
„Jedność” do klubu należało 9 radnych z różnych
miejscowości naszej Gminy - Bogusławic, Lgoty Małej,
Teklinowa, Bab, Kruszyny, Widzowa i Widzówka. Obecnie
Klub „Jedność” liczy 7 członków. Dwóch członków naszego
klubu rozstało się z nami. Chcąc wykorzystać doświadczenie
nabyte w naszym klubie zasiliło szeregi klubu „Wspólnota”
i klubu „Samorządność”. Możemy być dumni z tego, że radni
obecnej kadencji wyrażają tak żywe zainteresowanie
sprawami samorządowymi i chcą aktywnie uczestniczyć
w pracach na rzecz rozwoju naszej gminy.
Należy również napisać kilka zdań o porażkach
klubu. Na pewno naszą porażką jest fakt, że nie udało nam się
przekonać radnych z pozostałych klubów do przedstawianych
przez nas pomysłów w szczególności zaś Pana Wójta. Nie
zniechęca to nas, wręcz przeciwnie skłania do jeszcze
większego zaangażowania w pracę rady i poszukiwania wciąż
nowych dróg porozumienia. Mamy nadzieję, że
w nadchodzącym roku znajdziemy więcej czasu na dyskusję
o przyszłości naszej gminy. Chcemy, aby w naszej małej
społeczności – społeczności Gminy Kruszyna radni potrafili
współpracować i porozumiewać się ze sobą dla jej dobra
i rozwoju.
Mamy dość kłótni nieodpowiedzialnych polityków,
o których codziennie możemy czytać w prasie, oraz usłyszeć
w środkach masowego przekazu.
Korzystając z okazji członkowie Klubu Radnych
„Jedność” pragną życzyć wszystkim czytelnikom w tym
nadchodzącym 2009 roku zdrowia, spokoju, pomyślności
oraz spełnienia wszystkich nawet tych najskrytszych marzeń,
zaś Panu Wójtowi, pracownikom Urzędu Gminy, Radnym
z pozostałych Klubów i Sołtysom dodatkowo satysfakcji
z wykonywanej pracy.
+

Zdaniem Wójta …

solidarnie. Na nic zdadzą się więc opowiastki o pomysłowych
radnych i upartym wójcie, co to nie rozumie, że mercedesem
przecież lepiej się jeździ niż maluchem.
Budżet gminy, powiatu, województwa czy państwa jest
zawsze kompromisem między możliwościami
a najpilniejszymi nawet potrzebami. Jeżeli zgodnie ustalamy
nie podnosić podatków, czy pobierać opłaty za ścieki poniżej
kosztów – to godzimy się tym samym na rezygnację
z pewnych wydatków. Także tych ważnych! Jeżeli po
zaciekłych dyskusjach formułujemy listę dużych
i kosztownych zadań inwestycyjnych, mających szansę na
wsparcie zewnętrzne – to chyba nie po to, aby pod presją
chwili rozmienić je na drobne i to do wydania już tylko z własnej
kieszeni.
Serdecznie odwzajemniam życzenia i dodaję do nich jeszcze
jedno. Niech kolejny rok okaże się bardziej owocny.
W zrozumieniu tej prostej prawdy – także!
Wójt Gminy

Można powiedzieć: „wniosków ci u nas dostatek…”. I to
pewnie nie tylko u nas. Jakoś nikomu nie udało się jeszcze
sformułować tego najważniejszego – skąd mają być pieniądze
na realizację? Z Unii, FOGR-u, czy innych instytucji
pomocowych? Na pewno tak. Tylko trzeba je najpierw zdobyć
w ostrej konkurencji z silniejszymi! Z nadwyżki? – Oczywiście!
Tylko tę trzeba najpierw wypracować! Z budżetu? To się
rozumie samo przez się! Trzeba mu tylko najpierw zapewnić
wpływy, ograniczyć wydatki…
Szanowni Radni!
Wyniki wyborów przesądziły, że wsiedliśmy razem do
samorządowego wózka, z zadaniem aby go bezpiecznie
i z pożytkiem dla gminy przeprowadzić przez kadencję.
Większe czy mniejsze sukcesy tej kadencji będą sukcesami
nas wszystkich. Z niepowodzeń wyborcy też rozliczą nas

… i Skarbnika
W dniu 24.04.2008 Komisje Rady Gminy na
wspólnym posiedzeniu dokonały podziału nadwyżki
budżetowej za rok 2007, co zostało później zatwierdzone
Uchwałą Nr XIII/77/08 Rady Gminy Kruszyna z dnia
29.04.2008 w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna.
Na wymianę tablic z nazwami ulic Rada Gminy
przeznaczyła kwotę 4.000. Ponieważ w ciągu roku udało się
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wygospodarować dodatkowe środki, Wójt Gminy podjął
decyzję o zakupie tablic dla wszystkich miejscowości naszej
Gminy jeszcze w bieżącym roku. W dniu 17.11.2008 została
podpisana umowa z firmą Metall-Koga s.c. z Częstochowy na
wykonanie tablic z nazwami ulic wraz ze słupkami za kwotę
15.730,44 zł. Termin wykonania umowy – 15.12.2008. Tablice
te zostaną zamontowane tak szybko, jak tylko pozwoli na to
aura i zasoby kadrowe Urzędu.
Skarbnik Gminy
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Ciekawe wydarzenia z życia Gminnego
Przedszkola w Lgocie Małej
Joanna Stacherczak
W roku szkolnym 2008/09 Gminne Przedszkole
w Lgocie Małej rozpoczęło realizację innowacji pedagogicznej
pt.”Zabawa w czytanie w oparciu o metodę dr Ireny
Majchrzak”.
Opanowanie czytania stanowi przełomowy moment w życiu
każdego dziecka. Proces ten bywa skomplikowany
i niejednokrotnie przysparza dzieciom wielu problemów.
A przecież porażka poniesiona przez nie, kiedy postawiono
przed nim zbyt trudne zadanie, jest na ogół ukrytym
zmartwieniem przyspieszającym niepowodzenia szkolne
i trwale zniechęcające do uczenia się.
Postanowiłyśmy, więc wykorzystać potencjał dziecięcego
umysłu i wprowadzić tę innowację, która pozwoli dzieciom od
najmłodszych lat bawić się w czytanie, by w efekcie
wprowadzić je w świat pisma. Chcemy uczynić czytanie
ciekawą zabawą, procesem dłuższym i prostszym, niż
dotychczas. Pomysł wprowadzenia innowacji podsunęła nam
lektura książki dr Ireny Majchrzak „Wprowadzenie dziecka
w świat pisma”, dotycząca metody nauki czytania dzieci od
najmłodszych lat. Metoda ta daje możliwość wprowadzenia
każdego dziecka w świat pisma w sposób zabawny i ciekawy,
w tempie dostosowanym do jego indywidualnych możliwości
i rozwoju psychoruchowego. „Od samego początku swego
istnienia dziecko intensywnie poznaje świat, który jest mu
dostępny. Wszystko pada ofiarą jego ciekawości”. Wg założeń
metody dr Ireny Majchrzak, dziecko powinno zetknąć się
z pismem jako symbolem znaków, którymi ono samo jest
oznaczone i którymi potrafi się posłużyć.
Innowacja objęła dzieci w grupie 3,4,5-latków i będzie
prowadzona przez 3 lata.

