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Głos Gminy
POWIATOWI DO SZTAMBUCHA
Bogusław Mielczarek - Wójt Gminy
Jednym z najważniejszych problemów do załatwienia w gminie to
przebudowa ul. Żwirki i Wigury
w Widzowie. Temat ten ma swoją długą,
zbyt długą historię. Przygotowany został
z mojej inicjatywy, jeszcze za pierwszej
kadencji władz powiatu częstochowskiego, gdy danym mi było sprawować
mandat radnego powiatu, tj. gdzieś około
roku 2000.
Opracowana została dokumentacja
projektowo-kosztorysowa, było pozwolenie budowlane a zadanie znalazło się w
Wieloletnim Planie Inwestycyjnym
powiatu. W kolejnej kadencji, gdy gminy
Kruszyna nikt nie reprezentował we władzach powiatu, zadanie zniknęło
z planu i nikt nie myślał o jego realizacji.
Wypłynęło ponownie, półtora roku temu, przy konstruowaniu RPO
Subregionu Północnego. Dzięki petycjom mieszkańców, interpelacjom radnej
powiatu, powtarzających się w różnej formie interwencji gminy, a może
przychylności władz powiatowych – znalazło się znowu w projekcie planu.
Zaakceptowane przez wszystkie 32 samorządy Subregionu Północnego
i przyjęte przez Zarząd Województwa Śląskiego. Kosztować to miało
2.154 tys.zł z czego Marszałek Województwa Śląskiego przyrzekł 1.689 tys. zł,
czyli aż 78,5% kosztów. Resztę, po partnersku, miały pokryć powiat
częstochowski i gmina Kruszyna. Na gminę wypadło więc 232 tys. zł, w ciągu
2-ch lat, czyli 116 tys. zł rocznie. Można wytrzymać!
Szkoda tylko, że nikt nie pokusił się o jaką taką aktualizację kosztorysu i budżet
tego projektu został drastycznie zaniżony. Zabieg taki na pewno pozwolił
zmieścić przynajmniej jeszcze jedno zadanie w działaniu 7.1.2 Modernizacja
i rozbudowa sieci drogowej, ale wymusił większe zaangażowanie środków
własnych powiatu i niestety, niejako przy okazji, środków gminnych.
Po przeprowadzonej wreszcie w tym roku aktualizacji, okazuje się, że
koszt zadania przekroczy 3,5mln zł. Marszałek słowa nie zmienia. Dalej
gwarantuje 1 689 tys. zł. Ale to już tylko 47% kosztów.
Burzliwa narada w Starostwie. Albo resztę pokryją po połowie gmina
z powiatem, albo powiat odkłada realizację na lata 2012-13. A po drodze
wiadomo: wybory samorządowe. Nowe władze, nowe priorytety, nowe
zobowiązania i ustalenia… .
Cóż było robić? Wójt nawet nie pisnął. Wrócił do siebie i radnych przycisnął… .
Na sesji w dniu 13.03.2009 Rada Gminy jednomyślnie zaakceptowała
propozycję przesunięć budżetowych i przeznaczenia dodatkowych środków dla
powiatu częstochowskiego na realizację tego zadania. Teraz będzie kosztować
to gminę aż 930 tys. zł. Robimy to kosztem innych ważnych
i oczekiwanych przez społeczeństwo zadań gminnych.
Decydujemy się na taką daninę w czasie kryzysu gospodarczego, gdy nie
jesteśmy pewni w jakim stopniu zdołamy zabezpieczyć nie tylko własne wydatki
inwestycyjne ale i nieodzowne wydatki bieżące.
Nie wnikamy przyczyny, nie dochodzimy racji, nie szukamy
sprawiedliwości ani winnych takiego stanu rzeczy.
Tak krytycznej sytuacji nie ma przecież na żadnej innej drodze
w powiecie. Nie możemy tolerować spływu wód opadowych z pasa drogowego
do kanalizacji sanitarnej. Zakłóca to funkcjonowanie oczyszczalni ścieków
powodując realne i łatwe do wyliczenia straty finansowe.
Gmina Kruszyna od lat współdziała z Powiatem w zakresie budowy
i utrzymania dróg powiatowych, przeznaczając na pomoc Powiatowi co roku
wyższe kwoty. W roku ubiegłym daliśmy na ten cel 250 tys. zł. W tym roku będzie
to aż 1.021 tys. zł. Przy dochodach budżetu nie przekraczających
11,5 mln zł!
Śmiem twierdzić, że żadna gmina nie angażuje się w aż takim stopniu w drogi
powiatowe. I paradoksalnie – żadna z gmin nie ma dróg powiatowych w tak złym
stanie. Bo wszyscy wiemy, że na ul. Żwirki i Wigury powiatowe kłopoty w gminie
wcale się nie kończą.
+
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Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy w
dniu 27 kwietnia 2009r.
Grażyna Olczyk
- Uchwała nr XIX/121/09 w sprawie udzielenia Samorządowi
Powiatu Częstochowskiego pomocy finansowej na remonty
dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy
Kruszyna,
- Uchwała na XIX/122/09 w sprawie udzielenia Samorządowi
Powiatu Częstochowskiego pomocy finansowej na zadanie
drogowe PN „Przebudowa drogi powiatowej 1025S/ul. Żwirki
i Wigury w m. Widzów/,
- Uchwała na XIX/123/09 w sprawie regulaminu przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokość,
zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Gminę Kruszyna w roku 2009,
- Uchwała na XIX/124/09 zmieniająca uchwałę w sprawie
zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków,

Sprawozdanie z działalności Wójta
w okresie międzysesyjnym tj. od dnia
13.03.2009r. do dnia 26.04.2009r.
Grażyna Olczyk
- W ramach przetargu na zadanie p.n. „Przebudowa drogi
gminnej Kruszyna – Bogusławice” ze złożonych 6 ofert
wybrano najtańszą tj. Przedsiębiorstwa Robót Drogowo –
Mostowych z Kłobucka. Zaproponowana przez firmę kwota
448.886,45 zł została zaakceptowana w związku z czym
w dniu 27.03.2009 r. podpisano umowę z terminem realizacji
robót do dnia 25 lipca 2009 r.
- W dniu 02.04.2009 r. skierowano zaproszenie do 6 firm
o złożenie oferty na remont cząstkowy nawierzchni
asfaltowych dróg gminnych mieszanką grysowo-emulsyjną
przy użyciu Patchera z podaniem ceny netto za tonę
wbudowanej masy. Ofertę złożyły jedynie 2 firmy: PRDM
Radomsko (zaoferowana cena netto za wbudowanie tony
masy to 500,00 zł) oraz P.P.H.U. „POLMAX” Jan Polaczek
(zaoferowana cena netto za wbudowanie tony masy to 340,00
zł). Z uwagi, iż niższą cenę zaproponował P.P.H.U. „POLMAX”
Jan Polaczek w dniu 16 kwietnia br podpisano umowę
zakładając, iż powierzchnia do remontu wyniesie 900 m2.
Termin wykonania napraw 15.05.2009 r.,
- W zakresie dofinansowania remontu w technologii nakładek
bitumicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren
gminy Kruszyna a mianowicie: drogi powiatowej nr 1025 S na
odcinku Kruszyna – Baby – Jacków, drogi powiatowej nr
1002 S DK-1 – Łęg – DK-1 oraz drogi powiatowej nr 1004 S
w miejscowości Kruszyna ul. Kościelna Gmina Kruszyna
zabezpieczyła 150.000,00 zł,
- Ponadto Gmina Kruszyna przystąpi do współfinansowania
i realizacji przebudowy drogi powiatowej 1025 S ul. Żwirki
i Wigury. Koszt zadania 3.550.000,00 zł wsparcie finansowe
wyniesie ogólnie 930.000.00zł w tym 2009 r. 467.000,00 zł
oraz w 2010 r. 463.000,00 zł,
- Gmina zabezpieczyła do dyspozycji Powiatowego Zarządu
Dróg 406tys. zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi
powiatowej Zdrowa - Pieńki Szczepockie. Powiat wystąpił
także o dofinansowanie tej drogi z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych.
- Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowo –
kosztorysowej przebudowy kotłowni zlokalizowanej
w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Jacków.
Opracowanie wykonuje Zakład Usług Projektowych
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- Uchwała na XIX/125/09 w sprawie zmian do budżetu Gminy
Kruszyna na 2009 rok,
- Uchwała na XIX/126/09 w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Stałych Rady Gminy na 2009 rok.
- Uchwała Nr XX/127/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kruszynie za 2008 rok,
- Uchwała XX/128/09 w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy w tytułu wykonania budżetu Gminy za 2008rok,
- Uchwała Nr XX/129/09 w sprawie wprowadzenia zmian do
budżetu Gminy Kruszyna na 2009 rok w związku
z zagospodarowaniem nadwyżki z lat ubiegłych,
- Uchwała Nr XX/130/09 w sprawie wprowadzenia zmian do
budżetu Gminy Kruszyna na 2009 rok,
- Uchwała Nr XX/131/09 w sprawie upoważnienia Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszynie,
- Uchwała Nr XX/132/09 w sprawie przystąpienia do realizacji
zadania p.n.”Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie
Kruszyna obejmująca miejscowość Widzów i część
Teklinowa”.
+

