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

W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok
pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.
Składamy życzenia: zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń,
zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów.
Z najlepszymi życzeniami
Wójt Gminy Kruszyna, pracownicy Urzędu Gminy
oraz Zespół Redakcyjny „Głosu Gminy”.

Głos Gminy
Jeszcze raz o autostradzie
Bogusław Mielczarek - Wójt Gminy

Przełom roku to pewnie nie
najlepszy czas na roztrząsanie
jakiegoś szczegółowego,
choćby i ważnego problemu.
Ale w bieżącym numerze
„Głosu Gminy” na pewno
znajdą czytelnicy sporo
informacji o zamierzeniach na
przyszłość. O tym co się
aktualnie dzieje i „zadzieje”
jeszcze do końca bieżącego
roku, obszernie pisałem
w numerze poprzednim.
Wróćmy więc do tematu
autostrady, bo ta inwestycja, jak
żadna od czasu budowy
„Gierkówki” rzutować będzie na
warunki życia nas wszystkich
i dalszy rozwój terenu. Niestety!
Tym razem zdecydowanie
negatywnie.
Przygotowania do przebudowy naszego odcinka DK-1 na autostradę
płatną zmierzają do końca. Inwestor zamierza wejść na plac budowy już
w pierwszym półroczu przyszłego roku. Czego możemy się zatem spodziewać
w najbliższej przyszłości? Jak przygotowane plany zabezpieczają nasze
powtarzane w kółko postulaty?
Kilka dni temu trafił do nas do uzgodnienia projekt techniczny budowy
autostrady i oficjalna odpowiedź na zgłaszane przez Wójta Gminy postulaty. A oto
co z tych dokumentów wynika.
W Wikłowie będą dwa MOP-y. Zarówno istniejący Zajazd jak i stacja paliw
przewidziane są do adaptacji. Nie wykluczone, że istniejące obiekty zostaną
rozebrane, a na ich miejscu wybudowane nowe, z innym programem.
Skrzyżowanie w Wikłowie z drogą powiatową prowadzącą do Łęgu ulega
likwidacji. Droga lokalna przerzucona zostanie górą, nowo wybudowanym
wiaduktem. Oprócz jezdni, będzie on wyposażony w chodnik dla pieszych oraz po
zachodniej stronie w schody, umożliwiające pieszym wejście na wiadukt „na skróty”.
Niski przepust pomiędzy MOP-ami będzie miał podwyższoną skrajnię do
3,5m. pomiędzy skrzyżowaniem w Wikłowie, a tym przepustem i dalej wokół
nieczynnego dziś MOP-u, przeprowadzona zostanie w pasie drogowym A-1 droga
dojazdowa, o pięciometrowej, asfaltowej jezdni. Będzie możliwość włączenia tu
biegnącej skrajem lasów państwowych drogi gminnej. Niestety, bez możliwości
wjazdu na MOP.
Przepust drogowy w Kruszynie, na przedłużeniu ul. Kościelnej będzie
poszerzony i pomieści istniejącą jezdnię bez zwężania oraz chodnik dla pieszych,
wyprowadzony w obie strony do granicy pasa autostrady. Nie będzie jednak
postulowanego oświetlenia pod tym przepustem.
Przepust drogowy w Bogusławicach (droga do Kolonii) pozostanie ze
skrajnią 3,5m. Kombajn więc nim nie przejedzie.
Skrzyżowanie drogi gminnej z DK-1 w Bogusławicach ulegnie likwidacji. Przepust w
rejonie tego skrzyżowania otrzyma skrajnię 4,5m. Po zachodniej stronie autostrady
zbudowana będzie droga dojazdowa łącząca oba przepusty, co umożliwi dojazd
maszyn rolniczych do położonych tam gruntów.
Droga gminna przez Bogusławice przedłużona będzie poza teren Gminy,
aż do wiaduktu, którym będzie przechodziła nad autostradą droga powiatowa
Borowno-Grabowa.
Tereny istniejącej zabudowy w Wikłowie, Kruszynie i Bogusławicach będą
chronione przed hałasem ekranami dźwiękochłonnymi.
Chociaż nie dotyczy to terenów mogących mieć charakter budowlanki
w przyszłości, to i tak w Granicach Gminy zaplanowano w sposób zadawalający
rozwiązanie większości problemów wynikających z sąsiedztwa autostrady.
Niestety poza terenem Gminy projekt nie przewiduje rozwiązania kwestii
najbardziej istotnej dla naszej społeczności. Brak jest bowiem w pasie autostrady
połączenia Bogusławic nie tylko z Częstochową, ale i z najbliższym węzłem
autostradowym w Kościelcu.
W tym stanie rzeczy zmuszony byłem odmówić uzgodnienia
przedłożonego projektu, gdyż nie rozwiązuje on podstawowego problemu
komunikacyjnego Gminy i powoduje tym samym trudne do oszacowania ujemne
skutki ekonomiczne dla jej mieszkańców.
■
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Głos Gminy

Informacje urzędowe

Odnowimy Bogusławice
Joanna Normont-Tarnowska

Z końcem września br. do Urzędu Gminy dotarła informacja o przyznaniu dotacji dla zadania pn. Ukształtowanie
przestrzeni publicznej na wyrobisku w centrum wsi Bogusławice, w ramach działania 3.2 Odnowa i rozwój wsi objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt opiewa na kwotę 814 057,67 zł. a wnioskowane dofinansowanie 500 000,00 zł. (jest to kwota
maksymalna w tym konkursie).
W ramach naboru wpłynęło 161 wniosków a dofinansowanie otrzymało 139.
Beneficjenci wystąpili łącznie o kwotę 60.178.243,00 zł natomiast środki Urzędu Marszałkowskiego 51.662.064,32 zł.
Przedmiotem projektu jest dokonanie rekultywacji, na dzień dzisiejszy zachwaszczonego i nieużytkowanego terenu, oraz
ukształtowanie tu przestrzeni publicznej o funkcji rekreacyjno-sportowej. Osiągnięcie powyższego celu będzie możliwe po
wykonaniu wielu niezbędnych prac, a mianowicie: odwodnienie i uformowanie terenu, budowa płyty boiska do piłki nożnej i małych
gier, rekultywacja całego terenu w tym po zbiorniku wodnym, urządzenie zieleni niskiej,budowa parkingu, montaż Ławek.
Taki program użytkowy zabezpieczy potrzeby młodzieży wsi w zakresie miejsca do sportowych gier zespołowych,
wszystkich mieszkańców do wypoczynku, spotkań towarzyskich a ponadto podniesie estetykę wsi zmieniając jej wizerunek.
■

WODA BĘDZIE LEPSZA
Zbigniew Zasępa

Z początkiem przyszłego roku nastąpi poprawa
jakości wody dostarczanej z wodociągu gminnego.
W istniejący system zaopatrzenia w wodę zostanie włączone
ujęcie w Lgocie Małej, zlokalizowane przy remizie strażackiej.
Obecnie dostarczana odbiorcom woda z ujęcia w Kruszynie
zawiera azotany w ilościach nieznacznie przekraczających
normę określoną w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
Od września br. budowany jest układ technologiczny
do mieszania wody z eksploatowanego od 1991r ujęcia
w Kruszynie i włączonego do systemu ujęcia w Lgocie Małej,
przy wykorzystaniu istniejącej sieci wodociągowej.