29 września z okazji Dnia Chłopaka urządziłyśmy
podchody. Dziewczynki przygotowały dla chłopców
wiadomości i kolejne zadania do wykonania. Trasa prowadziła
do nowego placu zabaw w Teklinowie. Mimo, że droga była
długa dzieci pokonały ją zaskakująco szybko i bez zbędnego
marudzenia. Sprawiły to pewnie niespodzianki, które co rusz
na nie czekały i Mamy, które wraz z dziećmi uczestniczyły w
tych podchodach. W Teklinowie dzięki pomocy p. Sławomira
Drożdża i p. Justyny Śpiewak mogliśmy zjeść smaczne
kiełbaski, własnoręcznie upieczone na ognisku. Pobyt
i zabawy na nowym placu zabaw to była wielka frajda, którą
dzieci długo jeszcze wspominały.
Nauczycielka gr.3,4,5-latków mgr Anna Mucha
przygotowała scenariusz do konkursu organizowanego przez
Akademię Misia Haribo pt „Poznaj Misie”. Miał on na celu
zapoznać dzieci z trybem życia niedźwiedzi brunatnych
i wspierać edukację najmłodszych w dziedzinie dbania
o środowisko. Podczas spaceru dzieci w 8 miejscach
odnalazły karty, nawiązujące do trybu życia tych niedźwiedzi.
Przy każdej karcie wykonywały inne zadanie: odgadywały
rebus i zagadkę, smakowały miodu, wysłuchały opowiadania
i historyjki, śpiewały kołysankę i piosenkę, rozwiązywały
krzyżówkę. Pod lasem dzieci spotkały dwóch Panów
Leśniczych. Dowiedziały się od nich wielu ciekawych rzeczy
dotyczących życia i zwyczajów niedźwiedzi brunatnych.
10.11.2008r. zabrałyśmy dzieci do Cinema City
„Wolność” w Częstochowie na film pt .„Król Maciuś I”. Urzekła
nas ta wzruszająca historia małego króla, który dzięki swojej
dobroci pokonał wszystkie przeciwności losu, jakie na niego
spadały po śmierci ojca.
Wszystko co organizujemy w naszym Przedszkolu
ma na celu rozwijanie osobowości dzieci, ich mowy , myślenia,
zainteresowań i uzdolnień. Chcemy im pokazywać ciekawe
miejsca bliższego dalszego otoczenia oraz rozbudzać
ciekawość otaczającym je światem.
+
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Dobra współpraca
Jolanta Gorzelak

W miesiącu październiku i listopadzie 2008 roku
Szkoła Podstawowa w Lgocie Małej gościła pracowników
Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 3
w Częstochowie. Na zaproszenie pani dyrektor Wandy
Krawczyk przybyli pracownicy poradni: logopeda pani
Izabela Mendakiewicz-Pasieka, pedagog pani Dorota
Czank- Wawrzyniak i psycholog pani Lidia Smogorzewska.
Na wniosek szkoły i rodziców na terenie naszej szkoły
poradnia przeprowadziła przesiewowe badania
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logopedyczne dla wszystkich uczniów klasy I
i wybiórcze dla uczniów klasy II, III, IV.
Pani Dorota Czank-Wawrzyniak przeprowadziła
szkolenie Rady Pedagogicznej na temat „Praca z uczniem
zdolnym”. Przedstawiła autorski program „Myślę - tworzę
- rozumiem” opracowany wspólnie z panią Agnieszką
Działą. Program ten rozwija zdolności twórczego myślenia
i uczenia się.
Pani Lidia Smogorzewska przeprowadziła
szkolenie Rady Pedagogicznej na temat „Praca z uczniem
specjalnej troski”. Przedstawiła program i plan pracy dla
uczniów z upośledzeniem lekkim i umiarkowanym
znacznym oraz wskazówki, materiały i wytyczne do pracy.+
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Liceum dla Dorosłych w Kruszynie
Justyna Milejska – Cień
Od 1 października 2008 r. na terenie naszej gminy
funkcjonuje Liceum dla Dorosłych. Szkoła przeznaczona jest
dla osób, które ukończyły gimnazjum lub ośmioletnią szkołę
podstawową – czas trwania nauki to trzy lata oraz dla
dorosłych, którzy ukończyli szkołę zawodową- nauka trwa
tutaj dwa lata.
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia państwowej
szkoły średniej i mają możliwość przystąpienia do egzaminu
maturalnego.