„KOTŁOPROJEKT” mgr inż. Kazimierz Suska za cenę brutto
4.880,00 zł.,
- Trwają prace nad wykonaniem dokumentacji projektowo –
kosztorysowej dla rozbudowy sieci i urządzeń
energetycznych dla potrzeb oświetlenia drogowego na terenie
gminy Kruszyna które prowadzi projektant Adam Panicz.
W ramach realizacji zamówienia otrzymaliśmy 6 gotowych
projektów.
- W przetargu na zadanie p.n. „Rozbudowa sieci kanalizacji w
gminie Kruszyna obejmującej miejscowości Widzów i część
Teklinowa”, wzięło udział 5 firm. Z uwagi, iż w dwóch ofertach
komisja ujawniła błędy, wystąpiono o ich uzupełnienie . Po
uzupełnieniu ofert nastąpi ocena i wybór wykonawcy wg.
przyjętego kryterium: 100% - cena.
W dniu 6 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim
zostały złożone wnioski o dofinansowanie placów zabaw:
- Lgota Mała działka naprzeciw Kaplicy Parafialnej (koszt
zadania 33.775,00zł, wnioskowane dofinansowanie
16.500,00).Wkład mieszkańców wyszacowano 3.775,00
- Widzów działka przy ulicy Żwirki i Wigury (koszt zadania
35.175,00zł, wnioskowane dofinansowanie 16.000,00).
Wkład mieszkańców wyszacowano 5.175,00,
- W dniu 6 kwietnia 2009r. w Urzędzie Marszałkowskim został
złożony wniosek p.n.”Rozbudowa gminnych urządzeń
wodno-ściekowych poprzez budowę kanalizacji w Jackowie i
Babach, zainstalowanie prasy osadu w oczyszczalni w
Widzowie oraz włączenie ujęcia wody w Lgocie w układ
wodociągu”
Koszt całkowity zadania wyniesie ponad 11, 5 mln zł
wnioskowane dofinansowanie 9, 8 mln zł,
- W miesiącu kwietniu br. złożono również wniosek pn.
„Ukształtowanie przestrzeni publicznej na wyrobisku
w centrum wsi Bogusławice”, w ramach działania 3.2 Odnowa
i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
Wniosek opiewa na kwotę ponad 800 tys.zł. a wnioskowane
dofinansowanie to kwota 500 tys.zł,
- Urząd Marszałkowski planuje nabór wniosków w ramach
PROW dla działania 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej. W ramach tego programu
przygotowujemy powtórnie wniosek na rozbudowę sieci
kanalizacji w gminie Kruszyna obejmującą miejscowości
Jacków i Baby wraz z ujęciem wody w Lgocie Małej,
- Na dzień 14 maja 2009r. ogłoszono III pisemny przetarg na
sprzedaż działki zabudowanej w Babach 41. Cena
wywoławcza 165.000,00 zł. Składanie ofert i wpłata wadium
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w wys. 17.000,00 zł w terminie do 11 marca br. w sekretariacie
urzędu,
- Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości do
sprzedaży tj. w Babach działka nr 329 o pow. 2700 m2 cena wywoławcza netto 21.137,00 zł oraz 8 działek pod
zabudowę letniskową w Kijowie o powierzchniach od 934 m2
do 1347m2 w cenie netto od 19.448,00zł do 27.832,00 zł,
- W dniu 17 kwietnia 2009r. Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego przeprowadził kontrole budynków socjalnych.
Wydane zostały polecenia dokonania przeglądu
technicznego wszystkich obiektów socjalnych, przeglądu
instalacji elektrycznych i przeglądu przewodów kominowych.
W dniu 20 kwietnia wykonano przeglądy przewodów
kominiarskich we wszystkich budynkach socjalnych,
- Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie oraz uchwalonym Programem Współpracy
Gminy z Organizacjami Pozarządowymi został ogłoszony
konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie :
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009r,
- przeciwdziałania patologoim społecznym.
Wysokość środków przeznaczonych na ten cel wynosiła
70.000 zł. W dniach od 10-02-2009 do 12-03-2009
ogłoszono otwarty konkurs ofert.
W wyniku postępowania konkursowego została udzielona
dotacja dla ULKS ,,Polonia Unia” Widzów za zajęcie I miejsca
26.500,00 zł, ULKS ,,Kmicic” Kruszyna za zajęcie II miejsca
23.682,00 zł i dla Stowarzyszenia ,,Nowe Pokolenie” Lgota

Mała 14.500,00 zł,.- Stow. Wspólne Działanie Miejscowości
Teklinów i Pieńki Szczepockie - 2.618 zł.,- Fundacji Edukacji
Integracji Społecznej ,, Szerokie Horyzonty” - 2.700zł.
- Trwa demontaż płyt azbestowo cementowych z budynków
uszkodzonych przez trąbę powietrzną – Kruszyna
Bogusławice.Na chwilę obecną zdemontowano płyty
azbestowo-cementowe z 20 budynków, 19 budynków
gospodarczych, 1mieszkalny.Koszt realizacji całego zadania
to 47.000,00zł,
- Z dniem 1 marca 2009r. GOPS rozpoczął realizację Projektu
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – tytuł projektu
„Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie
Kruszyna”. Koszt projektu 133.666zł. w tym 14.034,93zł.
stanowi wkład własny(zasiłki celowe i okresowe). W ramach
projektu działaniami objętych zostanie 12 osób,
posiadających niskie wykształcenie (w większości
podstawowe), brak doświadczenia zawodowego, brak
umiejętności „poruszania się na rynku pracy”. W celu
podniesienia zdolności do zatrudnienia osoby zostaną objęte
kompleksowym wsparciem poradnictwa specjalistycznego
( psychologa, doradcy zawodowego), warsztatami w zakresie:
poszukiwania pracy, radzenia sobie w trudnych sytuacjach
oraz objęci różnego typu szkoleniami zawodowymi, uzyskując
w tym zakresie stosowny dokument. Celem ogólnym projektu
jest zwiększenie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych,
będących długotrwale klientami pomocy społecznej.

Stanowisko Rady Gminy w sprawie
przebudowy drogi krajowej nr 1

w całości społeczność lokalna.
Rada Gminy wyraża stanowczy protest wobec takiej
woluntarystycznej decyzji, godzącej w żywotne interesy
lokalnej społeczności terenu gminy.
Domagamy się ponownego przeanalizowania projektu
i wprowadzenia na koszt inwestora rozwiązań rekompensujących częściowo skutki pogorszenia warunków komunikacyjnych obszarów województwa Śląskiego położonych na
północ od Częstochowy.
W szczególności domagamy się:
- połączenia lokalnego układu drogowego z autostradą A-1
poprzez MOP-y w km 403 i 404 albo zastosowanie na
obszarze gminy Kruszyna innego podobnego rozwiązania,
- wybudowania w pasie drogowym autostrady ogólnodostępnych dróg serwisowych o podwyższonym standardzie,
umożliwiających odtworzenie połączeń Kruszyny
z Częstochową i Radomskiem.
Stanowisko niniejsze należy przekazać Ministrowi
Infrastruktury, konsorcjum Autostrada Południe S.A.,
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
oraz posłom na Sejm RP okręgu wyborczego nr 28,
Senatorom RP okręgu wyborczego nr 27, Zarządowi Związku
Gmin Wiejskich w Poznaniu i Zarządowi Śląskiego Związku
Gmin i Powiatów w Katowicach.
+

