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

UWAGA! KONKURS
Ogłoszenie VIII Ogólnokrajowego Konkursu dla rolników „BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE”
pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy oraz
inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie organizują
OGÓLNOKRAJOWY KONKURS „BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE”
Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, które wypełnią formularz
zgłoszeniowy i przekażą go w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2010 roku do najbliższej Placówki Terenowej lub OR KRUS.
Szczegółowe informacje o warunkach udziału w Konkursie dostępne są we wszystkich placówkach KRUS oraz
w przedstawicielstwach współorganizatorów.
W zgłoszonych do Konkursu gospodarstwach oceniane będą elementy wpływające na bezpieczeństwo pracy, między
innymi: ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym:
stan schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych, wyposażenie maszyn i urządzeń używanych
w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia, stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych,
warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich, stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej.
Dla laureatów Konkursu przewidziano cenne nagrody i wyróżnienia.
Regulamin Konkursu do wglądu w siedzibie OR KRUS w Częstochowie ul. Korczaka 5, pokój 24,25 tel. 034 3653292 oraz
we wszystkich Placówkach Terenowych KRUS.

Dzień Babci i Dziadka
Beata Mucha

...Kochają nas, wspierają, zawsze są przy nas, na każdy smutek mają słodkie i pyszne
rozwiązanie, znają radę na każde zmartwienie...
Kto to?- Babcia i Dziadek.
Dzień Babci i Dziadka to szczególny dzień, w którym wnuczki i wnukowie mogą
wyrazić wdzięczność wszystkim swoim Babciom i Dziadkom za trud, poświecenie i pomoc w ich
wychowaniu.
W Gminnym Przedszkolu
w Kruszynie uroczystość z okazji
Święta Babci i Dziadka odbyła się
25 stycznia 2010r. Jako pierwsze wystąpiły dzieci z grupy
3,4,5 latków”, które zaprezentowały
bajkę o Czerwonym Kapturku oraz
pełne miłości i wdzięczności wiersze
i piosenki dla babci i dziadka. Po
czym swój program artystyczny
przedstawiły 6-latki. Na koniec dzieci
zaśpiewały dla gości ,,Sto lat” oraz
złożyły im płynące z małych,
dziecięcych
serduszek gorące
i szczere życzenia oraz wręczyły
upominki w postaci laurek, kwiatów
i serduszek. Po czym wszyscy
goście wraz z wnukami udali się na
tradycyjną herbatkę i smaczne ciasta przygotowane przez rodziców.
Dziadkowie byli pełni uznania dla swoich pociech. Podziwiali ich postawę, umiejętności i wkład pracy włożony w przygotowanie
uroczystości. Jakże miłym akcentem były całusy i podziękowania babć i dziadków po skończonej uroczystości.
Święto Babci i Dziadka to dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości - dzień, który na długo pozostanie w naszych sercach.
Wiwat wszystkie Babcie i Dziadkowie!!!

Już siódmy sezon w rozgrywkach klasy A
Sylwester Rorat

Klub sportowy Polonia-Unia Widzów od 2002 r. występuje w rozrywkach klasy
A OZPN Częstochowa. Prezesem klubu jest Pan Stanisław Rorat. W sezonie
2009/2010 drużyna Polonii odniosła sześć zwycięstw: z Płomieniem Czarny Las 3:0,
Liswartą Krzepice 5:3, Piastem Lubojna 3:2, Gromem Miedźno 2:1, Wartą Zawada 4:0,
Pogonią Kłomnice 2:0, dwa remisy z Amatorem Golce 2:2, Juniorem Szarlejką 3:3,
zanotowała sześć porażek: z Orkanem Rzerzęczyce 0:1, KS Panki 0:1, Oksza
Łobodo 0:2, Orłem Kiedrzyn 0:1, Wartą Zawada 0:1, Sokołem Wręczyca 0:3.
Bramki dla Polonii zdobyli: Rorat Sylwester 5, Kasperczyk Adam 4, Kulasek
Paweł 2, Stolarczyk Łukasz 2, Jędrzejczyk Michał 2, Włodarek Patryk 2,
Jędrzejkiewicz Daniel 1, Kuźnicki Michał 1, Kosmala Zbigniew 1, Kuna Ernest 1,
Stolarczyk Przemysław 1, Łapeta Emil 1. Oprócz zdobywców bramek drużynę Polonii
Unii Widzów reprezentowali: Klekot Mariusz, Koćwin Piotr, Kołaczkowski Paweł,
Kołaczkowski Daniel, Perkosz Rafał, Kasperczyk Damian.
Grającym trenerem drużyny z Widzowa w sezonie 2009/2010 był Rorat
Sylwester.
Klub sportowy Polonię-Unię Widzów reprezentowali także trampkarze starsi.
Bramki zdobyli: Stawski Patryk 26, Musiał Bartosz 4, Ogrodnik Łukasz 5,
Dyksy Mateusz 3, Stachowicz Mateusz 2, Musiał Kamil 2, Krzemiński Kamil 1,
Jabłoński Przemysław 1, Krystian Dyksy 1. Oprócz zdobywców bramek drużynę
Polonii Unii Widzów reprezentowali: Kisły Grzegorz, Bujak Dawid, Jasak Robert, Stolarczyk Patryk, Dyksy Paweł, Majchrzak Krystian.

Głos Gminy
W Gminie o Powiecie
Bogusław Mielczarek - Wójt Gminy

Dobiega końca trzecia
kadencja Rady Powiatu czyli
zbliża się czas na
podsumowanie naszych relacji
z Zarządem Powiatu. Zarząd
nie jest wybierany w wyborach
powszechnych, a przez Radę.
Zmiana sił w Radzie może więc
skutkować zmianą Zarządu,
czego nasz powiat już
doświadczał. Stąd pewnie
i opozycyjność w składzie
każdej Rady Powiatu trwalsza
i głębsza niż w Gminie. Bywa,
że organ wykonawczy zamiast
skupić się na realizacji
przypisanych mu zadań musi
poświęcać siły na odpieranie
nieuzasadnionych ataków.
Taki to już urok demokracji.
Korzystają z niej też tacy, dla których dobro wspólnoty nie zawsze jest akurat
priorytetem albo opacznie je postrzegają.
W Starostwie Obywatel rejestruje pojazdy, załatwia sprawy geodezyjne, ewidencji
gruntów i budynków, pozwolenia budowlane, opieki nad rodziną i szereg innych.
Powiat prowadzi też na swoim terenie szpitale, szkoły średnie, domy dziecka,
domy spokojnej starości i inne instytucje o charakterze ponad gminnym. Nie
w każdej gminie takie instytucje występują. W każdej natomiast istnieją drogi,
których budowa i utrzymanie finansowe są z budżetu powiatu. Z naszego punktu
widzenia, skuteczność działania Powiatu oceniamy poprzez stan dróg, jedynej
u nas infrastruktury powiatowej. Są to ciągi drogowe o łącznej długości 44,8km:
- Borowno - Kruszyna - Widzów - droga DK-91
- Kruszyna - Wikłów Łęg - do granicy gminy Radomsko (wraz z Mostem na Warcie,
najdłuższym w powiecie),
- Wikłów - Lgota Mała - Widzów (ul. Słoneczna),
- Kruszyna (ul. Kościelna) - Broniszew,
- Kruszyna - Kolonia Baby - Zdrowa,
- Zdrowa - Jacków - Lgota - Pieńki,
- Wikłów - Prusicko.
Do niedawna mieliśmy największy w powiecie wskaźnik dróg nie posiadających
nawierzchni asfaltowych. Tam, gdzie asfalt był jego jakość nie była najlepszą.
W ostatnich latach wiele się zmieniło. W końcówce poprzedniej kadencji
powstała nawierzchnia bitumiczna na drodze Kruszyna - Zdrowa. W granicach
Gminy 2,1km.
W obecnej kadencji to już prawie rewolucja: 7,2km odnowionych
nawierzchni na drodze Kruszyna - Borowno, Kruszyna - Widzów, Wikłów - Łęg,
ul. Kościelna w Kruszynie oraz ul. Słoneczna w Widzowie. Budowa 7,5km nowych
nawierzchni asfaltowych na odcinkach: Kruszyna - Jamno, Lgota - Jacków Zdrowa, generalna przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Widzowie.
Budżet gminy ponosi wcale nie małe koszty wspólnego finansowania
tych zadań. Ale Zarządowi Powiatu, a zwłaszcza kierującemu jego pracami
Staroście, należą się od społeczności Gminy podziękowania za taki rozmach na
naszym terenie. W imieniu mieszkańców serdecznie dziękuję Panie Starosto!
Oficjalne podziękowania, winny być chyba złożone przy okazji sprawozdania
z wykonania budżetu, na sesji Rady Powiatu, przez radnych wybranych w naszym
okręgu wyborczym. Także opozycyjnych.
Mimo widocznych efektów, na drogach powiatowych jeszcze wiele
trzeba zrobić. Stan techniczny mostu w Łęgu dezorganizuje życie mieszkańców,
droga Wikłów - Prusicko dostępna jest tylko dla maszyn leśnych i największych
ciągników, nie ma w zasadzie chodników dla pieszych, potrzeby w zakresie
nakładek bitumicznych ciągle rosną. A rowy przydrożne, skrzyżowania,
oznakowania, zadrzewienia…?
Ale to już melodia dla władz samorządowych przyszłej kadencji. Nie
obejzie się jednak bez ścisłego współdziałania władz Gminy i Powiatu, bez
angażowania naszych finansów także w zadania powiatowe, bez inspirowania
a potem wspierania progminnych decyzji w Powiecie. Bez tego łatwo możemy
zaprzepaścić dotychczasowe wspólne osiągnięcia.
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA w okresie międzysesyjnym
tj. od dnia 29.10. 2009r do dnia 29.12.2009r.
Małgorzata Wierzbicka

