Biuletyn informacyjno-spo³eczny
Gminy Kruszyna

2/24

ISSN 1734-8897

marzec / kwiecieñ 2010

ród³o wiedzy o Twojej okolicy
Baby, Bogus³awice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Ma³a, £êg,
Pieñki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek, Wik³ów

WOLONTARIUSZE
Z KULTUR¥
zapraszamy m³odzie¿
do udzia³u w regionalnym projekcie dzia³añ
wolontaryjnych
w sferze kultury
czerwiec - grudzieñ 2010
koordynator projektu: Regionalny Oœrodek Kultury w Czêstochowie www.rok.czestochowa.pl
ul. Ogiñskiego 13 a tel. 34 324 46 51

szczegó³owe informacje znajdziesz w kwestionariuszu dostêpnym w:
Gminny Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej ul. Konopnickiej 135 tel. 34 327 32 12
Gminny Oœrodek Kultury w K³omnicach ul. Czêstochowska 96 tel. 34 328 11 43
Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie ul. Kmicica 5 tel. 34 320 20 03
Gminny Oœrodek Kultury w Lelowie ul. Szczekociñska 31 tel. 34 355 00 47
Gminny Oœrodek Kultury w Mstowie Pl. Mickiewicza 17 tel. 34 366 93 28
Gminny Oœrodek Kultury w Mykanowie ul. Samorz¹dowa 1 a tel. 34 374 00 42/44
Gminny Oœrodek Kultury w Olsztynie Pl. Pi³sudskiego 15 tel. 34 328 53 13
Gminny Oœrodek Kultury – Gminna Biblioteka w Rêdzinach ul. Mickiewicza 7 tel. 34 327 99 98

G³os Gminy
NADZIEJE I TROSKI
Bogus³aw Mielczarek - Wójt Gminy

Pisa³em niedawno na ³amach
„G³osu”, ¿e w naszej Gminie rok
2010 nie bêdzie nale¿a³ do
najciekawszych. Z powodu,
któremu na imiê finanse. Up³ynê³y
prawie trzy miesi¹ce nowego roku
i widaæ, ¿e tylko po³owa moich
krakañ spe³ni³a siê. Odczuwamy
bowiem podmuchy optymizmu,
a niektóre sprawy w tym trudnym
czasie uk³adaj¹ siê nadzwyczaj
dobrze.
Dochody bud¿etu wykonane
zosta³y w 25%, co pozwala
z nadziej¹ patrzeæ w najbli¿sz¹
przysz³oœæ. Pierwszy du¿y
wydatek, to nadzwyczajna
wyp³ata nauczycielom kwoty
282tys.z³, tytu³em tzw. dodatku
uzupe³niaj¹cego. Ustawa
obliguj¹ca do tego samorz¹dy to pozorny sukces nauczycielskich zwi¹zków
zawodowych. Taki sposób „wynagradzania” w oœwiacie wymusi niebawem zmiany w
polityce kadrowej i przyœpieszy odk³adan¹ wszêdzie korektê sieci szkó³. Chyba, ¿e
Rz¹d i Parlament zdecyduj¹ siê wreszcie na oczekiwan¹ przez wszystkie samorz¹dy
nowelizacjê Karty Nauczyciela.
Zima te¿ dokuczy³a. Zw³aszcza finansowo. Koszty odœnie¿ania i bardzo
przecie¿ oszczêdnego posypywania jezdni przekroczy³y w tym roku 45tys.z³. To
jedna czwarta œrodków przewidzianych na utrzymanie dróg w roku. A oprócz
wiosennych napraw, trzeba jakieœ œrodki rezerwowaæ na kolej¹ zimê, która mo¿e ju¿
w grudniu zawitaæ.
Kanalizacja Osiedla i Oœrodek Zdrowia maj¹ zapewnione œrodki w bud¿ecie.
Nie bêdzie finansowych k³opotów.
Zakoñczona zosta³a budowa ujêcia wody w Lgocie. Zadanie ubieg³oroczne,
ale ze wzglêdu na zimê koñczone i p³acone dopiero teraz. Wykonawca lada dzieñ
zainkasuje 400tys.z³. Od kilku dni do sieci podawana jest woda odpowiadaj¹ca
wszelkim normom. Dwukrotne badanie wskazuje, ¿e uda³o siê obni¿yæ zawartoœæ
azotanów do 21mg/l, przy normie 50mb/l. Smak wody nie zmieni³ siê, ale w myœl
przepisów mo¿e byæ teraz spo¿ywana przez niemowlêta. Uznajmy to zatem za
dzia³anie prorodzinne i prezent dla 47 noworodków rocznika 2009.Jakby nie liczyæ, to
najhojniejsze w Polsce becikowe!
Przynosz¹ skutek wczeœniejsze starania o œrodki zewnêtrzne. Jak ju¿
informowa³em, w koñcówce ubieg³ego roku otrzymaliœmy 500tys.z³. dotacji na
przebudowê placu w Bogus³awicach. Do tego zabezpieczyliœmy w bud¿ecie jeszcze
300tys.z³. Winno wystarczyæ na realizacjê d³ugo oczekiwanego zadania. Przetarg
jest w toku, s¹ przystêpne oferty, ni¿sze od kosztorysowych. Z niecierpliwoœci¹
czekamy na zakoñczenie prac Komisji Przetargowej.
Jest umowa na dotacjê kanalizacji Jacków Baby. Na razie tylko wzd³u¿
„goœciñca”, ale to i tak a¿ 3,6mln z³. Mniej wiêcej drugie tyle trzeba mieæ w³asne.
W wojewódzkim programie rozwoju sportu znalaz³ siê „Orlik” w Kruszynie. Bêdzie
666tys. dotacji, ale koszty przekrocz¹ milion…
Wi¹¿e nas s³owo dane powiatowi co do pomocy w przebudowie ul. ¯wirki
i Wigury w Widzowie. Oprócz ubieg³orocznych 200tys. z³ trzeba jeszcze w tym roku
wyasygnowaæ 700tys. z³.
No ale przecie¿ p³acimy podatki winno nas staæ na takie inwestycje. Te¿ tak
uwa¿am. Tyle tylko, ¿e ³¹czne wp³ywy z tytu³u wszelkich podatków lokalnych
wynosz¹ w naszej gminie 1,6mln z³. Nale¿ne odpisy z PIT-ów naszych mieszkañców
1,2mln z³.
Czy zatem rezygnowaæ z istotnych zadañ? Zrezygnowaæ z przyznanych ju¿
dotacji zawsze mo¿na. Inni chêtnie zagospodaruj¹ takie œrodki u siebie. My,
ponownie ju¿ ich ogl¹daæ nie bêdziemy.
Jedynym wyjœciem w tej sytuacji to oszczêdzanie na zadaniach drobnych, nie
maj¹cych szans na zewnêtrzne wsparcie i uzupe³nienie niewystarczaj¹cych œrodków
w³asnych kredytem.
Tak w³aœnie bêdzie w tym roku. Rada Gminy na ostatniej Sesji
zaakceptowa³a mój wniosek o zaci¹gniêcie po¿yczki w wysokoœci 2,2 mln z³.na
dofinansowanie kanalizacji w Jackowie - Babach i 854tys.z³ kredytu na budowê
„Orlika” w Kruszynie. Wybraliœmy mniejsze z³o, ni¿ rezygnowanie z przyznanych
dotacji.
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SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNOŒCI WÓJTA w okresie miêdzysesyjnym
tj. od dnia 29.12. 2009r do dnia 12.03.2010r.
Gra¿yna Olczyk