Zmieszanie wody ze studni w Kruszynie z wodą pobieraną
z Lgoty Małej, zawierającą jedynie śladową zawartość
azotanów, pozwoli uzyskać jakość spełniając wszystkie
obowiązujące aktualnie parametry. Mieszanie wody nastąpi
w 3 zbiornikach magazynujących, zlokalizowanych na terenie
ujęcia w Kruszynie. Następnie zmieszana woda będzie
przesyłana istniejącą siecią wodociągową do odbiorców.
Wodę pobieraną ze studni głównej w Lgocie Małej, będą
bezpośrednio otrzymywać mieszkańcy Wikłowa.
Podstawowy zakres prac w obrębie ujęcia wody
w Lgocie Małej obejmuje wykonanie zagospodarowania
terenu, zasilania w energię elektryczną z sieci
elektroenergetycznej, dostawę i uruchomienie agregatu
prądotwórczego do zasilania rezerwowego, zamontowanie
pompy głębinowej oraz zamontowanie kompletu urządzeń do
ewentualnego chlorowania wody.
Na terenie obu ujęć wykonane zostaną także nowe sieci
technologiczne oraz instalacje zasilające i sterujące.
Zakończenie robót zaplanowane jest na 10 grudnia
br. Po dokonaniu odbioru technicznego nastąpi rozruch
technologiczny i badaniom zostanie poddana zmieszana
woda. Zgodnie z posiadanym pozwoleniem na budowę,
rozpoczęcie eksploatacji nowego ujęcia może nastąpić
dopiero po upływie 21 dni od daty odbioru technicznego
i dokonania zgłoszenia do Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego w Częstochowie. Nałożone przez
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administrację architektoniczno-budowlaną procedury
w zakresie terminów spowodują, że obiekt gotowy i odebrany
technicznie nie będzie przez minimum trzy tygodnie
użytkowany.
Wykonawcą robót jest firma HYDRO-MONTEX
z C z ę s t o c h o w y, w y b r a n a w d r o d z e p r z e t a r g u
nieograniczonego.
Całkowite koszty zadania wynoszą ponad 430 tys. zł
i w całości pokrywane są z dochodów własnych budżetu gminy.
Podstawowym celem uruchomienia studni w Lgocie
Małej jest poprawa jakości wody dostarczanej wszystkim
odbiorcom, z wyłączeniem Łęgu i Kijowa, korzystających
z wody kupowanej od Gminy Ładzice.
Niemniej ważnym celem tego przedsięwzięcia jest również
zwiększenie wydajności systemu wodociągowego
o ok. 600m3 na dobę, tj. o zatwierdzone zasoby
eksploatacyjne w Lgocie Małej.
Zostanie także wyeliminowane zagrożenie niedoboru wody
w okresach dużych poborów spowodowanych suszą czy do
celów gaśniczych.
W przypadku braku zasilania w energię elektryczną
lub awarii któregokolwiek z ujęć, drugie może samodzielnie
zaspokoić potrzeby wszystkich odbiorców w okresach
normalnego rozbioru.
Dostarczony do Lgoty Małej przewoźny agregat prądotwórczy
posiada dużą moc i może być użyty w zależności od potrzeb
do zasilania każdego ujęcia.
■

Sprawozdanie z działalności wójta
w okresie międzysesyjnym,
tj. od dnia 21września 2009 do dnia
29 paździrnika2009r
Małgorzata Wierzbicka

- Przygotowano zaproszenie do składania ofert na
urządzenie placu zabaw w miejscowości Kruszyna.
Zainteresowane firmy mogły składać oferty do 3 listopada br.
- Otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu dotacji dla
zadania
pn. Ukształtowanie przestrzeni publicznej na
wyrobisku w centrum wsi Bogusławice. Projekt opiewa na
kwotę 814 057,67zł, a otrzymaliśmy dofinansowanie
500 000zł. (jest to kwota maksymalna w tym konkursie).
- W dniu 30 września w Urzędzie Wojewódzkim
złożony został wniosek pn. Remont drogi gminnej relacji ŁęgKijów-Jankowice w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych. Łączny koszt zadania wynosi
620tys.zł, a wnioskowana kwotab dofinansowania 305 tys. zł.
- W Urzędzie Marszałkowskim złożony został wniosek
dotyczący dofinansowania zadania pn. Rozbudowa sieci
kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca miejscowości
Jacków, Baby etap I wraz z montażem prasy do odwadniania
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osadu w ramach PROW. Całkowite koszty zadania
5 900 156,10zł. Wnioskowane dofinansowanie - 3 627 144zł
(75% płatne w II ratach).
- Przygotowano przetarg na sprzedaż 5 działek pod
zabudowę letniskową w Kijowie. Są to działki, które nie
znalazły nabywcy w przeprowadzonym wcześniej przetargu.
- Wydzierżawiono na okres 3 lat - 5 działek rolnych
o ogólnej powierzchni 5,0241ha. W przygotowaniu jest
13 działek rolnych na dzierżawę powyżej 5 lat w obrębie Lgota
Mała o ogólnej powierzchni 3,6749 ha.
- Zakończono przebudowę szatni w oczyszczalni
ścieków w Widzowie zgodnie z zaleceniami PIP za cenę
14 095,27zł.
- W ramach robót publicznych wykonywano
następujące prace: wykoszenie i odkrzaczanie
w miejscowościach Teklinów, ul. Nowa, Widzów ul. Północna,
ul. Słoneczna.
- Wykonano remont w lokalu zastępczym dla
podopiecznych w Łęgu (koszt materiałów poniósł GOPS)
- Wyłoniono wykonawcę rozbudowy wodociągu na
ul. Wspólnej w Widzowie. Prace wykona Firma HYDROMEX
PLUS Zaskórscy SJ z Częstochowy. Koszt zadania to
9 990,89zł.
- Nasadzenie drzewek w pasie drogowym
w miejscowości Bogusławice oraz odbudowa zniszczonego
zadrzewienia w skutek trąby powietrznej. Wystąpiliśmy do
WFOŚiGW z wnioskiem o dofinansowanie ww. zadania.
Wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Łączna wartość
dotacji, którą otrzymaliśmy na realizację zadania to
26.001,00zł. Wykonawcą była firma „FLEUR” z Częstochowy.
- Zostały zamówione dwie
szyby do wiat
przystankowych w Kruszynie i Bogusławicach. Koszt szyb
z montażem to 1201zł brutto.
- Wykonana została renowacja pomnika
(na cmentarzu w Kruszynie) zbiorowego grobu wojennego
mieszkańców Widzowa poległych w 1943r. Koszt renowacji
4.000zł.
- W ramach zadania p.n. „Remont dróg gminnych
w technologii nakładek mineralno bitumicznych” przetarg
obejmował wykonanie nawierzchni następujących odcinków
dróg: Jacków -Pustkowie, Kruszyna ul. Ogrodowa, Lgota Mała
ul. Ogrodowa, oraz wykonanie odwodnienia długość 459 mb,
Widzów ul. Kościelna. Inwestycję realizowało
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Kłobucka za
kwotę brutto 450.014,14zł.
- Modernizację drogi dojazdowej do pól
w miejscowości Kruszyna ul. Huby wykonało
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „LARIX”. Wartość
robót budowlanych 207.752,14 zł.
- Zgłoszono konieczność wykonania przez Powiat

