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

Głos Gminy
Czas nieubłaganie przemija i szybko
zbliżamy się do końca kadencji 2010
– 1014, w której z woli wyborców miałam
zaszczyt pełnić funkcję wójta Gminy.
Stoimy przed kolejnymi wyborami,
a zatem jest to czas ożywionych dyskusji
nad tym, co zostało zrobione, czego nie
udało się zrobić, a co należy pilnie
wykonać w przyszłości. Dokonujemy też
oceny, czy zaufanie jakim obdarzyliśmy
wybranego wójta czy też radnych, nie
zostało zachwiane lub zawiedzione.
Każdy miał różne, indywidualne
oczekiwania, będzie tez różnie oceniał.
Ufam, że każdemu w tym, co zostało
zrobione uda się dostrzec choć mały
element skierowany bezpośrednio do niego. Spróbuję w skrócie dokonać
przypomnienia i podsumowania najważniejszych spraw, które zadziały się,
bądź są na ukończeniu w dobiegającej końca kadencji:
I. Stan finansów
Budżet na koniec 2014 r. (wg planu)
Budżet gminy to bilans dochodów i wydatków uchwalany corocznie przez
Radę Gminy. Dochody gminy Kruszyna w roku 2014 planowane są na kwotę
17,5 mln - zł. Na dochody gminy składają się: subwencje przekazywane
z budżetu państwa, wpływy z podatków i opłat lokalnych, środki pozyskane ze
źródeł zewnętrznych (unijne, z WFOŚ i GW, FOGR) a także ze sprzedaży
działek stanowiących mienie gminne.
Wydatki natomiast zaplanowane zostały na rok 2014 na kwotę 20,4 mln zł.
Największą cześć wydatków pochłaniają tzw. wydatki bieżące. Koszty
funkcjonowania biblioteki, szkół, przedszkoli, klubów, stowarzyszeń, opieki
społecznej, administracji, dróg, wodociągów, oświetlenia, straży wynosić będą
14,3 mln zł. Są to wydatki, które wiążą się z funkcjonowaniem gminy
i w zasadzie nie możliwości ich zmniejszenia.
Najbardziej zauważalne przez mieszkańców są wydatki majątkowe czyli
inwestycyjne. Są to pieniądze wydane na budowę kanalizacji, wodociągów,
dróg, oświetlenia, infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i oświatowej czyli na
działania, które mają bezpośredni wpływ na poprawę warunków życia lokalnej
społeczności.
Zadaniem wójta i rady jest zrealizowanie jak największej ilości zadań, które
będą świadczyć o rozwoju gminy. Jak wynika z powyższego kwota wydatków
jest większa niż dochodów. Gmina ma w takiej sytuacji możliwość zaciągnięcia
kredytów i pożyczek o stosunkowo niskim oprocentowaniu, które niestety
trzeba spłacać przez wiele lat. W bieżącym roku ten właśnie dług szacuje się na
kwotę 1 960 000 zł. Jest to stosunkowo mała wartość biorąc pod uwagę rozmiar
tegorocznych zadań.
Spłata rat kredytów zaciągniętych w poprzedniej kadencji wynosi
906.337,00 zł.
Zniwelowanie różnicy pomiędzy wydatkami a dochodami może nastąpić
także poprzez aplikowanie o środki zewnętrze. O zadaniach zrealizowanych
przy udziale środków unijnych obszernie pisałam w ostatnim wydaniu gazety.
W obecnej kadencji udało się znacząco zwiększyć dochody gminy dzięki
odzyskaniu podatku VAT głównie z inwestycji wodociągowo – kanalizacyjnych
realizowanych w latach 2009 – 2010. Wprowadzenie pełnej księgowości
w Gminie od marca 2011 jest rozwiązaniem niezmiernie korzystnym, gdyż
wszystkie zakupy i realizowane zadania inwestycyjne w zakresie wodociągów
gminnych i kanalizacji są tańsze o 23 % niż to się działo w minionej kadencji.