- W dniu 24 lutego br., w Urzêdzie Marsza³kowskim
podpisana zosta³a umowa na realizacjê zadania
pn.”Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna
obejmuj¹ca miejscowoœci Jacków i Baby etap I wraz
z monta¿em prasy do odwadniania osadu”. Zadanie to
obejmuje budowê: 3.566m sieci grawitacyjna, 668m sieci
t³ocznej, 105szt. przy³¹czy, przejœcie pod torami,
- przepompowni. Ca³kowita wartoœæ zadania ok. 6mln.z³
- Urz¹d Marsza³kowski og³osi³ VII edycjê Konkursu
Przedsiêwziêæ Odnowy Wsi. W zwi¹zku z tym trwaj¹ prace
nad wnioskiem o plac zabaw na osiedlu w Widzowie,
- W biurze Stowarzyszenia „Razem na wy¿yny”
zosta³y z³o¿one 2 wnioski:
1. Adaptacja na cele kulturalno-spo³eczne pomieszczeñ
w remizach stra¿ackich w Jackowie i £êgu: ca³kowita wartoœæ
zadania 83tys. z³, wnioskowane 75% dofinansowania,
2. Budowa trybun przy boisku do pi³ki no¿nej etap III:
ca³kowita wartoœæ zadania 50tys. Rozstrzygniêcie konkursów
powinno nast¹piæ we wrzeœniu 2010 roku.
- W ramach rozbudowy oœwietlenia drogowego na
terenie Gminy Kruszyna w³¹czone zosta³y cztery obwody tj.
Kruszyna ul. Huby, Kruszyna, ul. Sadzawki, Widzówek
"Saternus", Wik³ów.
- Podpisano w dniu 18.02.2010 r. z ENION S.A.
aneks do umowy dzier¿awy s³upów. Obecnie iloœæ
dzier¿awionych s³upów wynosi 494 szt,
- Podpisano z Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹
w Widzowie porozumienie dotycz¹ce oœwietlenia odcinka ul.
¯wirki i Wigury. Gmina pokryje koszty zamontowania 2 opraw
oœwietleniowych natomiast Spó³dzielnia bêdzie ponosi³a
koszty energii elektrycznej zu¿ywanej na potrzeby oœwietlenia.
Zlecono do ENION S.A. zamontowanie
w/w opraw przy ul. ¯wirki i Wigury.
- Trwaj¹ prace nad opracowaniem kolejnych
dokumentacji projektowo-kosztorysowych na rozbudowê
sieci i urz¹dzeñ energetycznych dla potrzeb oœwietlenia
drogowego na terenie gminy Kruszyna w iloœci 10szt,
Og³oszono w dniu 09.03.2010 r. przetarg na zadanie
p.n. „Ukszta³towanie przestrzeni publicznej na wyrobisku
w centrum wsi Bogus³awice”. W ramach inwestycji zostan¹
wykonane boiska: niepe³nowymiarowe do pi³ki no¿nej
i siatkówki o nawierzchni z trawy naturalnej. Boiska i przyleg³y
teren bêd¹ odwadniane ruroci¹giem opaskowym, a przy
zbiegu ul. Grabowskiej i ul. Okrê¿nej urz¹dzony zostanie
skwerek, na którym zabudowany zostanie stolik i ³awki,
ustawione kosze na odpady. W tym rejonie równie¿
zaplanowane s¹ roboty drogowe obejmuj¹ce budowê
parkingu i chodnika. W ramach urz¹dzenia zieleni
zaplanowane jest nasadzenie drzew. Termin sk³adania ofert
up³ywa z dniem 25 marca 2010 r.
- Trwaj¹ prace w ramach zadania p.n. „Rozbudowa
sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmuj¹cej miejscowoœci
Widzów i czêœæ Teklinowa” które realizuje firma „HYDROMEX
PLUS” z Czêstochowy. Termin realizacji do dnia 30.07.2010r.
Prace wznowiono w po³owie lutego 2010r.
- W ramach inwestycji p.n. „W³¹czenie istniej¹cej
studni g³êbinowej zlokalizowanej w miejscowoœci Lgota Ma³a
w uk³ad technologiczny istniej¹cego ujêcia wody w Kruszynie
przy wykorzystaniu istniej¹cego wodoci¹gu” w dniu
03.03.2010r. do Nadzoru Budowlanego przed³o¿ona zosta³a
informacja o zakoñczeniu inwestycji.
- Skierowano do piêciu biur projektowowykonawczych zaproszenie ofertowe dotycz¹ce wykonania
dokumentacji œwietlicy wiejskiej w Teklinowie,
- Trwa postêpowanie administracyjne w celu
wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacjê punku zbiórki odpadów niebezpiecznych
realizowanego w ramach programu subregionalnego, którego
patronem jest Gmina Konopiska,
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- Podpisano umowê z firm¹ Rol Elko na odbiór
osadów z gminnej oczyszczalni œcieków w Widzowie w cenie
250 z³ brutto za tonê. Szacowana iloœæ odpadu 105 ton,
- W miesi¹cu styczniu br dokonano wyp³aty
dodatków uzupe³niaj¹cych dla nauczycieli na ogóln¹ kwotê
282 tys.z³,
- Wyp³acono stypendia dla uczniów na kwotê
10.290z³,
- GOPS podobnie jak w innych miesi¹cach,
w miesi¹cu br. wyp³aca³:
1. zasi³ki rodzinne oraz dodatki do zasi³ku rodzinnego,
œwiadczenia pielêgnacyjne, zasi³ki pielêgnacyjne, dla 348
rodzin - kwota 109.241 z³.
2. œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 47 osób
kwota 17.170z³,
3. œwiadczenia pieniê¿ne z pomocy spo³ecznej tj. zasi³ki sta³e,
okresowe, celowe, dodatki mieszkaniowe - dla 62 rodzin na
³¹czna kwotê 17.450z³.
4. Do¿ywianie dzieci prowadza wszystkie placówki oœwiatowe.
Do¿ywianie objêto 56 dzieci na kwotê 2.145z³.
- Op³ata za pobyt w DPS 2 mieszkañców kwota 3.203,16z³,
- W miesi¹cu listopadzie 2009r. zespó³ kontrolny
Wydzia³u Polityki Spo³ecznej
Œl¹skiego Urzêdu
Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadzi³ kontrolê
problemow¹ w GOPS Kruszyna. Przedmiotem kontroli by³a
ocena prawid³owoœci realizacji zadañ okreœlonych w ustawie
o pomocy spo³ecznej w zakresie realizacji œwiadczeñ
z pomocy spo³ecznej w formie zasi³ków celowych,
okresowych, sta³ych, a tak¿e zgodnoœci zatrudnienia
z wymogami kwalifikacyjnymi.
- Prowadzona jest weryfikacja projektu budowy
nawierzchni ul. ¯wirki i Wigury. W zwi¹zku z zakresem robót
dodatkowych miêdzy innymi poszerzenie jezdni, u³o¿enie
nowego krawê¿nika, u³o¿enie dodatkowego chodnika itp.
wzrastaj¹ koszty zadania o oko³o 1mln.z³. W zwi¹zku z czym
nasz udzia³ finansowy równie¿ siê zwiêkszy.
- W dniu 1.03.2010 projektant pan Witold Rudecki
zakoñczy³ prace projektowe kompleksu boisk sportowych
i urz¹dzeñ sportowych wraz z realizacj¹ zaplecza socjalnego
i niezbêdnych urz¹dzeñ technicznych w ramach projektu Moje
Boisko ORLIK 20102. W dniu 9.03.2010 zosta³ z³o¿ony do
Starostwa Powiatowego w Czêstochowie wniosek
o pozwolenie na budowê. Dokumentacja jest adaptacj¹
typowego projektu budowlanego „Zespó³ Boisk Sportowych
Orlik 2010. Obejmuje boisko do pi³ki no¿nej o wymiarach
56x26 o nawierzchni syntetycznej, boisko wielofunkcyjne
o wymiarach 32x19 o nawierzchni poliuretanowej, ogrodzenie,
oœwietlenie i zaplecze socjalne w zabudowie kontenerowej.
Przewidywany koszt inwestycji ok. 1 500 000 z³. w tym dotacja
666 tys.z³

HERB DLA GMINY
Ma³gorzata Wierzbicka

Gmina Kruszyna w roku 2005 rozpoczê³a procedurê
uchwalenia herbu. Projekt herbu trafi³ do Komisji Heraldycznej
przy MSW i A w celu zaopiniowania. W celu zintensyfikowania
dzia³añ gminy w uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji w dniu
15.01.2010 r Sekretarz Gminy oraz autor artysta plastyk
Zdzis³aw Mleczak wziêli udzia³ w posiedzeniu Komisji
i osobiœcie przedstawili argumenty uzasadniaj¹ce dobór
herbu. Komisja udzieli³a wskazówek w celu zmodyfikowania
herbu i dostosowanie go do zasad heraldyki. Z informacji
telefonicznych wynika, ¿e ta wersja herbu nie budzi³a ju¿
zastrze¿eñ Komisji i by³a wstêpnie zaopiniowana pozytywnie.
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Projekt Systemowy - Program Operacyjny
Kapita³ Ludzki 2007-2013
Iwona Organka

W miesi¹cu styczniu 2010r. GOPS Kruszyna z³o¿y³ do Urzêdu Marsza³kowskiego w Katowicach
wniosek
o dofinansowanie projektu pt: „Aktywizacja spo³eczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Kruszyna". Wniosek pozytywnie
przeszed³ ocenêformaln¹. Z dniem 1 marca 2010r. GOPS rozpocz¹³ realizacjê Projektu Systemowego w ramach Poddzia³ania 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez oœrodki pomocy spo³ecznej Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Ogólny
koszt projektu 105.122z³. w tym 11.037,81z³. stanowi wk³ad w³asny(zasi³ki celowe i okresowe). Projekt skierowany jest
11 beneficjentów korzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej, niepracuj¹cych, bêd¹cych w wieku aktywnoœci zawodowej, posiadaj¹cych
niskie kwalifikacje zawodowe, brak doœwiadczenia zawodowego, brak umiejêtnoœci „poruszania siê na rynku pracy". W miesi¹cu
marcu i kwietniu br pracownicy GOPS prowadz¹ rekrutacjê kobiet i mê¿czyzn. Zostan¹ wybrane osoby, które wymagaj¹ intensywnej
aktywizacji spo³ecznej i zawodowej oraz osoby, które dotychczas nie by³y aktywizowane w ramach realizacji projektu systemowego.
W celu podniesienia zdolnoœci do zatrudnienia osoby zostan¹ objête kompleksowym wsparciem poradnictwa specjalistycznego
(psychologa, doradcy zawodowego), warsztatami w zakresie: poszukiwania pracy, radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Przy
pomocy doradcy zawodowego i psychologa zgodnie z zainteresowaniami oraz mo¿liwoœciami uczestnicy projektu dokonaj¹
œwiadomego wyboru kursu zawodowego.

Podjête uchwa³y na XXIV Sesji Rady Gminy Kruszyna
w dniu 12 marca 2010r
Gra¿yna Olczyk

Uchwa³y podjête na XXV Sesji Rady Gminy odbytej
w dniu 12 marca 2010r.
- Nr XXV/167/10 w sprawie wyra¿enia zgody na
wyodrêbnienie w bud¿ecie gminy œrodków stanowi¹cych
fundusz so³ecki,
- XXV/168/10 zaci¹gniêcia po¿yczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na
realizacjê zadania inwestycyjnego p.n. Rozbudowa sieci
kanalizacyjnej w Gminie Kruszyna obejmuj¹ca miejscowoœæ
Jacków, Baby etap I wraz z monta¿em prasy do odwadniania
osadu,
- XXV/169/10 w sprawie zaci¹gniêcia kredytu na zadanie
inwestycyjne pod nazw¹ „Moje boisko
Orlik 2012
w Kruszynie”,
- XXV/170/10 w sprawie zmian do bud¿etu gminy Kruszyna na
2010 rok
- Nr XXV/171 w sprawie okreœlenia szczegó³owych zasad
i trybu umarzania, odraczania i rozk³adania na raty nale¿noœci
pieniê¿nych maj¹cych charakter cywilnoprawny Gminy
Kruszyna oraz jej jednostkom podleg³ym,
- Nr XXV/172/10 w sprawie przejêcia pojazdu na w³asnoœæ
gminy.

