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

Dzień Nauczyciela
Małgorzata Wierzbicka

14 października 2010 roku w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Kruszynie odbył się gminny Dzień
Nauczyciela.
Organizatorem uroczystości był Wójt Gminy Kruszyna Pan Bogusław Mielczarek.
W tym wyjątkowym dniu naszą gmina zaszczycił swą obecnością I Wicewojewoda Śląski Pan Stanisław Dąbrowa.
W Sali szkoły zgromadzili się nauczyciele pracujący oraz emerytowani, pracownicy administracyjni i obsługi, radni
a także uczniowie.
Spotkaliśmy się, by wspólnie podziękować
wszystkim nauczycielom za codzienna pracę,
poświęcenie i serce wkładane każdego dnia
w wychowanie młodych pokoleń powiedziała Małgorzata
Wierzbicka prowadząca uroczystość.
Serdeczne słowa do nauczycieli skierował Pan Wojewoda
oraz Pan Wójt, życząc Im wszelkiej pomyślności.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował Złotym
Medalem za wieloletnia służbę Pana Bogusława
Mielczarka - Wójta Gminy Kruszyny oraz Srebrnym
Medalem Pana Zbigniewa Zasępę - Zastępcę Wójta
Gminy Kruszyna.
Odznaczenia wręczył Pan Wojewoda.
Z okazji Dnia Edukacji za wzorową pracę nagrody Wójta
otrzymali: Pani Joanna Potocka-Włodarczyk, Pani
Joanna Zasępa, Pani Jolanta Kokoszka, Pani Beata
Mucha, Pani Krystyna Flis, Pan Paweł Klekot.
Nagrody wręczał Wójt oraz Wojewoda.
Dyrektorzy poszczególnych placówek mieli
również okazję do uhonorowania nauczycieli nagrodami
Dyrektora.
Pan Wójt podjął decyzje zakończenia swojej
służby gminie i jej mieszkańcom na stanowisku Wójta.
W związku z tym korzystając z okazji spotkania w tak
licznym gronie, dyrektorzy oraz grona pedagogiczne
wszystkich placówek oświatowych podziękowały Panu
Wójtowi Bogusławowi Mielczarkowi za wieloletnią pracę
na rzecz naszej gminy symbolicznym bukietem kwiatów.
Gratulacje i serdeczności otrzymała także Pani
Krystyna Flis, która obchodzi dwudziestolecie pracy na
stanowisku dyrektora. Nauczyciele i wychowankowie
Szkoły Podstawowej w Kruszynie wypowiedzieli wiele
ciepłych słów pod adresem swojej Szefowej.
Uroczystość uświetnili częścią artystyczną uczniowie
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kruszynie.

Głos Gminy
Przed pospolitym do urn ruszeniem

W numerze:

Bogusław Mielczarek - Wójt Gminy

Nowy podział gminy na okręgi
wyborcze budzi kontrowersje.
Tak wielkie, że zobligowana do
tego Rada Gminy nie chciała
nawet głosować nad tym
zagadnieniem a nowum pojawiło
się dopiero z mocy zarządzenia
Komisarza Wyborczego.
Mały Wikłów połączono
w jednym okręgu z dwukrotnie
ludniejszą Lgotą, Jeszcze
mniejszy Łęg będzie wybierał
r a d n y c h w s p ó l n i e
z dziesięciokrotnie większą
Kruszyną, Widzówek dołączył do
istniejącego już tandemu
Teklinów-Pieńki.
Wiemy, że obowiązuje u nas
zdroworozsądkowa zasada głosowania na "swojego". Bo któż lepiej niż
najbliższy sąsiad podniesie na właściwym forum sprawę naszej drogi albo
szkoły? Tu mieszka, tą drogą codziennie jeździ, do szkoły posyła córkę lub
wnuka. Wiadomo, że bez przypominania będzie dbał o swoje. I o to właśnie
chodzi.
Nowe okręgi wyborcze zdają się utrudniać mniejszym sołectwom
delegowanie swego przedstawiciela do Rady, dając nieuzasadnione fory
jednostkom ludniejszym.
Czy kandydat z małej wsi ma szanse na mandat? Na pewno tak, gdy
mieszkańcy zastosują odpowiednią taktykę wyborczą. Gdy mała wioska zgłosi
we wspólnym okręgu tylko jednego kandydata i zamieszkujący w niej wyborcy
solidarnie zagłosują tylko na niego. Okaże się, że takie jednolite stanowisko
skutecznie równoważy głosy oddane przez mieszkańców wsi większej, gdzie
głosów co prawda jest więcej ale rozbiją się na kilku kandydatów.
Dlaczego zatem z takimi oporami i niespotykaną rezerwą przyjmuje się
łączenie w jeden okręg wyborczy miejscowości o nierównej liczbie ludności?
Pewnie dlatego, że im mniejsza miejscowość, tym ambitniejsi jej mieszkańcy.
W najmniejszej nawet wsi znajdzie się zawsze co najmniej dwóch odważnych,
gotowych stanąć w wyborcze szranki. I muszą się podzielić skromną ilością
głosów swojego przysiółka. Obaj są wówczas bez szans. Na głosy zza miedzy nie
ma co liczyć, bo tam miejscowych kandydatów jeszcze więcej a koszula bliższa
ciału... I na nic ambicje. Mandat przypada mieszkańcowi miejscowości większej.
Będzie przecież reprezentował też tą małą. Ale jak pozałatwia swoje sprawy. A to
może być dopiero w następnej kadencji.
Dokładnie taką samą sytuację mamy w wyborach do Rady Powiatu.
Małą Kruszynę połączono w jeden okręg wyborczy z trzykroć ludniejszym
Mykanowem. Na przeciw naszej, liczącej niespełna 3,7 tys. grupie wyborców
(z której przy urnach zgłosi się połowa) stanie 11 tysięczna, dobrze
zorganizowana armia sąsiadów.
Nawet tak niekorzystny układ nie wyklucza z góry zdobycia mandatu
przez mieszkańca naszej gminy. Pod jednym wszakże warunkiem, że masowo
pójdziemy do urn i skoncentrujemy głosy na jednym kandydacie.
W nachodzących wyborach, na 8-miu zarejestrowanych listach kandydatów do
Rady Powiatu, figuruje kilkunastu naszych mieszkańców. Ludzi na pewno
poważanych i bardzo zacnych ale nie do końca rozumiejących reguły rządzące
wyborami proporcjonalnymi. Przecież w ten sposób wspieramy naszymi głosami
liderów list z sąsiedniej gminy.
Pomyślmy zatem co zrobić aby mieć choć jednego swojego radnego w powiecie,
jednego mieszkańca wsi w Radzie. Jak zabezpieczyć ten podstawowy interes
gminy i małej wioski.
Wielka chwała walecznym, ambitnym i chętnym. A tak naprawdę zanosi się na to,
że pokrzyczymy w kampanii, powojujemy sobie przy urnach a mandaty i tak
przypadną sąsiadom. I my im w tym pomożemy.
I kogóż to mógł mieć na myśli satyryk, pisząc gorzko: "tysiąc lat tą szablą cięliśmy
dla glorii i nikt się tak jak my nie naciął w historii"?
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Informacje urzędowe

Głos Gminy

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA w okresie międzysesyjnym
tj. od dnia 26.07. 2010r do dnia 28.09.2010r.

Grażyna Olczyk

• Zarządzeniem Nr 0151-1/25/10 z dnia 30 lipca 2010r.
zwiększono dochody i wydatki z tytułu dotacji przyznanych
przez Wojewodę Śląskiego:1200zł na rzeczoznawcę
szacującego straty powodziowe, 3204zł na dodatki, 250zł dla
pracowników GOPS, 9.530zł na wyprawkę szkolną,
• Zarządzeniem Nr 0151-1/28/10 z dnia 30sierpnia 2010r.
zwiększono dotację od Wojewody Śląskiego i wydatki z tego
tytułu: 3452zł na usuwanie skutków gołoledzi, 10818zł na
dożywianie dzieci,
• Zarządzenie Nr 0151-1/31/10 z dnia 20 września 2010r.
zwiększono dochody i wydatki: 2. 701,00 dotacja z Urzędu
Statystycznego na aktualizację gospodarstw, 4438zł-dotacja
z UW na zasiłki dla powodzian, 3000zł dotacja z UW na
wypłaty zasiłku powodziowego dla uczniów,
• W dniu 17.09.2010 zawarte zostały dwie umowy kredytowe
z Bankiem Ochrony Środowiska na finansowanie
następujących zadań:132000 zł na zadanie „Rozbudowa sieci
kanalizacji w Widzowie i Teklinowie", 154000zł na zadanie
Ukształtowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi
Bogusławice". Są to środki z zagranicznych linii kredytowych
z Banku Rozwoju Rady Europy i Europejskiego Banku
Inwestycyjnego. Oprocentowanie obu kredytów wynosi dniu
podpisania umowy 4,77%. Spłacanie kredytów rozpocznie się
w przyszłym roku i potrwa do roku 2020.
Ponadto złożony został wniosek o kredyt na zadanie Orlik
2012 (320 tys. zł) a w przygotowaniu są wnioski na zadania
„Przebudowa przychodni w Kruszynie" (kwota 205tys.zł
i „Droga Łęg Kijów-Jankowice" (221tys. zł)
• W ramach ogłoszonego przetargu na zadanie „Remont drogi
gminnej klasy „D" relacji Łęg
Kijów-Jankowice
o numerach 694007 S, 694190 S" wpłynęło 5 ofert.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę „Przedsiębiorstwa
Handlowo-Usługowego Larix" z Lublińca za cenę 427tys.zł.
Po podpisaniu umowy oraz przekazaniu placu budowy
rozpoczęły się roboty. Zakres obejmuje wykonanie remontu
drogi gminnej na odcinku długości 2000,0 mb. W ramach
zadania przewiduje się przebudowę drogi gminnej nr 694007
S, 694190 S poprzez poszerzenie istniejącej nawierzchni do
ostatecznej szerokości 5,0m. Na całej powierzchni
zaplanowano nawierzchnię asfaltową po wcześniejszym
wykonaniu na odcinku z destruktu wyrównanie masą
asfaltową, natomiast pozostałą część kruszywem łamanym.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego
wprowadzono elementy oznakowania pionowego
i poziomego. Termin zakończenia zaplanowano na
27.10.2010r.
• Ogłoszono w dniu 27.08.2010 r. przetarg na zadania p.n.
„Odbudowa drogi gminnej nr 694006 S w miejscowościach
Łęg i Kijów od 0 + 000 do 1 + 020 i w kilometrze od 4 + 452 do 4
+ 652 i przepustu drogowego w ciągu tej drogi w kilometrze 2 +
096". Termin składania ofert upłynął w dniu 13 września 2010
r. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta tj.
Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowo- Usługowego
„POLMAX" Jan Polaczek który zaoferował za wykonanie w/w
zadania kwotę brutto 547.953,26zł. Zamawiający przeznaczył
na wykonanie niniejszej inwestycji kwotę 400.000zł. Z uwagi,
iż cena zaoferowana przez Wykonawcę przewyższa znacznie
kwotę Zamawiającego podjęto decyzję o unieważnieniu
przetargu nieograniczonego.
Przeprowadzono procedurę zapytania o cenę na nadzór
inwestorski nad w/w zadaniem. Jako najkorzystniejszą
wybrano ofertę P. Ryszarda Wasilewskiego za cenę 3.900zł
• Zawarto umowy z Przedsiębiorstwem ProdukcyjnoUsługowo-Handlowym „VITARO" Jędrzejczyk Wojciech
z siedzibą w Radomsku na wykonanie opracowania
projektowego wraz z przedmiarem robót, kosztorysem
inwestorskim i specyfikacją techniczną dla zadania p.n.:
- „Remont drogi gminnej nr 694233 S ul. Strażacka oraz nr