- Złożono 2 wnioski do Wojewody o przekazanie na
rzecz gminy 3 nieruchomości rolnych: -działka nr 758/1 o pow.
0,1272 ha obręb Widzów; - działka nr 824/3 o pow. 0,0069 ha
obręb Widzów, - działka nr 845/2 o pow. 0,63 ha obręb Łęg
- Na terenie Gminy jest 29 użytkowników wieczystych.
Zostały zaktualizowane wszystkie opłaty z tytułu użytkowania
wieczystego, w skład których wchodzą 32 działki o łącznej
powierzchni 4.3606 ha. Stawka średnio wzrosła trzykrotnie.
- W dniu 9 grudnia 2009r. odbył się przetarg na
dzierżawę 13 nieruchomości rolnych, stanowiących własność
Gminy, położonych na terenie wsi Lgota Mała.
Zostały zawarte 3 umowy dzierżawy na okres 6 lat: Umowa
nr 1- na 8 działek o łącznej pow. 2,60 ha
Umowa nr 2 na 4 działki o łącznej pow. 0,48 ha; Umowa
nr 3- na działkę nr 5637 o pow. 0,5835 ha
- W celu wydzielenia działek zajętych pod drogę,
geodeta Hieronim Wilk wykonał podziały działek nr 758 i 824/1
obręb Widzów. Wystąpiono
do Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego o przekazanie na rzecz gminy części działek
zajętych pod drogi.
- W dniu 15 grudnia dokonano odbioru placu zabaw
w Kruszynie. Urządzenia dostarczyło i zamontowało
Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowo - Produkcyjne
„BILPOL” z Chorzowa za łączną kwotę 32.226,30. Wszystkie
urządzenia posiadają wymagane certyfikaty oraz objęte są
36 miesięczną gwarancją.
- Wniosek pn. Rozbudowy sieci kanalizacji w gminie
Kruszyna obejmującej miejscowości Jacków - Baby
etap I wraz z montażem prasy do odwadniania osadu jaki
został złożony w ramach PROW przeszedł pozytywnie
wszelkie oceny formalne i merytoryczne. Dofinansowanie
przedmiotowego zadania uzależnione jest od ilości środków
będących w dyspozycji Marszałka oraz ilości poprawnych
wniosków (a tych podobno jest duża ilość ).
- W dniu 27 listopada Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji zatwierdził listę 23 wniosków zakwalifikowanych
do dofinansowania w roku 2010 w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Nasz wniosek pn.
Remont drogi gminnej klasy „D” relacji Łęg - Kijów - Jankowice
uzyskał 41 punktów i jest 17 na liście rezerwowej. Łączny koszt
zadania wynosi 620 tyś. zł natomiast kwota dofinansowania
o jaką wystąpiliśmy - 305 tyś. zł.
- Wykonano rozbudowę wodociągu na ul. Wspólnej
w Widzowie. Wykonawcą była Firma HYDROMEX PLUS
Zaskórscy SJ. Koszt rozbudowy to 9.990,89 zł. Wodociąg
przeszedł pozytywnie próby szczelności i badania wody
bakteriologiczne i fizykochemiczne.
- Firma ABT wyremontowała szafę sterowniczą na
ujęciu wody w Kruszynie. Remont zamknął się w kwocie
25.010zł (brutto). Pozwoli to na utrzymanie stabilnego
poziomu ciśnienia niezależnie od poboru na sieci.
- W ramach zadania pn. „Remont dróg gminnych
w technologii nakładek mineralno bitumicznych” wykonało
następujący nawierzchnie na następujących drogach:
- Jacków Pustkowie
długość 272mb; - Kruszyna
ul. Ogrodowa - długość 520mb i krawężnik 41m; -Lgota Mała ul.
Ogrodowa - długość 307mb, korytka odwadniające 458mb,
krawężnik 17m, obrzeża 4,6m, wpusty 3szt. studnia 1szt.;
- Widzów ul. Kościelna, droga gminna nr 694451 S, wykonanie
nawierzchni - długość 170mb. Koszt powyższych prac to
ponad 431tys. zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo
Robót Drogowo-Mostowych z Kłobucka.
Ponadto w ramach w/w inwestycji zlecono wykonanie robót
uzupełniających które obejmowały wykonanie: - Jacków
Pustkowie pobocza obustronne z tłucznia kamiennego na
długości 272mb, - Kruszyna ul. Cmentarna, nawierzchnia
z asfaltobetonu 42.5m2, pobocza z tłucznia kamiennego 70m2,
2
- Widzów ul. Kościelna, nawierzchnia z asfaltobetonu 450m ,
2
długość 97m, oraz pobocza z tłucznia na powierzchni 255m .
Roboty uzupełniające wyniosły ponad 26tys. zł.
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- Dowieziono żużel hutniczy w ilości: 397,20t w tym
126,90t do Kijowa i 21,22t do Bogusławic. Koszt
przewiezienia żużla hutniczego wyniósł 6299,59 zł.
- Dowieziono żużel ciepłowniczy w ilości 147,00
ton do następujących miejscowości: Baby 2 składy, Wikłów
droga do mostu 2 składy, Kruszyna ul. Sportowa 1 skład,
Widzów /drogi za oczyszczalnią ścieków/ - 2 składy, Koszt
przewiezienia żużla 3.676,47zł.
- W ramach usługi koparką i równiarką
wykonywanej przez Prywatny Zakład Usług Drogowych
Eugeniusz Minda wykonano następujące prace: równiarka:
w miejscowości Kruszyna ul. Sportowa poprawienia śladu
drogi czas pracy sprzętu 1 godzina. Kijów - Janowice czas
pracy sprzętu 12 godzin. Widzów ul. Krótka czas pracy
sprzętu 3 godziny. Łącznie w roku 2009 prace przy użyciu
równiarki i koparki wyniosły: 6002,40 zł.
- W ramach współpracy z Powiatowym Zarządem
Dróg w Częstochowie udało się wykonać następujące
zadania na drogach powiatowych: nakładki bieżące
w miejscowościach: Kruszyna Baby Jacków 1092mb, DK1
Łeg 370mb, Kruszyna ul. Kościelna 420mb.
Dofinansowanie Urzędu Gminy 98.694zł.
- Zakończono prace w ramach rozbudowy
oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kruszyna. Koszt
robót wyniósł, zgodnie z umową: 167.571,67 zł.
Zlecono w ramach robót uzupełniających w/w inwestycji
wykonanie dodatkowych rozbudów tj. w miejscowości:
Widzów, ul. Spacerowa, Kruszyna, ul. Sadzawki.
Planowany termin uruchomienia wykonanych obwodów
1 kwartał 2010 roku. Ponadto w miejscowości Bogusławice
ul. Słoneczna uszkodzono ostatni z nowo postawionych
słupów. Wspólnie podjęto decyzje o konieczności wymiany
uszkodzonego słupa.
- Trwa „Przebudowa i rozbudowa przychodni
lekarskiej przy ulicy Kmicica 10 w Kruszynie” Inwestycję
realizuje konsorcjum reprezentowane przez Zakład
Remontowo-Budowlano-Instalatorski „BUDO-MAX”
Częstochowy oraz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowym
„MONTER” Grzegorz Wąsowicz. Koszt inwestycji opiewa na
kwotę brutto 897.963,76 która winna się zakończyć do dnia
30 czerwca 2010 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: 3.290.563,26 zł. Termin realizacji do dnia
30.07.2010 r.
- W ramach zimowego utrzymania dróg oraz
prowadzonej Akcji Zima 2009/2010 podpisano umowy
z wykonawcami na usuwanie śniegu i likwidowanie
gołoledzi z dróg gminnych, Ponadto zgromadzono materiał
do likwidowania gołoledzi z dróg gminnych w ilości 30,48 ton
soli drogowej wymieszane z piaskiem w ilości 100 ton.
- Wyremontowano odcinek drogi powiatowej
Zdrowa - Jacków - Pieńki Szczepockie o długości 3,1km na
terenie naszej gminy oraz 0,7km na terenie gminy Kłomnice
w ramach wspólnego finansowania.
- Została zawarta umowa na 2010r. dotycząca
odławiania i umieszczania bezdomnych wałęsających się
psów na terenie Gminy Kruszyna z Fundacją
„ZWIERZYNIEC” z Wielunia. Koszt odłowienia
i umieszczenia w schronisku jednego psa to 1000zł, plus
dodatkowa opłata 300zł brutto w przypadku gdy usługa
wykonywana będzie w dzień wolny od pracy, czy święto.
- Ochotnicze Straże Pożarne - wydatki w okresie
od 29.10.09 do 22.12.09: OSP Bogusławice zakup 20l oleju
silnikowego (220zł), filtr oleju (30zł), wymiana pompy układy
wspomagania (600zł), badania lekarskie 8 druhów (240zł),
OSP Jacków zakup 130l oleju napędowego (480zł),
dofinansowanie zakupu pompy szlamowej (wkład gminy
2.807zł), zakup 10mb węża ssawnego (220zł), badania
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lekarskie 19 druhów (570zł), OSP Kruszyna badanie techniczne samochodów pożarniczych Marirus i STAR (408zł), OSP Lgota
Mała badania lekarskie 11 druhów (330zł), OSP Łęg remont remizy OSP (4.000zł), zakup energii elektrycznej (54zł), badania
lekarskie 5 druhów (150zł), OSP Widzów badania lekarskie 13 druhów (390zł)
- W związku z programem „Moje Boisko Orlik 2012” przesłano do Urzędu Marszałkowskiego uchwałę Rady Gminy
Kruszyna w sprawie podjęcia realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego „budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej
w Kruszynie”. Uchwała ta została przesłana w celu ujęcia w/w inwestycji w projekcie budżetu województwa.
- W wyniku postępowania przetargowego dokumentację na wykonanie adaptacji projektu budowy kompleksu sportowego
w ramach programu „Orlik 2012” wykona firma ARCHITEKTONIKA za kwotę brutto 16 958.00 zł w terminie do 30.01.2010r.
- Zawarto umowę z p. Barańskim Zdzisławem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zaplecza
socjalnego klubu sportowego „Kmicic” w Kruszynie za kwotę brutto 12 200 zł. Dokumentacja została wykonana i przekazana do
Urzędu Gminy w dniu 28.12.2009 r.

Podjęte uchwały na XXIV Sesji Rady Gminy Kruszyna
w dniu 29 grudnia 2009r
Małgorzata Wierzbicka

Na XXIV Sesji Rady Gminy Kruszyna podjęto
następujące uchwały:
- Uchwała Nr XXIV/151/09 Rady Gminy Kruszyna
z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały
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 realizacje zadania inwestycyjnego
p.n. „ Przebudowa kotłowni
węglowej zlokalizowanej
w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Jacków
- Uchwała Nr XXIV/152/09 Rady Gminy Kruszyna
z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca Uchwałę
Nr XVIII/115/08 Rady Gminy Kruszyna z dnia 30 grudnia
2008r. w sprawie zatwierdzenia
„Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2009r.”
- Uchwała Nr XXIV/153/09 Rady Gminy Kruszyna
z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian do budżetu Gminy
Kruszyna na rok 2009r.
- Uchwała Nr XXIV/154/09 Rady Gminy Kruszyna z dnia
29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kruszyna na 2010r.
- Uchwała Nr XXIV/155/09 Rady Gminy Kruszyna
z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie zatwierdzenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na 2010r.
- Uchwała Nr XXIV/157/09 Rady Gminy Kruszyna
z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie nadania nazwy
ulicy w Kruszynie.
- Uchwała Nr XXIV/158/09 Rady Gminy Kruszyna
z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia „ Programu
Współpracy Gminy Kruszyna z Organizacjami
Pozarządowymi w 2010r.”
- Uchwała Nr XXIV/159/09 Rady Gminy Kruszyna
z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Rady Gminy na 2010r
- Uchwała Nr XXIV/160/09 Rady Gminy Kruszyna
z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Stałych Rady Gminy na 2010r.
- Uchwała Nr XXIV/161/09 Rady Gminy Kruszyna
z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenie taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków
- Uchwała Nr XXIV/162/09 Rady Gminy Kruszyna
z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Jacków
- Uchwała Nr XXIV/163/09 Rady Gminy Kruszyna
z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Łęg-Kijów
- Uchwała Nr XXIV/164/09 Rady Gminy Kruszyna
z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Widzów
- Uchwała Nr XXIV/165/09 Rady Gminy Kruszyna
z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Kruszyna

- Uchwała Nr XXIV/166/09 Rady Gminy Kruszyna
z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat
za świadczenia w przedszkolach publicznych
i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
z terenu Gminy Kruszyna