Co w NIERUCHOMOŒCIACH

ROZSTRZYGNIÊTE KONKURSY
Ma³gorzata Wróbel - Zasêpa

Rozstrzygniêty zosta³ konkurs na realizacje zadania
publicznego, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pi³ka
no¿na. Oferty z³o¿y³y 3 kluby sportowe.
Komisja powo³ana Zarz¹dzeniem dokona³a analizy ofert.
Stosuj¹c punktow¹ ocenê kryteriów wymienionych
w og³oszeniu o konkursie œrodki finansowe zosta³y przyznane
w nastêpuj¹cych wysokoœciach: Polonia - Unia Widzów
14.077z³, Kmicic Kruszyna 9.000 z³, Nowe Pokolenie Lgota
Ma³a 6.923 z³.
Na realizacjê zadania w bud¿ecie gminy zosta³o
przeznaczone 30.000z³
W dniu 8 marca Komisja Konkursowa
przeprowadzi³a ocenê ofert na realizacjê zadania z zakresu
przeciwdzia³ania patologiom spo³ecznym i uzale¿nieniom PN.
,,Tworzenie i wspieranie programów informacyjnoedukacyjnych, aktywizowanie sportowe, turystyczne,
rekreacyjne”. W przedmiotowym postêpowaniu
w wyznaczonym terminie z³o¿ono 6 ofert. Wszystkie oferty
spe³ni³y kryteria formalne . Po dokonaniu oceny merytorycznej
poszczególnym uczestnikom postêpowania przyznano
nastêpuj¹ce dotacje: ULKS ,,Polonia-Unia” w wysokoœci
2.204z³, Stowarzyszenie M³odzie¿y Wiejskiej ,,Nowe
Pokolenie” w Lgocie Ma³ej - 1.452z³, ULKS ,,Kmicic” Kruszyna
(sekcja pi³ki siatkowej) - 2.204z³, ULKS ,,Kmicic” Kruszyna
(sekcja ³ucznicza) - 2.204z³, Fundacja Edukacji i Integracji
Spo³ecznej ,,Szerokie Horyzonty” - 3.602 z³, Stowarzyszenie
Wspólne Dzia³anie Miejscowoœci Teklinów i Pieñki
Szczepockie - 3.334 z³

Justyna Kie³kowicz

Zosta³ z³o¿ony wniosek do Wojewody o przekazanie na rzecz gminy 5 nieruchomoœci rolnych: dzia³ka nr 549 o pow. 0,43ha,
dzia³ka nr 787 o pow. 0,09ha, dzia³ka nr 790 o pow. 0,04ha, dzia³ka nr 830 o pow. 0,14ha, dzia³ka nr 832 o pow. 0,15ha. £¹czna
powierzchnia dzia³ek 0,85ha.
Otrzymaliœmy 5 decyzji przekazuj¹cych nieruchomoœci Skarbu Pañstwa na rzecz Gminy, na podstawie których zosta³y
z³o¿one wnioski do Ksi¹g Wieczystych o wpis w ksiêdze wieczystej jako w³aœciciela Gminê Kruszyna. £¹czna iloœæ dzia³ek - 57
dzia³ek (1 dzia³ka - obrêb £êg, 56 dzia³ek- obrêb Jacków). £¹czna powierzchnia dzia³ek- 22,8534ha.
W dniu 9 marca 2010 roku odby³ siê przetarg na nieruchomoœci po³o¿one w Jackowie - dzia³ka nr 1518/2 o pow. 1,18ha dzia³ka nr 1477/4 o pow. 0,2936ha. Dzia³ka zosta³a zbyta za kwotê 23.642,38 z³ (brutto). Dzia³kê nr 1477/4 sprzedano za kwotê
6.161,00 z³.(brutto). Na dzieñ 23 marca 2010 roku zosta³ og³oszony przetarg na 3 nieruchomoœci po³o¿onej w obrêbie geodezyjnym
wsi Kijów - dzia³ka nr 166/62 o pow. 0,1172ha - dzia³ka nr 166/63 o pow. 0,1191ha - dzia³ka nr 166/64 o pow. 0,1189ha. Termin wp³aty
wadium zosta³ wyznaczony na dzieñ 17 marca 2010r. Dzia³ki ³¹cznie zosta³y zbyte za kwotê 74.320z³.
W dniu 05 stycznia 2010 roku zosta³o wys³ane zaproszenie do sk³adania ofert na sporz¹dzanie operatów szacunkowych,
dotycz¹cych okreœlenia wartoœci rynkowej. W wyniku postêpowania jako najkorzystniejsza zosta³a wybrana oferta Rzeczoznawcy
Maj¹tkowego in¿. Fabiana Œleszyñskiego.
W dniu 4 marca 2010 roku zosta³ podany do publicznej wiadomoœci na okres 21 dni:
- wykaz nieruchomoœci przeznaczonych do dzier¿awy na okres do 3 lat w so³ectwie wsi Jacków, Wik³ów, Baby, Widzów
- wykaz nieruchomoœci przeznaczonych do dzier¿awy na okres powy¿ej 3 lat w drodze pisemnego przetargu w so³ectwie wsi Jacków.

*****
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Informacje urzêdowe

UTRUDNIENIA
W OŒRODKU
ZDROWIA
Joanna Normont - Tarnowska

Trwaj¹ prace realizowane w ramach inwestycji
p.n. „Przebudowa i rozbudowa przychodni lekarskiej
przy ulicy Kmicica 10 w Kruszynie”. Roboty realizuje
k o n s o r c j u m r e p r e ze n t o w a n e p r ze z Za k ³ a d
Remontowo-Budowlano-Instalatorski „BUDO-MAX”
Na dzieñ dzisiejszy wykonano: dobudowê czêœci
budynku (stan surowy). Wykonano dach nad
dobudowan¹ czêœci¹, zamontowano w nowej czêœci
stolarkê okienn¹ i drzwiow¹, wykonano instalacjê
elektryczn¹, przyst¹piono do instalacji wod-kan.
Koszt inwestycji opiewa na kwotê brutto
898tys.z³.
W przypadku oddania w nieodp³atne
u¿ytkowanie VAT mo¿e byæ kosztem kwalifikowanym,
a jest to kwota oko³o 200tys.z³.
Z³o¿ony zosta³ wniosek w PZD Czêstochowa
o wydanie decyzji na zjazd z drogi powiatowej.
W ramach otrzymanej zgody zostanie podjêty temat
opracowania odrêbnej dokumentacji technicznej na
opracowanie parkingów.
W najbli¿szych dniach roboty budowlane
obejm¹ tak¿e „star¹ czêœæ” Oœrodka. Obs³uga
pacjentów bêdzie siê koncentrowaæ tylko w czêœci
lokalu. Pacjenci i personel nara¿eni bêd¹ na liczne
niedogodnoœci. Istniej¹ce w chwili obecnej toalety na
czas remontu bêd¹ niedostêpne. Pacjenci bêd¹ mogli
korzystaæ z toalety tymczasowej na terenie Oœrodka.
Za wszelkie niedogodnoœci wszystkich
pacjentów przepraszamy i prosimy o wyrozumia³oœæ.

INWESTYCJA W BOGUS£AWICACH
Daniel Wieczorek

W dniu 09.03.2010r og³oszono przetarg na zadanie
p.n. „Ukszta³towanie powierzchni publicznej na wyrobisku
w centrum wsi Bogus³awice”
W ramach inwestycji zostan¹ wykonane boiska:
niepe³nowymiarowe do pi³ki no¿nej i siatkówki o nawierzchni
z trawy naturalnej. Boiska i przyleg³y teren bêd¹ odwadniane
ruroci¹giem opaskowym, a przy zbiegu ulic Grabowskiej
i Okrê¿nej urz¹dzony zostanie skwerek, na którym
zbudowany zostanie stolik i ³awki, ustawione kosze na odpady.
W tym rejonie równie¿ zaplanowane s¹ roboty drogowe
obejmuj¹ce budowê parkingu i chodnika. W ramach
urz¹dzenia zieleni zaplanowane jest nasadzenie drzew. Na
konkurs wp³ynê³y 3 oferty, które analizuje Komisja
Przetargowa.

DROGA PRZY AUTOSTRADZIE
Daniel Wieczorek

Œl¹ski Zwi¹zek Gmin i Powiatów zaj¹³ stanowisko
dotycz¹ce budowy Autostrady A-1 uwzglêdniaj¹ce nasz
postulat dotycz¹cy po³¹czenia drogi dojazdowej DD-3/21
z drog¹ dojazdow¹ DD-3/24, w wyznaczonych liniach
rozgraniczaj¹cych projektowanej autostrady A-1.W tej
sprawie równie¿ Samorz¹dy Gmin Kruszyna, Mykanów
i Rêdziny, dzia³aj¹ce w porozumieniu z Miastem Czêstochowa
oraz Starostwem Powiatowym w Czêstochowie uzgodni³y
wspólne stanowisko dotycz¹ce postulatu realizacji drogi
lokalnej po wschodniej stronie autostrady, na odcinku od
miejscowoœci Bogus³awice do Rz¹saw, od km. 409 do km. 417
+ 500 do granic miasta Czêstochowy. Postulat przekazany
zosta³ do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
w Katowicach.

Wiata przystankowa
w Pieñkach Szczepockich
Dariusz Kruk

PRZED WYBORAMI
SAMORZ¥DOWYMI
Ma³gorzata Wierzbicka

W obecnym 2010 roku odbêd¹ siê w Polsce
wybory samorz¹dowe i prezydenckie.
Wszystkie gminy w Polsce ju¿
teraz
przygotowuj¹ siê do nich. Nasza Gmina podzielona
jest na 9 okrêgów wyborczych. W poszczególnych
okrêgach wybieramy radnych. Stosownie do liczby
ludnoœci nasza gmina dysponuje 15 mandatami.
Komisarz Wyborczy wezwa³ Gminê Kruszyna
do wprowadzenia stosownych zmian zgodnie
z przepisami ordynacji wyborczej.
Po wnikliwej analizie i konsultacji z Biurem
Wyborczym w Czêstochowie proponujê nastêpuj¹cy
podzia³ gminy na okrêgi :
1/ Bogus³awice - 2 mandaty,
2/ Kruszyna i £êg - 3 mandaty,
3/ Lgota Ma³a i Wik³ów - 2 mandaty,
4/ Baby - 1 mandat,
5/ Jacków - 2 mandaty,
6/ Widzów - 3 mandaty,
7/ Widzówek, Pieñki Szczepockie i Teklinów
2 mandaty

*****
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W zwi¹zku z planowan¹ budow¹ wiaty
przystankowej w miejscowoœci Pieñki Szczepockie, Wójt
Gminy wyst¹pi³ z pismem do Agencji Nieruchomoœci Rolnych
w Opolu w sprawie nieodp³atnego u¿yczenia czêœci
dzia³ki(40m2) oznaczonej w ewidencji gruntów
w miejscowoœci Pieñki Szczepockie nr 226.
Budowa wiaty przystankowej na tej w³aœnie dzia³ce jest w pe³ni
uzasadniona, poniewa¿ le¿y w œrodkowej czêœci
miejscowoœci, co umo¿liwi korzystanie z przystanku
wszystkim mieszkañcom Pieniek.
Œrodki na budowê przedmiotowej wiaty pochodz¹
z funduszu so³eckiego Rady So³eckiej Pieñki Szczepockie.
Czekamy jeszcze na stanowisko Agencji Nieruchomoœci
w Opolu.

