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Baby, Bogusławice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg,

Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek, Wikłów



W dniu 21 września br. Na XXII Sesji Rady Gminy podjęto następujące uchwały: 
- Uchwała Nr XXII/139/09  Rady Gminy Kruszyna z dnia 21 września 2009r. w sprawie podjęcia realizacji 
przedsięwzięcia inwestycyjnego „ Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej  w Kruszynie" w ramach 
programu „ Moje boisko  Orlik 2012",
- Uchwała Nr XXII/140/09 Rady Gminy Kruszyna z dnia 21 września 2009r. dotycząca zmiany uchwały nr II/7/2006 
Rady Gminy Kruszyna z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym 
i sołtysom, 
-  U c h w a ł a  N r  X X I I / 1 4 1 / 0 9  Ra d y  G m i n y  K r u s z y n a  z  d n i a  2 1  w r z e ś n i a  2 0 0 9 r.  
w sprawie uchylenia uchwały nr IX/52/03 Rady Gminy Kruszyna  z dnia 9 grudnia 2003r. zmienionej uchwałą 
XXV/152/06  Rady Gminy Kruszyna z     dnia 28 kwietnia 2006r., 
- Uchwała Nr XXII/142/09 Rady Gminy Kruszyna z dnia 21 września 2009r. w sprawie przystąpienia do realizacji 
projektu „ Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" oraz 
podpisania umowy o realizacji wspólnego przedsięwzięcia, 
- Uchwała Nr XXII/143/09 Rady Gminy Kruszyna z dnia 21 września 2009r. w sprawie zmian do budżetu Gminy 
Kruszyna na rok 2009 
- Uchwała Nr XXII/144/09 Rady Gminy Kruszyna z dnia 21 września 2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania 
inwestycyjnego p.n. „ Przebudowa kotłowni węglowej zlokalizowanej w budynku Szkoły Podstawowej 
w miejscowości Jacków".

W dniu 21 września br. Na XXII Sesji Rady Gminy podjęto następujące uchwały: 
- Uchwała Nr XXII/139/09  Rady Gminy Kruszyna z dnia 21 września 2009r. w sprawie podjęcia realizacji 
przedsięwzięcia inwestycyjnego „ Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej  w Kruszynie" w ramach 
programu „ Moje boisko  Orlik 2012",
- Uchwała Nr XXII/140/09 Rady Gminy Kruszyna z dnia 21 września 2009r. dotycząca zmiany uchwały nr II/7/2006 
Rady Gminy Kruszyna z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym 
i sołtysom, 
-  U c h w a ł a  N r  X X I I / 1 4 1 / 0 9  Ra d y  G m i n y  K r u s z y n a  z  d n i a  2 1  w r z e ś n i a  2 0 0 9 r.  
w sprawie uchylenia uchwały nr IX/52/03 Rady Gminy Kruszyna  z dnia 9 grudnia 2003r. zmienionej uchwałą 
XXV/152/06  Rady Gminy Kruszyna z     dnia 28 kwietnia 2006r., 
- Uchwała Nr XXII/142/09 Rady Gminy Kruszyna z dnia 21 września 2009r. w sprawie przystąpienia do realizacji 
projektu „ Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" oraz 
podpisania umowy o realizacji wspólnego przedsięwzięcia, 
- Uchwała Nr XXII/143/09 Rady Gminy Kruszyna z dnia 21 września 2009r. w sprawie zmian do budżetu Gminy 
Kruszyna na rok 2009 
- Uchwała Nr XXII/144/09 Rady Gminy Kruszyna z dnia 21 września 2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania 
inwestycyjnego p.n. „ Przebudowa kotłowni węglowej zlokalizowanej w budynku Szkoły Podstawowej 
w miejscowości Jacków".

Uchwały Rady Gminy Kruszyna podjęte na sesji w dniu 21 września 2009rUchwały Rady Gminy Kruszyna podjęte na sesji w dniu 21 września 2009r

Uchwały Rady Gminy Kruszyna podjęte na sesji w dniu 29 października 2009rUchwały Rady Gminy Kruszyna podjęte na sesji w dniu 29 października 2009r

OGŁOSZENIEOGŁOSZENIE
W związku z nieobecnością pracownika prowadzącego sprawy dotyczące: ewidencji ludności, działalności gospodarczej

 i obsługi Rady Gminy, zakres obowiązków na tym stanowisku został powierzony następującym pracownikom:

- Prowadzenie ewidencji ludności,
- Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowań i wymeldowań,
- Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych,
- Prowadzenie ewidencji pobytu czasowego cudzoziemców,
- Zakładanie, prowadzenie i aktualizacja kart KOM, spraw związanych z  systemem PESEL 
- Prowadzenie elektronicznego systemu ewidencji ludności,
- Udzielanie informacji i udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych i zbioru PESEL podmiotom przewidzianym prawem,
- Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- Przygotowywanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży,
- Prowadzenie ewidencji punktów sprzedaży alkoholu,
- Wyliczanie i windykacja opłat związanych z handlem wyrobami alkoholowymi, ustalenie liczby punktów i warunków sprzedaży 
napojów alkoholowych
- Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

- Ewidencjonowanie działalności gospodarczej na terenie gminy,
- Współdziałanie z samorządem gospodarczym, organizacjami pracodawców i przedsiębiorców,
- Wydawanie, odmowa wydania i cofanie zezwoleń i koncesji,
- Kontrola przestrzegania przepisów prawa przez przedsiębiorców,
- Powiadamianie organów administracji rządowej oraz właściwych organów jednostek samorządu terytorialnego o wykonywaniu 
działalności gospodarczej niezgodnie z przepisami ustawy,
- Sprawy prowadzenia targowisk, ich lokalizacji i regulaminów,
- Udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne w zakresie drobnej 
wytwórczości.

Pani Helena Kubala (pokój nr 5) załatwia sprawy:

Pani Magdalena Lecińska (pokój nr 5) załatwia sprawy:

Sprawy z zakresu obsługi Rady Gminy prowadzi Pani Małgorzata Wierzbicka (pokój nr 7) i Pani  Urszula Wasiel (pokój 
nr 18)

W dniu 29 października br. Na XXII Sesji Rady Gminy podjęto następujące uchwały: 
- Uchwała Nr XXIII/145/09 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 października 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia  z Powiatem Częstochowskim dotyczącego realizacji zadania w zakresie zarządzania 
kryzysowego pod nazwą „ Rozbudowa systemu wywoływania syren (DSP-52)”
- Uchwała Nr XXIII/146/09 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały 
nr XVIII/117/08 Rady Gminy Kruszyna z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego 
p.n. „Rozbudowa sieci kanalizacji w Gminie Kruszyna obejmująca miejscowość Widzów i część Teklinowa”
- Uchwała Nr XXIII/147/09 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych
- Uchwała Nr XXIII/148/09 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 października 2009r.  w sprawie opłat za świadczenia 
w przedszkolach publicznych prowadzonych  przez  Gminę  Kruszyna
- Uchwała Nr XXIII/149/09 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 października 2009r.  w sprawie zmian do budżetu Gminy 
Kruszyna na rok 2009
- Uchwała Nr XXIII/150/09 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 października 2009r.  w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Policji

W dniu 29 października br. Na XXII Sesji Rady Gminy podjęto następujące uchwały: 
- Uchwała Nr XXIII/145/09 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 października 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia  z Powiatem Częstochowskim dotyczącego realizacji zadania w zakresie zarządzania 
kryzysowego pod nazwą „ Rozbudowa systemu wywoływania syren (DSP-52)”
- Uchwała Nr XXIII/146/09 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały 
nr XVIII/117/08 Rady Gminy Kruszyna z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego 
p.n. „Rozbudowa sieci kanalizacji w Gminie Kruszyna obejmująca miejscowość Widzów i część Teklinowa”
- Uchwała Nr XXIII/147/09 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych
- Uchwała Nr XXIII/148/09 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 października 2009r.  w sprawie opłat za świadczenia 
w przedszkolach publicznych prowadzonych  przez  Gminę  Kruszyna
- Uchwała Nr XXIII/149/09 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 października 2009r.  w sprawie zmian do budżetu Gminy 
Kruszyna na rok 2009
- Uchwała Nr XXIII/150/09 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 października 2009r.  w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Policji
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W  b u d ż e c i e  g m i n y  
zbliżającego się właśnie do  
końca 2009 roku przeznaczono, 
jak nigdy dotąd prawie 5 mln zł 
na inwestycje i  remonty. 
Co zatem przyniesie on lokalnej 
społeczności?

P r z e b u d o w a  d r o g i  
w Bogusławicach. Remont 
nawierzchni na odcinku 1,2km, 
rowy odwadniające, odcinek 
c h o d n i k a  i  k a n a ł u  
odwadniającego. Koszt 485tys. 
zł , z czego połowa to dotacja 
z NPPDL.
Kanalizacja Osiedla Widzów 
i część Teklinowa. Powstaje 4km 
sieci kanalizacyjnej i 103 
przyłączy do nieruchomości. 
Zadanie realizowane jest w cyklu 

dwuletnim. Koszt 3464tys. zł, z czego 2468tys. zł pokryjemy z preferencyjnej a nawet 
częściowo umarzalnej pożyczki z WFOŚiGW. Na dziś zadanie zaawansowane w 20%. 
Dodatkowe ujęcie wody dla wodociągu gminnego na bazie studni komunalnej 
w Lgocie. Wykonane zostały ciągi technologiczne i połączenia z istniejącym ujęciem 
w Kruszynie. Wykonawca oczekuje na zamówione urządzenia technologiczne 
i pracuje nad zestrojeniem sterowania obu ujęć. Koszt wyniesie 458tys. zł. 
Nakładki asfaltowe na drogach gminnych i powiatowych: nawierzchnie na 
ul. Ogrodowej w Kruszynie, ul. Kościelnej w Widzowie, ul. Ogrodowej w Lgocie 
i drodze do przystanku PKP w Jackowie. Przy dotacji z FOGR przebudowano drogę na 
Hubach w Kruszynie. Łącznie kosztem 663tys. zł. ułożono 2,6km nowych nawierzchni. 
Był czas żużla na drogach, potem frezu  musiał przyjść czas asfaltu.

Trzeba wspomnieć o powiatowych zadaniach drogowych. W końcu 
dofinansowanych pół na pół przez gminę. Ułożono 1,9km nakładek bitumicznych na 
drodze Kruszyna  Widzów, Wikłów  Łęg oraz ul. Kościelnej w Kruszynie. Koszt 
remontów 384tys. zł, z czego gmina pokryła 100tys. zł. W trakcie jest przebudowa 
ul. Żwirki i Wigury w Widzowie. Będzie kryty kanał odwodnieniowy, nowa nawierzchnia 
i chodnik na długości 2,0km. Koszt zadania przekroczy 2,6mln zł, z czego środki unijne 
1,6mln zł, a resztę po połowie pokryją Starostwo i Gmina.
Przebudowa drogi Lgota Mała-Jacków-Zdrowa. To prawie 4km nowego asfaltu. 
Starostwo otrzyma dotację z FOGR, a także 400tys. zł dofinansowania z gminy.
Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kruszynie. Koszty do poniesienia przez dwa lata 
977tys. zł, z czego 830tys. zł dotacja ze środków unijnych.
Kończymy przebudowę kotłowni w Szkole w Jackowie kosztem 153tys.zł. 
Przebudowana została szatnia na oczyszczalni w Widzowie, wybudowano trybuny na 
boisku w Widzowie (132szt. siedzisk). Wykonserwowano odcinek Strugi w Kruszynie, 
rowy w Babach i Widzowie. Łącznie 1,2km.
Z gminnej dotacji OSP w Kruszynie zakupiła dodatkowy samochód pożarniczy, 
w Jackowie wykonano nowy dach remizy. W Widzowie i Lgocie powstały nowe place 
zabaw. Oba dotowane w połowie, a środki ze zwróconej dotacji wystarczą na budowę 
trzeciego. 
Ogłoszony został przetarg na rozbudowę oświetlenia ulicznego, na co przeznaczono 
240tys. zł. 
Zaawansowane są prace nad przyszłorocznym budżetem. Niestety! Wszystko 
wskazuje, że kolejny rok nie będzie już tak „urodzajnym”. Zmniejszone zostały udziały 
w podatkach rządowych, subwencje i dotacje na zadania, które gmina i tak musi 
realizować. Subwencji oświatowej nie wystarczy nawet na rosnące co roku płace 
nauczycieli. A gdzie personel pomocniczy, ogrzanie i utrzymanie budynków, gdzie 
przysłowiowa tablica i kreda do niej?
Spadek urzędowej ceny żyta to prawie o 100tys. zł niższy podatek rolny. Podobnie 
z podatkiem leśnym. Podatku od nieruchomości Rada Gminy nie zdecydowała się 
podnieść. Wiadomo  zbliża się rok wyborczy!
A niewidzialna ręka rynku ciągle winduje ceny energii, opału, paliw, usług…

Wszystko wskazuje, że wiele oczekiwanych, a nawet przygotowanych 
przedsięwzięć pozostanie nadal w sferze zamierzeń. Dobrze, że na pociechę 
pozostaną wspomnienia udanego roku 2009 i jego trwały ślad w gospodarce gminy.

