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

G³os Gminy
KOLEJNY POMYŒLNY ROK
Nie dawno podkreœla³em na
³amach „G³osu” wyj¹tkow¹
pomyœlnoœæ bud¿etowego roku
2009. ubieg³oroczne efekty
w zakresie rozbudowy gminnej
infrastruktury by³y rzeczywiœcie
wyj¹tkowe w stosunku do naszych
skromnych finansów. Wydawaæ siê
mog³o, ¿e w kolejnym 2010r.
pozostanie tylko dokoñczyæ
wczeœniej rozpoczête zadania
i przygotowaæ siê co najwy¿ej do
inwestycyjnej ofensywy
w nastêpnej kadencji.
Sta³o siê jednak inaczej.
Tegoroczny bud¿et zasili³y dotacje,
o które podejmowaliœmy starania
wiele wczeœniej. Czasem nawet
bez wiary w ich skutecznoœæ.
Z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich otrzymaliœmy 3mln
627tys.z³ na dofinansowanie kanalizacji Jackowa i Bab oraz 500tys.z³ na plac
w Bogus³awicach. Z dalekiego, bo a¿ 41 miejsca listy rezerwowej Programu Budowy
Dróg Lokalnych wesz³a do dofinansowania droga £êg Jankowice. To kolejne 305tys.z³
œrodków pomocowych. Sejmik Województwa Œl¹skiego wyasygnowa³ 333tys.z³ na
Orlika w Kruszynie. Na uszkodzone przez powódŸ drogi gminne w £êgu Ministerstwo
Spraw Wewnêtrznych i Administracji przyrzek³o 300tys.z³.,
Niestety, te imponuj¹ce kwoty to tylko po³owa kosztów. Resztê trzeba mieæ w³asn¹.
Nie chc¹c uroniæ ¿adnej kropli z tego z³otego deszczu, zdecydowaliœmy
o zaci¹gniêciu kredytu na realizacjê wszystkich tych zadañ. Wczeœniej czy póŸniej i tak
trzeba je podj¹æ, a ³aska trzymaj¹cych klucze do unijnej kasy mo¿e ponownie na nas
nie sp³yn¹æ.
W rezultacie wydatki tegorocznego bud¿etu uros³y prawie do 20mln z³, co
jeszcze rok temu trudno by³o sobie wyobraziæ. Jest w tym tak¿e 2,7mln z³
zaci¹gniêtych kredytów. Ale te¿ wystaraliœmy siê o umorzenie posiadanych ju¿
kredytów na kwotê 1mln 46tys.z³. ostatecznie zad³u¿enie bud¿etu wynosi 27%
rocznych dochodów, zbli¿aj¹c siê do po³owy ustawowego limitu.
A oto niektóre uzyskane i spodziewane wkrótce efekty rzeczowe takiej
polityki:
• Od kilku miesiêcy pijemy wodê z nowego ujêcia w Lgocie Ma³ej,
o parametrach odpowiadaj¹cych najostrzejszym unijnym i polskim normom.
• Z koñcem lipca zakoñczona zosta³a kanalizacja osiedla Widzów i czêœci
Teklinowa. To 4,00km sieci, przepompownia œcieków i 110 przy³¹czy do posesji.
• Oœrodek Zdrowia w Kruszynie powiêkszy siê o 107m²² powierzchni
u¿ytkowej, stara czêœæ lokalu uzyska wy¿szy standard, a pacjenci i personel
dodatkowe miejsca parkingowe.
• Miejsce dawnego wyrobiska w centrum Bogus³awic przekszta³ci³o siê
w przestrzeñ publiczn¹ z funkcj¹ sportowo rekreacyjn¹.
·
• Od paŸdziernika m³odzie¿ gminy uzyska dostêp do „Orlika” w Kruszynie, tj.
dwóch boisk treningowych o sztucznej nawierzchni, z oœwietleniem i pawilonem
szatniowo sanitarnym.
• Rozpoczêto kanalizacjê Jackowa i Bab. Do maja 2011r. powstanie, na razie
przy Goœciñcu, 4,2km sieci, 105 przy³¹czy i kolejna przepompownia. Wczeœniej
zmodernizowana zostanie technologia odwadniania osadu w Oczyszczalni.
Dotychczasowe urz¹dzenia nie poradz¹ sobie bowiem z przewidywan¹ iloœci¹
œcieków.
• Niebawem rozpocznie siê przebudowa i u³o¿enie asfaltu na 2km odcinku
drogi £êg Jankowice,
• Do koñca roku odbudowany zostanie uszkodzony przez powódŸ ci¹g
drogowy Szczepocice £êg Kijów. (ponad kilometr asfaltu, 200m nawierzchni
t³uczniowej, odbudowa rowów, przepust drogowy).
• Ku koñcowi zmierzaj¹ prace przy przebudowie ul. ¯wirki i Wigury
w Widzowie. Zadanie realizowane jest przez Powiat Czêstochowski ale
dofinansowane z naszego bud¿etu kwot¹ 843tys.z³. Mieszkañcy otrzymaj¹ 2km nowej
drogi, z chodnikiem i kana³em deszczowym.
To ju¿ drugi z kolei tak pomyœlny rok. Miejmy nadziejê, ¿e ta tendencja utrwali siê
i tak¿e w przysz³oœci nak³ady inwestycyjne nie spadn¹ poni¿ej poziomu
wypracowanego w ostatnich latach.

Bogus³aw Mielczarek - Wójt Gminy
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Dzia³ania na rzecz poszkodowanych rolników

Przedruk z Biuletynu informacyjnego wydawanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa

W dniu 1 czerwca 2010r. Rada Ministrów przyjê³a
uchwa³ê w sprawie programu pomocy dla rodzin
rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i dzia³ach
specjalnych produkcji rolnej powsta³y szkody
spowodowane przez powódŸ, obsuniêcie siê ziemi lub
huragan w 2010r. program pomocy dla rodzin rolniczych
w których gospodarstwach rolnych i dzia³ach specjalnych
produkcji rolnej powsta³y szkody spowodowane przez powódŸ,
obsuniêcie siê ziemi lub huragan w 2010r. zosta³ zg³oszony do
Komisji Europejskiej i bêdzie móg³ byæ uruchomiony po jego
zarejestrowaniu na stronie internetowej Komisji Europejskiej.
W programie przewiduje siê udzielenie
poszkodowanym przez powódŸ, obsuniêcie siê ziemi lub
huragan producentom rolnym:
• Kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji
w gospodarstwach rolnych i dzia³ach specjalnych produkcji
rolnej znajduj¹cych siê na obszarach , gdzie szkody powsta³y
w zwi¹zku z powodzi¹, obsuniêciem siê ziemi lub huraganem
udzielane na podstawie rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie realizacji niektórych zadañ
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr
22, poz. 121, z póŸn. zm.) oraz porêczenia i gwarancje sp³aty
ww. kredytów bankowych; kredyty te oprocentowane s¹
obecnie dla kredytobiorcy w wysokoœci 2% w skali roku i mog¹
byæ przeznaczone zarówno na zakup œrodków do produkcji
rolnej jak i odtworzenie zniszczonych œrodków trwa³ych;
• Na podstawie art. 41a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20
grudnia 1990r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników (Dz. U.
z 2008r. Nr 50, poz. 291, z póŸn. zm.) pomocy w op³aceniu
bie¿¹cych sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne oraz
regulowaniu zaleg³oœci z tego tytu³u w formie odraczania
terminu p³atnoœci sk³adek i rozk³adania ich na dogodne raty,
tak¿e umarzanie w ca³oœci lub w czêœci bie¿¹cych sk³adek na
indywidualny wniosek rolnika, który poniós³ szkody
spowodowane przez powódŸ, obsuniêcie siê ziemi lub
huragan sk³adany do Prezesa Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spo³ecznego;
• Pomocy w formie odraczania, rozk³adania na raty,
umarzania w czêœci lub w ca³oœci przez Prezesa Agencji
Nieruchomoœci Rolnych nale¿noœci Agencji;
• Ulg w podatku rolnym za 2010r. w zwi¹zku
z powodzi¹, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, z póŸn.
zm.) przez wójtów , burmistrzów lub prezydentów miast;
• Dop³at z tytu³u zu¿ytego do siewu lub sadzenia
materia³u siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przez
Agencjê Rynku Rolnego;
• Pomocy spo³ecznej rodzinom rolniczym, na
podstawie art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz.728, z p
Ÿn. zm.) w formie jednorazowego zasi³ku celowego
w wysokoœci:
• 2000 z³ dla rodzin rolniczych prowadz¹cych
gospodarstwa rolne o powierzchni do 5ha u¿ytków rolnych
albo dzia³ specjalny produkcji rolnej,
• 4000 z³ dla rodzin rolniczych prowadz¹cych
gospodarstwa rolne o powierzchni powy¿ej 5ha u¿ytków
rolnych.
Przy przyznawaniu zasi³ku celowego nie bêdzie
przeprowadzany wywiad œrodowiskowy i nie bêdzie
stosowane kryterium dochodowe. Maj¹c na uwadze
katastrofalne skutki powodzi, obsuniêæ ziemi i huraganu
w roku bie¿¹cym oraz koniecznoœæ udzielenia wszelkiej
mo¿liwej pomocy poszkodowanym gospodarstwom rolnym
i dzia³om specjalnym produkcji rolnej, Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi wyst¹pi³ do Komisarza ds. Rolnictwa
i Obszarów Wiejskich w KE o wyra¿enie zgody na odst¹pienie
od koniecznoœci pomniejszenia o 50 % pomocy
gospodarstwom rolnym, które nie dokona³y ubezpieczenia co
najmniej 30% rocznej produkcji od ryzyka szkód powsta³ych
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w wyniku najczêœciej wystêpuj¹cych niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych w Polsce.
W dniu 8 czerwca 2010r. Rada Ministrów przyjê³a
projekt ustawy o szczególnych rozwi¹zaniach
zwi¹zanych z usuwaniem skutków powodzi z maja
i czerwca 2010r., w którym przewiduje siê nastêpuj¹ce
rozwi¹zania z zakresu rolnictwa tj.:
·
Wy³¹cznie przepisów art. 122 ust. 1 pkt 3 oraz ust.2
pkt 2 ustawy Prawo wodne w stosunku do urz¹dzeñ wodnych
wymienionych a wart. 9 ust. 1 pkt 19 Prawa wodnego, w tym
do stawów rybnych oraz innych stawów;
·
Mo¿liwoœæ zwracania przez starostê organizatorowi
robót publicznych, który przy pracach zwi¹zanych
z usuwaniem skutków powodzi zatrudni³ skierowane
poszkodowane osoby fizyczne, które osobiœcie i na w³asny
rachunek prowadz¹ dzia³alnoœæ w zakresie produkcji rolnej,
w pozostaj¹cym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym
obejmuj¹cym obszar u¿ytków rolnych o powierzchni
przekraczaj¹cej 2ha przeliczeniowe lub prowadz¹cej dzia³
specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia
20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników (Dz.
U. z 2008r. Nr 50, poz. 291, z póŸn. zm.) oraz ich domowników
i ma³¿onków przez okres 12 miesiêcy, ale nie d³u¿ej ni¿ do
31 grudnia 2011r., poniesionych kosztów na wynagrodzenia
oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne z tytu³u zatrudnienia
skierowanych osób w wysokoœci nie przekraczaj¹cej
miesiêcznie iloczynu dwukrotnego minimalnego
wynagrodzenia za pracê i liczby zatrudnionych skierowanych
osób;
• Wyd³u¿enie z 30 do 60 dni terminu sk³adania
wniosku o zaliczkê, tj. do 10 lipca 2010r. w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
beneficjentom, których gospodarstwa rolne uleg³y zalaniu
w wyniku powodzi;
• Wy³¹czenie przy ustaleniu, w okresie do dnia
31 grudnia 2011r., prawa do œwiadczeñ pieniê¿nych z pomocy
spo³ecznej albo prawa do œwiadczeñ rodzinnych, dochodu
z gospodarstwa rolnego, je¿eli zalaniu na skutek powodzi
uleg³o ci najmniej 30% powierzchni tego gospodarstwa.
Agencja Rynku Rolnego (ARR) w ramach realizacji:
• Programu pomocy osobom najbardziej
potrzebuj¹cym dokona³a przemieszczenia pomocy
¿ywnoœciowej na rzecz powodzian. Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi wyst¹pi³ do Dyrektora Generalnego Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w Komisji Europejskiej o alokacjê dodatkowej
iloœci ziarna zbó¿ oraz odt³uszczonego mleka w proszku na
realizacjê ww. programu. Dodatkowe iloœci ziarna i mleka
w proszku mog³yby byæ przekazywane bezpoœrednio
poszkodowanym przez powódŸ rolnikom;
• Programu „Owoce w szkole” otrzyma³a zg³oszenie
dotycz¹ce braku mo¿liwoœci realizacji dostaw do szkó³
podstawowych na terenie dotkniêtym powodzi¹
(województwo œl¹skie). Takie przypadki mog¹ wyst¹piæ
równie¿ w innym regionach. W takich sytuacjach Agencja
umo¿liwi realizacje dostaw w innym terminie po usuniêciu
skutków powodzi, umo¿liwiaj¹c zwiêkszenie czêstotliwoœci
dostaw lub wyd³u¿enie okresu ponad obowi¹zuj¹ce
10 tygodni.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
• Wyrazi³ zgodê na nieodp³atne wykonywanie przez
Krajow¹ Stacjê Chemiczno-Rolnicza i okrêgowe stacje
chemiczno-rolnicze na terenach rolniczych dotkniêtych
powodzi¹ dzia³añ polegaj¹cych na:
• Przeprowadzeniu badañ gleb i roœlin pod k¹tem
wyst¹pienia ewentualnych ska¿eñ na skutek naniesienia
przez fale powodziow¹ niebezpiecznych substancji
chemicznych,
• Ocenie stanu ska¿enia i wydawaniu stosownych
wskazówek do dalszego postêpowania,
• Przeprowadzaniu badañ gleb pod k¹tem oceny
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odczyny oraz zasobnoœci w przyswajalne formy
podstawowych sk³adników pokarmowych roœlin,
• Wydawaniu zaleceñ nawozowych, w tym zaleceñ
dotycz¹cych wapnowania gleb, w celu u³atwienia rolnikom
doprowadzenia stanu gleb do standardów sprzyjaj¹cych
produkcji roœlinnej,
• Prowadzeniu dzia³alnoœci doradczej, w tym
zwi¹zanej z opracowaniem planów nawo¿enia, dzia³alnoœci
szkoleniowej i informacyjnej skierowanej do rolników
z terenów dotkniêtych powodzi¹;
·
Rozpocz¹³ pracê nad:
• Zmiana w rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju wsi z dnia 12 marca 2007r. w sprawie rodzajów
dowodów potwierdzaj¹cych dzia³anie si³y wy¿szej lub
wyst¹pienie nadzwyczajnych okolicznoœci (Dz. U. Nr 46, poz.
308 i z 2009r. Nr 168, poz. 1326);
• Projektem uchwa³y w sprawie przyjêcia, jako
kryterium wyboru operacji w ramach Œrodka 2.1. Inwestycje
w chów i hodowlê ryb pierwszeñstwo obiektów chowu
i hodowli ryb, które zosta³y poszkodowane w wyniku powodzi;
• Zmianami w Programie Rozwoju Obszarów
wiejskich na lato 2007 - 2010. Zg³oszono do Komisji
Europejskiej wniosek o zgodê na :
- przeniesienie œrodków z Internetu szerokopasmowego na
inwestycje zwi¹zane z retencjonowaniem wody;