ŒWIETLICA W TEKLINOWIE
Dariusz Kruk

W ubieg³ym roku so³tys wsi Teklinów p.Gra¿yna
W¹sikiewicz zg³osi³a zadanie realizacji w ramach funduszu
so³eckiego na rok 2010. Zadanie to budowa œwietlicy wiejskiej
w Teklinowie.
Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom mieszkañców
Teklinowa i Pienik Szczepockich, Urz¹d Gminy w Kruszynie
wys³a³ do firm projektowych zaproszenia do sk³adania ofert na
wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla
zadania pn. “Budowa budynku œwietlicy wiejskiej
w miejscowoœci Teklinów przy ul. D³ugiej”. Najkorzystniejsz¹
ofertê przedstawi³a firma MIASTOPROJEKT
CZÊSTOCHOWA Sp. z o.o. Po podpisaniu stosownej umowy,
to ta w³aœnie firma wykona dokumentacjê projektowo kosztorysow¹.
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Ferie ju¿ minê³y ! Ale wspomnienia pozosta³y.
Danuta Kuliñska

W tym roku, podobnie jak w latach ubieg³ych, rada Pedagogiczna
Szko³y Podstawowej w Jackowie zdecydowa³a o kontynuacji projektu
„Szko³a Otwarta” i organizacji zajêæ dla dzieci pozostaj¹cych w miejscu
zamieszkania w okresie ferii zimowych.
Zgodnie z przyjêta koncepcj¹ pracy szko³y, zak³adaj¹c¹ dba³oœæ
o rozwój zainteresowañ uczniów poprzez organizacje ró¿norodnych
form zajêæ pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w ramach akcji „Ferie
w szkole 2010 „przygotowano ciekaw¹ ofertê dla dzieci, umo¿liwiaj¹c¹
wypoczynek naszych podopiecznych i dzieci goszcz¹cych w Jackowie
lub w Babach pod opiek¹ nauczycieli.
Ju¿ w pierwszym dniu ferii dzieciaki wziê³y udzia³ w wyjœciu do kina
w Czêstochowie. Film „ Ksiê¿niczka i ¿aba” podoba³ siê szczególnie
przedszkolakom.
Pod has³em „ Wypoczywamy w sposób aktywny” zorganizowano
szereg zajêæ o charakterze sportowym.
Drugi dzieñ ferii dzieci spêdzi³y na zabawach sportowych w wodzie
na p³ywalni w Radomsku.
Dziêki pomocy pana S³awka Knysaka, zorganizowano dla dzieci
kulig saneczkowy, który zakoñczy³ siê poczêstunkiem w szkole
przygotowanych przez pani¹ Wies³awê Dolniak i Barbarê Kopack¹. Po
œniegowych szaleñstwach dzieciakom wyj¹tkowo smakowa³ barszczyk
z kie³bask¹, serowe tosty i herbatka.
Poczêstunkiem i degustacj¹ zakoñczy³y siê równie¿ zajêcia
warsztatowe, w czasie których poznawa³y dzieciaki tajniki kuchni
regionalnej.
Dzieci równie¿ wziê³y udzia³ w zajêciach aerobiku, gier
zespo³owych i zabaw sportowych na holu gimnastycznym.
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê tak¿e zajêcia warsztatowe
z plastyki, które pozwoli³y na zorganizowanie w szkole wystawy
piêknych prac uczniowskich.
Nie oby³o siê równie¿ bez zajêæ w Sali komputerowej i przygody
z internetem.
Dziêki zaanga¿owaniu nauczycieli, pracowników obs³ugi oraz
rodziców tegoroczne ferie by³y dla dzieci ciekawe, pe³ne przygód
i nowych wra¿eñ.
Zajêcia zorganizowane przez szko³ê pozwoli³y dzieciom chocia¿
na kilka godzin wyjœæ z domów i spêdziæ swój wolny czas w sposób aktywny, oderwaæ siê od telewizji i komputera, spotkaæ
z rówieœnikami.

"Dyrektor Szko³y Podstawowej w Jackowie pragnie serdecznie podziêkowaæ w swoim imieniu oraz nauczycieli
i rodziców, a szczególnie uczniów Szko³y Podstawowej w Jackowie, so³tysom wsi Jacków i Baby-panom
Marianowi Klekotowi i Tadeuszowi £apecie oraz Radom So³eckim w/w miejscowoœci za przekazanie czêœci
œrodków pieniê¿nych z funduszów so³eckich na zakup pomocy i œrodków dydaktycznych.Pragniemy podkreœliæ
i¿ zakupione œrodki dydaktyczne przynios³y dzieciom wiele radoœci i z ca³¹ pewnoœci¹ przyczyni¹ siê do
urozmaicenia i wzbogacenia zajêæ lekcyjnych i pozalekcyjnych w naszej szkole, a tym samym do podniesienia
jakoœci pracy nauczycieli i efektów pracy uczniów.
Dyrektor Szko³y Podstawowej w Jackowie - mgr Danuta Kuliñska

marzec / kwiecieñ 2010

7

G³os Gminy

Oœwiata

Dzia³anie przeciwko na³ogom - I Miêdzygminny Konkurs
pt. Mam wybór

Monika Kluska

Miêdzygminnego Konkursu pt.: Mam wybór odby³ siê 09.02.2010 r. w Szkole Podstawowej w Lgocie Ma³ej. Ide¹ i tematem
przewodnim konkursu by³o zapobieganie alkoholizmowi, narkomanii i uzale¿nieniu od nikotyny oraz ukazanie w³aœciwych postaw.
Konkurs sk³ada³ siê z dwóch czêœci: plastycznej i literackiej dla klas I-III oraz
literackiej i z wiedzy o uzale¿nieniach dla klas IV-VI. Zadaniem uczniów klas I-III
w czêœci plastycznej by³o zaprezentowanie sposobu na spêdzanie wolnego
czasu. Nades³ane prace wykonano ró¿nymi technikami plastycznymi.
Natomiast w czêœci literackiej uczniowie klas I-III wykazywali siê wiedz¹
z wczeœniej przeczytanych lektur i wierszy. Pytania by³y tak skonstruowane, aby
uczniowie mogli sobie uœwiadomiæ jakie postawy s¹ w³aœciwe i które cechy
ludzkie nale¿¹ do
pozytywnych, a które do
negatywnych.
Natomiast dla uczniów
klas IV-VI na pocz¹tku
zosta³a wyg³oszona
prelekcja przez pani¹
pedagog Magdalenê Zió³ko
pt.: Mam wybór, która
dotyczy³a szkodliwoœci
uzale¿nieñ. Nastêpnie uczniowie przyst¹pili do konkursu, który mia³ charakter
dwudzielny. Pierwsza czêœæ dotyczy³a wiedzy z wczeœniej przeczytanych lektur
i wierszy. Podobnie jak w klasach I-III pytania by³y tak u³o¿one, aby uczniowie
mieli œwiadomoœæ, która
postawa jest w³aœciwa,
a która nie. Dodatkowo
uczestnicy poznawali
negatywne konsekwencje uzale¿nieñ. W drugiej czêœci uczniowie wykazywali
siê znajomoœci¹ szkodliwoœci na³ogów i uzale¿nieñ.
Patronat nad konkursem objê³a pani Ma³gorzata Zasêpa, a nagrody
ufundowa³ Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej.
Oto przyznane miejsca:
Konkurs plastyczny dla klas I-III: I miejsce: Wiktoria Koæwin, Maja Wysmo³ek
II miejsce: Agnieszka Bogdanowicz, MateuszDobrakowski III miejsce: Hubert
Polak. Konkurs literacki dla klas I-III: I miejsce: Brian Remiszewski II miejsce:
Jan Dobrakowski, Marcin Gajosek, Pawe³ Kruk, Krystian Stacherski, Anna
Sznajder III miejsce: Norbert Zyga³a Konkurs dla klas IV-VI: I miejsce: Monika
Mucha, Ewa Rutkowska II miejsce: Ewelina KêpaIII miejsce: Paulina Krêt,
Katarzyna W³odarczyk.

„Nasz Goœæ”
Anna Mucha

Zdrowie to nie tylko ca³kowity brak choroby czy kalectwa, ale tak¿e stan pe³nego, fizycznego, umys³owego
i dobrego samopoczucia.
Spotkanie dzieci z lekarzem, które odby³o siê 22 mraca 2010 roku w Gminnym Przedszkolu w Lgocie Ma³ej
zrealizowa³o czêœæ zadañ okreœlonych programem edukacji zdrowotnej. Nasz niecodzienny goœæ dr Bo¿ena
Rymarska wyjaœni³a na czym polega wykonywanie jej pracy. Przyczyni³o siê to do opanowania lêku przed wizytami
kontrolnymi u lekarza pediatry czy stomatologa.
Przedszkolaki wys³ucha³y pogadanki o prawid³owym wzrastaniu i roli w³aœciwego od¿ywiania siê, przede
wszystkim o koniecznoœci spo¿ywania owoców i warzyw, przestrzegania higieny, dbania o w³aœciwe pory spo¿ywania
posi³ków. Opowiedzia³a o pochodzeniu chorób zakaŸnych, ich
przebiegu, leczeniu i zapobieganiu. Wyt³umaczy³a istnienie
chorób odzwierzêcych i koniecznoœci uwa¿ania oraz nie zbli¿ania
siê do obcych i dzikich zwierz¹t. Wyjaœni³a jak przebiega
diagnostyka chorób i po co wykonuje siê pobrania krwi a tak¿e
dlaczego nie wolno samodzielnie przyjmowaæ ¿adnych leków.
Dzieci mia³y mo¿liwoœæ zapoznania siê z prawami ma³ego
pacjenta w szpitalu.
W ramach podziêkowania zaprezentowa³y krótkie
przedstawienie i wrêczy³y w³asnorêcznie wykonany upominek.
Dziêki spotkaniu z lekarzem dzieci poszerzy³y zasób s³ownictwa
czynnego, uwra¿liwi³y siê wobec cierpienia osób chorych,
zrozumia³y ich potrzeby oraz nauczy³y siê wspó³czucia
i tolerancji. Realizacja spotkania na „neutralnym gruncie”, gdzie
dziecko czuje siê bezpiecznie nie widz¹c szpitalnych korytarzy,
sprzêtów, osób chorych i cierpi¹cych sprzyja³o przekazowi treœci
przez lekarza dzieciom w sposób zrozumia³y i przejrzysty.
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SPORTOWY OBÓZ ZIMOWY
Justyna Milejska - Cieñ

Ju¿ po raz trzeci m³odzie¿ z Gimnazjum w Widzowie
i w Kruszynie postanowi³a aktywnie wykorzystaæ czas wolny
w czasie ferii. W wyjeŸdzie uczestniczyli równie¿ absolwenci
Gimnazjum w Widzowie, którzy od trzech lat
systematycznie korzystaj¹ z tej formy wypoczynku.
W tym roku wybór pad³ na Oœrodek Przygotowañ
Olimpijskich w Wa³czu, funkcjonuj¹cy jako Centralny
Oœrodek Sportu.
Obiekt ten po³o¿ony jest w uroczym miejscu bezpoœrednio
nad brzegiem jeziora Raduñ, wœród piêknych lasów
liœciastych z przewag¹ buków, przy trasie E22 Gdañsk
Gorzów Wielkopolski. Jest nowoczeœnie wyposa¿onym
oœrodkiem, spe³niaj¹cym wszelkie normy zwi¹zane

z uprawianiem sportu. Kompleks ten to idealne miejsce
do organizowania wyjazdów rekreacyjno-sportowych.
Uczniowie mogli korzystaæ z wielu obiektów
wchodz¹cych w sk³ad oœrodka, takich jak: hala
sportowa, basen, si³ownia, stadion sportowy.
Dzieñ dla uczestników obozu zaczyna³ siê
bardzo wczeœnie pobudk¹ o 7:00.
Godzina 7:30 to pocz¹tek aktywnoœci fizycznej- biegi
czyli poranna „zaprawa”.