694245 S ul. Spadek w miejscowości Kruszyna" koszt
projektu brutto 3.904zł,
- „Zagospodarowanie terenu przed cmentarzem oraz remont
drogi gminnej nr 694248 S w miejscowości Kruszyna" koszt
projektu brutto 3.904zł.
• Dowieziono ok. 100 ton żużla hutniczego na drogi gminne,
ponadto zostanie dostarczone jeszcze kilka składów tj. do
miejscowości Kijów, Wikłów, Kolonia Bogusławice, Jacków,
• Trwają prace projektowe oświetlenia ulicznego
w miejscowościach:Bogusławice ul... Ogrodowa,
Kruszyna ul. Kościuszki, Lgota Mała ul. Leśna, Teklinów
ul. Szkolna, Widzów ul. Żwirki i Wigury, Widzówek - "Grąd",
Widzówek "Zawidzówek", Łęg (droga powiatowa nr 1002 S),
Projekty wykonane gotowe do realizacji: Kolonia Baby koszt
zadania brutto 33 tys.zł i Widzów ul. Słoneczna i Północna
- koszt zadania 80 tys.zł
• Wykonano za cenę brutto 11.914,53zł rozbudowę
oświetlenia w miejscowości Łęg (droga relacji Łęg-KijówJankowice) w ramach zadania drogowego tzw. Schetynówka.
Niniejsze roboty prowadził Zakład Usługowo-Handowy
„ELEKTROINSTAL" Jerzy Kubik z Radomska wybrany
w ramach zapytania ofertowego.
W ramach w/w inwestycji zawarto umowę na nadzór
inwestorski z p. Adamem Paniczem. Koszt pełnienia niniejszej
funkcji to 600 zł brutto.
• Odebrano w dniu 10.09.2010r. roboty budowlane
prowadzone przez konsorcjum reprezentowane przez Zakład
Remontowo-Budowlano-Instalatorski „BUDO-MAX" Spółka
Jawna, z siedzibą w Częstochowie oraz Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowym „MONTER" Grzegorz Wąsowicz
z Częstochowy w ramach zadania p..n. „Przebudowa
i rozbudowa przychodni lekarskiej przy ulicy Kmicica 10
w Kruszynie". Obecnie trwa procedura uzyskania pozwolenia
na użytkowanie niniejszego obiektu. Łączny koszt zadania
wyniósł brutto: 937.110,79zł.
• W ramach zapytania ofertowego na wykonanie przy
przychodni zdrowia parkingów zaproszono 4 firmy. Jako
najkorzystniejszą wybrano ofertę Spółki „BUDO-MAX" za
kwotę brutto 90.878zł
• Trwają roboty budowlane przy wykonaniu boisk sportowych
w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012" w Kruszynie.
Roboty realizuje firma INWESTCJE.PL Sp. z o.o. z Rybnika.
Koszt inwestycji to 930.000,00 PLN. W ramach zadania
planuje się wykonanie dodatkowo monitoringu i ławek.
Ponadto z uwagi na zmianę lokalizacji przyłącza
energetycznego będzie konieczność wykonania
dodatkowego odcinka przyłącza energetycznego. Planuje się
również wykonanie dodatkowo studni wodomierzowej w celu
spuszczenia wody z instalacji budynku na okres zimy,
• Odebrano prace prowadzone w ramach zadania
„Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmującej
miejscowości Widzów i część Teklinowa" które realizowała
f i r m a „ H Y D R O M E X P L U S " Z A S K Ó R S C Y S P. J .
z Częstochowa. Koszt zadania wyniósł 3.290.563,22 zł brutto.
Z firmą tą zawarta została kolejna umowa na realizację
zadania p.n. „Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna
obejmująca miejscowości Jacków, Baby
etap I wraz
z montażem prasy do odwadniania osadu." Koszt niniejszej
inwestycji brutto 4.920.749,44 zł. Termin realizacji do maja
2011 r.
• Do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem
Stowarzyszenia Razem na Wyżyny został złożony wniosek
pn: Budowa sceny z zadaszeniem w miejscowości Widzów.
Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 76456zł.
Planowany termin realizacji zadania lipiec 2011.
• Do Urzędu Marszałkowskiego złożono również wnioski:
- Budowa świetlicy wiejskiej w Teklinowie (wnioskowana
kwota dofinansowania 500 000zł),

Ciąg dalszy na następnej str.
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Ciąg dalszy ze str.4

• Urządzenie boiska sportowego w Lgocie Małej
(wnioskowane dofinansowanie 170 54zł)
• Odrestaurowanie elewacji kościoła i przyległego terenu
Parafia Kruszyna (wnioskowane dofinansowanie 500000zł)
• W Urzędzie Marszałkowskim złożony został wniosek
rozliczający I i II etap zadania „Ukształtowanie przestrzeni
publicznej na wyrobisku w centrum wsi Bogusławice". Łącznie
dofinansowanie wyniesie 251159zł
• Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla sołectw leżących przy DK-1
-Bogusławice, Kruszyna, Wikłów zlecono pracowni arch.
Jadwidze Świerczyńskiej. Termin wykonania planów 1 rok.
Wydano 6 decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu oraz 1 decyzje celu publicznego
na: budowę napowietrznej oraz kablowej linii
elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami
oświetleniowymi Widzówek- Zawidzówek
W przygotowaniu jest 5 decyzji w tym 1 decyzja celu
publicznego dotyczące budowy oświetlenia ulicznego przy
ul. Leśnej w Lgocie Małej oraz 4 decyzji o warunkach
zabudowy,
- Zawarto 4 akty notarialne w związku ze sprzedażą:
a) nieruchomości zabudowanej o łącznej pow. 0,19 ha
w Babach która została zbyta za kwotę 153000zł,
b)nieruchomości gruntowej o pow. 0,24 ha przeznaczonej pod
uprawy polowe która została zbyta za kwotę 3600zł c)prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości w Kruszynie o pow.
0,0400 ha za kwotę 5307zł brutto, d) prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości w Kijowie o pow. 0,0661ha za
kwotę 7429,80 zł brutto.
• W dniu 02 września 2010r. rozstrzygnięto przetarg na
sprzedaż Nieruchomości niezabudowanych o pow. 0,32ha
i 0,33 ha przy ul. Górnej w Bogusławicach.
W ramach przetargu nieograniczonego osiągnięte ceny do
26.000zł (netto ) oraz 27.500zł (netto).
• Na dzień 09 września 2010r. rozpisany był przetarg na
sprzedaż działki nr 315 o pow. 0,0800 ha w Jackowie. Z uwagi
na brak zainteresowania nieruchomość nie została
sprzedana. Cena wywoławcza była ustalona na kwotę
-19.230zł,
• Regulowano księgi wieczyste gminy obejmujące sołectwo
Lgota Mała i Teklinów w związku ze scaleniem gruntów w tych
wsiach oraz księgi sołectw Bogusławicei Jacków w związku
podziałem działek,
• Została zakupiona i zamontowana wiata przystankowa
w miejscowości Pieńki Szczepockie,
• Do budżetu gminy wpłynęła kwota 128 tys.zł tytułem III raty
podatku.
• Przyjęto 55 wniosków o zwrot podatku akcyzowego.
• W dniu 16 sierpnia br. odbył się przetarg na dowóz dzieci do
szkół w roku szkolnym 2010/2011. Wybrano ofertę firmy
„Kwiato-San" - Józef Kwiatkowski z Radomska. W okresie
wakacji w placówkach Przeprowadzono drobne remonty w
szkołach: Gimnazjum Kruszyna
remont kotłów CO,
Gimnazjum w Widzowie remont toalet, Szkoła Podstawowa
w Widzowie naprawa dachu, malowanie pomieszczeń,
wykonanie łazienek, Zespół Szkół w Lgocie Małej remont
elewacji, wymiana instalacji elektrycznej ,obudowa
grzejników ,malowanie , wykonanie barierki i malowanie.
• W związku z powodzią jak miała miejsce w maju br. pomocą
doraźną objęto 9 rodzin na kwotę 26.000zł.
Pomoc wypłacono dla osób i rodzin, które poniosły straty
w gospodarstwach domowych tylko
w budynkach
mieszkalnych.
II etap to etap pomocy finansowej na remont lub odbudowę
budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi.
Do dnia 27 września br zasiłki celowe na remont i odbudowę
wypłacono dla 17 rodzin na kwotę 84.739zł. Do wypłaty
pozostał zasiłek celowy dla jednej rodziny w kwocie 11.048zł

- Dla rodzin rolniczych przewidziana jest pomoc społeczna
w formie jednorazowego zasiłku celowego.
Jego wysokość uzależniona jest od powierzchni użytków
rolnych w danym gospodarstwie i wynosi:
· 2.000 zł w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego
o powierzchni do 5 ha użytków rolnych
· 4.000 zł. w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego
o powierzchni powyżej 5ha użytków rolnych. O pomoc może
ubiegać się rolnik, gdy spełnia następujące warunki:
· co najmniej jedna osoba w rodzinie jest rolnikiem
w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym
rolników,
· szkody spowodowane przez powódź w uprawach rolnych
zostały oszacowane przez komisję, powołaną przez
wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia
szkód. W przypadku braku ubezpieczenia wysokość zasiłku
obniża się o 50%.
· szkody spowodowane przez powódź w uprawach rolnych
wynoszą średnio powyżej 30% rocznej produkcji rolnej
z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody,
albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok,
w którym wystąpiły szkody z pominięciem roku o najwyższej
i najniższej wielkości produkcji w gospodarstwie rolnym.
(Dz. U. z 2010r. Nr 132, poz. 889 ).

Z prac Rady Gminy Kruszyna
Grażyna Olczyk

W dniu 28 września 2010r na XXIX Sesji Rady Gminy
Kruszynapodjęto następujące uchwały :
1. Nr XXIX/190/10 w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar w Rodzinie na lata 2010 2015,
2. Nr XXIX/191/10 w sprawie trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
3. Nr XXIX/192/10 w sprawie warunków udzielenia bonifikaty,
4. Nr XXIX/193/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w sołectwie Bogusławice w gminie
Kruszyna,
5. Nr XXIX/194/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w sołectwie Kruszyna w gminie Kruszyna,
6. Nr XXIX/195/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w sołectwie Wikłów w gminie Kruszyna,
7. Nr XXIX/199/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na
bezczynność Wójta Gminy Kruszyna.
8. Nr XXIX/196/10 w sprawie trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej,
9. Nr XXIX/197/10 w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości,
10. Nr XXIX/198/10 w sprawie zmian do budżetu Gminy
Kruszyna na rok 2010.

Ogłoszenie KRUS
Uprzejmie informujemy, iż od dnia
1 października 2010r. Oddział Regionalny Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w Częstochowie i wszystkie Placówki Terenowe
na terenie województwa śląskiego czynne są
w następujących godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 7.00 do
15.00
Czwartek od 7.00 do 16.00
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Informacja dotycząca wyborów
samorządowych zarządzonych na dzień
21 listopada 2010 roku.
Małgorzata Wierzbicka

Postanowieniem DCZ-720-1/10 z dnia
6.10.2010r, Komisarz Wyborczy w Częstochowie
powołał Gminną Komisję Wyborczą w składzie:
Joanna Normont-Tarnowska -Przewodnicząca
Ireneusz Reterski - Wiceprzwodniczący
Katarzyna Bożek
Magdalena Kowalczyk
Krzysztof Misiewicz
Magdalena Zatoń
Monika Kufel

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kruszyna
z dnia 1.10.2010 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości
informacji o okręgach wyborczych,
ich granicach i numerach, liczbie radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym
oraz wyznaczonej siedzibie gminnej komisji
wyborczej
Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998r.
- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz 1547
z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informacje
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz
wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
w Kruszynie w wyborach do Rady Gminy Kruszyna
zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej:
Urząd Gminy Kruszyna, ul. Kmicica 5, 42-282 Kruszyna

Ciąg dalszy realizacji Projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Iwona Organka

Od dnia 1 marca 2010r. GOPS realizuje Projekt Systemowy w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ogólny koszt projektu 105.122 zł.
w tym 11.037,81zł. stanowi wkład własny(zasiłki celowe i okresowe). Projekt skierowany jest 11 uczestników korzystających
z pomocy społecznej, niepracujących, będących w wieku aktywności zawodowej, posiadających niskie kwalifikacje zawodowe,
brak doświadczenia zawodowego, brak umiejętności „poruszania się na rynku pracy".
W celu podniesienia zdolności do zatrudnienia osoby objęte zostały kompleksowym wsparciem poradnictwa
specjalistycznego ( psychologa, doradcy zawodowego), warsztatami w zakresie: poszukiwania pracy, radzenia sobie w trudnych
sytuacjach. Przy pomocy doradcy zawodowego i psychologa oraz zgodnie z zainteresowaniami, możliwościami, a także
w odpowiedzi na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy uczestnicy projektu dokonali świadomego wyboru kursu zawodowego.
Kursy zawodowe rozpoczęły się od miesiąca sierpnia i zakończą z końcem listopada 2010r. Są to następujące kursy: obsługa kasy
fiskalnej z obsługą komputera, spawanie MIG i MAG, fryzjerski, projektowania stron www, modelowania i upinania firan, kucharz,
operator wózków widłowych, prawo jazdy kat. „B" i „C + E", opiekunki osób starszych. Przed rozpoczęciem kursów uczestnicy
kierowani są na badania w zakresie medycyny pracy.