BUDŻET GMINY KRUSZYNA
NA 2010 ROK
Ewelina Kokot

W dniu 29 grudnia 2009 roku Rada Gminy Kruszyna
uchwaliła budżet na rok 2010. Radni przyjęli uchwałę, która
zakłada dochody budżetu w wysokości 12.379.545zł, w tym
dochody bieżące w kwocie 10.841.734zł i dochody majątkowe
1.537.811zł. Wydatki zaplanowano na kwotę 15.815.030zł,
przy czym wydatki bieżące to 10.355.233zł a wydatki
majątkowe
5.459.797zł. Deficyt budżetu w wysokości
3 435 485 zostanie pokryty saldem wolnych środków budżetu
Gminy kwota 794.799zł, pożyczką w wys. 2.122.922zł
z WFOŚiGW na rozbudowę kanalizacji w m. Widzów
i Teklinów oraz ewentualnymi kredytami w wys. 517.764zł na
zadania „Ukształtowanie centrum wsi Bogusławice” oraz na
modernizacje drogi powiatowej w Widzowie ul. Żwirki i Wigury.
Ponadto w roku 2010 planujemy spłatę już zaciągniętych
kredytów i pożyczek na kwotę 307.250 zł.
Główne źródła dochodów budżetu Gminy Kruszyna
na 2010 rok to:
- subwencje 5.471.957zł
- dotacje na zadania zlecone 1.474.517zł
- dotacje na zadania własne 170.300zł
- udziały w podatku dochodowym 1.249.156zł
- wpływy z podatków i opłat lokalnych - 1.761.705zł
- wpływy ze sprzedaży mienia gminnego 176.200zł
- pozyskane środki unijne 1.412.720zł
- pozostałe dochody własne 662.990zł.
Wśród wydatków wyszczególnić możemy
następujące grupy:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 5.941.702zł
- wydatki na obsługę długu publicznego czyli spłatę odsetek
od zaciągniętych zobowiązań 14.400 zł
- dotacje dla różnych pomiotów na zadania bieżące
213.552zł
- pozostałe wydatki bieżące 4.185.729zł
- wydatki inwestycyjne 5.459.797zł.
Zaplanowane w budżecie dotacje to:
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie i jej filii
w Widzowie na bieżące funkcjonowanie 140.000zł
- dotacja na funkcjonowanie orkiestry dętej 12.100zł
- dotacje dla stowarzyszeń (kluby sportowe, stowarzyszenia)
na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną 57.000zł
- dotacja inwestycyjna dla Powiatu Częstochowskiego na
modernizację ul. Żwirki i Wigury w Widzowie 459.175zł
- dotacja inwestycyjna na zadanie E-Powiat 39.691zł
- dotacja inwestycyjna na zadanie E-Region 22.666 zł
Główne zadania inwestycyjne zapisane do
zrealizowania w budżecie na rok 2010 to:
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Widzów i Teklinów
całkowity koszt 3 464 259 zł, z tego w roku 2010 2.934.364 zł
- włączenie do obiegu wodociągu studni głębinowej w Lgocie
Małej wartość już rozpoczętego zadania 458.219zł z tego
Ciąg dalszy na str. 6
w 2010 223.641zł
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BUDŻET GMINY KRUSZYNA
NA 2010 ROK
Ciąg dalszy ze str. 5

- ukształtowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi
Bogusławice całość zadania 818.145 zł, z tego 808.568zł
w 2010 roku w tym dofinansowanie ze środków PROW
500.000zł
- przebudowa Przychodni Lekarskiej w Kruszynie zadanie
rozpoczęte o wartości 976.906zł, przy czym w roku 2010
784.954zł. Planowane dofinansowanie do tego zadania
z RPO ok. 830tys. zł
- budowa trybun na boisku sportowym w Widzowie 51.000zł
- budowa sceny na boisku w Widzowie 12.300zł
- plac zabaw w Widzowie ul. Brzozowa 12.000zł
- modernizacja placu zabaw w Wikłowie 9.236zł
Szczegółowe informacje dotyczące budżetu Gminy
Kruszyna możecie Państwo uzyskać na naszej stronie
internetowej www.bip.kruszyna.com, gdzie w zakładce
Budżet znajduje się projekt budżetu Gminy Kruszyna na
2010 rok wraz z objaśnieniami, oraz uchwała budżetowa
z wprowadzonymi zmianami zaproponowanymi przez Wójta
Gminy oraz Radnych.

PODATKI
Maria Zasępa

Podatek od nieruchomości w 2010r pozostanie bez
zmian. Nadal będą obowiązywać stawki podatkowe określone
w Uchwale Rady Gminy Kruszyna z 2008r.
Do celów wymiaru podatku rolnego, przyjęto cenę
skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego w kwocie 43,10zł. Stawka podatku rolnego
w 2010r wynosić będzie: w gospodarstwach rolnych 85,25zł
z 1ha przeliczeniowego, a w działkach do 1ha 170,50zł z 1ha
fizycznego.
Stawka podatku leśnego wynosić będzie 30,0388zł
z 1ha fizycznego.
Podatek od środków transportowych wzrośnie
średnio o 3%. Stawki zostały określone Uchwałą Rady Gminy
Kruszyna z dnia 29.10.2009r i podane zostały do publicznej
wiadomości. Właściciele pojazdów zobowiązani są do
złożenia bez wezwania, w terminie do 15.0.2010r deklaracji
podatkowej i wpłacenia I raty podatku.
Jednocześnie przypomina się właścicielom
nieruchomości, iż są zobowiązani do aktualizacji informacji
podatkowej. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego winna być składana organowi podatkowemu
w terminie 14 dni od powstania okoliczności uzasadniających
powstanie, zmianę i wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
a także w przypadku zmiany adresu.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
Maria Zasępa

Producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
oznaczonego kodem CN 2710194 - 27101949
wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski o zwrot
podatku wraz z fakturami VAT za zakupiony olej napędowy za
okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
tj.:
- faktury od 1 września 2009r do 28 lutego 2010r należy złożyć
w miesiącu marcu 2010r, wypłata nastąpi w miesiącu maju
2010r,
- faktury od 1 marca 2010r do 31 sierpnia 2010r należy złożyć
w miesiącu wrześniu 2010r, wypłata nastąpi w miesiącu
listopadzie 2010r.
Zwrot podatku akcyzowego przyznawany jest
w dwóch terminach, w ramach rocznego limitu. Roczny limit
ustala się jako iloczyn stawki zwrotu podatku akcyzowego na
1 litr oleju napędowego, liczby 86 i powierzchni użytków
rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,
określanej na dzień 1 kwietnia danego roku. W bieżącym roku
jest to kwota 73,10zł na 1ha użytków (86x1hax0,85zł). Stawkę
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zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego
określa corocznie Rada Ministrów. W bieżącym roku jest to
kwota 0,85zł.
Roczny limit może być wykorzystany jednorazowo.

NIERUCHOMOŚCI - PRZETARGI
Justyna Kiełkowicz

W dniu 05 stycznia 2010 roku, zostały wysłane
zaproszenia do składania ofert na sporządzanie operatów
szacunkowych w 2010 roku, dotyczących określenia wartości
rynkowej nieruchomości stanowiących własność Gminy
Kruszyna.
Spośród złożonych ofert, została wybrana
najkorzystniejsza, przesłana przez Rzeczoznawcę
Majątkowego inż. Fabiana Śleszyńskiego.
W drodze II przetargu nieograniczonego, na
sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych
w obrębie geodezyjnym wsi Kijów, zostały sprzedane dwie
działki.
Działka nr 166/51 o powierzchni 0,0934 ha, oraz działka
nr 166/48 o powierzchni 0,1189 ha.
Zostały zaktualizowane opłaty z tytułu użytkowania
wieczystego, w skład których wchodzą 32 działki o łącznej
powierzchni 4.3603 ha. W związku z tym, iż opłata nie była
aktualizowana przez ostatnie 8 lat, stawka średnio wzrosła
trzykrotnie.
W dniu 06 stycznia 2010 roku, został ogłoszony
V przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym
i gospodarczym o powierzchni 0,19 ha, położonej we wsi Baby.
Cena wywoławcza nieruchomości 165.000,00 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie
oferty przetargowej wraz z dowodem wpłaty wadium,
w wysokości 17.000,00 zł w zamkniętej, nieprzejrzystej
kopercie do dnia 4 lutego 2010 roku w Sekretariacie Urzędu
Gminy.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie
internetowej www.bip.kruszyna.pl lub pod numerem telefonu
034/320 20 03 wew. 42.

Planowana budowa Punktu Zbiórki Odpadów
Niebezpiecznych na terenie Gminy Kruszyna
Dariusz Kruk

W związku z przystąpieniem Gminy Kruszyna do
wspólnego projektu pn. „System selektywnej zbiórki odpadów
w Subregionie Północnym Powiat Częstochowski etap I”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 beneficjent
(Gmina Konopiska) złożył w dniu 30.12.2009r do Urzędu
Marszałkowskiego wniosek w ramach Działania
5.2 Gospodarka Odpadami Priorytet V Środowisko
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na dofinansowanie przedmiotowego
przedsięwzięcia.
Zgodnie z Wnioskiem wydatki kwalifikowane dla
wszystkich 16 Gmin objętych projektem wynoszą
2.012.444,84zł, z czego 85%, tj. 1.710.578,11zł, w przypadku
pozytywnej oceny wniosku zostanie dofinansowane ze
środków RPO.
Dla Gminy Kruszyna udział finansowy w tym projekcie to
kwota 106.911,13zł, co stanowi owe 85% kosztów
kwalifikowanych.
Zgodnie z założeniami projektowymi, realizacja
przedsięwzięcia została zaplanowana na drugie półrocze
2010r. Budowa PZON jest zaplanowana na działce częściowo
zagospodarowanej przez Gminną Oczyszczalnię Ścieków
w Widzowie.
Realizacja w/w zadania dla mieszkańców naszej
gminy oznacza powstanie punktu legalnego pozbywania się
odpadów niebezpiecznych.
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Gimnazjum w Widzowie dla społeczności lokalnej
Agnieszka Kuźnicka

W niedzielę 10 stycznia
w godzinach
popołudniowych odbyła się w naszym gimnazjum
inscenizacja nawiązująca swoją tematyką do minionych Świąt
Bożego Narodzenia. Jasełka pod moim kierunkiem
przygotowali uczniowie reprezentujący wszystkie klasy.
Dekoracje oraz rekwizyty były pomysłem p. Anity Gałkowskiej,
a stroje przygotowali sami uczniowie przy dużym

WÓJT GMINY KRUSZYNA OGŁASZA „OTWARTY
KONKURS OFERT” NA UPOWSZECHNIANIE
KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W GMINIE
KRUSZYNA W 2010R.
Kompletne oferty wraz z załącznikiem należy składać
w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty ukazania
się ogłoszenia w BIP, z dopiskiem na kopercie
„Konkurs ofert na dotacje w 2010r w obszarze kultury
fizycznej i sportu”
w Sekretariacie Urzędu Gminy Kruszyna lub przesłać
pocztą na adres: Urząd Gminy Kruszyna,
42-282 Kruszyna, ul. Kmicica 5
(O terminie wpływu nie decyduje data stempla
pocztowego, lecz wpłynięcie oferty w terminie do
Urzędu Gminy Kruszyna).
Informacje dotyczące konkursu dostępne są również
Na stronie internetowej pod adresem
www.bip.kruszyna.com

***********
zaangażowaniu rodziców. Oprawą muzyczną przedstawienia
zajął się ks.Piotr Mizera. Spotkanie zostało zorganizowane
dla społeczności lokalnej. Wśród widzów miło nam było gościć
z-cę Wójta Gminy Kruszyna p. Zbigniewa Zasępę, radnych
naszej gminy oraz powiatu a także sołtysa wsi Widzów
i członków rady sołeckiej. Na przedstawienie przybyło wielu
rodziców naszych uczniów wraz z całymi rodzinami.
W scenografii stajenki, dworu Heroda oraz piekła
rozegrały się arcyciekawe wydarzenia znane z Biblii, ale
ubrane w dialogi charakterystyczne dla języka
współczesnego, że przytoczę słowa Heroda: „-W Betlejemie,
diabełeczku, mam agentów w tym miasteczku".
Przygotowany z romachem, trwający 60 minut spektakl
przerywały burze oklasków. Anielski chór przypomniał nam
piękne polskie kolędy i pastorałki, a żeby tradycję wspólnego
kolędowania podtrzymać pożegnaliśmy się wszyscy
wspólnym zaśpiewaniem kolędy "Pójdźmy wszyscy do
stajenki".