Dzień życzliwości w Widzowie
Olga Matyjaszczyk
W piątek 21 listopada 2008r Gimnazjum w Widzowie
świętowało Dzień Życzliwości.·Był to happening mający na
celu propagowanie tak prostej czynności ułatwiającej relacje
międzyludzkie, a mianowicie bycie życzliwym.
Tego dnia zadaniem gimnazjum było przygotowanie
merytorycznych scenek. Każda z klas inaczej podeszła do
tematu. Klasy trzecie zobrazowały obchody Dnia Życzliwości
żartobliwie i ironicznie. Klasy drugie głębiej podeszły do
tematu i przytoczyły słowa filozofów na temat bycia życzliwym.
Najbardziej zaskoczyły nas klasy pierwsze. Choć podobnie
jak kl.II przygotowali cytaty tematyczne, to zaskoczyli nas
oprawą muzyczną – jeden z uczniów grał na akordeonie,

Obecnie do szkoły uczęszcza 21 słuchaczy. Zajęcia odbywają
się co dwa tygodnie w weekendy, są prowadzone przez kadrę
nauczycielską z terenu naszej gminy.
Dyrektorem tegoż liceum jest mgr Paweł Klekot – współtwórca
realizacji pomysłu założenia szkoły dla dorosłych.
Nauka jest odpłatna: czesne wynosi 100 zł miesięcznie.
Odbywanie nauki w trybie zaocznym to doskonałe
rozwiązanie dla osób, które chcą połączyć pracę z nauką oraz
rozwijać swoją osobowość.
Wszystkie osoby zainteresowane ofertą naszej szkoły
proszone są o kontakt z sekretariatem szkoły: Kruszyna
ul. Pocztowa 2, tel. (034)320-23-34 lub 609-309-463.
+

a jego koleżanki i koledzy śpiewali.
Z ideą życzliwości postanowiliśmy wyjść poza obręb
naszej szkoły. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego
obdarowali plakietkami życzliwości również pracowników
gminy. Były to kolorowe, uśmiechnięte „buźki” z napisem
„Jestem życzliwy”. Jednak to nie był koniec niespodzianek.
Punktem kulminacyjnym dnia okazał się zespół
rockowy „Craust” (jest to początkująca grupa pochodząca
z Węglowic), który przyjechał na zaproszenie Samorządu
Uczniowskiego. Grupa „Craust” grała dla nas utwory ze swojej
płyty oraz popularne piosenki rockowe. Gimnazjaliści dobrze
się bawili. Koncert trwał do godziny 14.
Mamy nadzieję, że podjęta przez nas inicjatywa „bycia
życzliwym” będzie trwała zawsze, nie tylko w jednym dniu.
Pamiętajmy, że zwykłe słowo: „dzień dobry, przepraszam,
dziękuje…” znacznie ułatwia nam życie.
+
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Ogromny sukces uczniów naszej gminy
Justyna Milejska – Cień
20 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury
w Rędzinach odbył się finał Turnieju Melomana.
Naszą gminę reprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej
w Jackowie: Przemysław Misiewicz i Dominik Szumigraj oraz
uczennice Gimnazjum im. Bohaterów Września w Kruszynie:
Agata Skibińska i Anna Tarnowska.

Prawdziwa lekcja historii
Dorota Wojtasińska
14 listopada 2008r. uczniowie Gimnazjum im.
Bohaterów Września w Kruszynie wraz z opiekunami:
p. Magdaleną Chrząstek, p. Katarzyną Biedą oraz p. Dorotą
Wojtasińską wybrali się na wycieczkę szkolną do Oświęcimia.
W zamglony piątkowy poranek o godz. 6:30 wyruszyliśmy
spod budynku szkoły. Po 3-godzinnej jeździe dotarliśmy do
celu naszej wyprawy, jakim był niemiecki obóz koncentracyjny.
Podzieleni na dwie grupy przekroczyliśmy bramę obozu, na
której widniał napis „Arbeit macht frei” (Praca czyni wolnym).
Teren obozu i poszczególne baraki zwiedzaliśmy pod okiem
pani przewodnik, która niezwykle skrupulatnie opowiadała
nam o życiu w obozie i panujących tam nieludzkich warunkach.
Z umieszczonych na ścianach baraków fotografii ukazał nam
s i ę
c a ł y
o g r o m
n i e s z c z ę ś ć
i upodlenia milionów ludzi, którzy trafili do obozu. Oprócz
fotografii tych ludzi i pamięci o nich pozostały po nich sterty
butów, szczoteczek do zębów, garnków, protez, a nawet i
włosów.
Pod Ścianą Śmierci znajdującą się między blokami
10 i 11 chwilą milczenia i zadumy uczciliśmy pamięć tych,
którzy stracili tam życie.
Po zwiedzaniu obozu w Oświęcimiu autokarem wraz
z naszymi paniami przewodniczkami udaliśmy się do

Mikołajki na sportowo
Magdalena Chrząstek
Z okazji zbliżających się Mikołajek 02.12.2008r.
odbył się Gminny Turniej piłki siatkowej. Uczennice
i uczniowie gimnazjum w Widzowie i Kruszynie rozegrali serię
meczy systemem „każdy z każdym” o tytuł najlepszej „trójki
siatkarskiej”.
W rozgrywkach wzięło udział ponad dwadzieścia
drużyn z obu szkół. Turniej rozegrano w trzech kategoriach:
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Tematyka konkursu obejmowała
życie i działalność
artystyczną rodziny Reszków oraz Fryderyka Chopina.
Uczniowie odpowiadali na siedem pytań – cztery z zakresu
biografii muzyków i trzy obejmujące znajomość dzieł
muzycznych.
Odpowiedzi uczniów oceniała profesjonalna komisja w skład
której weszli m.in. dyrektor Filharmonii Częstochowskiej,
Wykładowcy Akademii im. J. Długosza w Częstochowie,
profesor Krzysztof Pośpiech.
Mimo że poziom konkursu był bardzo wysoki, a zakres
materiału bardzo obszerny nie zamknęło to uczniom naszej
gminy drogi do sukcesu.
Spośród pięciu gmin biorących udział w turnieju (Gmina
Mykanów, Rędziny, Kłomnice, Mstów, Kruszyna) udało im się
wywalczyć zaszczytne II (uczniowie Szkoły Podstawowej
w Jackowie) i III miejsce (uczennice Gimnazjum im.
Bohaterów Września w Kruszynie).
Uczniowie zostali obdarowani nagrodami pieniężnymi,
rzeczowymi oraz dyplomami.
Myślę, jednak, że największą nagrodą dla nich jest
świadomość posiadania olbrzymiej wiedzy, niezwykłej
motywacji do nauki oraz praca nad samodoskonaleniem
własnej osobowości i rozwijaniem swoich możliwości
i talentów.
Uważam, że sukces naszych uczniów jest powodem do dumy
i godnego promowania oświaty naszej gminy w powiecie.
+