- wspieranie w ramach dzia³ania „Poprawienie i rozwijanie
infrastruktury” zwi¹zanej z rozwojem i dostosowaniem
rolnictwa i leœnictwa operacji umo¿liwiaj¹cych
retencjonowanie wód, w szczególnoœci realizacjê projektów
spowalniaj¹cych odp³yw oraz zdolnoœæ magazynowania wody
zlewni rzecznych,
- wprowadzanie nowego dzia³ania „Przywracanie potencja³u
produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klêsk ¿ywio³owych
oraz wprowadzanie odpowiednich dzia³añ zapobiegawczych”
oraz zwiêkszenie refundacji dla beneficjentów dzia³añ:
„Modernizacja gospodarstw rolnych” i „Ró¿nicowanie
w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej” w ramach PROW 2007
2013.
• Poinformowa³ podmioty wdra¿aj¹ce PROW 2007
2013 oraz SPO 2004 2006 o koniecznoœci poinformowania
beneficjentów (poszkodowanych przez powódŸ) obu
programów o przys³uguj¹cym im uprawnieniu do z³o¿enia
wniosku do podmiotów wdra¿aj¹cych (ARiMR, ARR, Urzêdy
Marsza³kowskie, FAPA) w sprawie zaistnienia okolicznoœci
o charakterze si³y wy¿szej oraz o mo¿liwoœci przed³u¿enia lub
przywracania terminu na dokonanie czynnoœci zwi¹zanych
z przyznaniem oraz wyp³at¹ pomocy (o miejscu z³o¿enia
wniosków i koniecznoœci zachowania terminów z tym
zwi¹zanych).

Z prac Rady Gminy Kruszyna

Gminy bêd¹ mieæ zespo³y
zapobiegaj¹ce przemocy

Gra¿yna Olczyk

W dniu 11 czerwca 2010r odby³a siê XXVII Sesja
Rady Gminy Kruszyna, Radni podjêli nastêpuj¹ce
uchwa³y:
- Uchwa³a Nr XXVII/177/10 zmieniaj¹c¹ uchwa³ê
Nr XIII/71/08 z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie nadania
statutu Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Kruszynie,
- Uchwa³a Nr XXVII/178/10 zmieniaj¹ca uchwa³ê
w sprawie utworzenia Gminnego Zespo³u Oœwiaty i nadania
statutu.
- Uchwa³a Nr XXVII/179/10 w sprawie zmian do
bud¿etu Gminy Kruszyna na 2010 rok.
XXVIII Sesja Rady Gminy Kruszyna odby³a siê
26 lipca 2010r, na której uchwalono nastêpuj¹ce uchwa³y:
- Uchwa³a Nr XXVIII/180/10 zmieniaj¹ca uchwa³ê
w sprawie przyjêcia
Wieloletniego
programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach
2008-2013,
- Uchwa³a Nr XXVIII/181/10 w sprawie wyra¿enia
zgody na udzielenie bonifikaty,
- Uchwa³a Nr XXVIII/182/10 w sprawie zatwierdzenia
Planu Odnowy Miejscowoœci Teklinów,
- Uchwa³a Nr XXVIII/183/10 zmieniaj¹ca Plan
Odnowy Miejscowoœci Widzów,
- Uchwa³a Nr XXVIII/184/10 zmieniaj¹ca Plan
Odnowy Miejscowoœci Kruszyna.
- Uchwa³a Nr XXVIII/185/10 w sprawie okreœlenia
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud¿etu
gminy za I pó³rocze roku bud¿etowego,
- Uchwa³a Nr XXVIII/186/10 w sprawie zatwierdzenia
do realizacji oraz wniesienia wk³adu w³asnego do projektu
pt.”Weso³e przedszkole” wspó³finansowanego przez Uniê
Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
z Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki,
- Uchwa³a Nr XXVIII/187/10 w sprawie zmiany
uchwa³y nr XXV/169/10 Rady Gminy Kruszyna z dnia
12 marca 2010r. w sprawie zaci¹gniêcia kredytu na zadanie
inwestycyjne pod nazw¹ ”Moje Boisko
Orlik 2012
w Kruszynie”
- Uchwa³a Nr XXVIII/188/10 w sprawie zaci¹gniêcia
kredytu na zadanie inwestycyjne realizowane przez Gminê
Kruszyna,
- Uchwa³a Nr XXVIII/189/10 w sprawie zmian do
bud¿etu Gminy Kruszyna na 2010 rok.

Iwona Organka

1 sierpnia 2010r. wesz³a w ¿ycie nowelizacja ustawy
o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie. (Dz. U. Nr 125, poz.
842) która wprowadza wa¿ne zmiany dla samorz¹dów,
a w szczególnoœci gmin, którym zwiêksza siê liczba zadañ
zwi¹zanych z przeciwdzia³aniem domowej przemocy.
Do nowych obowi¹zków nale¿y:
- Opracowanie i realizacja gminnego programu
przeciwdzia³ania przemocy
- Prowadzenie poradnictwa i dzia³añ edukacyjnych
w rodzinach zagro¿onych przemoc¹
- Tworzenie zespo³u interdyscyplinarnego.
Zespó³ interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmuj¹ca
siê wspó³pracy celem udzielenia pomocy, rozwi¹zaniu
problemu konkretnej rodziny w której zdarzaj¹ siê przypadki
stosowania przemocy wobec dziecka lub wspó³ma³¿onka.
W sk³ad zespo³u winny wchodziæ: przedstawiciele pomocy
spo³ecznej, policji, oœwiaty, s³u¿by zdrowia, organizacji
pozarz¹dowych, kuratorzy s¹dowi.
Powstanie zespo³u musi poprzedziæ podjêcie przez
radê gminy uchwa³y, która okreœli tryb powo³ywania
i odwo³ywania cz³onków zespo³u oraz zasady jego
funkcjonowania.

Nieruchomoœci - przetargi
Justyna Kie³kowicz

Przetargi
1. W dniu 28 czerwca 2010 roku odby³y siê rokowania na
sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej, oznaczonej
w ewidencji gruntów wsi Baby jako dzia³ki nr 331, 902, 903
o ³¹cznej powierzchni 0,19 ha, uwidocznionej w KW
Cz1C/00077338/0. Nieruchomoœæ zosta³a zbyta za kwotê
153.000,00 z³.
2. W dniu 30 czerwca 2010 roku zosta³ og³oszony pierwszy
ustny przetarg nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci
rolnej, po³o¿onej we wsi Bogus³awice, oznaczonej numerem
ewidencyjnym 741/2. Nieruchomoœæ zosta³a zbyta za kwotê
3.600,00 z³.
3. Na dzieñ 23 sierpnia 2010 roku zosta³ og³oszony przetarg
na 2 nieruchomoœci letniskowe po³o¿one w obrêbie

*****

Ci¹g alszy na str. 6
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geodezyjnym wsi Kijów:
- dz. nr 166/55 o pow. 0,1227 ha Cena wywo³awcza 29.113,00
z³. - dz. nr 166/56 o pow. 0,1184 ha. Cena wywo³awcza
28.111,00 z³. Termin wp³aty wadium zosta³ wyznaczony na
dzieñ 17 sierpnia 2010 roku.
4. Zosta³y og³oszone nastêpuj¹ce przetarg:
• na dzieñ 23 sierpnia 2010 roku, przetarg na 2 nieruchomoœci
letniskowe po³o¿one w obrêbie geodezyjnym wsi Kijów:
- dz. nr 166/55 o pow. 0,1227 ha
- dz. nr 166/56 o pow. 0,1184 ha
• na dzieñ 2 wrzeœnia 2010 roku, przetarg na 2 nieruchomoœci
budowlano-rolne po³o¿one we wsi Bogus³awice
- dz. nr 993 o pow. 0,33 ha
- dz. nr 988 o pow. 0,32 ha
• na dzieñ 9 wrzeœnia 2010 roku, przetarg na nieruchomoœæ
budowlano-roln¹ oznaczon¹ numerem ewidencyjnym 315
o powierzchni 0,08 ha, po³o¿on¹ w obrêbie geodezyjnym wsi
Jacków. Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ po
numerem telefonu 034/ 320-20-03 wew. 42 lub na stronie
internetowej: www.bip.kruszyna.com

BEZP£ATNE SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW
I ICH DOMOWNIKÓW
*
Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne PRYM
z odzia³em w Myszkowie zaprasza rolników i ich
domowników ubezpieczonych w KRUS,
zamieszkuj¹cych w gminach wiejskich i miejsko wiejskich oraz w miastach do 25 tys.
mieszkañców z terenu powiatów
czêstochowskiego, k³obuckiego, myszkowskiego
do udzia³u w bezp³atnych szkoleniac:
- Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
(w tym m.in.. 80h jêzyka angielskiego)
- Profesjonalny pracownik administracyjno biurowy (w tym m.in.. 100h obs³ugi komputera)
- Przedstawiciel handlowy (w tym m.in.. kurs
prawa jazdy kat. B)
Darmowe szkolenia umo¿liwiaj¹ce zdobycie
nowego zawodu. Zapisy ju¿ trwaj¹, a iloœæ miejsc
jest ograniczona.