■

Bogusław Mielczarek - Wójt Gminy
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„O roku ów…”
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Informacje urzędowe

FUNDUSZ SOŁECKI
Małgorzata Wierzbicka

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009r o funduszu sołeckim, Uchwałą z dnia 26 czerwca 2009 roku Nr XXI/134/09 Rady Gminy 
Kruszyna, zostały wyodrębnione w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki.
Do 30 września 2009r obowiązkiem sołectw było złożenie wniosków na zadania do wykonania w ramach funduszu sołeckiego.
Wpłynęły następujące wnioski:
1. Sołectwo Bogusławie  odnowienie podłogi w budynku remizy OSP. Wartość zadania określona została na kwotę 31 700zł. Wobec 
przekroczenia środków dla sołectwa Bogusławie, inwestycja realizowana będzie przez okres dwóch lat budżetowych. W roku 2010 wykonane 
zostanie zerwanie podłogi, ocieplenie i zrobienie wylewki. W roku następnym pozostałe prace tj. zakup i położenie płytek.
2.Sołectwo Lgota Mała remont tynku z budynk uszkoły i zakonserwowanie go na dalsze lata.Pomalowanie szkoły 
z zewnątrz. Koszt zadania skalkulowano na kwotę 19 053,40zł.
3. Sołectwo Łęg - Kijów izolacja termiczna stropu wełną mineralną i wykonanie sufitu z płyt PCV oraz demontaż drewnianej podłogi, wykonanie 
podłożabetonowego,izolacjitermicznej i przeciwwilgociowej oraz ułożenie płytek. Koszt wykonania prac określono na kwotę 7 266,54zł.
4. Sołectwo Widzów zakup urządzeń na plac zabaw przy  ul. Brzozowej: huśtawka łańcuchowa, huśtawka równoważna, piaskownica, zwierzaki 
na sprężynie, karuzela. Koszt urządzeń wyszacowano na kwotę 12 000zł.
Resztę funduszu sołeckiego, tj. kwotę 12 300zł sołectwo Widzów chce przeznaczyć na przygotowanie miejsca do występów artystycznych 
w czasie organizowania festynów na boisku sportowym przy ul. Sportowej.
5. Sołectwo Widzówek  zakup działki nr 135/5 o powierzchni 0,44ha, stanowiącej obecnie własność Agencji Nieruchomości Rolnych. 
Przedmiotowa działka będzie w przyszłości przeznaczona na zbudowanie placu zabaw dla dzieci zamieszkałych w Widzówku.
6. Sołectwo Wikłów  ogrodzenie placu zabaw oraz urządzenie boiska do piłki plażowej. Całość zadania określono na kwotę 
9 235,06zł.
7. Sołectwo Baby  odbudowanie i modernizacja rowu na odcinku od zbiornika wodnego do drogi powiatowej Jacków  Zdrowa oraz w kierunku 
lasu. To zadanie sołectwo chce zrealizować za kwotę 10 000zł. Następnie za kwotę 1 500zł sołectwo chce zakupić specjalne obuwie dla strażaków, 
które poprawi bezpieczeństwo w czasie akcji ratowniczych. Kwotę 745zł sołectwo przeznaczy na zakup pomocy naukowych dla uczniów Szkoły 
Podstawowej w Jackowie.
8. Sołectwo Pieńki Szczepockie  zakup wiaty przystankowej oraz położenie kostki brukowej pod wiatą. Na ten cel sołectwo chce przeznaczyć 
wszystkie środki z funduszu sołeckiego, które wynoszą 6 902zł. 
9. Sołectwo Jacków  remont strażnicy OSP 10 000zł, 3518,73zł sołectwo przeznaczyło na potrzeby Szkoły Podstawowej tj. na zakup pomocy 
dydaktycznych, lektur szkolnych, drabinki sznurkowej na plac zabaw, zabawki do przedszkola oraz 5 000zł na konserwację rowu melioracyjnego.
10. Sołectwo Kruszyna  wykonanie dokumentacji kosztorysowo  projektowej dla zadania: budowa boiska przy Szkole Podstawowej w ramach 
programu „Moje Boisko  Orlik 2012”. Kwota 24 000zł.
11. Sołectwo Teklinów  wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej. Na ten cel przeznaczono 13 293zł.
Wykonanie powyższych prac spowoduje poprawę estetyki i funkcjonalności sołectw, przyczyni się do poprawy życia mieszkańców. 
Na najbliższej sesji Rady Gminy powyższe wnioski będą przedstawione radnym.                                                                                              ■

Bo tym są plany urządzenia lasów niepaństwowych, 
przygotowywane przez firmę TAXUS na zlecenie Starostwa 
Powiatowego w Częstochowie - w uproszczeniu. Plany te 
składają się z części opisowej, w której zawarte są 
spostrzeżenia taksatora z wizji na gruncie, zapisane w wielu 
bardziej i mniej oczywistych parametrach (jak powierzchnia, 
wiek siedliskowy, typ lasu, bonitacja, zwarcie, itp), które 
wprawnemu  leśnikowi potrafi uzmysłowić, na odległość 
przybliżony wygląd lasu oraz zalecenia hodowlane, które 
trzeba wykonać w ciągu okresu obowiązywania planu. I tak np. 

3zapis   dla oddziału 1g o, brzmi TP - 14m /ha, oznacza, że 
trzeba wykonać trzebież późną o intensywności pozyskania 

314m  masy drzewnej z 1 hektara. Należy jednak pamiętać, że 
jednostki taksacyjne, rzadko zgadzają się z przebiegiem 
działek jednego właściciela i masa drzewna dzieli się na 
wszystkich właścicieli działek, w tym oddziale. 

Plany urządzania lasu wpływają również na 
naliczanie podatku leśnego, ponieważ określa się w nich wiek 
lasu, a lasy do lat 40 są ustawowo zwolnione z podatku.

Projekty planów urządzania lasów zostaną 
w y s t a w i o n e  w  U r z ę d z i e  G m i n y  K r u s z y n a  
w listopadzie(dokładna data zostanie podana na osobnych 
obwieszczeniach). Zainteresowani mogą składać wnioski, co 
do zapisów w przyszłym planie.
Należy pamiętać o tym, że plany urządzania lasu 
sporządzane są raz na 10 lat i nie zauważony błąd może 
przeszkadzać bardzo długo w korzystaniu z własnego lasu. 
Ponadto w planie urządzania lasu są przewidziane również 
Inne zabiegi (nie związane z pozyskaniem drewna), takie jak 
odnowienia, nasadzenia podszytów, czyszczenia własne, 
które właściciel powinien wykonać, aby nie dopuszczać do 
pogorszenia stanu sanitarnego lasu. 

Warto się tym zaleceniom przyjrzeć i stosować się do 
nich, jeśli chcemy, aby surowiec drzewny mogły pozyskiwać 
również Nasze dzieci.  ■

INSTRUKCJA OBSŁUGI LASU
Marcin Tarnowski

Powiatowe zawody 

sportowo-pożarnicze 

12 września 2009r.

W dniu 12 września b.r. w Hucie Starej odbyły się 

VI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze. Naszą gminę 

reprezentowali druhowie z jednostki OSP Łęg, zwycięscy 

tegorocznych zawodów gminnych.

Pierwszą konkurencję, sztafetę pożarniczą z 

przeszkodami ukończyli na 3 miejscu. W klasyfikacji 

generalnej również zajęli trzecie miejsce zdobywając 

puchar. OSP Łęg jest pierwszą jednostką z naszej gminy, 

która w zawodach powiatowych znalazła się na podium.       ■

Piotr Włodarczyk

GRATULUJEMY!

październik 2009  
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Sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym, 
tj. od dnia 26 czerwca 2009 do dnia 21 września 2009r 

- Zarządzeniem Nr 0151-1/13/09 Wójta Gminy Kruszyna 
z dnia 31 lipca 2009r. zwiększono dochody i wydatki poprzez 
wprowadzenie dotacji na akcję kurierską z przeznaczeniem na 
wynagrodzenia o kwotę 1300 zł, na dożywianie dzieci o kwotę 
2 134,00zł, na wyprawkę szkolną o kwotę 8 495zł oraz zmniejszono 
dotację na zasiłki celowe, zmniejszenie o 2 026,00zł. Tym samym 
zarządzeniem dokonano przeniesienia w zakresie wydatków 
bieżących w szkole Widzów (zabrakło już na energię (5.000zł) i na 
remont parkietu w salach (13 330zł) oraz 5 800zł przeniesiono 
z wydatków bieżących na inwestycyjne  zakup zmywarki 
w przedszkolu w Kruszynie.

- Zarządzeniem Nr 0151-1/15/09 Wójta Gminy Kruszyna 
z dnia 26 sierpnia 2009r. po stronie dochodów i wydatków 
zwiększono plan o 396zł na sfinansowanie prac komisji 
k w a l i f i k a c y j n y c h  d o  a w a n s u  n a u c z y c i e l i .  
Zmieniono sposób finansowania zadań ze zleconych na własne: 
składki zdrowotne za podopiecznych - 1632zł, zasiłki stałe - 
35 789zł. Po stronie wydatków przeniesiono kwotę 33.600zł (w tym 
18. 600zł z rezerwy ogólnej) na remont kotłowni w Szkole 
Podstawowej w  Jackowie. Łączny koszt zadania to 
153.600zł.

- Zarządzeniem Nr 0151-1/16/09 Wójta Gminy Kruszyna 
z dnia 8 września 2009r.  Dokonano przeniesień w obrębie 
wydatków dla pokrycia kosztów remontów dróg - do remontu 
nakładek dołożono 87.000zł (łączny koszt zadania 450.000zł) oraz 
do modernizacji drogi na Huby 32.400zł (łączny koszt 213.000zł).

- W dniu 16.07.2009r. odebrano zadanie p.n. „Przebudowa 
drogi gminnej Kruszyna  Bogusławice”. Wartość robót 
realizowanych przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo  
Mostowych Kłobuck., ul. Wojska Polskiego 8, 42-100 Kłobuck 
wyniosła 448.886,45 zł brutto. 

-Wykonano zadanie p.n. „Remont drogi gminnej 
Nr 694506 S na odcinku dł. 220m w miejscowości Widzówek”, 
koszt remontu wyniósł 18.640,38zł brutto. Zakres robót obejmował: 
wykonanie koryta, ułożenie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa 
łamanego grubości 15cm, ułożenie warstwy wyrównawczej 
z kruszywa łamanego, uformowanie poboczy z gruntu 
rodzimego.

