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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
Dlaczego Ośrodek Zdrowia?

W numerze:

Bogusław Mielczarek - Wójt Gminy

Dwa lata trwało przygotowanie
zadania p..n. „Remont i przebudowa
budynku Ośrodka Zdrowia
w Kruszynie”. Pokonaliśmy problemy
projektowo-dokumentacyjne,
uzgodnienia, pozwolenia,
przeprowadzono konkurs dla
wyłonienia wykonawcy robót.
A co najważniejsze udało się uzyskać
niezbędną dotację z RPO Województwa
Śląskiego. Niebagatelną, bo aż 85%
kosztów.
Ledwie rozpoczęto roboty ziemne
a grono kibiców poczęło roztrząsać: po
co to budować, a lepiej było przenieść
przychodnię do mieszkań na piętrze,
a po co nam Ośrodek, a co to za układ,
że Gmina buduje dla prywatnej
przychodni i tak dalej w podobnym stylu.
Jednym słowem inwestycja nie trafiona,
a może nawet jakaś fanaberia Wójta.
Skoro słychać takie głosy, to wypada przedstawić pewne racje, nie wszystkim może
znane. Przypomnę więc kulisy i historię tej „kontrowersyjnej” decyzji. W latach 90-tych w gminie
działa Gminny Ośrodek Zdrowia w Kruszynie i Wiejski Ośrodek Zdrowia w Widzowie. Wchodzą
w skład ZOZ-u nr 4 w Częstochowie. ZOZ postawiony został akurat w stan likwidacji. Wyzbywa
się majątku, nie jest w stanie czegokolwiek finansować. To w tym czasie wykupionych zostało
szereg przychodni na terenie Częstochowy i najbliższej okolicy. Na przychodnie
w małych miejscowościach specjalnego popytu nie było. Dlatego nie sprzedano budynku
w Kruszynie.
Lekarze pracujący w obu Ośrodkach podejmują odważną decyzję. Wspólnie tworzą
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, podpisują kontrakt z Kasą Chorych i na jej koszt
prowadzą obsługę ludności. Nasi mieszkańcy zachłyśnięci zniesieniem rejonizacji wędrują
ze swoimi deklaracjami po całym świecie, pogarszając tym samym i tak nie łatwą sytuację
miejscowych przychodni.
Gmina przejmuje od Urzędu Miasta (!) na mienie komunalne budynek w Kruszynie
i udostępnia parter nowo powstałemu Zakładowi. Mieszkania wynajmuje jeśli trafi się chętny.
NZOZ stopniowo rozwija zakres usług. W przychodni zaczynają przyjmować
specjaliści: pediatra, neurolog, okulista, laryngolog, dermatolog... Na miejscu pobierany jest
materiał do podstawowych badań laboratoryjnych. Można zrobić USG, EKG, skorzystać
z rehabilitacji albo organizowanych doraźnie masowych badań ludności. Toż to istna rewolucja
w naszym lokalnym lecznictwie. Najbardziej docenić ją mogą osoby starsze,
o ograniczonej sprawności i nie posiadające własnego pojazdu.
Wchodzimy do Unii i Minister Zdrowia wydaje rozporządzenie w sprawie warunków
jakim mają odpowiadać lokale, w których są świadczone usługi medyczne.
Budynek w Kruszynie nowych wymogów nie spełnia. Niedostępny dla niepełnosprawnych, zbyt
wąski korytarz, nieodpowiedniej szerokości drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, brak kącika higieny
przy gabinecie ginekologa i wiele innych jeszcze usterek.
Regres jest taki, że Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia po roku 2010 nie będzie kontraktował
w takich lokalach usług medycznych. W lokalu nie odpowiadającym warunkom, lekarz może sobie
co najwyżej prowadzić odpłatnie prywatną praktykę. A dla ubezpieczonych, innego,
odpowiadającego warunkom lokalu nie ma. Ani w Kruszynie, ani w Gminie. Zanosiło się, że po
2010 roku możemy zostać z jedną przychodnią w Widzowie. Mieszczącą się na domiar
w wynajmowanym budynku. Nawet mieszkań na piętrze nie da się zaadaptować na przychodnię.
Są niestety zbyt niskie i jeszcze bardziej niedostępne dla niepełnosprawnych.
Cóż zatem robić? NZOZ opracowuje program dostosowania lokalu do wymogów Rozporządzenia.
Po akceptacji dokumentu przez Sanepid i wojewódzki Wydział Zdrowia, otrzymuje warunkowy
kontrakt do 2010 r. Warunek - program dostosowania lokalu ma być w pełni zrealizowany.
Zadanie rozpoczęliśmy dosłownie za pięć dwunasta. Z nadzieją, że w przyszłym roku
skończymy i z kontraktem na 2011 rok NZOZ nie będzie miał problemu. Ubezpieczeni nadal będą
mogli leczyć się w Kruszynie bezpłatnie.
Lokal OZ stanowi i nadal stanowić będzie własność Gminy. Udostępniając go podmiotowi
świadczącemu nieodpłatne dla ludności usługi medyczne mamy gwarancję obsługi ludności w tym
zakresie. Bo w myśl starego porzekadła zawszeć łatwiej o przeora do gotowego już klasztora.
I wracając jeszcze do mieszkań w Ośrodku. No cóż, mieszkanie w Kruszynie nie jest dziś żadną
atrakcją dla lekarza z miasta. Miesiącami jedno z nich było rezerwowane dla osoby skłaniającej się
podjąć pracę w Kruszynie. Ostatecznie nasz przyszły medyk wybrał Londyn. Może przestraszył się
się roli dyżurnego Pogotowia Ratunkowego, którą to funkcję niektórzy chcieliby przypisać
lokatorowi mieszkania nad Ośrodkiem Zdrowia?
Innych potencjalnych najemców skutecznie odstrasza dość wysoki jak na nasze warunki
czynsz. W rezultacie jedno z mieszkań przeznaczone zostało tymczasowo na biuro. I wszystko
wskazuje, że ta prowizorka potrwa czas jakiś.

lipiec / sierpień / wrzesień 2009

70 rocznica “Krwawego
Poniedziałku” w obiektywie 2
Dlaczego Ośrodek Zdrowia? 3
Umowy, wnioski, realizacja
4
zadań
4
Co na drogach?
4
Oświetlenie
5
Inwestycje budowlane
5
Inwestycje komunalne
5
4 września PAMIĘTAMY!!!
6
Fundusz sołecki
7
Sukces Krystiana
7-8
Nam deszcz nie straszny...
Dożynki Powiatowe w
9
Blachowni
Przygoda z Coca-Colą- Cap......
10
Wycieczka prymusów
Twórczość dzieci i młodzieży 10
- „Wielka wygrana”
11
Po Ziemi Kłomnickiej
i Doliną Warty
11
Konkurs szachowy
12
70 rocznica „Krwawego
Poniedziałku”
13
Prymusi, czyli najlepsi
z najlepszych
14
Pamiątkowa tablica
w Jackowie
15
70 rocznica “Krwawego
Poniedziałku” w obiektywie
16

Wydawca:
Urząd Gminy Kruszyna
ul. Kmicica 5
42-282 Kruszyna
tel.: (34) 320 20 03
fax: (34) 320 20 54
www.kruszyna.com
e-mail: ug@kruszyna.home.pl

Redaguje kolegium
w składzie:
Redaktor Naczelny:
Paweł Klekot
Zastępca Redaktora Naczelnego:
Małgorzata Wierzbicka
Sekretarz Redakcji:
Marzanna Janeczek
Redaktorzy:
Justyna Milejska -Cień,
Joanna Zasępa, Renata Włodarek
Grafika i skład komputerowy:
Piotr Włodarczyk
www.gazeta.kruszyna.com
e-mail: gazeta@kruszyna.home.pl

Druk:
F.H.U. “FUCHA”
Baby 20
42-282Kruszyna
tel. 515 673 217

3

Głos Gminy

Informacje urzędowe

Joanna Normont-Tarnowska

W dniu 24 sierpnia br. dokonano odbioru placu zabaw w Widzowie przy ul.. Żwirki i Wigury. Zamontowanych zostało 22
urządzeń zabawowych za łączną kwotę 24.999,02. Wszystkie urządzenia posiadają wymagane certyfikaty oraz objęte są 3 letnią
gwarancją.
W dniu 27 sierpnia br. złożono w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
wniosek o pożyczkę na zadanie pn. „Przebudowa kotłowni węglowej zlokalizowanej w budynku Szkoły Podstawowej
w miejscowości Jacków". Zadanie będzie realizowane w okresie 1.09.2009r. 1.12.2009r. Całkowity koszt zadania 145.596,96 zł.
W Urzędzie Marszałkowskim złożono wyjaśnienia dotyczące dróg, w obrębie których będzie realizowane zadanie
pn. „Ukształtowanie przestrzeni publicznej na wyrobisku w centrum wsi Bogusławice". Wniosek został przekazany do dalszej
oceny. Listy rankingowe wyłonionych wniosków powinny ukazać się na przełomie września i października.
Zakład Kamieniarski Michał Witkowski z Mykanowa wykonał i zamontował tablicę pamiątkową na budynku Szkoły
Podstawowej w Jackowie upamiętniającą tragiczne wydarzenia z września 1939r.
+