Gmina w całości odzyskuje podatek VAT wynoszący właśnie 23 %. Wspomnę
tylko, że nie wydaliśmy w ten sposób kwoty 500.000,- zł na I etap kanalizacji
Jacków – Baby i kwoty 570.000,- zł na II etap kanalizacji Jacków – Baby, albo
o tyle są mniejsze kredyty, które pewnie trzeba byłoby zaciągnąć na ten cel.
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II. Oświata – zgodnie z obietnicą wyborczą została
utrzymana w gminie dotychczasowa siec szkół, zmienił
się tylko sposób prowadzenia jednej z nich,
a mianowicie Szkoła Podstawowa w Jackowie została
przekazana do prowadzenia przez Fundacje
Elementarz pozostając nadal szkołą publiczną. Koszt
prowadzenia wszystkich szkół wynosił w 2010 roku
4.351.712,- zł, subwencja z budżetu państwa wynosiła
3.553.102,- zł, zatem gmina dopłacała ze swojego
budżetu kwotę 798.610,- zł. Odpowiednio w 2014 roku
pozycje te wyglądają następująco: koszt prowadzenia
4.115.902,- zł, subwencja 3.973.268,- zł, dopłata
z budżetu gminy 142,634,- zł. Trzeba pamiętać, że
subwencja z budżetu państwa zależna jest od liczby
dzieci, a ta stale maleje i w ciągu ostatnich czterech lat
zmniejszyła się o 67. W Widzowie i Kruszynie
połączone zostały szkoły podstawowe i gimnazja
w zespoły szkół. Decyzja ta była podyktowana
względami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Biorąc
pod uwagę fakt, że szkoły obu szczebli znajdują się w
jednym budynku wskazane jest zarządzanie placówką
przez jednego dyrektora. Połączone szkoły funkcjonują
sprawnie już trzy lata. Działania restrukturyzacyjne
i optymalizacja zatrudnienia przyniosły pozytywne
efekty w postaci stosunkowo małej dopłaty w bieżącym
roku z budżetu Gminy do bieżącej działalności szkół.
Pozwoliło to wygospodarować środki na poprawę
standardu obiektów oświatowych. W trosce o dobry
stan naszej oświaty wykonywane były i są remonty
w każdym obiekcie (malowania, cyklinowanie podłóg,
wymiana podłóg), doposażenia w sprzęt, głównie
komputerowy. Niezależnie od bieżących wydatków
prowadzone były zadania inwestycyjne – powstało:
1. boisko wielofunkcyjne w Lgocie Małej wraz
z utwardzonym dojściem do szkoły i boiska,
wymieniono piec centralnego ogrzewania, pomalowano
dachu na szkole i przedszkolu, wymieniono drzwi
wejściowe do szkoły;
2. boisko do piłki siatkowej w Widzowie wraz
z utwardzonym dojściem do szkoły, plac zabaw dla
dzieci przedszkolnych i szkolnych.
Oświata to również przedszkola, które gmina
prowadzi. W bieżącym roku rozpoczął się remont
kapitalny (wymiana instalacji wod. – kan., instalacji c.o.,
instalacji elektrycznej, wykonanie nowych łazienek,
wymiana pieca c.o. wraz z montażem wkładu
kominowego, wykonanie nowych podłóg) wraz
z termomodernizacją przedszkola w Kruszynie.
Wydatkowano na ten cel w bieżącym roku kwotę
298.132,- zł, zakończenie prac planowane jest do
końca sierpnia 2015 roku.