w roku budżetowym 2010 następujących zadań: wykonanie
remontu nawierzchni w technologii nakładek bitumicznych
w miejscach najbardziej zniszczonych, tj. na drodze nr 1006 S
Wikłów-Lgota Mała-Widzów oraz drodze nr 1025 S
Jacków-Widzów; przebudowę mostu na rzece „Warta”
w miejscowości Łęg, w ciągu drogi powiatowej
nr 1002 S;
przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1006 S
Wikłów-Lgota Mała.
- Przygotowano wniosek o dotacje z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych na 2010r. tj. zadania obejmującego
modernizację drogi gminnej we wsi Widzów. Przewidziana do
modernizacji droga to odcinek długości 830m. Koszt
inwestycji 117.600zł przy czym dofinansowanie winno
wynieść 58.100zł.
- Dowieziono żużel hutniczy w ilości: 41,24t do
miejscowości Kijów, 21,06t do miejscowości Wikłów 20,05t
do miejscowości Widzów. Łącznie w roku bieżącym
zakupiliśmy 249,08t żużla.
- Trwają prace nad kolejnymi dokumentacji projektowo
kosztorysowych w ramach rozbudowy oświetlenia drogowego
na terenie gminy Kruszyna. Koszt to 44.499,50zł. Zostaną
wykonane projekty budowlane do uzyskania pozwoleń na
budowę i rozbudowę oświetlenia na terenie Gminy Kruszyna
w następujących miejscowościach: Bogusławie,
ul. Ogrodowa, Kruszyna, ul. Kościuszki, Lgota Mała,
ul. Leśna, Teklinów, ul. Szkolna, Widzów, ul. Słoneczna,
Widzów, ul. Żwirki i Wigury, Widzówek - "Grąd", Widzówek
"Zawidzówek", Łęg (droga powiatowa nr 1002 S) oraz
uproszczone projekty budowlane do dokonania zgłoszeń
budowy w następujących miejscowościach: Kolonia Baby,
Widzów, ul. Żwirki i Wigury (koło bloków).
-Trwa Przebudowa i rozbudowa przychodni lekarskiej
przy ulicy Kmicica 10 w Kruszynie. Koszt inwestycji opiewa na
kwotę brutto 897.963,76zł. Zakończenie prac do dnia 30
czerwca 2010r.
- Zrealizowano przebudowę kotłowni węglowej
w Szkle Podstawowej w Jackowie. Koszt inwestycji wyniósł
145.596,96 zł.
- Trwają prace nad dokumentacją zadania
p.n. „Budowa kotłowni węglowej dla budynku szkolnego
w Widzowie”. Prace prowadzi Zakład Usług Projektowych
Wykonawczych i Handlu „KOTŁOPROJEKT”
mgr inż. Kazimierz Suska z Częstochowy. Koszt dokumentacji
21.350,00zł.
- 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. z Częstochowy. Koszt inwestycji
3 290 563,26zł. Termin realizacji do dnia 30.07.2010 r.
■

Projekt budżetu Gminy Kruszyna na rok 2010
Ewelina Kokot

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do 15 listopada br. Wójt przedstawia Radzie Gminy oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu na rok następny. Na łamach „Głosu Gminy” przedstawiamy również
mieszkańcom naszej Gminy główne założenia budżetu zaprojektowanego na rok 2010.
Dochody planowane na rok 2010 wynoszą 12 297 084 zł. Tabela nr 1 przedstawia dochody w poszczególnych
działach budżetu. W szczególności wyróżnić możemy następujące źródła dochodów:
- subwencje 5 471 957 zł, - dotacje na zadania własne i zlecone 1 644 817 zł, - udziały w podatku dochodowym od osób
fizycznych i prawnych 1 249 156 zł, - podatek od nieruchomości 1 284 272 zł, - podatek rolny 234 267 zł, - podatek leśny
48 977 zł, - podatek od środków transportowych 30 679 zł, - dochody ze sprzedaży działek mienia gminnego
176 200 zł, - dochody na zadania realizowane z pomocą środków unijnych 1 330 259 zł, - pozostałe dochody 826 500 zł.
Dochody w 2010 roku są mniejsze, niż szacowaliśmy jeszcze w połowie bieżącego roku. Ogólnoświatowy
kryzys niestety dotarł również do samorządu. Blisko 100 tys mniej niż w poprzednim roku będzie udziałów w podatku
dochodowym, również dotacje są o 158 tys mniejsze. Znacznemu obniżeniu uległ podatek rolny oraz leśny. Rada
Gminy zdecydowała o utrzymaniu stawek podatku od nieruchomości na poziomie bieżącego roku. Wszystkie
te czynniki spowodowały, że wydatki zostały ograniczone do minimum zapewnione są środki na bieżące
funkcjonowanie szkół, opieki społecznej, biblioteki i urzędu gminy, na zadania inwestycyjne już rozpoczęte, wynikające
Ciąg dalszy na str. 6

listopad / grudzień 2009

5

Głos Gminy

Informacje urzędowe

Projekt budżetu Gminy Kruszyna na rok 2010
Ciąg dalszy ze str. 5

z wieloletniego plan inwestycyjnego oraz na zadania
zgłoszone przez sołectwa w ramach Funduszu
Sołeckiego.
Wydatki na rok 2010 zaplanowane zostały
w wysokości 15 224 520 zł. Zestawienie wg działów
klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2. Na
wydatki bieżące przeznaczono 10 313 359 zł, w czym
na wynagrodzenia i pochodne od nich 5 924 372 zł, na
świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 817 627 zł, na
spłatę odsetek od kredytów i pożyczek 14 400 zł, na
dotacje dla jednostek należących i nienależących do
sektora finansów publicznych 213 552 zł oraz pozostałe
wydatki - 2 343 408 zł.
Dużą część budżetu stanowią wydatki na inwestycje 4 911 161 zł. W planach inwestycyjnych znalazły się
następujące przedsięwzięcia:
1. Rozbudowa sieci kanalizacji w Gminie Kruszyna
obejmująca miejscowości Widzów i część Teklinowa
w 2010 roku kwota 2 934 364 zł. Łączny koszt zadania
to 3 462 087 zł
2. Ukształtowanie przestrzeni publicznej na wyrobisku
w centrum wsi Bogusławice - wstępne koszty zadania
szacowane są na 808 568 zł. Zadanie zostanie
dofinansowane środkami unijnymi w wys. 500.000 zł.
Pozostała kwota (308 568 zł) zostanie sfinansowana
z zaciągniętego kredytu.
3. Dotacja celowa dla Powiatu Częstochowskiego na
przebudowę drogi powiatowej w m. Widzów
ul. Żwirki i Wigury kwota 431 000 zł. Łączny koszt
zadania szacowany na 650 000 zł
4. E-Powiat - zadanie realizowane we współpracy
z samorządami powiatu częstochowskiego,
koordynatorem jest Powiat Częstochowski. W roku
2010 przeznaczamy na ten cel 23 186 zł
5. Przebudowa i rozbudowa Przychodni Lekarskiej przy
ul. Kmicica 10
Kruszynie. Zadanie realizowane
z dofinansowaniem uzyskanym w ramach regionalnego
Tabela nr 1

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
Całość zadania szacowana jest na kwotę 976 776 zł,
w tym dofinansowanie środkami unijnymi 830 259
- w roku 2010 do sfinansowania kwota 607 805 zł.
6. Budowa sceny na boisku w Widzowie 12 300 zł.
7. Zakup wiaty przystankowej do Pieniek Szczepockich
6 902 zł.
8. Wykupy gruntów 9 300 przeznaczone na wykup
działki w Widzówku od Agencji Rolnej pod plac zabaw,
12 000 wykup gruntów pod drogi.
9. Rozbudowa oświetlenia ulicznego 44 500 zł na
brakujące projekty oświetleniowe.
10. Plac zabaw w Widzowie ul. Brzozowa 12 000 zł.
11. Modernizacja placu zabaw w Wikłowie (budowa
boiska do piłki siatkowej, ogrodzenie placu) 9 236 zł.
Ponieważ zaplanowane wydatki są wyższe od
dochodów, mamy do czynienia z deficytem
budżetowym, który wyniesie 2 927 436 zł. Na jego
pokrycie składać się będą: pożyczka na kanalizację
w Widzowie i Teklinowie - 2 122 922 zł oraz kredyt
w wysokości 517 764 zł, który przeznaczymy na
„Ukształtowanie centrum wsi Bogusławice” i dotację dla
Powiatu na ul. Żwirki i Wigury w Widzowie. Pozostała
część deficytu zostanie pokryta z tzw. wolnych środków
wypracowanych w latach ubiegłych.
Po stronie rozchodów budżetowych planujemy
spłaty zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów
w wysokości 307 250 zł.
Nie jest to budżet wymarzony, wiele
zgłoszonych zadań w nim się nie znalazło, niektóre
zostały odsunięte w czasie w oczekiwaniu na bardziej
sprzyjające okoliczności, lecz cóż tak krawiec kraje jak
materii staje... Pozostając z nadzieją na lepsze jutro
życzymy wszystkim Czytelnikom, aby ich domowe
budżety w Nowym Roku zapewniły realizację
wszystkich zamierzonych planów i marzeń!