WÓJT GMINY KRUSZYNA OGŁASZA „OTWARTY
KONKURS OFERT” NA REALIZACJĘ ZADANIA
PUBLICZNEGO Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA
PATOLOGIOM SPOŁECZNYM I UZALEŻNIONYM
pn. „Tworzenie i wspieranie programów
informacyjno-edukacyjnych, aktywizowanie sportowe,
turystyczne i rekreacyjne.”
Środki przeznaczone na realizację powyższego zadania
w 2010r. wynoszą 15.000,00zł.
Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, zapewniający mieszkańcom gminy udział
w programach informacyjno edukacyjnych z zakresu
przeciwdziałania patologiom społecznym oraz w
zorganizowanych formach spędzania wolnego czasu
poprzez upowszechnianie turystyki, sportu i rekreacji.
Kompletną ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na
formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz.U. Nr 264, poz. 2207), w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Konkurs ofert na dotacje 2010r. na realizację zadania
publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom
społecznym i uzależnionym”, w terminie 30 dni od daty
ukazania się ogłoszenia w BIP, w Sekretariacie Urzędu Gminy
w Kruszynie pokój nr 18 lub przesłać pocztą na adres: Urząd
Gminy Kruszyna, 42-282 Kruszyna, ul. Kmicica 5 (o terminie
wpływu nie decyduje data stempla pocztowego, lecz
wpłynięcie oferty w terminie do Urzędu Gminy Kruszyna).
Wzór oferty i sprawozdania dostępny jest na stronie
internetowej www.bip.kruszyna.com

Dziękujemy tym, którzy znaleźli czas by do nas
zawitać. Sprawiliście nam Państwo wielką radość.
Przepraszamy jednoczesnie tych, dla których zabrakło
miejsca na widowni. Tak liczne przybycie przyjaciół naszego
gimnazjum potraktowaliśmy jako nagrodę. Dziękujemy za
oklaski i ciepłe słowa. Do zobaczenia przy stajence za rok!

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można
uzyskać w Urzędzie Gminy Kruszyna, ul. Kmicica 5, 42-282
Kruszyna, osobiście w pok. Nr 1, telefonicznie pod
numerem telefonu: 034/320 20 03 wew. 31.
Informacje dotyczące konkursu dostępne są również na
stronie internetowej pod adresem www.bip.kruszyna.com
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Gdzie na ferie zimowe?

Może do Widzowa?

W niedzielę 17 stycznia oddaliśmy do użytku
lodowisko i górkę do zjeżdżania na sankach, nartach i innych
akcesoriach zimowych.
Przecięcia wstęgi wspólnie dokonali Pan Wójt
Bogusław Mielczarek i Pani Dyrektor Gimnazjum w Widzowie

Zjeżdżanie z górki

Uroczyste przecięcie wstęgi
Ewa Kosińska. Po czym skierowali oni do zgromadzonych
gości krótkie przemówienie.
Następnie zaczęła się udana zabawa na śniegu
i lodzie. Na lodowisku odbył się mecz w nowej dyscyplinie
sportu. Hokej na lodzie połączono z hokejem na trawie. Grano

Sylwester Rorat. W czasie wyścigów ''dwójek'' okazało się, że
dzieci i młodzież nieźle radzą sobie z jazdą na łyżwach. Po
tych zawodach odbyły się kolejne m.in. zjazd na „byle czym''.
Najciekawszy był zjazd na masce od samochodu. Miejsca na
niej było dużo i jeździło się daleko.
W czasie trwania festynu pracowała kuchnia polowa.
Można więc było posilić się grochówką i żurkiem
przygotowanym przez Panie: Wandę Kubik, Jadwigę Kępę,

Festyn w zimowej scenerii
Zawody na lodowisku
na lodzie piłeczką, nie używając łyżew. Było co prawda więcej
śmiechu z powodu licznych wywrotek zawodników niż bramek,
ale przecież śmiech to zdrowie. Mecz hokejowy
i wyścigi na lodzie (tym razem już na łyżwach) sędziował
nauczyciel wychowania fizycznego w S.P w Widzowie Pan

Helenę Dobrakowską oraz Halinę Matyjaszczyk. Na
''rozgrzewkę'' była gorąca herbata i duże ognisko, przy którym
czuwał pan Jacek, Dawid i Krystian Majchrzak oraz Jerzy
Widera. Młodzież z gimnazjum dostarczyła przepyszne ciasta.

Kulig podczas trwającego festynu

Konkurs na najdłuższy zjazd z górki

8

Nie brakowało też kiełbasek z grilla i ogniska. Zysk z ich
sprzedaży został w całości przekazany na rzecz dzieci ze
szkoły podstawowej i gimnazjum w Widzowie.
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Od 14.00 do zakończenia festynu, czyli do godziny 17.30 jeździły dwa kuligi. Malownicza trasa przejazdu prowadziła przez
las, dostarczając wielu wrażeń. Niektórzy uczestnicy po raz pierwszy w tym roku widzieli z bliska las w zimie. W kuligu brały udział
osoby w wieku od 2 do 72 lat. Dla tych najmłodszych i najstarszych przeznaczone były duże, konne sanie ciągnięte przez traktory,
których bezpłatnie użyczyli pan Grzegorz Dyksy oraz pan Krzysztof Dobrakowski.
Punktem kulminacyjnym niedzielnego festynu był pokaz
pirotechniczny, który odbył się o godzinie 17.00. Zakup fajerwerków
został sfinansowany przez zakład ''Korona'' Jolanty i Grzegorza
Łapetów.
Oprawę muzyczną i prowadzenie festynu zapewnił
niezastąpiony w tej dziedzinie Pan Zdzisław Łapeta. Zajął się tym
już po raz drugi. Wcześniej zabawiał nas we wrześniu podczas
otwarcia placu zabaw.
W swoim przemówieniu podczas otwarcia lodowiska Pan
wójt powiedział, że można zrobić coś z niczego. Trudno się z tym nie
zgodzić. Ale udaje się to tylko dzięki zaangażowaniu wielu ludzi.
Najpierw pojawił się pomysł budowy lodowiska. Później mimo wielu
przeciwności udało się doprowadzić do jego realizacji. Teren na
którym powstało lodowisko został bezpłatnie wydzierżawiony na 10
lat, a umowa dzierżawy została zawarta w taki sposób, że w
przypadku wcześniejszego jej rozwiązania właściciel terenu pokryje
wszystkie koszty związane z budową lodowiska. Radni, chociaż nie
Pokaz pirotechniczny na zakończenie festynu
wszyscy przekonani o słuszności takiej inwestycji ( z uwagi na brak
mroźnych i śnieżnych zim w ostatnich latach) podczas głosowania
nad przyznaniem środków finansowych na realizację, zagłosowali zgodnie za. Władze oraz pracownicy urzędu gminy bezpośrednio
zaangażowani w powstanie lodowiska również byli bardzo przychylni jego powstaniu.
Wierzę, że taka inwestycja przyczyni się do integracji mieszkańców naszej gminy. Przecież miłośnicy sportów zimowych są
nie tylko w Widzowie. Według informacji zaczerpniętych z internetu, z lodowiska o wymiarach 20mx30m, jakie powstało w Widzowie,
może korzystać jednocześnie 40 osób. Tak więc zapraszamy wszystkich miłośników białego szaleństwa z terenu gminy Kruszyna
do Widzowa.
Naprzeciwko lodowiska posiadamy parking na kilkanaście samochodów, a przy ul. Łąkowej 4 zorganizowaliśmy szkolną
wypożyczalnię łyżew. Ewentualne zyski z wypożyczalni w całości będą przekazywane dla Szkół w Widzowie.
Może uda się chociaż na czas ferii zimowych odciągnąć naszych młodych mieszkańców od komputera i telewizji, dając
możliwość spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Głębokość lodowiska przy maksymalnym wypełnieniu wodą to 50 cm. Wiosną
woda będzie wypuszczana, a latem na osuszonym miejscu lodowiska powstanie duże boisko do piłki plażowej. Jesienią boisko
będzie ponownie pełnić funkcję lodowiska. Mając obecnie do dyspozycji tak duży teren ( plac zabaw + teren wokół lodowiska), już
marzy nam się zorganizowanie na nim gminnego festynu z okazji Dnia Dziecka bądź zakończenia roku szkolnego z wieloma
atrakcjami i konkursami dla dzieci i młodzieży.
Na koniec dziękuję wszystkim innym osobom, które przyczyniły się bezpośrednio lub pośrednio do otwarcia lodowiska,
a wcześniej jego budowy, których jeszcze nie wymieniłem do tej pory. Dziękuję Pani Dyrektor Gimnazjum w Widzowie Ewie
Kosińskiej oraz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Widzowie panu Bogdanowi Tylikowskiemu za osobiste zaangażowanie i bardzo
dobrą współpracę z komitetem budowy placu zabaw i lodowiska. Następnymi osobami, którym pragnę podziękować są: Krzysztof
Dobrakowski, Adam Musiał, Piotr Dolniak, Ryszard Bobrowski, Sławomir Kośny, Marcin Owczarek, Bartek Krok, J a c e k
Majchrzak, Piotr Kowalczyk, Jerzy Widera, Dawid i Krystian Majchrzak. Sponsorzy wędlin i kiełbasek: Andrzej Dyksy,
Kazimierz Musiał, Zdzisław Kuźnicki. Wykonawcy tablicy z regulaminem: Stefan Bartnik, Jerzy Zonenberg. Strażacy
z Widzowa (dolewali wodę na lodowisko, dostarczyli kuchnię polową z Kłomnic, pilnowali porządku i bezpieczeństwa w dniu
festynu): Andrzej Śliwakowski, Łukasz Dąbek, Paweł Dyksy, Mateusz Dyksy, Krzysztof Kosela, Grzegorz Dolniak, Michał
Miecznikowski, Piotr Dobrakowski, Tomasz Wysmołek, Daniel Gorzelak . Osoby, które użyczyły łąk pod parking: Jan Kubik,
Dariusz Dobrakowski, Krzysztof Dobrakowski.
Przed wejściem na lodowisko proszę zapoznać się z regulaminem i przestrzegać go. Życzę udanej zabawy i wielu
pozytywnych wrażeń.
radny Mariusz Dobrakowski