Daniel Wieczorek
W związku z projektem przebudowy odcinka drogi
krajowej nr 1 Stryków–Częstochowa na autostradę płatną A-1,
Rada Gminy Kruszyna całkowicie podziela stanowisko Rady
Miasta Częstochowa w sprawie harmonogramu budowy
autostrady A-1 oraz solidaryzuje się ze stanowiskami
wyrażonymi w tej sprawie przez Rady gmin ościennych.
Rada Gminy Kruszyna stwierdza, że projekt
całkowicie pomija interesy społeczności lokalnych
zamieszkujących tereny przyległe do dotychczasowej drogi
DK-1. Jest tym samym sprzeczny z zasadą zrównoważonego
rozwoju – podstawą poczynań inwestycyjnych.
Odcinając naszym mieszkańcom i mieszkańcom
gmin przyległych dostęp do drogi krajowej DK-1 spowoduje,
że kilka tysięcy pojazdów korzystających od 32 lat
z dogodnego połączenia drogowego do najbliższych miast
Częstochowy i Radomska, musi przenieść się na
nieprzygotowane do tego drogi lokalne.
Trudne do oszacowania skutki ekonomiczne,
środowiskowe i pogorszenia bezpieczeństwa poniesie

+

Zmieniasz dane? Zmień dowoód
Marzanna Janeczek
Od 1 stycznia 2009 zmieniły się ustawowe przepisy regulujące ważność dowodu osobistego. Zmiana wszelkich danych
zawartych w dowodzie osobistym powoduje konieczność jego wymiany.
Jeśli właściciel dowodu nie dopełni tego obowiązku, jego dotychczasowy dowód będzie w ciągu 3 miesięcy automatycznie
unieważniony, a to może oznaczać kłopoty w urzędach, bankach i innych instytucjach.
Dowód osobisty podlega unieważnieniu:
- z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;
- z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza;
- z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego;
- po upływie 3 miesięcy od zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym (np.: nazwiska, adresu), w przypadku jeśli
osoba nie złoży wniosku i nie odbierze w tym czasie nowego dowodu.
+
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Informacja z wykonania budżetu za rok 2008
Ewelina Kokot
Budżet za rok 2008 zamknął nam się wynikiem dodatnim. Nadwyżka dochodów nad wydatkami wyniosła 668 203 zł.
Najbardziej ogólną informację o wykonaniu budżetu w 2008 roku przedstawia poniższa tabela.

W kolumnie 3 pokazany został plan budżetu zgodnie
z pierwszą, podstawową uchwałą budżetową. W trakcie roku
zachodziły zmiany powodowane różnymi czynnikami (zmiany
w dotacjach i subwencjach, pozyskiwanie środków ze źródeł
zewnętrznych i wiele innych) i w związku z tym nastąpiło
znaczne zwiększenie planów budżetu (kol. 4). Natomiast
wykonanie budżetu przedstawia kol. 5 tabeli.
Dochody budżetu ogółem zrealizowano w wys. 12 211 855,58
tj. 102,14 % w stosunku do planu, w tym:
- dochody własne 4 690 390,12 (111,55 % planu)
- subwencje 4 676 544,00 (100 % planu)
- dotacje 2 844 921,46 (92,54 % planu)
W strukturze osiągniętych dochodów dochody własne
stanowią 38,41 %, subwencje 38,29 %, dotacje 23,30 %.
Wśród dochodów własnych wyszczególnić należy:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
i prawnych 1 406 873
- podatek od nieruchomości 1 255 056
- podatek rolny 295 195
- podatek leśny 48 136
- podatek od środków transportowych 26 837
- podatek od czynności cywilnoprawnych 54 231
- podatek od spadków i darowizn 35 426
- wpływy z opłaty targowej 7 088
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 551
- wpływy z opłaty skarbowej 18 177
- wpływy opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 80 227

- czynsze najmu i dzierżawy 28 250
- użytkowanie wieczyste 9 946
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 10 690
- opłata za pobór wody i opłata wodomierzowa 222 568
- opłata za ścieki dostarczane do oczyszczalni 45 870
- sprzedaż działek mienia gminnego 185 101
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst
540 902
- odsetki od środków na rachunku bankowym 190 362
- pozostałe dochody 223 904
Dotacje możemy podzielić na:
- dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej 231 226
- dotacje na zadania własne 235 850
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień
113 079
- dotacje z funduszy celowych 264 765
Subwencje:
- oświatowa 3 235 493
- wyrównawcza 1 435 837
- równoważąca 5 214
Wykonanie wydatków ogółem wynosi 11 543 652,72 tj.
79,27 % planu, przy czym:
- wydatki bieżące – 11 088 579,92 (tj. 92,35% planu)
- wydatki majątkowe – 455 073,20 (tj.17,81% planu)
W strukturze poniesionych wydatków 96,06% stanowią
wydatki bieżące, a tylko 3,94% wydatki inwestycyjne.

Wydatki budżetu w 2008 w podziale na grupy rodzajowe przedstawia poniższa tabela:

Tradycyjnie już chyba największe wydatki w budżecie
poniesione zostały na oświatę – dział 801 kwota 4 582 537 zł tj
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39,7% wszystkich wydatków. Na drugim miejscu uplasowały
się wydatki na pomoc społeczną ciąg dalszy na str. 11
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Lekcje prowadzone inaczej?
Izabela Możejko, Aleksandra Kołaczkowska
Celem zajęć prowadzonych w inny, niekonwencjonalny sposób jest walka z nudą, rutyną i chęć wykrzesania
z uczniów kreatywności i twórczej pracy.
Dzieci z wielkim zaangażowaniem uczestniczą w tego rodzaju
zajęciach. Szczególnie chętnie wykorzystują elementy dramy.
Na zajęciach języka polskiego dotyczącej mitologicznych
opowieści, uczniowie klasy VI wcielili się w bogów greckich:
Zeusa, Posejdona, Hefajstosa, Aresa. Nie zabrakło Hery,
Afrodyty, Artemidy i Demeter.
Własnoręcznie przygotowali atrybuty, przedstawiali scenki
z życia bohaterów.
Sala lekcyjna na godzinę zmieniła się w Olimp.
Na języku angielskim, przy okazji omawiania tematu
związanego z posiłkami, uczniowie przemienili
klasopracownię w restaurację, gdzie serwowali
własnoręcznie przygotowane angielskie dania. Szczególnym
uznaniem cieszył się pudding z dużą ilością bitej śmietany.
Na tego typu zajęcia zapraszani są inni nauczyciele
i rodzice uczniów. Współpraca nauczyciela z rodzicami jest
niezbędnym warunkiem powodzenia w pracy dydaktyczno –
wychowawczej.
Lekcje otwarte to forma umożliwiająca rodzicom
obserwowanie swojego dziecka w czasie lekcji, w gronie
rówieśników, ukazanie jego umiejętności i zasobu
wiadomości.
Dla dzieci - to frajda móc pochwalić się swoją wiedzą, a dla nas,

"Bohaterowie naszych lektur"
Jolanta Grzelak, Monika Kluska
Dnia 18 i 19 lutego 2009 r. odbył się międzygminny
cykl konkursów: czytelniczy "Bohaterowie naszych lektur"
oraz plastyczny, muzyczny i recytatorski "Ulubieni
bohaterowie naszych lekur". W konkursach wzięły udział
szkoły z naszej gminy (Kruszyna, Lgota Mała, Widzów) oraz
z gminy Mykanów (Mykanów i Rybna), a nad ich przebiegiem
czuwała p. dyrektor Joanna Stacherczak.
Główni organizatorzy konkursu czytelniczego to p. Jolanta
Gorzelak i p. Zdzisława Rorat. Zadania konkursowe były
urozmaicone pod względem formy i treści. Występowały
zagadki, rebusy, krzyżówki, zadania luką. Konkurs
przeprowadzony był w dwóch grupach wiekowych: dla klas
I-III i IV-VI. Każdy uczestnik pisał tekst objęty wykazem lektur
dla danej klasy. Uczestnicy konkursu wykazali się dużą
wiedzą z zakresu znajomości przeczytanych lektur. Kojarzyli
nazwiska autorów i tytuły z treścią książki.
Po przeanalizowaniu wyników konkursu stwierdzono,
iż prawie wszyscy uczniowie przeczytali wnikliwie i dokładnie
zadane lektury o czym świadczą udzielone przez nich
odpowiedzi.
Następnym konkursem z w/w cyklu był konkurs plastyczny,
który zorganizowała p. Maria Janus. Wpłynęło 95
różnorodnych prac (z dwóch gmin), z których najlepsze