- Podpisano w dniu 24.06 2009r. umowę na wspólne 
finansowanie zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1116 S 
Zdrowa-Jacków-Pieńki Szczepockie”, długość nakładki na terenie 
gminy Kruszyna 3,1km natomiast na terenie gminy Kłomnice 0,7km. 
W ramach niniejszej umowy gmina przeznaczy na w/w zadanie 
400.000zł.

- Wykonano za wyburzonym budynkiem Urzędu Gminy 
Kruszyna nawierzchnię asfaltową tzw. łącznik między drogą. 
gminną a powiatową. Koszt nakładki 4983,16zł

- Ogłoszono w dniu 11.08.2009 r. przetarg na zadanie
p.n. „Remont dróg gminnych w technologii nakładek mineralno  
bitumicznych”, termin składania ofert upłynął dnia 01.09.2009r.

- W dniu 03.06.2009r. ogłoszono przetarg na zadania 
p.n. „Przebudowa i rozbudowa przychodni lekarskiej przy ulicy 
Kmicica 10 w Kruszynie”. Termin składania ofert upłynął w dniu 
03.07.2009r. Termin realizacji inwestycji do dnia 30 czerwca 2010 r. 
Zadanie dofinansowane z RPO.

- Trwają prace nad dokumentacją zadania p.n. „Budowa 
kotłowni węglowej dla zasilania budynku szkolnego w Widzowie”, 
które prowadzi Zakład Usług Projektowych Wykonawczych 
i Handlu „KOTŁOPROJEKT” mgr inż. Kazimierz Suska z siedzibą 
w Częstochowie. Koszt dokumentacji 21.350zł brutto, termin 
wykonania do dnia15 października 2009 r.

- 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. Koszt inwestycji brutto: 3.290.563,26zł. 
Termin realizacji do dnia 30.07.2010r.

- Ogłoszono w dniu 28.07.2009r. przetarg na zadania 
p.n. „Włączenie istniejącej studni głębinowej zlokalizowanej 
w miejscowości Lgota Mała w układ technologiczny istniejącego 
ujęcia wody w Kruszynie przy wykorzystaniu istniejącego 
wodociągu”. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy 

„HYDRO - MONTEX” Spółka z o.o., z którą została podpisana 
umowa w dniu 02.09.2009r. Termin realizacji inwestycji do dnia 
10.12.2009r. Koszt zadania  388 353.49zł

- W dniu 24 sierpnia br. dokonano odbioru placu zabaw 
w Widzowie przy ul. Żwirki    i Wigury. Zamontowanych zostało 
22 urządzeń zabawowych za łączną kwotę 24.999,02zł.  Wszystkie 
urządzenia posiadają wymagane certyfikaty oraz objęte są 3 letnią 
gwarancją.

- W dniu 14 września br. dokonano odbioru placu zabaw 
w Lgocie Małej. Urządzenia zamontowała firma Bilpol Kużaj Beata, 
Bil Józef Sp. j. Przedmiotowy plac zabaw zawiera te same elementy 
co plac w Widzowie.

- 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.  do 1.12.2009r. Całkowity koszt zadania 145.596,96zł.

- 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. 

- Przeprowadzono przeglądy techniczne istniejących na 
terenie gminy placów zabaw   tj. w Wikłowie, Bogusławicach 
i Teklinowie. Część prac remontowych będzie wykonana w ramach 
gwarancji natomiast część w ramach prac konserwatorskich. 
Łącznie koszt wykonania prac konserwatorskich wraz 
z malowaniem stanowi kwotę 1.775,10zł Samo usunięcie 
uszkodzonych elementów  384,30zł. 

- 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. Od miesiąca września rozpoczęły się kursy 
zawodowe. W ramach środków projektu w miesiącu wrześniu 
br.  został zakupiony: komputer wraz z oprogramowaniem, 
kserokopiarka, aparat fotograficzny, telefon komórkowy, na łączna 
kwotę 13.431zł.

- 28 lipca wysłano wnioski do Wojewody Śląskiego 
w ramach programu „Radosna Szkoła” o pomoce dydaktyczne do 
miejsc zabaw w szkole i szkolne place zabaw. Otrzymaliśmy 
dofinansowanie na pomoce dydaktyczne dla wszystkich szkół 
podstawowych po 6000zł. 

-Do dnia 15 września wpłynęło 60 wniosków 
o stypendium szkolne. Dyrektorzy szkół do 10 września 
przyjmowali wnioski o dofinansowanie podręczników dla uczniów 
klas I-III szkół podstawowych i I gimnazjum. Ogółem wpłynęły 
wnioski o dofinansowanie dla 36 uczniów na kwotę 
7 410zł.

- 12 sierpnia odbył się przetarg na dowożenie uczniów do 
szkół. Wygrała Firma „BERO” Robert Herod z Radomska. Cena 
brutto 400zł za dzień na trasie z Łęgu do Kruszyny (191zł) i trasie 
z Pieniek Szczepockich, Teklinowa, Lgoty Małej do Gimnazjum 
Widzów i z Jackowa i Bab do Gimnazjum Kruszyna (209zł).

- W okresie wakacji przeprowadzono remonty i zakupy: 
Gimnazjum Kruszyna  zakup kosiarki (2000zł), remont elewacji 
zewnętrznej (9843zł), malowanie 3 sal lekcyjnych (5200zł), 
naprawa kotłów CO ( 2766zł), Gimnazjum w Widzowie  zakup 
kserokopiarki (3800zł), radiomagnetofonów (867zł), wymiana 
instalacji elektrycznej (1500zł), remont łazienek, Szkoła 
Podstawowa w Kruszynie  malowanie pomieszczeń (8485zł), 
Szkoła Podstawowa w Jackowie  uzupełnienie sprzętu placu zabaw 
(5000zł), Szkoła Podstawowa w Widzowie  zakup kosiarki (2000zł), 
cyklinowanie  parkietu (3170zł), remont parkietu w sali 
gimnastycznej (11000zł), Zespół Lgota Mała  zakup kserokopiarki 
( 3 9 5 0 z ł ) ,  m a l o w a n i e  ( 2 6 9 5 z ł ) ,   m o n t a ż  p ł o t k ó w  
przeciwśniegowych (2220zł), instalacja odgromowa, szafki 
(1660zł), Przedszkole w Kruszynie  zakup zmywarki (5765zł), 
Przedszkole w Widzowie  zakup ksero (1210zł), wykładziny 

Małgorzata Wierzbicka
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Oświetlenie drogowe
Daniel Wieczorek

W ramach rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie 
Gminy Kruszyna ogłoszono przetarg nieograniczony na następujące 
prace: teren obsługiwany przez ENION S.A. Oddział Częstochowa 
na podstawie:
projektu budowlanego, pozwolenia na budowę w następujących 
miejscowościach: Bogusławice ul. Słoneczna, Jacków, Kruszyna 
ul. Ogrodowa, Lgota Mała ul. Krótka, Wikłów,
uproszczonego projektu budowlanego w następujących 

miejscowościach: Kolonia Baby, droga powiatowa Kruszyna  
Zdrowa, Jacków Pustkowie, Kruszyna ul. Huby, Widzów 
ul. Kościelna, Widzówek "Saternus", Widzówek droga w prawo od 
ul. Kasztanowej,
Teren obsługiwany przez PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A. Rejon 
Energetyczny Radomsko na podstawie uproszczonego projektu 
budowlanego w miejscowości Łęg droga gminna nr 694006 S. 
Termin składania ofert upływa 30.10.2009r.                     ■

październik 2009  

dywanowej  (1370zł), wymiana instalacji elektrycznej (4200zł), 
malowanie (1750zł). 

- Odnośnie wniosku złożonego do Ministerstwa  Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura 
Bibliotek” nie uzyskano dofinansowania ze względu na ograniczone 
środki finansowe Ministerstwa. Wnioskowano o kwotę 25 tys. zł.

- Zorganizowano uroczystość w 70 rocznicę „Krwawego 
Poniedziałku” w Kruszynie z licznymi imprezami towarzyszącymi. 
Na zorganizowanie ww. uroczystości udało się pozyskać 4000zł 
sponsoringu.

- Zamontowano i odsłonięto tablicę pamiątkową w Szkole 
Podstawowej w Jackowie, ku czci pomordowanych mieszkańców 
Jackowa i Bab 4 września 1939r.- koszt tablicy to 484zł. 

- Zamontowano klimatyzację w 5-ciu pomieszczeniach 
biurowych Urzędu Gminy w kwocie 22.856zł. Umowa obejmuje 
gwarancję na okres 24 miesięcy wraz z przeglądem i konserwacją 
2 razy  w roku.

- W dniu 13.07.09r zawarta została umowa z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Częstochowie na zorganizowanie robót 
publicznych dla trzech osób na okres od 03.08.09r. do 18.12.09r. tj. 

- W dniu 25.08.09r. zawarta została umowa 
z Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie na zorganizowanie 
stażu od dnia 01.09.09r. do 28.02.10r. 

Poniesiono następujące wydatki w budżecie gminy na 
finansowanie działalności OSP w okresie od 01.01.09 do 16.09.09:
- OSP Bogusławice  zakup motopompy pływającej Niagara 
(dofinansowanej kwotą 4.815zł przez WFOŚiGW) (2.515zł), 
badanie techniczne sam. strażackiego (204 zł); 
- OSP Jacków  zakup 180l. oleju napędowego (684 zł), 65l. etyliny 
(300zł), wymiana poszycia dachowego remizy strażackiej wraz 
z nadzorem budowlanym (18.910 zł); 
- OSP Kruszyna  zakup 365l. oleju napędowego (1.380zł), 26l. 
etyliny (120zł), przekazanie dotacji na zakup samochodu 
pożarniczego (80.000 zł), rejestracja i ubezpieczenie zakupionego 
sam. Magirus (625zł); 
- OSP Lgota Mała  51l. oleju napędowego (200zł), 20l. etyliny 
(82zł); OSP Łęg  refundacja zakupionej energii elektrycznej 
(36,16zł); OSP Widzów  zakup 90l. oleju napędowego (353 zł), 61l. 
etyliny (300 zł).
 51l. oleju napędowego (200zł), 20l. etyliny (82zł); 

Sprawozdanie z działalności wójta...
Ciąg dalszy ze str.5

- OSP Łęg  refundacja zakupionej energii elektrycznej (36,16zł);
- OSP Widzów  zakup 90l. oleju napędowego (353 zł), 61l. etyliny 
(300 zł).

- Została wykonana konserwacja rowu w miejscowości 
Baby na długości 370mb.Koszt zadania  - 2.519,59zł.

- Wykonana została konserwacja wraz z umocnieniem 
cieku wodnego „K-1” na długości 135mb. Koszt zadania 
- 23.645,17zł. 

- Wykonana została konserwacja rowu „R - W” 
znajdującego się w Widzowie, na długości 700mb. Koszt zadania  
5.207,74zł. 

- Zakupione zostały tablice z nazwami ulic oraz znaki 
drogowe, które są zamontowane przez pracowników gospodarczych 
Urzędu. Koszt zakupu    4.251,55zł.

- Zawarto umowę najmu od 02 września 2009r. na lokal 
mieszkalny w budynku ośrodka zdrowia w Kruszynie przy 
ul. Kmicica 10 m 1 z nową lokatorką na czas  trwania stosunku pracy 
z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kruszynie.

- Wydano 119 zaświadczeń o braku planu i przeznaczeniu 
wynikającym z obowiązującego studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wydano 12 decyzji 
o warunkach zabudowy.
-  W wyniku zapytania o cenę wyłoniono firmę która ma wykonać 
przebudowę szatni w oczyszczalni ścieków w Widzowie na szatnie 
przepustową (zgodnie z zaleceniami PIP). Jest to firma Zakład UPH 
Grzegorz Kołaczkowski Widzów ul. Żwirki i Wigury 35. Prace 
związane z przebudową opiewają na 14 095,27zł i obejmują: 
budowę ścianki dzielącej szatnie z naświetlem, montaż 2szt. stolarki 
drzwiowej, przeniesienie brodzika i umywalki, przeróbki 
w instalacjach wodnej, elektrycznej i kanalizacyjnej, uzupełnienie 
pokryć ścian  i sufitów oraz powłok malarskich.