Daniel Wieczorek

W dniu 16.07.2009r dokonaliśmy odbioru zadania pn. Przebudowa drogi Kruszyna-Borowno wykonanej przez Przedsiębiorstwo
Robót Drogowo Mostowych z Kłobucka. Całkowity koszt zadania wyniósł 449 tys. zł.i był w połowie dofinansowany z Regionalnego Programu
Budowy Dróg Lokalnych.Przebudowano odcinek o długości 1294m. Odbudowano też2126mrowów, wykonano 180m chodnika i szereg innych
robót niezbędnych dla funkcjonowania drogi.
Wykonano zadanie pn. “Remont drogi gminnej Nr 694506 S” w Widzówku. Koszt remontu wyniósł 18.640,38zł brutto. Przedmiotowy
remont polegał na utwardzeniu kruszywem 220m drogi na Kolonii Grond.
Podpisano w dniu 24.06.2009 umowę na wspólne finansowanie zadania pn. “Przebudowa drogi powiatowej Nr 116S Zdrowa- JackówPienki Szczepockie”, długość nakladki na terenie gminy Kruszyna 3,1km, natomiast na terenie gminy Kłomnice 0,7km. W ramach niniejszej
umowy gmina przeznaczy na w/w zadanie 400.000,00 zł własnych środków.
W wyniku ogłoszonego przetargu na zadanie p.n. „Remont dróg gminnych w technologii nakładek mineralno bitumicznych" ,
wyłoniono wykonawcę na ww. zadanie. Jako jedyną i korzystną ofertę przedstawiła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych
z Kłobucka ul. Wojska Polskiego 8. W dniu 10.09.2009r została zawarta umowa z wykonawcą. Umowny termin realizacji zadania został
określony na dzień 24.10.2009. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 450.014,14 zł brutto.
Roboty budowlane obejmują wykonanie remontu dróg gminnych w następujących miejscowościach:
- Jacków Pustkowie, droga gminna nr 694141 S, wykonanie nawierzchni - długość 270 mb, szerokość jezdni 4,0 m,
- Kruszyna ul. Ogrodowa, droga gminna nr 694230 S, wykonanie nawierzchni - długość 520 mb, szerokość jezdni 4,5 m.
- Lgota Mała ul. Ogrodowa, droga gminna nr 694320 S, wykonanie nawierzchni - długość 310 mb, szerokość jezdni 5,0 m, oraz wykonanie
odwodnienia - długość 459 mb.
- Widzów ul. Kościelna, droga gminna nr 694451 S, wykonanie nawierzchni - długość 170 mb, szerokość jezdni 4,2 m.
W drodze przetargu na zadanie pn. “ Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kruszyna, Gmina Kruszyna, powiat
częstochowski, województwo śląskie” wyłoniono wykonawcę. Spośród czterech złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą złożoną przez
“P.P.H.U. LARIX” Sp. z o.o. z Lublińca. W dniu 14.09.2009 została zawarta umowa z wykonawcą. Umowny termin realizacji zadania został
określony na dzień 29.10.2009r. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 219.693,83 zł brutto.
W drodze zapytania ofertowego dotyczącego dotyczącego zakupu soli drogowe, wyłoniono dostawcę, którym została firma
“POLDIM” S.A. Z Tarnowa. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą ok. 28 ton soli drogowej (pochodzenia kamiennego)
na potrzeby zwalczania śliskości na drogach gminnych w sezonie zimowym 2009/2010. Cena zaoferowana przez ww. dostawcę to kwota
217,16zł/twraz z dostawą - najkorzystniejsza spośród nadesłanych ofert.
Dowieziono żużel hutniczy w ilości:
- 40,72 ton do miejscowości Widzówek droga do przysiółka Grąd,
- 41,58 ton do miejscowości Kijów droga przed rzeką,
- 20,68 ton do miejscowości Widzów ulica Spacerowa i Łąkowa,
- 21,22 ton do miejscowości Jacków Pustkowie droga łącząca Jacków Pustkowie i Widzów,
W ramach usługi koparką i równiarką wykonywanej przez Prywatny Zakład Usług Drogowych Eugeniusz Minda wykonano
następujące prace:
* Równiarka: w miejscowości Bogusławice skrzyżowanie ul. Okrężnej z ul. Borowińską wykonano wyrównanie placu i pobocza w rejonie
wymienionego skrzyżowania.
* Koparka: przewóz ziemi na placu przy ul. Okrężnej w miejscowości Bogusławice. Ponadto w dniu 30.06.2009 r. Wykonano odmulenie rowu
wzdłuż drogi gminnej nr 694283 S.

OŚWIETLENIE
Odebrano kolejną dokumentację projektowo kosztorysową dla rozbudowy sieci i urządzeń energetycznych dla potrzeb oświetlenia
drogowego na terenie gminy Kruszyna tj. miejscowość Baby (droga Kruszyna Zdrowa) do wykonania pozostaje projekt oświetlenia
w Kruszynie ul. Leśna i Cegielnia. Projekty wykonuje mgr inż. Adam Panicz. Z uwagi, iż opracowanie projektu w Kruszynie wymaga wymiany
2 słupów Urząd Gminy podjął z Zakładem Energetyczny ENION S.A. rozmowy w celu podpisania stosownego porozumienia.
Dla projektów z branży oświetleniowej uzyskano pozwolenia na budowę w miejscowościach: Bogusławice-ul. Słoneczna; Kruszynaul. Ogrodowa; Lgota Mała-ul. Krótka; Widzów-ul. Północna, ul. Słoneczna, ul. Spacerowa; Wikłów, Jacków Pustkowie.
Ponadto dla innych dokumentacji z branży oświetleniowej (9 szt.) dokonano zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych w Starostwie
Powiatowym w Częstochowie.
Komplet zadań rozbudowy sieci i urządzeń energetycznych dla potrzeb oświetlenia drogowego na terenie gminy Kruszyna - 16 szt. winien zostać
skierowany do realizacji, po przeprowadzeniu stosownych procedur administracyjnych.
Dla pozostałych propozycji realizacji oświetlenia na terenie gminy Kruszyna mianowicie na:
Kolonia Baby, Bogusławice ul.OgrodOwa, Kruszyna ul.. Kościuszki, Lgota Mała ul. Leśna, Teklinów ul. Szkolna, Widzów ul. Słoneczna,
Widzów ul. Żwirki i Wigury (do przejazdu PKP), Widzów ul. Żwirki i Wigury (koło bloków), Widzówek „Grąd”, Widzówek „Zawidzówek”, Łęg
(droga powiatowa za mostem)
Została podpisana umowa w dniu 02.09.2009 r. z firmą Handlowo-Usługowa „WEGA" ul. Strażacka 1, 42-125 Kamyk (wykonująca
wcześniejsze dokumentacje).
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Ciąg dalszy ze str.4

INWESTYCJE BUDOWLANE
W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa przychodni lekarskiej przy ulicy
Kmicica 10 w Kruszynie". Zadanie wykonywane jest przez: Zakład Remontowo-Budowlano-Instalatorski „BUDO-MAX" z Częstochowy
i Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MONTER" z Częstochowy za kwotę 897.963,76 zł .Termin realizacji inwestycji do dnia 30 czerwca
2010 r.
W ramach realizacji zadania p.n. "Przebudowa i rozbudowa przychodni lekarskiej przy ulicy Kmicica 10 w Kruszynie"
przeprowadzono zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski. Zaproszenie wysłano do 3 firm, najtańszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe GUN Marek Gałkowski, cena z oferty wynosi 20.130,00 zł brutto i na niniejszą kwotę podpisano umowę.
Zabudowano kolejne 133 szt. siedzisk na boisku sportowym w Widzowie. Wykonawcą był Zakład Remontowo Budowlano
Instalatorski „BUDO-MAX" Spółka Jawna Radosław Marks, Piotr Marks, z siedzibą w Częstochowie ul. Aleja Wojska Polskiego 124.
Trwają prace nad dokumentacją zadania p.n. „Budowa kotłowni węglowej dla zasilania budynku szkolnego przy ulicy Żwirki i Wigury
16 w Widzowie", które prowadzi Zakład Usług Projektowych Wykonawczych i Handlu „KOTŁOPROJEKT" mgr inż. Kazimierz Suska
z siedzibą w Częstochowie. Koszt dokumentacji 21.350,00 zł brutto, natomiast termin do dnia 15 października 2009 r.

INWESTYCJE KOMUNALNE
W wyniku ogłoszonego przetargu na zadanie pn. ”Przebudowa kotłowni węglowej w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości
Jacków”. Wyłoniono wykonawcę, którym jest PHU “MONTER” z Częstochowy. W dniu 08.09.2009r została zawarta umowa
z ww. wykonawcą. Umowny termin realizacji zadania został określony na dzień 07.11.2009r. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi
145.596,96 zł brutto.
Trwają prace w ramach zadania p.n. „Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmującej miejscowości Widzów i część
Teklinowa" które realizuje firma „HYDROMEX PLUS" ZASKÓRSCY SP.J. ul. Dobrzyńska 151/153, 42-200 Częstochowa. Koszt inwestycji
brutto: 3.290.563,26 zł. Termin realizacji do dnia 30.07.2010 r.
W drodze przetargu na zadanie p.n. „Włączenie istniejącej studni głębinowej zlokalizowanej w miejscowości Lgota Mała w układ
technologiczny istniejącego ujęcia wody w Kruszynie przy wykorzystaniu istniejącego wodociągu". W wyznaczonym terminie złożono 2 oferty.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy „HYDRO-MONTEX" Spółka z o.o. z Częstochowy. Termin realizacji inwestycji do dnia
10.12.2009 r. Cena brutto 388.353,49 zł.
+