Co słychać w edukacji ?
Redakcja

Od 1 października w przedszkolach rozpocznie się realizacja programu „Wesołe Przedszkole" finansowanego ze środków
unijnych. W ramach programu praca przedszkoli zostanie wydłużona o 1 godzinę, będą prowadzone dodatkowe zajęcia z języka
angielskiego, logorytmiki, gimnastyki korekcyjnej, plastyczne, taneczne. Program będzie realizowany do 30.06.2012r.
W Gimnazjum w Kruszynie w okresie od 1.10.2010 do 31.08.2012 Firma Norton z Krakowa w ramach programu
„EU-GENIUSZ większe szanse dla gimnazjalistów z terenu śląska" będzie prowadziła zajęcia z języka angielskiego i wyrównawcze
z matematyki dla klas I i II oraz doradztwo zawodowe dla klas III.
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Plakat wyborczy opublikowany na koszt KW Polskiego Stronnictwa Ludowego

Halina Pruciak

„Liderowe zmagania" - pod takim hasłem w dniu 12
września 2010 r w Widzowie odbyła się impreza plenerowa
zorganizowana przez Stowarzyszenie „Razem na wyżyny".
Głównym punktem był Turniej 5-ciu Gmin, w którym
uczestniczyły pięcioosobowe osobowe drużyny składające się
z przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych,
sołtysów, oświaty i kultury oraz Ochotniczych Straży
Pożarnych. Rywalizowały one w następujących rozgrywkach
tj: przeciąganie liny, rzut ziemniakiem do kosza, „bieg na
nartach", bieg z wodą oraz pisanie dyktanda i konkurs wiedzy.
W ogólnej punktacji zwyciężyła drużyna z Kruszyny, drugie
miejsce Mykanów, trzecie Miedźno oraz kolejno Rędziny
i Kłomnice. Poza konkursem rozegrano towarzyski mecz piłki
nożnej, w którym zagrała reprezentacja Stowarzyszenia
w s p i e r a n a p r z e z c z ł o n k ó w k a b a r e t u „ Wi d e l e c "
z przedstawicielami poszczególnych gmin.
W ramach imprezy ogłosiliśmy dwa konkursy: na
markę „Lider Razem Na Wyżyny" i konkurs fotograficzny
„Razem na wyżyny w obiektywie". Osoby, które wykonały
najpiękniejsze zdjęcia podczas imprezy otrzymały nagrody,
a wszystkie prace można było podziwiać na przygotowanej
wystawie. Laureaci konkursu ma nadanie marki „Lider Razem
Na Wyżyny" otrzymali specjalnie na tą okazje wykonane
statuetki. Wręczono je w trzech kategoriach: gospodarka - dla
Gospodarstwa Agroturystycznego „Pod żaglami" p. Adama
Krawczyka z Ostrów, w kategorii kultura -Młodzieżowa
Orkiestra Dęta przy OSP Mykanów oraz Ogólnopolski
Wielkanocny Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy
Kłomnice w kategorii sport i turystyka.
Ogromnym
powodzeniem, szczególnie wśród młodszych
uczestników cieszyło się malowanie obrazu przedstawiającego
legendę o nieszczęśliwej miłości Denhoffa zamieszkującego
niegdyś pałac w Kruszynie oraz warsztaty „Papierowy świat",
gdzie można było nauczyć się różnych technik wykonywania
ozdób z papieru.
Na scenie zagrali dla nas przedstawiciele Młodzieżowej
Orkiestry Dętej z Mykanowa oraz Zespół Instrumentalno
Wokalny przy świetlicy „Nasza Przystań" w Witkowicach.
Póznym wieczorem atmosferę ogrzewała młodzież licznie biorąca
udział w konkursie karaoke.
Spośród wszystkich atrakcji imprezy warto wymienić na
pewno wystawy przygotowane przez osoby
zajmujące się
rękodzielnictwem, które miały możliwość pokazania swoich

wyrobów, a odwiedzający mogli podziwiać m.in. obrazy, wyroby
ze sznurka sizalowego, koronki, patchworki, biżuterię, decoupage,
mieli również możliwość skosztowania miodów oraz chleba
pieczonego na naturalnym zakwasie.
Gwiazdą imprezy był kabaret „Widelec", który przyjechał do nas
aż Z Białegostoku i oprócz tego, że wieczorem dał wspaniały show
to uatrakcyjnił swoim udziałem mecz piłki nożnej.
Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy dobrze się bawili,
a poprzez zorganizowane konkursy i wystawy mogli poznać
zasoby lokalne terenu LGD.
Składamy serdeczne podziękowania drużynom, które wzięły
udział w turnieju, komisji sędziowskiej, wystawcom oraz
wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do
organizacji tej imprezy.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i artykułów przekazanych do publikacji przez KKW
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WYBORY SAMORZĄDOWE

Zasady głosowania w wyborach samorządowych
Wybory Wójta:
Oddając głos na karcie do głosowania należy postawić krzyżyk tylko przy nazwisku jednego kandydata.
Wybory do Rady Gminy:
Oddając głos na karcie do głosowania należy postawić krzyżyk przy nazwisku kandydata lub kandydatów, w zależności
od okręgu, i tak:
1. Okręg nr 1 Bogusławice 2 mandaty (krzyżyk przy 2 nazwiskach)
2. Okręg nr 2 Kruszyna, Łęg i Kijów 3 mandaty (krzyżyk przy 3 nazwiskach)
3. Okręg nr 3 Lgota Mała, Wikłów 2 mandaty (krzyżyk przy 2 nazwiskach)
4. Okręg nr 4 Teklinów, Widzówek, Pieńki Szczepockie 2 mandaty (krzyżyk przy 2 nazwiskach)
5. Okręg nr 5 Widzów 3 mandaty (krzyżyk przy 3 nazwiskach)
6. Okręg nr 6 Baby 1 mandat (krzyżyk przy 1 nazwisku)
7. Okręg nr 7 Jacków 2 mandaty (krzyżyk przy 2 nazwiskach)
Wybory do Rady Powiatu:
Wyborca głosuje tylko na określoną listę, stawiając krzyżyk obok nazwiska jednego z kandydatów.
Wybory do Sejmiku Wojewódzkiego:
Wyborca głosuje tylko na określoną listę, stawiając krzyżyk obok nazwiska jednego z kandydatów.

PONIŻEJ LISTA KANDYDATÓW DO RADY POWIATU I KANDYDATÓW NA WÓJTA GMINY ORAZ
LISTA KANDYDATÓW DO RADY GMINY
Kandydaci do Rady Powiatu
1. Henryk Jan Domagała - Lgota Mała
2. Karol Tomasz Drożdż - Lgota Mała
3. Zdzisław Piotr Koćwin - Lgota Mała
4. Krystyna Czesława Flis - Kruszyna
5. Marek Bogdan Gajosem - Kruszyna
6. Jacek Marian Jabłoński - Kruszyna
7. Szymon Tomasz Klekot - Kruszyna
8. Bogusław Stanisław Mielczarek - Kruszyna
9. Przemysław Tadeusz Plenik - Kruszyna
10 Jarosław Zbigniew Skóra - Kruszyna
11. Maciej Zasępa - Kruszyna
12. Grażyna Weronika Wąsikiewicz -Teklinów
13. Przemysław Przerada - Teklinów
14. Kazimierz Józef Musiał - Widzów
15. Jadwiga Zawadzka - Widzów
16. Agnieszka Dorota Kowalska - Widzów
17. Iwona Marianna Zatoń - Widzówek
Kandydaci na Wójta
1. Maj Tomasz - Lgota Mała
2. Pruciak Sławomir Michał - Lgota Mała
3. Zasępa Zbigniew Jacek - Wikłów
4. Zawadzka Jadwiga - Widzów
Kandydaci do Rady Gminy
Bogusławice
1. Stefanowski Jarosław - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
2. Reterski Łukasz - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
3. Poroszewski Maciej Roman - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Wyborcze Jadwigi Zawadzkiej
4. Ciesielski Jerzy Bogdan - Komitet Wyborczy Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Wsi
5. Dąbrowski Dariusz Tomasz - Komitet Wyborczy Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Wsi
6. Kowalski Henryk - Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólna Przyszłość”
7. Blukacz Barbara Agata - Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólna Przyszłość”
Łęg
1. Maciejewski Radosław Jan - Komitet Wyborczy Wyborców Warta Plus
2. Dobosz Janusz Roman - Komitet Wyborczy Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Wsi
Kruszyna
1. Krzypkowski Andrzej Stanisław - Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólna Przyszłość”
2. Zasępa Joanna Agnieszka - Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólna Przyszłość”
3. Wróbel Arkadiusz Michał - Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólna Przyszłość”
4. Wrona Andrzej Ryszard - Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Kruszyna
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UROCZYSTE OTWARCIE PRZYCHODNI LEKARSKIEJ W KRUSZYNIE
Marzanna Janeczek

Przebudowa i rozbudowa przychodni lekarskiej w Kruszynie, to kolejna z inwestycji, która wpisała się w długą
listę działań i osiągnięć władz gminy: wójta i radnych gminy Kruszyna. To za ich aprobatą udało się tak wiele zrobić w
„małej ojczyźnie” - gminie dla jej mieszkańców.
26 października miało miejsce uroczyste otwarcie przychodni lekarskiej w Kruszynie. Na uroczystość licznie
przybyli zaproszeni goście, wśród nich min.: Przedstawicielka Posła Krzysztofa Matyjaszczyka, Proboszcz Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Św. Macieja Apostoła w Kruszynie Ks. Dariusz Con, Dyrektor NFZ Śląskiego Oddziału
Wojewódzkiego w Częstochowie Henryka Stępień Rusecka, Rzecznik Państwowego Powiatowego Inspektoratu
Sanitarnego, Dyrektor NZOZ w Mykanowie Eugenia Brewczyńska, Dyrektor NZOZ w Kłomnicach Krzysztof Nadaj,
Dyrektor NZOZ w Starczy Andrzej Kubat, Dyrektor NZOZ w Kruszynie Pan Romuald Sitek, Radna Powiatu
Częstochowskiego Jadwiga Zawadzka, Wójtowie gmin ościennych, Prezes Banku Spółdzielczego w Mykanowie
Krystyna Skoczylas, Jacek Sikorski właściciel Apteki w Kruszynie, Pani Architekt Irena Czerwińska. Wykonawcy:
Właściciele Firmy BUDO-MAX w Częstochowie Pan Piotr Marks, Radosław Marks, Właściciel firmy MONTER Pan
Grzegorz Wąsowicz, oraz Kierownik robót elektrycznych Pan Sławomir Rek. Komendant Komisariatu Policji
w Kłomnicach Sławomir Desperak, Radni Gminy Kruszyna z przewodniczącym Rady Gminy Marianem Klekotem na
czele, Dyrektorzy placówek oświatowych gminy Kruszyna, Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kruszyna,
pracownicy urzędu gminy, pracownicy ośrodka zdrowia, mieszkańcy gminy i oczywiście gospodarze uroczystości:
Wójt Gminy Kruszyna Pan Bogusław Mielczarek oraz Zastępca Wójta Pan Zbigniew Zasępa.