- W ramach robót publicznych wykonywano następujące 
prace: montaż znaków i nazw ulic, oczyszczenie rowu w Kruszynie, 
prace przygotowawcze do uroczystości 4 września i obsługa 
imprezy, Wykoszenie i odkrzaczanie w miejscowościach Kijów 
i Łęg (pustkowie, Żory), odkrzaczenie drogi do przysiółku Saternus 
w Widzówku, usuniecie gałęzi wchodzących w pas drogowy 
w miejscowości Baby (pierwsza droga w kierunku wsi)

-  Wykonano dokumentację projektową odcinka 
wodociągu na ul. Wspólnej w Widzowie (110mb sieci bez 
przyłączy). Projekt wykonała firma  GLOSAN cena umowna 3050zł.

`                  ■

INTERNET DLA WSZYSTKICH
Piotr Włodarczyk

„ Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego  E-region częstochowski"   Projekt ustawy o wspieraniu rozwoju 
usług i sieci szerokopasmowych w telekomunikacji zakłada, że budowa infrastruktury telekomunikacyjnej będzie należeć do zadań własnych 
gminy. Oznacza to, że samorządy będą musiały zapewnić mieszkańcom dostęp do szerokopasmowego Internetu i telefonu (projekt autorstwa 
Ministerstwa Infrastruktury i Urzędu Komunikacji Elektronicznej)

Wychodząc naprzeciw temu, powstał projekt E-Region Częstochowski, który zasięgiem ma objąć wszystkie gminy powiatów: 
częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego.

Celem projektu jest umożliwienie dostępu do szerokopasmowych usług teleinformatycznych dla wszystkich mieszkańców i tym 
samym zlikwidowanie tzw. białych plan dostępu do sieci.
By to zrealizować, planowane jest doprowadzanie do każdej z gmin biorących udział w projekcie kabla światłowodowego zakończonego 
urządzeniami dostępowymi.

Finansowanie projektu przewidziane jest na lata 2010 - 2012, przy współfinansowaniu zewnętrznym na poziomie 85% z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wkład własny Lidera  miasta Częstochowa i partnerów, czyli 30 gminy ze wspomnianych wcześniej 
powiatów to kwota 4.200.000 zł. całkowity koszt projektu przypadający na naszą gminę to 73.432 zł. W rozbiciu na poszczególne lata to kwota 
24.474 zł.                             ■
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W dniu 30 września 2009 r w Urzędzie Gminy odbyło się zebranie 
sprawozdawczo  wyborcze Związku Kombatantów i Byłych Więźniów 
Politycznych Koła Nr 24 w Kruszynie. 

Przedmiotem obrad było przedstawienie sprawozdania z działalności 
Koła za okres 4 lat, udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz 
wybór nowego Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej oraz delegata na Zjazd 
Okręgowy. Z ramienia Zarządu Okręgowego w Częstochowie przybyli : mjr Jan 
Trzciński - prezes, Cichoń Jan  z-ca prezesa, kap. Prusak Henryk. Wójta Gminy 
Kruszyny reprezentowała sekretarz - Małgorzata Wierzbicka.

Pan Tadeusz Woldon  prezes Koła nr 24 w Kruszynie oraz sekretarz Koła 
pan Pożarlik Tadeusz przedstawili sprawozdanie z działalności Koła. 
Sprawozdanie zostało przyjęte i Zarząd Koła otrzymał absolutorium. 

Wybrano nowy Zarząd Koła w składzie: pan Woldon Tadeusz  prezes 
Koła, pani Stajszczak Helena - sekretarz Koła, pan Sobczyk Stanisław - 
skarbnik Koła, pan Grząba Czesław - przewodniczący Komisji Rewizyjnej, pan 
Pawłowski Medard -  sekretarz Komisji Rewizyjnej, pan Pożarlik Tadeusz -  

członek Komisji Rewizyjne, Delegatem na Zjazd Okręgowy wybrany został pan Tadeusz Woldon.
Prezes Zarządu Okręgowego wręczył dyplom uznania za wspieranie działalności Związku Kombatantów i Byłych Więźniów 

Politycznych dla Wójta gminy Kruszyna. Dyplomy gratulacyjne otrzymali członkowie Koła. 
Tematem rozmów były głównie uprawnienia kombatanckie i wymiana spostrzeżeń w zakresie usług medycznych i opiekuńczych 

świadczonych w Polsce dla kombatantów.
Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków Koła.
Koło Kombatantów zrzesza osoby biorące udział w walce o wolność

 i demokrację. 
To między innymi dzięki Wam mamy wolna Polskę, możemy spokojnie 
pracować na rzecz lokalnego społeczeństwa. Z radością patrzeć jak nasza gmina 
się rozwija, staje się piękniejsza.
To Wy daliście podwaliny pod ta teraźniejszość. Nigdy nie zapomnimy o Waszej 
daninie dla Polski, dla nas.

Składam serdeczne podziękowania za coroczny udział wraz 
z pocztem sztandarowym w uroczystościach upamiętniających wydarzenia 
II wojny światowej.

Dziękuję za uświetnienie uroczystości. Dziękuję za to, że 
JESTEŚCIE. Życzę dużo zdrowia, radości na co dzień, wytrwałości w pracy 
społecznej na rzecz stowarzyszenia, wszystkiego najlepszego.

      ■

SPOTKANIE KOMBATANTÓW
Małgorzata Wierzbicka

Serdeczne podziękowania dla:

  H.U.T. Wojciecha Śliwakowskiego, 
Konary ul. Polna 4a właściciela 

składu opałowego 
w Konarach, ul. Polna 4a 

tel. 600 072 028 

oraz 

F.T.H.U. Ryszarda Śliwakowskiego 
właściciela Kopalni Piasku 
w Zawadzie, ul. Krótka 2, 

tel. 600 961 073 

za zasponsorowanie 

i dostarczenie piasku 

na plac zabaw w Widzowie.

Serdeczne podziękowania dla:

za zasponsorowanie 

i dostarczenie piasku 

na plac zabaw w Widzowie.

  H.U.T. Wojciecha Śliwakowskiego, 
Konary ul. Polna 4a właściciela 

składu opałowego 
w Konarach, ul. Polna 4a 

tel. 600 072 028 

oraz 

F.T.H.U. Ryszarda Śliwakowskiego 
właściciela Kopalni Piasku 
w Zawadzie, ul. Krótka 2, 

tel. 600 961 073 

Sprzedaż i dostawę energii elektrycznej
Budowa i modernizacja stacji transformatorowych

Budowa i modernizacja linii kablowych i napowietrznych
Budowa i modernizacja urządzeń oświetlenia wewnętrznego

i zewnętrznego
Budowa i modernizacja instalacji  i urządzeń elektrycznych

Usługi elektrotrakcyjne

- badanie sprzętu dielektrycznego
- pomiary elektroenergetyczne

- lokalizacja uszkodzeń oraz naprawa kabli elektroenergetycznych
- budowa instalacji odgromowych i uziemiających

- całodobowy serwis awaryjny 

inne usługi:

 

Oferuje:

Biuro Obsługi Klienta
tel/fax +48 34 376 12 18
ez7.bok@pkpenergetyka.pl

PKP Energetyka S.A.
Zakład Staropolski
42-207 Częstochowa
ul. Rejtana 41/43
Tel.  +48 34 324 9567
Fax. +48 34 323 65 36
zakład.staropolski@pkpenergetyka.pl
www.pkpenergetyka.pl

październik 2009  
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W niedzielę 13 września miało miejsce uroczyste otwarcie placu zabaw w Widzowie. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.00 
warsztatami graffiti dla dzieci, które prowadził Dariusz Paczkowski, znany ekolog z Żywca związany z Fundacją Ekologiczną „Arka”. Artysta 
który od 20 lat tworzy graffiti i bierze czynny udziałw imprezach organizowanych w całym kraju.

Warsztaty graffiti zaczęły się konkursem dla dzieci, które na kartkach papieru rysowały bajkowe postaci, zwierzątka i przedmioty. 
Rysunki były formą projektu ozdobienia muru ogradzającego plac zabaw. Po kilkudziesięciu minutach dzieci wybrały spośród swoich rysunków 
te, które najbardziej im się spodobały i korzystając z pomocy Pana Dariusza malowały je sprayem na betonowym płocie. Podczas malowania 
prowadzący przekazywał dzieciom informacje na temat „sztuki graffiti”, oraz prowadził rozmowy na temat przyjaźni, umiejętności współpracy
z kolegami, oraz odpowiedniego zachowania. Każde z dzieci mogło samodzielnie przyczynić się do „ożywienia” otoczenia placu zabaw.  
Warsztaty graffiti zakończyły się kilka minut po godzinie 16.00.  

Tuż po zakończeniu warsztatów graffiti rozpoczęło się oficjalne otwarcie z poświęceniem placu i uroczystym przecięciem 
wstęgi. Przecięcia wstęgi oraz poświęcenia placu dokonał Ksiądz Proboszcz z Mirowa zaproszony przez naszego duszpasterza do odprawienia 
mszy świętej odpustowej w kaplicy cmentarnej. W poświęceniu uczestniczył również ksiądz rezydent naszej parafii Piotr Mizera 
oraz ksiądz proboszcz Zbigniew Jeż. Z zaproszonych gości  w otwarciu udział wzięli: Zastępca Wójta Gminy Zbigniew Zasępa, Sekretarz Gminy   
Małgorzata Wierzbicka, Skarbnik Gminy  Ewelina Kokot, Radna Powiatowa  
Jadwiga Zawadzka, Przewodniczący Rady Gminy  Marian Klekot, oraz radni 
i sołtysi poszczególnych miejscowości. 

Przemówienia okolicznościowe wygłosili pan Zbigniew  Zasępa, pani 
Jadwiga Zawadzka, oraz w imieniu radnych i sołtysa Widzowa  radny Mariusz 
Dobrakowski. Po uroczystym otwarciu rozpoczął się piknik rodzinny z loterią 
fantową, oraz konkursami i zabawami. W czasie pikniku dzieci mogły zobaczyć
 z bliska samochód strażacki, przejechać się na kucyku, poskakać na trampolinie
 i oczywiście korzystać z urządzeń zamontowanych na placu zabaw. Podczas 
imprezy odbyły się zawody dla rodziców i dzieci, m.in. cięcie drewna na czas piłą 
ręczną, przeciąganie liny, wbijanie gwoździ na czas, żonglerka piłką, oraz wiele 
innych, które dostarczyły uczestnikom wiele radości. Kolejną atrakcją był mecz 
piłki plażowej żonaci kontra kawalerowie. Mecz był niezwykle zacięty, trwał pięć 
setów i dopiero piąty set wyłonił zwycięzców. Byli nimi kawalerowie, którzy 
w decydującym secie wygrali 16:14.  Żonaci już przygotowują się do rewanżu. 
       Oprawą muzyczną i prowadzeniem pikniku zajął się Pan Zdzisław 
Łapeta, a nad przebiegiem gier i zabaw czuwał Pan Sylwester Rorat. 
O godz. 19.30 odbyło się losowanie nagród głównych w loterii fantowej. Były to 
m.in. odtwarzacze DVD, oraz sprzęt AGD. Na zakończenie imprezy odbyła się dyskoteka dla najbardziej wytrwałych uczestników pikniku.

Tydzień po uroczystym otwarciu na placu zabaw mieliśmy kolejną atrakcję. Był to dmuchany zamek, który bezpłatnie został 

Mariusz Dobrakowski
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wypożyczony przez Pana Marcina Stachowicza. Kolejne atrakcje związane 
z nowo powstałym placem zabaw pojawią się już niebawem.