Paweł Klekot

Wrzesień - to miesiąc upamiętniający tragiczny wybuchu II wojny światowej. Prześladowania, płacz i śmierć niewinnych ludzi - to
obraz okrutnej wojny. Nie możemy tego cierpienia zapomnieć.
II wojna światowa, pozostawiła po sobie rany do dziś nie zagojone. W tym roku mija 70 rocznica od jej wybuchu.
W czasie wojny ginęli wszyscy: dzieci, starsi, wojskowi, cywile, prości i uczeni. Wojna dotknęła wszystkich Polaków. Nie oszczędziła również
mieszkańców Kruszyny i jej okolic.
Okupacja Kruszyny zaczęła się już w pierwszych dniach września. Niemcy sprawowali całkowity nadzór nad życiem mieszkańców.
Wszystko było pod ścisłą kontrolą żołnierzy. Cały powiat radomszczański znalazł się w rękach hitlerowców.
1 września 1939 roku Kruszyna zapełniła się uciekinierami z okolic nadgranicznych. Chaos i przerażenie wzrosło, kiedy w Kruszynie pojawili się
polscy żołnierze, stawiający dzielny opór pod Mokrą. Dla Kruszyny prawdziwa wojna rozpoczęła się 4 września, kiedy to dwór Lubomirskich
został zajęty przez dowództwo wojsk niemieckich a z domów Niemcy uprowadzili 25 mężczyzn, zamykając ich w piwnicach dworu jako
zakładników. Mieszkańcy nie wiedzieli, co dzieje się z zakładnikami i jaki będzie ich los. Ze wspomnień Antoniego Marszałka znane są dokładnie
najtragiczniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce i jak mocno zapadły w pamięci mieszkańców. A. Marszałek wspomina: „Rok 1939, lato
wyjątkowo upalne i bezchmurne. Niemcy wkroczyli do Kruszyny jadąc ulicą Kościelną przez sam środek miejscowości. W oddaleniu od kościoła
200 m stał dom z budynkami gospodarczymi jednego z mieszkańców Jana Klekota. Od ulicy w domu znajdował się sklep, a od podwórka
mieszkanie. Dwóch żołnierzy niemieckich zatrzymało się naprzeciw wymiennych budynków. Po krótkiej chwili weszli do domu Klekotów,
zastali mieszkańców wystraszonych i zdecydowanych na wszystko. Mieszkańcy domu nie rozumieli po niemiecku, ale zrozumieli, że Niemiec
chce się ogolić. Golący się żołnierz staje przy oknie skąd widzi przechodzące kolumny wojsk niemieckich. Stojąc bez munduru w oknie pomachał
ręką przejeżdżającemu koledze. Pozdrowiony Niemiec widząc w oknie golącego się uznał, że to Polak, który robi sobie żarty z niemieckiego
wojska. Mylna ocena sytuacji spowodowała, że sięgnął po broń i oddał strzał w kierunku okna. Strzał był śmiertelny i trafił golącego prosto
w szyję. Trzymający karabin drugi Niemiec zdumiony i zaskoczony podobnie jak rodzina Klekotów, wyskoczył na podwórko i zaczął krzyczeć
do jadącej kolumny. Kolumna niemiecka zatrzymała się, z samochodu wysiadł oficer, który bijąc w twarz krzyczącego Niemca, szybko
zorientował się w zaistniałej sytuacji. Żadne wyjaśnienie nie miało sensu, gdyż Niemcy potrzebowali winnego a nie prawdy”(cyt.A. Marszałek,
Krwawy poniedziałek, Informator o Kruszynie, wyd. Towarzystwo Przyjaciół Kruszyny, 1991)
Lista nazwisk osób pomordowanych 4 września 1939 roku została umieszczona na tablicy upamiętniającej śmierć poległych. Pomnik Pamięci
wybudowany został w 1988 roku przez Towarzystwo Przyjaciół Kruszyny. Monolit zawiera nazwiska mieszkańców Kruszyny, nie zawiera
nazwisk Żydów i osób, które po ekshumacji zostały przewiezione w inne miejsca spoczynku.
Podczas, gdy na frontach II wojny światowej ginęły za Ojczyznę, niepodległość i honor setki tysięcy Polaków, na naszej kruszyńskiej ziemi,
codziennie prości ludzie, walczyli o przetrwanie, o zachowanie własnej polskości, kultury, historii. Ludzie ci, wiedzieli, że przyjdą jeszcze lepsze
dni, w których Polska będzie z dumą mówić, że jej obywatele, synowie ojczyzny, ginęli za nią na wszystkich frontach II wojny światowej.
Czynne opieranie się wrogowi zawdzięczamy bohaterom, którzy dawali przykład dla przyszłych pokoleń. Dla nich jedynym dobrem było
dobro Ojczyzny. Wszyscy podczas okupacji, napełniali się nadzieją, że Polska kiedyś odzyska niepodległość. Pamiętano słowa Jana
Kochanowskiego „A jeśli komu droga otwarta do nieba, Tym, co służą Ojczyźnie. Wątpić nie potrzeba...”Patrzymy na przeszłość jak na źródło
wiedzy, księgę przestróg, kierunkowskaz naszych działań.
Wojna to najstraszliwsza tragedia w nowożytnych dziejach ludzkości. Był to czas pogardy dla człowieka, jego życia i jego godności.
Był to czas zbrodni, przestępstw, zniszczeń, śmierci i masowych przesiedleń ludzi. Po tym, jak poznaliśmy prawdę o obozach zagłady,
o krematoriach Auschwitz, nie jest możliwa jakakolwiek interpretacja wojny w duchu triumfalizmu. Zła nie można tolerować. Nie można
przymykać oczu na pojawienie się kolejnych dyktatorów i zbrodniczych reżimów. Złu, gdziekolwiek się pojawia, należy przeciwstawić się z całą
mocą i bezwzględnością. Całe zło tego świata może dziać się tylko z przyzwolenia i obojętności innych.
NIGDY WIĘCEJ WOJNY! to słowa, które powinniśmy przypominać i powtarzać nie tylko w rocznicę tragicznych wydarzeń , ale na co dzień
walcząc z wszelkimi przejawami zła i niesprawiedliwości.
+

lipiec / sierpień / wrzesień 2009

5

Głos Gminy
Fundusz sołecki

Informacje urzędowe

Ewelina Kokot

Z dniem 1 kwietnia 2009 r. weszła w życie ustawa z 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim, która przewiduje możliwość wyodrębnienia
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. W związku z powyższym Rada Gminy Kruszyna podjęła w dniu 26 czerwca 2009 roku
uchwałę w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki.
Co to jest „Fundusz sołecki”?
Krótko mówiąc są to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków
życia mieszkańców. Nie jest to fundusz celowy w rozumieniu ustawy o finansach publicznych - czyli najprościej mówiąc odrębny rachunek
bankowy, którym dysponuje sołtys i mieszkańcy sołectwa - a jedynie wyodrębnione środki w budżecie gminy, przeznaczone na zadania
wskazane przez mieszkańców w złożonym wniosku.
Na co można przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego?
Zgodnie z literą prawa „Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które (…) są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie
warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy”. Ponadto mogą być one przeznaczone również na usuwanie skutków
klęski żywiołowej.
Przykładowo ze środków funduszu można sfinansować:
- budowę lub remont placu zabaw, zagospodarowanie przestrzeni sołectwa (nasadzenie zieleni - kwiaty, krzewy, drzewka, ustawienie ławek,
koszy), montaż, utrzymanie i remont tablic ogłoszeniowych, naprawę dróg, chodników, zorganizowanie przez rade sołecką uroczystości i imprez
masowych dla mieszkańców sołectwa i gminy (np. zakup nagród, wynajęcie zespołu artystycznego itp.)
Należy przy tym pamiętać, że nie wolno również inwestować w coś, co nie stanowi własności Gminy (np. prywatne obiekty, drogi powiatowe,
własność kościelną).
Co zrobić, aby otrzymać środki z funduszu sołeckiego?
W terminie do 31 lipca wójt przekazuje na ręce sołtysa informację o wysokości środków przypadających na dane sołectwo. Następnie musi być
zwołane zebranie wiejskie, na którym zostanie uchwalony wniosek o przyznanie środków funduszu sołeckiego. Wniosek może być uchwalony
z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Powinien on wskazywać przedsięwzięcia
przewidziane do realizacji na terenie sołectwa a także zawierać oszacowanie kosztów ich realizacji i uzasadnienie. Należy pamiętać, aby
wysokość kosztów wskazanych we wniosku nie była wyższa od wskazanej przez wójta.
Uchwalony wniosek sołtys przekazuje wójtowi w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym chcemy otrzymać pieniądze.
Jeżeli jest on prawidłowo sporządzony, zostaje przekazany radzie gminy. Jeżeli natomiast nie jest prawidłowy, wójt w terminie 7 dni informuje
o tym sołtysa. Sołtys może się zgodzić z oceną wójta i nic dalej nie robić lub ponownie przekazać wniosek (który może być uzupełniony lub
poprawiony) do rady gminy za pośrednictwem wójta. Wówczas rada w terminie 30 dni rozpatruje ten wniosek i decyduje o jego dalszych losach.
Wójt może odrzucić wniosek jeżeli: wniosek nie jest uchwalony przez zebranie wiejskie (brak stosownej uchwały), we wniosku nie wskazano na
co mają być przeznaczone pieniądze, wniosek nie zawiera uzasadnienia, nie podano przewidywanych kosztów lub przekraczają one wysokość
określoną przez wójta, wniosek został przekazany po terminie (tj. po 30 września).
Rada gminy nie musi przyjąć wszystkich wniosków, może odrzucić te, które uzna za niespełniające warunki określone w ustawie o funduszu.
Po uchwaleniu budżetu uwzględniającego wnioski złożone przez sołectwa pozostaje już tylko zrealizowanie zadań w danych roku budżetowym.
Bardzo wiele jednak zależy od aktywności i pomocy ze strony sołtysa i mieszkańców, jak i w jakim terminie założone zadania zostaną wykonane.
Jaka jest wysokość funduszu sołeckiego?
Ilość pieniędzy dla sołectwa uzależniona jest od zamożności gminy. W ustawie funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 nr 52 poz. 420) zawarto
algorytm, za pomocą którego oblicza się wysokość środków przypadających na dane sołectwo - wysokość kwot wynika przede wszystkim
z wyliczenia tzw. kwoty bazowej oraz ilości osób zamieszkujących na terenie gminy. Ponadto jeżeli rada gminy uzna, że może przeznaczyć dla
danego sołectwa więcej pieniędzy, może to zrobić.
W przypadku naszej gminy, kwota bazowa (tj. wysokość dochodów budżetowych bieżących podzielona przez liczbę mieszkańców
zamieszkałych wg Głównego Urzędu Statystycznego na terenie naszej gminy w dniu 31.12.2008) wykorzystywana do wyliczenia środków
funduszu przypadających na dane sołectwo, wynosi 2 430,28 zł. I na tej podstawie zgodnie ze wzorem zawartym w ustawie o funduszu
wyliczono następujące kwoty: (patrz tabela)
Trzeba tutaj zwrócić uwagę, że wysokość funduszu
nie może przekraczać dziesięciokrotności kwoty
bazowej, dlatego pula środków dla sołectw o liczbie
mieszkańców wyższej lub równej 800 (w naszym
przypadku Kruszyna i Widzów) będzie zawsze wynosić
tyle samo tj. 10 x kwota bazowa.
Utworzenie funduszu sołeckiego miało w zamyśle
zwiększenie aktywności społecznej i zachęcenie
do udziału w sprawowaniu władzy publicznej przez
m i e s z k a ń c ó w g m i n y. U c z e s t n i c z e n i e
w zebraniach sołeckich, a później współudział
w realizacji zamierzonych zadań ma na celu polepszenie
komfortu życia całej społeczności. Dlatego też gorąco
zachęcamy do uczestniczenia w zebraniach sołeckich,
gdyż przede wszystkim w ten sposób możemy
d e c y d o w a ć o p r z y s z ł o ś c i n a s z e j g m i n y.
A jak to powiadają „Nieobecni nie mają racji, a ich racja,
wypowiadana gdzie indziej, nie dociera do nikogo”…
Podstawy prawne:
Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420)
Ustawa z 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420)
Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100)
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Kultura / Oświata