Sprawozdanie z mistrzostw regionalnych w
piłce nożnej chłopców
Bogdan Talikowski
W dniu 16.04.2009r na boisku Polonii-Unii Widzów
odbyły się mistrzostwa regionalne w piłce nożnej chłopców
Szkół Podstawowych. Impreza została zorganizowana dzięki
wsparciu Starostwa Powiatowego w Częstochowie.
W turnieju tym wzięło udział 6 Szkół Podstawowych podzie-

nauczycieli – najlepsza okazja by podzielić się
z rodzicami swoimi spostrzeżeniami na temat postępów ich
pociech.
Tego rodzaju zajęcia z pewnością pomagają lepiej
zapamiętać przekazywaną wiedzę i ćwiczyć umiejętności.
Cieszą szczególnie z tego powodu, że mobilizują ludzi do
działania.
20.04.09. zespół teatralny S.P w Jackowie
prowadzony przez I. Możejko, wziął udział w XXXIV
Wo j e w ó d z k i m P r z e g l ą d z i e S z k o l n y c h Z e s p o ł ó w
Artystycznych z programem " Nie daj się zniewolić". Występ
na prawdziwej scenie był dla dzieci nowym doświadczeniem.
Spotkanie z innymi grupami stworzyły okazję do wymiany
doświadczeń oraz wytyczania dalszych perspektyw dla
rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego w środowisku
szkolnym.
+

zostały nagrodzone.
Konkurs muzyczny został zorganizowany przez p. Joannę
Potocką-Włodarczyk. soliści śpiewali piosenki, do których
tekst napisali znani polscy poeci, m.in. J. Brzechwa, K. I.
Gałczyński, D. Wawiłow, L. J. Kern, M. Konopnicka.
Wykonawcy zostali nagrodzeni za oryginalny repertuar i zdolności wokalne.
Konkurs recytatorski, zorganizowany przez p. Jolantę
Gorzelak i p. Zdzisławę Rorat, wzbudził wiele emocji, gdyż
wykonawcy zaprezentowali swoje utwory z niezwykłą
ekspresją. Najlepszych uczestników nagrodzono,
jednocześnie podkreślając ich zdolności recytatorskie.
Głównym celem przyświecającym idei zorganizowania
konkursu było:
- wzbogacenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu kanonu
lektur klas I-VI,
- wdrożenie do praktycznego zastosowania posiadanej
wiedzy i umiejętności,
- poszerzenie zainteresowań i motywacji czytelniczej,
- wprowadzenie atrakcyjnych form pracy z lekturą w szkole
podstawowej,
- kształtowanie u dzieci aktywności i kreatywności.
Nikt nie rodzi się czytelnikiem - czytelnika trzeba wychować.
Bez czytelnika przegramy wyścig z mądrzejszymi - z tymi, którzy czytają. My nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Lgocie
Małej uważamy, że opracowane i wdrożone przez nas
przedsięwzięcia zaowocują w przyszłości.
+
lonych na 2 grupy po 3 drużyny.
Wyniki spotkań grupowych i ich tabele.
Grupa A
SP Widzów – SP Zawada – 3:0
SP Widzów – SP Nr 7 Radomsko – 0:2
SP Zawada – SP Nr 7 Radomsko – 0:3
TABELA
SP nr 7 Radomsko 6 5:0
SP Widzów 3 3:2
SP Zawada 0 0:6
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Grupa B
SP Kruszyna – SP Nr 25 Częstochowa – 4:0
SP Zrębice – SP Nr 25 Częstochowa – 2:0
SP Zrębice – SP Kruszyna – 0:1
Grupa B
SP Kruszyna – SP Nr 25 Częstochowa – 4:0
SP Zrębice – SP Nr 25 Częstochowa – 2:0
SP Zrębice – SP Kruszyna – 0:1
TABELA
SP Kruszyna 6 5:0
SP Zrębice 3 2:1
SP Nr 25 Częstochowa 0 0:6
FAZA PUCHAROWA
SP Nr 7 Radomsko – SP Zrębice – 0:0 (rzuty karne 3:2)
SP Kruszyna – SP Widzów – 1:1 (rzuty karne 1:2)
W meczu o 5 miejsce spotkały się drużyny:
SP Nr 25 Częstochowa – SP Zawada – 3:0
W meczu o 3 miejsce spotkały się drużyny:
SP Kruszyna – SP Zrębice – 3:1

Kronika Gminnego Przedszkola w Lgocie
Małej
Joanna Stacherczak
Jak każdego roku, tak i w tym Przedszkole wzięło
udział w akcji „Góra grosza”. Celem tej akcji , organizowanej
przez Towarzystwo Nasz Dom, jest zebranie środków na
pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną.
Akcję przeprowadziliśmy w dniach 24 listopada do 5 grudnia
2008r. Ma ona uświadomić dzieciom, że nawet najmniejsza
moneta, bo takie są zbierane, usypana w pokaźną „górę
grosza” może przyczynić się do poprawy losu dzieci, które nie
z własnych przyczyn nie mają domu rodzinnego. W tej akcji
zebraliśmy 2010 szt monet .Dzieci chętnie przynosiły monety
ciesząc się jak puszki zapełniają się i ucząc, że nawet
najmniejszy dar dany prosto z serca może mieć dużą moc.
Dnia 28.11.2008 r. wróżyliśmy sobie chcąc dowiedzieć się co
nas czeka w przyszłości: gdzie pojedziemy na wakacje, kim
będziemy gdy dorośniemy itp.
Na spotkanie z Mikołajem wybraliśmy 2.12.2008 się do Teatru
im. A. Mickiewicza w Częstochowie. Po bajce pt. „Kot w bu-
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Finał
SP Widzów – SP Nr 7 Radomsko – 1:0
Najlepszym strzelcem turnieju został Nawrot Mariusz ze
Szkoły Podstawowej w Kruszynie, zdobywając 5 bramek.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Krzemiński Kamil ze
Szkoły Podstawowej w Widzowie, a bramkarzem turnieju
został Mirosław Patryk ze Szkoły Podstawowej Nr 7 w Radomsku.
Zwycięska drużyna wystąpiła w następującym składzie:
Dykty Krystian, Dolniak Adam, Majchrzak Krystian,
Krzemiński Kamil, Bujak Dawid, Stolarczyk Patryk, Musiał
Kamil, Widera Szymon, Jasa Robert i Dykty Paweł.
Chciałbym podziękować tym wszystkim, bez których pomocy
nasze zawody nie mogłyby się odbyć. Przede wszystkim
dziękuję trenerom i sędziom. Dziękuję tym wszystkim, którzy
pomogli rozstrzygnąć wiele problemów technicznych
związanych z zawodami oraz strzegli porządku.
+

tach” weszliśmy na scenę, gdzie czekał na nas św. Mikołaj
z paczkami.
Dnia 5.12.2008 zawitali do nas uczniowie z Gimnazjum im.
Bohaterów Września z Kruszyny, a wśród nich aż trzech
Mikołajów. Uczniowie przedstawili przygotowaną przez siebie
inscenizację, wręczyli nam prezenty, a my w zamian
obdarzyliśmy ich słodkim mikołajem i dużą porcją zabawy.
Dnia 19.12.2008 tuż przed świętami urządziliśmy uroczystą
Wigilię: dzieci wysłuchały urywka Pisma Świętego, łamały się
opłatkiem, składały sobie i Paniom życzenia, śpiewały kolędy
i spożywały świąteczne potrawy.
Dzień 1.01.2009 przyniósł nam wielką zmianę organizacyjną:
Gminne Przedszkole i Szkoła Podstawowa decyzją Rady
Gminy połączone zostały w Zespół Szkolno- Przedszkolny.
Dnia 11.01.2009 w Międzyparafialnym Festiwalu Kolęd w Jackowie wzięły udział dwie dziewczynki. Ich występy tak się
podobały, że Zuzia Kępa zajęła I miejsce, a Julia Cieślar
II miejsce w kategorii: Przedszkola.
Dnia 22.01.2009 zaprosiliśmy do Przedszkola nasze Babcie
i Dziadków, aby z okazji ich święta - Dnia Babci i Dziadkazłożyć im najserdeczniejsze życzenia. Dla nich były wiersze,
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piosenki , własnoręcznie przez dzieci wykonane upominki
oraz słodki poczęstunek. Były łzy wzruszenia oraz moc
uścisków i pocałunków.
Dnia 24.01.2009 Choinka Noworoczna , jak co roku odbyła się
w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej. Każda z grup
przygotowała swój program artystyczny. Dzieci ubrane w kolorowe stroje zaprezentowały wiersze, piosenki, inscenizacje
i taniec. Występy małych wykonawców bardzo się podobały
za co otrzymały wiele braw. Potem był słodki poczęstunek i zabawa przy muzyce.
Dnia 23.03.2009 Dzieci pożegnały zimę i powitały wiosnę nad
rzeką w Widzowie. Marzannę – słomianą kukłę symbolizującą
zimę – wrzuciły do rzeki, aby odpłynęła do morza, bo dość już
miały zimna, śniegu, wiatru i mrozu, które w tym roku