Tabela nr 2

■
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Uroczyste rozdanie nagród
Marzanna Janeczek

W dniu 4 listopada br odbyło się uroczyste wręczenie
nagród zwycięzcom w Konkursie na Prezentację
Multimedialną dotyczącą życia i twórczości rodzeństwa
Reszków. Przypomnę, że konkurs ten został rozstrzygnięty
23 października.

Gimnazjum w Kruszynie pan Paweł Klekot. Potem nastąpiła
prezentacja zwycięskich prac konkursowych. Wszyscy
z wielkim zainteresowaniem oglądali dzieła zwycięzców.
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.
■

Na uroczystość wręczenia nagród przybyli niemal
wszyscy uczestnicy konkursu wraz z opiekunami. W naszych
progach mogliśmy gościć uczniów ze szkół podstawowych
w Wierzchowisku, Starym Cykarzewie, Mstowie, Borownie,
a także uczniów szkół gimnazjalnych w Konarach,
Rzerzęczycach, Mykanowie, Kłomnicach i Mstowie.
Imprezę, swoją obecnością zaszczycili
przedstawiciele władz gminy w osobach: pana Wójta
Zbigniewa Zasępy i pani Sekretarz Małgorzaty Wierzbickiej.
Wszystkich gości w krótkim przemówieniu powitał Dyrektor

I Konfrontacje Artystyczne ...
w Filharmonii
Marzanna Janeczek

Oferuje:
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
inne usługi:
- badanie sprzętu dielektrycznego
- pomiary elektroenergetyczne
- lokalizacja uszkodzeń oraz naprawa kabli elektroenergetycznych
- budowa instalacji odgromowych i uziemiających
- całodobowy serwis awaryjny
PKP Energetyka S.A.
Zakład Staropolski
Biuro Obsługi Klienta
42-207 Częstochowa
tel/fax +48 34 376 12 18
ul. Rejtana 41/43
ez7.bok@pkpenergetyka.pl
Tel. +48 34 324 9567
Fax. +48 34 323 65 36
zakład.staropolski@pkpenergetyka.pl
www.pkpenergetyka.pl

19 listopada, tuż po Finale Turnieju
Melomana, który w tym roku odbył się w Gimnazjum
w Kruszynie, razem z grupą dzieci i młodzieży
z terenu naszej gminy pojechaliśmy autokarem do
Częstochowskiej Filharmonii.
Punktualnie, o godzinie 18.00 rozpoczęła
się gala I Konfrontacji Artystycznych im. Edwarda,
Jana, Józefiny Reszków, podczas której dokonano
prezentacji dorobku artystycznego Ośrodków
Kultury w Kłomnicach, Mstowie, Mykanowie,
Rędzinach i GBP w Kruszynie. Za wstęp do dalszej
części gali posłużyła zwycięska Prezentacja
Multimedialna Tomasza Galliny ze Szkoły
Podstawowej w Wierzchowisku. Potem kolejno
prezentowano zwycięzców w poszczególnych
konkursach składających się na całość Konfrontacji.
I tak kolejno prezentowali się zwycięzcy Konkursu
Pieśni Polskiej, Tańca Epokowego, Konkursu
Literackiego „Tu warto pozostać…” i Konfrontacji
Teatralnych.
Taka różnorodność, sprawiła, że każdy widz, mógł
znaleźć coś dla siebie. Około godz. 20.00 galę
zakończyła druga zwycięska prezentacja
multimedialna autorstwa Pauliny Kozy i Justyny
Bilińskiej z Gimnazjum w Konarach.
■

Fotografie z gali finałowej I Konfrontacji Artystycznych im. Edwarda, Jana i Józefiny
Reszków znajdują się na stronie 2 biuletynu.

listopad / grudzień 2009

7

Głos Gminy

Kultura / Informacje urzędowe

Mikołaj

W PRZEDSZKOLACH

Marzanna Janeczek

6 grudnia - dzień, na który każdego roku
najmłodsi oczekują z wielką niecierpliwością.
Zwyczaj wręczania dzieciom prezentów powstał
w średniowieczu - ok. 1000 lat po śmierci Biskupa
z Myry. Wszystko zaczęło się od zapomóg
i stypendiów udzielanych przez szkoły mające za
patrona św. Mikołaja. Z upływem czasu zwyczaj ten
przekształcił się w dawanie prezentów dzieciom
przez starszych, najczęściej przez rodzinę.
W nowszych czasach prezentami mikołajowymi
zaczęli obdarowywać się również Dorośli.
Dziś dzień św. Mikołaja obchodzony jest
prawie na całym świecie. Prawie wszędzie tradycja
obdarowywania się prezentami jest połączona z osobą
świętego biskupa.
Mikołajkowy zwyczaj wpisał się już w kalendarz GBP
w Kruszynie. Podobnie jak w ubiegłym roku,
tak i w tym, 6 grudnia dyrektor Biblioteki p. Renata
Włodarek pojawiła się w Przedszkolach w Lgocie
Małej, Widzowie i Kruszynie, aby przekazać dzieciom
życzenia i „mikołajkowe prezenty”.
Dzieci entuzjastycznie powitały
„wysłanniczkę” Mikołaja i z wielkim zapałem zabrały
się do rozpakowywania i oglądania prezentów.
■

PROJEKT SYSTEMOWY PROGRAMU OPERACYJNEGO
KAPITAŁ LUDZKI
Iwona Organka

Z dniem 1 marca 2009r.GOPS
rozpoczął realizację Projektu
Systemowego w ramach Poddziałania
7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki
pt. „Aktywizacja społecznozawodowa bezrobotnych w Gminie
Kruszyna. Koszt projektu 133.666zł w tym
14.034,93złstanowi wkład własny (zasiłki
celowe i okresowe). W ramach projektu
działaniami objęto 12 beneficjentów
ostatecznych, posiadających niskie
wykształcenie (w większości podstawowe),
brak doświadczenia zawodowego, brak
umiejętności „poruszania się po 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 oraz z zakresu wizażu i komunikacji interpersonalnej. W okresie od
miesiąca września do listopada 2009r beneficjenci ostateczni projektu ukończyli następujące kursy zawodowe: obsługa kasy
fiskalnej z elementami komputera, opiekun ludzi starszych, barman-kelner, kucharz małej gastronomii, stylista fryzur, technolog
robót wykończeniowych, prawo jazdy kat. „B”, aranżacja okien i modelowanie firan.
Uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zawodowe zwiększające aktywizację zawodową.
30 listopada 2009r odbyło się drugie i ostatnie spotkanie integracyjne z beneficjentami ostatecznymi, na którym dokonano
wręczenia dyplomów oraz podsumowania uczestnictwa w projekcie systemowym.
■
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Ewa Łęgowik, Justyna Milejska-Cień, Dorota Wojtasińska, Marzanna Janeczek