Prace nad przygotowaniem terenu pod plac zabaw rozpoczęły się 
19 czerwca i trwały z przerwami do dnia otwarcia. Kapryśne tegoroczne lato 
nieźle dało nam się we znaki. Dni upalne przemieszane z deszczowymi sprawiły, 
że w czasie budowania placu zabaw, nie jeden raz mieliśmy okazję opalić się na 
słońcu i zmoknąć podczas deszczu. Wierzę, że mieszkańcy Widzowa swoją pracą 
i poświęceniem obalili mit, że w naszej miejscowości nic nie można zrobić. 
Władze Gminy doceniły nasze zaangażowanie i wsparły nas swoją pomocą. Aby 
połączyć zabawę ze sportem z budżetu gminy wyasygnowano dodatkowe 
pieniądze na zakup siatki do piłki siatkowej, kosza do koszykówki, piłek do 
siatkówki i koszykówki, oraz sfinansowano zajęcia graffiti prowadzone przez 
Pana Dariusza. Wspólnymi siłami stworzyliśmy miejsce, gdzie nasze dzieci 
i młodzież mogą bezpiecznie przebywać. Pracownicy z firmy montującej 
urządzenia na placu zabaw stwierdzili, że jest to jeden z najładniejszych placów 
na jakich pracowali. Mając takie miejsce będziemy dążyć, aby od przyszłego roku 
organizować na placu zabaw w Widzowie gminny dzień dziecka. Miejsca 
i atrakcji dla dzieci na pewno nie zabraknie. 

Korzystając z okazji w imieniu radnych, sołtysa i rady sołeckiej Widzowa, składam gorące podziękowania dla wszystkich osób, które 
własną pracą i zaangażowaniem przyczyniły się do powstania placu zabaw w Widzowie. Przypomnę, że prace porządkowe i przygotowawcze na 
placu trwały kilkanaście tygodni. Jako radni czuliśmy ogromną radość widząc jak codziennie na powstającym placu społecznie pracowało od 
kilku do nawet dwudziestu kliku osób jednocześnie. To prawdziwy dowód na to, że mieszkańcy są żywo zainteresowani tym co dzieje się obok 
nas. To również dowód na to, że każda z osób pracujących chciała, aby powstało miejsce do którego można przyjść całą rodziną, miejsce w którym 
można usiąść, spotkać się ze znajomymi i porozmawiać. Podziękowania kieruję do młodzieży, która postanowiła zbudować boisko do piłki 
plażowej i taczkami na to boisko zwiozła ponad 40 ton piasku.
          Przy pracach związanych z budową placu zabaw udział wzięło ponad 60 osób. Poniżej mam zaszczyt przedstawić ich nazwiska. Są to: 
Ryszard Bobrowski, Piotr Pluciński, Dawid Bujak, Sławomir Kośny, Kacper 
Organa, Sławomir Postawa, Adam Kuźnicki, Fryderyk Zawadzki, Marek 
Rak, Andrzej Śliwakowski, Michał Kuźnicki, Piotr Dolniak, Piotr 
Kowalczyk, Mateusz Turek, Grzegorz Dolniak, Bartłomiej Krok, Kamil 
Wilk, Wojciech Porada, Arkadiusz Chamara, Łukasz Wilk, Wojciech Tkacz, 
Marcin Stachowicz, Paweł Dyksy, Piotr Koćwin, Marcin Owczarek, Krystian 
Dyksy, Krystian Majchrzak, Ireneusz Leśniewski, Adam Musiał, Adam 
Dolniak, Jakub Miecznikowski, Zbigniew Bujak, Mateusz Stachowicz, 
Tomasz Miecznikowski, Marcin Adamus, Wiktor Kuźnicki, Stanisław 
Łapeta, Bartek Bujak, Mateusz Zalasiński, Stanisław Bukała, Stefan 
Bartnik, Jacek Majchrzak, Jacek Kokoszczyk, Stefan Kubik, Dawid 
Majchrzak, Andrzej Kosela, Jerzy Widera, Mateusz Dobrakowski, Mariusz 
Gbór, Jerzy Zonenberg, Artur Majchrzak, Krzysztof Dobrakowski, 
Kazimierz Kosmala, Damian Kosmala, Bartek Musiał, Damian Miara, 
Paweł Gonera, Henryk Adamus, Szymon Kuźnicki, Adam Kmiecik, Mariusz 
Dobrakowski.

Podziękowania pragnę złożyć również następującym osobom: Panom: 
Wojciechowi i Ryszardowi Śliwakowskim właścicielom kopalni piasku 
w Rudzie za nieodpłatne dostarczenie ponad 40 ton piasku na boisko do piłki plażowej, Panu Jerzemu Zonenbergowi za drewno na ławeczki 
znajdujące się obok boiska do piłki plażowej i ogniska, Panu Stefanowi Kubikowi za wykonanie robót związanych z przygotowaniem desek na 
ławeczki, Panu Radnemu Radosławowi Maciejewskiemu z Łęgu za piasek rzeczny wykorzystany do wywiezienia terenu obok boiska do piłki 
plażowej, Panu Kazimierzowi Kosmali za użyczenie sprzętu do transportu piasku z Łęgu na nasze boisko do piłki plażowej, Krzysztofowi 
Dobrakowskiemu za udostępnienie traktora i maszyn do prac ziemnych, oraz za dostarczenie stali na wykonanie stojaka dla rowerów, Panu 
Stefanowi Bartnikowi za wykonanie stojaka dla rowerów, oraz za planowane wykonanie stalowej konstrukcji pod altankę, Panu Szymonowi 
Bartnikowi za dostarczenie płytek chodnikowych, które zostaną  ułożone obok głównego wejścia przy stojaku dla rowerów, Panu Zdzisławowi 
Kuźnickiemu za dostarczanie zimnych napojów podczas budowy placu zabaw, Pani Jadwidze Zawadzkiej za ufundowanie piłek do siatkówki, 
Sponsorowi podkładów kolejowych, które zostały wykorzystane do wykonania ławek znajdujących się obok ogniska, oraz boiska do piłki 
plażowej, Panu Romanowi Kokoszczykowi  za przygotowanie listew do wylewki betonowej przy boisku do koszykówki, Panu Jarosławowi 
Kochowi  za udostępnienie traktora do uwałowania placu zabaw przed zainstalowaniem huśtawek, Panu Grzegorzowi Kołaczkowskiemu  za 
wypożyczenie i zamontowanie opraw oświetleniowych na czas trwania pikniku, Prezesowi Straży Pożarnej w Widzowie i Prezesowi Klubu 
Sportowego Polnia  Unia Widzów za wypożyczenie ławek, stołów, namiotów na piknik rodzinny, Stowarzyszeniu Wspólne Działanie 
miejscowości Teklinów i Pieńki Szczepockie za wypożyczenie namiotów, oraz sprzętu sportowego, Sąsiadom placu zabaw za pomoc przy 
budowie placu i boisk.

Dziękuję sponsorom nagród głównych, oraz nagród dla dzieci. Sponsorami nagród byli:  PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski 
z Częstochowy, Zakład Korona z Widzowa, Punkt Apteczny z Widzowa, sklep „Lewiatan” z Widzowa, sklep „Słoneczko” z Widzowa, 
sklep „Kamil” z Widzowa, Państwo Organa z Widzowa, Pan Andrzej Dyksy, Pan Kazimierz Musiał.
     Dziękuję Panu Zdzisławowi Łapecie za prowadzenie pikniku rodzinnego, Paniom, które upiekły ciasta na piknik rodzinny, oraz 
osobom, które zechciały nam pomóc w sprzedaży losów, kawy, herbaty, oraz kiełbasek. 
Powstanie placu zabaw w Widzowie to I etap prac. W II etapie na łące za placem zabaw planujemy budowę naturalnego lodowiska i górki dla 
mniejszych dzieci do zjeżdżania na sankach. Aby łatwiej było udźwignąć koszty budowy chcemy, aby było to lodowisko gminne dla dzieci ze 
wszystkich miejscowości. Obecnie nasza młodzież i dzieci jeżdżą na lodowisko do Częstochowy. Wybudowanie lodowiska na terenie naszej 
gminy pozwoli zaoszczędzić cenny czas i uniknąć wyjazdów. Oczywiście realizacja tego zadania nie będzie możliwa bez pomocy finansowej 
Urzędu Gminy. Dlatego kieruję prośbę do władz gminnych o pomoc w realizacji tego zamierzenia i liczę na przychylność w realizacji tego 
przedsięwzięcia.  

Na koniec składam podziękowania wszystkim osobom uczestniczącym w pikniku z okazji otwarcia placu. Dzięki Wam, ze sprzedaży 
losów, kawy, herbaty, kiełbasek udało się zgromadzić środki pieniężne, które zostaną przeznaczone na lodowisko bądź na boisko do badmintona 
i zadaszenia pod tzw. ogródek jordanowski. Z uwagi na duże zainteresowanie dzieci i młodzieży grą w siatkówkę planujemy również budowę 
drugiego boiska do siatkówki tym razem trawiastego na łące obok planowanego lodowiska.

Zapraszamy do korzystania z oddanego do użytku placu zabaw oraz boisk sportowych.                              ■
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Kolejne place zabaw w gminie

Jak co roku Urząd Marszałkowski ogłosił nabór wniosków 
w ramach konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi (była to już 
VI edycja konkursu). Przypominając niezmieniające się zasady 
konkursu należy zaznaczyć iż był on skierowany wyłącznie do 
społeczności lokalnych zamieszkujących obszary wiejskie, 
w miejscowościach gdzie liczba mieszkańców nie przekracza 
5.000, uprawnieni mogli złożyć tylko dwa wnioski przy czym 
real izacja przedsięwzięcia musiała mieć miejsce 
w miejscowości, która dotychczas nie otrzymała dofinansowania, 
dotacja mogła wynosić od 5.000 zł do 20.000 zł  wielkość dotacji 
nie mogła przekroczyć 50% wartości projektu.

W ramach konkursu złożone zostały dwa wnioski: wnioski:
- „Budowa placu zabaw w miejscowości Widzów" 
- „Budowa placu zabaw w miejscowości Lgota Mała. 
Dofinansowanie uzyskały oba wnioski.
Pierwszy został wsparty kwotą 16.000 zł, drugi natomiast- 
16.437,50 zł.

Duże znaczenie przy ocenie wniosków  miało właściwe uzasadnienie doboru zadania i potrzeby jego realizacji oraz 
stopień zaangażowania społeczności lokalnej w realizację zadania - wkład robocizny mieszkańców (wyrównanie 
terenu, wykarczowanie uschniętych drzew czy wykoszenie trawy). Łącznie wkład mieszkańców został wyceniony na 
kwotę 8.956,72 zł. 

Urządzenia zabawowe dostarczyło i zamontowało 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „BILPOL" 
z Chorzowa. Wszystkie urządzenia zabawowe objęte są 
3 letnią gwarancją a materiały i produkty wykorzystane do 
wykonania urządzeń posiadają wymagane certyfikaty.    
Urządzenia zabawowe zamontowane na każdym placu: wieża 
duża z dachem, wieża duża bez dachu, wejście na podest 
wieży - trap, zjeżdżalnia metalowa, piaskownica o wymiarach 
3 x 3 m.., mostek ruchomy, przeplotnia z drążków, 2 huśtawki 
wagowe Kiwak, 3 ławki  z oparciem, 3 kosze na śmieci, 
2 huśtawki sprężynowce,  huśtawka podwójna (2 siedzenia 
koszykowe), huśtawka podwójna (siedzenia gumowe płaskie), 
zestaw do przewrotów, karuzela, regulamin placu zabaw. 
Urządzenia zostały rozmieszczenie z uwzględnieniem stref 
bezpieczeństwa.    ■

Joanna Normont-Tarnowska

W bieżącym roku odbyły się 4 przetargi na zbycie 
14 nieruchomości (18 działek)  mienia gminnego.
W dniu 30 lipca 2009r. odbyły się przetargi  nieograniczone na 
sprzedaż:
- nieruchomości niezabudowanej we wsi Baby tj. działki nr 329 
o pow. 0,27ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 
21.137zł + 22%VAT. Działka została sprzedana za kwotę 
26.095,80 zł.
- ośmiu działek  przeznaczonych pod zabudowę letniskową, 
położonych we wsi Kijów. W ramach tego przetargu zostało 
nabywców znalazły 3 działki oznaczone numerami 
ewidencyjnymi :166/49  pow. 0,1121ha za kwotę 24.500zł., 
nr 166/50  o pow. 0,1039ha  za kwotę 21.800zł., nr 166/52
o pow. 0,1347ha za kwotę 28.120zł. 