wyjątkowo dały się wszystkim we znaki. Gaik – maik
symbolizujący wiosnę przywiozły do przedszkola.
Dnia 26.03.2009 Pojechaliśmy na wycieczkę do Biblioteki
Pedagogicznej i Magicznej Krainy w Częstochowie. Najpierw
była lekcja korzystania z biblioteki i książek w ogóle, potem
zwiedziliśmy całą placówkę, a na koniec duszek książkowy
poczęstował wszystkich cukierkami. Następnie pojechaliśmy
do Krainy wielkiej zabawy, gdzie przez godzinę dzieci hasały,
zjeżdżały, skakały, wspinały się i w ogóle świetnie się bawiły.
Wszystkie te wydarzenia ubarwiły przedszkolną
rzeczywistość. Pozwoliły dzieciom wzbogacić swoje
wiadomości i umiejętności oraz zaciekawić je otaczającym
światem.

„A NASZE POKOLENIE ZIEMIĘ,
W JAKIEJ MA CENIE?”

konkurs na najciekawszy plakat pt. „Ratujmy Ziemię”.
Najlepsze prace zostały wywieszone na gazetce szkolnej,
a uczniowie nagrodzeni upominkami i gromkimi brawami.
Największą atrakcją tegorocznych obchodów było
sadzenie krzewów na placu szkolnym ufundowanych przez
Fundację Ekologiczną „Silesia”,
z którą nawiązała
współpracę pani dyrektor Joanna Stacherczak.
Przeszkoleniem i prezentacją jak należy przygotować grunt
pod rośliny, sadzić je i zasilać zajął się pan leśniczy Jacek
Jabłoński . Uczniowie pod opieką nauczycieli włączyli się w
pracę z wielkim zaangażowaniem i zapewnili, że będą
opiekować się posadzonymi roślinkami.
Celem akcji sadzenia krzewów były nie tylko walory
estetyczne boiska szkolnego, ale także integracja i aktywizacja uczniów na polu ekologicznym oraz rozbudzanie
świadomości jaką mogą odegrać chroniąc przyrodę. Nabyli
również umiejętności rozpoznawania gatunków roślin.
Punktem kulminacyjnym było ognisko, przy którym
uczniowie piekli kiełbaski i śpiewali piosenki o tematyce
ekologicznej.

Ewelina Wawrzak
Dnia 22 kwietnia 2009r w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Lgocie Małej odbyły się obchody Dnia Ziemi
pod hasłem „A nasze pokolenie Ziemię, w jakiej ma cenie?”.
Celem uroczystości było uświadomienie uczniom jakich
„spustoszeń” na naszej planecie dokonał człowiek, jakie są ich
skutki i jak to można zmienić.
W pierwszym etapie uczniowie zaprezentowali
inscenizacje, którą przygotowała każda z klas (klasy IV – VI
pod kierunkiem pani Eweliny Wawrzak, a klasy I – III pani
Jolanty Gorzelak).
Myślą przewodnią inscenizacji było wyrażenie protestu
przeciwko dalszemu niszczeniu otaczającego nas środowiska
oraz uzupełnienie wiedzy na temat segregacji śmieci.
Uczniowie dowiedzieli się także jakie zagrożenie płyną z ciągle zwiększającej się ilości odpadów.
Dużym zainteresowaniem cieszył się drugi etap -

+

+

104 URODZINY PANI JULIANNY WILK
Helena Kubala
W dniu 25 kwietnia br. mieszkanka Bogusławic Pani Julianna Wilk obchodziła 104 urodziny. Z tej okazji Wójt Gminy wraz
z grupą pracowników Urzędu Gminy, złożyli kwiaty i życzenia.

Z okazji tak pieknego jubileuszu na rece jubilatki skladamy najserdeczniejsze gratulacje
oraz najlepsze zyczenia dlugich lat w zdrowiu i szczesciu.
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Konkurs szachowy
Karol Dróżdż

Zadania umieszczone w numerze 17 Głosu Gminy
(szczególnie zadanie nr 4) okazały się trudniejsze niż przewidywałem.
Z pośród nadesłanych odpowiedzi tylko kilka okazało się
prawidłowymi. Nagrody otrzymają: Dobrakowski Adam oraz Mateusz
Porada z Gimnazjum w Widzowie (klasa I). Gratulujemy.
Poprawne odpowiedzi są następujące: 1 – Gb5; 2 – pomimo ogromnej
przewagi czarnych partia kończy się remisem, ponieważ mamy
sytuację patową; 3 – Wd1 lub długa roszada (roszada jest to jedno
posunięcie królem – patrz nr 16 Głosu Gminy); 4 – w pięciu ruchach.
Regulamin konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Pan Karol Dróżdż przy współpracy
z GBP w Kruszynie.
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 maja 2009 roku.
9. Po sprawdzeniu poprawności nadesłanych odpowiedzi przez
specjalną komisję, zostaną one dopuszczone do losowania.
10. Zwycięscy 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).
Dzisiejsze zadania:
1. Ostatni ruch wykonały białe bijąc przeciwnikowi figurę. Kto wygrał tę
partię?
2. Tomek kupił nowe szachy i zaprosił do gry kolegę. Białymi miał grać
Tomek, więc rozpoczął układać swoje bierki na szachownicy, ale
nagle kolega przerwał mu mówiąc, że coś jest nie tak jak należy.
Napisz czy kolega Tomka ma rację. Odpowiedź uzasadnij.
3. Czy jest możliwe, aby trzy piony koloru białego mogły się znaleźć
się w jednej linii jak na rysunku poniżej? Odpowiedź uzasadnij.
4. Białe zaczynają i dają czarnym mata w jednym posunięciu.
Proszę wymyślić ciekawe zadanie szachowe (w następnym numerze
opublikujemy najciekawsze z nadesłanych).
+
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Informacja z wykonania budżetu za rok
2008
ciąg dalszy ze str. 6 – dz. 852 kwota 2 789 290 (24,16%
w strukturze wydatków). Na wydatki związane
z funkcjonowaniem administracji przeznaczono 1 385 065 zł
(12 % w strukturze). Znacząca część budżetu przeznaczona
została na utrzymanie dróg na terenie Gminy – 828 350 tj.
7,18%. Reszta zadań – gospodarka komunalna, kultura, sport,
rolnictwo, bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa oraz
pozostałe zadania własne Gminy – stanowią w strukturze
wydatków niecałe 17% .
Ważniejsze zadania, które zrealizowaliśmy w 2008 roku to:
- remonty na drogach powiatowych (dofinansowanie dla
powiatu): 1004 S ul. Kościelna w Kruszynie 590 mb,1002 S
odcinek DK-1 – Łęg 1510 mb,1025S droga Kruszyna-BabyJacków 1350 mb – 150 000 zł
- utwardzenie dróg transportu rolnego w Babach i Jackowie –
164 521 zł
- przebudowa ul. Księżycowej i Pocztowej w Kruszynie –
213 978 zł
- remont ul. Krótkiej w Kruszynie 14 030
- przebudowa drogi Kruszyna-Bogusławice I etap – 29 510 zł
- remont dachu i pomieszczeń, wymiana okien w remizie OSP
Bogusławice – 134 358 zł
- remonty placów przed strażnicami w Kruszynie