Informacje i zapisy: poniedzia³ek i wtorek w godz.
1030 - 1700, œroda i czwartek w godz.830 - 1500.
Dom Rzemios³a ul. Koœciuszki 97, 42-300
Myszków, pokój nr 4 (parter), tel. 34 313-03-69.

POWSZECHNY SPIS ROLNY
Joanna Normont-Tarnowska

Od dnia 9 do 23 sierpnia br. rachmistrze spisowi,
dzia³aj¹cy na terenie gminy Kruszyna prowadzili obchód
przedspisowy poprzedzaj¹cy Powszechny Spis Rolny, który
przeprowadzony zostanie w dniach
8 wrzeœnia - 31 paŸdziernika 2010r.
G³ównym celem obchodu przedspisowego by³o
zapoznanie rachmistrzów spisowych z terenem, na którym
bêd¹ przeprowadzaæ spis. Rachmistrz weryfikowa³ równie¿
fakt istnienia gospodarstwa rolnego, dane o gospodarstwie
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rolnym, lokalizacjê siedziby gospodarstwa oraz siedziby
u¿ytkownika gospodarstwa rolnego na mapie cyfrowej.
Wszystkie dane zbierane podczas spisu s¹ poufne i podlegaj¹
szczególnej ochronie.
Powszechny Spis Rolny bêdzie przeprowadzony we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Bêdzie to najwiêksze
ogólnopolskie badanie statystyczne rolnictwa.
Spis przeprowadzony zostanie nastêpuj¹cymi metodami:
- w dniach od 1.09. do 17.10. samospis internetowy,
- w dniach 8.09. do 31.10. wywiad telefoniczny,
- w dniach od 8.09. do 31.10. wywiad przeprowadzony przez
rachmistrza.
Podczas spisu zbierane informacje bêd¹ dotyczy³y:
Stanu na 30 czerwca 2010r.
• Prowadzenie dzia³alnoœci rolniczej,
• U¿ytkowanie gruntów,
• Powierzchnia zasiewów,
• Pog³owie zwierz¹t gospodarskich,
• Ci¹gniki, maszyny i urz¹dzenia rolnicze;
12 miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ 30 czerwca br.
• Struktura dochodów gospodarstwa domowego,
• Prowadzenie dzia³alnoœci innej rolnicza bezpoœrednio
zwi¹zanej z gospodarstwem rolnym,
• Aktywnoœæ ekonomiczna,
• Zu¿ycie nawozów mineralnych, wapniowych.
Rachmistrz przystêpuj¹c do pracy musi posiadaæ imienny
identyfikator ze zdjêciem, pieczêci¹ urzêdu statystycznego
oraz imienn¹ piecz¹tk¹ i podpisem dyrektora urzêdu
statystycznego, który wyda³ identyfikator. Dane rachmistrzów
mo¿na potwierdziæ w gminnym biurze spisowym
mieszcz¹cym siê w Urzêdzie Gminy (tel. 34/320 20 40)
Na obszarze gminy Kruszyna rolê rachmistrzów pe³ni¹
nastêpuj¹ce osoby:
- Katarzyna Basiñska,
- Marlena W³odarczyk,
- Karol Dró¿d¿,
- Marcin Tarnowski.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce spisu s¹
dostêpne na stronie internetowej www.stat.gov.pl

„WESO£E PRZEDSZKOLE”
Ma³gorzata Wierzbicka

Wychodz¹c naprzeciw potrzebom edukacji dzieci
w wieku przedszkolnym z³o¿ony zosta³ wniosek
o dofinansowanie projektu pt. „Weso³e przedszkole" w ramach
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, który zosta³
rozpatrzony pozytywnie. Kwota dofinansowania wynosi
652 076,86 z³.
Wnioskiem objête zosta³y przedszkola w Kruszynie,
Lgocie i Widzowie. Realizacja zadania jest jednym ze
sposobów lokalnej polityki gminy na wyrównywanie szans
edukacyjnych dzieci przedszkolnych. W³adze samorz¹dowe
wraz z dyrektorami przedszkoli i nauczycielami dostrzegli
koniecznoœæ podjêcia dzia³añ, których wynikiem bêdzie
wyd³u¿enie czasu pracy przedszkoli, co pozytywnie wp³ynie
na rozwój dzieci poprzez zajêcia dodatkowe.
Realizacja projektu trwaæ bêdzie od paŸdziernika
br. do 31 lipca 2011.
Dziêki pozyskanym œrodkom finansowym wyd³u¿ony
zostanie czas pracy przedszkoli w uzgodnieniu z rodzicami.
Utworzone zostan¹ dodatkowe grupy dzieci. W ramach zajêæ
dodatkowych prowadzone bêd¹ zajêcia taneczne, plastyczne,
logorytmiczne, gimnastyka korekcyjne,
jêz. angielski.
Do przedszkoli w gminie Kruszyna uczêszcza
86 dzieci w tym 48% dziewczynek i 52% ch³opców
Rodzice wychowanków przedszkoli wnioskowali o wyd³u¿enie
godzin pracy placówki o 1h
Celem projektu jest dostosowanie oferty przedszkoli do
rzeczywistych potrzeb dzieci i ich rodziców.

lipiec / sierpieñ 2010

Kultura / Oœwiata / Sport

G³os Gminy

Wycieczka dla najlepszych uczniów
Karol Dró¿d¿, Katarzyna Kopera

Wycieczki organizowane przez w³adze naszej gminy dla
uczniów osi¹gaj¹cych najlepsze wyniki w nauce sta³y siê ju¿ tradycj¹.
29 czerwca 2010 roku zosta³ zorganizowany wyjazd do Kazimierza
Dolnego. Program wycieczki rozpoczêliœmy realizowaæ od zwiedzania
Pa³acu Ksi¹¿¹t Czartoryskich w Pu³awach, w szczególnoœci kompleksu
parkowego. Po wys³uchaniu bardzo ciekawej historii tego miejsca
udaliœmy siê w kierunku naszego g³ównego celu podró¿y czyli Kazimierza
Dolnego. Nastêpnym etapem by³ rejs po Wiœle na statku stylizowanym na
podobieñstwo statków wikingów. Rejs po Wiœle trwa³ oko³o 1 godziny.
P³ynêliœmy w górê Wis³y, obok zamku w Janowcu, do Mêæmierza
i z powrotem. Po wielu wra¿eniach dotarliœmy do brzegu, gdzie czeka³ na
nas obiad domowy "Na Bulwarze". Po chwili odpoczynku udaliœmy siê
zwiedzaæ koœció³ Farny z prze³omu wieków XVI i XVII wybudowanym
w stylu renesansowym w miejscu gdzie mog³a istnieæ (wg niektórych
badaczy) œwi¹tynia ju¿ w XII wieku. Nastêpnie udaliœmy siê na Górê
Trzech Krzy¿y (zwana te¿ Krzy¿ow¹ Gór¹), gdzie ustawione s¹ trzy krzy¿e
na pami¹tkê zarazy morowej, która mia³a miejsce na tych terenach.
Drewniane krzy¿e co kilka lat s¹ odnawiane (te obecne stoj¹ od roku 2002),
a po raz pierwszy zosta³y ustawione w roku 1708. Po wykonaniu zbiorowego zdjêcia uczestników wycieczki udaliœmy siê na zwiedzanie ruin
zamku powsta³ego za czasów Kazimierza Wielkiego. Zwiedzanie tego piêknego miasta zakoñczyliœmy chwil¹ odpoczynku na rynku, gdzie
mogliœmy uzupe³niæ swoje zbiory z pami¹tkami. Wracaj¹c do domów wspominaliœmy dzisiejszy dzieñ - s³oneczny i bogaty w pozytywne
wra¿enia. Wszystkim zainteresowanym polecamy Kazimierz Dolny - wspania³e miejsce, z rzadko spotykanym klimatem, gdzie cz³owiek
odpoczywa od wysokiego tempa codziennego ¿ycia.
Chcielibyœmy podziêkowaæ nauczycielom opiekuj¹cym siê uczniami pani dyrektor Danucie Kuliñskiej oraz pani Marzenie
W³odarczyk.
Najwa¿niejsze podziêkowania sk³adamy na rêce Wójta Gminy Kruszyna Bogus³awa Mielczarka oraz radnych naszej gminy za
zaakceptowanie tej inicjatywy i przeznaczenie œrodków finansowych poprzez podjêcie odpowiedniej uchwa³y.
Mamy nadziejê, ¿e tradycja ta bêdzie podtrzymywana w nastêpnych latach i zachêci uczniów do poszerzania swojej wiedzy oraz
osi¹gania coraz to wy¿szych wyników.

I Turniej Pi³ki Pla¿owej

NASI W BOROWNIE
Karol Dró¿d¿, Pawe³ £apeta

Karol Dró¿d¿, Pawe³ £apeta

10 lipca 2010 roku na nowym boisku przy Szkole
Podstawowej w Jackowie przeprowadzono I Powiatowy
Turniej Pi³ki Pla¿owej zorganizowany przez Zwi¹zek
M³odzie¿y Wiejskiej w Jacków-Baby.

Do udzia³u w turnieju zg³osi³o siê 8 zespo³ów
z Kamienicy Polskiej, Lubojenki, Kruszyny, Jackowa,
Bogus³awic. Rozgrywki by³y zaciête i trwa³y kilka godzin ale
pozwoli³y wy³oniæ zwyciêzców. Ostateczna klasyfikacja
przedstawia siê tak: I miejsce Kruszyna, II miejsce Jacków 1,
III miejsce Bogus³awice 1, IV miejsce Bogus³awice 2, V
miejsce Lubojenka, VI miejsce Kamienica Polska, VII
miejsce Jacków 2, VIII miejsce M³ode Wilki Jacków.
Chcielibyœmy podziêkowaæ Panu Wójtowi Bogus³awowi
Mielczarkowi i Radzie Gminy Kruszyna za wsparcie przy
organizacji tego turnieju oraz pani dyrektor Szko³y
Podstawowej w Jackowie za udostêpnienie boiska do pi³ki
pla¿owej.

W dniach 21 i 22 sierpnia 2010 roku odby³a siê trzecia
impreza z cyklu Dni Borowna. Festyn zosta³ zorganizowany z okazji
oddania do u¿ytku Wiejskiego Centrum Sportu i Rekreacji.
Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, z których
prawdopodobnie najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³ siê
festiwal sportów si³owych. W festiwalu tym nasz¹ gminê
reprezentowa³a piêcioosobowa dru¿yna z³o¿ona z cz³onków OSP w
Jackowie. Przeprowadzono takie konkurencje jak przeci¹ganie liny,
przetaczanie opony, przeci¹ganie ci¹gnika, rzut opon¹ na odleg³oœæ.
Zawody te by³y okazj¹ do sprawdzenia swoich si³ i taktyki. Naszym
zawodnikom najlepiej wychodzi³y konkurencje w przeci¹ganiu liny
i ci¹gnika.
Oprócz sportów si³owych mo¿na by³o ogl¹daæ wystêpy
artystyczne,
rozgrywki sportowe, pokaz zabytkowych
samochodów i motocykli oraz wzi¹æ udzia³ w loterii czy poskakaæ na
dmuchañcach. Swoje stoisko prezentowa³a tak¿e Lokalna Grupa
Dzia³ania ze Stowarzyszenia Razem na Wy¿yny, gdzie mo¿na by³o
zapoznaæ siê z dzia³alnoœci¹ stowarzyszenia oraz z wytworami
rêkodzie³a „pozytywnie zakrêconych" g³ównie z terenu naszej
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NOWE OBLICZE SZKO£Y PODSTAWOWEJ W WIDZOWIE...
Agnieszka Kacprzak