Turniej Melomana swym początkiem sięga 2007r. Swoim zasięgiem obejmuje 5 gmin: Kłomnice, Kruszynę, Mstów,
Mykanów, Rędziny i miasto Częstochowę. Adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Turniej Melomana ma formę quizu.
Po raz pierwszy finał Turnieju Melomana odbył się w Kłomnicach. W całości poświęcony był twórczości, światowej
sławy śpiewaków operowych Edwarda, Jana i Józefiny Reszków, którzy na przełomie XIX i XX w. wprowadzili polską
wokalistykę operową do światowej kultury. Reszkowie odnosili artystyczne tryumfy na najsłynniejszych scenach operowych
świata: w mediolańskiej La Scali, Operze Paryskiej,
Królewskiej Operze Covent Garden w Londynie, w Turynie,
Trieście, Petersburgu, Lizbonie oraz w Nowojorskiej
Metropolita Opera.
W tym roku, zaszczyt przeprowadzenia finału Turnieju
Melomana przypadł naszej Gminie. Tegoroczna edycja turnieju
wiązała się ze zbliżającą się 200 rocznicą urodzin Fryderyka
Chopina w 2010r. oraz tradycyjnie, przypominała o dorobku
muzycznym Reszków.
Sekretarz Gminy p. Małgorzata Wierzbicka dokonała
uroczystego otwarcia imprezy. Przywitała uczestników,
zgromadzoną publiczność i znamienitych gości, wśród których
wymienić należy panie: Beatę Młynarczyk, Annę Operacz,
Agnieszkę Sanecką, Martę Górawską oraz panów: Krzysztofa
Pośpiecha, Krzysztofa Wójcika, Dariusza Madejskiego, Piotra
Juszczyka. Dla uczestników i widzów, specjalnie na tę okazję,
został przygotowany program artystyczny w wykonaniu tenora
p. Pawła Nowaka, który
w przepięknym brzmieniu
zaprezentował kilka pieśni operowych. Swoim występem
i głosem zachwyciły również dziewczyny ze „Studia Piosenki”
w Lgocie Małej: Julia i Żaklina Dudek oraz Pruciak Anna
i Karolina Mikke.
W przerwie pomiędzy jedną kategorią wiekową,
a drugą z przedstawieniem teatralnym wystąpili uczniowie
z Gimnazjum w Kruszynie. Tematyka ich przedstawienia
skupiła się wokół twórczości i epizodów życia codziennego
rodziny Reszków. Scenariusz przedstawienia nosił tytuł
„Niezwykły tercet”, a jego autorem była p. Justyna MilejskaCień. W tym miejscu należy wspomnieć, że talent aktorski tej
grupy teatralnej, przyczynił się do sukcesu, jaki odnieśli
zajmując IIIm. w Konfrontacjach Teatralnych. Zarówno część
muzyczna jak i teatralna były bardzo gorąco oklaskiwane przez
licznie zebraną publiczność.
Do rywalizacji w finale stanęli laureaci wyłonieni
podczas etapu gminnego ze szkół podstawowych i gimnazjów
z terenów Partnerskich Gmin.
Komisja konkursowa w składzie: Agnieszka Sanecka,
Krzysztof Pośpiech, Krzysztof Wójcik, Dariusz Madejski pod
przewodnictwem Pani Beaty Młynarczyk - dyrektora częstochowskiej Filharmonii mieli
„trudny orzech do zgryzienia”. Spośród wszystkich startujących musieli wybrać tych
najlepszych, a rywalizacja była bardzo wyrównana. Ostatecznie w kategorii Szkół
Podstawowych:I miejsce: Karolina Domagalska i Beniamin Wojtyla z SP nr 33
w Częstochowie, II miejsce: Monika Kwiecień i Aleksandra Pruciak z Zespołu Szkół
w Kłomnicach, III miejsce: Daria Kułaga i Weronika Kempińska z SP w Małusach
Wielkich,
Wyróżnienie przyznano Karolinie Marendowskiej i Jowicie Daroń z SP w Radostkowie.
- w kategorii Gimnazjum:I miejsce: Dariusz Lampa i Adam Dobrakowski z Gimnazjum
w Widzowie, II miejsce: Magdalena Kulesza i Błażej Bekus z Zespołu Szkół w Mstowie,
III miejsce: Rafał Patyk i Albert Wrotnowski z Gimnazjum nr 22 w Częstochowie. Jury
przyznało również wyróżnienie dla Agaty Rak i Anny Koćwin z Zespołu Szkół
w Rzerzęczycach.
Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne i cenne nagrody rzeczowe, organizatorzy
zaś usłyszeli słowa uznania za świetną organizację całej imprezy.
Szczególnie cieszy nas I miejsce Dariusza Lampy i Adama Dobrakowskiego
z Gimnazjum w Widzowie. Chłopcy zachwycili swoją wiedzą i płynnością odpowiedzi.
Po mistrzowsku rozpoznawali arie operowe i utwory Fryderyka Chopina. Adamowi
i Darkowi gratulujemy, a innych zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnym Turnieju
Melomana, który odbędzie się w przyszłym roku.
■

listopad / grudzień 2009

9

Głos Gminy

Kultura

Tradycja Świąt Bożonarodzeniowych
Marzanna Janeczek

W dniu 13 grudnia w hali sportowej w Rędzinach
odbyła się impreza Bożonarodzeniowa pn. „Pamiętajmy
o tradycji”, kultywująca polską tradycję wigilijną.
Organizatorem imprezy była Lokalna Grupa Działania
„Razem na wyżyny”. Uczestnikami imprezy byli
reprezentacje z gmin: Kłomnice, Mstów, Rędziny, Miedźno,
Mykanów i Kruszyna. Gminę Kruszyna reprezentowali:
Sekretarz Gminy pani Małgorzata Wierzbicka,
Stowarzyszenie Wspólne Działanie Miejscowości Teklinów
i Pieńki Szczepockie, żeńska drużyna OSP w Bogusławicach
oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie.
O godzinie 14.30, prezes Stowarzyszenia pani
Jolanta Brzozowska dokonała oficjalnego otwarcia imprezy.
Podczas imprezy prezentowały się ludowe zespoły
śpiewacze i instrumentalne, soliści wśród których
oklaskiwano wokalistki ze Studia Piosenki w Lgocie Małej.
Pomiędzy występy artystów wplecione były prezentacje
stołów wigilijnych. A te, pięknie udekorowane, aż uginały się
pod obfitością i różnorodnością potraw wigilijnych.
Zaspokoiły najbardziej wybredne gusta amatorów
degustacji. Prezentację stołów, potraw i oczywiście samych
twórców tych podniebiennych rozkoszy, poprowadził
Krzysztof Skiba.
Był też konkurs na najlepszą kapustę wigilijną, a o tym,
która jest najsmaczniejsza decydowali sami uczestnicy
imprezy.
Pośród atrakcji imprezy znalazły się również
wystawy z ozdobami świątecznymi, kwiatami, ceramiką,
miodami, nalewkami, ozdobami ze sznurka.
W konkursie na najpiękniej przyozdobioną choinkę
gimnazjaliści z Widzowa zajęli jedno z dwóch pierwszych
miejsc. (Gratulacje!). Wręczono również nagrody
przedszkolakom za konkursowe kartki świąteczne. Jednym
z laureatów tego konkursu został Szymon Kruk z Zespołu
Szkolno- Przedszkolnego w Lgocie Małej (Gratulujemy!!!).
Zebraną publiczność zabawiał kabaret „Skiba Show”.
Wieczorem, po ucztach: duchowej i smakowej,
uczestnicy imprezy wracali do domów w iście świątecznych
nastrojach.
■