Symbolem zakończenia budowy i oddania obiektu do użytku jest przecięcie wstęgi. Tak stało się i tym razem.
Prowadząca uroczystość Pani Małgorzata Wierzbicka do przecięcia wstęgi zaprosiła Wójta Gminy Kruszyna Pana
Bogusława Mielczarka i Przewodniczącego Rady Gminy Kruszyna Pana Mariana Klekota. Kiedy podwoje ośrodka
zdrowia oficjalnie zostały otwarte, Ksiądz Proboszcz Dariusz Con poświęcił obiekt.
Wszyscy mogli wejść do środka i oglądać nowe „oblicze” przychodni.
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Druga część uroczystości przeniosła się do budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Kruszynie. Tutaj odbyła się
konferencja odsłaniająca kulisy powstania i wdrożenia projektu w życie. W tym temacie głos zabrali wójtowie naszej
gminy: Pan Bogusław Mielczarek i Pan Zbigniew Zasępa.
Słowa uznania i podziękowań dla włodarzy gminy padały ze strony Dyrektora NZOZ w Kruszynie Pana Romualda
Sitka, przedstawicielki Posła Krzysztofa Matyjaszczyka, Radnej Powiatu Częstochowskiego Jadwigi Zawadzkiej,
Dyrektora NFZ Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Częstochowie Henryki Stępień Ruseckiej. Głos zabrał również
Właściciel Firmy BUDO-MAX w Częstochowie Pan Radosław Marks.

Równolegle z konferencją, w innej części szkoły odbywał się kurs udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie
w tym zakresie skierowane było głównie gimnazjalitów z terenu naszej gminy.
Gospodarze zadbali również o część artystyczną, którą przygotowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Kruszynie.
Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali gadżety w postaci parasoli, szczoteczek do zębów, notesów,
długopisów i słodyczy.
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LISTA KANDYDATÓW DO RADY GMINY

Ciąg dalszy ze str. 9

5. Włodarek Wojciech Wawrzyniec - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
6. Wilk Adam Włodzimierz - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
7. Frymus Grzegorz Mieczysław - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
8. Serwiak Paweł Krzysztof - Komitet Wyborczy Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Wsi
9. Mostowski Włodzimierz Szymon - Komitet Wyborczy Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Wsi
10. Małolepsza Dorota Teresa - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Wyborcze Jadwigi Zawadzkiej
11. Remisz Iwona Dorota - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Wyborcze Jadwigi Zawadzkiej
12. Rybak Edmund Zbigniew - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Wyborcze Jadwigi Zawadzkiej
13. Klekot Tomasz Stanisław - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Wyborcze Jadwigi Zawadzkiej
Wikłów
1. Jasak Wanda Elżbieta - Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólna Przyszłość”
2. Szpigiel Dorota Maria - Komitet Wyborczy Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Wsi
3. Kubik Aneta Stanisława - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Lgota Mała
1. Urbański Ryszard Witold - Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólna Przyszłość”
2. Domagała Wiesława Kazimiera - Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólna Gmina Wspólna Przyszłość”
3. Krawczyk Wanda Krystyna - Komitet Wyborczy Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Wsi
4. Dróżdż Agnieszka Katarzyna - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
5. Bartkowski Sebastian Jarosław - Komitet Wyborczy Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Wsi
6. Musiał Piotr Krzysztof - Komitet Wyborczy Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Wsi
Teklinów
1. Klekot Joanna Anida - Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólna Gmina - Wspólna Przyszłość”
2. Basińska Katarzyna Joanna - Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólna Przyszłość”
3. Wąsikiewicz Józef Maciej - Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólne Działanie”
Widzówek
1. Kruk Marek Marian - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Wyborcze Jadwigi Zawadzkiej
2. Zatoń Sławomira Małgorzata - Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólna Gmina - Wspólna Przyszłość”
Pieńki Szczepockie
1. Domagała Bronisław - Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólna Przyszłość”
2. Pokora Grzegorz - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Wyborcze Jadwigi Zawadzkiej
Widzów
1. Kokoszczyk Krzysztof Piotr - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
2. Wilk Łukasz Waldemar - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
3. Miara Damian - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
4. Wicińska Alina Małgorzata - Komitet Wyborczy Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Wsi
5. Stolarczyk Łukasz Andrzej - Komitet Wyborczy Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Wsi
6. Kosela Katarzyna Zuzanna - Komitet Wyborczy Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Wsi
7. Kosela Anna Dorota - Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólna Gmina - Wspólna Przyszłość”
8. Musiał Adam Edward - Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólna Gmina - Wspólna Przyszłość”
9. Dobrakowski Mariusz Piotr - Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólna Gmina - Wspólna Przyszłość”
10. Dyksy Andrzej Stanisław - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Wyborcze Jadwigi Zawadzkiej
11. Jędrzejkiewicz Jacek Jan Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Wyborcze Jadwigi Zawadzkiej
12. Jędrzejczyk Michał Daniel - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Wyborcze Jadwigi Zawadzkiej
13. Kubiak-Knaś Anna Maria - Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólna Przyszłość”
14. Rorat Stanisław Ryszard - Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólna Przyszłość”
15. Porada Stanisław Andrzej - Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólna Przyszłość”
16. Barski Radosław Jerzy - Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólne Działanie”
Baby
1. Łapeta Paweł Piotr - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
2. Woldan Teodozja Lidia - Komitet Wyborczy Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Wsi
3. Stadnik Sylwia Iwona - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Wyborcze Jadwigi Zawadzkiej
4. Kaniowska Monika Maria - Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólna Przyszłość”
5. Kulej Stanisław - Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólna Gmina - Wspólna Przyszłość”
Jacków
1. Kołaczkowski Roman Jan - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
2. Majchrzak Łukasz Michał - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
3. Sławetny Kazimierz Piotr - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Wyborcze Jadwigi Zawadzkiej
4. Tyczka Jarosław Włodzimierz - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Wyborcze Jadwigi Zawadzkiej
5. Klekot Marian Andrzej - Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólna Przyszłość”
6. Knaś Julian Włodzimierz - Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólna Przyszłość”
7. Włodarek Janusz Marcin - Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólna Gmina - Wspólna Przyszłość”
8. Pioruńska Aneta - Komitet Wyborczy Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Wsi
9. Wilk Rafał Jan - Komitet Wyborczy Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Wsi
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Postaw na WSPÓLNĄ PRZYSZŁOŚĆ
Dostrzegając i pozytywnie oceniając zachodzące w gminie przemiany, postanowiliśmy utworzyć Komitet
Wyborczy Wyborców WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ. Chcemy aby wybrane w wyborach w dniu 21 listopada władze
samorządowe odpowiedzialnie i z równie dobrym skutkiem wypełniały powierzone im zadania.
W skład Komitetu weszli: Krystyna Góra (Pełnomocnik Komitetu), Barbara Blukacz, Wanda Jasak, Julian
Knaś, Mirosław Maciejewski, Andrzej Wrona i Joanna Zasępa.
KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ zgłosił kandydata na Wójta Gminy Kruszyna - Zbigniewa Zasępę,
pełniącego obecnie funkcję Zastępcy Wójta Gminy. Nasz kandydat posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe,
doświadczenie w pracy samorządowej oraz praktyczne umiejętności, niezbędne do sprawnego zarządzania gminą.
Kandydatami do Rady Gminy zgłoszonymi we
wszystkich okręgach wyborczych są:
- w Babach: Monika Kaniowska (nazwisko rodowe
Łapeta),
- w Bogusławicach: Barbara Blukacz i Henryk Kowalski,
- w Jackowie: Marian Klekot i Julian Knaś,
- w Kruszynie: Andrzej Krzypkowski, Arkadiusz Wróbel
i Joanna Zasępa,
- w Wikłowie i Lgocie Małej: Wanda Jasak, Ryszard
Urbański
- w Teklinowie i Pieńkach Szczepockich: Katarzyna
Basińska i Bronisław Domagała,
- w Widzowie: Anna Kubiak-Knaś, Stanisław Porada
i Stanisław Rorat.
Wytypowane osoby reprezentują zróżnicowane
grupy zawodowe i wiekowe, znają problemy Gminy, mają
pomysły na ich rozwiązywanie.
Stawiamy na ludzi doświadczonych, którzy
sprawdzili się w działalności publicznej jako radni, sołtysi,
działacze sportowi. Wśród kandydatów są również osoby młode, niepełniące dotychczas żadnych funkcji, ale aktywne,
godne zaufania, chcące służyć mieszkańcom Gminy.
Dziękujemy Mieszkańcom Gminy za poparcie wyrażone podpisami list naszych kandydatów oraz prosimy
o oddanie na nich głosów 21 listopada.
Popieramy Bogusława Mielczarka kandydującego do Rady Powiatu Częstochowskiego, z listy SLD. Jest to
najlepszy kandydat na radnego powiatowego, tak pod względem merytorycznym jak również w układzie łączącym we
wspólny okręg wyborczy Gminę Kruszyna z Gminą Mykanów. Tylko osoba mogąca uzyskać skoncentrowane poparcie
naszych mieszkańców, ma szansę pokonać kontrkandydatów z posiadającego trzykrotnie więcej wyborców
Mykanowa.
Przygotowaliśmy kompleksowy i realny program rozwoju gminy na nadchodzącą kadencję, zapewniający
poprawę warunków życia we wszystkich miejscowościach, równomierną rozbudowę infrastruktury gminnej,
tworzenie klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości.
W kadencji 2010 - 2014 zapewnimy:
- dokończenie kanalizacji sanitarnej w Jackowie i Babach oraz przygotowanie i rozpoczęcie w kolejnych wsiach;
- budowę sali gimnastycznej w Widzowie, boiska przyszkolnego w Lgocie Małej i świetlicy wiejskiej w Teklinowie;
- adaptację remizy strażackiej w Kruszynie na potrzeby Orkiestry Dętej;
- rozbudowę oświetlenia drogowego w Bogusławicach, Kruszynie, Babach, Jackowie, Widzowie, Widzówku,
Teklinowie, Lgocie Małej i Łęgu;
- modernizację dróg gminnych, budowę chodników oraz parkingów przy szkołach, remizach i innych obiektach
publicznych;
- utrzymanie obecnej sieci szkół, poprawę ich estetyki i wyposażenia;
- utworzenie Gminnego Domu Kultury;
- zwiększenie nakładów na wyposażenie ochotniczych straży pożarnych;
- pozyskiwanie unijnych i krajowych środków pomocowych;
- wspomaganie działalności Klubów Sportowych, Strażackiej Orkiestry Dętej i innych Stowarzyszeń;
- politykę podatkową uwzględniająca poziom życia mieszkańców i jednocześnie przyjazną dla inwestorów;
- rozwiązania komunikacyjne łagodzące skutki planowanej przebudowy DK-1 na autostradę;
- współdziałanie z Powiatem Częstochowskim w modernizacji dróg powiatowych (drogi: Kruszyna - Widzów i Wikłów
Lgota Mała Widzów);
- wspieranie inicjatyw odbudowy rowów odwadniających.
Opowiadasz się za zrównoważonym rozwojem gminy - głosuj na WSPÓLNĄ PRZYSZŁOŚĆ.
Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i artykułów przekazanych do publikacji przez KKW
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Pożegnanie lata...
Grażyna Wąsikiewicz