Po takim wysi³ku fizycznym uczniowie mogli „zaopatrzyæ”
organizm w niezbêdn¹ porcjê energii podczas wykwintnego
œniadania w jadalni oœrodka, oferuj¹cej du¿y wybór dañ,
w zale¿noœci od upodobañ smakowych m³odzie¿y.
Godziny przedpo³udniowe i poobiednie to czas treningu
w hali sportowej. Uczniowie pod okiem naszych nauczycieli
wychowania fizycznego: pana Marka Smoliñskiego i pana
Sylwestra Rorata mogli doskonaliæ swoje umiejêtnoœci
pi³karskie, siatkarskie i koszykarskie.
Natomiast wieczorami mi³oœnicy p³ywania i wodnego
szaleñstwa mogli korzystaæ z p³ywalni basenu sportowego
i basenu rekreacyjnego wyposa¿onego w kaskady i bicze
wodne, hydromasa¿e œcienne, zje¿d¿alnie rurowe, gdzie
ka¿dy móg³ doœwiadczyæ przyjemnoœci i relaksu.
Natomiast ci, którzy pragn¹ mieæ idealna sylwetkê, mieli
okazjê nad ni¹ pracowaæ, korzystaj¹c z us³ug profesjonalnej
si³owni.
Myœlê, ¿e wszyscy uczestnicy wyjazdu mile wspominaj¹
spêdzony czas.
By³a to doskona³a forma aktywnego wypoczynku, która
z pewnoœci¹ dostarczy³a uczniom si³y witalnej na II semestr
nauki, a zdobyte tam umiejêtnoœci sportowe na pewno
zaowocuj¹ w przysz³oœci.
Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê tu
nauczycielom, którzy podjêli inicjatywê organizacji
tego wyjazdu, dyrektorom gimnazjów- pani Ewie
Kosiñskiej i panu Paw³owi Klekotowi, którzy do³o¿yli
wszelkich starañ, by wyjazd odby³ siê bez zastrze¿eñ.
Wyrazy wdziêcznoœci kierujemy tak¿e w stronê
Urzêdu Gminy w Kruszynie i firmy „Alamentti” za
dofinansowanie wypoczynku.

*****
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BIBLIOTEKI w 2009r
Renata W³odarek

W 2009 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Kruszynie i Filii GBP w Widzowie zarejestrowano 755
czytelników (GBP w Kruszynie - 542 czytelników, Filia GBP
w Widzowie - 213 czytelników). Wypo¿yczono 12986
woluminów ksi¹¿ek (GBP w Kruszynie - 9684 woluminów, Filia
GBP w Widzowie 3302 woluminów). W ci¹gu ca³ego roku
udzielono 5782 informacje pochodz¹ce zarówno
z ksiêgozbioru jak i z zasobów komputerowych
(GBP w Kruszynie 5519 informacji, Filia GBP w Widzowie
263 informacje). K¹cik czytelniczy odwiedzi³o 2894
czytelników (GBP w Kruszynie 2764 czytelników; Filia GBP
w Widzowie 130 czytelników). W ci¹gu ca³ego 2009 roku
przyby³o 611 ksi¹¿ek na sumê 11024 z³. z ró¿nych dziedzin
literatury (GBP w Kruszynie 397 woluminów na sumê
7.829z³.; Filia GBP w Widzowie 214 woluminów na sumê
3.195z³.) z czego 2.700z³. otrzymano z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Zakupiono 2 komputery w tym
1 stacjonarny dla Filii GBP w Widzowie i 1 laptop do u¿ytku
pracownika ds. kultury i promocji gminy na kwotê 1548z³.
Ponadto biblioteki w ci¹gu roku wspó³pracowa³y
z przedszkolami, szko³ami i stowarzyszeniami z terenu gminy,
bra³y czynny udzia³ w ró¿nego rodzaju konkursach, imprezach
i spotkaniach organizowanych przez wy¿ej wymienione
instytucje.

Stoj¹ ksi¹¿ki w bibliotece, a w tych
ksi¹¿kach ca³y œwiat ...
Lucyna Krzemieniecka

UWAGA!
Zmiana godzin pracy Gminnej Biblioteki
Publicznej w Kruszynie
Od dnia 6 kwietnia Biblioteka czynna
od poniedzia³ku do pi¹tku
w godzinach od 8.00 do 19.00

„WYGRAJ SZANSÊ”... Klaudia j¹ wygra³a
Marzanna Janeczek

Jeszcze w styczniu br. przeprowadzono przes³uchania dzieci ze Szkó³ Podstawowych z terenu naszej gminy do
Ogólnopolskiego Programu „Wygraj Szansê”. Spoœród 6 kandydatek wybrano jedn¹ Klaudiê Cierniak uczennicê klasy
IV SP w Jackowie. Klaudia reprezentowa³a nasz¹ gminê 18 marca w hali Akademickiego Centrum Kultury i Sportu Politechniki
Czêstochowskiej (dawny Klub Politechnik).
Do rywalizacji stanê³y dzieci z 13 gmin powiatu Czêstochowskiego.
Ka¿demu uczestnikowi konkursu, organizator odgórnie przydzieli³
piosenkê, któr¹ trzeba by³o zaprezentowaæ. Klaudii przypad³
utwór Maryli Rodowicz „Kolorowe jarmarki”.
Dyrektor Szko³y Podstawowej w Jackowie p. Danuta Kuliñska oraz
opiekun artystyczny p. Aleksandra Ko³aczkowska stanê³y na
wysokoœci zadania. Przygotowa³y kreacjê dla Klaudii,
choreografiê, jak i ca³¹ oprawê artystyczn¹.
Jeszcze przed wystêpem Klaudia by³a rozpoznawana jako Maryla
Rodowicz, co mo¿e œwiadczyæ o profesjonalizmie naszej
reprezentantki. Klaudii towarzyszyli koledzy i kole¿anki ze szko³y,
którzy gor¹co jej dopingowali.
Klaudia wypad³a wrêcz doskonale. Jurorzy zadecydowali
o przyznaniu Klaudii Pierwszego Wyró¿nienia. To na pewno
niema³e osi¹gniêcie, gdy¿ konkurencja by³a ogromna...
Klaudii serdecznie gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy!
Podczas gdy jurorzy udali siê na naradê, aktorzy Teatru
Króla w £odzi
wystawili widowisko teatralne o tematyce
profilaktycznej Pt. „Czy to Ty czy mo¿e Ja?” Jak ka¿da baœñ, tak
i ta mia³a swój mora³, a nawet kilka: „Wyci¹gnij rêkê do drugiego
cz³owieka mo¿e na Twoj¹ pomoc czeka”, Nie œmiej siê
z nieszczêœcia drugiego, bo sama mo¿esz na jego miejscu byæ
droga kole¿anko, drogi kolego”, „Korona z g³owy Ci nie spadnie
jeœli kultur¹ b³yœniesz nagle”, „Modne czy szkodliwe s¹ u¿ywki
niektóre wybierz czy chcesz ¿yæ zdrowo mój Przyjacielu”,
„Cz³owiek m¹dry skromnoœæ posiada, nigdy Ciê do drugiego nie
obgada”. Nic dodaæ nic uj¹æ…. Wszyscy znakomicie siê bawili.
Œrodki pieniê¿ne na uczestnictwo i wyjazd zapewni³
Urz¹d Gminy w Kruszynie.
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Informacje urzêdowe