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.
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Planowane zmiany w gospodarowaniu odpadami
i dalsza kontrola posesji
Dariusz Kruk

Podstawowym elementem w gospodarce odpadami komunalnymi powinna być segregacja. Segregacja
odpadów komunalnych powinna być utrzymywana na możliwie najwyższym poziomie, ponieważ warunkiem
ponownego wykorzystania odpadów jest ich jednorodność „gatunkowa” oraz niski stopień zanieczyszczenia.
Selektywna zbiórka odpadów może być realizowana w dwóch systemach:
1. Kontener w sąsiedztwie (pojemniki ustawione w wybranych punktach miejscowości). Stosowane są zestawy
pojemników odpowiednio oznakowanych w wybranych punktach miejscowości.
2. Zbiórka u źródła stosowana jest w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej. Zaletą jest otrzymywanie jednorodnych
odpadów, wadą duża ilość worków i rozbudowany system transportu. Zbiórka jest formą elastyczną umożliwiającą
dochodzenie do coraz bardziej precyzyjnego selekcjonowania. Wymaga akceptacji i motywacji mieszkańców.
Na terenie naszej gminy planowane jest wprowadzenie systemu segregacji „zbiórka u źródła”.
Podstawowe zalety selektywnej zbiorki odpadów „u źródła” to: zbiórka surowców wtórnych nie
zanieczyszczonych innymi odpadami, gromadzenie odpadów komunalnych z podziałem ukierunkowanym na
technologię ich ostatecznej obróbki w zakładach utylizacji, zwiększenie ilość odpadów skierowanych do
gospodarczego wykorzystania, ograniczenie ilości odpadów przewidzianych do ostatecznego składowania,
wydłużenie czasu eksploatacji składowisk.
Nawiązując do obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemnik na odpady stałe i wyników kontroli, podczas
których zostały wyznaczone terminy wywiązania się z w/w obowiązku.
W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy wyposażą własnych posesji w urządzenia służące do
gromadzenia odpadów stałych oraz nie zawrą umów w terminie wyznaczonym podczas kontroli z firmą prowadzącą
działalność w zakresie odbioru odpadów stałych na terenie Gminy Kruszyna, zostanie wszczęte postępowanie
mandatowe za pośrednictwem Policji w celu wyegzekwowania powyższego obowiązku.
■

WIEŚCI Z LGOTY MAŁEJ
Henryk Domagała

Sołtysem być, to nie tylko zbierać podatki, to
także angażowanie się w prace społeczne, poświęcać
dużo czasu różnym sprawom, kochać swoją wieś i ludzi.
W moim sołectwie dużo się dzieje. Kiedy wybrano mnie
na sołtysa, zapewniałem mieszkańców, że najpierw
będę zabiegał o utwardzenie dróg polnych. Zacznę od
scalenia gruntów, które dobiegało końca, a prace przy
drogach jeszcze się nie rozpoczęły. Byłem tym bardzo
zniesmaczony. Kilkakrotnie jeździłem do Starostwa
Powiatowego, rozmawiałem z Wójtem Mielczarkiem
w tej sprawie. Po wielu staraniach udało się. Teraz
i mieszkańcy i ja możemy szczycić się tymi drogami.
Upiększają one naszą okolicę, zwiększają
bezpieczeństwo i ułatwiają życie mieszkańcom. Latem
jest duży ruch. Mieszkańcy spacerują, jeżdżą rowerami,
samochodami, mogą podziwiać piękno przyrody, gdyż
Drogi te biegną w różnych kierunkach; przez pola, łąki
i częściowo lasy.
Drugą ważną sprawą było odwodnienie ulic
Ogrodowej i Głównej. Teraz ulica Ogrodowa wygląda
pięknie. Położona jest nawierzchnia asfaltowa,
zrobione odwodnienie. Dziękujemy Wójtom
Bogusławowi Mielczarkowi i Zbigniewowi Zasępie oraz
Radzie Gminy. Na drodze z Lgoty do Jackowa została
położona asfaltowa nawierzchnia. Cieszymy się bardzo,
że nasza wieś pięknieje.
Ulica Główna ma dłuższą historię. Jest to droga
powiatowa. Odwodnienie planowane było w 2003r. do
tej pory temat ul. Głównej jest spychany na boczny tor
dyplomatycznym milczeniem. Myślę, że Gmina dojdzie
do porozumienia ze Starostwem Powiatowym
i podejmą właściwą decyzję. Dokąd można łatać dziury
w jezdni, myć płoty i okna z błota?! Ludzie są u kresu
wytrzymałości.
Muszę też wspomnieć o remoncie kapliczki,
która najbardziej leżała mi na sercu. Z pomocą

mieszkańców i udziałem naszych księży udało mi się
zrealizować to przedsięwzięcie. Kapliczka nie stoi już
zamknięta. Co roku, 26 lipca jest odprawiana msza św.
ku czci Matki Boskiej Jasnogórskiej, której obraz
znajduje się właśnie w tej kapliczce. W miesiącach maju
i czerwcu, codziennie odbywają się nabożeństwa
majowe i czerwcowe. W październiku natomiast
odmawiany jest różaniec wypraszający opiekę nad
naszą wioską.
W Lgocie Małej w tym roku dużo się działo.
Na przełomie września i października powstał plac
zabaw. Miejsce, na którym teraz znajduje się
przedmiotowy plac zabaw, wymagało dużego nakładu
pracy. Był to teren niski, podmokły niczym trzęsawisko.
Gmina przywiozła ziemię, my mieszkańcy dowieźliśmy
jeszcze 5 przyczep i wyrównaliśmy teren. Ale na tym nie
koniec. Trzeba było wykosić trawę i chwasty, usunąć
gałęzie i inne nieczystości, wkopać 32 słupki, zaciągnąć
siatkę, zamontować bramy i furtki i pomalować.
Najwięcej pracy było przy murku, którego jest ok. 60m.
murek był konieczny, gdyż wzdłuż placu zabaw biegnie
główny rów odwadniający naszą miejscowość. We
wszystkich tych działaniach wspierała mnie Rada
Sołecka i mieszkańcy Lgoty Małej.
Chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy
z wielkim zaangażowaniem i ochotą pracowali przy
budowie placu zabaw: Kruk Dariusz, Kręt Mariusz, Kręt
Krzysztof, Rorat Jarosław, Konieczny Wiesław, Pakus
Andrzej, Porada Karol, Cień Damian, Kołaczkowski
Leszek, Musiał Edward, Łapeta Jerzy, Wasiel Urszula,
Powroźnik Ewa, Domagała Artur, Perliński Dariusz,
Wasiel Józef, Porada Michał, Knaś Krzysztof, Błasiak
Stanisław, Knaś Mariusz, Porada Tomasz, Kępa Marek,
Ościłowski Zbigniew, Pruciak Sławomir, Domagała
Henryk, Kufel Rafał, Pośpiech Krystian, Porada Tomasz,
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Konkurs