KOMENDA MIEJSKA POLICJI
W CZĘSTOCHOWIE
RADZI * OSTRZEGA * PROPONUJE
Na prośbę Komisariatu Policji w Kłomnicach,
realizującego program prewencyjny mający na celu poprawę
bezpieczeństwa obywateli publikujemy kilka rad, które mogą
uchronić nasz dom przed kradzieżą.
O CZYM POWINNIŚMY WIEDZIEĆ?
Zagrożenie ze strony włamywacza:
- zanim zdecyduje się na dokonanie kradzieży zdobywa
wiedzę o zasobach mieszkania,
- stara się poznać usytuowanie i zabezpieczenie mieszkania,
aby wybrać drogę wejścia do niego i technikę otwarcia,
- spróbuje ustalić codzienne zwyczaje domowników.
Nasze postępowanie:
- nigdy nie opowiadajmy o tym, co mamy w domu, nie
pokazujmy miejsc ukrycia gotówki, czy też kosztowności,
przestrzegajmy przed takim postępowaniem dzieci,

Informacja z realizacji Programu
Współpracy Gminy z Organizacjami
Pozarządowymi za rok 2009
Małgorzata Wróbel-Zasępa, Urszula Wasiel
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz uchwalonym Programem
Współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi został
ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009r.
Wysokość środków z budżetu gminy przeznaczonych na ten
cel wynosiła 43.000 zł.

i Bogusławicach – 37 643 zł
- place zabaw w Teklinowie i Wikłowie – łączna kwota 53 628 zł
- modernizacja boiska sportowego w Widzowie (budowa
trybun) – 52 387 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy –
52 212 zł
- dotacje dla stowarzyszeń oraz klubów sportowych z terenu
Gminy – 51 400 zł
- usuwanie skutków trąby powietrznej na terenie naszej Gminy
(akcja kryzysowa, zasiłki dla poszkodowanych osób, remont
obiektów użyteczności publicznej itd.) – 1 468 592 zł
Niestety w dużym stopniu nie zostały wykorzystane środki na
zadania inwestycyjne. Planowaliśmy na nie kwotę 2 555 601 zł
a udało się wykorzystać jedynie 455.073,20. Wiąże się to
z tym, że największe zadania inwestycyjne w 2008 roku
zaplanowaliśmy z udziałem środków unijnych, których nie
udało się pozyskać w roku ubiegłym. Nie zostały
rozstrzygnięte bądź nawet w ogóle ogłoszone konkursy na
zadania, które zapisaliśmy w ubiegłorocznym planie
finansowym. Dotyczy to w szczególności zadań
kanalizacyjnych (m. Widzów-Teklinów, Jacków-Baby),
przebudowy ośrodka zdrowia w Kruszynie, budowy sali
gimnastycznej w Widzowie, włączenia w obieg wodociągu
studni w Lgocie Małej.
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Kruszyna za 2008 rok przedstawione zostało w informacji
opisowej, którą znaleźć można na stronie internetowej

- postarajmy się zabezpieczyć właściwie nasze mieszkanie,
pomyślmy o dobrych zamkach, wzmocnieniu drzwi i okien,
założeniu wizjera, zapór łańcuchowych, domofonu, a nawet
alarmu i ubezpieczeniu domostwa
- obserwujmy swoje otoczenie, jeżeli spostrzeżemy
nienaturalną sytuację, poinformujmy o tym policję,
- współdziałajmy z sąsiadami, podczas naszej nieobecności
poprośmy ich, aby zwracali uwagę na pojawiające się osoby
otoczeniu naszego domu,
- zamykajmy drzwi zawsze bez względu na to, czy
wychodzimy tylko na chwilę, czy też na dłużej, w przypadku
utraty kluczy wymieńmy chociaż jeden zamek
- stwarzajmy wrażenie, że nie jesteśmy w domu sami
TO NAM POMOŻE!
Gdy nastąpi kradzież z włamaniem do Twojego mieszkania
nie rób porządków. Nie sprzątaj i nie staraj się przeglądać
rzeczy celem stwierdzenia co zginęło. Zanotuj wcześniej
szczegóły cennych przedmiotów. Skataloguj swoje
kosztowności.
Zadzwoń na: Policję 997.
PAMIĘTAJMY, OKAZJA CZYNI ZŁODZIEJA!!!
+

Do konkursu przystąpiły kluby: ULKS ,,Polonia Unia”
Widzów, ULKS ,,Kmicic” Kruszyna i Stowarzyszenie ,,Nowe
Pokolenie” w Lgocie Małej.
Konkurs został ogłoszony 10-02-2009r. wszystkie informacje
dotyczące konkursu wywieszone były na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Kruszyna i Biuletynie Informacji Publicznej.
W wyniku postępowania konkursowego została udzielona
dotacja dla ULKS ,,Polonia Unia” Widzów za zajęcie I miejsca
18.500,00 zł; sekcja piłka nożna, ULKS ,,Kmicic” Kruszyna
za zajęcie II miejsca 16.000,00 zł sekcja piłka nożna i dla
Stowarzyszenia ,,Nowe Pokolenie” Lgota Mała 8.500,00 zł.sekcja piłka nożna.
W 2008 r.
+
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Projekt systemowy – Program Operacyjny
Kapitał Ludzki 2007-2013
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie w 2009r. złożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
w Katowicach Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Priorytetu
VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Tytuł projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie
Kruszyna”. Projekt finansowany będzie ze środków z dotacji rozwojowej otrzymanej z budżetu samorządu województwa ( w ramach
dofinansowania projektu ) oraz w ramach wkładu własnego ( środki budżetu ośrodka pomocy społecznej). Ogółem koszt projektu
wyniósł 133.666 zł. w tym kwota 14.034,93zł stanowi wkład własny. Realizacja projektu w okresie od 01.03.2009r. - 31.12.2009r.
Grupą docelową jest 12 osób korzystających z pomocy społecznej, niepracujące i będące w wieku aktywności zawodowej,
w szczególności długotrwale bezrobotne o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. W projekcie wezmą udział
osoby w wieku 18-55 lat. Wybrano te osoby, gdyż wymagają intensywnej aktywizacji społecznej i zawodowej. Objęte zostaną
kompleksowym systemem wsparcia prowadzonego przez psychologa, doradcę zawodowego, pracownika socjalnego, warsztatami
w zakresie poszukiwania pracy oraz szkoleniami zawodowymi. Podjęte działania pozytywnie wpłyną na poprawę funkcjonowania
beneficjentów ostatecznych na rynku pracy.
Iwona Organka

Złote gody
Helena Kubala
W dniu 7 marca 2009 roku Wójt Gminy Bogusław Mielczarek w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył
medale za długoletnie pożycie małżeńskie Uroczystość odbyła się w ”Zajeździe Kruszyna” w Wikłowie .
Medal za długoletnie pożycie małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.
Medal ten został ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 roku o orderach i odznaczeniach, a włączony do obecnego systemu
odznaczeń państwowych ustawą z 16 października 1992 o orderach i odznaczeniach. Przyznawany jest przez Prezydenta na
wniosek wojewody. Urząd Stanu Cywilnego w Kruszynie w miesiącu czerwcu ubiegłego roku wystąpił z wnioskami do Wojewody
Śląskiego o nadanie medali.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński postanowieniem z dnia 9 grudnia 2008 roku przyznał odznaczenia dla 48 par
z terenu naszej Gminy.
Zaszczytu dostąpiły następujące pary małżeńskie: Państwo Genowefa i Marian małż. Adamczyk, Państwo Zofia i Tadeusz małż.
Barscy, Państwo Honorata i Wacław małż. Bera, Państwo Janina i Jan małż. Błaszczyk, Państwo Anna i Marian małż. Broniszewscy,
Państwo Cecylia i Wojciech małż. Duda, Państwo Janina i Tadeusz małż. Dudek, Państwo Magdalena i Stefan małż. Dyksy,
Państwo Marianna i Eugeniusz małż. Dziubek, Państwo Irena i Zenon małż. Dziublak, Państwo Zofia i Józef małż. Gwarda, Państwo
Janina i Zenon małż. Gzik, Państwo Czesława i Stanisław małż. Iwanowscy, Państwo Henryka i Marian małż. Janus, Państwo
Wiesława i Mieczysław małż. Jasak, Państwo Lucyna i Ryszard małż. Jezik, Państwo Wacława i Mieczysław małż. Jezuita,
Państwo Lidia i Stanisław małż. Kasperczyk, Państwo Stefania i Stefan małż. Kiełkowicz, Państwo Danuta i Marian małż. Kmiecik,
Państwo Irena i Jan małż. Knaś, Państwo Regina i Edward małż. Kokoszczyk, Państwo Marianna i Marian małż. Kowalczyk,
Państwo Genowefa i Józef małż. Kuna, Państwo Anna i Władysław małż. Kwarciak, Państwo Emilia i Stanisław małż. Leciak,
Państwo Maria i Mieczysław małż. Łapeta, Państwo Józefa i Józef małż. Łęgowik, Państwo Helena i Izydor małż. Majorczyk,
Państwo Zofia i Zygmunt małż. Migoń, Państwo Krystyna i Bolesław małż. Musiał, Państwo Władysława i Władysław małż. Musiał,
Państwo Kazimiera i Zygmunt małż. Perlińscy, Państwo Natalia i Józef małż. Porada, Państwo Stanisław i Marian małż. Reng,
Państwo Cecylia i Marian małż. Smużniak, Państwo Krystyna i Wiesław małż. Szlęg, Państwo Leokadia i Wacław małż. Szpigiel,
Państwo Krystyna i Adam małż. Śpiewak, Państwo Helena i Marian małż. Tyczka, Państwo Lucyna i Henryk małż. Wąsikiewicz,
Państwo Krystyna i Jan małż. Wieczorek, Państwo Marianna i Zdzisław małż. Wierzba, Państwo Krystyna i Stanisław małż. Wilk,
Państwo Janina i Józef małż. Włodarczyk, Państwo Krystyna i Tadeusz małż. Woldon, Państwo Janina i Eugeniusz małż. Wolscy,
Państwo Łucja i Konstanty małż. Zasępa.
Ceremonii wręczenia odznaczeń towarzyszyła impreza uświetniona przez występ kłobuckiej kapeli podwórkowej „U Andrzeja”, wręczenie kwiatów oraz upominków i toast lampką szampana. Jubilaci zgromadzeni na uroczystości pytani o receptę na
tak długie pożycie odpowiadali zgodnie: wierność, miłość, zaufanie oraz wzajemna tolerancja.
Życzymy szanownym jubilatom kolejnego półwiecza szczęśliwego związku i kolejnych tym razem diamentowych godów! +