Informacja z wykonania bud¿etu w roku 2009
Ewelina Kokot

Na podstawie ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy zobligowany jest do przedstawienia Regionalnej
Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Gminy informacji z wykonania bud¿etu. Za poœrednictwem naszej lokalnej prasy
chcielibyœmy równie¿ mieszkañcom przedstawiæ kilka danych liczbowych obrazuj¹cych ubieg³oroczny bud¿et.
I tak na pocz¹tek parê wartoœci: dochody bud¿etu wynios³y 11 816 426 z³, a wydatki - 13 555 771 z³. Rok
2009 zamknêliœmy wiêc deficytem w wysokoœci 1 739 345 z³. Aby sfinansowaæ ten niedobór wykorzystaliœmy
nadwy¿kê œrodków finansowych z lat ubieg³ych oraz zaci¹gnêliœmy dwie nowe po¿yczki na rozbudowê kanalizacji
w miejscowoœciach Widzów i Teklinów oraz na modernizacjê kot³owni w Szkole Podstawowej w Jackowie.
W dochodach bud¿etu naszej gminy wyró¿niæ trzeba: subwencje w wys. 5 352 165 z³, dotacje - 2 179 173 z³,
a pozosta³¹ czêœæ stanowi¹ tzw. dochody w³asne gminy czyli m.in.: wszelkie podatki i op³aty wnoszone do kasy
Gminy, udzia³y w podatkach przesy³ane przez Ministerstwo Finansów i Urzêdy Skarbowe oraz pozosta³e wp³ywy.
Dochody w³asne w 2009 roku to kwota 4 285 088 z³, w czym z wa¿niejszych: podatek od nieruchomoœci
znajduj¹cych siê na terenie gminy - 1 302 996,47, podatek rolny - 303 789 z³, podatek leœny - 53 735 z³, podatek od
œrodków transportowych - 35 582 z³, udzia³y w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1 221 717 z³.
Trudna sytuacja ekonomiczna w kraju i na œwiecie wp³ynê³a niekorzystnie równie¿ na nasz bud¿et. Udzia³y
w podatku otrzymaliœmy w kwocie ponad 100tys. ni¿szej od planowanej. Równie¿ sprzeda¿ mienia gminnego nie
przynios³a spodziewanych efektów. Nieruchomoœæ w Babach, pomimo kilku przetargów i znacznego obni¿enia ceny
nadal pozostaje w³asnoœci¹ Gminy, a grunty, które uda³o siê sprzedaæ, „zesz³y” po cenach wywo³awczych.
Pomimo trudnoœci w zapewnieniu Ÿróde³ finansowania dla zaplanowanych zadañ, rok 2009 zapisze siê w historii
Gminy znaczn¹ iloœci¹ zrealizowanych zamierzeñ.
Tradycyjnie ju¿, lwi¹ czêœæ bud¿etu poch³onê³y wydatki na zadania oœwiatowe ponad 5 mln 200 tys z³ co daje prawie
39% wszystkich wydatków. Na zadania z zakresu opieki spo³ecznej wydatkowaliœmy ponad 2 mln z³ tj. ponad 15%
w strukturze wydatków. Zadania z zakresu administracji poch³onê³y ponad 1,5 mln z³ (11%).
Cyfry nie daj¹ jednak pe³nego obrazu wykorzystania œrodków bud¿etowych Gminy. Efektem ubieg³orocznych
dzia³añ Rady Gminy, Wójta i pracowników Urzêdu jest wiele zadañ inwestycyjnych i remontowych zarówno
zakoñczonych, jak i ci¹gle trwaj¹cych.
Przedstawiê kilka zadañ ju¿ zakoñczonych, istotnych dla mieszkañców Gminy Kruszyna:
- rozbudowa wodoci¹gu w Widzowie przy ul. Wspólnej - 14 tys z³
- budowa trzech placów zabaw: w Widzowie, Lgocie Ma³ej i Kruszynie na ³¹czn¹ kwotê 90,6 tys z³
- dalsza rozbudowa trybun na boisku w Widzowie - 50 tys z³
- dofinansowanie remontów dróg powiatowych przebiegaj¹cych przez teren Gminy Kruszyna w kwocie 98,7 tys z³.
Remonty zosta³y wykonane na nastêpuj¹cych drogach:1025 S Kruszyna Baby-Jacków - 1092 mb,
1004 S Kruszyna ul. Koœcielna - 420 mb, 1002 S DK1-£êg - 370 mb
- dofinansowanie dla powiatu na przebudowê drogi powiatowej nr 1116S Zdrowa-Jacków-Pieñki Szczepockie kwota 334 617 z³ zapewni³a modernizacjê 3,1 km drogi
- remonty dróg gminnych w technologii nak³adek mineralno-bitumicznych za kwotê 458 tys z³, w tym: Jacków
Pustkowie, Kruszyna ul. Ogrodowa i Cmentarna, Lgota Ma³a ul. Ogrodowa (odwodnienie i nawierzchnia), Widzów
ul. Koœcielna
- remont drogi w Widzówku (220 mb) - 18,6 tys z³
- przebudowa drogi Kruszyna Bogus³awice w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
(popularna „schetynówka”) - 455 tys z³
- utwardzenie drogi transportu rolnego w miejscowoœci Kruszyna ul. Huby - koszt 212 tys z³
- remonty stra¿nic OSP w Jackowie, £êgu, Lgocie Ma³ej - prawie 32 tys z³,
- dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla jednostki OSP Kruszyna kwot¹ 80 000 z³
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Policji w K³omnicach kwot¹ 10 tys z³.
- remonty w obiektach szkolnych - ponad 66 tys z³
- modernizacja kot³owni w Szkole Podstawowej w Jackowie - 160 645 z³
Ponadto rozpoczêta zosta³a realizacja nastêpuj¹cych zadañ:
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kruszyna obejmuj¹ca miejscowoœci Widzów i czêœæ Teklinowa- ³¹czny
koszt to prawie 3,5 mln z³, z czego w roku 2009 wydatkowano 455 tys.
- W³¹czenie istniej¹cej studni g³êbinowej zlokalizowanej w miejscowoœci Lgota Ma³a w uk³ad technologiczny
istniej¹cego ujêcia wody w Kruszynie przy wykorzystaniu istniej¹cego wodoci¹gu - ca³oœæ zadania prawie 460 tys,
w roku ubieg³ym 192 tys.
- Dotacja celowa dla powiatu na drogê w m. Widzów ul. ¯wirki i Wigury - przekazano w 2009 roku kwotê 190 825,00,
dalsza realizacja zadania w 2010 roku.
- Przebudowa i rozbudowa przychodni lekarskiej w Kruszynie - ca³oœæ zadania szacowana na 977 tys z³,
w 2009 ponieœliœmy koszty wys. 159tys. z³.
- Rozbudowa oœwietlenia ulicznego na terenie gminy - w 2009 roku zainwestowaliœmy 272 tys, kolejne projekty s¹
zlecone, bêd¹ realizowane w latach nastêpnych w miarê posiadanych œrodków.
Rok 2009 Gmina zakoñczy³a z zad³u¿eniem w wys. 14,21 % do dochodów planowanych (maksymalne
zad³u¿enie mo¿e wynieœæ 60%). Na dzieñ 31.12.2009 do sp³aty pozosta³o 1 679 035 z³ z tytu³u zaci¹gniêtych
kredytówi po¿yczek.
O wysokoœci bud¿etu za ubieg³y rok szczegó³owe informacje mo¿na odnaleŸæ na stronie internetowej
www.bip.kruszyna.com w zak³adce Bud¿et dotycz¹cej roku 2009.
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Konkurs szachowy
Karol Dró¿d¿

4 lutego 2010 roku w Gminnym Oœrodku Kultury w Rêdzinach odby³y siê rozgrywki w ramach powiatowych igrzysk
i gimnazjady w szachach w roku szkolnym 2009/2010. Nasz¹ gminê reprezentowa³y dru¿yny z Zespo³u Szkolno Przedszkolnego
w Lgocie Ma³ej, Szko³y Podstawowej w Widzowie, Szko³y Podstawowej w Jackowie, Gimnazjum w Widzowie oraz Gimnazjum
w Kruszynie. Po zakoñczeniu 7 rundy okaza³o siê, ¿e Gminê Kruszyna w rozgrywkach rejonowych bêd¹ reprezentowa³y a¿
4 dru¿yny: dziewczêta z Zespo³u Szkolno Przedszkolnego w Lgocie Ma³ej (I miejsce), dziewczêta ze Szko³y Podstawowej w Jackowie
(II miejsce), ch³opcy z Gimnazjum w Widzowie (II miejsce), ch³opcy z Gimnazjum w Kruszynie (III miejsce). Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w
rozgrywkach rejonowych, które odbêd¹ siê w pierwszych dniach kwietnia 2010 roku w Zespole
1 Szkó³ Mechaniczno-Elektrycznych w Czêstochowie powiat czêstochowski bêdzie reprezentowa³o
12 dru¿yn (w tym 4 dru¿yny z Gminy Kruszyna). Muszê tutaj wspomnieæ, ¿e w kategorii
indywidualnie dziewczêta szkó³ podstawowych uczennice z naszej gminy zajê³y miêdzy innymi
I miejsce (Dudek Julia z Zespo³u Szkolno Przedszkolnego w Lgocie Ma³ej 7 pkt.), II miejsce
(Kasprzak Monika ze Szko³y Podstawowej w Jackowie 5,5 pkt.) i IV miejsce (Dudek ¯aklina
z Zespo³u Szkolno Przedszkolnego w Lgocie Ma³ej), indywidualnie ch³opcy szkó³ podstawowych
uczeñ Jasak Robert ze Szko³y Podstawowej w Widzowie
zaj¹³ IV miejsce z 4 pkt., indywidualnie dziewczêta
2
gimnazjum uczennica Karina Kasprzak z Gimnazjum
w Widzowie zajê³a IV miejsce z 3,5pkt, indywidualnie
ch³opcy gimnazjum
II miejsce (Dobrakowski Adam
z Gimnazjum w Widzowie 5,5 pkt.), IV miejsce (Purgal
Jakub z Gimnazjum w Kruszynie 4 pkt.) i V miejsce
(Pruciak Kamil z Gimnazjum w Widzowie
4 pkt.).
Zachêcam do zagl¹dania na stronê
http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/turnieje.php, gdzie umieszczane s¹ informacje o turniejach
szachowych rozgrywanych na terenie ca³ej Polski.
W czasie ferii zimowych uczniowie z terenu naszej gminy tak¿e uczestniczyli
w turniejach szachowych. 15 i 16 lutego w Gimnazjum nr 17 w Czêstochowie odby³ siê XV
Archidiecezjalny Turniej Szachowy o Puchar Arcybiskupa. Nasz¹ gminê reprezentowa³o kilka
osób z Gimnazjum w Kruszynie, Gimnazjum w Widzowie oraz z Zespo³u Szkolno
Przedszkolnego w Lgocie Ma³ej. Uczeñ Gimnazjum w Widzowie Mateusz Porada zaj¹³ miejsce
w pierwszej trzydziestce na 56 startuj¹cych. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w turnieju tym uczestniczy³o 28 osób posiadaj¹cych tytu³y i kategorie
szachowe. Wpisowe za udzia³ w turnieju zabezpieczyli ksi¹dz Zbigniew Je¿ proboszcz parafii pw. Nawiedzenia Najœwiêtszej Marii Panny
w Widzowie (ksi¹dz proboszcz pomóg³ tak¿e w zorganizowaniu transportu) oraz ksi¹dz Dariusz
Con z parafii pw. œw. Macieja Aposto³a w Kruszynie. Korzystaj¹c z okazji chcia³bym podziêkowaæ
3 za
udzielon¹ pomoc.
19 lutego w Gimnazjum w Kruszynie zosta³ zorganizowany gminny zimowy turniej szachowy.
Uczestniczy³o w nim 11 uczniów z terenu naszej gminy. W kategorii szko³y podstawowe I miejsce
zajê³a Kasprzak Monika ze Szko³y Podstawowej w Jackowie, II miejsce zajê³a Wysmo³ek Maja ze
Szko³y Podstawowej w Widzowie, III miejsce zajê³a Dudek
Julia z Zespo³u Szkolno Przedszkolnego w Lgocie Ma³ej.
4
W kategorii gimnazja I miejsce zaj¹³ Dobrakowski Adam z
Gimnazjum w Widzowie, II miejsce zaj¹³ Purgal Jakub z
Gimnazjum w Kruszynie, III miejsce zajê³a Banaszkiewicz
Urszula z Gimnazjum w Widzowie. Wszystkim graczom
gratulujemy wspania³ych wyników.
Zadania w bie¿¹cym numerze tak¿e dotycz¹ koñcówek.
Zadanie 1. Bia³e rozpoczynaj¹. Jaki bêdzie wynik tej
partii?Rysunek 1, Zadanie 2. Bia³e rozpoczynaj¹. W ilu
ruchach wygraj¹?Rysunek 2, Zadanie 3. Bia³e rozpoczynaj¹. W ilu ruchach wygraj¹?Rysunek 3,
Zadanie 4. Bia³e rozpoczynaj¹. W ilu ruchach wygraj¹?
Rysunek 4
Regulamin konkursu
Organizatorem konkursu jest Pan Karol Dró¿d¿ przy wspó³pracy z GBP w Kruszynie.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów uczêszczaj¹cych do szkó³ podstawowych i gimnazjum na terenie
Gminy Kruszyna.
Odpowiedzi na zadania nale¿y wysy³aæ na kartkach pocztowych na adres:
Gminna Biblioteka w Kruszynie
ul. Kmicica 5,
42-282 Kruszyna
z dopiskiem „Konkurs szachowy"
lub poczt¹ elektroniczn¹ na adres:
konkursszachykruszyna@interia.pl
nadaj¹c wiadomoœci temat „Konkurs"
Nale¿y w liœcie podaæ swoje imiê i nazwisko, nazwê szko³y oraz klasê, do której siê uczêszcza.
Przyjêcie listu wys³anego poczt¹ elektroniczn¹ zostanie potwierdzone wiadomoœci¹ zwrotn¹.
Ka¿dy uczestnik podczas losowania jest reprezentowany przez jeden los, nie dopuszcza siê wysy³ania kilku listów z odpowiedziami na te same pytania.
Prawid³owe wykonanie zadania uznaje siê wtedy, gdy uczestnik konkursu poda poprawne odpowiedzi na wszystkie postawione pytania umieszczone
w danym numerze „G³osu Gminy".
Termin nadsy³ania odpowiedzi mija 30 kwietnia 2010 roku.
Po sprawdzeniu poprawnoœci nades³anych odpowiedzi przez specjaln¹ komisjê, zostan¹ one dopuszczone do losowania.
Zwyciêscy zostan¹ wymienieni z nazwiska, imienia, nazwy szko³y oraz klasy w nastêpnym wydaniu „G³osu Gminy".
Wyniki konkursu og³oszone przez organizatora s¹ ostateczne.
Organizator konkursu zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmiany regulaminu konkursu.
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„PROJEKT e-informacja”
Marzanna Janeczek