Koniec tegorocznego kapryśnego lata. Strugi deszczu, trudny
do zniesienia upał i tak na zmianę ale wrzesień to miesiąc
rozpoczynający jesień.
Właśnie na ostatnią niedzielę września stowarzyszenie „Stowarzyszenie
Wspólne Działanie Miejscowości Teklinów i Pieńki Szczepockie”
zaplanowało inną formę rodzinnego pożegnania z latem wycieczkę
szlakiem „Orlich Gniazd”.
26 września godzina 7.45 do autokaru wsiada 46 osób . Dzieci, rodzice
wszyscy z uśmiechem na twarzy. Na wycieczkę jadą nie tylko
mieszkańcy Teklinowa i Pieniek Szczepockich, ale także rodziny
z Widzowa i Lgoty Małej. Ruszamy w drogę a po szybie spływają krople
deszczu. Nam jednak to nie przeszkadza, jak już kiedyś wcześniej
stwierdziliśmy „nam deszcz nie straszny...”.
Na obrzeżach Częstochowy wsiada Pan Cezary pilot naszej wycieczki
i od razu opowiada ciekawe rzeczy, o których większość z nas nie miała pojęcia pomimo, że mieszkamy w tej okolicy.
Dojeżdżamy do Ogrodzieńca, deszcz przestał padać i nawet nieśmiało słoneczko wyjrzało spoza chmur.
Wszyscy uczestnicy wycieczki z zachwytem oglądają ruiny zamku
i słuchają z zaciekawieniem opowieści przewodnika.
Wracamy do autokaru. Po drodze grillowany serek, kawka, lody i znowu
parę kropli deszczu.
Wygląda jakby ten deszczyk nas poganiał i mówił jedźcie dalej.
Jedziemy, dojeżdżamy do Rzędkowic i ruszamy na pieszą wyprawę
w kierunku Skał Rzędkowickich charakterystycznych ostańców. Już
przy pierwszych skałach oczom naszym ukazuje się niesamowity widok
przylepionych do skał postaci. To amatorzy wspinaczki górskiej
korzystają z dobrodziejstwa ostatnich letnich promieni słonecznych.
Robimy pamiątkowe grupowe zdjęcie i wracamy do autokaru. Słońce
znowu kryje się za chmurami i spada parę kropli deszczu.
Jedziemy do Bobolic, gdzie były senator Lasecki rekonstruuje jeden
z zamków królewskich na szlaku „Orlich Gniazd”. Na dziedziniec zamku
wchodzimy przez skalną bramę Laseckich. Na dzień dzisiejszy prace
rekonstrukcyjne są w końcowej fazie.Widok niesamowity.
Kolejny punkt naszej wyprawy to ruiny zamku w Mirowie, budowli
niemalże bliźniaczej z tą w Bobolicach ale jakże odmienny wygląd
przedstawiającej.
I właśnie tu w Mirowie robimy sobie dłuższą przerwę. W gościnnym
„Orliku” zjadamy objad a za oknami deszczyk kap... kap...
Parę minut odpoczynku i ruszamy do Leśniowa, gdzie wciąż bije źródło...
Deszcz już nie pada, przewodnik opowiada nam historię Sanktuarium
Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin.
Zaopatrzeni w wodę ze źródełka leśniowskiego i leśniowskie słodycze
zmierzamy do ostatniego punktu naszej wyprawy do ruin zamku w
Olsztynie. Po drodze jeszcze kilka ciekawostek przekazanych przez
przewodnika na temat mijanego Złotego Potoku.
W ostatnich promieniach słońca zatrzymujemy się u podnóża ruin zamku
w Olsztynie. Część grupy
zatrzymuje się na dole aby posłuchać muzyki a najbardziej wytrwali
wspinają się na sam szczyt wzniesienia między sterczące ruiny zamku
i tu kolejna niesamowicie ciekawa historia opowiedziana przez naszego
przewodnika.
Czas nieubłaganie pędzi do przodu i niestety pora wracać do domu.
W Częstochowie Pan Cezary nas opuszcza żegnany brawami
uczestników.
Zgodnie z planem o godzinie dziewiętnastej autokar zatrzymuje się
w Teklinowie przy placu zabaw.
To było naprawdę udane rodzinne pożegnanie lata, a te parę kropli
deszczu wyznaczało nam tempo i spadało wtedy gdy już byliśmy
w autokarze.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za piękne wspólnie spędzone
chwile.
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Kończymy kadencję 2006 - 2010
Mój kadencyjny program wyborczy deklarował
kontynuację zrównoważonego rozwoju terenu gminy. Bez
preferowania ale też i pomijania którejkolwiek miejscowości
albo grupy społecznej.
Dobiegają końca cztery lata, w których z woli
Wyborców, przypadło mi pełnić funkcję Wójta Gminy. Można
już podjąć próbę podsumowania. O niektórych efektach
zdążyliśmy zapomnieć bo służą mieszkańcom od dawna,
niektóre od teraz, inne jeszcze osiągnięte zostaną wkrótce. Są
niestety i takie, których do końca 2010 r. już nie osiągniemy,
mimo należytych starań i wysiłków.
Lata 2006-2010 to kadencja z przeszkodami.
W 2008 roku gminę nawiedziła trąba powietrzna, niszcząc
prawie 100 budynków w dwóch wsiach. W bieżącym roku
przeżyliśmy klęskę powodzi. Kilkadziesiąt budynków
zalanych lub podtopionych, straty w produkcji rolnej,
w infrastrukturze gminnej. Akcja ratownicza, likwidacja
skutków klęski to dodatkowe środki, których zabraknie gdzie
indziej. To ogrom prac organizatorskich, logistycznych
realizowanych przez urzędników oderwanych bieżących
spraw. To także problem czasu, którego potem zabraknie na
realizację planowanych zadań.
Mimo wszystko możemy mieć satysfakcję. Program
wyborczy sprzed czterech lat zrealizowany został
zadawalająco.
Budżet.
Dochody wzrosły z 9mln 972tys. w 2006r do 14mln 425tys.
w 2010r. Wydatki z niespełna 10mln do 19.4mln.
Wzrośnie też zadłużenie z 1,9mln do 3,8mln tj. z 19,4% do
27,1% dochodów. Po drodze były oczywiście zarówno spłaty
jak i istotne umorzenia zaciągniętych kredytów. Zbliżamy się
dopiero do połowy ustawowego limitu długu i w przyszłości nie
powinno być niepokojów o stan finansów i
zdolność
kredytową gminy. Przez cztery lata budżet zasiliło 7,5mln
bezzwrotnych środków pomocowych.
Kanalizacja;
zakończone zadanie Osiedle Widzów i część Teklinowa.
W trakcie - Jacków Baby wraz z modernizacją technologii
odwadniania osadu w oczyszczalni ścieków. Łączny efekt 215
przyłączy do posesji, 8,2km sieci grawitacyjnej i tłocznej, dwie
przepompownie ścieków, dwa przejścia pod torami PKP.
Wartość 8,6mln zł, w tym środki pomocowe 3,08mln i 4,0mln
preferencyjna pożyczka z WFOŚiGW.
Przygotowana dokumentacja na kanalizację przysiółka
Jacków Pustkowie i pętli Jacków-Baby przez wieś.
Drogi
Gmina udzieliła pomocy finansowej powiatowi
częstochowskiemu i powiatowi radomszczańskiemu
w wysokości 1,67mln zł. Wsparto tymi środkami modernizację
15km dróg powiatowych na terenie gminy i 0,9km na terenie
gm. Radomsko.
Przebudowanych zostało 9 km dróg gminnych. Do końca roku
przewidujemy jeszcze modernizację i naprawę
popowodziową dalszych 3,2km.
To łącznie ponad 28 km nowych nawierzchni i nie da
się tego nie odczuć jeżdżąc po gminie.
Modernizacja oświetlenia ulicznego.
Zdemontowano przestarzałą infrastrukturę oświetleniową
z przeznaczeniem na złom. Zainstalowanych zostało 581
nowych lamp, energooszczędnych i o wysokiej wydajności
świetlnej. Dobudowano 52 nowe punkty oświetleniowe
w obszarach zabudowanych miejscowości. Koszty - prawie
900tys. zł.
Wodociąg gminny
Dobudowa trzech niewielkich odcinków w Kijowie i Widzowie
kosztem 65 tys. zł.
Wybudowano nowe ujęcie wody
i włączono w układ technologiczny wodociągu. Wydatnie
poprawiła się jakość wody, podwoiła się wydajność ujęcia.
Koszty - 458tys.zł

Ochrona ppoż.
Wyremontowane zostały remizy w Bogusławicach, Jackowie
i Łęgu. Zakupiono samochód gaśniczy dla OSP w Kruszynie.
Dofinansowanie inwestycji i remontów wyniosło 300tys. zł.
Na koszty bieżącego funkcjonowania jednostek wydajemy
rocznie 180tys. zł, w 2006r było to tylko 100 tys.
Oświata
W porównaniu do 2006r zmniejszyła się o 100 liczba dzieci
w wieku szkolnym. Systematycznie zwiększają się koszty
osobowe i rzeczowe placówek. Roczny koszt funkcjonowania
gminnej oświaty wzrósł z 3, 95mln do 6,07mln. Dopłata Gminy
do subwencji wzrosła w tym czasie z 1mln do 2,5mln rocznie.
W kadencji utrzymano jednak istniejąca sieć szkolną co było
jednym z podstawowych punktów programu wyborczego.
Wykonano modernizację jednej kotłowni szkolnej, remont
drugiej, wymianę stolarki okiennej w 4 placówkach, remonty
dachów, elewacje, wymianę instalacji elektrycznej, nowy
węzeł sanitarny w Widzowie, bieżące uzupełnianie
wyposażenia, w tym także sprzętu komputerowego.
Sport, rekreacja
Kosztem 100tys.zł wybudowano trybuny na boisku
w Widzowie (200 miejsc). Przygotowano kolejny etap
rozbudowy, zapewniając dofinansowanie zewnętrzne.
Kosztem 228tys zł powstało 7 ogólnodostępnych placów
zabaw dla dzieci oraz
boisko przyszkolne do małych gier w Jackowie .
Zagospodarowano wyrobisko w Bogusławicach, urządzając
tam dwa boiska trawiaste, i mały teren rekreacyjny. Koszt
451tys. Zł. Kończymy budowę Orlika w Kruszynie wartości
1mln zł.
Przebudowa Ośrodka Zdrowia
Rozbudowano i zmodernizowano istniejący budynek Ośrodka
Zdrowia w Kruszynie uzyskując 107m 2 dodatkowej
powierzchni użytkowej, dostęp niepełnosprawnych, wyższy
standard starej części, parkingi, elewacja. 1,1mln zł.
Pozostała bez realizacji sala gimnastyczna przy szkole
w Widzowie. Jest przygotowana dokumentacja. Niestety,
projekt wartości 5mln zł nie uzyskał dotacji. Musi oczekiwać na
kolejny konkurs.
Przygotowane zostało także kilka projektów do
realizacji na rok następny. Niektóre mają już zapewnione
dofinansowanie zewnętrzne, inne oczekują dopiero na taką
decyzję. Są to:
• scena na boisku w Widzowie i rozbudowa trybun,
• modernizacja ul. Strażackiej i ul. Spadek w Kruszynie,
• boisko przyszkolne w Lgocie Małej,
• budowa świetlicy wiejskiej w Teklinowie,
•remonty remiz OSP w Kruszynie, Łęgu, Bogusławicach,
Jackowie,
• utwardzenia placu przed cmentarzem w Kruszynie,
•Modernizacja dróg transportu rolnego Widzów-Pustkowie,
Bogusławice-Kolonia,
Ta niepełna przecież lista daje podstawy do stwierdzenia, że
należycie zdyskontowaliśmy kredyt zaufania, otrzymany od
wyborców przed czterema laty.
To wszystko nie wzięło się znikąd. Podwojenie
wydatków budżetowych i szereg zadań skreślonych z listy
spraw do załatwienia to nie deus ex machina. To wynik
codziennej, ciężkiej pracy, wysiłku zespołu pracowników,
zabiegów, zachodów.
Serdecznie dziękuję za wkład w kadencje sukcesu
wszystkim, którzy się do niego przyczynili. W szczególności
składam publicznie podziękowania za współpracę
Zbigniewowi Zasępie - długoletniemu mojemu zastępcy,
architektowi i koordynatorowi zadań inwestycyjnoremontowych, byłemu Skarbnikowi Gminy i aktualnej
Skarbniczce - dzielnie radzących sobie z finansami gminy,
wszystkim bez wyjątku pracownikom Urzędu Gminy,
kierownikom i pracownikom innych jednostek
organizacyjnych gminy, dyrektorom szkół i przedszkoli,
nauczycielom, druhom strażakom, którym aura nie poskąpiła
zajęcia. Serdeczne podziękowania składam sołtysom za
VERTE
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wkład w realizację zadań gminy. Dziękuję Przewodniczącemu Rady Gminy, Paniom i Panom Radnym za inspirację i doping, za
wsparcie, za rozsądne i mądre decyzje w najważniejszych sprawach.
Życzę wszystkim, angażującym się w gminne sprawy zawodowo lub społecznie, aby ich działania zawsze były pozytywnie przyjęte
i ocenione przez mieszkańców, którym służymy.
Podjąłem decyzję o niekandydowaniu na Wójta Gminy w nadchodzących wyborach. Czas przekazać sprawy gminy
w młodsze, sprawniejsze ręce. Pozostanę jednak obserwatorem życia społeczno-gospodarczego w gminie. Swoją osobę stawiam
do dyspozycji wyborców. Tym razem w roli kandydata do Rady Powiatu Częstochowskiego. Jeśli zdecydujecie powierzyć mi mandat
radnego i tym razem nie zawiodę w bojach i utarczkach o interesy naszej społeczności.
Pozostaję z nadzieją, że dzięki zbiorowej mądrości wyborców, funkcję Wójta Gminy powierzymy najlepszemu
kandydatowi, posiadającemu znajomość specyfiki samorządu i dającemu rękojmię kontynuacji wypracowanego już pro
rozwojowego trendu.
Wójt Gminy Kruszyna - Bogusław Mielczarek