oddalonego o 3 km – bliźniaczego obozu w Brzezince. Dzięki
jednej z naszych pań przewodniczek mogliśmy wejść na
wieżę wartowniczą, z której rozlegał się widok na cały obóz.
Przed naszymi oczami wyrósł widok drewnianych baraków,
które zostały przerobione ze stajni oraz liczne kominy (które
świadczyły o liczebności baraków w przyszłości). Mogliśmy
sobie tylko wyobrazić jak w takich warunkach funkcjonowali
tam więźniowie, którzy po długiej, męczącej pracy wracali do
nich na spoczynek. Brak ogrzewania zimą oraz brak
wentylacji w okresie letnim, piętrowe prycze, na których
musiało się pomieścić kilkanaście osób, zbiorowe ubikacje
z których można było skorzystać tylko raz dziennie.
Prymitywne warunki jakie ujrzeliśmy w obu tych obozach,
skala upodlenia, brutalny sposób traktowania więźniów oraz
praca ponad siły- wszystko to oddało pełny obraz tego co
działo się za murami obozu. Po zwiedzaniu obu tych obozów
nadeszła chwila zadumy i zamyślenia. Uważam, że każdy
z uczestników wycieczki na zawsze zapamięta tą „niezwykłą
lekcję historii”.
Po całym dniu zwiedzania mieliśmy kilka minut
czasu wolnego. Następnie udaliśmy się na oświęcimski
zamek, który należy do czołowych zabytków średniowiecznej
architektury obronnej. Tutaj usłyszeliśmy niezwykłą historię
wzgórza zamkowego oraz zamku, ponadto mogliśmy
podziwiać zbiory historyczno-etnograficzne ziemi
oświęcimskiej. Zmęczeni po całodziennym zwiedzaniu
ok. godz. 18.30 wróciliśmy do domu.
+

I kat.-chłopcy klas I, II kat.-dziewczęta kl.I-II-III, III kat.- chłopcy
kl.I-II-III. Dodatkowo z każdej kategorii wyłoniono najlepszego
siatkarza i siatkarkę. Na szczególną uwagę zasługują tutaj:
Krystian Perliński i Patryk Stacherczak (zostali wybrani na
najlepszych siatkarzy) oraz Mateusz Góra, Mateusz
Poroszewski i Michał Perliński (zajęli I miejsce w kat.
Chłopców kl. II i III.
Wyżej wymienieni uczniowie są również
tegorocznymi zwycięzcami powiatowych półfinałów w piłce
nożnej). Miejmy nadzieję, że przyszły rok 2009 będzie również
pomyślny dla naszych „młodych sportowców”.
+
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Powstał kolejny plac zabaw
M. Wróbel – Zasępa

W miesiącu listopadzie br. został wybudowany
w Wiłkowie plac zabaw dla dzieci.
Jest to już trzecie z kolei po Bogusławicach i Teklinowie
urządzone miejsce publiczne, gdzie mogą się spotykać
rodzice a ich dzieci wspólnie bawić. Całkowite koszty
dostawy i zamontowania wyposażenia składającego się
z 16 urządzeń do zabaw i regulaminu korzystania z nich,
wyniosły 24.200zł. Wydatek został sfinansowany z budżetu
Gminy Kruszyna.
Mieszkańcy Wikłowa we własnym zakresie wykosili
i wyrównali teren oraz usunęli zakrzaczenia z jego
otoczenia.
Realizacja zadania nie obyła się bez przeszkód.
W miesiącach maj i czerwiec wspólnie z sołtysem wsi
Wikłów prowadzono poszukiwania odpowiedniego terenu.
W obrębie miejscowości nie wytypowano odpowiedniej

Nowy Fundusz Alimentacyjny.
Iwona Organka.

Z dniem 1 października 2008r. wrócił zlikwidowany
1 maja 2004 r., Fundusz Alimentacyjny. W ramach funduszu
wypłacane są tzw. świadczenia alimentacyjne - o kilkaset
złotych wyższe od zaliczki alimentacyjnej wypłacanej do 30
września 2008r. Świadczenia z Funduszu, inaczej niż
zaliczka, wypłacane są nie tylko samotnym rodzicom, ale
także osobom, które zawarły ponownie związek małżeński,
tworzą rodziny lub żyją w konkubinacie wychowując dzieci
z poprzednich związków.
O świadczenie z Funduszu można starać się po dwóch
miesiącach bezskutecznej egzekucji. Zaświadczenie w tej
sprawie wydaje Komornik Sądowy. Świadczenie
z Funduszu
przysługuje po uzyskaniu wyroku
zasądzającego alimenty lub zawarcia ugody przed sądem,
do ukończenia przez dziecko 18 lat, a jeśli kontynuuje naukę
- do 25 lat. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może
przekraczać 725 zł netto. Wypłata świadczeń z Funduszu

Trąba powietrzna – pomoc finansowa dla
poszkodowanych
Iwona Organka.