W mijającej kadencji realizowane były z udziałem
środków unijnych dodatkowe zajęcia dla dzieci
przedszkolnych i uczniów szkół, pozyskano na ten cel
1.619. 646,- zł :
1. Radosne dzieci w gminie Kruszyna – program
realizowany we wszystkich naszych przedszkolach
obejmujący zajęcia dodatkowe m. in. z jęz.
angielskiego, logorytmiki, gimnastyki korekcyjnej,
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artystyczno-teatralne, taneczne, a także doposażenie
w pomoce dydaktyczne - 480.360.- zł
2. Indywidualizacja procesów nauczania w klasach 1 – 3
we wszystkich szkołach podstawowych – zajęcia
dodatkowe dla uczniów z trudnościami czytania
i pisania, matematyczne, logopedyczne, gimnastyka
korekcyjna – koszt 111.856,- zł
3. Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół
w Gminie Kruszyna- zajęcia dodatkowe i wyrównawcze
w klasach 4 – 6 we wszystkich szkołach podstawowych
oraz w klasach 1 – 3 w naszych gimnazjach. – Wartość
projektu – 1.027.430,- zł
III. Drogi gminne – jak nigdy wcześniej w historii Gminy
w bieżącej kadencji na przebudowę i ulepszenie
nawierzchni dróg wydatkowana została kwota 3,5 mln
zł, w ramach której wykonano (część w trakcie
realizacji) 11,4 km dróg o nawierzchni asfaltowej,
a mianowicie:
1. przebudowę drogi wraz z nawierzchnią asfaltową
w Łęgu – koszt 487.912 zł, długość 1020 m
2. modernizację drogi transportu rolnego z
nawierzchnią asfaltową w Widzówku wraz z odbudową
przepustu – koszt 448.851,- zł, długość 1280 m
3. modernizację drogi transportu rolnego wraz
z nawierzchnią asfaltową Widzów – Pustkowie
Jackowskie (ul. Spacerowa w Widzowie i ul.. Leśna
w Jackowie)– koszt 303.728,- zł, długość 1180 m
4.modernizację drogi transportu rolnego wraz
z nawierzchnią asfaltową w Bogusławicach (droga
Bogusławice Kolonia)– koszt 291.559,- zł, długość
1100 m
5.modernizację drogi transportu rolnego wraz
z nawierzchnią asfaltową w Jackowie (ul.. Spacerowa)
– koszt 302.377 zł, długość 1130 m
6. modernizację dróg wraz z nawierzchnią asfaltową
w Bogusławicach – ulice: Rolnicza, Ogrodowa, Okrężna
– koszt 209.743,- zł, długość 1015 m
7. modernizację dróg wraz z nawierzchnią asfaltową
w Babach, ulica Spacerowa – koszt 251.894,- zł,
długość 1200 m
8.modernizację dróg wraz z nawierzchnią asfaltową
i zabudową rowu w Lgocie Małej, ulica Krótka – koszt
226.424,- zł, długość 225 m
9. modernizacja drogi wraz z nawierzchnia asfaltową,
ul. Dworcowa w Jackowie – koszt 70.307,-zł, długość
450 m
10.modernizację dróg wraz z nawierzchnia asfaltową
w Widzówku – ulica Dębowa i Północna – koszt
154.600,- zł, długość 640 m
11. modernizację dróg wraz z nawierzchnia asfaltową
w Widzowie – ulica Osiedlowa, Brzozowa, Kwiatowa,
Północna, Wspólna – koszt 669.596,- zł, długość
1894 m
12. Remont placu przedcmentarnego w Kruszynie
– parking z kostki brukowej razem z nakładką
i modernizacja drogi o długości ok. 263 m, koszt
163.558,- zł.
13. Budowa ścieżki rowerowej i modernizacja
ul. Przemysłowej w Kruszynie – koszt 226.964,- zł,
długość 1600 m
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IV. Drogi powiatowe
W bieżącym roku gmina podpisała umowę ze
Starostwem Powiatowym w Częstochowie na:
1. Wspólne finansowanie opracowania dokumentacji
przebudowy drogi nr Mykanów – DK 1 – Borowno
– Kruszyna – Baby – Jacków- Widzów – DK-91.
Dokumentacja ma powstać do końca bieżącego roku
nakładem środków z budżetu Gminy w wysokości
99.678, - zł i budżetu powiatu w takiej samej wysokości.