Konkurs szachowy
Karol Dróżdż
Kolejną odsłonę kącika szachowego rozpocznę od przedstawienia
zwycięzców i rozwiązań z ostatnich numerów naszego biuletynu.
Poprawne odpowiedzi na pytania z numeru 23 to: 1) posunięcia
czarnych Wd8, Wd1# czyli wygrywają w dwóch ruchach; 2) białe
wykonują ruch Kd6, następnie Ke5 i w pełni chronią swojego pionka,
dzięki któremu wygrywają w następnych ruchach; 3) białe
wygrywają jeżeli wykonają pierwszy ruch Ke5, aby w drugim
posunięciu wykonać Ke4, a następnie zbić czarnego pionka.
Zwycięzcą tego numeru okazał się Adam Dobrakowski z Gimnazjum
w Widzowie. W numerze 24 umieściłem cztery zadania, oto
rozwiązania: 1) partia zakończy się wygraną białych, jeżeli
rozpoczną one ruchem Kg1 i tym samym w następnych
posunięciach dadzą ochronę swojemu pionkowi, a po jego
przemianie wynik partii jest już przesądzony; 2) białe wygrają w
trzech ruchach, rozpoczną pionem g5 bijąc w drugim posunięciu
czarnego pionka i tylko czekają na ruch czarnych Ka8 kończąc
Wa6#; 3) białe wykonają Kc7, potem Ha2# czyli w dwóch
posunięciach dają mata przeciwnikowi; 4) białe wygrają w dwóch
posunięciach: Gd6, a następnie Gc6#. Nagrodę odbierze po raz
kolejny Adam Dobrakowski z Gimnazjum w Widzowie. Numer 25
zawierał 10 zadań, do których pasują następujące rozwiązania: 1)
ustawienie czarnych jest niepoprawne zamieniono skoczki
z gońcami; 2) białe wygrywają w jednym ruchu po: f:e6, Wf7#; 3)
białe nie mogą wykonać roszady krótkiej, ponieważ wieża wykonała
ruch, długiej także nie z powodu atakowania pola b1, czarne z
podobnego powodu (atakowane pole c8) nie mogą wykonać
roszady długiej, ale krótką już mogą wykonać; 4) skoczka można
postawić w czterech ruchach na polu a8 np.: Sd4, Sb5, Sc7, Sa8; 5)
nie istnieje ruch białym pionem, po którym czarne nie mogłyby go
zbić; 6) skoczek bije czarne pionki: S:c3, S:d5, S:f4, S:d3, S:f2, S:g4,
S:e5 czyli w 7 posunięciach; 7) biały pionek bije wszystkie czarne
pionki w czterech posunięciach: e4, e:f5, f:g6, g:h7; 8) tak, można
szachować czarnego króla po wykonaniu przez białe roszady
krótkiej co jest traktowane jako ruch królem; 9) czarne mogą
szachować białego króla po przestawieniu skoczka np. na pole c5 i
wtedy szachują wieżą, która stoi na polu e7; 10) białe powinny
wykonać ruch Gc3+, wtedy czarny król może tylko uciekać, białe
natomiast już w drugim posunięciu biją hetmana gońcem.
Wylosowanym zwycięzcą tego konkursu została uczennica Zespołu
Szkolno Przedszkolnego w Lgocie Małej Karolina Kluska. Jak
poprzedni numer 26 także posiadał aż 10 zadań lecz wystarczyło
udzielić tylko 5 poprawnych odpowiedzi, aby wziąć udział w
losowaniu nagród. Oto odpowiedzi to zadań z numeru 26: 1) bierki
białe powinny być ustawione na liniach 1 i 2, a czarne na liniach 7 i 8;
2) goniec osiągnie swój cel w trzecim posunięciu, np. Wh7, Ga2,
Wf7, Gd5, Wb7, Gg8; 3) Se2, Sc2; 4) czarnego hetmana można
przesunąć na pola: g5, f6, e7, b4, h2; 5) białe mogą szachować
gońcem, który stoi na polu g1 wykonując posunięcie królem
odsłaniające przekątną na której działa goniec np. Ke2+, białe mogą
szachować pionkiem b4+ lub wieżą po ruchu g6+ albo gońcem po
Ge7+ czy Gd4+; 6) czarne mogą bronić się przed szachem np.
ucieczką Ke8 lub zastawić przekątną wieżą We6, pionkiem f5, czy
skoczkiem Sf5 lub Se6; 7) czarne stracą hetmana już w drugim
ruchu, ponieważ po białych c5+ czarne biją białego pionka lub
uciekają królem w każdym przypadku w drugim ruchu bity jest
hetman albo przez pionka c:b6 albo przez wieżę W:c5; 8) Gf3+
i czarne zdobywają przewagę, ponieważ białe mogą tylko ratować
się ucieczką króla, a czarne zbijają wieżę G:d5; 9) czarny król ucieka
na g3, białe biją hetmana G:h5, ale przewagi nie zdobywają, czarne
grają Wa1+ i po obronie gońcem Gd1 kończą grę W:d1#; 10) to
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zadanie było czysto teoretyczne, oczywiście aby przewagę zdobyły
czarne, białe musiałyby stracić wieżę lub czarne musiałyby dokonać
przemiany pionka na hetmana. Konkurs z numeru 26 wygrała
Monika Błasiak z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lgocie Małej.
Wszystkie wydania konkursu szachowego można śledzić na stronie
http://www.kruszyna.com w zakładce „informacje", a następnie
„Głos Gminy", gdzie umieszczone są wszystkie numery naszego
biuletynu.
W dalszym ciągu zachęcam wszystkich z terenu naszej gminy do
udziału w konkursie oraz do zgłaszania woli uczestniczenia
w planowanym turnieju szachowym bez ograniczenia wiekowego,
oczywiście z podziałem na kategorie w zależności od liczby
zgłoszonych uczestników (planowany termin turnieju szachowego
to przełom roku 2010/2011).
Ponieważ dzisiaj umieściłem rozwiązania z kilku poprzednich
konkursów, dlatego też postanowiłem dać szansę graczom na
przeanalizowanie ich oraz spróbowania się w tworzeniu zadań
szachowych.
Zadanie 1: Proszę samodzielnie wymyślić jedno zadanie szachowe.
Drugim zadaniem będzie
proste pytanie zagadka.
Zadanie 2: Na rysunku
przedstawiono sytuację po
ruchach: 1. d2, d5; 2. Hd3, Hd6;
3. Hh3, Hh6 czyli inaczej
mówiąc ruch białych był
naśladowany przez czarne
(odbicie lustrzane). Proszę
napisać kto wygra partię (jakim
posunięciem) jeżeli
rozpoczynały białe? Czy jeżeli
założylibyśmy teoretycznie, że
partię rozpoczynają czarne to
czy wynik ulegnie zmianie?
Regulamin konkursu
Organizatorem konkursu jest Pan Karol Dróżdż przy współpracy
z GBP w Kruszynie.
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich osób zamieszkujących
teren Gminy Kruszyna, niezależnie od wieku.
Odpowiedzi na zadania należy wysyłać na kartkach pocztowych na
adres:
Gminna Biblioteka w Kruszynie, ul. Kmicica 5,42-282 Kruszyna
z dopiskiem „Konkurs szachowy"lub pocztą elektroniczną na adres:
konkursszachykruszyna@interia.pl nadając wiadomości temat
„Konkurs". Należy w liście podać swoje imię i nazwisko, nazwę
szkoły oraz klasę, do której się uczęszcza (dotyczy uczniów).
Przyjęcie listu wysłanego pocztą elektroniczną zostanie
potwierdzone wiadomością zwrotną.
Każdy uczestnik podczas losowania jest reprezentowany przez
jeden los, nie dopuszcza się wysyłania kilku listów z odpowiedziami
na te same pytania.
Prawidłowe wykonanie zadania uznaje się wtedy, gdy uczestnik
konkursu poda poprawne odpowiedzi na wszystkie postawione
pytania umieszczone w danym numerze „Głosu Gminy".
Termin nadsyłania odpowiedzi mija 30 listopada 2010 roku.
Po sprawdzeniu poprawności nadesłanych odpowiedzi przez
specjalną komisję, zostaną one dopuszczone do losowania.
Zwycięzcy zostaną wymienieni z nazwiska, imienia, nazwy szkoły
oraz klasy (dotyczy uczniów) w jednym z następnych wydań „Głosu
Gminy".
Wyniki konkursu ogłoszone przez organizatora są ostateczne.
Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany
regulaminu konkursu.
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„71 rocznica „Krwawego Poniedziałku ”w Kruszynie

Paweł Klekot,Marzanna Janeczek

W dniu 29 sierpnia 2010r. pod Pomnikiem Pamięci
w Kruszynie odbyła się uroczystość upamiętniająca
wydarzenia 4 września 1939r. i z 29 sierpnia 1863r. Myślę, że
przytoczone poniżej przemówienie okolicznościowe
wygłoszone przez dyrektora tutejszego gimnazjum - p. Pawła
Klekota, będzie znakomitą powtórką z historii i doskonale
przybliży nam wydarzenia tamtych dni.
„Co roku spotykamy się tu wszyscy, aby oddać cześć
bohaterom, którzy poświęcili swoje marzenia walcząc o wolną
ojczyznę. Często musieli złożyć ofiarę z własnego życia,
abyśmy dzisiaj mogli szczęśliwie żyć w wolnym kraju.
Stoimy na tle obelisku z dwoma orłami i tablicami po bokach.
Tablice te upamiętniają dwa wydarzenia: jedno związane
z powstaniem styczniowym, a drugie z początkiem II wojny
światowej.
Te dwa zdarzenia łączy postawa patriotyczna naszych
przodków, ich zaangażowanie, ofiara i bezgraniczne
poświęcenie.
Dzisiaj naszą uroczystość uhonorował nestor rodu generała
Taczanowskiego - p. Andrzej Taczanowski. Z tej okazji pragnę
odwołać się do wydarzeń, które miały miejsce - tu 147 lat temu.
W końcu sierpnia 1863 przedostała się pod Kruszynę
słynna, blisko 1000 - konna brygada powstańców
wielkopolskich. Dowodzona przez generała Edmunda
Taczanowskiego, odniosła wcześniej wiele sukcesów.
Powstańcy w sile około 3 tys. ludzi przybyli do Kruszyny
z Sędziejowic 28 sierpnia. Sztab zatrzymał się w pałacu
Lubomirskich, a pozostali rozbili się w Kruszynie
i w okolicznych wioskach. Tam dowódca dowiedział się, iż 40
kozaków odprowadza z Częstochowy do Piotrkowa inspektora
dróg żelaznych, kpt. De Witte'a. Wydał rozkaz zaatakowania
ich. Napierany De Witte, po dotarciu do Kłomnic, telegraficznie
powiadomił dowództwo w Częstochowie, o siłach oddziałów
powstańczych w okolicy Kruszyny i Borowna. Przewidując
dotarcie rosyjskich posiłków, gen. Taczanowski w nocy 29
sierpnia postanowił wyruszyć do Koniecpola. Natknął się na
nieprzyjaciół i nie mogąc ocenić siły wroga, zaczął wycofywać
swoich ludzi w kierunku północno wschodnim.
W międzyczasie nadeszła z Kłomnic pomoc dla wojska
rosyjskiego. Gen. Taczanowski wydał rozkaz wycofania się do
Nieznanic i Zdrowej. Piechota płk. Franciszka Kopernickiego
oraz kosynierzy uformowali linię bojową. Tymczasem Rosjanie
zajęli Witkowice i stanęli pod Nieznanicami. Walka
w Nieznanicach trwała kilka godzin. Kopernicki atakował z dwu
stron od Częstochowy i Kłomnic. Wycofał się w stronę
miejscowości Zdrowa. Niestety oddziały rosyjskie podążające
z pomocą, pod dowództwem płk. Klodta i płk. Bremsena,
wspólnie z pozostałymi oddziałami otoczyły polskie oddziały.
Powstańcy zostali pokonani 29 sierpnia, czyli dokładnie dzisiaj
czcimy ich 147 rocznicę ofiarnej walki.
W bitwie kruszyńskiej zginęło ponad 60 powstańców, około
100 zostało rannych, a ponad 50-u dostało się do niewoli.
Na miejscowym cmentarzu, tuż za bramą, znajduje się
zbiorowa mogiła poległych w tej bitwie powstańców. Na niej
alegoryczny pomnik Matki Polki oraz tablica z datami bitew
brygady gen. E. Taczanowskiego.
W tym momencie warto przypomnieć - kim był gen.
Edmund Władysław Maksymilian Taczanowski?
Generał urodził się 23 listopada 1822 w Wieczynie koło
Pleszewa. Pochodził z rodziny ziemiańskiej. Był synem Józefa
herbu Jastrzębiec i Katarzyny z Hersztopskich. Kształcił się
w poznańskim Gimnazjum św. Marii Magdaleny, następnie
w szkole artylerii, którą ukończył w stopniu podporucznika.
Po kilkuletniej służbie opuścił armię pruską na własną prośbę
w 1846. Już wcześniej nawiązał kontakt ze spiskiem
planującym powstanie w Wielkopolsce. Po dymisji z wojska,
działał, jako kurier powstańczy na południu Wielkopolski
i wkrótce został aresztowany (12 lutego 1846) i osadzony
w Forcie Winiary. Przebywał w więzieniu do grudnia 1847.