Szko³a Podstawowa w Widzowie w roku szkolnym 2009/2010 podjê³a wiele dzia³añ, aby uatrakcyjniæ zajêcia szkolne
najm³odszej grupie spo³ecznoœci uczniowskiej. W ramach tego przedsiêwziêcia przyst¹piono do nastêpuj¹cych programów:
„Pierwsze Uczniowskie Doœwiadczenia Drog¹ Do Wiedzy”- projekt wspó³finansowany przez Europejski Fundusz Spo³eczny i bud¿et
pañstwa, „Radosna szko³a” program rz¹dowy, „Owoce w szkole”- program Wspólnej Polityki Rolnej realizowany przez Agencjê
Rynku Rolnego. Poni¿ej opis tych projektów.
„PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŒWIADCZENIA DROG¥ DO WIEDZY”
G³ównym celem projektu jest wdro¿enie elastycznego
modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i
mo¿liwoœci uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i
treœci kszta³cenia. Projekt zak³ada, ¿e „ka¿de dziecko jest zdolne” i
opiera siê na koncepcji inteligencji wielorakich amerykañskiego
psychologa Howarda Gardnera.
Za³o¿enia Projektu s¹ realizowane w trzech etapach. Od
1 grudnia 2009r. przyst¹piono do realizacji II etapu Projektu. Ten
etap kontynuowa³a klasa I wraz z wychowawczyni¹ Agnieszk¹
Kacprzak. W czasie zajêæ obowi¹zkowych - prowadzono
obserwacjê, poznano mo¿liwoœci dzieci, dokonano diagnozy
pocz¹tkowej profili inteligencji uczniów, korzystano ze œrodków
dydaktycznych Projektu oraz zorganizowano spotkanie
z rodzicami i uzyskano zgody na udzia³ uczniów w zajêciach
pozalekcyjnych. Zajêcia pozalekcyjne (50 godzin) rozpoczê³y siê
1 lutego 2010r. i zakoñczy³y siê 18 czerwca 2010r. pokazem
efektów pracy uczniów.
W ramach II etapu Projektu dzieci naby³y nowe
umiejêtnoœci, rozwinê³y swoje zainteresowania i uzdolnienia
poprzez zabawê oraz naukê w zorganizowanych w klasie
,,Dzieciêcych Oœrodkach Zainteresowañ”. Du¿ym powodzeniem
cieszy³ siê teatrzyk dzieciêcy, ksi¹¿eczki LOGICO, korale matematyczne, gry stolikowe, instrumenty muzyczne, chusta animacyjna,
sprzêt sportowy i „ser szwajcarski”.
Prezentacja umiejêtnoœci dzieci odby³a siê w obecnoœci rodziców dzieci, dyrekcji szko³y i nauczycieli. Zaproszeni goœcie
mieli okazjê przyjrzeæ siê jak wygl¹daj¹ zajêcia prowadzone w ramach Projektu. Nastêpnie odby³o siê przedstawienie „O Eko Babie, Jasiu i Ma³gosi”. Na zakoñczenie ka¿de dziecko, bior¹ce udzia³ w Projekcie „Pierwsze Uczniowskie Doœwiadczenie Drog¹ Do
Wiedzy" dosta³o pami¹tkow¹ pacynkê Myszkê. Ukoronowaniem dnia by³ poczêstunek przygotowany przez rodziców. Czas szybko
up³ywa³ podczas rozmów, ogl¹dania pami¹tkowych zdjêæ z realizacji Projektu, a tak¿e wspólnej zabawy rodziców i dzieci.
Wiêcej informacji dotycz¹cych Projektu „Pierwsze Uczniowskie Doœwiadczenia Drog¹ Do Wiedzy” mo¿na znaleŸæ na
stronie http://www.pierwszaki.eu .
„RADOSNA SZKO£A”- EDYCJA 2009
W pierwszej edycji programu rz¹dowego „Radosna szko³a” z³o¿one zosta³y 8892 wnioski na pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw
w szkole oraz na urz¹dzenie szkolnych placów zabaw. Ze wzglêdu na ograniczone do 40 milionów z³otych œrodki, fundusze
podzielono, zgodnie z zasadami programu, miêdzy szko³y, które z³o¿y³y wnioski na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw.
Ostatecznie wsparcie finansowe przyznano 4957 placówkom (w tym 3976 znajduj¹cym siê na terenach wiejskich). Z podzielonej
puli 40 milionów z³otych szko³y wykorzysta³y 99,5%. W gronie 353 Radosnych Szkó³ w województwie œl¹skim, znalaz³o siê 38 szkó³
z powiatu czêstochowskiego, w tym 4 szko³y podstawowe
z naszej gminy: Szko³a Podstawowa w Widzowie, Szko³a
Podstawowa w Kruszynie, Szko³a Podstawowa w Jackowie,
Szko³a Podstawowa w Lgocie Ma³ej.
Program zak³ada wspieranie organów prowadz¹cych
publiczne i niepubliczne szko³y podstawowe oraz
ogólnokszta³c¹ce szko³y muzyczne I stopnia w tworzeniu
odpowiednich warunków do aktywnoœci ruchowej najm³odszych
uczniów, w kontekœcie obni¿enia wieku rozpoczynania obowi¹zku
szkolnego.
W ramach programu „Radosna szko³a” w Szkole
Podstawowej w Widzowie zakupiono pomoce dydaktyczne do
miejsc zabaw w szkole. Ponadto Pojawi³ siê sprzêt spe³niaj¹cy
funkcje edukacyjne i usprawniaj¹cy ma³¹ motorykê (uk³adanki,
klocki).
„¯YJ ZDROWO CZYLI KOLOROWO”- PROGRAM „OWOCE
W SZKOLE”
W roku szkolnym 2009/2010 Komisja Europejska
uruchomi³a nowy program Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce
w szkole”, do uczestnictwa w którym przyst¹pi³a równie¿ Polska.
Zadania zwi¹zane z wdro¿eniem w Polsce Programu „Owoce
w szkole” realizowa³a Agencja Rynku Rolnego. Celem programu „Owoce w szkole” jest d³ugoterminowa zmiana nawyków
¿ywieniowych dzieci i m³odzie¿y poprzez zwiêkszenie udzia³u owoców i warzyw w ich codziennej diecie. W ramach tego Programu
dzieci klas I-III szkó³ podstawowych bezp³atnie otrzymywa³y porcje sk³adaj¹ce siê z produktu owocowego i warzywnego.
W II semestrze roku szkolnego 2009/2010 do Programu przy³¹czy³a siê równie¿ Szko³a Podstawowa w Widzowie. Dzieci
otrzymywa³y soki owocowe oraz warzywa i owoce gotowe do bezpoœredniego spo¿ycia. W ramach tego programu zrealizowano
w klasach I-III zajêcia o charakterze edukacyjnym, które mia³y na celu poszerzenie wiedzy uczniów na temat uprawy
i wykorzystywania w ¿ywieniu owoców, warzyw oraz utrwalanie zdrowych nawyków ¿ywienia wœród dzieci.
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Pogoda na zamówienie...
Magdalena Chrz¹stek, Gra¿yna W¹sikiewicz

Dziewiêtnasty lipca 2010 roku pogoda jak na
zamówienie, po fali upa³ów przyjemny ch³ód.
Godzina 14.00 rozpoczyna siê „II Piknik Rodzinny”
organizowany przez Stowarzyszenie Wspólne Dzia³anie
Miejscowoœci Teklinów i Pieñki Szczepockie w ramach
realizacji zadania konkursowego og³oszonego przez Wójta
Gminy Kruszyna z zakresu przeciwdzia³ania patologiom
spo³ecznym i uzale¿nieniom.
Wzorem lat ubieg³ych imprezê rozpoczynamy
meczem , tym razem pi³ki no¿nej mê¿czyzn seniorzy
przeciwko juniorom prowadzonym przez pi³karza
zawodowego - Paw³a Kowalczyka Po zaciêtej walce,
wœród gromkiego dopingu kibicuj¹cych mieszkañców
naszych so³ectw juniorzy wygrywaj¹ 4 : 1.
Nastêpnie Magda Chrz¹stek i Karol Dró¿d¿ poprowadzili
cykl zabaw ruchowych i konkurencji sportowych dla dzieci,
m³odzie¿y i doros³ych.
Szczególnie du¿ym zainteresowaniem wœród dzieci
i m³odzie¿y cieszy³y siê takie konkurencje jak:
- wyœcigi w workach,
- wyœcigi z hula hop,
- dmuchanie balonów na czas,
- rzucanie woreczkami do celu,
- spacer na szczud³ach na czas.
Zainteresowanie, zaanga¿owanie oraz radoœæ
z mo¿liwoœci uczestniczenia w konkurencjach
i rywalizowania ze sob¹ by³a tak ogromna, ¿e w przysz³oœci
obiecujemy przygotowaæ jeszcze wiêcej atrakcyjnych
konkurencji.
Rodzice tak¿e mogli wykazaæ siê umiejêtnoœciami
i sprawnoœci¹ fizyczn¹ osi¹gaj¹c zawrotne wyniki:
- rzut kaloszem - najlepszy wynik wœród mê¿czyzn 21 m.
a wœród kobiet 12,5 m.
- r¿niêciu drewna - najlepszy czas uzyskali Marian
Zgrzebny i Krzysztof Dró¿d¿ 23,69 sek.
Najzabawniejsz¹ konkurencj¹ dla doros³ych okaza³y siê
dru¿ynowe wyœcigi przerzucania baloników wype³nionych
wod¹.
Wszyscy uczestnicy gier i zawodów sportowych
obdarowani zostali drobnymi nagrodami.
Ca³oœæ tegorocznej imprezy uœwietni³y pokazy rêkodzie³a
„pozytywnie zakrêconych”: Joli Przerady - wyroby ze
sznurka sizalowego i Henia W¹sikiewicza zegary i inne
przedmioty w obudowie z opalonych zapa³ek oraz
dodatkowe atrakcje dla dzieciaków takie jak trampolina
i bujanie na foczce.
Ogromnym zainteresowaniem cieszy³ siê makija¿
buzi dzieciêcych wykonywany przez Krzysiê W¹sikiewicz.
Fanty do loterii zebra³a nasza m³odzie¿ pod okiem Tomka
Jab³oñskiego, a ca³oœæ dopracowa³y Krystyna i Anna
Migalskie.
Oprawê muzyczn¹ przygotowa³ i nadzorowa³ na naszym
ju¿ sprzêcie Damian G³¹b, a milusiñscy mieli okazjê
zaprezentowaæ siê przy mikrofonie.
Zarz¹d Stowarzyszenia serdecznie dziêkuje
wszystkim cz³onkom i mieszkañcom naszych so³ectw
za pomoc i zaanga¿owanie w zorganizowaniu
tegorocznego pikniku, paniom za upieczenie ciast
i sta³ej ekipie za poprowadzenie punktu
gastronomicznego.
Dziêkujemy równie¿ darczyñcom:
- firmie GIZ-BUD z Teklinowa, Tomaszowi Drab - sklep
„Ewita” z K³omnic, Magdalenie i Kazimierzowi Musia³ sklep spo¿ywczy z Teklinowa, Zarz¹dowi Gminnej
Spó³dzielni „S.Ch.” w K³omnicach, Katarzynie
¯abczyñskiej - niezale¿nemu przedstawicielowi FM
Group „Polska”, OSP z Widzowa.
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Kultura

Paulina Piasecka

30 maja b.r. m³odzie¿ przy Parafii w Widzowie zorganizowa³a
pierwszy z cyklu corocznych festynów rodzinnych. Najwa¿niejszym
za³o¿eniem imprezy by³a zabawa bez alkoholu. Ponadto m³odzi chcieli
udowodniæ, ¿e patronackie has³o „Z rodzin¹ nie tylko na zdjêciu” nie jest
jedynie pustym frazesem. Oba cele zosta³y
w pe³ni zrealizowane, mieszkañcy Widzowa pokazali, ¿e potrafi¹
œwietnie siê bawiæ w krêgu najbli¿szych, a alkohol nie jest im do tego
potrzebny.
Choæ pogoda nie rozpieszcza³a, goœci przyby³o wielu. Na
zgromadzonych przy widzowskiej plebanii czeka³o mnóstwo atrakcji,
takich jak: koncert akordeonowy, wystêp zespo³u szantowego Oj Tam,
zespo³u biesiadnego Ani Ani, wystêp m³odych wokalistek Emilki Kosmali i Julii Piaseckiej oraz przedszkolaków, przygotowanych przez
ks. Piotra Mizerê, konkursy i zabawy sportowe dla dzieci i doros³ych, mecz pi³ki no¿nej, w którym naprzeciw siebie stanêli ksiê¿a i miejscowi
stra¿acy. Jedn¹ z atrakcji by³a równie¿ loteria fantowa, w której g³ównymi nagrodami by³ sprzêt RTV oraz AGD.
Dzieci mog³y tak¿e pojeŸdziæ na kucyku i na chwilê wcieliæ siê w rycerza (co prawda rycerz z tektury, lecz frajda przeogromna).
M³odzie¿ wraz z rodzicami serwowa³a doskona³e ciasta, kawê, herbatê, napoje, s³one przek¹ski, wyœmienite pieczonki i kie³baski z grilla, a tak¿e
pysznego dzika. Imprezê zakoñczy³ pokaz fajerwerków.
M³odzi organizatorzy festynu pragn¹ w szczególnoœci podziêkowaæ mieszkañcom Widzowa, miejscowym ksiê¿om oraz wójtowi
Gminy Kruszyna.