Nasze małe sukcesy!!!
Danuta Kulińska

Szkoła Podstawowa w Jackowie- mała wiejska
szkółka zlokalizowana w samym centrum naszej pięknej
gminy- też posiada swoje sukcesy.
Mała , bo nieliczna pod względem liczby uczęszczających do
niej uczniów, szkoła ,stanowi dla społeczności lokalnej
ośrodek organizacji działalności kulturotwórczej.
To w tej szkole już od kilku lat organizuje się różnego
rodzaju form współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży
o zasięgu gminnym i międzygminnym (np. Międzyparafialny
Festiwal Kolęd „Hej kolęda, kolęda!",Gminny Przegląd
Artystyczny pod hasłem „Można inaczej…", Turniej Piłki
Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kruszyna), które pozwalają na
ukazanie
potencjałów i talentów drzemiących w młodym
pokoleniu .
To z tej szkoły wyrastają „mali artyści", „wybitni
znawcy" , „odważni sportowcy", którzy już wielokrotnie
zachwycali swymi prezentacjami, wiedzą i umiejętnościami
mieszkańców naszej gminy i jej okolic, przynosząc wiele dumy
i satysfakcji swym nauczycielom i rodzicom.
Początek roku szkolnego 2009/2010 okazał się

równie bogaty w sukcesy naszych uczniów jak i lata ubiegłe.
Już w październiku 2009r. szkoła uzyskała II miejsce
w Gminnym Konkursie Zbiórki Makulatury , a reprezentanci
naszej szkoły Klaudia Klekot i Dominik Grabny zdobyli
I nagrodę w II etapie Turnieju Melomana. W grudniu Paulina
Bednarek w gminnym konkursie plastycznym na projekt karty
świątecznej wywalczyła sobie II miejsce, a pozostali
uczniowie biorący udział w konkursie: Agata Knysak,
Agnieszka Wilk, Eryk Krawczyk, Kinga Łapeta, Aleksandra
Mróz- otrzymali wyróżnienia. Grudzień był szczęśliwy również
dla małych szachistów z naszej szkoły : Michała Knysaka,
Moniki Kasprzak i Piotra Piekarskiego, którzy na I Gminnym
Turnieju Szachowym o Puchar Wójta Gminy Kruszyna
uzyskali kolejno I, II i III miejsce.
Uczniowie naszej szkoły wzięli również licznie udział
w „Konkursie Wiedzy o Fryderyku Chopinie i jego epoce".
W II etapie tego konkursu szkołę będą reprezentować
Adrianna Możejko, Dominik Grabny i Klaudia Klekot.
Myślę iż z Nowym -2010 Rokiem przybędzie Szkole
Podstawowej w Jackowie wielu nowych- „małych" i „dużych"
sukcesów.
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VIII Międzyparafialny Festiwal Kolęd ”Hej kolęda!Kolęda!”
Jacków 2010
Danuta Kulińska
Tradycją się już stało iż w jedną z pierwszych niedziel stycznia Jacków
gości reprezentantów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu parafii
Borowno, Kruszyna i Widzów, którzy uwielbiają śpiew i pragną przedstawić swe
umiejętności wokalne w zakresie pieśni kolędniczych.
To dla nich stworzona zastała ta forma współzawodnictwa wokalno
instrumentalnego pod nazwą Międzyparafialny Festiwal Kolęd „ Hej kolęda , kolęda!”.
17 stycznia 2010r. już po raz ósmy Jacków witał małych artystów na tym festiwalu.
Jury w osobach pań: Marzanny Janeczek, Agnieszki Kacprzak i Joanny
Zasępy
oceniając występy i biorąc
pod uwagę takie kryteria jak:
-dobór
repertuaru do
możliwości wykonawczych;
-ogólny wyraz artystyczny,
oryginalność formy;
- dobór elementów
dodatkowych ( strojów,
r e k w i z y t ó w )
przyporządkowało
następujące miejsca
reprezentantom poszczególnych placówek oświatowych:
W kategorii „Przedszkolaki”: wszyscy uczestnicy I miejsce Dróżdż Weronika
i Łyczkowska Nikola - Gminne Przedszkole w Lgocie Małej 12pkt., Mierczak
Kacper Gminne Przedszkole w Kruszynie-12pkt, Łapeta Paulina Oddział
przedszkolny w Szkole Podstawowej w Jackowie 12 pkt., W grupie uczniów
szkół podstawowych klas I-III: Zasępa Agnieszka - Szkoła Podstawowa im.Powstańców Styczniowych w Kruszynie 11 pkt - I miejsce,
Kosmala Emilia z chórkiem Szkoła Podstawowa w Widzowie -11pkt I miejsce, Szymczak Aleksandra - SP w Borownie - 11 pkt I m i e j s c e ;
L e c i a k
P i o t r
S P
w
J a c k o w i e
9 p k t
II miejsce; Kępa Zuzanna - SP w Lgocie Małej-8pkt - III miejsce; W grupie uczniów szkół podstawowych klas IV-VI: Karoń Karolina SP w Lgocie Małej-12pkt I miejsce; Cierniak Klaudia - SP w Jackowie 11pkt II miejsce; Frymus Paweł -SP w Kruszynie - 8 pkt
III miejsce. W kategorii „ Gimnazjum”: Karolina Mikke - Gimnazjum w Widzowie-12 pkt-I miejsce; Leciak Agnieszka - Gimnazjum
w Borownie10 pkt II miejsce; Kluczna Klaudia - Gimnazjum im.Bohaterów Września w Kruszynie-9pkt III miejsce.
Dzieci swoimi występami dostarczyły jury i publiczności wielu wrażeń i pozytywnych doznań artystycznych za co zostały
nagrodzone miłymi upominkami i pamiątkowymi Dyplomami.
Za wysoki poziom artystyczny przedstawionych prezentacji kolędniczych gratulacje należą się nie tylko uczestnikom
festiwalu lecz również nauczycielom przygotowującym uczniów do tej formy konkursu .Należ się cieszyć iż żaden z talentów
artystycznych uczniów nie umknie uwadze ich opiekunów i będzie rozwijany dzięki wytrwałej pracy nauczycieli. Za co składamy im
podziękowania i życzenia radości z własnych sukcesów i sukcesów ich podopiecznych.
Podziękowania składamy również na ręce o Ks.kan. Piotra Krzemińskiego, który zadbał o to, aby każdy z uczestników
jeszcze bardziej cieszył się z własnego występu otrzymując mały upominek. Z wielkim aplauzem przyjęto występy dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Jackowie , które pod kierunkiem mgr Danuty Kubik i mgr I.Możejko przygotowały
i zaprezentowały na tegorocznym festiwalu „Jasełka na wesoło” zdobywając uznanie publiczności.
Melodie polskich kolędy, humorystyczne scenki jasełkowe i piękne stroje uczestników festiwalu długo pozostaną w pamięci Tych,
którzy przyjęli zaproszenie i odwiedzili naszą szkołę 17 stycznia 2010r.
Drodzy Rolnicy i Przedsiębiorcy
Lokalna Grupa Działania (LGD) Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia
z zakresu działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
Szkolenia są adresowane do osób planujących założyć lub rozwinąć własną firmę, które są zainteresowane pozyskaniem
dofinansowania swojej inwestycji ze środków unijnych.
Szkolenia poprowadzi zastępca dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w Częstochowie
p.. Henryk Kolasa. Wiedza uzyskana na szkoleniach będzie pomocna w planowaniu inwestycji i sporządzaniu wniosków
o dofinansowanie.
Jednocześnie informujemy, że mają Państwo obecnie możliwość składania swoich wniosków o dofinansowanie nie tylko do
ARiMR w Częstochowie, ale również do LGD „Razem na wyżyny”, działającej na terenie pięciu sąsiednich gmin tj. Kłomnice,
Kruszyna, Miedźno, Mykanów, Rędziny.
Nabór wniosków na w/w działania w LGD odbędzie się w II kwartale 2010r.
Wszystkie niezbędne informacje oraz treść ogłoszenia mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej www.razemnawyzyny.pl,
zapraszamy również na bezpłatne doradztwo świadczone w biurze LGD w Mykanowie w dniach poniedziałek-piątek w godz.
8.00-16.00 lub o kontakt telefoniczny bądź mailowy.
Terminy szkoleń:
23.02.2010 ( wtorek), godz. 11:00 14:00 - Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie, ul Samorządowa 1a, 42-233 Mykanów
23.02.2010(wtorek),godz. 15:30 18:30 - Gimnazjum w Kruszynie , ul. Pocztowa 2, 42-282 Kruszyna
24.02.2010 (środa), godz. 12:00 15:00 - Gimnazjum w Kłomnicach ,ul. Szkolna 1, 42-270 Kłomnice
24.02.2010 (środa), godz. 16:00 19:00 - Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach, ul. Mickiewicza 7, 42-242 Rędziny
26.02.2010(piątek),godz. 14:00 17:00 - Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnie, ul. Filipowicza 5, 42-120 Miedźno
LGD „ Razem na wyżyny”, ul. Samorządowa 1A 42-233 MykanówTel. 034 374 00 01, e-mail: biuro@razemnawyzyny.pl
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Informacje urzędowe

Nowe taryfy za wodę i ścieki

OŚWIETLENIE W GMINIE

Marcin Tarnowski

Daniel Wieczorek
W 2009 roku wykonano zadanie p.n. „Rozbudowa
sieci i urządzeń energetycznych dla potrzeb oświetlenia
drogowego na terenie gminy Kruszyna”. Zakres robót
realizowany przez PKP ENERGETYKA S.A. Zakład
Staropolski ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa zgodnie
z umową obejmował:
- zabudowę słupów 39szt.
- zamontowanie nowych opraw 52szt.
- zabudowę przewodów AsXSn 4356 mb,
- ułożenie kabli YAKXS 372 mb.
Wartość robót wyniosła ponad: 205tys. zł.
Inwestycja realizowana zgodnie z posiadanymi
dokumentacjami projektowo-kosztorysowymi objęła
miejscowości: Kolonia Baby - droga powiatowa Kruszyna
Zdrowa; Bogusławice ul. Słoneczna; J a c k ó w P u s t k o w i e ;
Jacków; Kruszyna ul. Ogrodowa; Kruszyna ul.. Sadzawki;
Kruszyna ul. Huby; Lgota Mała ul. Krótka; Widzów
ul..
Spacerowa; Widzów ul. Kościelna, Widzówek
"Saternus",; Widzówek;
Wikłów;
Łęg droga gminna
nr 694006 S.
Z w/w zrealizowanych tematów na dzień dzisiejszy
nie zostały włączone jeszcze 4: Kruszyna ul. Sadzawki,
Kruszyna ul. Huby, Widzówek "Saternus", Wikłów. Powodem
są niesprzyjające warunki pogodowe oraz opóźnienia zakładu
energetycznego ENION.

W dniu 29 grudnia 2009r Radni Gminy Kruszyna
podjęli Uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i z mocą
obowiązującą od dnia 1.01.2010 r.
W rozliczeniach z odbiorcami usług będą stosowane
następujące ceny i stawki opłat:
1) Ceny w zł za 1 m3 wynoszą:
· za dostarczoną wodę: 2,70 zł brutto (z podatkiem VAT) dla
wszystkich taryfowych grup odbiorców
· za ścieki odprowadzone do sieci kanalizacyjnej: 3,50 zł brutto
(z podatkiem VAT)
· za ścieki dowiezione do oczyszczalni: 3,50 zł brutto
(z podatkiem VAT)
2) Stawki opłaty abonamentowej za miesięczny okres
rozliczeniowy za usługę dostarczania wody na odbiorcę :
· 1 zł brutto (z podatkiem VAT). dla wszystkich taryfowych grup
odbiorców.
Określone w Taryfie ceny i opłaty stosuje się przy
zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które
wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które
zostały określone w aktualnie obowiązującym Regulaminie
zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania
ścieków uchwalonym przez Radę Gminy Kruszyna.

AWARIE SIECI
ENERGETYCZNEJ

Zawsze gotowi pomóc!!!