Działki o nr 166/62 o pow. 0,1172ha,  nr 166/63 
o pow. 0,1191ha,  nr 166/64 o pow. 0,1189ha, nr 166/48 
o powierzchni 0,1289ha, nr 166/51 o pow. 0,0934ha, nie 
zostały sprzedane z uwagi na brak chętnych bądź odstąpienia 
od przetargu. Ceny wywoławcze działek które nie znalazły 
nabywcy  kształtowały się w przedziale  19.448zł -  24.625zł 
(netto).

W dniu 3 września 2009r.odbył się IV przetarg 
pisemny nieograniczony na sprzedaż Nieruchomości 
zabudowanej, , położonej we  wsi Baby nr 41 oznaczonej 
numerami ewidencyjnymi 331, 902 i 903 o łącznej 

Sprzedaż Działek

pow. 0,19ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 
165.000zł. W wyznaczonym terminie złożono 2 oferty 
w terminie podanym w ogłoszeniu, które zostały 
zakwalifikowane do przetargu.  Nabywcą została osoba, która 
zaoferowała najwyższą cenę - 180.100zł. Akt notarialny w tej 
sprawie z przyczyn niezależnych od Gminy nie został jeszcze 
spisany.

W dniu 10 września 2009r. przeprowadzono kolejny  
ustne przetarg nieograniczony na  nieruchomości położone
 w obrębie geodezyjnym wsi Jacków, jako działki oznaczone 
numerami ewidencyjnymi: 2105/5; 679/3 o łącznej 
powierzchni 0,1370ha. Cena wywoławcza nieruchomości 
wynosiła  12.510zł. Nieruchomość sprzedano za 15.900zł 
(netto), 2105/6; 679/4 o łącznej powierzchni 0,1293ha. Cena 
wywoławcza n ieruchomośc i  wynos i ła  11.840z ł .  
Nieruchomość sprzedano za 23.000zł (netto)

W dniu 8 października odbył się I ustny przetarg  
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych 
położonych w obrębie geodezyjnym wsi Jacków, dz. nr 1477/4 
o pow. 0,2936ha. Cena wywoławcza wynosiła  4.787zł. 
Działka została sprzedana za kwotę 4.837zł,  dz. nr 1518/2
o pow. 1,1800ha.  Cena wywoławcza wynosiła  19.179zł. 
Działka została sprzedana za kwotę 19.379zł.

   ■

Maria Starostka

październik 2009  październik 2009  
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Od 1 listopada 2009r. przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również dodatek do 
zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że 
matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. (art. 7 i 18 ustawy z dnia 
6 grudnia 2008r. o zmianie ustawy  Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 31 grudnia 2008r. Nr 237, poz. 1654)
Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg ten 
nie dotyczy także osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku 
do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka przed 1 listopada 2009r.

W dniu 16 października 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2009 r. w sprawie formy 
opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka (Dz. U. Nr 163, poz. 1305). Załącznik do 
tego rozporządzenia określa wzór zaświadczenia lekarskiego niezbędnego przy ubieganiu się po 31 października 2009 r. o dodatek 
do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka oraz o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.
Wymóg dołączenia do wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka oraz o dodatek do zasiłku rodzinnego
 z tytułu urodzenia dziecka zaświadczenia lekarskiego dotyczy wniosków składanych od 1 listopada 2009 r. bez względu na termin 
urodzenia dziecka.                         ■

UWAGA! Zmiany przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatek 
do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

W dniu 23 października 2009r w Gimnazjum w Kruszynie rozstrzygnięto Konkurs na Prezentację Multimedialną. Konkurs 
skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz mieszkańców gmin: Kłomnice, Kruszyna, Mstów, Rędziny.
Uczestnicy mieli do wyboru 5 tematów: 1.Rodzina Reszków i ich kariery muzyczne, 2. Konie i muzyka  największą pasją Reszków, 
3. Śladami Reszków po najbliższej okolicy, 4. Kreacje operowe Edwarda, Jana i Józefiny Reszków, 5. Sięgnijmy do korzeni  
Borowno w historii Reszków.

Kryteria jakimi kierowało się jury było: atrakcyjne przedstawienie tematu, wykorzystanie możliwości wybranego programu 
komputerowego, oryginalny pomysł na prezentację.

A oto zwycięzcy:
w kategorii szkół podstawowych:
 I miejsce - Tomasz Gallina z SP w Wierzchowisku, II miejsce - Kinga Szyda z SP w Starym Cykarzewie, i dwa III miejsca dla Piotra 
Glanca z SP w Mstowie oraz Dominika Cecha z SP w Borownie. W tej kategorii przyznano również 2 wyróżnienia: dla Patryka  
Szymczyka z SP w Starym Cykarzewie i Krystiana Witkowskiego z SP w Borownie.

w kategorii gimnazjów:
I miejsce - Paulina Koza i Justyna Bilińska z Gimnazjum w Konarach, II miejsce - Anna Wieczorek z Zespołu Szkół 
w Rzerzęczycach, III miejsce - Monika Dąbrowska z Gimnazjum w Mykanowie. Wyróżnienia otrzymali: Karolina Mielczarek 
z Gimnazjum w Kłomnicach, Joanna Koza i Katarzyna Łęgowik z Gimnazjum w Kłomnicach, Sabina Leciak z Zespółu Szkół 
w  Mstowie.                        ■

Najlepsza Prezentacja Multimedialna
Marzanna Janeczek

Zwycięzcom gratulujemy!!!

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” funkcjonująca  na terenie Twojej gminy serdecznie 
zaprasza na bezpłatne szkolenia na temat możliwości pozyskania funduszy na rozwój Twojej miejscowości i okolic pn. 
„Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju - Małe projekty”
       Jeżeli masz ciekawy pomysł do realizacji, a nie wiesz jak napisać projekt i uzyskać dofinansowanie skorzystaj z naszej oferty.
       Na warsztatach prowadzonych przez p. Justynę Dymek z Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego dowiesz się:
- Jak napisać wniosek o dofinansowanie       
- Na jakie działania możesz pozyskać pieniądze
- Jakie są zasady oceniania wniosków przez LGD

Mammy cztery główne działania, w ramach których będzie można pozyskać środki finansowe na realizację różnorodnych 
przedsięwzięć: Odnowa i rozwój wsi, Małe projekty, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw. O środki mogą ubiegać się osoby fizyczne, prawne, rolnicy, szkoły, organizacje pozarządowe np. OSP, 
stowarzyszenia, fundacje, instytucje kultury, kościoły. Szczegółowe informacje Szczegółowe informacje można uzyskać biorąc 
udział w jednym z niżej wymienionych szkoleń.
        Szkolenie odbędzie się dn. 12.11.2009r.  ( czwartek)  w godz. 17:30  20:00  w Gimnazjum im. Bohaterów Września 
w Kruszynie, ul. Pocztowa 2.
       Istnieje możliwość uczestniczenia w szkoleniu w innych terminach umieszczonych poniżej: 
- Kłomnicach  13.11.2009r.(piątek) w godz. 16:00 - 18:30 sala sesyjna Urzędu Gminy  (w budynku nad komisariatem policji)  
ul. Strażacka 20  
- Miedźnie  - 19.11.2009r. (czwartek) w godz. 17:30  20:00 Gminny Ośrodek Kultury  ul. Filipowicza 5.
- Mykanowie - 20.11.2009r.( piątek) w godz. 15:00  17:30 sala przyjęć „Jamajka” w budynku OSP ul. Częstochowska 3, 
- Rędzinach  20.11.2009r. (piątek)  w godz. 18:00  20:30 Hala Sportowa  ul. Działkowiczów 20

ZAPRASZAMY!

ZAPROSZENIE

Ewa Ogrodnik



mieć zapis h8H (h8W gdy promujemy pionka na wieżę). Jeżeli 
chcemy zapisać promocję pionka z pola g7, który wcześniej zabija 
czarną wieżę znajdującą się na polu f8 to powinniśmy to zrobić 
w taki sposób: g:f8H (g:f8S gdy promujemy pionka na skoczka).

Szach jest oznaczany przez dodanie znaku „+" (lub słowa 
„szach") po posunięciu np. Hg4+ czy Hg4 szach, a pisząc Hg4# lub 
Hg4 mat, oznajmiamy, że daliśmy przeciwnikowi mata.

Roszadę krótką zapisujemy 0-0, a długą 0-0-0. Gdy ktoś 
zaproponuje remis zapisuje to tak: Kb1 (=) co oznacza, że po 
posunięciu królem na pole b1 gracz zaproponował remis.
W dzisiejszych zadaniach konkursowych proszę o zapisaniu 
posunięć przedstawionych na rysunkach:

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 listopada 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.                                                     ■
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Konkurs szachowy
Karol Dróżdż

W dzisiejszym numerze będę kontynuował temat o notacji 
szachowej, czyli o sposobie zapisywania partii szachowych. Pisałem 
poprzednio, że wystarczy podać nazwę bierki i pole docelowe przy 
opisywaniu posunięć, ale przypatrując się wielu sytuacjom na 
szachownicy szybko można stwierdzić, że mogą zaistnieć pozycje, 
w których takie postępowanie będzie niewystarczające. Przykłady 
przedstawiłem na rysunkach 1 i 2:

W sytuacji przedstawionej na rysunku 1 czytając zapis 
Sc4 nie możemy jednoznacznie stwierdzić, którym skoczkiem 
wykonano ruch czy z pola b2 czy z pola d2. Dlatego też takie zapisy 
gdzie należy wskazać położenie początkowe bierki będą wyglądać 
np. tak: Sbc4 gdy poszedł skoczek z pola b2 lub Sdc4 gdyby ruch 
został wykonany z pola d2. Na rysunku 2 przedstawiono podobną 
sytuację, np. posunięcia białymi wieżami na pole h7 będą wyglądały 
tak: W8h7 z pola h8 i W1h7 z pola h1.Gdyby przy wykonywaniu 
opisanych ostatnio ruchów dochodziło do zabicia bierki przeciwnika 
to ruchy zapisane byłyby następująco: W8:h7 lub W1:h7.

Gdyby podczas partii wystąpiła promocja pionka np. jak 
w sytuacji przedstawionej na rysunku 3 gdy promowany jest biały 
pionek z pola h7 na hetmana, to należy po zapisanym posunięciu 
dodać symbol litery promowanej figury, w tej sytuacji będziemy 

październik 2009  
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W tym numerze „Głosu Gminy” publikujemy opowiadanie autorstwa Ewy Rutkowskiej pt. „Zuzanna i łzy elfów”. 
Opowiadanie to zostało wyróżnione w konkursie literackim p.n. „Nasza mała ojczyzna w opowiadaniach, legendach i baśniach”.
Życzymy przyjemnej lektury!

Twórczość naszych dzieci i młodzieży

„ZUZANNA I ŁZY ELFÓW”
Ewa Rutkowska- SP w Widzowie klasa V

Dawno, dawno temu, za siedmioma lasami i siedmioma górami żyła dziewczyna o imieniu Zuzanna ze swym złym ojcem 
hrabią Henrykiem. Mieszkali oni w pięknym dworku, pośród lasów i pól. Hrabia miał stadninę koni. Chciał, żeby jego córka była 
bardzo pracowita i szlachetna. Kazał jej opiekunowi, by dopilnował, aby Zuzanna codziennie uczęszczała na zajęcia jazdy konnej. 
Była ona dobra, czuła i uczynna. Często jeździła konno. Nie chciała być surową i wybredną córką. Polubiła jazdę konną tak, jak 
swoje niezwykłe lekcje z panią Bone na temat wróżek, krasna li i elfów.