Joanna Zasêpa

27 czerwca na placu szkolnym odby³ siê festyn rodzinny.
Organizatorami imprezy by³a Szko³a Podstawowa im. Powstañców
Styczniowych oraz Przedszkole w Kruszynie. Ogrom pracy w ³o¿yli
równie¿ rodzice. Pogoda sprzyja³a, a ludzi nie brakowa³o. Festyn
mia³ na celu integracjê spo³ecznoœci lokalnej. Organizatorzy
zapewnili szereg atrakcji, miêdzy innymi na scenie zaprezentowali
siê przedszkolaki i uczniowie, by³y zawody sportowe i konkursy
z nagrodami dla dzieci i m³odzie¿y oraz loteria fantowa. Frajdê dla
dzieci stanowi³y ponadto dmuchane zje¿d¿alnie i trampolina. Na
zakoñczenie odby³a siê zabawa taneczna.
Wielk¹ atrakcj¹ festynu by³ recital Arkadiusza Kluby i Olgi Kozackiej.
Osoba Arkadiusza Kluby na pewno jest znana wœród dzieci i
m³odzie¿y gdy¿ jest on nauczycielem muzyki na terenie naszej
gminy.
Arek z muzyk¹ zwi¹zany jest od 6 roku ¿ycia. Uczêszcza³ do
Spo³ecznego Ogniska Muzycznego w K³obucku, ukoñczy³ równie¿
I stopieñ Pañstwowej Szko³y Muzycznej w Czêstochowie - klasê
waltorni, jak równie¿ studium muzyki sakralnej w Czêstochowie.
W 2005 roku zosta³ laureatem odcinka programu TVP 2 „ Szansa na
Sukces" z zespo³em Czarno Czarni. Wspólnie z Ryszardem
Strojcem dzia³a w stowarzyszeniu Centrum Inicjatyw Artystycznych
TALENT w Czêstochowie, które ma na celu promocje m³odych
talentów. Obecnie koncertuje w duecie w Ig¹ Kozack¹
w programach rozrywkowych.
Iga œpiewa³a ju¿ jako ma³a dziewczynka. Jej pierwszym sukcesem
by³o I miejsce w Konkursie Piosenki przedszkolnej w Boronowie mia³a wtedy 4 lata. W 1998r. wyst¹pi³a w telewizyjnym programie
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"Od przedszkola do Opola". Œpiewa³a w Piwnicy pod
Baranami jako goœæ na koncercie laureatów Festiwalu Talent
Ma³opolski 2008. W 2009 zdoby³a wyró¿nienie honorowe na
I Konkursie Dobrej Piosenki im. Kaliny Jêdrusik
w Czêstochowie.
Od wrzeœnia 2009 r. uczêszcza na zajêcia wokalno-aktorskie
do Studia Artystycznego "Metro" dzia³aj¹cego przy Teatrze
Buffo w Warszawie. Wystêpowa³a równie¿ przed
publicznoœci¹ Teatru Buffo jak i na deskach teatru Rampa.
10 stycznia 2010 roku da³a koncert razem z akompaniatorem
Micha³em Ostalskim w Wiedniu z okazji 18 Fina³u Wielkiej
Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Myœlê, ¿e to nie by³ ich
pierwszy i ostatni wystêp w Kruszynie.

lipiec / sierpieñ 2010

Informacje urzêdowe / Oœwiata

G³os Gminy

PRYMUSI naszej gminy
Redakcja

Wakacje w³aœnie dobiegaj¹ koñca. Pierwszego wrzeœnia
rozpocznie siê nowy rok szkolny i wraz z pierwszym dzwonkiem
rozpocznie siê okres wytê¿onej pracy dla uczniów i nauczycieli.
W ubieg³ym roku Redakcja „G³osu Gminy" po raz pierwszy
na swoich ³amach opublikowa³a nazwiska uczniów, którzy osi¹gnêli
œredni¹ ocen powy¿ej 4,75. Równie¿ i w tym roku nie zabrak³o
w naszych szko³ach PRYMUSÓW. A oto i oni: (kolejnoœæ nazwisk
alfabetyczna)
Szko³a Podstawowa w Jackowie
Klasa IV
1. Bednarek Paulina
2. Ko³aczkowska Paulina
3. Wilk Agnieszka
Klasa V
1. Cierniak Klaudia
2. Grabny Dominik
3. Mo¿ejko Adrianna
Klasa VI
1. Klekot Klaudia
Szko³a Podstawowa w Kruszynie
Klasa IV
1. Frymus Paula
2. Majcherek Klaudia
3. Ma³olepszy Oskar
4. Poroszewski Dominika
5. Sosnecka Sandra
6. Stacherczak Klaudia
Klasa V
1. Koæwin Wiktoria
2. Peszke Micha³
3. Ryga³ Szymon
Klasa VI
1. Teresiñska Kinga
2. Walaszczyk Krzysztof
3. Wrona Klaudia
Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Lgocie Ma³ej
Klasa IV
1. Krêt Cezary
Klasa V
1. Kêpa Ewelina
2. Krêt Paulina
3. Maj Klaudia
Klasa VI
1. Domaga³a Ewelina
2. Karoñ Karolina
3. Ko³aczkowska Sandra
GIMNAZJUM im. Bohaterów Wrzeœnia w Kruszynie
KLASA I
1. Borczyk Paula
2. Kokoszka Krystian
3. Rybak Patrycja
4. Ryga³ Paulina
5. Wawrzyniec Piotr
KLASA II A
1. Pruciak Patrycja
2. Rachwalik Karolina
3. Skibiñska Agata
4. Tarnowska Anna
KLASA II B
1. Jakubicki Bartosz
2. Klekot Natalia
3. Knaœ Anna
4. £apeta Ma³gorzata
5. Wiewióra Klaudia
6. W³odarek Anna
KLASA III A
1. Gierka Karolina
2. Kowalska Martyna
3. Peszke Sebastian
4. Polewska Justyna
5. Sikora Karolina
KLASA III B
1. Ga³a Marta
2. Jakubicka Ewelina
3. Kokoszka Adrian
4. Poroszewska Klaudia
GIMNAZJUM w Widzowie - rok szkolny 2009/2010
Klasa Ia
1. Karina Kasprzak
2. Szymon KuŸnicki

Klasa Ib
1. Banaszkiewicz Urszula
2. Dobrakowska Anna
3. Knaœ £ukasz
4. Lampa Dariusz
5. W³odarek Mateusz
Klasa II
1. Dobrakowski Adam
2. Dryjka Ewa
3. Gbór Sonia
4. Porada Mateusz
5. Pruciak Agata
Klasa IIIa
1. Kruk Beata
2. £apeta Ewelina
3. £apeta Nina
4. Piasecka Dominika
Klasa IIIb
1. Domaga³a Artur
2. Dudek Monika
3. Kmiecik D¿esika
4. Musia³ Bartosz
5. Stró¿ Ewa
Po raz trzeci wrêczono Akty Nadania Godnoœci
Najlepszego Absolwenta. Jest to wyró¿nienie tych uczniów, którzy
uzyskali w ci¹gu trzech lat nauki w Gimnazjum w Widzowie najwy¿sz¹
œrednia wyników w nauce. W tym roku do grona najlepszych do³¹czyli
Ewelina £apeta i Bartosz Musia³.

Kanalizacja w Teklinów - Widzów Osiedle oddana
Marcin Tarnowski

Po trwaj¹cych ponad rok pracach budowlanych
z dniem 30 lipca uda³o doprowadziæ siê do odbioru kanalizacji
na terenie Osiedla Widzów oraz ul. Wspólnej w Teklinowie,
tym samym powsta³y warunki do pod³¹czenia poszczególnych
nieruchomoœci do wybudowanych na ich terenie studzienek.
Po³¹czenie instalacji wewnêtrznej budynku ze studzienk¹
kanalizacyjn¹ wybudowan¹ na terenie posesji przez Gminê,
nale¿y do obowi¹zków w³aœciciela nieruchomoœci.
Konsultacje w sprawach techniczno-organizacyjnych mo¿na
prowadziæ z pracownikami Gminnej Oczyszczalni Œcieków
w Widzowie, telefonicznie pod nr 34 321-74-74, lub na miejscu,
Widzów, ul. Koœcielna 3 od poniedzia³ku do pi¹tku
w godzinach od do. Pracownicy obs³ugi oczyszczalni bêd¹
dokonywaæ odbioru wykonywanych przy³¹czy, po u³o¿eniu
wodoci¹gu, przed zasypaniem wykopu.
Posesje które s¹ wyposa¿one w szambo szczelne powinny
byæ pod³¹czone do kanalizacji z jego pominiêciem tak aby
œcieki nie zalega³y w szambie tylko na bie¿¹co sp³ywa³y do
kana³u sanitarnego. Stary zbiornik bezodp³ywowy powinno siê
zasypaæ tak aby nie stanowi³ zagro¿enia dla osób
korzystaj¹cych z posesji lub po oczyszczeniu wykorzystaæ
jako zbiornik na deszczówkê do celów gospodarczych.
Jednoczeœnie pragniemy przestrzec przed
pod³¹czaniem rynien spustowych budynku oraz wszelakiej
wody deszczowej do kana³u sanitarnego zastosowane na
terenie naszej gminy rozwi¹zania oczyszczania œcieków nie
pozwalaj¹ na przerób wody deszczowej, powoduje to
zaburzenia w pracy oczyszczalni a co za tym idzie wadliwe jej
funkcjonowanie.
Chc¹c zachêciæ mieszkañców do pod³¹czania
nieruchomoœci ustalono ¿e umowy na odbiór œcieków zostan¹
zawarte od dnia 1 stycznia 2011 r. a co za tym idzie do tej daty
nie bêd¹ od Pañstwa pobierane op³aty za odprowadzanie
œcieków.
Kolejn¹ spraw¹ któr¹ z pewnoœci¹ zainteresowania s¹
mieszkañcy jest kwestia op³at adiacenckich. Zgodnie
z przyjêt¹ zasad¹ wysokoœæ ich bêdzie stanowiæ 50% wzrostu
wartoœci nieruchomoœci w stanie przed i po wybudowaniu
kanalizacji. Op³aty zostan¹ naliczone w formie decyzji
administracyjnej po wczeœniejszym wykonaniu operatów
szacunkowych przez niezale¿nego rzeczoznawcê
maj¹tkowego.
Kwestia op³at adiacenckich nie jest powi¹zana z mo¿liwoœci¹
odprowadzania œcieków wiêc na chwilê obecn¹ nic nie stoi na
przeszkodzie do przy³¹czania siê do sieci kanalizacyjnej.
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Konkurs
regulaminu konkursu.