Agnieszka Włodarczyk-Peszke
Aneta Majcherek

Krystian Kokoszka- uczeń VI klasy Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie zdobył
prestiżowy tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego.
Konkurs Interdyscyplinarny, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, organizowany jest od kilku lat
przez Kuratorium Oświaty w Katowicach. Obejmuje elementy treści podstaw programowych różnych przedmiotów,
standardy wymagań dla uczniów
kończących szkołę podstawową oraz
dodatkowe lektury. Składa się z trzech
etapów o zróżnicowanym stopniu
trudności: szkolnego, rejonowego
i wojewódzkiego. Tegoroczny konkurs
zorganizowany był pod hasłem
„Robinsonowie robinsonady”. Nasz
uczeń z łatwością poradził sobie
z z e s t a wa m i z a d a ń n a d w ó c h
pierwszych etapach i znalazł się wśród
12 finalistów konkursu w delegaturze
Częstochowskiej, co było już niemałym
sukcesem. Eliminacje wojewódzkie
odbyły się w Regionalnym Ośrodku
Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
w Częstochowie. Szeroka, znacznie
wykraczająca poza ramy programowe
wiedza matematyczna, polonistyczna
i przyrodnicza, znajomość dodatkowych
tekstów literackich oraz oczywiście
błyskotliwość i umiejętność logicznego
myślenia pozwoliły Krystianowi zdobyć
90% możliwych punktów i uzyskać tym samym tytuł laureata konkursu. Udało się to jedynie pięciu uczniom
z powiatów: częstochowskiego, myszkowskiego, lublinieckiego i kłobuckiego. Nasza szkoła może poszczycić się
wieloma osiągnięciami uczniów w różnych dziedzinach, ale sukces Krystiana jest pierwszym tego rodzaju w historii
placówki.
26 maja br. W Częstochowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu z udziałem władz
oświatowych i samorządowych. Podczas tego spotkania uhonorowano również listami gratulacyjnymi nauczycieli,
którzy przygotowywali uczniów. Spośród grona pedagogicznego naszej szkoły wyróżnienie to otrzymali: Pani
Dyrektor Krystyna Flis oraz panie: Aneta Majcherek i Agnieszka Włodarczyk-Peszke.
Krystian to wyjątkowy chłopiec. Jest nie tylko wszechstronnie uzdolniony, ale również bardzo pilny, pracowity
i staranny. Zawsze jest perfekcyjnie przygotowany do zajęć i uczestniczy w nich z dużym zaangażowaniem. Chętnie
podejmuje zadania nadobowiązkowe i samodzielnie pogłębia swoje zainteresowania. Uzyskanie tytułu laureata
zwolniło Krystiana z tegorocznego sprawdzianu dla szóstoklasistów i zapewniło maksymalną ilość punktów.
Mimo tak ogromnego sukcesu Krystian pozostał sobą: skromny, koleżeński, wrażliwy, życzliwy.
Drogi Krystianie! Jesteśmy z Ciebie bardzo dumni, gratulujemy Ci tak wspaniałego osiągnięcia i życzymy
wielu kolejnych sukcesów.
+

Grażyna Wąsikiewicz

Pochmurny poranek, wciąż mżący a nawet padający deszcz a plac gminny w Teklinowie zaczyna tętnić
życiem.
Stowarzyszenie Wspólne Działanie Miejscowości Teklinów i Pieńki Szczepockie właśnie na 19 lipca
zaplanowało „Piknik Rodzinny” w ramach realizacji zadania konkursowego ogłoszonego wiosną tego roku przez
Wójta Gminy Kruszyna.
Już o godzinie 10 rano wielu nieustraszonych członków Stowarzyszenia, mieszkańców sołectwa a nawet osoby
przebywające na naszym terenie z wielkim animuszem przystąpiły do przygotowania terenu pod mające odbyć
się rozgrywki sportowe i zawody dla dzieci i rodziców. O godzinie 13 wszystko było gotowe tylko niebo nie chciało się
rozchmurzyć a deszcz wciąż padał.
Pomimo to o 14 plac zaczął się zapełniać. Przybyli goście podziwiali prace naszych mieszkańców ,,pozytywnie
zakręconych” tj Joli Przerada wyroby ze sznurka sizalowego oraz Henia Wąsikiewicza budowle z opalonych
zapałek.
Deszcz nadal pada nie można przystąpić do konkurencji sportowych ale skoczne melodie przyciągają
dalszych uczestników i rozpoczyna się realizacja niespodzianki dla milusińskich makijaż bajkowy. Jedna buzia
Ciąg dalszy na str. 8
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Ciąg dalszy ze str. 7

piękniejsza od drugiej a słonko nieśmiało zaczyna wyglądać spoza chmurek.
I już rozpoczyna się mecz piłki siatkowej. Dwie rozbawione drużyny mieszane w kolorowych strojach,
szalony doping kibiców i jest słońce.
Rozpoczynają się konkurencje sportowe dla dzieci
prowadzone przez dwójkę współpracujących z nami
nauczycieli. Rzut ringami do celu, rzucanie worków do kubła ,
żonglerka piłką, hula hop ale najwięcej zabawy i uciechy
było w czasie wyścigu z jajkiem na łyżce. Gwoździem
programu dla dzieci było
chodzenie na szczudłach.
Ta konkurencja zainteresowała nawet dorosłych.
W poszczególnych konkurencjach zwycięzcy
obdarowywani byli nagrodami, a dla wszystkich uczestników

nie zabrakło dyplomów pamiątkowychi
i słodyczy.
Jak to na Pikniku Rodzinnym bywa przyszedł czas
na prezentacje umiejętności rodziców.

I znowu pada deszcz ale panie i panowie super bawią się
pokazując swoje umiejętności w posługiwaniu się młotkiem,
wychodzącą z użycia piłą do cięcia drewna ,,twoja-moja”
oraz celnością kopania piłki do malutkiej bramki.
Zwycięzcy tych konkurencji również otrzymali nagrody
a pozostali lizaki.
Wspaniała zabawa i humor uczestników na dobre rozproszył
chmury i zaświeciło słonko.
Cał
ość programu sportowego zakończyło przeciąganie liny a
ile przy tym było gwaru i śmiechu to trudno opisać.
Ale to nie wszystko, młodzież pod okiem dorosłych
zebrała fanty i urządzono loterię fantową w której nie
zabrakło nagród specjalnych ufundowanych przez ludzi
dobrej woli.

Po tak wyczerpujących konkurencjach uczestnicy pikniku
mogli zregenerować swoje siły ciastkiem, kiełbasą, kaszanką.
Nasz zapał, radość i uśmiech skutecznie rozpędził chmury.
Do późnych godzin wieczornych rodziny wesoło bawiły się
przy dźwiękach muzyki płynącej z głośników.

Zarząd Stowarzyszenia dziękuje wszystkim za
uczestnictwo, zaangażowanie i współpracę.
+
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Marzanna Janeczek

W niedzielę, 23 sierpnia, w Blachowni na stadionie miejskim świętowano X Dożynki Powiatowe.
Na uroczystości dożynkowe licznie przybyli zaproszeni
goście. Podziękowania i życzenia dla rolników skierowali min.:
Starosta częstochowski Andrzej Kwapisz, poseł Szymon
Giżyński. Poruszono również problemy, z którymi rolnicy
muszą się borykać. Przewodnicząca Rady Krajowej KGW
Bernadetta Niemczyk odznaczyła kilkanaście pań Orderem
Serca Matkom Wsi. Podczas uroczystości dożynkowych,

przewodniczący Rady Powiatu (a jednocześnie dyrektor
Miejskiego Domu Kultury w Blachowni) Karol Ostalski odebrał
Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
przyznaną na wniosek Regionalnego Ośrodka Kultury
w Częstochowie.
Naszą gminę reprezentowali radni: Kulej Stanisław i Wąsikiewicz Józef, sołtys wsi Teklinów Grażyna
Wąsikiewicz, kilku pracowników Urzędu Gminy i mieszkańcy, którzy wcześniej zadeklarowali chęć uczestnictwa w
dożynkach powiatowych. O godzinie 11.30 delegacja wraz z wieńcem dożynkowym, wyjechała spod budynku
Urzędu Gminy dwoma, wynajętymi przez UG, busami do Blachowni.
Obchody Święta Plonów rozpoczął barwny korowód, który w akompaniamencie Orkiestry Dętej z Mykanowa
przemaszerował ulicami Blachowni; spod Urzędu Miasta na stadion. Tradycyjnie była dożynkowa msza polowa,
święcenie plonów i dzielenie chleba upieczonego z tegorocznie zebranego ziarna.
Po mszy starostowie tegorocznych dożynek Balbina Długosz oraz Władysław Boratyn przekazali staroście
Andrzejowi Kwapiszowi bochen chleba z prośbą o podzielenie go równo i sprawiedliwie.
Część artystyczna dożynek rozpoczęła się od koncertu zespołu Gang Marcela. Potem prezentowały się
zespoły folklorystyczne z powiatu częstochowskiego. Podczas uroczystości dożynkowych, rolnikom wręczano
nagrody w następujących konkursach: Przodujący
producent rolny, Estetyczne zagospodarowanie zagrody
wiejskiej i Wieńce dożynkowe.
Naszą gminę w kategorii “Estetyczne
zagospodarowanie zagrody wiejskiej” reprezentowali
państwo Marianna i Andrzej Zasępa z Wikłowa otrzymali wyróżnienie. W kategorii “Przodujący
producent rolny” pan Krzysztof Kołaczkowski z Bab
otrzymał dyplom i statuetkę. Za Wieniec dożynkowy,
panie z Bogusławic w osobach: Elżbieta Góra, Anna
Kokoszka, Marzena Rębiś, Marzanna Sikora otrzymały wyróżnienie.
Swoje, jakże oryginalne i niepowtarzalne rękodzieło
prezentowała pani Jolanta Przerada z Teklinowa
Uroczystości dożynkowe zakończył występ Zespołu Pieśni
i Tańca Częstochowa.
+
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Sylwester Rorat