W 1848 uczestniczył w walkach powstańczych.
Dowodził oddziałem artylerii pod Pleszewem. Po rozbiciu
powstańców ponownie trafił do więzienia, tym razem
w twierdzy w Kostrzynie. Został zwolniony w marcu 1849
i wyjechał do Genewy, potem do Turynu i Rzymu. Walczył
w szeregach armii republikańskiej Giuseppe Garibaldiego.
W czasie walk został ranny i dostał się do niewoli francuskiej.
Po zwolnieniu powrócił do Wielkopolski.
W okresie poprzedzającym wybuch powstania styczniowego
przygotowywał potencjalnych uczestników walki zbrojnej
poprzez Bractwo Kurkowe i Bractwo Jedności. Zaangażował
się aktywnie w walki powstańcze. Komitet Działyńskiego
wyznaczył go na dowódcę jednego z oddziałów ochotniczych.
Taczanowski przystąpił do jego organizacji w okolicach
Pleszewa, ale został zaskoczony przez wojsko pruskie i rozbity
w lesie sławoszewskim. Nie poddał się. Zebrał część swoich
żołnierzy oraz nowych ochotników i sformował kolejny
oddział, z którym odniósł zwycięstwo pod Pyzdrami
(29 kwietnia 1863) i zajął Koło. Został rozbity przez Rosjan
8 maja w bitwie pod Ignacewem.
Pod koniec maja 1863 Rząd Narodowy mianował
Taczanowskiego dowódcą wojsk województwa kaliskiego
i mazowieckiego oraz awansował do stopnia generała.
Prowadził on walki ze zmiennym szczęściem. Walczył pod
Łaskiem, Goszczanowem, Czepowem, Pęcherzewkiem,
Sędziejowicami.
Po klęsce wojsk pod Kruszyną, wyjechał do Francji,
potem do Turcji. Tam szukał poparcia dla pomysłu stworzenia
polskich oddziałów walczących o niepodległość.
Z emigracji do Polski wrócił po 5 latach. Mieszkał początkowo
w Krakowie, a po amnestii władz pruskich powrócił do
Wielkopolski i osiadł w swoim majątku w Choryni, gdzie
mieszkał do końca życia.
Z małżeństwa z Anielą z Baranowskich miał czterech synów
(Stefana, Stanisława, Józefa, Władysława) i dwie córki
(Katarzynę i Anielę).
Gen. Edmund Taczanowski zmarł 14 września 1879
w Choryni. Prochy Generała zostały przewiezione w 1938 r. na
Cmentarz Wojskowy na Powązki w Warszawie.
Generał Edmund Taczanowski był wzorowym
dzieckiem swoich czasów. Patrząc z dziejowej perspektywy
możemy Go śmiało nazwać pokoleniowym spadkobiercą
ideałów romantycznych. Przykład Edmunda Taczanowskiego
dowodzi tego, że odziedziczone po swoich ojcach dziedzictwo,
wypełnł w sposób godny szacunku.
Pokolenie Edmunda Taczanowskiego to pokolenie tragiczne.
Ludzie Ci przyszli na świat długo po wymazaniu
Rzeczpospolitej Obojga Narodów z map świata, a umierali,
bardzo często, na długo przed tym, nim Polska na mapach
świata znów zaistniała.
Walczyli, żyli i umierali dla idei.
Zatem dziś, w 147 rocznicę walk powstańców kochający nade
wszystko Ojczyznę, Ojczyznę, która żyła tylko w sercach
i umysłach ludzi, schylmy czoła, czcząc pokolenie, które
w swoich dłoniach przeniosło iskrę wolności, wolności, o którą
walczyło dla nas, wolności, którą My możemy się cieszyć.
Naszą wdzięczność, uznanie i hołd składamy dzisiaj
potomkom wielkiego Generała. Pragniemy w ten sposób
uczcić cześć i pamięć wszystkich poległych w walce o wolność
i pokój naszego narodu.
Każde pokolenie stoi przed wyzwaniami swojej epoki.
Pokolenie Edmunda Taczanowskiego z wyzwań, które los
postawił na ich życiowej drodze wywiązało się w sposób
wzorowy. Róbmy wszystko, by nasze dzieci, a w przyszłości
wnukowie, mogły wystawić nam równie dobrą ocenę. Wzory
do naśladowania, dobre wzory, możemy czerpać
z przeszłości, zaś pamięć o tych wydarzeniach - a przede
wszystkim o ich bohaterach - jest świadectwem naszego
pokolenia”.

wrzesień / październik 2010
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Informacje urzędowe / Oświata

PRYMUSI z SP w Widzowie
Redakcja

W ostatnim numerze „Głosu Gminy” publikowaliśmy
listę prymusów ze wszystkich szkół z terenu naszej gminy.
Niestety w artykuł o najlepszych uczniach wkradł się błąd:
omyłkowo nie umieszczono w nim listy najlepszych uczniów
ze Szkoły Podstawowej w Widzowie.
Redakcja bardzo przeprasza wszystkich
zainteresowanych i aby naprawić swój błąd publikuje
nazwiska tych uczniów z SP w Widzowie, którzy w roku
szkolnym 2009/2010 uzyskali średnią ocen powyżej 4,75.
Nazwiska podajemy w kolejności alfabetycznej:
Klasa IV:
1. Kokoszczyk Damian
2. Wolniaczyk Dominik
Klasa V:
1. Bystrzanowska Klaudia
2. Dryjka Krzysztof
3. Kubala Karolina
4. Musiał Klaudia
5. Renszmid Monika
6. Włodarek Dominik
Klasa VI:
1. Kuźnicka Gabriela
2. Mucha Monika
3. Rutkowska Ewa
4. Widera Szymon
5. Włodarczyk Katarzyna
6. Włodarek Karolina.
GRATULUJEMY!

„PRZEBUDOWA UZUPEŁNIAJĄCEJ
SIECI DRÓG POWIATOWYCH
SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO"
przebudowa ul. Żwirki i Wigury
w Widzowie.
Dariusz Kruk
W dniu 25 września odbył się końcowy odbiór robót
rogowych drogi powiatowej w miejscowości Widzów,
realizowanych na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg
w Częstochowie z udziałem Gminy Kruszyna.
Osoby uczestniczące:
Odbierający P. Roman Pakuła PZD Częstochowa
Inspektor Nadzoru P. Andrzej Fabian AŁBUD Katowice
Oddający P. Jan Polaczek PPHU „POLMAX"
Inni uczestnicy:
P. Bożena Zalewska - PZD Częstochowa
P. Jadwiga Zawadzka - Radna Powiatu Częstochowskiego
P. Zbigniew Lewacki - ODM Rudniki
P. Ryszard Knop - ENION
P. Dariusz Kruk - U.G. Kruszyna
P. Andrzej Dyksy - Radny miejscowości Widzów
P. Adam Musiał Sołtys miejscowości Widzów
Ustalenie dokonane podczas trwania odbioru:
- przy przepuście drogowym znajdującym się w obrębie
nieruchomości oznaczonej numerem porządkowym 112
wykonawca robót posadowi krąg żelbetowy z deklem
zabezpieczającym .
- zostanie położona nakładka asfaltowa na długości ok. 20 mb
na ulicy Słonecznej ( przy skrzyżowaniu ul. Żwirki i Wigury
z ul, Słoneczną i Spacerową ) oraz krawężniki na krawędziach
powstałej nakładki, co umożliwi odprowadzanie wód
opadowych z ulicy Słonecznej do kanału deszczowego
znajdującego się w obrębie Skrzyżowania. Zadanie zostanie
wykonane na odrębne zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg
w Częstochowie.
Poza w/w ustaleniami nie wniesiono uwag do
wykonanego zadania.
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Akcja „Zdrowo jemy- zdrowo żyjemy!"
w Szkole Podstawowej w Jackowie
Klaudia Klekot

W ramach realizacji edukacji prozdrowotnej w roku
szkolnym 2010-2011 w naszej szkole, podobnie jak w latach
ubiegłych, prowadzona jest akcja pod hasłem „Zdrowo jemy
zdrowo żyjemy!".
W ramach tej akcji szkoła uczestniczy w projekcie
ogólnopolskim „Szklanka mleka", dzięki któremu każdy uczeń
naszej szkoły wypija w czasie dużej przerwy (śniadaniowej)
zawartość kartonika pełnego smacznego mleka.
Zadbaliśmy również, aby każdy z nas jadł wraz
z drugim śniadaniem jakiś owoc lub warzywo. Dlatego SU
naszej szkoły prowadzi konkurs wewnątrzszkolny na „Super
Zdrowusia", czyli dziecko najczęściej jedzącego owoce lub
warzywa w szkole. A kto dostarcza nam owoców lub warzyw?
Oczywiście musimy sami starać się by nie zapomnieć
o owocach i warzywach gdy zabieramy z domu drugie
śniadanie. Możemy również kosztować owoców
dostarczanych przez naszych rodziców do szkolnej „stołówki"
skąd trafiają na nasze stoły w czasie drugiego śniadania.
Każdy z nas wie co powinien jeść by zdrowo się rozwijać , gdyż
na górnym holu zawieszony jest duży plakat z tzw. „piramidą
żywienia".
Ale jak każdy wie zdrowo żyć tzn. dbać o swoją sprawność
fizyczną , więc w naszej szkole dbamy również o aktywny
wypoczynek w czasie przerw międzylekcyjnych np. bawimy
się na holu gimnastycznym, korzystając ze sprzętu
zakupionego w ramach projektu „Radosna Szkoła".
SU wnioskował również o organizację wypoczynku w czasie
dużej przerwy na boiskach szkolnych. Wszyscy się cieszymy,
bo gdy jest piękna słoneczna pogoda, razem z nauczycielem
dyżurującym wychodzimy na zewnątrz i możemy wspólnie
bawić się na świeżym powietrzu.
Ale to nie wszystko! W dbałości o nasze zdrowie i prawidłowy
rozwój Pani Dyrektor postarała się, tak jak w latach
wcześniejszych, o pozyskanie środków finansowych na
organizację wyjazdów na pływalnię w Radomsku. Tak więc, do
końca listopada br. wszyscy uczniowie naszej szkoły będą
mogli poprawić swoją kondycję fizyczną korzystają
z nieodpłatnych, cotygodniowych wyjazdów na pływalnię.
Prawda że w naszej szkole jest super!!!