Konkurs szachowy
Karol Dró¿d¿

Trwaj¹ wakacje, jest piêkna s³oneczna pogoda. Z tej okazji
postanowi³em daæ szansê spóŸnialskim i przesun¹æ termin sk³adania
odpowiedzi do ostatnich konkursów. Obowi¹zuj¹cym terminem
przesy³ania rozwi¹zañ z tego konkursu i z poprzednich
nierozstrzygniêtych ustalam na 30 wrzeœnia 2010 roku. Dzisiaj
kontynuujê seriê zadañ dla pocz¹tkuj¹cych, co nie oznacza, ¿e tylko
tacy mog¹ je rozwi¹zywaæ. Zachêcam wszystkich, którzy
rozpoczynaj¹ zabawê z szachami, tych którzy poznaj¹ kolejne
tajniki tej gry, ale tak¿e tych, którzy mieli d³u¿sz¹ przerwê i chcieliby
sobie przypomnieæ jak siê bawiæ t¹ królewsk¹ gr¹. Chcia³bym
zmieniæ regulamin konkursu i dodaæ now¹ kategoriê odbiorców i tak
od tego numeru odpowiedzi mog¹ nadsy³aæ wszyscy chêtni
zamieszkuj¹cy teren Gminy Kruszyna, od przedszkolaka do seniora
bez ograniczenia wiekowego.
Chcia³bym w niedalekiej przysz³oœci zorganizowaæ
turniej szachowy bez ograniczenia wiekowego. Proszê wszystkich
chêtnych o zg³aszanie siê listownie lub poprzez pocztê elektroniczn¹
na adresy umieszczone w punkcie 3 poni¿szego regulaminu.
Zapraszam wszystkich mieszkañców naszej gminy jak pisa³em
wczeœniej od przedszkolaka do seniora.
Zadanie 1. Czy ustawienie bierek jest poprawne? OdpowiedŸ
uzasadnij.
Zadanie 2. Bierki wykonuj¹ ruchy na przemian. Wie¿a stara siê
zablokowaæ goñca, którego celem jest przejœcie na liniê nr 8 (rz¹d 8).
Proszê podaæ po ilu posuniêciach goniec osi¹gnie swój cel, je¿eli
rozpoczyna wie¿a.
Zadanie 3. Jakie posuniêcia mo¿e wykonaæ bia³y skoczek, tak aby
nie mo¿na by³o go zbiæ?
Zadanie 4. Jakie posuniêcia mo¿e wykonaæ czarny hetman, tak aby
nie mo¿na by³o go zbiæ?
Zadanie 5. Jakie posuniêcia bia³ych dadz¹ szacha czarnemu królowi?
Zadanie 6. W jaki sposób (jakimi posuniêciami) czarne mog¹ broniæ
siê przed szachem?
Zadanie 7. Bia³e wykonuj¹ ruch pionkiem. Czy czarne w trzech
najbli¿szych ruchach zachowaj¹ hetmana?
Zadanie 8. Bia³a wie¿a zagrozi³a czarnym goñcom. Proszê podaæ
ruch, którym czarne zdobêd¹ przewagê.
Zadanie 9. Bia³e zagrozi³y królowi i hetmanowi. Czarny król musi
ratowaæ siê ucieczk¹. Czy bia³e bij¹c w nastêpnym posuniêciu
czarnego hetmana zdobêd¹ przewagê?
Zadanie 10. Na rysunku 10 widaæ, ¿e bia³e maj¹ przewagê. Co
musia³oby siê wydarzyæ, aby przewagê zdoby³y czarne?
Regulamin konkursu
Organizatorem konkursu jest Pan Karol Dró¿d¿ przy wspó³pracy
z GBP w Kruszynie.
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich osób zamieszkuj¹cych
teren Gminy Kruszyna, niezale¿nie od wieku.
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 (dotyczy uczniów).
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 przynajmniej po³owê
postawionych pytañ umieszczonych w danym numerze „G³osu
Gminy". Termin nadsy³ania odpowiedzi mija 30 wrzeœnia 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 (dotyczy uczniów) w jednym z nastêpnych wydañ „G³osu
Gminy".Wyniki konkursu og³oszone przez organizatora s¹
ostateczne.
Organizator konkursu zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmiany
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INFORMACJA DLA ROLNIKÓW POSZKOOWANYCH PRZEZ POWÓD
Iwona Organka

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadzi³o
szereg ró¿nego rodzaju form pomocy dla rolników dotkniêtych
przez tegoroczne powodzie, obsuniêcia ziemi i huragany.
Pomoc ta zosta³a podzielona na trzy filary: instrumenty
wsparcia dotycz¹ce warunków ¿ycia rodziny , pomoc
zwi¹zan¹ z prowadzona dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ oraz wsparcie
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.
Instrumenty wsparcia warunków ¿ycia rodziny.
1. Pomoc doraŸna do kwoty 6.000z³.
Podstaw¹ do okreœlenia wysokoœci przyznanej pomocy jest
wywiad œrodowiskowy przeprowadzony przez GOPS. Pomoc
przys³uguje dla osób i rodzin, które ponios³y straty
w gospodarstwach domowych tylko
w budynkach
mieszkalnych, podstawowym wyposa¿eniu gospodarstw
domowych i znalaz³y siê w szczególnie trudnej sytuacji,
w której nie mog¹ zaspokoiæ niezbêdnych potrzeb ¿yciowych
w oparciu o posiadane œrodki w³asne.
Pomoc doraŸna wyp³acana przez GOPS Kruszyna
2. Pomoc finansowa na remont lub odbudowê budynków
mieszkalnych.
- Do 20.000 z³.
- Od 20.000z³. do 100.000z³.
Pomoc udzielana jest na wniosek osoby uprawnionej z³o¿ony
do GOPS Kruszyna. Z wnioskiem o udzielenie pomocy mo¿e
wyst¹piæ osoba, która jest w³aœcicielem budynku
mieszkalnego i w chwili powodzi stale zamieszkiwa³a i nie
dysponowa³a prawem w³asnoœci, wspó³w³asnoœci lub
spó³dzielczym w³asnoœciowym prawem do innego budynku
mieszkalnego mog¹cego zaspokoiæ potrzeby mieszkaniowe
rodziny. Wyceny szkód od 20 tyœ. z³otych do 100 tyœ. z³.
dokonuje uprawniony rzeczoznawca maj¹tkowy wskazany
przez wojewodê, natomiast w przypadku szacunków do 20 tyœ.
z³. komisja do spraw szacowania strat powo³ana
zarz¹dzeniem Wójta Gminy Kruszyna.
3. Pomoc spo³eczna dla rodzin rolniczych w formie
jednorazowego zasi³ku celowego.
Jego wysokoœæ uzale¿niona jest od powierzchni u¿ytków
rolnych w danym gospodarstwie i wynosi:
- 2.000 z³ w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego
o powierzchni do 5 ha u¿ytków rolnych
- 4.000 z³. w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego
o powierzchni powy¿ej 5 ha u¿ytków rolnych
O pomoc mo¿e ubiegaæ siê rolnik, gdy spe³nia nastêpuj¹ce
warunki:
- co najmniej jedna osoba w rodzinie jest rolnikiem
w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników,
- szkody spowodowane przez powódŸ w uprawach rolnych
zosta³y oszacowane przez komisjê, powo³an¹ przez wojewodê
w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce wyst¹pienia szkód,
- szkody spowodowane przez powódŸ w uprawach rolnych
wynosz¹ œrednio powy¿ej 30% rocznej produkcji rolnej
z trzech lat poprzedzaj¹cych rok, w którym wyst¹pi³y szkody,
albo z trzech lat w okresie piêcioletnim poprzedzaj¹cym rok,
w którym wyst¹pi³y szkody z pominiêciem roku o najwy¿szej
i najni¿szej wielkoœci produkcji w gospodarstwie rolnym.
(Dz. U. z 2010r. Nr 132, poz. 889 ). Poszkodowani rolnicy
mog¹ sk³adaæ wnioski do GOPS Kruszyna w terminie do
30 wrzeœnia 2010r.
4. Jednorazowe œwiadczenie pieniê¿ne dla dzieci i uczniów
w wysokoœci 1.000z³.
Jest to tzw. zasi³ek powodziowy na dziecko lub ucznia, który
w roku szkolnym 2009/2010 realizuje roczne obowi¹zkowe
przygotowanie przedszkolne, obowi¹zek szkolny lub
obowi¹zek nauki w ka¿dym typie szko³y. Œwiadczenie jest
wyp³acane tym dzieciom i uczniom, których rodziny zosta³y
zakwalifikowane do otrzymania pomocy doraŸnej. Otrzymanie
zasi³ku powodziowego nie eliminuje mo¿liwoœci ubiegania siê
o pomoc w formie dofinansowania zakupu podrêczników
z programu „Wyprawka szkolna".
5. W ramach dostarczania ¿ywnoœci dla najubo¿szej ludnoœci
Unii Europejskiej GOPS Kruszyna dystrybuuje dla najbardziej