Magdalena Lecińska

Awarie energetyczne w woj. śląskim to efekt obfitych
opadów śniegu i marznącego deszczu. Do pierwszych doszło
8 stycznia, w ostatnich dniach dotknęły łącznie ponad 10 tys.
odbiorców w północnej części regionu. Część gospodarstw
nie miała prądu blisko dwa tygodnie. W niektórych
przypadkach mieszkańcy pozbawieni byli nie tylko energii
elektrycznej, ale także ogrzewania, bieżącej wody i łączności
telefonicznej.
Z terenu naszej Gminy blisko 1500 odbiorców
pozbawionych było prądu.
Brak zasilania w energię elektryczną wystąpił
w miejscowościach:
- Łęg, Pieńki Szczepockie w dniach 08.01.2010r 10.01.2010r
- Bogusławice, Kruszyna w dniach 10.01.2010r. -11.01.2010r.
- Kijów od dnia 08.01.2010r -13.01.2010r.
Ekipy energetyczne pracowały nad oczyszczaniem
linii energetycznych z powalonych przez śnieg i lód drzew.
W niektórych przypadkach zostały powalone także słupy.
Prace służb utrudniały złe warunki pogodowe - utrzymujący
się mróz i szadź, powodujące oblodzenia linii energetycznych.
W miejscowości Kijów awaria była największa. Tam
przywrócono zasilanie dopiero w środę wieczorem
(tj. 13.01.2010r.). W dniu następnym trwała kontynuacja
napraw sieci i słupów energetycznych, co spowodowało około
dwugodzinne przerwy w dostawie energii elektrycznej
u mieszkańców Kijowa.
W dniu 10.01.2010r. pojawiły się również zakłócenia
w łączności TP S.A. w miejscowościach: Kruszyna,
Bogusławice, Baby, Jacków.
Łączność telefoniczna została przywrócona dnia następnego
tj. 11.01.2010r. Jednak linie telefoniczne na odcinku Kruszyna
Borowno obniżyły się niebezpiecznie aż do gruntu, co może
spowodować kolejną awarię.
Właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych
przypomina się o obowiązku odśnieżania i usuwania nawisów
lodowych i śnieżnych oraz monitorowania pokrywy śnieżnej
lub lodowej zalegającej na dachach.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jackowie pragnie
serdecznie podziękować grupie strażaków z OSP
w Jackowie, która w dniu 11.01.2010r.,nie bacząc na
trudne warunki meteorologiczne, chętnie przystąpiła do prac
usunięcia zwałowisk śniegowych i lodowych z dachu budynku
szkoły Za udzieloną pomoc dyrektor szkoły śle osobiste
podziękowania panom: Pawłowi Łapecie, Sebastianowi Kępie,
Kamilowi Klekotowi,Michałowi Łapecie, Andrzejowi Łapecie,
Łukaszowi Turkowi, Piotrowi Łapecie, Emilowi Stępniowi.
Dobrze gdy społeczność lokalna może liczyć na młode
pokolenie, które chętnie angażuje się do działań na rzecz dobra
ogólnego.Świadomość iż istnieją tacy ludzie, wyzwala
w społeczeństwie poczucie bezpieczeństwa,
dumy i satysfakcji. Z podziękowaniami przekazuje się życzenia
samych sukcesów w społecznej służbie w OSP
w Jackowie.
Dyrektor Szkoły Podstawowej
mgr Danuta Kulińska

APEL KOMISARIATU POLICJI
W KŁOMNICACH
DO MIESZKAŃCÓW GMINY
W związku z nasilającymi się przypadkami kradzieży
z włamaniem do domów mieszkalnych oraz placówek
handlowych i usługowych, Komisariat Policji w Kłomnicach
apeluje do mieszkańców gminy o:
- stosowanie lepszego zabezpieczenia posiadanego mienia,
- uczulenia sąsiadów, aby podczas nieobecności właściciela
posesji zwracali uwagę na jego mienie.
Uprasza się również o każdorazowe powiadomienie Policji
w przypadku „kręcenia” się nieznanych osób w pobliżu
budynków / posesji.
Zwracając się z niniejszym apelem mamy tylko
i wyłącznie na uwadze bezpieczeństwo Obywateli. Im większa
aktywność społeczna w tym zakresie, tym większe jest
bezpieczeństwo Nas wszystkich.
Komisariat Policji w Kłomnicach czynny jest przez
całą dobę i wszelkie problemy i spostrzeżenia należy zgłaszać
osobiście lub telefonicznie dzwoniąc pod numer 34 328 10 07
lub numer alarmowy 997.
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Konkurs szachowy

3. Białe rozpoczynają. Kto wygra tę partię?
Rysunek 3

Karol Dróżdż

Na początek podam rozwiązania zadań z numeru 22.
Zadanie 1: Ka7, Ga5, Kb2, S:f8, W:h8. Zadanie 2: posunięcie
białych Kb7 jest nieprawidłowe, ponieważ biały król po swoim
posunięciu byłby szachowany przez hetmana; ruch czarnych
Kb5 jest nieprawidłowe, jeżeli biały król będzie stał na polu c6,
ponieważ król nie może wykonać posunięcia na pole
atakowane przez bierkę przeciwnika. Zadanie 3: Kc7;
posunięcie białych Hd4 jest nieprawidłowe ponieważ hetman
może poruszać się na dowolne pole, ale tylko po liniach,
rzędach lub przekątnych, na których się znajduje. Zadanie 4:
f5, Hh:h5, Ha2# (to posunięcie można zapisać także tak:
Ha2X, ponieważ tak oznacza się mata w Polsce). Zwycięzcą
został Adam Dobrakowski z Gimnazjum w Widzowie.
18 grudnia 2009 roku w Zespole Szkolno
Przedszkolnym w Lgocie Małej rozegrany został I Gminny
Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Kruszyna.
Organizatorem turnieju była Gminna Biblioteka Publiczna
w Kruszynie, która współpracowała ze wszystkimi szkołami
z terenu naszej gminy oraz ze Stowarzyszeniem Wspólne
Działanie Miejscowości Teklinów i Pieńki Szczepockie, a także
Fundacją Edukacji i Integracji Społecznej „Szerokie
Horyzonty". W ostatnim czasie GBP w Kruszynie wzbogaciła
się o profesjonalne zestawy turniejowe do gry w szachy, jak
również zakupiła specjalistyczne oprogramowanie
komputerowe, dzięki którym można organizować turnieje na
najwyższym poziomie. Sprzęt szachowy będzie przede
wszystkim wykorzystywany do nauki gry w szachy.

Klasyfikacja indywidualna turnieju wygląda
następująco: *dziewczęta gimnazjum* 1) Dobrakowska Anna
z Gimnazjum w Widzowie, 2) Konieczna Klaudia z Gimnazjum
w Widzowie, 3) Kasprzak Karina z Gimnazjum w Widzowie, 4)
Banaszkiewicz Urszula z Gimnazjum w Widzowie *chłopcy
gimnazjum* 1)Dobrakowski Adam z Gimnazjum w Widzowie,
2) Lampa Dariusz z Gimnazjum w Widzowie, 3) Pruciak Kamil
z Gimnazjum w Widzowie, 4) Purgal Jakub z Gimnazjum
w Kruszynie *dziewczęta szkoły podstawowe* 1) Dudek Julia
z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lgocie Małej, 2)
Kasprzak Monika ze Szkoły Podstawowej w Jackowie, 3)
Dudek Żaklina z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lgocie
Małej, 4) Błasiak Monika z Zespołu Szkolno Przedszkolnego
w Lgocie Małej *chłopcy szkoły podstawowe* 1) Knysak
Michał ze Szkoły Podstawowej w Jackowie, 2) Dobrakowski
Jan ze Szkoły Podstawowej w Widzowie, 3) Piekarski Piotr ze
Szkoły Podstawowej w Jackowie, 4) Jasak Robert ze Szkoły
Podstawowej w Widzowie.
W turnieju udział wzięło 31 uczniów z 5 szkół z terenu
naszej gminy. Dla wszystkich uczestników zorganizowano
poczęstunek, a także dzięki pomocy Pani Dyrektor Joanny
Stacherczak młodzi szachiści mogli napić się ciepłej herbaty.
Dzisiejsze zadania dotyczą końcówek:
1. W ilu ruchach czarne wygrają?
Rysunek 1
2. Białe rozpoczynają i wygrywają. Jakie powinno być
pierwsze posunięcie białych?
Rysunek 2
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jest dla uczniów
uczęszczającyc
h do szkół
podstawowych i
gimnazjum na
2 terenie Gminy
Kruszyna.
Odpowiedzi na
zadania należy
wysyłać na
k a r t k a c h
pocztowych na
adres:
G m i n n a
Biblioteka
w Kruszynie
ul. Kmicica 5,
4 2 - 2 8 2
Kruszyna
z dopiskiem
„ K o n k u r s
szachowy"
lub pocztą
3 elektroniczną na
adres:
konkursszachyk
ruszyna@interia.
pl
n a d a j ą c
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 28 lutego 2010 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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TWÓRCZOŚĆ DZIECI I MŁODZIEŻY
Poniżej prezentujemy Państwu opowiadanie autorstwa Anny Dobrakowkiej, uczennicy Gimnazjum w Widzowie.
Opowiadanie Ani zajęło I miejsce w konkursie literackim pn. ''Nasza Ziemia Ojczysta'', w kategorii: ''Wrzesień 1939 - przerwane
dzieciństwo''
Mietek został jedynym „mężczyzną" w domu.
''Mietek historia, której mogło nie być''
Na „utrzymaniu" miał cztery kobiety: mamę, siostrę i bratową
Anna Dobrakowska
z córką. Mama na szczęście znalazła pracę w zakładzie
Jest późne lato1939 roku. Pogoda jak na życzenie.
włókienniczym. Syn lubił odwiedzać mamę w pracy. Pewnego
Jest ciepło i słonecznie. Później okazało się, że te warunki
razu podczas takiej wizyty otworzył szufladę w biurku Niemca
atmosferyczne bardzo sprzyjały wojskom niemieckim,
i znalazł tam pistolet. Dla młodego chłopaka była to niezła
a szczególnie ich lotnictwu w bombardowaniu polskich miast,
gratka. Zaczął się nim bawić, aż pistolet nagle wystrzelił,
często niebronionych jak choćby zrównany z ziemią Wieluń.
stawiając na nogi wszystkich Niemców w zakładzie.
Błękitne niebo ułatwiało rozpoznawanie celów. Ale to było
Właściwie to nie wiadomo, jakim cudem Mietek uniknął
później.
większych konsekwencji swego czynu.
W końcu sierpnia mój bohater 11-letni Mietek
Gimnazjum skończył już po wojnie. Liceum przerwał
zapewne kompletował książki, zaszyty i inne przybory
pragnąc oddać się swojej pasji, jaką było lotnictwo. Od 1945r.
szkolne,aby 1 września rozpocząć naukę w czwartej klasie
prenumerował „Skrzydlatą Polskę", numery tej gazety są
szkoły podstawowej. Co prawda w kraju panowała napięta
jeszcze w kolekcji rodzinnych pamiątek po Mietku. Chcąc być
atmosfera, obawiano się, że w każdej chwili może wybuchnąć
pilotem, podjął naukę w szkole lotnictwa wojskowego
wojna, lecz patriotyzm Polaków był ogromny. Organizowano
w Dęblinie. Niestety po kilku latach nauki, kiedy jako oficer
zbiórki pieniędzy i kosztowności na potrzeby armii. Ludność
pilot lotnictwa myśliwskiego miał przejść do pułku lotniczego,
była wyjątkowo jednomyślna. Każdy chciał bronić niedawno
o półsierocie przypomniała sobie historia. Do szkoły przybyła
odzyskanej niepodległości. Taka atmosfera panowała również
komisja badająca pochodzenie kandydatów na oficerów.
w rodzinie mojego bohatera.
Okazało się, że Mietek ma złe pochodzenie, bo jego ojciec był
Mietek urodził się w Częstochowie 1 IV 1928 roku
bowiem przedwojennym policjantem. Marzenia prysły, choć to
jako najmłodsze dziecko Leona (1888-1940), starszego
akurat mogło wyjść na dobre mojemu bohaterowi, ponieważ
posterunkowego policji państwowej i Marianny (1895-1979)
jak sam później przyznał, jeden z egzaminatorów latania
gospodyni domowej. Miał troje rodzeństwa. Siostrę Reginę
powiedział mu po egzaminie: „Wy albo będziecie bardzo
(1919-1997), brata Tadeusza (1915-1942) i Henryka (ur.1916).
dobrym pilotem, albo się szybko zabijecie". Ze szkoły lotniczej
Mieszkali przy ulicy Niskiej. Obecnie na miejscu tej ulicy
Mieczysław trafił do kompanii karnej, w której służył przez dwa
z n a j d u j e s i ę A l e j a Wo j s k a P o l s k i e g o . S t a b i l n e
lata, odbudowując za wikt i opierunek Warszawę.
i szczęśliwe dzieciństwo Mietka skończyło się 1 września
Przez całą wojnę Miecio czekał na swego tatę. On
1939 roku. Jego tata otrzymał rozkaz wymarszu na wschód.
chyba najbardziej z całej rodziny, bo miał przecież zaledwie
Nie wiem, czy zdążył pożegnać się z rodziną. Miecio nie
jedenaście lat, kiedy widział ojca ostatni raz. Rodzeństwo było
zobaczył już później ojca i wychowywał się bez niego. Brat
dorosłe, więc może łatwiej było im pogodzić się z jego
Henryk brał udział w kampanii wrześniowej. Do rodziny wrócił
nieobecnością. Poszukiwali ojca przez lata wojny, ale również
dopiero w 1945 roku. Wojnę spędził w obozie jenieckim.
po jej zakończeniu. Mieli nadzieję, że kiedyś wróci, nie było go
W pierwszych dniach września mama Mietka
przecież na żadnej liście poległych. Szukano Leona przez
(podobnie jak duża część mieszkańców miast) podjęła
znajomych, rodzinę oraz Polski Czerwony Krzyż. Żadnego
decyzję o ucieczce z dziećmi na wieś, licząc, że tam będą
śladu. Kiedy Mieczysław był pewien, jaki los spotkał jego tatę?
bardziej bezpieczni. Wędrówka ludności cywilnej na wschód
Na pewno w latach 90-tych ubiegłego wieku.
trwała wiele dni i była na rękę armii niemieckiej. Cywile
Będąc już dziadkiem otrzymał potwierdzoną
blokowali drogi utrudniając przemieszczanie się żołnierzom
wiadomość o swoim ojcu. „Jeniec obozu w Ostaszkowie
wojska polskiego. Poza tym stanowili łatwy cel dla wyzutych
zamordowany w Twerze, pochowany w Miednoje starszy
z ludzkich uczuć pilotów niemieckich strzelających
posterunkowy Policji Państwowej, III Komisariat
z karabinów maszynowych do uciekinierów.
w Częstochowie".
Młody Miecio nie spodziewał się, że we wrześniu
Bohater opowiadania zmarł w 2000r., jest
zamiast w szkolnej ławce znajdzie się na wojennej tułaczce,
pochowany na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie.
oglądając po drodze zabitych i rannych, chowając przed
Mieczysław to mój dziadek, którego niestety nie pamiętam
samolotami nieprzyjaciela, głodując i marznąć nocami. Wraz
zbyt dobrze, gdyż wtedy miałam cztery lata. Dziadkowi i jego
z grupą uciekających dotarł w okolice Koniecpola. Tam mama
rodzeństwu nie było dane pomodlić się i zapalić lampki przy
podjęła decyzję, że wracają do domu.
grobie ich ojca w Miednoje. Mam nadzieję, że ja kiedyś zrobię
W Częstochowie Niemcy byli już od trzeciego
to za nich. Historia rodziny dziadka Mietka jest historią typową
września. Na szczęście miasto to nie było bombardowane
dla dużej części polskich rodzin. Ojciec zginął z rąk Sowietów,
(z wyjątkiem dworca Częstochowa-Stradom). Dom na ulicy
natomiast jego syn, Tadeusz od Niemców. Dziękuję babci
Niskiej 22 nie- zniszczony, czekał więc na powrót swoich
Otylii oraz koleżance dziadka z dzieciństwa i lat późniejszych
mieszkańców. Nie wiadomo było co będzie dalej z nauką
pani Albinie za pomoc w spisaniu autentycznej opowieści.
w szkole. Sprawa wyjaśniła się w październiku.
System szkolnictwa w przedwojennej Polsce opierał
się na siedmioletniej szkole podstawowej, trzyletnim
gimnazjum z tzw. ''małą maturą'' po jego ukończeniu oraz
trzyletnim liceum ze zwykłą maturą. Okupanci zlikwidowali
gimnazja i licea. Dzieci polskie mogły jedynie uczyć się
Aneta Musiał , Renata Dryjka
w szkołach podstawowych, które otwarto właśnie
W grudniu 2009r.w Bibliotece Szkoły Podstawowej
w październiku. Tak więc Mietek w czasie okupacji dokończył
w Widzowie zorganizowano gminny konkurs literackonaukę w podstawówce. Z dalszą nauką musiał jednak
plastyczny „Święta Bożego Narodzenia w moim domu".
poczekać.
Uczestniczyli w nim uczniowie szkół podstawowych oraz
Lata okupacji niemieckiej przyniosły kolejny cios
gimnazjów z terenu gminy Kruszyna.
rodzinie bohatera. Jego brat Tadeusz po ucieczce z robót
Głównym jego celem było promowanie talentów
przymusowych został schwytany i wysłany do obozu
literackich oraz plastycznych, ponadto rozwijanie wśród dzieci
koncentracyjnego, gdzie zginął około 1942 roku. Zostawił
i młodzieży zainteresowania prozą a także sztuką plastyczną.
żonę z córką. Rodzinie pozbawionej dorosłych mężczyzn,
Organizatorzy konkursu pragnęli również rozbudzić
szczególnie ojca, z którego pensji żyli przed wojną, nie było
i podtrzymać zainteresowanie tradycjami Świąt Bożego
łatwo związać koniec z końcem.
Narodzenia.
Ciąg dalszy na str. 15
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ORGANIZACJA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG
Zbigniew Zasępa