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
Zbigniew Zasępa
Mieszkańcy Osiedla Widzów i części Telekinowa
przylegającej do ulicy Wspólnej uzyskają możliwość
odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej.
Aktualnie trwa końcowa faza przetargu na wybór
wykonawcy robót. Po jego zakończeniu i dopełnieniu
wszystkich formalności z zakresu prawa budowlanego
nastąpi rozpoczęcie robót w terenie.
Według przyjętego harmonogramu wykonawca
przejmie plac budowy w maju br., a zakończenie wszystkich
prac zaplanowano na lipiec 2010r.
Zakres robót obejmuje sieć kanalizacji grawitacyjnej
długości 2853m, sieć kanalizacji tłocznej długości 1060m,
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przyłącza do posesji w ilości 103 szt. I ogólnej długości 921m,
przepompownię ścieków, przejście pod torami kolejowymi i
połączenie z istniejącym rurociągiem w ulicy Antoniowskiej
oraz odtworzenie nawierzchni dróg uszkodzonych w trakcie
prac.
Koszty zadania wg wyceny sporządzonej na etapie
opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
zaplanowano na kwotę 5 097tys. zł.
W przetargu wykonawcy zaoferowali niższe ceny i faktyczna
wartość zadania nie powinna przekroczyć 3 300 tys. zł.
Inwestycja zostanie sfinansowana w 30% ze środków
własnych gminy i w 70% z preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.
Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu pożyczki,
Gmina podjęła starania o pozyskanie dotacji ze środków
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unijnych. Wniosek uzyskała wysoką punktację w Urzędzie
Marszałkowskim, jednak ze względu na niewystarczająca
ilość własnych środków finansowych nie został
zakwalifikowany do dofinansowania.
Wybrany wykonawca zadania wybuduje sieć w ulicach i przyłącza do poszczególnych nieruchomości,
zakończone studzienkami kanalizacyjnymi. Mieszkańcy we
własnym zakresie wykonają połączenia instalacji
kanalizacyjnej w budynku ze studzienką wybudowaną przez
Gminę.
Właściciele nieruchomości będą uczestniczyć w kosztach budowy urządzeń kanalizacyjnych. Jednak zasady

wnoszenia udziału własnego będą inne niż w latach
2004/2005 w części Widzowa położonej po wschodniej
stronie torów kolejowych.
Poprzednio opłaty były dokonywane przed rozpoczęciem lub
w trakcie realizacji zadania. Obecnie mieszkańcy będą
dokonywać wpłat po zakończeniu budowy kanalizacji, w formie opłat adiacenckich. Będzie to opłata za stworzenie
warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń
kanalizacyjnych. Jej wysokość będzie uwzględniać wzrost
wartości nieruchomości spowodowanej wybudowaniem
urządzeń, a jej wysokość wyniesie nie więcej niż 50% wartości
tego wzrostu.
+

Skok z listy rezerwowej

Jacków i Baby – 30,638 punktów tj. 76,595 % i tym samym
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.
„Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym wraz
z przebudową istniejącej infrastruktury przy Szkole
Podstawowej w Widzowie”.
Wnioskowaliśmy tu o pomoc 4.007.516 tys. zł. Na konkurs
wpłynęły 234 projekty wnioskujące łącznie o 816 813 tys. zł
pomocy. Tymczasem Urząd Marszałkowski dysponował
kwotą 95.878 tys. zł. Dofinansowanie uzyskało 28 wniosków.
„Przebudowa i rozbudowa przychodni lekarskiej przy ulicy
Kmicica 10 w Kruszynie”
Wnioskowaliśmy tu o pomoc 1.100 tys. zł. Na konkurs
wpłynęło 142 projektów wnioskujących o pomoc w wysokości
114.714 tys. zł. Urząd Marszałkowski dysponował kwotą
43.337 tys. zł. Tutaj w końcu znaleźliśmy się na pierwszej
pozycji listy rezerwowej.
1 kwietnia dotarła do nas informacja, że nasz wniosek
przeszedł na listę wniosków do dofinansowania i już wkrótce
będziemy mogli realizować projekt. Dofinansowanie uzyskało
67 wniosków.
+

Joanna Normont-Tarnowska
Jak wiadomo 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 efekt? Dla ilu
wnioskodawców starczyło środków? Z biegiem czasu wraz z
informacjami z Urzędu Marszałkowskiego spływają
odpowiedzi na powyższe pytania.
Kanalizacja - wnioskowaliśmy o pomoc łącznie na dwa
zadania 13.768 tys. zł. Na konkurs wpłynęło 75 projektów
wnioskujących o pomoc w wysokości 734.335 tys. zł.
Tymczasem Urząd Marszałkowski dysponował kwotą 72.936
tys. zł. Dofinansowanie uzyskało 7 wniosków.
Nasze wnioski uzyskały:

Regulamin utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Kruszyna.
Dariusz Kruk
Uchwała w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku w gminach, nazywana przez ustawodawcę
regulaminem stanowi najistotniejszy akt w systemie
gospodarki odpadami komunalnymi. Z uchwały tej wynika,
jakie rodzaje odpadów należy segregować, z jakiego rodzaju
pojemników ( urządzeń ) na gromadzenie odpadów należy
korzystać i w końcu, w jaki sposób i jak często należy odpadów
pozbywać się. W regulaminie zatem znajduje się opis systemu
gospodarki odpadami.
Uchwała określa również obowiązki właścicieli nieruchomości
dotyczące:
1. Systematycznego usuwania z terenu nieruchomości
odpadów powstających
w związku z bytowaniem ludzi i prowadzonej działalności
gospodarczej.
2. Utrzymania w odpowiednim stanie technicznym i estetycznym budynków, ogrodzeń budowli i urządzeń oraz
właściwego składowania materiałów.
3. Koszenia i usuwania z nieruchomości traw, chwastów i zakrzaczeń przynajmniej dwa razy w roku, w okresie wegetacji
roślin, a także grabienia i usuwania liści.
4. Niezwłocznego uprzątnięcia terenu w przypadku rozbiórki
budynku.
5. Zabezpieczenia bezpośrednich dojazdów do budynków dla
celów przeciwpożarowych.
6. Wydzielania odpadów biodegradowalnych ze strumienia
odpadów komunalnych i składowania ich w pryzmach