Pomoc z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kruszynie udzielana jest na zasadach wynikających
z ustawy o pomocy społecznej i jest przeznaczona dla
rodzin lub osób, które poniosły straty w gospodarstwach
domowych i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji
życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb
życiowych, w tym dokonać remontu lub odbudowy w oparciu
o posiadane środki finansowe. Środki wypłacane są
w formie zasiłku celowego.
Na usuwanie szkód wyrządzonych przez trąbę powietrzną
w budynkach mieszkalnych i gospodarczych została
udzielona następująca pomoc:
1. zasiłki celowe - pomoc doraźną dla 37 rodzin, na kwotę
120.500zł.
2. zasiłki celowe na remont i odbudowę budynków

działki będącej własnością Gminy. Wobec tego zwróciliśmy
się do Nadleśnictwa Gidle w Niesulowie z prośbą
o udostępnienie gruntu Administracji Lasów Państwowych.
Wniosek został uwzględniony i w dniu 30 czerwca br.
zawarto umowę nieodpłatnego użyczenia na czas
nieokreślony działki o powierzchni 500m2 w pobliżu
przystanku PKS.
Następnym etapem w realizacji przedsięwzięcia
był wybór firmy, wyspecjalizowanej w wykonywaniu tego
typu zadań .
Po przeprowadzonych negocjacjach w dniu 13
sierpnia 2008r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem
Handlowo-Usługowo-Produkcyjnym BILPOL z Chorzowa .
Pierwotny termin realizacji zadania został ustalony na 19
października br. Jednak wykonawca nie dotrzymał tego
terminu z powodu awarii głównego urządzenia
produkcyjnego, tokarki do drewna. Uwzględniając
uzasadnioną prośbę firmy BILPOL Gmina wyraziła zgodę
na wydłużenie terminu realizacji umowy do 28 listopada
2008r.
+

wynosi tyle, ile zasądzone alimenty, miesięcznie nie więcej
jednak niż 500 zł na jedno dziecko.
Świadczenie alimentacyjne przyznawane jest po złożeniu
wniosku z danymi członków rodziny oraz wszystkimi
dostępnymi informacjami o dłużniku. Do wniosku należy
dołączyć następujące dokumenty: zaświadczenie
o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych
każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika
właściwego urzędu skarbowego za 2007r., zaświadczenie
lub oświadczenie dokumentujące wysokość innych
dochodów, zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji
alimentów, zaświadczenie o uczęszczaniu osoby
uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej, orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności dziecka.
Wypłatę świadczeń z dniem 1 października 2008r. realizuje
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie
w oparciu o ustawę z dnia 7 września 2007r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007r. Nr 192,
poz. 1378 ).
+

mieszkalnych. Udzielanie pomocy trwa od miesiąca
września i będzie udzielana do 15 grudnia 2008r. Obecnie tą
formą pomocy objęto 28 rodzin, na kwotę 517.549zł.
3. zasiłki celowe na usuwaniu szkód w gospodarstwach
domowych, w tym budynków gospodarczych. Na realizację
tej pomocy przeznaczono kwotę 470.402zł.
4. zasiłki celowe w oparciu o Rozporządzenie Rady
Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji
pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach
rolnych powstały szkody spowodowane huraganem
w 2008r. Pomocą celową zostało objętych 7 płatników
KRUS na kwotę 69.734zł. i straty w wyniku działania
huraganu obejmowały uszkodzenia budynków
gospodarskich (np. chlewni, silosów, szklarni
z wyłączeniem jednak upraw w tychże) oraz maszyn
i urządzeń rolniczych.
Łącznie na usuwanie szkód wyrządzonych przez trąbę
powietrzną w miejscowości Bogusławice i Kruszyna
wypłacono zasiłki celowe na kwotę 1.178.185zł.
+
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Magia Świąt Bożego Narodzenia
Dorota Wojtasińska

Boże Narodzenie to święta, które powodują, że
ciemne krótkie dni pięknieją. Nikną spory, panuje
życzliwość na naszych twarzach częściej gości uśmiech
a w sercu miłość i dobroć. W naszym kraju przyjęto, że Boże
Narodzenie zaczynamy świętować już 24 grudnia siadając
z cała rodziną do wigilii, by następnie po pasterce tuż po
północy cieszyć się z narodzin Syna Bożego. Uroczystości
wigilijne wprowadzone zostały do kalendarza liturgicznego
w VI wieku dwieście lat później niż Boże Narodzenie jako
czuwanie i oczekiwanie na święto Narodzenia Pańskiego.
Wigilia Bożego Narodzenia wg. wierzeń miała obfitość
w przeróżne znaki. Wierzono, że w Wigilie o północy, kiedy
to rodzi się Chrystus w przyrodzie dzieją się cuda: zakwitają
wiaty, drzewa obsypują się kwieciem i natychmiast owocują,
woda w studniach i strumieniach natychmiast zamienia się
w miód, wino, albo w płynne złoto. Ziemia otwiera się i
ukazuje ukryte w niej skarby. Z kolei zwierzęta w tę jedyną
noc mogą mówić ludzkim głosem. Wierzono także, że w
Wigilię Bożego Narodzenia, dusze zmarłych opuszczają
zaświaty i niewidzialne mogą przebywać ze swoimi bliskimi.
Niezwykle ważny był przebieg dnia wigilijnego, gdyż
sadzono, że ma on wpływ na wydarzenia w nadchodzącym
roku. Nie można było się kłócić, należało zapomnieć dawne
urazy, bowiem wpływało to na przyszłą zgodę w rodzinie.
Nie należało niczego pożyczać sąsiadom, ponieważ mogło
t e g o z a b r a k n ą ć n a j b l i ż s z y m .
W Wigilię trzeba było wcześnie wstać ,umyć się w zimnej
wodzie,miało to gwarantować zdrowie przez cały następny
rok. Nie zalecano drzemki w ciągu dnia sądzono, bowiem,
że mogłaby przyciągnąć chorobę lub spowodować, że
położy się zboże. Duża rolę przywiązywano do
przystrojenia izby i stołu wigilijnego. Służyły temu przede
wszystkim snopy zbóż, słoma, siano ustawione w kątach
izb, sypane na obrus ziarno. Miały one sprzyjać przyszłym
urodzajom. Na stole kładziono grubą warstwę słomy lub
siana i na to kładziono obrus. Zwyczaj ten przetrwał do dziś
z tą różnicą, że wigilijne sianko zostało zastąpione małym
źdźbłem trawy. Innymi elementami świątecznego
wyposażenia wnętrza, które umieszczano na pomyślność
urodzajów było np. kładzenie pod stołem wigilijnym pługa,
kosy czy lemiesza, żeby krety i inne szkodniki nie psuły roli.
Sznurami i łańcuchami obwiązywano nogi stołu, aby
w domu „trzymał” się chleb. W obecnych czasach we
wszystkich domach króluje pięknie ubrana święcąca
choinka. Atrybutem choinki dawniej były gałązki jodłowe,
świerkowe lub sosnowe. Dekorowano nimi ściany, obrazy,
drzwi domów i zabudowań gospodarskich. W Polsce
południowej i południowo-zachodniej wieszano u sufitu nad
stołem wigilijnym ścięty czubek świerku lub sosny. Taką
gałąź ozdabiano ciasteczkami domowego wypieku,
jabłkami, orzechami, nasionami owsa oraz ozdobami
papierowymi. Przystrój taki nazywano podłażnikiem, jutką,
wiechą rajskim lub bożym drzewkiem. Wierzono, że taka
podłażniczka chroni od nieszczęść i chorób, zapewnia
dostatek; zgodę a pannom na wydaniu udane i szybkie
zamążpójście. Wyschniętego, podłażniczka kruszono
i dodawano do karmy dla zwierząt lub zakopywano w polu
na urodzaj. Ważne było i jest do tej pory pozostawienie
wolnego miejsca przy stole dla nieznanego wędrowca. Do
wieczerzy wigilijnej - zasiadano wraz z pojawieniem się
pierwszej gwiazdki na niebie, przypominającej o gwieździe