Pewnego dnia pojechała konno do lasu- świata jej magicznych postaci. Zobaczyła tam nieznajomego. Pomagał uwięzionej 
sarence. Pokłonił się i pozdrowił Zuzannę. Ona martwiła się o swojego rumaka, ponieważ kulał. Poprosiła młodego pomocnika 
leśniczego o obejrzenie nogi konia. Młodzi od razu zapałali do siebie sympatią. Koń miał duży kolec w nodze. Gdy chłopak mu go 
wyjął, rumak zaczął zajadać trawę. Zuzanna tak długo rozmawiała z Jankiem, że słońce zaczęło zachodzić. Musiała szybko wracać. 
Z uwagi na swojego ojca dziewczyna ukrywała spotkania z Jankiem. Bała się, że bogaty hrabia zabroni swojej jedynaczce miłości do 
biednego pomocnika leśniczego.

Pewnego popołudnia, przy herbatce, hrabia oznajmił córce, że ma sobie wybrać męża spośród bogatych kawalerów 
zamieszkujących pobliskie wsie. Henryk po cichu liczył na to, że Zuzanna wybierze księcia z pobliskiej miejscowości - właściciela 
dużej stadniny koni. Po ślubie młodych, z pomocą przyjaciela-czarnoksiężnika, hrabia chciał przejąć przynoszącą ogromne zyski 
stadninę.

Gdy córka przyznała się do spotkań z Jankiem, ojciec się zdenerwował. Szybko wyszedł z dworku i poszedł do chatki 
czarnoksiężnika. Planowali, jak rozdzielić Zuzannę z Jankiem. Nazajutrz dziewczyna bardzo się niepokoiła, co knują przyjaciele. 
Nie wychodzili w ogóle, tylko służba podawała im posiłki przez okno. Młoda hrabianka poszła tam. Kiedy podeszła do chatki, 
usłyszała, że eliksir wieczorem będzie gotowy, a wtedy Zuzanna nie zobaczy już Janka. Szybko dosiadła konia i pogalopowała do 
lasu. Niestety jej ukochanego nie było. Płacząc, wróciła do swojego domu. Pani Bone, gdy ujrzała ją w takim stanie, zamarła. 
Dziewczyna była zapłakana, włosy miała poplątane z liśćmi z powodu szybkiej i nieuważnej jazdy. Postanowiła opowiedzieć 
wszystko nauczycielce. Po wysłuchaniu zwierzeń Pani Bone poszła czegoś poszukać, a Zuzannie kazała doprowadzić się do 
porządku. Po kilku minutach spotkały się w stajni. Dosiadły koni i pojechały do lasu. Nauczycielka była bardzo zdenerwowana 
i powtarzała szeptem. „Tylko żeby zadziałał". Kiedy wjechały na leśną polanę, kazała się zatrzymać i zejść z koni. Zaczęła grać na 
flecie. Nagle pojawiły się elfy i wróżki. Pani Bone opowiedziała historię, jaka przydarzyła się jej podopiecznej. Spytała też, gdzie są 
krasnoludki. Podfrunęła wtedy do niej Królowa Wróżek i odpowiedziała. „Krasnale dołączyły do złych czarnoksiężników. Tak 
pomożemy Wam. Królowie elfów-Melodia i Muzyczek z ich trzema córkami i trzema synami będą płakać nad losem biednej Zuzanny. 
Ja pofrunę do Janka i schowam go w naszej Krainie. Tam go nikt nie znajdzie. Pozostałe wróżki i elfy zajmą się krasnalami. A więc do 
dzieła, a Wy, Zuzanno i Pani Bone, jedźcie do dworku i tam czekajcie na wiadomość.".
Królewska rodzina elfów zaczęła płakać, ale łez nie było widać. Dopiero gdy zobaczyli tuż koło siebie jadącego Hrabiego 
z czarnoksiężnikiem zrobiła się rzeka z ich łez. Henryk ze złym czarodziejem nie zdążyli zatrzymać koni. Wpadli do wody i nagle się 
rozpłynęli. Po Hrabim został pierścień a po czarnoksiężniku jego różdżka. Elfy uradowały się. Dały znać wróżce, że plan się powiódł. 
Wtedy wszyscy razem wyruszyli do dworku. Szczęściu nie było końca. Wróżka przeniosła wszystkich do ich krainy i tam odbyło się 
wesele hrabiny z Jankiem. Świadkami były elfy, wróżki i pani Bone. Nauczycielka została w magicznej krainie, wróżka przemieniła ją 
w księżniczkę całej krainy, która poruszała się, fruwając. Wyglądała jak przepiękna nimfa. Krasnoludki wróciły do swojej krainy, 
a Zuzanna z mężem zamieszkali w dworku przy stadninie koni. Rzeka, która powstała z płaczu elfów, została nazwana Widzówką.

Wszyscy żyli długo i szczęśliwie.                             ■

CZYSTOŚĆ na własnym podwórku
Dariusz Kruk

Utrzymanie czystości i porządku jest nie tylko 
obowiązkiem każdej gminy, ale również Jej mieszkańców, 
którzy są właścicielami położonych na jej terenie 
nieruchomości. Każdy właściciel jest zobowiązany do 
utrzymania porządku i czystości na terenie swojej 
nieruchomości.

Właściciele nieruchomości powinni zatem 
wyposażyć swoje nieruchomości w urządzenia służące do 
gromadzenia odpadów powstających w gospodarstwach 
domowych, a następnie utrzymywać je w odpowiednim stanie 
sanitarnym i porządkowym. Właściciele lub zarządcy 
nieruchomości jest również Zobowiązany do podłączenia 
posesji do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Jeżeli jest to 
możliwe, to nieruchomość musi być wyposażona w szczelny 
bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe, tj. szambo lub 
przydomową oczyszczalnię ścieków.

Obowiązkiem właścicieli, bądź użytkowników 
nieruchomości jest pozbywanie się odpadów w sposób 
zgodny z obowiązującymi przepisami, w związku z tym 

właściciel musi udokumentować, że korzysta z usług 
wykonywanych przez podmioty posiadające zezwolenie na 
wykonywanie usług usuwania opadów komunalnych. Chodzi 
o okazanie umowy i dowodów opłacenia za usługi. 
W związku z w/w obowiązkami w miesiącu październiku 
zostały zapoczątkowane kontrole utrzymania czystości 
i porządku w sprawie realizacji obowiązków wynikających 
z ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r NR 236, poz. 2008
 z późn. zm.) i regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
tereni Gminy Kruszyna - uchwała Nr XXI/135/09 Rady Gminy 
Kruszyna z dnia 26 czerwca 2009r.

O nieprawidłowościach stwierdzonych podczas 
przeprowadzanych kont ro l i ,  będą sukcesywnie  
wystosowywane pisma do Policji ze wskazaniem właścicieli 
nieruchomości, którzy  nie wywiązują się z przedmiotowych 
obowiązków, w celu wszczęcia postępowania mandatowego. 
Postępowanie mandatowe ma na celu wyegzekwowanie 
obowiązków wynikających z przywołanej na wstępie ustawy 
oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku.

Jednocześn ie  in fo rmu ję ,  że  osoby  n ie  
przestrzegające w/w przepisów podlegają sankcjom 
określonym w  art.10 .ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996r (tj. 
Dz.U. z 2005r Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)

    ■

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI 
NIERUCHOMOŚCI POD WZGLĘDEM UTRZYMANIA 

CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

październik 2009  



Głos Gminy

14

Kultura

i odtąd wszyscy uczniowie musieli chodzić do szkoły w Kruszynie.
Red: Lata 1939-1945 kojarzą się głownie z wojną. Proszę 

powiedzieć, czy w owych latach  były jakieś rozrywki?
Nie było dyskotek, zabaw. Chodziło się na tzw. „muzyki”, 
„zapoznania”. Muzyki odbywały się „po domach”, na podwórkach, 
łączkach, ewentualnie w szkole. Muzykanci grali na bębnie, 
skrzypcach i klarnecie. Grano i tańczono: polki, oberki, walczyki, 
czasami tango.... ale mało kto tańczył tango. Na takich muzykach 
często dochodziło do bójek np.: o tą samą pannę. Jak muzykanci grali 
„białego walca”, wtedy panny prosiły kawalerów do tańca.

Red: Jak wyglądały zaręczyny?
Chodził chłopak do dziewczyny  dość długo, a potem mówił „żenimy 
się”. Dziewczyna odpowiadała „no, to się żenimy”. Termin zaręczyn 
nie był wcześniej ustalany. O zaręczynach przyszła panna młoda i jej 
rodzice dowiadywali się znienacka. Zdarzało się, że podczas pracy 
w polu.... przychodzili rodzice młodego i mówili „robimy zaręczyny”, 
wtedy trzeba było wszystko rzucać i wracać do domu robić zaręczyny. 
W tamtych czasach, nie było w zwyczaju dawanie pierścionka 
zaręczynowego narzeczonej, było tylko „słowo”. Jak już wszystko 
uzgodniono, wtedy szło się do księdza dać na zapowiedzi. 
Wychodziły trzy zapowiedzi, a na czwartą niedzielę był ślub. 
Małżeństwa były wcześniej przez rodziców obmyślane. 
Im bogatszy/bogatsza tym większe szanse na dobry (bogaty) ożenek.

Red: Jak wyglądały wtedy śluby?
Śluby odbywały się w niedziele. Jak narzeczeni byli niepełnoletni, 
to rodzice musieli podpisywać oświadczenie, że wyrażają zgodę 
na małżeństwo. Wtedy bardzo młode dziewczyny wychodziły za mąż  
nawet w wieku 16 lat. Obrączki zazwyczaj były srebrne. Suknia panny 
młodej była biała, z długim rękawem i małym dekoltem, długi welon, 
a w ręku bukiet kwiatów.
Druhny miały długie, kolorowe suknie, a drużbowie garnitury. 
I druhny i drużbowie w rękach trzymali świece. Stali parami w rzędzie 
wzdłuż kościoła, a w momencie, kiedy szła młoda para po czerwonym 
dywanie, rozstępowali się na dwie strony tworząc korytarz 
z zapalonych świec.
Przed wyjściem do kościoła, w domu młodej, rodzice błogosławili 
młodych.
 Red: Jak wyglądały przyjęcia weselne?
Przyjęcia weselne odbywały się w domach. Gości weselnych było 
60 i więcej. Proszono rodzinę i sąsiadów. W domu, młodych witano 
chlebem i solą, a później ojciec młodego stał w drzwiach i każdego, 
kto wchodził częstował kieliszkiem wódki. 
Potrawy weselne gotowała kucharka. Na stołach weselnych 
królowały: kasza, kapusta z grochem, kluski, zupa, sosy do kaszy, 
kury, ciasto drożdżowe i biały ser, który był podawany zamiast 
dzisiejszego sernika. Jak młodzi wyjeżdżali do ślubu, to młoda 
częstowała dzieci ciastem. Do ślubu jeżdżono furmankami, konie 
były przystrojone bibułkami, kwiatami, które wpinano w chomąta. 
Grano takie same piosenki jak na „muzykach”.
Były również oczepiny. Wszyscy siedzieli za stołem. Starościna brała 
dwa talerze i zaczynała śpiewać przyśpiewki. Talerze podawano 
kolejno wszystkim gościom weselnym, a ci przy słowach 
przyśpiewek wrzucali do nich pieniądze. Kiedy talerze okrążyły 
wszystkich gości, panna młoda rozkładała welon i to, co zebrano 
wysypywała na welon i młodzi wychodzili liczyć pieniądze. Nie było 
wtedy w zwyczaju rzucanie welonu. Panna młoda zdejmowała welon
 i wieszała go na obrazie, który wisiał za plecami młodych. 