kompostowych, w sposób i miejscu nie powodujący uciążliwości dla otoczenia.
7. Prowadzenia robót budowlanych, ziemnych i urządzania
własnej nieruchomości w sposób niezakłócający istniejącego
spływu wód opadowych. Wody opadowe
z dachów i powierzchni utwardzonych powinny być
rozprowadzone w granicach nieruchomości, bez uciążliwości
dla dróg publicznych i nieruchomości sąsiednich.
8. Wyposażenie nieruchomości w urządzenia do
gromadzenia odpadów komunalnych,
w ilościach i rodzajach określonych w rozdz. III niniejszego
regulaminu.
9. Gromadzenia odpadów w urządzeniach do tego
przeznaczonych oraz zawarcie umowy
o ich usuwanie z podmiotem do tego uprawnionym.
10. Przyłączenia instalacji wewnętrznej budynku w terminie
6 miesięcy od daty oddania do eksploatacji sieci kanalizacji
sanitarnej na warunkach podanych przez administratora sieci
i zlikwidowania zbiornika bezodpływowego (szamba).
11. Wydzielania z odpadów komunalnych odpadów
niebezpiecznych, poubojowych i padliny oraz unieszkodliwianie ich wg zasad określonych odrębnymi przepisami.
12. Oczyszczania chodników ze śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń poprzez odgarnianie ich w miejsca nie
powodujące zakłóceń ruchu oraz zmniejszania śliskości
chodnika poprzez posypywanie piaskiem.
12. Budowy i utrzymywania zjazdów z nieruchomości w stanie
zapewniającym płynną i bezpieczną komunikację oraz
funkcjonowanie urządzeń odwadniających pas drogowy.
13. Ogrodzenia lub oznakowania miejsca prowadzenia robót
budowlanych lub ziemnych i wyznaczenia na placu budowy
strefy gromadzenia odpadów.
+
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Głos Gminy
Ponadto regulamin określa obowiązki osób utrzymujących
zwierzęta domowe, zasady utrzymywania zwierząt
gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej
oraz obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy
jej przeprowadzenia.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 ust. 2a
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008), kto nie
wykonuje obowiązków określonych w regulaminie podlega
karze grzywny.
+

Nowa Sekretarz Gminy

Swoją karierę zawodową rozpoczęła w Urzędzie Gminy
Kodrąb na stanowisku Geodety Gminnego. Od 1991 do 2001r
zajmowała stanowisko inspektora ds. geodezji i gospodarki
gruntami w Urzędzie Gminy Rędziny, a w latach 2001-2002
pełniła obowiązki Sekretarza Urzędu. Przez ostatnich 7 lat do
stycznia 2009r, pani Małgorzata Wierzbicka zajmowała
stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Rędziny.
Doświadczenie zawodowe zdobywała również jako
Przewodnicząca Komisji ds. Zamówień Publicznych i jako
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz jako
Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Bogate doświadczenie zawodowe i kompetencje, pozwoliły
na objęcie, przez panią Małgorzatę Wierzbicką, stanowiska
Sekretarza naszej Gminy.
Pani Sekretarz jest osobą pracowitą, energiczną,
zdecydowaną, kreatywną i otwartą. Doskonale zna specyfikę
zajmowanego stanowiska.
Nowej pani Sekretarz życzymy powodzenia i wytrwałości w dążeniu do wytyczonych celów.
+

Marzanna Janeczek
Urząd Gminy Kruszyna w lutym br
ogłosił ponowny nabór na wolne
stanowisko Sekretarza Gminy
Kruszyna. Po rozmowie kwalifikacyjnej, spośród kandydatów, którzy
złożyli swoje aplikacje wybrano
kandydaturę pani Małgorzaty
Wierzbickiej.
Pani Małgorzata Wierzbicka ukończyła Akademię Jana Długosza w
Częstochowie na Kierunku
Pedagogika, Specjalność – Doradztwo Zawodowe. Jest również absolwentką Policealnego Studium
Zawodowego w Piotrkowie Trybunalskim, Specjalność – Geodezja.

Ochrona pszenicy ozimej przed chorobami
grzybowymi
Zbigniew Ociepa
(opracowanie na podstawie .” Program ochrony pszenicy” Prof. dr hab.
Stefan Pruszyński)

Z obserwacji wynika, że choroby grzybowe pszenicy
wciąż stanowią problem o znaczeniu gospodarczym .Wiele
chorób grzybowych występujących na zbożach uprawianych
w Polsce wpływa znacząco na zmniejszenie plonu ziarna,
a także pogarsza jego jakość. Niektóre choroby pojawiają się
już w czasie wschodów (np. zgorzel siewek, pleśń śniegowa),
powodując często zamieranie roślin. Inne jak fuzarioza,
mączniak prawdziwy, septoriozy występują przez cały okres
wegetacji porażając pszenicę w różnych fazach jej wzrostu.
Szkodliwość choroby zależy od: rodzaju i terminu pojawienia
się patogenów, ich nasilenia, miejsca infekcji, a także od
warunków pogodowych, które sprzyjają lub nie rozwojowi
czynników chorobotwórczych.
Do najczęściej występujących chorób zaliczmy: zgorzel
siewek, śnieć cuchnąca, septorioza plew, septorioza
paskowana liści, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni,
łamliwość źdźbła zbóż, rdza brunatna, rdza żółta, mączniak
prawdziwy, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów.
Obecnie ochrona pszenicy to szereg działań wzajemnie się
uzupełniających.
Prawidłowe zmianowanie prowadzi do ograniczenia
występowania chorób pszenicy, z punktu widzenia ochrony
roślin za najlepszy przedplon dla pszenicy można uznać
rzepak i rośliny strączkowe. Uprawa pszenicy po pszenicy
sprawia, że ważną grupę stanowią choroby występujące na
podstawie źdźbła i korzeniach roślin. Wprowadzając do
płodozmianu np. rośliny dwuliścienne zmniejszyć można
obecność patogenów wywołujących takie choroby jak:
łamliwość źdźbeł zbóż, zgorzel podstawy źdźbła czy fuzaryjną
zgorzel podstawy źdźbła i korzeni.
Zbyt gęsty siew ziarna( ponad 200kg ziarna na ha, tj. obsada
powyżej 450 roślin na m2) a przez to nadmierne zagęszczenie
oprócz tego, wpływa ujemnie na przezimowanie pszenicy.
Na zapobieganie występowania chorób czy skuteczną
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ochronę pszenicy przed chorobami mają wpływ także inne
czynniki:
- stosowanie materiału dobrej jakości,
- wybór odmian odpornych,
- zaprawianie ziarna,
- prawidłowa uprawa uwzględniająca, zalecenia agrotechniczne,
- wczesne rozpoznawanie choroby.
Integrowana metoda ochrony przed chorobami pozwala na
nowoczesne i zgodne z wymaganiami ekologów ograniczenie
lub likwidowanie sprawców chorób. W tej metodzie korzystać
trzeba również z prognozowania występowania patogenów
oraz przydaje się umiejętność korzystania z szacunkowych
progów szkodliwości, po stwierdzeniu przekroczenia których
powinno się przystępować do zwalczania sprawcy choroby. Ta
metoda ochrony polega również na obserwowaniu pogody
(opady, temperatura), bo właśnie przebieg pogody często
decyduje o tym czy grzyb chorobotwórczy rozwinie się i będzie
się rozprzestrzeniał, czy nastąpi zahamowanie jego rozwoju.
Nadzorowanie zwalczania agrofagów polega na:
- prowadzeniu regularnych lustracji upraw,
- ocenie liczebności występujących agrofagów,
- podejmowania decyzji o przeprowadzeniu zabiegu chemicznego jedynie wtedy gdy liczebność agrofagów przekracza
próg szkodliwości.
Wiele zabiegów agrotechnicznych i intensyfikujących
produkcję pszenicy jest znanych i prowadzonych od dawna
(uprawa roli, nawożenie, mechaniczne zwalczanie chwastów,
likwidowanie resztek pożniwnych, płodozmian czy terminowy
zbiór. W ostatnich latach doszły do nich nowe zabiegi jak
rejonizacja, czy nowe technologie uprawy np. z wykorzystaniem agregatów uprawowo-siewnych.
Przestrzeganie zaleceń agrotechnicznych jest podstawą
skutecznych programów ochrony pszenicy przed szkodnikami , chorobami i chwastami.
Nawożenie może również wpłynąć na ograniczenie lub
stymulowanie rozwoju grzybów.
Przed zastosowaniem środka ochrony roślin należ pamiętać
o dokładnym przeczytaniu etykiety-instrukcji stosowania aby
nie popełnić błędu przy jego użyciu.
+
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