Dokumentacja ma być pierwszym krokiem do ubiegania
się o środki unijne na przebudowę wspomnianego ciągu
drogowego z uwzględnieniem utwardzonych ciągów
pieszych w granicach zabudowy mieszkaniowej.
2. Wspólne finansowanie opracowania koncepcji
przebudowy drogi nr DK1 – Wikłów – Lgota Mała
– Widzów. Dokumentacja ma powstać do końca
bieżącego roku nakładem środków z budżetu Gminy w
wysokości 20.000, - zł i budżetu powiatu w takiej samej
wysokości. Koncepcja będzie podstawą opracowania
dokumentacji przebudowy drogi i pokaże potrzeby
wykupu terenu pod ewentualne poszerzenie drogi.
V. Kanalizacja Gminy
Skanalizowanie Gminy to jeszcze ciągle marzenie
wielu mieszkańców. W mijającej kadencji udało się
skanalizować dwie wsie: Jacków oraz Baby. Realizacja
tego zamierzenia przebiegała dwuetapowo. Pierwszy
etap rozpoczął się w 2010 a zakończył w 2011
kosztował 4.455.573,- zł – wykonano 5940,84 m sieci
kanalizacji sanitarnej oraz 182 szt. przykanalików. Drugi
etap jest obecnie na ukończeniu, budowa trwa od 2013
roku do 15 października b.r., kosztować będzie
2.559.234,- zł – wykonano 4100 m sieci kanalizacji
sanitarnej oraz 152 szt. przykanalików.
W budżecie unijnym na lata 2014 – 2020
wyodrębnione zostały środki na inwestycje związane
z ochroną środowiska w ramach Regionalnych
Inwestycji Terytorialnych. O pieniądze te będzie można
się starać bez procedury konkursowej, są one jakby
zagwarantowane dla danego terenu. Dla gminy
Kruszyna po licznych konsultacjach udało się
wynegocjować kwotę 3.400.000,zł na budowę
kanalizacji w Kruszynie.
VI. Sieć wodociągowa
Choć Gmina posiada bardzo wysoki stopień
zwodociągowania, to ciągle dochodzą sygnały o braku
sieci wodociągowej w przysiółkach różnych
miejscowości. W bieżącym roku: wykonany będzie 166
m odcinek sieci wodociągowej w Jackowie, ul. Szkolna
nakładem środków finansowych w wysokości 19.800,zł oraz odcinek 201 m w Widzowie, ul. Kościelna
nakładem środków w wysokości 36.514,- zł. W trakcie
opracowania jest dokumentacja budowy sieci
wodociągowej w Kolonii Bogusławice ( koszt 18.200,zł)
Wodociągi to również urządzenia pomiarowe
– wodomierze, które winny być na bieżąco legalizowane
lub wymieniane. I tak wymieniono 792 szt. wodomierzy
z 1567 szt. koniecznych do wymiany. W celu
usprawnienia dozoru funkcjonowania sieci
wodociągowej zamieniono leciwy samochód marki

Polonez na Peugeota.
VII. Rozbudowa oświetlenia ulicznego
Brak oświetlenia ulicznego w miejscach Gminy to
ciągle wielka nasza bolączka. W minionej kadencji
powstało kilkanaście projektów rozbudowy oświetlenia
ulicznego, z których w bieżącej kadencji udało się
zrealizować trzy nakładem środków finansowych
w wysokości 58.450,- zł ( Kruszyna – ul. Kościuszki,
Lgota Mała – ul. Leśna, Baby Kolonia). Ponadto
opracowano i zrealizowano dwa nowe projekty
rozbudowy oświetlenia nakładem środków w wysokości
78.600,- zł ( Wikłów – teren za byłym Zajazdem, Lgota
Mała – ul. Główna w kierunku Wikłowa).