W marcu br. Gmina Kruszyna przyst¹pi³a do realizacji partnerskiego projektu „Przygotowanie e-informacji kulturalnej gmin
i powiatów do integracji z regionalnymi portalami kultury i turystyki województwa œl¹skiego”.
Uczestnictwo w projekcie jest bezp³atne i nie wymaga wk³adu w³asnego, a korzyœci mog¹ byæ du¿e dla ca³ej gminy.
Realizacja projektu odbêdzie siê w okresie 2010 2013 roku. Projekt zapewnia zwiêkszenie dostêpu do zasobów
i wydarzeñ kulturalnych na poziomie lokalnym oraz regionalnym. System e-informacji kulturalnej obejmie: - portal regionalny oraz
serwisy lokalne, podmiotowe i tematyczne, udostêpniaj¹ce bazy danych o kulturze regonu i kalendarium wydarzeñ na
interaktywnych mapach cyfrowych, - aplikacje zapewniaj¹ce innowacyjn¹ formu³ê dzia³ania zintegrowanej sieci punktów informacji
kulturalnej, - systemowe oznakowanie cyfrowe obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo.
Spodziewane rezultaty projektu to: popularyzacja regionalnych zasobów i wydarzeñ kulturalnych dla osób spoza regionu,
umo¿liwienie ³¹czenia ró¿nych form aktywnego uczestnictwa w ¿yciu kulturalnym regionu, marketing i promocja licznych produktów
regionalnych, infrastruktury kultury oraz us³ugodawców zwi¹zanych z obszarem kultury, udostêpnianie i archiwizacja zasobów
gminnej ewidencji zabytków, wzrost atrakcyjnoœci inwestycyjnej regionu, poprawa wspó³pracy z s¹siaduj¹cymi Jednostkami
Samorz¹du Terytorialnego.

Sukcesy literackie uczennic Gimnazjum w Widzowie
Justyna Milejska - Cieñ, Agnieszka KuŸnicka, Ewa £êgowik

Najwiêkszym powodem do dumy nauczycieli s¹ nie tylko wyniki osi¹gane przez uczniów na œwiadectwie szkolnym, ale
przede wszystkim sukcesy, jakie uczniowie odnosz¹ w wielu konkursach na szczeblu powiatowym, promuj¹c w ten sposób zarówno
szko³ê jak i gminê.
Uczniowie Gimnazjum w Widzowie maj¹ „na swoim koncie” wiele takich sukcesów w ró¿nych dziedzinach nauki.
Do ostatnich osi¹gniêæ zdobytych w tym roku kalendarzowym nale¿¹:
- zdobycie I miejsca w II Powiatowym Konkursie „Z mitologi¹ za pan brat” przez uczennicê klasy drugiej Gimnazjum w Widzowie
Ewê Dryjkê
- uzyskanie II miejsca w Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Radoœæ ¿ycia w literaturze” przez uczennicê klasy trzeciej
Gimnazjum w Widzowie- Karolinê Mikke.
Wœród grona naszych uczniów znajduj¹ siê i tacy, którzy swoje talenty ukrywaj¹ w zaciszu szuflady. Przyk³adem jest tu
twórczoœæ poetycka uczennicy klasy drugiej Gimnazjum w Widzowie- Agaty Pruciak, która zdecydowa³a siê na to, aby jej twórczoœæ
w koñcu ujrza³a œwiat³o dzienne. Publikacja jej utworów w czasopiœmie m³odzie¿owym „Victor”, spotka³a siê z pozytywn¹ opini¹
znawców: „w³asny jêzyk, w³asne emocje, indywidualnoœæ, niebanalnoœæ.”
A oto kilka utworów Agaty:

Krople krwi
mnie rozs¹dek,
mnie mi³oœæ,
mnie sztukê zazdrosne ojczyzny
rozszarpa³y.
mój wêch nie wytropi³
kropli krwi
ukrzy¿owanego
do otwartej duszy
i plujê sobie w twarz
obnoszê swoja skargê
obnoszê swoj¹ winê

W albumie
place zabaw przez dzieci zniszczone
nad Pilic¹
ona nadal suszy kwiaty, by poczuæ zapach
czerwcowego lata. czasami. ona,
co z bladych r¹k wodê z rzeki pi³a, gdy patrzy³em.
ja, gdy ogarniaj¹c¹ niechêæ do listopada odrzucam
album pachn¹cy Tob¹ otwieram…
gdy chabry trzyma³aœ w d³oniach.
uczucie,
co k³uje mnie w palce, gdy strony lata wertujê.
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G³os Gminy
KRZY¯E I KAPLICZKI w Bogus³awicach

Kultura / Informacje urzêdowe

WARTO PRZECZYTAÆ
Nowoœci Biblioteki w Kruszynie

Henryk Kowalski, Marzanna Janeczek

Krzy¿e przydro¿ne i kapliczki to pomniki
sakralnej kultury, które s¹ zarazem œwiadkami
i pami¹tk¹ dziejów. Najwiêcej krzy¿y przydro¿nych
postawiono w XVII wieku - w czasach nasilonych
represji katolików oraz w latach tu¿ po wojnach
napoleoñskich, po Wioœnie Ludów, po uw³aszczeniu
ch³opów i po roku 1880 po powstaniu styczniowym
w okresie pozytywizmu. W czasie rozbiorów Polski
stawianie krzy¿y i kapliczek by³o zabronione.
Krzy¿e stawiano w miejscach wa¿nych,
znacz¹cych dla ludzi - przy koœciele; w centrum osady
lub wsi wyznaczaj¹c w ten sposób ich punkt centralny;
na pocz¹tku lub na koñcu zabudowañ wsi wytyczaj¹c
jej granice; na rozstajnych drogach, gdzie ¿egnano
odchodz¹cych. Stawiano je tak¿e przy œcie¿kach
prowadz¹cych do lasu czy na skraju pól. Krzy¿e
wznoszono z myœl¹ o potomnych, o przysz³ych
pokoleniach. Stanowi³y one znak rozpoznawczy
i wyraz pobo¿noœci mieszkañców, by³y œwiadectwem
¿ycia religijnego danej parafii i chlub¹ wioski.
Kiedy mijano krzy¿ stoj¹cy na pocz¹tku lub
koñcu wsi czy miasta, zatrzymywano siê i odmawiano
modlitwy. Form¹ oddawania czci krzy¿owi by³o
zdobienie go kwiatami i palenie przy nim œwiec. Do
zwyczaju nale¿y sadzenie drzew przy krzy¿ach,
kapliczkach oraz figurach. Zwyczajem zwi¹zanym
z krzy¿em by³o te¿ zatrzymywanie siê przy nim
konduktu pogrzebowego, proszono wówczas
Zbawiciela o mi³osierdzie dla zmar³ego. Przy krzy¿u
¿egnano te¿ poborowych id¹cych do wojska i sk³adano
przysiêgi w ró¿nych okolicznoœciach.
Najwiêcej kapliczek, podobnie jak krzy¿y,
postawiono w XVII wieku. Koœció³ propagowa³
wówczas budowanie kapliczek, krzy¿y przydro¿nych
i stawianie figur, mia³y one dawaæ œwiadectwo Bogu.
W XVII i XVIII wieku kapliczki stawiane by³y przez
szlachtê, klasztory i proboszczów. Wiele z nich
postawiono równie¿ w drugiej po³owie XIX wieku.
Wolni ch³opi w ten sposób dziêkowali Bogu za
uzyskan¹ wolnoœæ.
Kapliczki równie¿ stawiano na skraju miast lub wsi, na
rozwidleniu dróg, przy cmentarzach. Twórcami
kapliczek byli anonimowi artyœci amatorzy. Cztery
œciany oznacza³y cztery rzeczy ostateczne - œmieræ,
S¹d Bo¿y, czyœciec i piek³o. Sklepienie symbolizowa³o
niebo.
W kapliczkach znajduj¹ siê m.in. figury
i obrazy Matki Bo¿ej z dzieci¹tkiem, Matki Bo¿ej
Wniebowziêtej, Matki Bo¿ej Bolesnej, Matki Bo¿ej
Opiekunki, Rozdawczyni £ask, Matki Boskiej
Czêstochowskiej oraz figury Serca Pana Jezusa, Pana
Jezusa Cierpi¹cego. (Na podst.: Ks. Jan Górecki „Przydro¿ne