Chłopcy z gimnazjum w Widzowie wzięli udział w ogólnopolskim turnieju piłki nożnej Coca-Cola-Cup 2009. W I rundzie
eliminacyjnej pokonali Gimnazjum w Witkowicach 10:1 i Gimnazjum w Rzerzęczycach 3:1. W II rundzie eliminacyjnej także okazali
się najlepsi pokonując gimnazjum w Przyrowie 3:1 i przegrywając
z
gimnazjum w Mstowie 1:2. O kolejności w grupie zdecydował
lepszy stosunek bramek. Ostatecznie chłopcy z Gimnazjum

w Widzowie wyprzedzili gimnazjum w Mstowie jedną bramką,
która zapewniła historyczny awans do finału wojewódzkiego
w Chorzowie. W dniu 10 czerwca w Chorzowie na obiekcie
sportowym Stadionu Chorzów odbył się finał wojewódzki,
w którym wystartowało 18 najlepszych gimnazjów w województwie śląskim. W turnieju tym każda z drużyn i opiekun otrzymała
od sponsora imprezy Coca-Cola-Cup stroje sportowe firmy „Zina”. W zawodach los przydzielił w grupie Ajax-Cz-wa, z którym
chłopcy z gimnazjum w Widzowie przegrali 1:4 i Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Tychach, z którą wygraliśmy 2:1 po dwóch
trafieniach Perlińskiego Mateusza. Ostatecznie chłopcy zajęli drugie miejsce w grupie. Do awansu do dalszego etapu zabrakło
2 bramek. W finale wojewódzkim gimnazjum w Widzowie zajęło 9 miejsce, a 8 najlepszych drużyn awansowało do IV etapu.
Gimnazjum w Widzowie reprezentowali: Perliński Mateusz, Nowicki Adam, Stawski Patryk, Musiał Bartosz, Stachowicz Mateusz,
Domagała Artur, Kmiecik Klaudiusz, Łapeta Adam, Dyksy Mateusz, Kapuściński Lyczezar, opiekunem drużyny był Rorat Sylwester.
W drodze powrotnej chłopcy zwiedzili stadion Śląski w Chorzowie.
+

Katarzyna Kopera

W dniu 24 czerwca 2009r została zorganizowana
wycieczka do Krakowa dla najlepszych uczniów z naszej Gminy.
Dyrektorzy szkół wyłonili 33 uczestników wycieczki, o najwyższej
średniej ocen.
W programie wycieczki było zwiedzanie Zamku
Królewskiego na Wawelu, Starego Miasta - Rynku Krakowskiego,
Kościoła Mariackiego, Sukiennic, Muzeum Uniwersytetu

Jagiellońskiego “Collegium Maius” oraz trzygodzinny pobyt
w Parku Wodnym. Uczniowie mogli skorzystać z sieci zjeżdżalni,
“Mostu Tybetańskiego”, ściany do wspinaczki, groty
zwodospadem i innych wodnych atrakcji. Koszt wycieczki - 4.500zł,
został pokryty ze środków pochodzących z podziału nadwyżki
budżetowej naszej Gminy.
W imieniu uczniów chciałabym podziękować Radzie
Gminy Kruszyna za przyznanie środków na ten cel. Podziękowania kieruję również Do nauczycieli: pani mgr Justyny
Milejskiej - Cień, pana mgr Karola Dróżdż oraz pana mgr Marka Smolińskiego za pomoc w opiece nad uczniami.
Mam nadzieję, że taka forma nagrody dla najlepszych uczniów, stanie się tradycją, gdyż w naszej Gminie mamy naprawdę
bardzo uzdolnione dzieci i młodzież i chociaż w ten sposób możemy wynagrodzić im trud jaki ponoszą aby być kimś wyjątkowym.
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Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, publikujemy kolejne legendy i opowiadania, które zostały nagrodzone w konkursie
literackim p.n. „Nasza mała ojczyzna w opowiadaniach, legendach i baśniach” W tym numerze „Głosu Gminy” prezentujemy
Państwu utwór autorstwa Ewy Dryjki pt.: „Wielka wygrana”. Życzymy przyjemnej lektury.

Wielka wygrana
Ewa Dryjka- Gimnazjum w Widzowie, klasa I

Niedaleko Kruszyny w małej wsi Widzów położonej malowniczo wśród lasów, pól i łąk znajdowała się stadnina, słynąca z hodowli
czystych koni czystej krwi. Bogaty właściciel był wymagającym, bardzo surowym człowiekiem. Żądał od pracowników uczciwości
i pracowitości. Nie pozwalał, by marnował się owies, a boksy koni musiały być zawsze posprzątane.
W stadninie pracował mały chłopiec z biednej rodziny, który był pomocnikiem stajennego. Lubił patrzeć na konie biegające po wybiegu i marzyć,
że może sam takiego kiedyś dosiądzie. Zdarzyło się ,że na świat przyszła para źrebaków. Jeden z nich był kary miał lśniąca sierść i oczy jak
kasztany. Drugi okazał się niepozorny i niezdarny. Stajenny orzekł, że nie wyrośnie z niego zwycięzca. Jednak Janek bardzo polubił źrebaka,
często go odwiedzał, przynosił mu garść owsa lub kromkę chleba. Źrebak rżał radośnie, słysząc kroki Janka i przybiegał do niego, gdy ten stał
przy ogrodzeniu. Chłopiec opowiadał mu o swoich marzeniach, a ponieważ uważał, że jest wyjątkowy, nazwał go Książę.
Właściciel lubił Janka, bo mimo młodego wieku był zaradny i zawsze wywiązywał się z obowiązków. Minęło wiele lat. Janek wyrósł
na przystojnego młodego człowieka, który bardzo dobrze rozumiał konie i ich zwyczaje. Nauczył się jeździć konno, bo chciał zostać dżokejem.
Niestety właściciel poważnie zachorował i okazało się, że zostało mu niewiele czasu. Jednak dopóki siły mu wystarczało nadzorował
pracowników i konie. Pewnego dnia poczuł się wyjątkowo źle. Wtedy zrozumiał, że umiera i musi znaleźć swego następcę, który zajmie się
stadniną. Pomyślał o swojej córce studiującej za granicą. Nie chciał niszczyć marzeń Basi o zdobyciu wykształcenia. W tajemnicy i ku zdziwieniu
wszystkich zapisał stadninę Janowi. W ten sposób ziściły się marzenia biednego chłopca. Zrozpaczona Barbara przyjechała na pogrzeb ojca.
Gdy Janek zobaczył ją , spacerującą kasztanową aleją, zakochał się od pierwszego wejrzenia. Niestety szybko zrozumiał, że ukochana więcej
czasu poświęca malarstwu i nie zwraca uwagi na nowego zarządcę stadniny. Odtąd wiele godzin spędzał w siodle, przygotowując się
do wyścigów. Jednocześnie zarządzał stadniną, która przynosiła zyski, bo konie w niej hodowane zdobywały wiele nagród na polskich
i europejskich torach wyścigowych. Mijały dni, miesiące, a Janek nie potrafił zapomnieć o pięknej jasnowłosej dziewczynie, malującej konie
i wiejskie krajobrazy.
Tymczasem zbliżał się dzień Wielkiego wyścigu w Warszawie, a Janek czuł, że ma duże szanse na zdobycie pierwszej nagrody. Jego
koń był dobrze wyszkolony i posłuszny. Z łatwością pokonywał przeszkody oraz kłusował, osiągając najlepszy czas. Po przybyciu na tor
wyścigowy Janka zaskoczy gwar. Poczuł się trochę niepewnie, onieśmielony nowymi ludźmi i nieznanym miejscem. Ale Książe był skupiony.
Nie wyglądał na zdenerwowanego. Rozpoczął się wyścig, konie ruszyły. Książe sprawnie objął prowadzenie i publiczność szybko zrozumiała,
że nikomu nieznany dżokej z numerem siedem będzie zwycięzcą. Wszyscy wiwatowali na cześć Janka i jego wspaniałego konia.To był jeden
z najszczęśliwszych dni w życiu. Spełniło się dziecięce marzenie. Wtedy poczuł, że pragnie Basi wyznać miłość. Nie zwlekając wyruszył
do Paryża, w którym mieszkała. Duma z powodu wygranej dodawała mu odwagi, ale widząc Basię, czuł się tak jak tuż przed wyścigiem. Jednak
nie było to onieśmielenie, a raczej niepokój o to, czy dziewczyna odwzajemnia jego uczucia. Oświadczył się ukochanej, a ona z radością zgodziła
się zostać jego żoną. Okazało się, że ona również za nim bardzo tęskniła.
Wrócili do Widzowa i zamieszkali w dworku, należącym kiedyś do ojca. Jan, wdzięczny Bogu za swoje szczęście, część pieniędzy
z nagrody, zdobytej w wyścigu, przeznaczył na wybudowanie kościoła w Widzowie. Czerwoną cegłę, z której powstały ściany świątyni,
sprowadził zza granicy i przetransportował konno na miejsce budowy. Nad drzwiami kościoła Barbara namalował fresk, przedstawiający
dżokeja na koniu oraz budynek kaplicy. W tym kościele młoda para wzięła ślub. Od tej chwili Jan i Barbara przez długie lata mieszkali
w Widzowie, dzieląc wspólnie radości i smutki.
Kościół pod wezwaniem Nawiedzenia NMP stoi do dzisiaj na placu obok stadniny. Tylko najstarsze drzewa pamiętają historię Jana
i Barbary.
+