Konkurs szachowy
Karol Dróżdż

Dzisiaj podaję rozwiązania zadań z numerów
20 i 21. W numerze 20 pytałem o wszystkie możliwe
posunięcia jakie mogą wykonać białe po ruchu czarnych.
Prawidłowa odpowiedź to: S:e5, Se7, Sf8, Sh8, Sf4, Sh4, f6,
f:e6 e.p. Najwięcej problemów sprawiło, czy też może
najczęściej niezauważalnym posunięciem było f:e6 e.p. czyli
tzw. bicie w przelocie. Zwycięzcą tego konkursu (tak jak
i poprzedniego) został po raz kolejny uczeń klasy II
Gimnazjum w Widzowie Adam Dobrakowski. Zadanie
2 z numeru 21 było podchwytliwe, chodzi mi o zaznaczone
posunięcia królem i wieżą czarnych. Jak wszyscy uczestnicy
konkursu zauważyli, nie jest tutaj pokazana roszada długa,
ponieważ gdyby była to króla można postawić na polu c8 a
nie b8. Posunięcia powinny być zapisane tak: zadanie
1 H:g2, Scd3, Sbd3, h8H, h8W, h8G, h8S (możliwa jest
promocja pionka na hetmana, wieżę, gońca, skoczka);
zadanie 2 ruch Kb8 jest błędem, Wd8, Sge4, Gh8, 0-0.
Zwyciężczynią konkursu została Julia Dudek uczennica
klasy III ze szkoły podstawowej w Zespole Szkolno
Przedszkolnym w Lgocie Małej. Laureaci otrzymają nagrody
podczas rozgrywek I Gminnego Turnieju Szachowego
o Puchar Wójta Gminy Kruszyna przewidzianego pod koniec
grudnia 2009 roku. Organizatorem turnieju będzie Gminna
Biblioteka Publiczna w Kruszynie.
Zachęcam do odwiedzin strony Polskiego Związku
Szachowego i zapoznanie się ze zmianami Kodeksu
Szachowego - http://www.pzszach.org.pl.
Najpoważniejsze zmiany dotyczą między innymi składania
propozycji remisowych, w zakresie kar za nieuzasadnione
reklamacje trzykrotnego pojawienia się tej samej pozycji, czy
też reguły 50 posunięć, sędziowania szachów szybkich gdy
na sali znajduje się więcej sędziów. Zgodnie nowymi
przepisami w regulaminie turnieju może być określony
warunek, że zawodnik nie ma prawa zgodzenia się na remis
przed wykonaniem określonej liczy posunięć lub zawodnik
może nie mieć prawa zgodzić się na remis, gdy nie otrzyma
zgody sędziego.
Dzisiejsze zadania podobnie jak zadania z poprzedniego
numeru będą związane z notacją szachową. Zadania mogą
zawierać elementy podchwytliwe. Proszę o zapisanie
posunięć przedstawionych na poniższych 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 31 grudnia 2009 roku.
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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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Koordynator sportu
Karol Dróżdż

Jestem nauczycielem wychowania fizycznego
i od niedawna koordynatorem sportu na terenie Gminy
Kruszyna. W związku z moją nową funkcją nawiązałem

finansowo także wyjazd do Wrocławia, w którym
uczestniczyło 50 uczniów ze szkół podstawowych
z Widzowa, Lgoty Małej i z gimnazjum w Kruszynie
i Widzowie. Za pomoc w opiekowaniu się uczniami
dziękuję nauczycielom Magdalenie Kowalczyk,
Magdalenie Chrząstek, Magdalenie KrzypkowskiejUjmie, Markowi Smolińskiemu.
Wyniki konkursu fotograficznego: Kategoria
Krajobraz: Sonia Gbór
Gimnazjum w Widzowie,
Karolina Rachwalik Gimnazjum w Kruszynie, Urszula
Banaszkiewicz Gimnazjum w Widzowie i Ewelina
Jakubicka Gimnazjum w Kruszynie. Kategoria Przyroda:
Adam Dobrakowski Gimnazjum w Widzowie, Mateusz
Porada Gimnazjum w Widzowie i Patrycja Pruciak
Gimnazjum w Kruszynie, Anna Dobrakowska i Monika
Dudek Gimnazjum w Widzowie.

współpracę z dyrektorami szkół z terenu naszej gminy.
Pierwszymi zadaniami jakie zrealizowałem było badanie
wyposażenia, warunków lokalowych a także oferty zajęć
pozalekcyjnych szkół pod kątem uprawiania sportu.
Następnie przeanalizowałem preferowane formy
spędzania wolnego czasu przez uczniów oraz ich
zainteresowania związane ze sportem. Dokładna analiza
ankiety zostanie umieszczona na stronie
http://www.sportkruszyna.dbv.pl. Z badania wynikło, że
niestety duża część uczniów swój wolny czas
przeznacza na rozrywkę z telewizją czy komputerem.
Pocieszające jest to, że wielu uczniów swój wolny czas

spędza aktywnie dbając o kondycję fizyczną. Biorąc pod
uwagę miejscowe tradycje oraz zainteresowania
uczniów przygotowałem harmonogram rozgrywek
z udziałem uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów
na rok 2010, który także zostanie umieszczony na stronie
wymienionej powyżej.
W celu integracji uczniów z różnych szkół
zorganizowane zostały pod moim kierownictwem:
konkurs fotograficzny połączony z wycieczką rowerową,
a także wycieczka do Parku Wodnego ze zwiedzaniem
Panoramy Racławickiej oraz miasta Wrocławia.
W konkursie fotograficznym udział wzięło 13 uczniów
z gimnazjów z terenu gminy. Chciałbym podziękować
Panom Markowi Smolińskiemu i Sławomirowi
Pruciakowi za pomoc w przeprowadzeniu wycieczki,
a także uczniom, którym chciało się w sobotę wolną od
zajęć szkolnych zrobić coś innego niż Siedzieć przy
komputerze. Organizatorem konkursu i fundatorem
nagród była Fundacja Edukacji i Integracji Społecznej
„Szerokie Horyzonty” z Lgoty Małej. Zdjęcia zostaną
wkrótce umieszczone na stronach szkół
i stronie fundacji. Fundacja ta w dużym stopniu wsparła

Razem z nauczycielami Markiem Smolińskim,
Magdaleną Chrząstek oraz Dorotą Wojtasińską
z Gimnazjum im. Bohaterów Września w Kruszynie
i Gimnazjum w Widzowie rozpoczęliśmy prowadzenie
rozgrywek w ramach Gminnej Ligii Piłki Siatkowej
o Puchar Wójta Gminy Kruszyna. Zajęcia prowadzone są
w każdy wtorek i środę po zajęciach szkolnych
w wymiarze 2-3 godzin dziennie. Do udziału zgłosiło się
9 drużyn chłopców i 5 drużyn dziewcząt, łącznie
z kibicami w zajęciach uczestniczy około 50 uczniów.
Aktualne wyniki, regulamin oraz inne ważne informacje
s ą u m i e s z c z o n e n a s t r o n i e
http://www.sportkruszyna.dbv.pl.
Przeprowadziłem eliminacje gminne do
drużynowych mistrzostw powiatu w tenisie stołowym
organizowanych przez PZ LZS w Częstochowie,
a rozegranych 14 listopada 2009 roku (sobota)
w Kłomnicach. Naszą gminę reprezentowały 24 osoby.
Uczniowie z terenu naszej gminy brali udział także
w turniejach szachowych: 8 listopada (niedziela)
indywidualne mistrzostwa powiatu częstochowskiego
w szachach na rok 2009 w Częstochowie; 11 listopada
(święto, dzień wolny od zajęć szkolnych) memoriał
szachowy Stanisława Szeląga i Alfreda Czarnoty
w Częstochowie; 27 listopada (piątkowe popołudnie)
I turniej w ramach XVIII Grand Prix Częstochowy szkół.
2 grudnia uczennice z Gimnazjum w Widzowie brały
udział w gimnazjadzie powiatu częstochowskiego w piłce
ręcznej w Rędzinach
wyniki wkrótce na stronie
http://www.szsczest.cba.pl.
Na koniec mam prośbę do wszystkich
zainteresowanych sportem z udziałem mieszkańców
naszej gminy o kontakt i nawiązywanie współpracy (np.
pod adresem: sportkruszyna@interia.pl lub poprzez
stronę http://www.sportkruszyna.dbv.pl).
■

listopad / grudzień 2009

13

Głos Gminy

Informacje urzędowe

WIEŚCI Z LGOTY MAŁEJ
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UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Barbara Janik