Tegoroczna zima ukazuje w pełni swoje oblicze. Można delektować się widokami pokrytych śniegiem pól i łąk,
bajecznie prezentujących się lasów. Panują dogodne warunki do uprawiania sportów zimowych, organizowania kuligów czy
imprez plenerowych na śniegu.
Ale zima także niejednokrotnie dała się nam we znaki, choćby komplikując warunki komunikacyjne na drogach. Na
jezdniach i chodnikach zalega śnieg, tworzą się zaspy, koleiny, wyboje śnieżne, jest ślisko. Na ograniczonych śniegiem
jezdniach trudno się wyminąć.
Z formalnego punktu widzenia wszystko jest jasne. Za organizowanie i prowadzenie zimowego utrzymania dróg
odpowiada ich zarządca. Do jego obowiązków należy wykonanie prac obejmujących usuwanie śniegu z jezdni i likwidowanie
śliskości. Za odśnieżanie chodników i posypywanie ich w razie potrzeby piaskiem odpowiedzialni są właściciele posesji
przyległych do nieruchomości.
W Gminie Kruszyna sieć dróg publicznych stanowią drogi zaliczane do 3 kategorii. Dwie drogi krajowe
przebiegające generalnie na obrzeżach gminy, są w administracji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ich stan
zimą niewiele odbiega od pozostałych pór roku. Lokalny układ komunikacyjny tworzą drogi powiatowe i drogi gminne, którymi
administrują odpowiednio samorząd Powiatu Częstochowskiego i samorząd Gminy Kruszyna.
Zarządcy dróg przed każdym sezonem zimowym ustalają zasady organizacji akcji zimowej oraz standardy
utrzymania dróg. Pojęcie standard oznacza przyjęty jako wymagany stan drogi w czasie wystąpienia zjawisk
atmosferycznych oraz dopuszczalne odstępstwo od stanu nawierzchni z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska
powinny zostać usunięte.
Aktualnie w kraju obowiązuje pięć standardów od najwyższego oznaczonego I do najniższego oznaczonego V.
Żadna z dróg nie jest utrzymywana według wymogów przyjętych dla I standardu. Według kryteriów obowiązujących dla
standardu II i III utrzymywane są przede wszystkim najważniejsze drogi krajowe.
W gminie Kruszyna większość dróg powiatowych została zakwalifikowana do IV standardu, a drogi gminne prawie w
całości do V standardu. Zarówno do standardu IV i V dopuszczalne jest okresowe zaleganie świeżego śniegu, utrzymywanie
się zasp na jezdni, stale może występować zajeżdżony śnieg oraz może dojść do przerw w komunikacji.
Drogi powiatowe są utrzymywane przez wyodrębnioną w strukturze samorządu powiatowego specjalistyczną
jednostkę organizacyjną, którą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie. Posiadane zasoby organizacyjne, techniczne
i finansowe umożliwiają utrzymanie w sezonie stałych dyżurów ludzi i sprzętu do prowadzenia akcji zimowej. Drogi
powiatowe są w całości stale odśnieżane, a w wyznaczonych miejscach, tj. w obszarach skoncentrowanej zabudowy,
a skrzyżowaniach, niebezpiecznych łukach itp.., posypywane mieszanką piaskowo - solną.
Plan zimowego utrzymania dróg gminnych zakłada stałe odśnieżanie dróg stanowiących dojazdy do wszystkich
zamieszkałych zabudowań. W pierwszej kolejności pługi kierowane są na drogi prowadzące do zwartej zabudowy i ulice
w obrębie zabudowy. Natomiast likwidowanie śliskości podejmowana jest interwencyjnie na drogach, którymi kursują
autobusy komunikacji zbiorowej, dowożone są dzieci do szkół oraz dojazdowych do ważniejszych przystanków
komunikacyjnych.
Posiadane środki finansowe nie pozwalają na utrzymanie stałej gotowości poprzez wprowadzenie dyżurów
obsługujących sprzęt i kierujących akcją. Pomimo tych ograniczeń w bieżącym roku nie odnotowaliśmy poważniejszych
perturbacji komunikacyjnych na naszych drogach. Stan zimowy dróg w gminie jest nawet lepszy niż w niektórych sąsiednich
gminach.
Życie w obecnym czasie wymusza konieczność przemieszczania się, niezależnie od warunków pogodowych.
Musimy przecież codziennie dojechać do pracy, terminowo załatwić sprawy urzędowe czy zaopatrzyć gospodarstwo
domowe w niezbędne produkty.
Polska jest położona w strefie klimatycznej, w której występują srogie zimy, takie jak tegoroczna. Pomimo
zintensyfikowania wysiłków i zwiększenia nakładów przez zarządców dróg, poruszający się drogami publicznymi zawsze
będą narażeni na uciążliwości spowodowane przez zimową aurę. Człowiek wsparty nawet najnowszym sprzętem niewiele
możne przeciwstawić się siłom natury. Klasyczny przykład ukazania tej potęgi odnotowaliśmy w styczniu br. Dwudniowe
opady marznącego deszczu spowodowały powstanie lodowisk na drogach i chodnikach oraz uszkodzenia linii
energetycznych, skutkujące pozbawieniem prądu na okres kilkunastu dni ok. 100tys. mieszkańców województwa śląskiego.