Lucjan Jagusiak

W dniu 2 sierpnia 2009r Stowarzyszenie „Razem
na wyżyny” zorganizowało wycieczkę rowerową „Po ziemi
Kłomnickiej”. Uczestnikami byli rowerzyści zamieszkujący
gminy: Mykanów, Kruszyna i Kłomnice. Trasa liczyła ok. 50km
Trasa wiodła z Kłomnic przez Zdrową do Nieznanic, gdzie
zatrzymaliśmy się obok pałacu, który niegdyś zamieszkiwał Aureli
Wünsche. Po wojnie urzędowała tam administracja PGR-u,
a obecnie w pałacu znajduje się hotel i restauracja. W dalszą drogę
udaliśmy się do kapliczki obok pałacu w Chorzenicach. Kapliczkę
i pałac wybudował płk Adam Nieniewski.
Nieniewski był mężem Janiny z domu Reszke, córki Edwarda
Reszke światowej sławy śpiewaka. Oba te obiekty powstały
w latach dwudziestych XX wieku. W kapliczce spoczęła urna
z prochami córki Nieniewskiego Haliny Doniemirskiej. W pałacu
natomiast, po wysiedleniu przez Niemców Nieniewskiego i jego
rodziny, utworzono posterunek żandarmerii niemieckiej. Obecnie
w pałacu znajduje się Państwowy Dom Dziecka.
Z Chorzenic wyruszyliśmy do Skrzydlowa, gdzie
w parku znajduje się kaplica i dworek Jana Reszke kolejnego,
światowej sławy śpiewaka, z rodziny Reszków. W Skrzydlowie
zwiedziliśmy elektrownię wodną na Warcie oraz elektrownię
wiatrową (3 wiatraki). Kolejnym etapem wycieczki były Rzeki
oraz Garnek, gdzie zatrzymaliśmy się w gospodarstwie
agroturystycznym na odpoczynek i posiłek. Po odpoczynku
ruszyliśmy w drogę powrotną do domu. W wycieczce
uczestniczyło ponad 30 osób.
Druga wycieczka rowerowa zorganizowana przez

to samo Stowarzyszenie odbyła się w dniu 16 sierpnia 2009r pod
nazwą „Doliną Warty”. Zbiórka uczestników z gmin: Mykanów
i Kruszyna, miała miejsce w Kruszynie przy placu targowym,
a w Wikłowie czekało na nas kolejnych kilka osób. Razem
wszystkich uczestników zebrało się 29 osób. Właśnie w Wikłowie,
wycieczka podzieliła się na 2 grupy. Jedna grupa pojechała przez
cegielnię do Kijowa, natomiast druga pojechała przez las, aby
obejrzeć kopiec kurhan. Jest to kopiec usypany sztucznie,
o obwodzie 15m i wysokości ok. 5m, otoczony „mini fosą”. Nic nie
wiadomo o jego usypaniu. Kto i kiedy to zrobił, ani też co znajduje
się w środku. Obie grupy spotkały się przy starym dębie między
Łęgiem a Kijowem. W okolicy tej znajdowały się 2 nie istniejące
już teraz wsie: Puchy i Nowa Wieś. Cała wycieczka przekroczyła
most na Warcie w Jankowicach. Jest tam zapora, skąd biegnie
rurociąg do kopali Bełchatów. W Jankowicach znajduje się
również zalew, nad który przyjeżdżają całe rodziny, aby odpocząć
i zażyć kąpieli w gorące dni lata. Nad zalewem mieliśmy
odpoczynek, podczas którego można było posilić się i zaspokoić
pragnienie. Po odpoczynku dalsza droga prze Kijów do Łęgu.
Na skraju lasu znajduje się olbrzymi głaz, postawiony z okazji
milenium 2000r. Dalsza trasa prowadzi przez Łęg, Szczepocice
oraz Pieńki Szczepockie, gdzie stoi pomnik ku czci
pomordowanych tam Polaków 6 stycznia 1944r. obok pomnika
ułożono kamienne głazy. Jest ich tyle, ilu Polaków zostało
zamordowanych przez Niemców. Od pomnika przez Lgotę Małą
do Kruszyny, gdzie wycieczka dobiegła końca. Cała trasa miała ok...
40kmdługości.
+
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Konkurs

Karol Dróżdż

Jak obiecałem w poprzednim numerze „Głosu Gminy”
podaję rozwiązanie do zadania nadesłanego przez czytelnika: białe
wykonują ruch c4, a następnie czarne dają białym mata w jednym
posunięciu wykonując bicie w przelocie c3 (rysunek 1).
Rysunek 1
Odpowiedzi do zadań z numeru 19: 1) jeżeli białe wykonają ruch
królem w kierunku czarnego pionka to nic już nie uchroni go przed
zbiciem, nawet promocja (zamiana pionka na inną figurę po dotarciu
do przeciwległego brzegu szachownicy), następnie biały król
chroniąc swojego pionka doprowadza go do przeciwległego brzegu
szachownicy i po zamianie go na hetmana białe wygrywają
w kolejnych posunięciach, 2) czarny król nie może wykonać
prawidłowego posunięcia, ale nie jest to pozycja patowa ponieważ
czarne mogą wykonać jeszcze ruch pionkiem a2, 3) białe zaczynają
Sd6 i szachują króla jednocześnie zagrażając hetmanowi, czarny
król ucieka a biały skoczek wykonuje bicie hetmana białe
wygrywają w kolejnych posunięciach.
W pierwszych dniach wakacji rozegrano III Gminny
Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Gimnazjum w Widzowie.
Rywalizowali ze sobą uczniowie ze szkół podstawowych
w Widzowie, Lgocie Małej i Jackowie oraz gimnazjaliści z Widzowa
i Kruszyny.

Chciałbym podziękować wszystkim
uczestnikom oraz Pani Dyrektor Gimnazjum
w Widzowie Ewie Kosińskiej, Pani Prezes Fundacji
Edukacji i Integracji Społecznej „Szerokie
Horyzonty” Halinie Pruciak oraz Pani Magdalenie
Chrząstek nauczycielowi z Gimnazjum w Kruszynie
za pomoc w zorganizowaniu turnieju.

wykonać biały pionek i biały skoczek po posunięciu czarnych. Proszę
o odpowiednie zapisanie swoich odpowiedzi.
Rysunek 2
Regulamin konkursu:
Organizatorem konkursu jest Pan Karol Dróżdż przy współpracy z GBP
w Kruszynie.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów uczęszczających do szkół
podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kruszyna.
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”
Należy w liście podać swoje imię i nazwisko, nazwę szkoły oraz klasę,
do której się uczęszcza.
Przyjęcie listu wysłanego pocztą elektroniczną zostanie potwierdzone
wiadomością zwrotną.
Każdy uczestnik podczas losowania jest reprezentowany przez jeden los,
nie dopuszcza się wysyłania kilku listów z odpowiedziami
na te same pytania.
Prawidłowe wykonanie zadania uznaje się wtedy, gdy uczestnik
konkursu poda poprawne odpowiedzi na wszystkie postawione pytania
umieszczone w danym numerze „Głosu Gminy”.
Termin nadsyłania odpowiedzi mija 30 września 2009 roku.
Po sprawdzeniu poprawności nadesłanych odpowiedzi przez specjalną
komisję, zostaną one dopuszczone do losowania.
Zwycięscy zostaną wymienieni z nazwiska, imienia, nazwy szkoły oraz
klasy w następnym wydaniu „Głosu Gminy”.
Wyniki konkursu ogłoszone przez organizatora są ostateczne.
Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu
konkursu.

Uczestnicy zostali nagrodzeni pucharami, dyplomami,
nagrodami rzeczowymi a także zorganizowano poczęstunek.
Wyniki przedstawiają się następująco: *gimnazjum dziewczęta * 1)
Patrycja Jasak Gimnazjum w Widzowie, 2) Angelika Kopacka
Gimnazjum w Kruszynie * gimnazjum chłopcy * 1) Adam
Dobrakowski Gimnazjum w Widzowie, 2) Mateusz Porada
Gimnazjum w Widzowie, 3) Dominik Dobrakowski Gimnazjum
w Widzowie * szkoła podstawowa dziewczęta * 1) Karina Kasprzak
SP Lgota Mała, 2) Anna Dobrakowska SP Widzów, 3) Monika
Błasiak, Julia Dudek SP Lgota Mała * szkoła podstawowa chłopcy *
1) Jan Dobrakowski SP Widzów, 2) Damian Pyrz SP Widzów, 3)
Bartosz Urbańczyk SP Widzów.
Dzisiaj wspomnę o notacji. Jest to inaczej sposób
zapisywania partii szachowych. Stosuje się tzw. notację
algebraiczną. Gdy przy poprzednich zadaniach konkursowych
prosiłem o podanie ruchu jaki powinni wykonać gracze
oczekiwałem podania nazwy pola, na które przesuwamy bierkę
poprzedzoną literą wskazującą na daną figurę. Ta zasada jest
prawidłowa, chociaż stosuje się jeszcze dodatkowe zapisy. Figury
występujące na szachownicy oznacza się następująco: król K,
hetman H, wieża W, goniec G, skoczek S. Pionki nie są oznaczane
pierwszą literą ich nazwy, ale są rozpoznawane przez brak tej litery
np. e5. Jeżeli rozwiązaniem jakiegoś zadania byłby ruch skoczkiem
na pole d4 to zapis powinien wyglądać tak: Sd4, lecz jeżeli byłby
to ruch pionkiem na pole np. e4 to zapisalibyśmy to tak: e4,
bez podawania literki P przed nazwa pola. O tych zasadach pisałem
w poprzednich numerach biuletynu. Gdy podczas przesunięcia
bierki mamy do czynienia z biciem bierki przeciwnika powinniśmy
pomiędzy symbol literowy oznaczający daną figurę i nazwę pola,
na które się przesuwamy postawić znak „x”. Przykład Gxe6 oznacza,
że wykonujemy ruch gońcem na pole e6 bijąc bierkę przeciwnika.
Zamiast znaku „x” w Polsce używa się znaku „:”
np. G:e6. Gdy mamy do czynienia z biciem w przelocie do notacji
można dodać symbol „e.p.” np. e:d6 e.p. Więcej zasad notacji
przekażę w następnym numerze „Głosu Gminy”, a teraz proszę
o podanie odpowiedzi do poniższego zadnia.
Zadanie. Na rysunku 2 przedstawione są pozycje bierek
przed ruchem czarnych. Czarne wykonują posunięcie pionkiem
z pola e7 na pole e5 więc zapisujemy to jako: e5. Teraz kolej na
posunięcie białych. Proszę podać wszystkie ruchy jakie mogą
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Małgorzata Wierzbicka