Red: Wróćmy do okresu przedwojennego... Przed wojną 
w Bogusławicach był majątek dworski należący do rodziny 
Lubomirskich.  Jaki był stosunek właścicieli dworu i jego 
mieszkańców do miejscowej ludności?
Ludzie we dworze nie szanowali mieszkańców wsi. Mówili o nich 
„chamy”. Jak ktoś chciał zarobić na ubranie, to chodził do dworu na 
zarobek. We dworze były 2 dziewczyny ze wsi, tzw. „przodownice”. 
One miały jeszcze jako taki szacunek u „dworskich”. Pracowały dużo 
mniej niż ci, którzy przyszli na zarobek, a lepszy szacunek i zarobek 
od pozostałych. 

Red: Jakie prace wykonywano we dworze?

BOGUSŁAWICE WE WSPOMNIENIACH MIESZKAŃCÓW WSI
W tym numerze „Głosu Gminy”, kolejny raz,  

przedstawiamy Państwu wspomnienia mieszkańców Bogusławic. 
Wspomnienia dotyczą okresu sprzed II Wojny Światowej, lat wojny 
i okupacji oraz wyzwolenia. Na rozmowę, razem z Sołtysem 
Henrykiem Kowalskim, udaliśmy się do mieszkanek Bogusławic. 
Panie: Gładysz Maria, Rybak Honorata i Zasępa Helena  zgodziły 
się z nami porozmawiać, opowiedzieć o czasach przedwojennych 
i latach okupacji. Pomimo dość sędziwego wieku, doskonale 
pamiętają tamte czasy, jak się wtedy żyło, jakie były obyczaje.

Red: Lata wojny i okupacji to trudne czasy. Proszę nam 
opowiedzieć jak wyglądały pierwsze dni wojny, kiedy Bogusławice 
zostały zbombardowane?
- Bogusławice zostały zbombardowane już Pierwszego dnia wojny 
czyli 1 września 1939r. 

Red: Czy na terenie Bogusławic była partyzantka / ruch 
oporu?
Partyzanci byli na tzw. „Klekotach”. Miejscowa ludność rozróżniała 
partyzantów i partyzanckich złodziei. Często  zdarzało się, że nawet 
sąsiedzi podszywali się pod partyzantów i kradli wszystko, co mogło 
im się przydać. Spodnie, buty, pasy do spodni. Ci prawdziwi 
partyzanci chowali się w lasach na Broniszewie. Jednym z bardziej 
znanych i zapamiętanych partyzantów był „Patyk”. Partyzantów na 
„Klekotach” Niemcy zbombardowali jesienią 1944r.
Jak  wojna  s ię  skończyła ,  to  nadleśniczego,  k tóry  
najprawdopodobniej wydał partyzantów Niemcom, rozstrzelano. 
W centrum Bogusławic w prywatnym domu u p. Dobiechów 
spotykała się męska część wsi i „politykowano”. O potajemnych 
spotkaniach mężczyzn, Niemcom doniósł szpieg, który był 
w Bogusławicach. Nazajutrz Bogusławice zostały zbombardowane. 
Podczas nalotu spaliła się żywcem 5-6 letnia dziewczynka  Marysia 
Klimczak. Zginęli również Kokoszka Antonina i Franek Kozioł. 
Postrzeleni z samolotu zostali: p. Szlęg i p. Józef Leciak.

Red: Czy w Bogusławicach w czasie wojny mieszkali Żydzi?
 - W Bogusławicach nie było Żydów. Cztery rodziny żydowskie 
mieszkały w Kruszynie. Żydzi nie uprawiali ziemi, nie hodowali 
żadnych zwierząt. Trudnili się krawiectwem i zajmowali się 
handlem. Nie byli lubiani przez miejscową ludność. 

Red: Czy tzw. „Armia Czerwona” dotarła również 
do Bogusławic i jaki był stosunek miejscowej ludności do Rosjan 
i Ukraińców w czasie wyzwolenia?
Dotarli i Rosjanie i Ukraińcy. Rosjanie rozbili gorzelnię 
w Kruszynie i nieźle popili. Na noc zatrzymali się 
w Bogusławicach. Rosjanie miejscowym nie robili krzywdy. 
Rozstrzelali natomiast Ukraińców. To stało się w tym miejscu, gdzie 
dzisiaj jest przystanek autobusowy koło basenu. Zastrzelili 
ok. 6 osób. Rozstrzelanych zakopano w lesie w okopach. Wcześniej 
ciała rozebrano z odzieży, gdyż była wtedy bieda i każda rzecz była 
przydatna.

Red: Skoro brakowało wszystkiego, jak w takim razie 
i  czym opalano domy zimą?
- W domach budowano  duże piece z gliny, którą kopano w tzw. 
glinianek. W piecach były tzw. sabatniki w których pieczono chleb. 
Za opał służyły patyki  chrust z lasu, albo „choina”  wycięte drzewo 
iglaste, albo karpy. Żeby taką karpą można było palić, najpierw 
trzeba było ją wykopać, wyciągnąć i przetransportować z lasu do 
domu. Aby taką karpę wydobyć z ziemi, potrzebnych było 
kilkunastu mężczyzn. Najpierw taką karpę trzeba było obkopać 
dookoła , a potem z pomocą koni wyciągnąć ją. To była bardzo 
ciężka praca.
Zimy były bardzo ostre i mroźne. Tak ,jak teraz śnieg leży na ziemi, 
tak wtedy taki sam śnieg był na szybach. Żeby można było zobaczyć 
coś przez okno, trzeba było zeskrobać ten śnieg łyżką z szyby 
i dopiero przez mały otworek można było cokolwiek dojrzeć.
 R e d :  P o d o b n o  p r z e d  w o j n ą  b y ł a  s z k o ł a  
w Bogusławicach...?
Tak, była. Istniała do 1934r. Stała w tym miejscu, gdzie obecnie stoi 
remiza OSP. Szkołę zamknięto, pomimo tego, że dzieci było dużo 

Henryk Kowalski, Marzanna Janeczek
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A oto  kilka zdjęć z czasów 
przedwojennych i okupacji

Chodziło się do zbierania ziemniaków, zboża. Zboże zbierano sierpami, a później młócono cepami. Pracowało się tydzień, dwa tygodnie. Po wypłatę 
trzeba było chodzić do Kruszyny do administracji. Administracja była tam, gdzie obecnie jest Urząd Gminy. Cały dzień stało się w kolejce, żeby 
dostać ciężko zarobione pieniądze. Za taki tygodniowy zarobek można było kupić sobie wełnianą chustkę na głowę. Po wojnie w 1945r majątek 
Lubomirskich został rozparcelowany i objęty reforma rolną.

- Do Częstochowy chodziło się pieszo. Brało się jeden koszyk na plecy, drugi z przodu i jeszcze jeden w rękę i wyruszało się o godz. 2 na targ. 
Chodziło się grupami po kilka osób. Na sprzedaż brało się masło w kształcie małych osełek albo w garnuszkach, ser, jajka, drób. Ale wesoło było. 
W Rząsawach stawało się na odpoczynek. Po wojnie, to już się tak nie chodziło, bo była taka jedna pani, która zbierała od ludzi wszystko co mieli do 
sprzedania i woziła do Częstochowy, z powrotem przywoziła makatki, kordonki, leki.

- Przed wojną sołtysem był Franciszek Rybak, a w czasie okupacji Stefan Klimczak. Po wojnie funkcję sołtysa sprawowali kolejno: Wacław 
Kokoszka, Stanisław Wilk, Piotr Kokoszczyk, Stefan Wilk, Bogumiła Nogaj, Wiktor Rybak i obecnie Henryk Kowalski.

Każde czasy mają swoje dobre i złe strony. Najważniejsze, żeby były spokojne, bez wojen.
 ﹥

Red: Czy w czasie wojny często jeżdżono do Częstochowy i w jakim celu?

Red: Czy pamiętają Panie, kto przed wojną i w czasie wojny był sołtysem w Bogusławicach?

Red: Które czasy wg. Pań były lepsze? Te przed wojną czy obecne?

Red: Dziękujemy Paniom za rozmowę.                           

Adam i Genowefa Kokoszka

Kawalerka z Bogusławic

Honorata Bodanka i Halina Kokoszka

Rodzina Gładyszów

Zofia Bodanka

Uczniowie i nauczyciele ze szkoły w Kruszynie

Zygmunt Klimczak, Józef
Gładysz, Kazimierz Klekot

W imieniu swoim i mieszkańców Bogusławic, dziękuję Paniom:

Marii Gładysz , Honoracie Rybak  i Helenie Zasępa, za to, że 

zgodziły się opowiedzieć o czasach, które są już historią 

Bogusławic. Informacje, które przekazały, są niezwykle cenne

i będą służyć młodzieży i przyszłym pokoleniom.

Wraz z podziękowaniami, składam życzenia: zdrowia, pogody 

ducha i długich lat życia w zdrowiu i spokoju

W imieniu swoim i mieszkańców Bogusławic, dziękuję Paniom:

Marii Gładysz , Honoracie Rybak  i Helenie Zasępa, za to, że 

zgodziły się opowiedzieć o czasach, które są już historią 

Bogusławic. Informacje, które przekazały, są niezwykle cenne

i będą służyć młodzieży i przyszłym pokoleniom.

Wraz z podziękowaniami, składam życzenia: zdrowia, pogody 

ducha i długich lat życia w zdrowiu i spokoju

Henryk Kowalski - sołtys BobusławicHenryk Kowalski - sołtys Bobusławic



Nowy rok szkolny 2009/2010 rozpoczęliśmy 
1 września. Od samego rana w przedszkolu panował gwar. 
Niektóre dzieci z uśmiechem wracały do swych grup po 
wakacyjnej przerwie, dla innych dzień ten był jednym 
z najtrudniejszych dni. Po raz pierwszy przekroczyły one próg 
przedszkola. Chociaż rozstanie   było dla wielu 
przedszkolaków i ich rodziców trudne, dzieci szybko    
zaaklimatyzowały się i obecnie zadowolone wracają  do 
domów.

W bieżącym roku szkolnym do przedszkola 
uczęszcza 44 dzieci, w tym 22 do grupy ,,6-latków” i 22 do 
grupy ,,3,4,5-latków”. Nasze przedszkole posiada bogatą 
ofertę zajęć dodatkowych. Są to nieodpłatne zajęcia z języka 
angielskiego, rytmiki, religii i  gimnastyki korekcyjno - 
kompensacyjnej oraz zajęcia taneczne dla chętnych dzieci 
finansowane przez rodziców.
           W dniu 18 .09.2009r. gościliśmy w naszym przedszkolu 
grupę teatralną, która przedstawiła nam spektakl o tematyce 
ekologicznej pt. ,,Wielkie sprawy małej żaby”. Kolorowe 
postacie takie jak: Żaba, Krokodyl, Smoki, Kura i Lekkoduch, 
przeżywając ciekawe przygody uświadomili dzieciom, jak 
wiele mogą zrobić dla ratowania otaczającej nas przyrody. 
Wystarczy po prostu: nie niszczyć bezmyślnie roślin, nie 
znęcać się nad zwierzętami, nie śmiecić, a jeszcze długo 
będzie można zachwycać się pięknem Ziemi.   
          Ciekawym wydarzeniem w naszym przedszkolu była 
również uroczystość ,,Pasowanie na przedszkolaka 
i starszaka”, podczas której dzieci które po raz pierwszy 
przekroczyły mury przedszkola zostały przyjęte do grona 
przedszkolaków i starszaków. Uroczystość tę, która odbyła się 
12.10. 2009r. uświetniła wizyta czarodzieja Andrzeja  i wróżki 
Iwony, którzy przenieśli nas w świat czarów i magii.

Wszystkim naszym wychowankom życzymy miłego 
pobytu w przedszkolu. Rodziców natomiast zapraszamy do 
współpracy i aktywnego udziału w życiu przedszkola.        ■
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