potrzebuj¹cych gotowe artyku³y spo¿ywcze w postaci m¹ki,
makaronu, p³atków kukurydzianych, musli, kaszy jêczmiennej,
mleka, cukru, d¿emu itp.
Instrumenty wsparcia dla prowadzonej dzia³alnoœci
rolniczej.
Rolnicy dotkniêci powodzi¹ mog¹ ubiegaæ siê równie¿
o pomoc na prowadzenie dzia³alnoœci rolniczej w postaci:
1.Ulgi w podatku rolnym za 2010r. zainteresowani powinni
z³o¿yæ stosowny wniosek do Wójta Gminy
2. Udzielanie ulg w op³acaniu sk³adek na ubezpieczenie
spo³eczne rolników oraz wprowadzenia regulowania
zaleg³oœci z tego tytu³u w formie odraczania terminu p³atnoœci
sk³adek i rozk³adania ich na dogodne raty a tak¿e umorzenia
wniosek nale¿y z³o¿yæ do KRUS Czêstochowa.
3.Kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji rolnicy
poszkodowani w wyniku powodzi mog¹ skorzystaæ z kredytu
oprocentowanego w wysokoœci 2% w skali roku, który mo¿e
byæ przeznaczony na zakup œrodków do produkcji rolnej, jak
i odtworzenie zniszczonych œrodków trwa³ych.
4.Odraczanie, rozk³adanie na raty, umarzanie w czêœci lub
w ca³oœci p³atnoœci z tytu³u umów sprzeda¿y i dzier¿awy
nieruchomoœci Zasobu W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa
bez stosowania op³at i odsetek za okres odroczenia.
Z wnioskiem nale¿y wyst¹piæ do Oddzia³u Terenowego Agencji
Nieruchomoœci Rolnych wraz z protoko³em Komisji
oszacowanych szkód
5.Dop³aty z tytu³u zu¿ytego do siewu lub sadzenia materia³u
siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Dop³aty te bêd¹
obejmowa³y producentów rolnych, którzy jesieni¹ 2010r. oraz
wiosn¹ 2011r. zakupi¹ i zu¿yj¹ do siewu materia³ siewny ww.
kategorii. Stawki dop³at do 1 ha powierzchni gruntów ornych
obsianych lub obsadzonych materia³em siewnym wynosz¹:
- 100z³
w przypadku zbó¿, mieszanek zbo¿owych
i pastewnych,
- 160z³. w przypadku roœlin str¹czkowych
- 500z³. w przypadku ziemniaków
Rolnicy zainteresowani tymi dop³atami mog¹ sk³adaæ wnioski
do Agencji Rynku Rolnego od 15.01. do 25.06.2011r.
6. Dop³aty do sk³adek producentów rolnych z tytu³u zawarcia
umów ubezpieczenia od wyst¹pienia zdarzeñ losowych,
w tym: - dla produkcji roœlinnej, - dla produkcji zwierzêcej.
Nowe instrumenty w ramach PROW 2007-2013
1.W ramach przygotowanego projektu zmian Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
wprowadzono do Programu nowe dzia³anie:" Przywracanie
potencja³u produkcji rolnej zniszczonego w wyniki wyst¹pienia
klêsk ¿ywio³owych oraz wprowadzenie odpowiednich dzia³añ
zapobiegawczych". Pomoc w ramach tego dzia³ania
przeznaczona bêdzie na inwestycje w gospodarstwach
rolnych , poszkodowanych w wyniku klêsk ¿ywio³owych.
Pomoc przyznawana bêdzie tym beneficjentom, w których
gospodarstwach, w wyniku wyst¹pienia niekorzystnego
zjawiska atmosferycznego, nast¹pi³y straty w œrodkach
trwa³ych s³u¿¹cych do produkcji rolnej (budynki, maszyny,
urz¹dzenia, inwentarz ¿ywy) w wysokoœci równej co najmniej
kwocie 10 tyœ. z³.
2.Ponadto w ramach przygotowanych zmian zaplanowano, ¿e
w gospodarstwach zniszczonych przez niekorzystne zjawiska
atmosferyczne bêdzie zwiêkszony z 50% do 80% poziom
refundacji poniesionych kosztów na inwestycje przewidziane
w ramach dzia³ania „Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci
nierolniczej". Chodzi tutaj o gospodarstwa w których
oszacowano minimum 30% strat wartoœci produkcji rolnej lub
nie mniej ni¿ 1.050z³. w odniesieniu do strat w maj¹tku trwa³ym.
Uruchomienie pomocy w tym zakresie wymaga jeszcze prac
przygotowawczych (legislacja, procedury, nowelizacja
Programu) i prawdopodobnie rozpocznie siê w paŸdzierniku br.
Szczegó³owe informacje umieszczone s¹ na stronie
ministerstwa rolnictwa http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci Informacja Ministerstwa Rolnictwa o pomocy dla rolników
poszkodowanych przez powodzie i inne klêski ¿ywio³owe
pozycja II
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ZIELONA SZKO£A
Ada Mo¿ejko, Agnieszka Wilk
Dnia 23 maja 2010 r. nikt z nas siê nie wyspa³. Ju¿ o 4.00
staliœmy pod szko³¹, czekaliœmy na przyjazd autokaru. Dzieci
¿egna³y siê z rodzicami, jednoczeœnie niecierpliwi¹c siê. Chwilê
póŸniej podjecha³ niebiesko bia³y autobus. Gdzie on nas zabierze?
Tak ! Na Zielon¹ Szko³ê ! Kiedy wszystkie dzieci wsiad³y do
autokaru ruszyliœmy w drogê. By³a bardzo d³uga: od Jackowa a¿ nad
morze. Po drodze zabraliœmy m³odzie¿ z Gimnazjum w Kruszynie.
Mieliœmy tylko dwa postoje. Jak dla nas to bardzo ma³o.
Zniecierpliwieni odliczaliœmy czas naszej jazdy. Podziwialiœmy
krajobrazy i ze zdziwieniem ogl¹daliœmy zalane wod¹ okolice Wis³y.
Kilka dni wczeœnie pada³ ogromny deszcz i niektóre miejscowoœci w
Polsce by³y zalane. Rzeki podnios³y swój poziom nawet o 4 metry.
Trochê nam siê nudzi³o. Niektórzy grali w ³apki, karty, kalambury,
inni s³uchali muzyki, zajadali siê s³odyczami
i kanapkami. W koñcu dotarliœmy do celu. Dojechaliœmy do
Podd¹bia. Przywitano nas obiadem, nastêpnie dostaliœmy klucze do
domków, rozpakowaliœmy siê i poszliœmy przywitaæ morze.
Wieczorem nauczyciele przedstawili nam plan wycieczki. Jeszcze
trochê pobiegaliœmy po placu, umyliœmy siê i poszliœmy spaæ.
Drugiego dnia wstaliœmy ok. 8.00 i na 9.00 poszliœmy na
œniadanie. By³ szwedzki stó³. Ka¿dy bra³ to, na co ma ochotê. Wybór
by³ bardzo du¿y. Po posi³ku pojechaliœmy na wycieczkê do Ustki.
By³o super, pomimo tego, ¿e niektóre dzieci nastawi³y siê na rejs,
który siê nie odby³. Nie wiadomo dlaczego, w porcie nie by³o ani
jednego statku. Same kutry rybackie. Zwiedziliœmy Muzeum Chleba.
Dwóch panów bardzo ciekawie opowiada³o o jego wypiekaniu i
historii.. PóŸniej mieliœmy czas dla siebie, by poogl¹daæ pami¹tki
lub coœ przek¹siæ. Kiedy ju¿ wróciliœmy do oœrodka to zd¹¿yliœmy na
obiad. W tym roku nie mieszkaliœmy
w pokojach, tylko mieliœmy domki. W ten dzieñ równie¿ by³a
dyskoteka, na któr¹ przyszed³ ka¿dy… Zabawa by³a œwietna!
Pobudka! Trzeba iœæ na œniadanie.
Dzieñ trzeci by³ bardzo mêcz¹cy… Piesza wycieczka8 kilometrów do Orzechowa. Sz³o siê bardzo mi³o. Pachnia³o
drzewami… szliœmy lasem, droga by³a przyjemna. Kiedy ju¿
doszliœmy - weszliœmy na wie¿ê Widokow¹. Te dzieci, które nie
maj¹ lêku wysokoœci posz³y, a reszta zosta³a. Gdy wchodziliœmy, to
mieliœmy wra¿enie, ¿e wie¿a siê buja. Nauczycielki pociesza³y nas,
¿e to tylko z³udzenie, wiêc szliœmy dalej. Hurra!! Zdobyliœmy
szczyt! Z tej wie¿y by³o widaæ bardzo ³adne widoki, morze, lasy,
ludzie wygl¹dali jak mrówki. Kiedy ju¿ siê napatrzeliœmy, z ka¿dej
strony, to zeszliœmy na dó³, w panicznym strachu, maj¹c z³udzenie,
¿e wie¿a nadal siê rusza. Schodziliœmy coraz szybciej, a¿ zeszliœmy i
zobaczyliœmy, ¿e giba³a siê naprawdê. Gdy wróciliœmy do oœrodka,
to poszliœmy na obiad. Pycha… makaron z piersi¹ z kurczaka i
sosem. PóŸniej odpoczywaliœmy w domkach. Nied³ugo… I znowu!
Zawody sportowe! Pani dyrektor og³osi³a zbiórkê. Wszyscy siê
ustawiliœmy, a pani wybiera³a dru¿ynê. Po chwili utworzyliœmy dwa
rzêdy. Rywalizowaliœmy w ró¿nych kategoriach m.in. :
- bieganie, rzucanie pi³k¹, noszenie kolegi lub kole¿anki na barana,
skakanie na skakance, noszenie pi³eczki na paletce…
Prawda, ¿e ten dzieñ by³ mêcz¹cy?
Dzieñ czwarty- w tym dniu poszliœmy odwiedziæ Muzeum
Wsi S³owiñskiej w Klukach. Ujrzeliœmy stary obraz tradycyjnej wsi.
Na starych domkach zamiast dachu po³o¿ona by³a s³oma. Kiedy
wchodziliœmy tam, by obejrzeæ jak dawniej ¿yli ludzie. a¿ zapiera³o
a¿ dech w piersi… Warunki nie by³y zbyt dobre. I jeszcze nie tak
dawno tak ¿yli nasi dziadkowie… PóŸniej skusiliœmy siê na spacer
po wydmach. Ciê¿ka wêdrówka… Po powrocie do oœrodka
zjedliœmy kolacjê i poszliœmy spaæ. Dobranoc…
W nastêpnym dniu, po œniadaniu mieliœmy czas na
spakowanie potrzebnych rzeczy i poszliœmy na zbiórkê.
Postanowiliœmy zrobiæ kolejn¹ piesz¹ wycieczkê. Tym razem do
Rowów. Ca³¹ drogê odbyliœmy lasem, wzd³u¿ morza. Na miejscu
ogl¹daliœmy ró¿ne pami¹tki, a potem panie poœwiêci³y nam czas na
ma³e co nie co. Potem zacz¹³ pokrapywaæ deszcz, i przyjecha³ po nas
autobus, którym wróciliœmy do oœrodka na obiad. Na drugie danie
by³ niedogotowany ry¿ ze s³odkim miêsem. Bleee.. ten sos by³ md³y..
Po obiedzie spêdziliœmy trochê czasu w domkach, a kto chcia³
poszed³ na plac zabaw. Potem poszliœmy na pla¿ê i budowaliœmy
ró¿ne ciekawe figury z piasku, które przyozdabiane przez nas by³y
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patykami i kamykami, oraz muszelkami. W drodze powrotnej
poszliœmy do sklepu. Po kolacji poszliœmy na ognisko. By³o super!
Tylko by³a lekka m¿awka. Kiedy wróciliœmy do domku, to siê
umyliœmy i poszliœmy spaæ…
W dzieñ szósty na œniadanie by³ jak zwykle stó³ szwedzki.
Oko³o 10:00 zebraliœmy siê obok domku pañ. Mieliœmy dzisiaj
Chrzest Morski. Dzieci, które ju¿ chrzest mia³y, przebra³y siê za
diab³y , królem czyli Neptunem by³ Dominik Grabny, a królow¹
Julia Warzyñska. Diab³ami byli : Klaudia Klekot, Marta Reterska,
Karolina Radziszewska, Paulina Ko³aczkowska, Kuba Turski,
Micha³ Knysak… Gdy dotar³yœmy na pla¿ê chrzczone dzieci siê
ustawi³y. Musieliœmy prze¿yæ ró¿ne kary. Najpierw biegliœmy po
kamieniach, potem po szyszkach, nastêpnie jeden z diab³ów
wysmarowa³ nam buziê kisielem, a potem diablica Marta sypa³a
m¹k¹ twarz. A póŸniej pani Jola Kokoszka da³a nam ohydn¹
mieszankê ró¿nych potraw z 10 sk³adników. A po tym koszmarze
zostaliœmy zmuszeni do k¹pieli w zimnym morzu… dobrze ¿e ten
dzieñ by³ bardzo ciep³y… Na koniec para morska nada³a nam imiona.
Potem siedzieliœmy na pla¿y, a kto chcia³ zrobi³ sobie ma³y spacerek
wzd³u¿ morza. O godzinie 14:00 wróciliœmy na obiad. Najpierw
zupa, a na drugie danie ryba z ziemniakami. Po obiedzie
pojechaliœmy do ,,Doliny Charlotty" , gdzie by³ park linowy i mini
ZOO. Kto chcia³, to móg³ pokonaæ trasê linow¹. Nie by³o tak ³atwo.
Nastêpnie, zwiedziliœmy mini ZOO , By³y tam nawet wielb³¹dy. Po
powrocie poszliœmy na dyskotekê. Tym razem przysz³o mniej osób
ni¿ za pierwszym razem, ale i tak bawiliœmy siê œwietnie. Czêœæ
z nas bawi³a siê do 22:00 , ale ma³o kto z podstawówki wytrzyma³.
PóŸniej, po ciekawym dniu umyliœmy siê i poszliœmy spaæ.
Dzieñ siódmy !! Musieliœmy wstaæ dosyæ wczeœnie,
spakowaæ siê, posprz¹taæ, jeszcze raz ostatni spojrzeæ na spokojne
morze. Ten dzieñ by³ niezbyt fajny… ju¿ wracaliœmy do domu…
by³o nam przykro, wiedz¹c, ¿e musimy po¿egnaæ siê z morzem, ale
có¿ zrobiæ. Pa, pa
Wszystko to uwieczni³a na zdjêciach pani Aleksandra
Ko³aczkowska. Ca³¹ wyprawê zorganizowa³a pani Iza Mo¿ejko,
opiekowa³y siê nami panie: Danuta Kuliñska i Jolanta Kokoszka.