Sukcesy młodych adeptów piłki nożnej ze Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Widzowie
Sylwester Rorat

W październiku chłopcy ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Widzowie rozgrywali zawody powiatowe w piłce nożnej.
I runda eliminacji szkół podstawowych została rozegrana na obiekcie sportowym Polonii Unii Widzów. W turnieju tym chłopcy
z Widzowa pokonali Szkołę Podstawową w Kruszynie 2:0 po bramkach K. Musiała i zremisowali 2:2 ze Szkołą Podstawową
w Czarnym Lesie po bramkach K. Musiała i R. Jasaka. Z kolei gimnazjaliści w I rundzie pokonali Gimnazjum w Kruszynie 1:0 po
bramce Klaudiusza Kmiecika i Gimnazjum w Kłomnicach 2:0 po bramkach Patryka Stawskiego. Półfinały szkół podstawowych
zostały rozegrane w Czarnym Lesie. Chłopcy z Widzowa pokonali Szkołę Podstawową w Rędzinach 6:0 po bramkach K. Musiała (2),
R. Jasaka (2) i D. Bujaka (2) i przegrali ze Szkołą Podstawową w Kłomnicach 1:0. W półfinale chłopcy z Widzowa zajęli 2 miejsce,
które dało im historyczny awans do finału. Gimnazjaliści mecze półfinałowe rozgrywali na obiekcie sportowym Warty Mstów.
W turnieju tym przegrali z Gimnazjum w Mstowie 3:0 i zremisowali z Gimnazjum w Przyrowie 0:0. W półfinale gimnazjaliści zajęli
2 miejsce, które dało im awans do finału. Szkołę Podstawową w Widzowie reprezentowali: Bujak Dawid. Krzemiński Kamil, Widera
Szymon, Musiał Kamil, Stolarczyk Patryk, Jasak Robert, Dryjka Krzysztof, Włodarek Dominik, Porada Łukasz, Kubala Damian,
Krawczyk Artur. Gimnazjum w Widzowie reprezentowali: Musiał Bartosz, Stawski Patryk, Dyksy Mateusz, Domagała Artur, Perliński
Mateusz, Kosmala Damian, Gorzelak Damian, Koćwin Kamil, Nowicki Adam, Majchrzak Krystian, Stachowicz Mateusz, Dyksy
Krystian, Wasiel Piotr, Knaś Łukasz, Konieczny Michał, Kapuściński Lyczezar.
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Świąteczny Konkurs
Ciąg dalszy ze str.13

Uczniowie klas I-III biorący udział w konkursie
dostarczali na adres biblioteki Szkoły Podstawowej
w Widzowie prace plastyczne, natomiast uczniowie klas IV-VI
oraz gimnazjum -prace pisemne.
Konkurs został rozstrzygnięty w styczniu 2010r. Komisja
oceniła prace pod względem zgodności z regulaminem
i nagrodziła następujące osoby: KATEGORIA GIMNAZJUM:
I miejsce Paulina Rygał (uczennica klasy I Gimnazjum
w Kruszynie); II miejsce Urszula Banaszkiewicz (uczennica
klasy I Gimnazjum w Widzowie); III miejsce- Ewa Dryjka
(uczennica klasy II Gimnazjum w Widzowie). KATEGORIA
KLAS IV-VI: I miejsce- Klaudia Wrona (uczennica klasy VI SP.
w Kruszynie); II miejsce- Karolina Włodarek (uczennica klasy
VI SP w Widzowie); III miejsce Katarzyna Włodarczyk
(uczennica klasy VI SP w Widzowie). Wyróżnienie: Klaudia
Tkacz kl VI SP Widzów; Kinga Teresińska kl VI SP Kruszyna;
Dominik Cichy kl VI SP Widzów. KATEGORIA KLAS I-III:
I miejsce Aleksandra Woźniak (uczennica klasy I SP
w Kruszynie); II miejsce Julia Piasecka (uczennica klasy I SP
w Widzowie); III miejsce Julia Dudek (uczennica klasy III SP
Lgota Mała); Wyróżnienie: Monika Blasiak kl. III SP Lgota
Mała, Marika Karbownik kl. I SP Widzów, Kinga Łapeta kl. II SP
Jacków.
Uczniowie ci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe
ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kruszynie.
Ponadto wszyscy uczestnicy dostali podziękowania za udział
w konkursie.
Serdeczne dziękujemy Pani Ewie Łęgowik oraz
Pani Anicie Gałkowskiej za pomoc przy ocenianiu prac .
Dziękujemy również uczniom,którzy tak chętnie i licznie
odpowiedzieli na zaproszenie.

BYŁA SOBIE WIEŚ... Klekoty we wspomnieniach
Henryk Kowalski, Marzanna Janeczek

Klekoty, to wieś, która powstała jeszcze przed
I Wojną światową. Do dziś zachowały się jedynie 3 groby.
Na rozmowę o nieistniejącej już Dziś wsi, jej
mieszkańcach i wydarzeniach jakie miały tam miejsce
udaliśmy się do pana Włodzimierza Łapety z Broniszewa
Nowego, który doskonale zna historię Klekotów.
- Skąd się wzięła nazwa Klekoty?
Nazwa pochodzi od nazwisk ludzi, którzy jako pierwsi tam
zamieszkali. To byli Klekotowie.
- Od kiedy Klekoty były wioską?
Klekoty istniały jeszcze przed I Wojną Światową i była to duża
wieś. Swoim zasięgiem obejmowała tereny dzisiejszego
Broniszewa Nowego, którego wówczas w ogóle nie było.
Klekoty leżały w samym środku leśnych posiadłości
Lubomirskich. Ludność kłusowała, kradła drzewo, więc
Lubomirscy chcąc się pozbyć niewygodnego sąsiedztwa, dał
ludziom 2 morgi ziemi na terenie obecnego Broniszewa
Nowego za 1 morgę ziemi na Klekotach. I ludzie zaczęli się
przeprowadzać. W efekcie takich działań, na Klekotach
zostały 2 domostwa: Koćwina i Mielczarka (oni nie chcieli się
przeprowadzać) oraz leśniczówka. Te zabudowania istniały
do czasów II Wojny Światowej. Należy wspomnieć, że przez
Klekoty przebiegał szlak handlowy między Wieluniem
a Kielcami.
- Ilu mieszkańców liczyły Klekoty?
Klekoty liczyły ponad 100 mieszkańców. Większość ludzi,
którzy obecnie mieszkają w Broniszewie Nowym, pochodzi
z Klekotów.
- Czym, w owym czasie, ludzie się trudnili, z czego żyli, czy
były uprawiane pola?

Były pola uprawne, ludzie hodowali bydło, drób i z tego się utrzymywali.
- Podobno, były tu gdzieś niedaleko stawy rybne, w którym miejscu dokładnie? do kogo one należały, czy miejscowa ludność miała
z nich pożytek?
Na Klekotach był staw, a właściwie grobla. Jednak jej przeznaczenie było inne miała spełniać rolę przeciwpowodziową, chronić
wieś przed zalaniem. Jako nastolatek, prawie codziennie chodziłem tam na ryby, których wtedy nie brakowało. Było ich bardzo dużo
i pod względem ilości i różnorodności. Staw leżał na terenie gromadzkim, później przeszedł w ręce leśnictwa. Po wojnie, chłopom
nie udało się wywalczyć przywrócenia własności sołectwu. Staw został osuszony i w tej chwili rośnie tam las.
- Czy na Klekotach były studnie?
Na Klekotach były dwie studnie: u Koćwina i u Mielczarka.
- Podobno, w czasie I Wojny Światowej, na Klekotach była jakaś bitwa wojsk rosyjskich czy wiadomo z kim Rosjanie walczyli?
Boje toczyli Rosjanie z Austriakami. Na Klekotach do dziś istnieją okopy. To pozostałość po I Wojnie Światowej. Do dziś można
znaleźć ślady walki, jaka się wtedy rozegrała.
- Czy podczas II Wojny Światowej toczyły się tu jakieś walki, bitwy jeżeli tak, to gdzie dokładnie i ilu „ludzi z lasu” brało w nich udział?
W czasie II Wojny Światowej nie toczyły się tu walki, ale partyzanci działali. Nie przeprowadzili jednak żadnej znaczącej akcji.
- Czy to prawda, że wieś Klekoty zlikwidowali Niemcy? Jak to się stało, że wioska przestała istnieć? Co było przyczyną?
Tak, jak powiedziałem na początku, Klekoty właściwie przestały istnieć za czasów Lubomirskich. Do czasów II Wojny Światowej
zachowały się trzy domy, w tym leśniczówka. I to Niemcy właśnie zlikwidowali te pozostałe budynki. A zlikwidowali je dlatego, że
chowali się tam partyzanci. Partyzanci pochodzili z Kieleckich lasów, przenieśli się tutaj. Jak mi wiadomo, był tu leśniczy, który
zdradził partyzantów Niemcom. To było w roku 1944, po żniwach. Pamiętam to dobrze. Miałem wtedy 10 lat. Pasłem krowę pod
Rusinowem. Siedziałem na miedzy i obserwowałem dwa krążące nad Klekotami samoloty niemieckie. Tak się zapatrzyłem na te
samoloty, że nie zauważyłem, iż z tyłu, całą tyralierą idą żołnierze niemieccy. Kiedy się zorientowałem, Niemiec był o jakieś
10 kroków ode mnie. Nic do mnie nie mówili, przeszli koło mnie i poszli dalej. To była obława na partyzantów przebywających na
Klekotach.
Samoloty, które krążyły nad Klekotami, naprowadzały działa stojące na Jamnie i to one też ostrzelały Klekoty.
Wtedy na łąkach ludzie suszyli siano, min.: Bożek Stanisław (z Broniszewa) z rodziną. Do nich właśnie wyszło dwóch mężczyzn partyzantów, którzy powiedzieli im, żeby wracali do domu, bo za godzinę może być tu bardzo niebezpiecznie. (To było jakieś 2km za
Klekotami). Tymczasem Niemcy podchodzili pod las i doszli do Klekotów i spalili je. Partyzanci przeprawiali się na wschodnią stronę
rzeki Pijawki z całym „dobytkiem”, dokąd Niemcy już ich nie ścigali. Koćwinowie i Mielczarkowie, którzy mieszkali na Klekotach
zdążyli uciec. Ranny został tylko koń leśniczego. W tydzień od tych wydarzeń leśniczy został stracony przez partyzantów.
- Jak liczny był oddział / oddziały partyzanckie? Może pamięta Pan osoby, które działały w partyzantce, brały czynny udział
w walkach, działali w wywiadzie?
Partyzantów było bardzo dużo, tak jak mówiłem, przyszli tu z lasów kieleckich. A o działalności w wywiadzie, czy w walkach nic mi nie
wiadomo.
- Czy spośród mieszkańców były takie osoby, które np. dostarczały żywność partyzantom, lub w jakikolwiek inny sposób im
pomagały?
O kooperacji partyzantów i miejscowej ludności nic mi nie wiadomo.
- Podobno była i taka pseudo partyzantka, która w nocy łupiła miejscową ludność, niejednokrotnie sąsiad sąsiada…
Oczywiście, że była. Grasowali w 1945r jeszcze w czasie wojny i tuż po jej zakończeniu. W Broniszewie były 4 domy pod lasem i tam
przebywała quasi partyzantka. Podszywali się pod AK i dokonywali samosądów na podejrzanych, wg nich, osobach. Któregoś razu
tak zbili człowieka, że ledwie uszedł z życiem. Pobili go dlatego, że rzekomo podglądał ich i mógł donosić komunistom.
Prawdopodobnie wśród członków rodziny tego człowieka byli UB-ecy. Zabierali ludziom bydło,
- Na Klekotach były groby pojedyncze - ile ich było i kto tam został pochowany? jeżeli była wieś / osada, to czy był cmentarz?
Verte

Nie, cmentarza nie było. Zmarli byli chowani na cmentarzu w Kruszynie. Groby, które zachowały się do dziś w lesie to groby żołnierzy.
W grobie na Klekotach, za Pijawką w styczniu 1945r pochowani zostali dwaj żołnierze niemieccy i jeden radziecki. Żołnierzy
pochowali ówczesny sołtys Broniszewa i gospodarz, na polu którego leżały ciała. A nieopodal tego grobu, jest następny
i podobno powstał jeszcze w czasach I Wojny Światowej.
- Dziękujemy Panu za rozmowę.
Pan Włodzimierz Łapeta zgodził się pokazać nam te groby i zabrał nas do miejsc, w których się znajdują. Poniżej
prezentujemy fotografie, które są świadectwem tamtych czasów.

W tym grobie spoczywają dwaj żołnierze niemieccy i jeden rosyjski

Grób z okresu I Wojny Światowej

Grób 2 żołnierzy Armii Rosyjskiej

Figura na skrzyżowaniu dróg (Jamno) z 1895r

Serdecznie dziękujemy panu
Włodzimierzowi Łapecie za to, że zgodził
się opowiedzieć i przybliżyć nam historię
trochę zapomnianej już dzisiaj wsi, która
przecież kiedyś istniała, a ożyła na nowo
we wspomnieniach.
Wraz z podziękowaniami składamy
najserdeczniejsze życzenia: długich lat
w zdrowiu i spokoju.
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