Kanalizacja w Teklinowie i Widzowie Osiedle oddana
Marzanna Janeczek

W dniu 10 września br. w Teklinowie odbyło się
uroczyste otwarcie kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Widzów i części Teklinowa.
Punktualnie o godzinie 12.00 pani Ewa Kosińska dyrektor
Gimnazjum w Widzowie rozpoczęła uroczystość od
powitania wszystkich przybyłych gości: z-cę Wójta Gminy
Kruszyna p. Zbigniewa Zasępę, księdza proboszcza
Zbigniewa Jeża, sołtysa wsi Teklinów p. Grażyną
Wąsikiewicz, sołtysa wsi Widzów p. Adama Musiał,
wykonawcę projektu „HYDROMEX PLUS” Łukasz
i Stanisław Zaskórscy Sp.j., radnych, Sekretarza Gminy p.
Małgorzatę Wierzbicką, Skarbnika Gminy - p. Ewelinę
Kokot, pracowników Urzędu Gminy, dyrektorów placówek
oświatowych, mieszkańców i liczną grupę uczniów ze
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Widzowie.
Gospodarzami uroczystości byli: Wójt Gminy
Kruszyna oraz sołtysi z Widzowa i Teklinowa i to oni
przecinali wstęgę - symbol zakończenia budowy. Obiekt
poświęcił ks. Proboszcz Zbigniew Jeż. Przemówienie
okolicznościowe, które jednocześnie kończyły
uroczystość, wygłosili: z-ca wójta p. Zbigniew Zasępa
i sołtys Widzowa Adam Musiał.
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NOWE OBLICZE BUDYNKU SZKOLNEGO I PRZEDSZKOLA W LGOCIE MAŁEJ
Henryk Domagała

Odziedziczyliśmy szkołę po naszych przodkach, wyznając tę zasadę czujemy się odpowiedzialni za jej stan. Szkoła
w Lgocie Małej była wybudowana przez naszych rodziców i dziadków pod kierownictwem Henryka Drzagi.
Chciałbym krótko scharakteryzować jak było ciężko wybudować szkołę 50 lat temu. Muszą się o tym dowiedzieć nasi
uczniowie. Nie można było kupić wtedy materiałów budowlanych. Pan Drzazga był człowiekiem mądrym, pracowitym, twardym
i upartym. Dzięki mocnemu charakterowi wybudował cegielnię, a następnie wypalał cegłę z pomocą naszych dziadków i rodziców
naszej miejscowości. Była to ciężka i mozolna praca, gdyż trzeba było
kopać glinę, wyrabiać ręcznie, nakładać w formy i wypalać. Musiał
wypalić bardzo dużo cegły , żeby wybudować szkołę, ale i sprzedać
pozyskując w ten sposób pieniądze na inne materiały, no i opłacić
murarza. Nie było wtedy funduszy unijnych, ludzie żyli z rolnictwa,
mało kto pracował gdzie indziej. Codziennie w cegielni i przy budowie
szkoły pracowało dużo mieszkańców. Zaznaczam, że w swoim
gospodarstwie mieli też dużo pracy, gdyż nie było maszyn, ani
traktorów. W polu i na łące pracowano ręcznie. Pan Drzaga chodził
codziennie, dom po domu każdego mieszkańca. Notorycznie
namawiał do pracy przy szkole, nie wychodząc z domu, dopóki nie
uzyskał pracownika. Praca posuwała się w szybkim tempie, gdyż
mieszkańcy byli zorganizowani i wdzięczni panu Drzazdze za budowę
szkoły.
Szkoła jest solidnie wybudowana, co poświadczyli fachowcy,
którzy wykonywali elewacje. Jak na tamte czasy, zostały wybudowane
sutereny, jest jednopiętrowa, ma duże poddasze i dużo pomieszczeń.
Nasza szkoła powinna nosić imię „Henryka Drzazgi”. Dzięki
funduszowi sołeckiemu w tym roku wykonaliúmy 950m˛ elewacji
szkoły i przedszkola. Fundusz sołecki, to 19tys.zł. Mamy powody do zadowolenia, gdyż udało nam się jeszcze zwiększyć poziom
sumy funduszu sołeckiego o „fundusz własny”. Od sponsorów, mieszkańców dobrej woli i z festynu udało się zebrać ponad 10tys.zł.
pozostała nam jeszcze jedna zachodnia ścian na następny rok.
Nasza szkoła jako Zespół Szolno-Przedszkolny od 2009r jest
pod czujnym okiem pani dyrektor Joanny Stacherczak. Szkoła nabrała
szczególnego uroku, wygląda estetycznie, jest wizytówką naszej
miejscowości. Ogólnie mieszkańcy, nauczyciele i uczniowie są
zadowoleni z tego pomysłu.
Muszę podkreślić, że mieszkańcy Lgoty Małej niemal
wszystkie przedsięwzięcia wykonują sami. Nie mamy tego szczęścia,
jak inne wioski, że mają wszystko podane jak na tacy. Nie tylko szkołę
budowaliśmy… Budowaliśmy także remizę OSP, kościół na środku
wsi, kapliczkę, a nawet sklep, bo wcześniej „przechodził” z domu do
domu. Głównym, najważniejszym celem teraz jest kanalizacja,
odwodnienie ul. Głównej, na którą czekamy od 2002r. Władze Gminy i
Starostwa nie słyszą, ani nie widzą w jakich my mieszkańcy Lgoty
Małej żyjemy, jak jadące samochody zalewają nam płoty, okna domów
i nowe elewacje budynków. Ważniejsze są inne przedsięwzięcia. Dla
pocieszenia oznajmię, że mamy zapewnione w 2011r. wysokiej klasy
boisko sportowe na placu szkolnym.

Pierwszy Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego
Łukasz Reterski, Karol Dróżdż
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom naszej gminy my Związek Młodzieży Wiejskiej w Bogusławicach
postanowiliśmy zorganizować pierwszy powiatowy turniej tenisa stołowego pod honorowym patronatem starosty
częstochowskiego Pana Andrzeja Kwapisza. 16 października 2010 roku w straży OSP w Bogusławicach stawiło się kilkudziesięciu
uczestników, którzy rywalizowali w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i kategoria open. Wśród uczniów szkół podstawowych
klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco: 1 miejsce Mateusz Remiszewski z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lgocie
Małej; 2 miejsce
Adam Maj także z Zespołu Szkolno
Przedszkolnego w Lgocie Małej; Dominik Błaszczyk ze Szkoły
Podstawowej w Kruszynie. W kategorii open kwalifikacja wyglądał
następująco: 1 miejsce Adam Nowicki z Lgoty Małej; 2 miejsce
Sebastian Kazimierczak z Bogusławic; 3 miejsce
Kamil
Kazimierczak także z Bogusławic. Należy tutaj nadmienić, że
rywalizacja wśród kategorii open była bardzo zacięta, a finał
rozstrzygnął się wynikiem 2:1, gdzie ostatni set zakończono 11:9.
Zawody zaszczycił swoją obecnością główny sponsor starosta
częstochowski, który z uwagą śledził poczynania zawodników. Gość
wyraził pozytywną opinię na temat turnieju i dużego zainteresowania
wśród młodzieży zwracając uwagę na to, iż rozgrywki
przeprowadzono w sobotę stwarzając tym samym następną
możliwość spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.
Szczególne podziękowania należą się Pani dyrektor Gimnazjum
w Widzowie mgr Ewie Kosińskiej i ZMW z miejscowości Baby za
udostępnienie stołów do gry. Wszystkim zwycięzcą gratulujemy
i zapraszamy na podobne turnieje organizowane przez lokalne
organizacje pozarządowe.

Piotr Piechowicz

Okres wakacyjny był dla drużyn OSP Łęg okresem przygotowań do zawodów szczebla powiatowego. Wytężony wysiłek na
treningach nie poszedł na marne. 18 września 2010r. na boisku Wiejskiego Ośrodka Sportowego w Borownie odbyły się VI
Powiatowe Zawody Sportowo- Pożarnicze o Puchar Starosty Częstochowskiego, gdzie jednostka OSP Łęg godnie zaprezentowała
Gminę Kruszyna.
W pierwszej konkurencji - sztafecie sportowo-pożarniczej drużyna żeńska z Łęgu uzyskała najlepszy rezultat. Jednak
5 sekund karnych spowodowało spadek na drugą pozycję.

Do drugiej konkurencji - ćwiczenia bojowego, zawodniczki przystępowały z nadzieją na końcowy sukces i pomimo
konieczności powtarzania (z nie swojej winy), konkurencji okazały się zdecydowanie najlepsze. Bezkonkurencyjne zawodniczki
z Łęgu pewnie zwyciężyły w klasyfikacji generalnej zawodów wyprzedzając o ponad 12 sekund OSP Cisie i o ponad 31 sekund
OSP Rudniki.
Jest to historyczny sukces ponieważ po raz pierwszy w historii Powiatowych Zawodów Sportowo- Pożarniczych drużyna
reprezentująca Gminę Kruszyna, zdobyła tytuł Mistrza Powiatu Częstochowskiego.
Mniej szczęścia miała męska drużyna OSP Łęg, która po pierwszej konkurencji zajmowała 3 miejsce, ale w ćwiczeniu bojowym
otrzymała 10 sekund karnych i w rezultacie zajęła w tej konkurencji 6 miejsce. W klasyfikacji generalnej drużyna zajęła 5 miejsce.
Jest to najlepszy rezultat męskiej drużyny z terenu naszej gminy w 11-letniej historii rozgrywania zawodów o Puchar Starosty
Częstochowskiego.
Obie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, a nowe Mistrzynie Powiatu puchar i nagrody indywidualne oraz sprzęt dla
jednostki.
Jako Mistrzynie Powiatu Częstochowskiego, drużyna żeńska z Łęgu zapewniła sobie występ na kolejne zawodach powiatowe, więc
za 2 lata. Prawo występu będą miały dwie kobiece drużyny z Gminy Kruszyna.
Mamy nadzieję, że taki sukces będzie dodatkową motywacją dla wszystkich drużyn z terenu gminy do jeszcze efektywniejszego
treningu, co zaowocuje zaciętą rywalizacją na zawodach gminnych i kolejnymi sukcesami na zawodach szczebla powiatowego,
a może nawet wojewódzkiego czy krajowego.

W tym miejscu warto również wspomnieć o Gminnych Zawodach Sportowo - Pożarniczych o Puchar Wójta Gminy
Kruszyna, które odbyły się jeszcze w czerwcu br. Zawody rozgrywano na boisku sportowym w Widzowie. W zmaganiach udział
wzięły wszystkie drużyny OSP z terenu naszej gminy. Nowością i bez wątpienia dużą atrakcją, był występ trzech zastępów
kobiecych. Panie reprezentowały jednostki OSP z Jackowa, Łęgu i Widzowa.
Rywalizacja między drużynami rozegrana została w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej z przeszkodami
i ćwiczeniu bojowym. W klasyfikacji generalnej, zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn, triumfowały drużyny z Łęgu. Drugie miejsce
wywalczyły Panie z Widzowa i druhowie z Jackowa, trzecie drużyna kobieca z Jackowa i męska z Bogusławic. Kolejne miejsca zajęli
strażacy z jednostek OSP Widzów, Kruszyna i Lgota Mała. Pierwsze miejsce drużyn z OSP Łęg otworzyło im drogę do występu na
tegorocznych zawodach powiatowych.
Od marca bieżącego roku funkcjonuje strona internetowa jednostki OSP Łęg www.ospleg.ubf.pl, na której dostępne są
m.in. wyniki i zdjęcia z zawodów gminnych i powiatowych.