Serdeczne podziêkowania dla:
H.U.T. Wojciecha Œliwakowskiego,
Konary ul. Polna 4a w³aœciciela
sk³adu opa³owego
w Konarach, ul. Polna 4a
tel. 600 072 028
oraz
F.T.H.U. Ryszarda Œliwakowskiego
w³aœciciela Kopalni Piasku
w Zawadzie, ul. Krótka 2,
tel. 600 961 073
za zasponsorowanie
i dostarczenie piasku
dla placów zabaw
w Lgocie Ma³ej i Widzowie
Sponsorzy w swojej ofercie
posiadaj¹ równie¿: wêgiel, mia³,
ekogroszek
w konkurencyjnych cenach.
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Joanna Zasêpa

8 czerwca 2010 r. 48 uczniów ze Szko³y Podstawowej w Kruszynie
i Szko³y Podstawowej w Lgocie Ma³ej wziê³o udzia³ w wycieczce do Warszawy.
Wyprawê rozpoczêliœmy o godz. 4.30, a o 9.00 byliœmy ju¿ w stolicy.
Pierwszym punktem wycieczki by³ Grób Nieznanego ¯o³nierza znajduj¹cy siê na
Placu Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. Przy Grobie zobaczyliœmy zmianê warty
i us³yszeliœmy od przewodnika krótk¹ historiê. Grób jest niewielk¹ pozosta³oœci¹
arkad po zbudowanym przez Augusta II Pa³acu Saskim. Zaprojektowany zosta³
w 1925 roku przez Stanis³awa Ostrowskiego. Ide¹ warszawskiego Grobu
Nieznanego ¯o³nierza jest uczczenia pamiêci poleg³ych w walce
o niepodleg³oœæ. Sta³ siê on jednym z symboli narodowych. PóŸniej przeszliœmy
do roztaczaj¹cego siê za Grobem Ogrodu Saskiego od 1927 r. pierwszego
publicznego parku Warszawy. Ciekawa fontanna zaprojektowana przez
Marcioniego cudem ocala³a po bombardowaniu Starówki. Naszym nastêpnym
celem by³o Krakowskie Przedmieœcie, Pa³ac Prezydencki i Stare Miasto. Stare
Miasto jest bezcenn¹ per³¹ architektury, odbudowan¹ z gruzów po II wojnie
œwiatowej wed³ug obrazów w³oskiego malarza Bernarda Belotto zwanego
Canalettem.
Uczniowie mieli okazjê zobaczyæ tak¿e multimedialne £aweczki Chopina, przy których po naciœniêciu guzika mo¿na us³yszeæ muzykê tego
wielkiego kompozytora. Mali turyœci podziwiali tak¿e piêkne koœcio³y, kolumnê Zygmunta III Wazy. Nie lada atrakcj¹ by³a przeja¿d¿ka metrem.
Ciekawym punktem wycieczki by³ gmach Sejmu. Pod¹¿aj¹c autokarem w kierunku ul. Wiejskiej mijaliœmy Belweder, £azienki,
kancelariê premiera, studio telewizji TVN. Gdy znaleŸliœmy siê na miejscu po dokonaniu niezbêdnych formalnoœci i odebraniu przepustek
mogliœmy wejœæ do wnêtrza budynku Sejmu. Pani przewodnik pokaza³a nam salê obrad, gabinety pos³ów, Salê Kolumnow¹ gdzie obraduj¹
komisje œledcze, hall g³ówny ze sta³¹ ekspozycj¹ wszystkich do tych czasów u¿ywanych lasek marsza³kowskich. Na korytarzach mo¿na by³o
spotkaæ ludzi ze œwiata polityki oraz dziennikarzy przeprowadzaj¹cych wywiady.
Kolejn¹ atrakcj¹ by³ Zamek Królewski. Podziwialiœmy przepiêkne dworskie pokoje: Salê Rycersk¹ , Salê Rady, Salê Wielk¹, Kaplicê Ma³¹,
Pokój Marmurowy.
Wed³ug relacji uczniów wycieczka by³a bardzo interesuj¹ca. Wiêkszoœæ uczestników po raz pierwszy zobaczy³a nasz¹ stolicê.

Uwielbiamy zak¹tki Jury Krakowsko
Czêstochowskiej!!!
Uwielbiamy aktywnie wypoczywaæ!!!
Sekretarz Samorz¹du Uczniowskiego Szko³y Podstawowej
w Jackowie - Klaudia Klekot

W dniu 23 czerwca 2010r. uczniowie naszej szko³ySzko³y Podstawowej w Jackowie, pod opiek¹ Pani
ALEKSANDRY KO£ACZKOWSKIEJ I PANI DANUTY
KULIÑSKIEJ, poznawali uroki wspania³ego krasowego
krajobrazu Jury Krakowsko-Czêstochowskiej oraz
ciekawostki Z³otego Potoku , z którym zwi¹zana jest historia
naszego wieszcza narodowego Ignacego Krasiñskiego.
Uczniowie zwiedzili dworek Krasiñskich, pa³ac Raczyñskich ,
koœció³ pod wezwaniem Jana Chrzciciela wraz z krypt¹
Raczyñskich i Krasiñskich oraz ruiny zamku na Ostrê¿niku.
Niezapomniany okaza³ siê , pe³en krasowych ostañców,
ska³ek , jaskiñ, Ÿróde³ek i wodospadzików, spacer szlakami
wzd³u¿ Wiercicy i pagórkami Rezerwatu „Parkowe".
Uczniowie naszej szko³y serdecznie dziêkuj¹ Pani
Dyrektor Danucie Kuliñskiej oraz Radzie Rodziców przy
Szkole Podstawowej w Jackowie za zorganizowanie wyjazdu
i umo¿liwienie nieodp³atnego udzia³u wszystkim uczniom
naszej szko³y w wycieczce, która mia³a charakter poznawczy,
rekreacyjny i dostarczy³a nam wielu wspania³ych wra¿eñ
ucz¹c jednoczesnych aktywnych form wypoczynku.

Uroczystoœæ w Bogus³awicach
Marzanna Janeczek

W dniu 14 sierpnia br. w Bogus³awicach mia³o miejsce uroczyste
otwarcie obiektu sportowo-rekreacyjnego.
Mieszkañcom Boguslawic oddano do u¿ytku niepe³nowymiarowe
boiska do pi³ki no¿nej i siatkówki o naturalnej trawiastej nawierzchni. Przy
boiskach wybudowano miejsca parkingowe i chodnik. Wykonano tereny
zielone w rejonie boisk w miejscu istniej¹cego zbiornika ppo¿. jako teren
rekreacyjny dla mieszkañców nasadzono krzewy, zbudowano stolik i ³awki.
£¹czny koszt inwestycji to 71.583,69 z³. Projekt by³ wspó³finansowany w
ramach dzia³ania „Odnowa i rozwój wsi” objêtego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Na uroczystoœæ otwarcia obiektu przybyli mieszkañcy Bogus³awic,
pracownicy Urzêdu Gminy Kruszyna i zaproszeni goœcie, min.: pose³
Grzegorz Sztolcman, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Karol Ostalski,
Dyrektor Biura Poselskiego G. Sztolcmana Fryderyk Folcholc. Ksi¹dz
Proboszcz Stanis³aw Œwi¹tek poœwiêci³ obiekt, a nastêpnie przeciêto
wstêgê. O przeciêcie wstêgi poproszono wójta gminy Kruszyna Bogus³awa
Mielczarka, zastêpcê wójta Zbigniewa Zasêpê, Przewodnicz¹cego Rady
Gminy Kruszyna Mariana Klekota i so³tysa wsi Bogus³awice Henryka
Kowalskiego. Potem g³os zabrali gospodarze uroczystoœci. Krótkie
przemówienia wyg³osili równie¿ zaproszeni goœcie i przekazali m³odym
mieszkañcom Bogus³awic prezenty w postaci pi³ek. Ca³¹ uroczystoœæ
poprowadzi³ Pan Pawe³ Klekot.
Na nowo otwartym kompleksie sportowym, tego samego dnia
rozegrano mecze towarzyskie pi³ki siatkowej. Do rywalizacji stanê³y dru¿yny
z Jackowa, Kruszyny, Lubojenki i Bogus³awic. Najlepsi okazali siê
gospodarze, ale wszystkie dru¿yny zosta³y nagrodzone.
Odby³y siê tak¿e zawody ³ucznicze. Najlepsi otrzymali medale i pami¹tkowe
dyplomy.

Halina Pruciak

Tradycj¹ sta³y siê ju¿ Rajdy Rowerowe
organizowane corocznie na terenie gminy Kruszyna.
Ciesz¹ siê one coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ nie tylko
wœród mieszkañców gminy, ale tak¿e poza jej terenem,
o czym mo¿e œwiadczyæ fakt, i¿ tegoroczny rajd mo¿e
poszczyciæ siê rekordow¹ frekwencj¹ w iloœci 100 osób.
Mo¿emy œmia³o powiedzieæ, ¿e jest to impreza dla
ka¿dego poniewa¿ uczestniczy³y w nim ca³e rodziny,
osoby w starszym wieku(80 lat), ma³e dzieci(4 lata),
amatorzy jazdy na rowerze oraz bardziej zaawansowani.
Planowana trasa rajdu nie zosta³a niestety zrealizowana
ze wzglêdu na trudne warunki na drogach leœnych po
obfitych opadach deszczu.
Uczestnicy pokonali trasê licz¹c¹ 28 km,
z Kruszyny do Jackowa, Lgoty Ma³ej, Teklinowa,
nastêpnie leœnym duktem na Bobry, Szczepocice, £êg
i do Wik³owa na metê rajdu. Na zakoñczenie w Bacówce
przy ZajeŸdzie Kruszyna uczestnicy mogli siê posiliæ
kie³bask¹, wzi¹æ udzia³ w zabawach i konkursach
przygotowanych przez p. Karola Dró¿d¿a oraz wylosowaæ
upominki, w tym rower, który w tym roku trafi³ do
p. Wierzby z Jackowa.
Organizator Fundacja „Szerokie Horyzonty"
pragnie w tym miejscu serdecznie podziêkowaæ
wszystkim osobom i instytucjom zaanga¿owanym
w zorganizowanie imprezy, a s¹ to: Bank Spó³dzielczy
w Mykanowie, Starostwo Powiatowe, Radny powiatu
p. Adam Wochal, ARiMR w Czêstochowie, Zajazd
„Kruszyna w Wik³owie", Stowarzyszenie „Razem na
wy¿yny", p. Karol Dró¿d¿, P. Pawe³ £apeta,
p. Magdalena Ogrodowczyk oraz wszyscy, którzy
przyczynili siê do zorganizowania imprezy.
Zapraszamy do udzia³u w pi¹tym ju¿ rajdzie za rok,
a tymczasem wszyscy posiadacze rowerów, którzy
chcieliby zwiedziæ bli¿sz¹ lub dalsz¹ okolicê lub sami
znaj¹ ciekawe miejsca
mog¹ siê skontaktowaæ ze
S³awkiem Pruciakiem, który chêtnie pos³u¿y za
przewodnika. tel: 790 282 634.

Powstanie Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej
Jacków - Baby
Pawe³ £apeta, Milena Broniszewska, Ariel W³odarczyk

24 lutego 2010 r w Jackowie zosta³ za³o¿ony Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej.
Ko³o skupia m³odych ludzi, mieszkañców wsi Jacków oraz Baby.
Zwi¹zek umo¿liwia aktywne uczestnictwo m³odych ludzi w sprawy, które
ich dotycz¹ i pozwala braæ czynny udzia³ w ¿yciu swej miejscowoœci, gminy oraz
powiatu
Bêd¹c w ZMW zawieramy nowe znajomoœci, poznajemy przyjació³ nie
tylko z naszej gminy czy powiatu, ale z ca³ego kraju.
Chcemy równie¿ pokazaæ ze nasza m³odzie¿ potrafi siê organizowaæ, ¿e tak
naprawdê nie jest nam obojêtne to co siê wokó³ nas dzieje. W naszym wspólnym
otoczeniu potrzebna jest energia m³odego pokolenia polskiej wsi. Potrafimy
udowodniæ, ¿e nie istniej¹ dla nas ¿adne przeszkody nie do pokonania, nie ma
¿adnych przywilejów, jakie mo¿e dawaæ urodzenie, bogactwo czy w³adza, wszyscy
sa sobie równi.
Ju¿ 20.03.2010 r odby³ siê pierwszy zorganizowany wyjazd do krêgielni.
Mimo du¿ej rozpiêtoœci wiekowej wszyscy œwietnie siê bawili, panowa³a mi³a
i przyjazna atmosfera. Ostatnio 29.05.2010 r - zwi¹zek osi¹gn¹³ swój pierwszy
sukces.
W I œl¹skiej Spartakiadzie Oœrodku Rekreacyjno-Sportowym w Konopiskach. Po wielkim wysi³ku, trudach stanêliœmy na podium, III
miejsce to ju¿ cos, bior¹c pod uwagê to z jak trudnymi przeciwnikami daliœmy sobie rade, lepsza okaza³a siê Kamienica Polska zajmuj¹c II miejsce
oraz Lubojenka I m.-ce. Podczas Spartakiady uczestnicy rywalizowali ze sob¹ w trzech konkurencjach: pi³ce siatkowej, przeci¹ganiu liny oraz bieg
indywidualny na 1500 m.
W ka¿dej konkurencji uczestniczyli zarówno ch³opcy jak i dziewczêta. W zmaganiach sportowych udzia³ wzieli: Milena Broniszewska,
Agnieszka Klekot, Ewelina Wilk, Diana Kuna, Agata Miæka, Ewelina £apeta, Justyna Latosinska, Pawe³ £apeta, Ariel W³odarczyk, Micha³ Perliñski,
Pawe³ W³odarczyk, Ernest Kuna, Wojciech Radziszewski, Marcin Ga³wa, Emil Stêpieñ, Damian Latosinski.
Trzymamy mocno kciuki za naszych m³odych i ¿yczymy im dalszych sukcesów.