Kluska Krzysztof, Bogucki Maciej, Chamala Krzysztof,
Śpiewak Tomasz, Pośpiech Damian, Bugaj Zbigniew,
Koćwin Jan, Koćwin Marek, Remiszewski Michał,
Nowicki Andrzej, Pluta Marcin, Kępa Zdzisław,
Rogoziński Leszek, Bugaj Kazimierz.
Pragnę jeszcze podziękować pani Henryce Ostrowskiej
za udostępnienie wody do budowy placu zabaw oraz
panu Kołaczkowskiemu za użyczenie energii
elektrycznej.
Z ubolewaniem muszę powiedzieć, że
zainteresowanie mieszkańców pomocą przy budowie
placu zabaw mogłoby być znacznie większe.
Wspólnymi siłami można zrobić dużo więcej. Teraz,
kiedy patrzy się na plac zabaw pełny dzieci, a nawet
starszych, radość serce przepełnia. Jest to teraz
miejsce spotkań i dzieci i dorosłych. Zawsze kogoś
można tu spotkać, pogawędzić czy poplotkować.
Planowane jest jeszcze położenie drynien i pokrycie
rowu biegnącego wzdłuż drogi, a przylegającego do
placu zabaw. Realizacja tego zadania będzie możliwa
tylko z pomocą Urzędu Gminy. Prosimy więc o pomoc
finansową i przychylność.
Muszę jeszcze nadmienić, że w naszej wiosce
5 lipca br. miała miejsce ważna uroczystość
poświęcona obchodom 80-lecia istnienia Ochotniczej
Straży Pożarnej w Lgocie Małej. Uroczystość
rozpoczęła się mszą św. odprawioną przez ks. Dariusza
Cona w naszej kaplicy. Następnie zaproszeni goście,
przedstawiciele OSP ościennych wsi wraz
z mieszkańcami Lgoty Małej, przy wtórze orkiestry
strażackiej przemaszerowali na plac przed budynek
OSP. Część oficjalną otworzył swoim przemówieniem
Prezes OSP w Lgocie Małej Ryszard Maj. Nie zabrakło
przedstawicieli władz gminy Kruszyna i straży
w Częstochowie. Słowa uznania płynęły od wszystkich
zabierających głos. Skromnym wyrazem wdzięczności
mieszkańców dla zasług OSP było wręczenie wiązanki
kwiatów Prezesowi Ryszardowi Majowi przez sołtysa
Lgoty Małej. OSP ufundowała uroczysty obiad dla
zaproszonych gości i orkiestry.
Zaznaczyć należy, że OSP w Lgocie Małej
utworzona została w 1929r z inicjatywy Henryka
Danielewicza
ówczesnego właściciela majątku
i Michała Dubieckiego kierownika miejscowej szkoły.
OSP miała różne koleje losu. Najtrudniejsze były lata
okupacji. Z różnym wyposażeniem zawsze dążyła
z pomocą lokalnej ludności i mieszkańcom wsi
ościennych. W ciągu 80 lat nie brakowało ochotników
do Straży Pożarnej. Ciągle zgłaszali się nowi, zasilając
jej szeregi. Tak jest też obecnie. Nasza drużyna liczy
21 osób.
Pamiętajmy też o Stowarzyszeniu „Razem na
Wyżyny”, które co roku organizuje rajdy rowerowe
i wycieczki krajoznawcze. Przewodnicząca to Halina
Pruciak. Jest też klub piłkarski „Nowe Pokolenie”,
którego przewodniczącą jest Joanna Klekot.
Nadchodzi rok 2010, w którym życzę naszym
mieszkańcom, przedstawicielom naszej Gminy i Radzie
Gminnej wielu sukcesów w pracy zawodowej
i społecznej, aby Rok 2010 był lepszy od roku
mijającego.
■

14

PORADY PRAWNE
Do niedawna upadłość mogły ogłosić jedynie
podmioty gospodarcze. Od dnia 31 marca 2009r możliwość
taką mają także osoby fizyczne nie prowadzące działalności
gospodarczej. Procedura ogłoszenia upadłości jest
skomplikowana wymaga wielu formalności. Wniosek taki
może złożyć osoba, która stała się niewypłacalna wskutek
wyjątkowych i niezależnych od niej okoliczności np.: choroba,
wypadek, zwolnienie z pracy nie z winy pracownika.
Z niewypłacalnością mamy do czynienia, wtedy,
kiedy nie wykonujemy swoich zobowiązań nie płacimy ich
w całości lub części, nie płacimy opłat za gaz, prąd, telefon,
mieszkanie. Nie może ogłosić upadłości konsumenckiej
dłużnik, który stał się niewypłacalny z własnej winy i nie
wystąpiły nadzwyczajne okoliczności, w szczególności, kiedy
zaciągnął zobowiązanie będąc już niewypłacalnym.
Ogłoszenie upadłości może nastąpić 1 raz na 10 lat. Dłużnik
jest zobowiązany także do ujawnienia sądowi całego swojego
majątku. Sąd zabezpiecza majątek dłużnika przez
ustanowienie tymczasowego nadzorcy, zawiesza
postępowanie egzekucyjne, a także może uchylić dokonane
już zajęcia majątku. W okresie spłaty wierzycieli, dłużnik nie
może dokonywać czynności prawnych przekraczających
zwykłego zarządu np.: kupować bardzo wartościowych
rzeczy.
Ustawa ta, po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej,
pozwala konsumentom na powrót do „normalnego życia”.
■

SZKODY W ŚRODOWISKU
PRZYRODNICZYM NAPRAWIONE
Zbigniew Zasępa

Zakończył się trzeci, ostatni już etap przywracania
pierwotnego stanu środowiska na terenach zniszczonych
przez trąbę powietrzną w dniu 15 sierpnia 2008r.
Niezwłocznie po przejściu kataklizmu pogodowego
w Bogusławicach i Kruszynie zostało podjęte uprzątanie
odpadów pochodzących z uszkodzonych budynków,
połamanych i powywracanych drzew. Pozbierano
i przekazano do utylizacji materiały pokryciowe, głownie
płyty azbestowo-cementowe i papę oraz gruz i inne materiały
budowlane. Następnie w końcu ubiegłego roku tereny
stanowiące własność Gminy Kruszyna, przygotowano do
odtworzenia drzewostanu, poprzez usunięcie zalegających,
zniszczonych drzew i wykarczowanie pni kolidujących
z planowanym zadrzewieniem. Pracami objęto pobocza
ulicy Grabowskiej w Bogusławicach i działkę gminną przy
ulicy Krzaczki w Kruszynie.
W ramach drugiego etapu z budynków
mieszkalnych i gospodarczych zdemontowano,
przetransportowano do zutylizowania eternit.
Specjalistyczna firma w uzgodnieniu z właścicielami zdjęła
uszkodzone pokrycia zawierające niebezpieczny dla
zdrowia azbest z 27 budynków w Bogusławicach
i 2 w Kruszynie.
W dniu 26 listopada br. został spisany protokół
odbioru końcowych prac, obejmujących odnowienie
drzewostanu. W ciągu dróg gminnych w Bogusławicach
zasadzono 50szt. klonów jesionolistnych. W Kruszynie na
powierzchni 0,5ha nasadzono 6tys. szt. sosen.
Całkowite koszty naprawy szkód wyniosły
111 315,84zł. Środki na sfinansowanie zadania w 100%
zostały pozyskane w formie dotacji z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.
Miejsce odbudowy zadrzewień zostało
oznakowane tablicą informacyjną z logo donatora.
■
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