Poniedziałek 4 września 1939 roku, wczesne przedpołudnie. Do Kruszyny wkraczają oddziały 4 Dywizji Pancernej. Przełamały
pod Mokrą obronę Wołyńskiej Brygady Kawalerii. Polscy ułani, przy wsparciu pociągu pancernego, dzielnie stawili czoła nowoczesnej
jednostce niemieckiej. Zniszczono 100 czołgów, wiele innego sprzętu, wyeliminowani z walki kilkuset Niemców. Żołnierze pałają żądzą
odwetu. Stąd pewnie ta fatalna pomyłka: Niemiec strzela do Niemca. Jest więc okazja do upragnionego rewanżu za Mokrą. Rozpoczyna
się egzekucja bezbronnej ludności cywilnej. Zginęło 40 osób: mieszkańców Kruszyny. Kolumna rusza na wschód. Gdy znalazła się na
wysokości Bab, rozpoczyna się ostrzał widocznych z gościńca zagród. Drewniane wiejskie chaty i słomiane strzechy są celami dla broni
maszynowej i artylerii. W trakcie ostrzału ginie 12-tu mieszkańców Bab . Po takim przygotowaniu spieszony oddział udaje się do wsi
z misja pacyfikacyjną. Rozstrzeliwuje 6-ciu mieszkańców Jackowa. Wszystko zgodnie ze sztuką wojenną. Można kontynuować marsz.
Minęło południe. Zmotoryzowana kolumna zatrzymuje się obok majątku w Widzowie. Kolejna egzekucja bezbronnych. Ginie 12-tu
mieszkańców Widzowa.
Śmierć tych ludzi nie była potrzebna !!!!! Nie organizowali oporu, w żaden sposób nie zagrażali uzbrojonej nowocześnie armii.
Dla uczczenia pamięci pomordowanych mieszkańców naszej gminy w dniu 6 września br. odbyła się uroczystość 70-tej rocznicy
tragicznych w y d a r z e ń .
Organizatorami obchodów rocznicy „Krwawego Poniedziałku" w Kruszynie był Wójt Gminy Kruszyna oraz Zarząd Główny
Regionalnego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Częstochowie.
Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele parafialnym św. Macieja w Kruszynie, która odprawiał ks. Dariusz Con. Wraz
z ks. Dariuszem mszę św. celebrował gość honorowy ojciec Jan Golonka.
Zebranych gości powitał płk Maciej Lechowicz. Nabożeństwo miało niezwykle podniosły charakter. Wokół prezbiterium oraz
przez środek kościoła ustawiły się poczty sztandarowe jednostek ochotniczych straży pożarnych, kół ZBoWiD-u, szkół gminy Kruszyna,
harcerzy oraz zaproszonych gości: Gimnazjum im. Synów Pułku w Węglowicach, Liceum Mundurowego w Częstochowie
z płk Stanisławem Ujmą na czele, który wydawał komendy wszystkim pocztom sztandarowym. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra
dęta działająca przy OSP w Kruszynie pod kierownictwem Pana Andrzeja Powroźnika. Muzycy zagrali między innymi AVE MARIA
NON MORRO, ROMANZE C h o p i n a .
Pochylone, barwne sztandary podczas ofiarowania i dostojne brzmienie pieśni Z Dawna Polski … w wykonaniu orkiestry dętej
dawały niepowtarzalny, podniosły nastrój uroczystości. Po mszy św przed kościołem formował się korowód, a orkiestra grała wiązankę
pieśni żołnierskich. Marszowym krokiem uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik pamięci pomordowanych.
Obchody 70- tej rocznicy „Krwawego Poniedziałku" w Kruszynie oprócz władz samorządowych, uświetnili swą obecnością,
między innymi parlamentarzyści ziemi częstochowskiej, przedstawiciele Starosty Częstochowskiego, Prezydenta Miasta Czestochowy,
Wójtowie Gmin ościennych, Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny, kombatanci, radni gminy Kruszyna,harcerze, dyrektorzy i nauczyciele
placówek oświatowych gminy Kruszyna, uczniowie, sołtysi oraz licznie przybyli mieszkańcy naszej gminy.
Orkiestra wykonała Hymn Polski oraz Rotę. Okolicznościowe przemówienia wygłosili Wójt Gminy Kruszyna Bogusław Mielczarek,
płk Maciej Lechowicz, Poseł na sejm RP Jadwiga Wiśniewska, przedstawiciele Starosty oraz Prezydenta Miasta Częstochowy. Ojciec
Jan Golonka odmówił modlitwę w intencji pomordowanych. Przy dźwiękach werbli odbył się apel poległych, który poprowadził
płk Stanisław Ujma.
Poszczególne delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem i zapalono znicze. Tragiczne wydarzenia 4 września 1939 roku
dotknęły także mieszkańców Jackowa, Bab, Pieniek Szczepockich, Widzowa. Tam też znajdują się miejsca pamięci poległych.
Pod pomnik w Kruszynie podjechała bryczka zaprzężona w parę koni przyozdobiona biało-czerwonymi flagami. Prowadząca
uroczystość Małgorzata Wierzbicka poprosiła delegacje uczniów Gimnazjum im. Bohaterów Września o złożenie kwiatów i zapalenie
zniczy pod pomnikiem w Widzowie, Pieńkach Szczepockich i tablicą pamiątkową w Jackowie. Uczniowie w skupieniu przekazali
atmosferę uroczystości w Kruszynie do pozostałych miejscowości naszej gminy. Stukot kopyt końskich przywołał pamięć Tamtego Dnia.
Tych co zginęli za wolność naszej Ojczyzny, za naszą wolność.
Następnie rozpoczęła się cześć artystyczna. Uczniowie Gimnazjum w Kruszynie w profesjonalny sposób przedstawili widowisko
artystyczne obrazujące okrutny mord hitlerowski. Imitacja muru pod którym zostali rozstrzelani niewinni mieszkańcy gminy i obrazowo
pokazany moment śmierci wzruszyły serca zebranych widzów. Z bólem wspominano Krwawy Poniedziałek w Kruszynie.
Po występie młodzieży swoje umiejętności zaprezentowały mażoretki działające przy orkiestrze dętej OSP w Mykanwie. 7 dziewcząt
ubranych w biało czerwone stroje przy dźwiękach rytmicznej muzyki wykonało niezwykle widowiskowy taniec. Zostały nagrodzone
gromkimi brawami.
Na boisku szkolnym swój obóz rozbił Korpus Kawalerii Najemnej z Knurowa. Jest to Stowarzyszenie zajmujące się
rekonstrukcją zdarzeń historycznych z XVII wieku. Goście przedstawili arkana sztuki rusznikarskiej. Obóz stacjonował w białym
namiocie obok którego stał stół z metalowymi naczyniami z XVII w. Bractwo rycerskie stanowiło 12 mężczyzn ubranych w barwne
czerwono czarne stroje z białymi kołnierzami i oczywiście wielkimi kapeluszami. Obok namiotu rozstawionych było 8 armat różnej
wielkości. Rycerze opowiedzieli o możliwościach technicznych każdej z nich oraz kiedy były używane. Ku zdumieniu zebranych
wszystkie armaty były czynne. Rycerze poprzez wydawanie stosownych komend prezentowali załadunek prochu, a następnie odpalenie
lontu i wystrzał !! Salwa ze wszystkich armat jednocześnie zabrzmiała wyjątkowo głośno i niezwykle atrakcyjnie.
XVII wieczni żołnierze postanowili rekrutować spośród zebranych chętnych do swoich szeregów. Oczywiście najodważniejsi okazali się
najmłodsi. Kilku chłopców otrzymało wyciory i zadanie wyczyszczenia lufy armaty, załadunek prochu i …. wystrzał. Młodzi żołnierze
zadeklarowali, że będą to zdarzenie pamiętać bardzo długo. Za odwagę od Starszego Rusznikarza otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Na uczestników uroczystości czekała następna atrakcja, a mianowicie występ grupy No-name z Bytkowa. Na boisku szkolnym
pojawiło się 5 mężczyzn ubranych w czarne stroje i kowbojskie kapelusze oraz trzy konie. W rytmie westernowej muzyki wykonywali
oni pokazy kaskaderskie. Widzowie mogli oglądać jeźdźca cwałującego na dwóch koniach, stojącego okrakiem na ich grzbietach,
trzymającego cugle w zębach. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się pokazy cyrkowe z końmi, gdzie koń był tak posłuszny
człowiekowi, że klękał, kładł się na boku, na grzbiecie i wykonywał wiele innych poleceń. Uśmiech wśród zebranych wywołał pokaz
reanimacji konia, który ostatecznie został zniesiony z boiska na noszach. Kulminacyjnym punktem występu kaskaderów były skoki koni
przez krąg zrobiony z płonącej słomy. Wprost nie do uwierzenia było, że koń może stać przez chwilę w ogniu. Brawo dla artystów!!!
Uczestnicy uroczystości mogli skosztować prawdziwej wojskowej grochówki. Obok szkoły rozłożona była kuchnia polowa
i wszyscy przybyli mogli częstować się do woli. Grochówka była naprawdę pyszna!!!!
Około godziny 16 uroczystość dobiegła końca. Cel integracji społecznej został spełniony.
Wspominając atrakcje towarzyszące obchodom 70 tej rocznicy „Krwawego Poniedziałku" w Kruszynie będziemy pamiętać o tych,
co zginęli 4 września 1939 roku i nic nie jest w stanie zatrzeć tamtych zdarzeń.
Nie wolno nam zapomnieć o tej daninie krwi!
+