12

betlejemskiej, która prowadziła pasterzy do narodzonego
Dzieciątka. W całej Polce wieczerza wigilijna rozpoczyna
się od łamania się opłatkiem i składaniem sobie życzeń.
Zwyczaj ten w naszej kulturze jest stosunkowo nowy
i symbolicznie nawiązuje do dzielenia się chlebem przez
Syna Bożego. Wierzono, że opłatki wigilijne przynoszą
pomyślność i zapewniają harmonie, zgodę, rodzinne
szczęście oraz opiekę Bożą. Do stołu zasiadano wg.
starszeństwa, aby w tej kolejności odchodzić ze świata.
W skład potraw wigilijnych wchodziły potrawy postne, ich
liczba zwykle była nieparzyste i zależała od zamożności
domu. W niektórych domach przygotowywano 12 dań,
ponieważ tylu było apostołów i tyle jest miesięcy w roku.
Pośrodku stołu kładziono cały bochenek chleba. Zgodnie
ze starym zwyczajem należało skosztować każdej potrawy
wigilijnej. Okazywano w ten sposób szacunek płodom ziemi
i pokarmom. Zachowanie takie zapewniało pełne zapasów
spiżarnie. Podczas wieczerzy wróżono sobie
i gospodarstwu. Rzucano w górę słomę z wigilijnych
dekoracji, aby w nadchodzącym roku zboże było wysokie.
Niebo gwiaździste wróżyło urodzajny rok, zamglone- rok
wilgotny, sprzyjający szkodnikom, dobrze widoczna droga
mleczna – zapowiadała obfitość mleka i domowych
nabiałów. Bacznie obserwowano cienie rzucane podczas
wieczerzy na ścianę: cień dobrze widoczny wróżył zdrowie
i długie życie, mniej wyraźny – perypetie życiowe i kłopoty
ze zdrowiem, cień słaby- choroby a nawet śmierć itd. Z kolei
siano spod obrusa dodawano do paszy krowom i koniom,
aby dobrze się chowały. Podczas wieczerzy nie wolno było
wstawać od stołu, aby nie gubił się inwentarz, aby chleb”
trzymał się” domu i aby cała rodzina w zdrowiu doczekała
następnej Wigilii i by nikogo nie zabrała śmierć.
Z wszystkich tych tradycji do czasów dzisiejszych
przetrwało niewiele. Czasami, po wieczerzy chowamy do
portfela łuskę z wigilijnego karpia, czy kawałek rybiej ości,
aby przez cały rok nasz portfel był pełny pieniędzy. Dzisiaj
po wieczerzy wigilijnej rozdaje się prezenty. Dawniej jednak
zwyczaj ten nie był tak powszechny. Znali go głównie
bogacze oraz lepiej usytuowana szlachta. Wśród biednej
warstwy chłopskiej obdarowywanie się prezentami było
raczej symbolicznym gestem, który ograniczał się jedynie
do uszczęśliwiania dzieci jabłkami, piernikami i drobnymi
łakociami. Po posiłku, przed wyjściem na pasterkę,
śpiewano kolędy oraz pastorałki. Przed północą każdy
śpieszył się do kościoła. Wierzono, bowiem, że temu, który
1- wszy dotrze do kościoła najszybciej wejdzie i dojrzeje
zboże. Pierwszy dzień Świat Bożego Narodzenia - 25
grudnia spędzono w gronie najbliższej rodziny. Tego dnia
nie można było wykonywać żadnych prac gospodarskich
nie wolno było gotować, rąbać drwa, ani rozpalać ognia pod
kuchnią. W drugi dzień świąt na św. Szczepana,
w kościołach odbywało się święcenie ziaren zbóż, tymi
ziarnami z chóru obsypywano idącego księdza. Zwyczaj
ten nawiązywał do męczeńskiej śmierci św. Szczepana,
który zginął ukamienowany. Dzień ten rozpoczynał okres
chodzenia z odwiedzinami i życzeniami
bożonarodzeniowymi.
Wiele z obrzędów Świąt Bożego Narodzenia
odeszło w niepamięć. Nie zmienił się jednak ich podniosły
charakter. W ten magiczny, świąteczny czas nikną spory
staramy się zbliżyć do rodziny, zapominamy o problemach
codziennej rzeczywistości pracy. Wszyscy razem
z radością świętujemy narodziny Jezusa i z nadzieją
oczekujemy nadejścia nowego roku, życząc sobie i innym,
aby był lepszy od minionego.
+
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Obchody X Święta Muzyki
Dorota Wojtasińska
Już po raz kolejny obchodziliśmy Święto Muzyki.
W tym roku poświęcone ono było rodzinie Reszków oraz
Fryderykowi Chopinowi. Program obchodów tegorocznego
święta był następujący:
26 września odbył się I etap Turnieju Melomana (eliminacje
szkolne)
28 września w Sanktuarium O. Pio na Górce Przeprośnej
artyści z Opery Śląskiej wystawili operę Stanisława Moniuszki
„Straszny dwór” (o tym wydarzeniu pisaliśmy w poprzednim
wydaniu naszej gazety).
27 października miał miejsce II etap Turnieju Melomana, który
przeprowadzony był równocześnie w Regionalnym Ośrodku
Kultury w Częstochowie, GOK w Kłomnicach, Mstowie,
Mykanowie, Rędzinach oraz Gimnazjum im. Bohaterów
Września w Kruszynie. Były to eliminacje gminne. Wzięły
w nich udział dwuoosobowe drużyny reprezentujące każdą
ze szkół w gminie.
20 listopada w GOK w Rędzinach odbył się Finał Turnieju
Melomana. Tego samego dnia w ramach cyklu „Sławni
Kłomniczanie”o godz. 18.00 odbyło się spotkanie
z Tomaszem Bugajem (rodowitym Kłomniczaninem) – jednym
z najbardziej cenionych współczesnych dyrygentów polskich.
21listopada w Filharmonii Częstochowskiej otwarto wystawę