Stephen King „Pod
kopu³¹”. Tego pisarza nie
trzeba specjalnie
przedstawiaæ, a jego ksi¹¿ek
reklamowaæ. S³awê
przynios³y mu ju¿ pierwsze
ksi¹¿ki: „Carrie”, „Miasteczko
Salem” czy „Lœnienie”. King
zrêcznie wi¹¿e w swoich
historiach elementy grozy,
literatury science fiction,
baœni i sensacji. Prawie ka¿da
z jego ponad 60 ksi¹¿ek
zosta³a zekranizowana. Teraz
czytelnicy mog¹ delektowaæ
siê kolejn¹ powieœci¹ Kinga
„Pod kopu³¹” dostêpn¹
w naszej bibliotece.
Marina Nemat
„Uwiêziona w Teheranie”.
Pisarka urodzi³a siê w
Teheranie. W 1991r uciek³a
do Toronto, gdzie mieszka
obecnie z mê¿em oraz
dwoma synami. W ksi¹¿ce
opisuje przejmuj¹c¹ historiê
swojego ¿ycia w ojczystym
Iranie w pierwszych latach po
zwyciêstwie rewolucji
islamskiej pod wodz¹
ajatollaha Chomeiniego.
Ksi¹¿ka zosta³a wydana
w 2007r w Kanadzie i USA.
O fakcie, i¿ mamy do
czynienia ze œwiatowym
bestsellerem, œwiadcz¹
liczne wznowienia
i dodruki oraz kolejne
wydania w 22 jêzykach
na œwiecie.
Seria ksi¹¿ek dla dzieci
„Wokó³ nas” powsta³y
z myœl¹ o dzieciach i ich
rodzicach. Kolorowe
i pe³ne humoru ilustracje
przyci¹gaj¹ uwagê
dziecka i zachêcaj¹ do
rozmowy. Seria „Wokó³
nas” wzbogaca
s³ownictwo, rozwija
spostrzegawczoœæ,
æwiczy umiejêtnoœæ
opowiadania.

Krzy¿e i kapliczki w pejza¿u górnoœl¹skim”)

W Bogus³awicach mo¿emy znaleŸæ cztery
kapliczki i jeden krzy¿. Historia kapliczek siêga czasów
sprzed II Wojny Œwiatowej. Przez te wszystkie lata
krzy¿ i kapliczki by³y odnawiane i przebudowywane.
Zmienia³y swój wygl¹d ale nie zmieni³y swojego
miejsca. Mieszkañcy sami, na w³asny koszt
odbudowywali te miejsca kultu, tak jak pan Jan
PowroŸnik, czy pani Anna Rybak, która przekaza³a plac
pod budowê kapliczki.
Fotografie kapliczek na ostatniej stronie
“G³osu Gminy”.
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Zapraszamy
do
lektury

KLECHDA KRUSZYÑSKA
Bogus³aw Mielczarek

Jad¹c „gierkówk¹”, jakieœ 20km na pó³noc od Czêstochowy napotkasz niepozorne skrzy¿owanie.
Z czteropasmowej arterii zbiega w¹skie pasemko lokalnej drogi, a tu¿ przy niej przysiad³ ma³y barek „Armenia”.
Zielona tablica beznamiêtnie informuje: Kruszyna 2km.
ZjedŸ ze szlaku, a niebawem j¹ znajdziesz. Ma³a, senna wioska. Nad nisk¹ zabudow¹ wyraŸnie góruj¹ wie¿e
barokowego koœcio³a. Obok rozleg³y, stary park. Bujna i soczysta zieleñ starodrzewu wylewa siê przez ceglany mur.
Chce go widaæ rozerwaæ, przekroczyæ, zakreœlon¹ ogrodzeniem granicê i rozlaæ siê po okolicy. W chmurze zieleni
ojrzysz okaza³e budowle pa³acowe rodziny Denhoffów.
Wspania³a to i stara rezydencja magnacka. Dziœ jeszcze per³a architektury, szlifu tylko wymagaj¹ca, a ongiœ pierwszy
salon Rzeczpospolitej. Choæ w remoncie, to pe³na wspomnieñ i snuj¹cych siê po parkowych alejach duchów: królów,
hetmanów, marsza³ków i kasztelanów. Zadumanych nad czasami œwietnoœci i chwa³y. Nad skutkami rodz¹cych siê tu
rozkazów i werdyktów. Sk¹d w œwiat ekspediowanych a mocno potem wa¿¹cych na losach województwa, kraju a nawet
Europy.
O magnackiej siedzibie wiele pisano. Lecz prawie nic nie znajdziesz o wiosce, która goœciny i nazwy jej udzieli³a. Potem
przez wieki odbija³a siê w pa³acowych murach jak w lustrze i p³awi³a w promieniach chwa³y rezyduj¹cych tu dostojników
Rzeczpospolitej. O pocz¹tkach Kruszyny nikt nic pewnego nie wie.
W XIV wiecznym dokumencie jawi siê Sieciech herbu Czapla, kasztelan wieluñski. Ród swój wiedzie z Kruszyny
i tu ponoæ czêœciej ni¿ na kasztelanii przebywa. W kronikach nie brak zapisków póŸniejszych, z czasów gdy p³yn¹cy
przez ³¹ki strumieñ w fosê obronn¹ siê zmieni³. Gdy w jego wodach przegl¹daæ siê poczê³y mury renesansowego pa³acu,
barokowego koœcio³a i innych pysznych budowli, jakich pró¿no szukaæ w okolicy.
Wzmianek wczeœniejszych, o tym jak i kiedy miejscowoœæ powsta³a, sk¹d swe miano wywodzi nie znajdziesz w starych
anna³ach.
Kiedy zaœ ksiêgi milcz¹ a pamiêæ ludzka zawodzi zostaje jeszcze legenda. Ona to w¹tkiem barwnym snuje siê przez
pokolenia, dziejom ziemi ojczystej urody przydaj¹c. Pos³uchajmy zatem co o powstaniu Kruszyny g³osi.
W dawnych, pradawnych czasach okolice dzisiejszej Kruszyny porasta³a wiekowa puszcza. Miejsce to
upodoba³ sobie mocarny Krusz, puszczañski osadnik, myœliwy zawo³any i si³acz wielki. Powiadano o nim, ¿e najwiêkszy
kamieñ m³yñski na milê bez spoczynku przenosi³, wiekow¹ sosnê na trakt samo jeden zwala³, albo i usuwa³ z rogi gdy jeno
zechcia³a. Ponoæ rozsierdzonego niedŸwiedzia, co siê kiedyœ na niego porwa³, go³ymi rêkoma zadusi³. Od dziecka
puszcza domem mu by³a. Z przyjezdnymi skórami kupczy³. ¯ywi³ siê dziczyzn¹ i runem leœnym, owoc dzikiej kryszki nad
wszystko przek³adaj¹c, od czego pewnie przezwisko swe przybra³. Chodzi³y te¿ s³uchy, ¿e nie jeden z kupców traktem
krakowskim wêdruj¹cych, za jego to Krusza przyczyn¹, trzos albo i ¿ywot utraci³.
P³azem to uchodzi³o, bo czasy by³y zbójcom ³askawe. Zmieniaæ siê dopiero zaczê³o, gdy ksi¹¿ê kujawski
W³adys³aw na krakowskiej stolicy zasiad³. Skupi³ wreszcie ziemie rozbite od wieków i ³ad ¿elazn¹ prawic¹ wprowadzi³.
Nasta³ wiêc spokój w umêczonej krainie. Obcy przestali na ni¹ nastawaæ, a swoi zaniechali waœni krwawych i swarów
toczonych przez lata. Nadszed³ czas spokoju i pracy. Ch³op móg³ oraæ i siaæ z nadziej¹ na zbiory, bartnik swych barci
w porê dogl¹daæ, myœliwy polowaæ do woli.
Widaæ Stwórca wys³ucha³ mod³ów wznoszonych od pokoleñ. Boskim uœmiechem opromieni³ nieszczêsn¹ krainê.
Na niebieskiej stolicy chleb pocz¹³ ³amaæ powszedni, sprawiedliwie dziel¹c go miêdzy wszystkie ziemie gdzie s³ychaæ
by³o mowê polsk¹.
Sta³o siê tak, ¿e boskie palce uroni³y drobinê chleba. Wprost z nieba spad³a w nieprzebyte lasy, tam, gdzie
ksiêstwo sieradzkie z ziemi¹ wieluñsk¹ graniczy.
Nie zmarnia³ bez po¿ytku dotkniêty bo¿¹ rêk¹ okruch chleba. Ledwie ziemi dotkn¹³, zmieni³ siê zaraz w ³an
dojrzewaj¹cego zbo¿a. Faluj¹cy i szumi¹cy na wietrze, pachn¹cy sytoœci¹ i dostatkiem.
Na tê cudownie przemienion¹ kruszynê chleba natkn¹³ siê Krusz, przemierzaj¹cy leœne ostêpy. £an zbo¿a
w samym sercu dzikiego lasu urzek³ rozbójnika. Porzuci³ swe niecne zajêcie. Osiad³ na sta³e, chatê tu zbudowa³, potem
zagrodê. Do koñca ¿ycia uprawia³ œródleœny zagon, pomna¿aj¹c znaleziony chleb.
Z czasem dziedzina jego w wioskê uros³a, któr¹ okoliczni Kruszyn¹ zwaæ poczêli. Jedni dlatego, ¿e z kruszyny
chleba rzuconej bo¿¹ rêk¹ powsta³a, inni od przezwiska pierwszego osadnika, a jeszcze inni od nazwy krzewu leœnego
po dziœ dzieñ obficie w okolicy wystêpuj¹cego.

(Kryszka, krusza - staropolska nazwa gruszy)

Kapliczki
w
Bogus³awicach