lipiec / sierpień / wrzesień 2009

13

Głos Gminy

Oświata / Informacje urzędowe

PRYMUSI czyli najlepsi z najlepszych
Skończyły się wakacje i rozpoczął się nowy rok szkolny. Miesiące wytężonej pracy dla nauczycieli i uczniów.
Aby docenić najlepszych uczniów naszej gminy, Redakcja Głosu Gminy postanowiła opublikować listę nazwisk
uczniów, którzy w roku szkolnym 2008/2009 osiągnęli średnią ocen powyżej 4,75. Nazwiska uczniów podajemy
w kolejności alfabetycznej.
Gimnazjum im. Bohaterów Września
6. Matyjaszczyk Olga
Klasa VI
w Kruszynie
7. Pruciak Anna
1. Kokoszka Krystian
Klasa IA
2. Rygał Paulina
8. Rymarek Magdalena
1. Pruciak Patrycja
9. Sharma Michał
2. Skibińska Agata
Szkoła Podstawowa
10. Śliwakowska Paulina
3. Tarnowska Anna
w Lgocie Małej
11. Wrzalik Hubert
Klasa IB
12. Zawadzki Fryderyk
Klasa IV
1. Knaś Anna
W Gimnazjum w Widzowie po
1. Kępa Ewelina
2. Łapeta Małgorzata
raz drugi wręczono Akty Nadania
2. Kręt Paulina
3. Włodarek Anna
Godności Najlepszego Absolwenta.
3. Maj Klaudia
Klasa IIA
Jest to wyróżnienie tych uczniów, którzy
Klasa V
1. Gierka Karolina
uzyskali w ciągu trzech lat nauki
1. Domagała Ewelina
2. Kowalska Martyna
w Gimnazjum w Widzowie najwyższą
2. Kołaczkowska Sandra
3. Peszke Sebastian
średnia wyników w nauce.
Klasa VI
4. Sikora Karolina
W roku ubiegłym byli to : Kinga Basińska
1. Gizler Patrycja
Klasa IIB
i Michał Kuźnicki, a w tym roku ten
2. Kasprzak Karina
1. Gała Marta
zaszczytny tytuł nadano Oldze
3. Knaś Łukasz
2. Jakubicka Ewelina
Matyjaszczyk i Dominikowi
4. Lampa Dariusz
3. Poroszewska Klaudia
Dobrakowskiemu.
Klasa IIIA
Szkoła Podstawowa
1. Borowik Paulina
Szkoła Podstawowa
w Widzowie
2. Perliński Michał
w Jackowie
Klasa IV
3. Wilk Paulina
Klasa IV
1. Bystrzanowska Klaudia
Klasa IIIB
1. Cierniak Klaudia
2. Dryjka Krzysztof
1. Bodanka Anna
2. Grabny Dominik
3. Kubala Karolina
2. Borczyk Kamil
3. Możejko Adrianna
4. Musiał Klaudia
3. Dudek Adam
Klasa V
5. Widera Zuzanna
4. Jabłońska Magdalena
1. Klekot Klaudia
6. Włodarek Dominik
5. Mucha Kamil
Klasa VI
Klasa V
6. Serwa Justyna
1. Misiewicz Przemysław
1. Kuźnicka Gabriela
2. Nowicka Marta
2. Mucha Monika
Gimnazjum w Widzowie
3. Rutkowska Ewa
Szkoła Podstawowa
1. Dobrakowski Adam
4. Widera Szymon
w Kruszynie
2. Dryjka Ewa
5. Włodarczyk Katarzyna
Klasa IV
3. Gbór Sonia
6. Włodarek Karolina
1. Kamińska Paulina
4. Łapeta Ewelina
Klasa VI
2. Koćwin Wiktoria
5. Łapeta Nina
1. Banaszkiewicz Urszula
3. Peszke Michał
6. Piasecka Dominika
2. Dobrakowska Anna
4. Rygał Szymon
7. Pruciak Agata
3. Kuźnicki Szymon
5. Wagner Anna
8. Stróż Ewa
4. Łapeta Piotr
Klasa V
Świadectwa ukończenia gimnazjum
5. Pyrz Damian
1. Kaczorowski Piotr
z wyróżnieniem otrzymali :
6. Rorat Patrycja
2. Ociepa Agata
1. Banasiak Dominika
7. Tkacz Karolina
3. Teresińska Kinga
2. Dobrakowski Dominik
8. Urbańczyk Bartosz
4. Rygał Łukasz
3. Dróżdż Aneta
9. Wierzba Karolina
5. Woloszczyk Krzysztof
4. Kmiecik Roksana
10.Włodarek Mateusz
+
6. Wrona Klaudia
5. Majchrzak Katarzyna

Projekt Systemowy - Program Operacyjny
Kapitał Ludzki 2007-2013
Iwona Organka

Z dniem 1 marca 2009r. GOPS rozpoczął realizację Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – pt. „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 objęto 12 osób, osób posiadających niskie wykształcenie
(w większości podstawowe), brak doświadczenia zawodowego, brak umiejętności „poruszania się na rynku pracy”, będących
długotrwale klientami pomocy społecznej. W celu podniesienia zdolności do zatrudnienia osoby zostały objęte kompleksowym
wsparciem poradnictwa specjalistycznego (psychologa, doradcy zawodowego), warsztatami w zakresie: poszukiwania pracy,
radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Od miesiąca września rozpoczęły się kursy zawodowe. Nasi beneficjenci zostali
zakwalifikowani do następujących kursów: Obsługa kasy fiskalnej z elementami komputera, Opiekun ludzi starszych, Barman –
kelner, Kucharz małej gastronomii, Stylista fryzur, Technolog robót wykończeniowych.
Po zakończonym kursie osoby otrzymają certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zawodowe zwiększające aktywizację zawodową.
W ramach środków projektu w miesiącu wrześniu br został zakupiony: komputer wraz z oprogramowaniem, kserokopiarka, aparat
fotograficzny, telefon komórkowy, na łączna kwotę 13.431zł.
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Małgorzata Wierzbicka

W dniu 1 września 2009 roku w Szkole Podstawowej w Jackowie
odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej tragiczne
wydarzenia 4 września 1939 roku.
W tym dniu z rąk hitlerowskiego najeźdźcy zginęło 6-ciu
mieszkańców Jackowa i 12-tu mieszkańców Bab. W 70-tą rocznicę
Krwawego Poniedziałku
społeczność lokalna oddała cześć
pomordowanym podczas odsłonięcia pamiątkowej tablicy wmurowanej
na budynku szkoły.
Tablica z czarnego marmuru z napisem złotymi literami „ W hołdzie
pomordowanym 4 września 1939 roku w Babach
i Jackowie" została umieszczona przy wejściu do budynku Szkoły
Podstawowej w Jackowie.
Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu
i wciągnięciem flagi na maszt. Przed budynkiem szkoły zgromadzili się:
Ksiądz Proboszcz parafii Borowno, Wójt Gminy Kruszyna,
Przewodniczący Rady Kruszyna, radni z Bab
i Jackowa, pracownicy Urzędu Gminy, nauczyciele i dzieci szkoły w
Jackowie oraz mieszkańcy. Centralne miejsce na placu przed szkołą
zajął poczet sztandarowy jednostki OSP
z Jackowa. Uroczystość prowadziła Pani Danuta Kulińska - Dyrektor
szkoły.
Odsłonięcia tablicy dokonali: Wójt Gminy, Przewodniczący Rady
Gminy oraz Dyrektor szkoły. Ksiądz Proboszcz poświęcił tablicę
i odmówił modlitwę za poległych.
Okolicznościowe przemówienie wygłosili, Pani Dyrektor oraz Wójt
Gminy, w których przypomnieli zebranym przebieg wydarzeń
4 września 1939 roku. Pani Dyrektor poprowadziła apel poległych
wymieniając nazwiska osób, którzy zginęli
4 września 1939 r. Delegacje: wspólnoty samorządowej
oraz
społeczności szkolnej złożyli kwiaty pod tablicą oraz zapalili znicze.
Następnie w budynku szkoły uczniowie zaprezentowali wiersze
i piosenki patriotyczne.Piosenka „Tylko w polu biały krzyż"…. wywołała
wśród zebranych wzruszenie i gromkie brawa dla wykonawców.
Niech pamięć o tym dniu będzie ostrzeżeniem dla potomnych
przed okrucieństwem i bezsensem wojny !

Katarzyna Trelińska, Marcin Woldon, Aneta Majcherek

Korzystając z zaproszenia Pani Edmundy Bodanki- Prezesa Stowarzyszenia Literackiego „PONAD” uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie wraz z opiekunami uczestniczyli w spotkaniu poetycko-muzycznym, które
miało miejsce w Miejskim Domu Kultury w Radomsku. Jego celem było wsparcie inicjatywy renowacji Krzyża Powstańców
Styczniowych, który znajduje się na terenie klasztoru ojców Franciszkanów. W czasie spotkania delegacja uczniów uroczyście
wprowadziła na scenę sztandar oraz odśpiewała hymn szkoły. Chcąc wesprzeć szczytny cel renowacji krzyża zakupiono
symboliczne cegiełki. Wieczornicę uświetniła recytacja utworów Stowarzyszenia Literackiego „PONAD”, recital skrzypcowy Laury
Normand, występ solistek: Ady Dalkiewicz i Ady Braszczyńskiej oraz występ chóru CANTABILE. Dla wszystkich uczestników
spotkania była to prawdziwa lekcja patriotyzmu.
+