Dla kogo środki unijne?
Joanna Normont-Tarnowska
W marcu 2008 roku rozpoczęliśmy bój o środki
unijne, składając wnioski o dofinansowanie rozbudowy
kanalizacji w miejscowościach Jacków i Baby oraz Widzów
i Teklinów, Przychodni Zdrowia w Kruszynie oraz Sali
gimnastycznej w Widzowie. Do każdego wniosku złożyliśmy
wyjaśnienia, stosowne oświadczenia, analizy techniczne oraz
szereg dokumentów potwierdzających wkład własny, zgody
właścicieli nie mówiąc już o elemencie niezbędnym wniosku
aplikacyjnego – Studium wykonalności. Jaki będzie efekt? Dla
ilu wnioskodawców starczy środków? Z biegiem czasu wraz
z informacjami z Urzędu Marszałkowskiego spływają
odpowiedzi na powyższe pytania.
Kanalizacja - wnioskowaliśmy o pomoc łącznie na dwa
wnioski 13.768zł. Na konkurs wpłynęło 75 projektów
wnioskujących o pomoc w wysokości 734.335zł. Tymczasem
Urząd Marszałkowski dysponował kwotą 72.936zł.
Dofinansowanie uzyskało 7 wniosków.
Nasze wnioski uzyskały:
Jacków i Baby – 30,638 punktów tj. 76,595% i tym samym

Droga do niepodległości
Joanna Zasępa
Po trzecim rozbiorze w 1795 roku, Polski przez 123
lata nie było na mapie Europy. Rosja, Prusy i Austria chciały
zniszczyć wszystko co polskie. Mimo licznych prześladowań
naród przetrwał, gdyż duch walki nigdy nie umarł. Co
kilkanaście lat wybuchały powstania, które kończyły się klęską,
ponieważ opór zaborców był zawsze silniejszy. Gdy
w 1914 roku rozpoczęła sie I wojna światowa, Polacy od razu
zaczęli formować ochotnicze oddziały polskie. W czasie wojny
wsławił się Józef Piłsudski, na czele I Brygady Legionów
Polskich.
W listopadzie 1918 roku spełniły się marzenia Polaków

poświęconą jubileuszowi 10-lecia Stowarzyszenia Przyjaciół
Gaude Mater, odbył się również koncert muzyki operowej
w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii
Częstochowskiej.
22 listopada w Ośrodku Promocji Kultury Gaude Mater
wystawiono przedstawienie teatralne „Kolacja na cztery ręce”.
Tego samego dnia w kościele św. Jakuba chóry regionu
częstochowskiego śpiewając złożyli hołd św. Cecylii. Również
w sobotę 22.11. w sąsiadującej z Kruszyną parafii - w kościele
św. Wawrzyńca w Borownie odbył się koncert muzyki
operowej. Występ takich solistów jak: Wioletta Chodowicz,
Krzysztof Bednarek, Daniel Borowski czy April Evans z USA
był nie lada wydarzeniem w całej okolicy.
23 listopada w określonych parafiach w 6 gminach odbyły się
niedzielne msze św. z oprawą muzyczną w wykonaniu chórów
częstochowskich. W naszym kościele parafialnym taka msza
została odprawiona o godz. 9.30 przy udziale chóru
„Cantemus Domino” z Mstowa. W tym dniu odbył się również
Koncert Finałowy - Widowisko Święta Muzyki w Filharmonii
Częstochowskiej.
Głównym celem X Święta muzyki było propagowanie
wiedzy na temat twórczości rodziny Reszków oraz Fryderyka
Chopina, pielęgnowanie pamięci o nich itp. Rodzina Reszków
– sławnych śpiewaków operowych jest dumą naszego regionu
– pamięć o nich zatem niech będzie wieczna. Róbmy
wszystko by tak znakomite postacie i muzyczne talenty
uchronić od zapomnienia.
+

został umieszczony na miejscu 22 listy rankingowej,
Widzów i część Teklinowa – 29,124 punktów tj. 72,81% i tym
samym został umieszczony na miejscu 34 listy rankingowej.
„Przebudowa i rozbudowa przychodni lekarskiej przy ulicy
Kmicica 10 w Kruszynie”
Wnioskujemy tu o pomoc 1.100zł. Na konkurs wpłynęło 142
projektów wnioskujących o pomoc w wysokości 114.714zł.
Tymczasem Urząd Marszałkowski dysponuje kwotą 43.337zł.
„Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym wraz
z przebudową istniejącej infrastruktury przy Szkole
Podstawowej w Widzowie”
Wnioskujemy tu o pomoc 4.007.516zł. Na konkurs wpłynęły
234 projekty wnioskujące o pomoc w wysokości
816.813.265zł. Tymczasem Urząd Marszałkowski dysponuje
kwotą 51.779zł.
W ramach konkursu: Narodowy Program Przebudowy Dróg
Lokalnych na lata 2008-2011 został złożony również wniosek
dotyczący przebudowy drogi Kruszyna - Bogusławice.
Czekamy teraz na ogłoszenie wyników, które mają być znane
na początku roku. Lada dzień rozstrzygną się losy Przychodni
Zdrowia oraz sali gimnastycznej. Czy uda nam się
zrealizować choć jeden z powyższych wniosków? Czy garstka
środków unijnych trafi do naszej gminy?
+

– odzyskaliśmy niepodległość. Kraj był jednak spustoszony
wojną. Nie było dróg , mostów, kolei, mieszkań, szkół, pola
leżały odłogiem. Naczelnikiem odradzającego się państwa
polskiego został Józef Piłsudski. Powstała Druga
Rzeczpospolita.
Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym po raz
pierwszy dopiero w 1937 roku. W latach 1939-45 podczas
okupacji hitlerowskiej oraz w czasie rządów komunistycznych
obchodzenie święta 11 listopada było zakazane. Dopiero
w roku 1989, ustawą Sejmu, przywrócono jego obchody.
Aby zwrócić uwagę uczniów na te jakże ważne wydarzenia
historyczne, w naszych szkołach odbyły się uroczyste
akademie poświęcone 90. rocznicy Odzyskania
Niepodległości.
+
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Konkurs

Konkurs szachowy
Karol Dróżdż

Dzisiaj chciałbym opisać popularne,
chociaż zdarza się, że wśród początkujących
graczy nieznane posunięcie zwane roszadą.
W przepisach gry w szachy czytamy: „Roszada
jest jednoczesnym posunięciem króla i jednej
z wież tego samego koloru, znajdującej się w tym
samym rzędzie. Roszada jest traktowana jako
jedno posunięcie królem i jest wykonywana
w następujący sposób: króla przesuwa się z jego
wyjściowego pola o dwa pola w tym samym rzędzie,
w kierunku jednej z wież, następnie tę wieżę
przenosi się ponad królem na pole, które on
właśnie przekroczył.” (Art. 3.8 K. Sz.) Wyróżnia się
roszadę krótką (jeżeli pomiędzy królem a wieżą są
dwa puste pola) i roszadę długą (jeżeli pomiędzy
królem a wieżą są trzy puste pola). Roszada jest
niedozwolona jeżeli król wykonał już jakieś
posunięcie lub w kierunku wieży, która wykonała
już posunięcie (choćby potem król czy wieża
wróciły na swoje miejsce). Roszada jest
przejściowo niemożliwa, jeżeli pierwotne pole
króla, albo pole, które król ma przekroczyć,
względnie to, które ma zająć, jest atakowane przez
jedną lub więcej bierek przeciwnika lub jeżeli
między królem i wieżą, w kierunku której król ma
się przesunąć, znajduje się jakakolwiek figura. Na
pierwszym rysunku poniżej przedstawiłem pozycje
przed długą roszadą czarnych i krótką roszadą
białych, a na rysunku drugim pozycje po długiej
roszadzie czarnych i krótkiej roszadzie białych.
Bardzo ważne jest jak pisałem wcześniej, żeby to
posunięcie rozpocząć od ruchu królem ponieważ
gdybyśmy zaczęli od ruchu wieżą to w takim
przypadku nie możemy wykonać roszady lecz
tylko posunięcie wieżą zgodnie z zasadą, która
mówi że jeżeli dotkniemy swoją bierkę to musimy
wykonać nią ruch (oczywiście jeżeli jest to
możliwe). Powtórzę jeszcze raz, roszada jest to
posunięcie królem.

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów
uczęszczających do szkół podstawowych
i gimnazjum na terenie Gminy Kruszyna.
3. Odpowiedzi na zadania należy wysyłać na
kartkach pocztowych na adres:
Gminna Biblioteka w Kruszynie
ul. Kmicica 5,
42-282 Kruszyna
z dopiskiem „Konkurs szachowy”
lub pocztą elektroniczną na adres:
konkursszachykruszyna@interia.pl
nadając wiadomości temat „Konkurs”
4. Należy w liście podać swoje imię i nazwisko,
nazwę szkoły oraz klasę, do której się uczęszcza.
5. Przyjęcie listu wysłanego pocztą elektroniczną
zostanie potwierdzone wiadomością zwrotną.
6. Każdy uczestnik podczas losowania jest
reprezentowany przez jeden los, nie dopuszcza
się wysyłania kilku listów z odpowiedziami na te
same pytania.
7. Prawidłowe wykonanie zadania uznaje się
wtedy, gdy uczestnik konkursu poda poprawne
odpowiedzi na wszystkie postawione pytania
umieszczone w danym numerze „Głosu Gminy”.
8. Termin nadsyłania odpowiedzi mija 31 grudnia
2008 roku.
9. Po sprawdzeniu poprawności nadesłanych
odpowiedzi przez specjalną komisję, zostaną one
dopuszczone do losowania.
10. Zwycięscy oraz uczestnicy zostaną wymienieni
z nazwiska, imienia, nazwy szkoły oraz klasy
w następnym wydaniu „Głosu Gminy”.
11. Wyniki konkursu ogłoszone przez organizatora
są ostateczne.
12. Organizator konkursu zastrzega sobie
możliwość zmiany regulaminu konkursu.
Oznaczenia bierek występujących na
szachownicy: król – K, hetman – H, wieża – W,
goniec – G, skoczek – S, pionek – P (ruchy
pionków są podawane bez oznaczenia bierki np.
d4, a nie Pd4).
W dzisiejszych zadaniach czarne zaczynają i dają
mata w jednym posunięciu. Proszę podać nazwę
bierki i nazwę pola, na które się przesuwamy:

Regulamin konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Pan Karol Dróżdż
przy współpracy z GBP w Kruszynie.

14

listopad / grudzień 2008

+