VIII. Usuwanie azbestu
Od wielu lat wiadomo, że azbest posiada
właściwości trujące. Jego usunięcie i utylizacja jest
konieczne ze względu na ochronę zdrowia
mieszkańców. Po raz pierwszy gmina zajmowała się
usuwaniem azbestu w 2009 roku po przejściu trąby
powietrznej w Bogusławicach, akcja dotyczyła tylko
budynków uszkodzonych. Pozostali mieszkańcy
podczas kampanii wyborczej i różnych innych spotkań
zgłaszali problem usunięcia azbestu jako rzecz
priorytetową. W bieżącym roku działania Gminy
skierowane są do wszystkich posiadaczy budynków
krytych eternitem, którzy zgłosili potrzebę usunięcia
zgromadzonego eternitu z wcześniejszych rozbiórek
bądź zdemontowania z dachu. Środki finansowe
zostały pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach, 50% w formie dotacji i 50% w formie
pożyczki dla Gminy i będą przeznaczone na usunięcie
i utylizację azbestu. Jest to pierwszy krok Gminy
w kierunku porządkowania spraw związanych
z koniecznością usunięcia związków zawierających
azbest do roku 2032.
IX. Ochrona przeciwpożarowa
W mijającej kadencji nastąpiła znaczna poprawa w
wyposażeniu w sprzęt techniczny, specjalistyczne
ubrania ochronne, samochody bojowe oraz
w wyszkoleniu strażaków. Został zakupiony samochód
Magirus dla OSP Widzów, Bogusławice, Peugeot Boxer
dla OSP Łęg, wyremontowany samochód Jelcz dla OSP
Lgota Mała – poniesiono nakłady w wysokości ponad
100 tys zł. Po wielu latach oczekiwań garaż OSP
Kruszyna
przeszedł remont kapitalny nakładem
środków finansowych w wysokości 253.198,- zł
i obecnie spełnia wszystkie wymagania bhp, a także
estetycznie wygląda.
X. Przekształcenie sal OSP w ogólnodostępne
świetlice wiejskie
Wszystkie istniejące w gminie sale OSP zostały
wyremontowane i w większości pełnią funkcję świetlic
ogólnodostępnych. Sale w Łęgu, Jackowie, Widzowie
(parter) i Kruszynie wyremontowano nakładem środków
zewnętrznych ( z programów unijnych) i budżetu Gminy,
natomiast w Bogusławicach i Lgocie Małej ze środków
budżetu Gminy. W Jackowie została stworzona
siłownia, w Widzowie ogólnodostępna sala
komputerowa i biblioteka, w Kruszynie sala na potrzeby
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orkiestry dętej oraz wykonano remont sali na piętrze
(wymiana stolarki okiennej, wykonanie podłogi, zakup
krzeseł). Łącznie na remonty i wyposażenie została
wydana kwota ponad 453 tys. zł., choć trzeba przyznać,
że jeszcze wiele potrzeba aby wyposażenie było
zadawalające.
XI. Sport i rekreacja
Zrealizowane zostały zadania poprawiające
funkcjonowanie obiektów sportowych – budowa trybun
przy boisku do piłki nożnej w Widzowie, budowa piłko
chwytów na boisku w Bogusławicach. W bieżącym roku
będą jeszcze wykonane piłko chwyty na boisku
w Kruszynie oraz zakupione kontenery na boisko
w Widzowie, które będą służyć jako szatnie dla
zawodników. W Kruszynie został zagospodarowany
teren przy zbiorniku wodnym „Mokracz” - wybudowana
altana, zamontowane urządzenia siłowni terenowej.
W miejscu tym każdy może miło spędzić czas z
korzyścią dla zdrowia. Rozwiązanie to zostało
wyróżnione w bieżącym roku w konkursie „Najlepsze
przedsięwzięcie odnowy wsi” organizowanym przez
Urząd Marszałkowski w Katowicach.
Z myślą o najmłodszych mieszkańcach stworzone
zostały place zabaw w miejscowościach: Łęg,
Widzówek, Pieńki Szczepockie, Baby, Widzów przy
szkole i przedszkolu oraz doposażone w Lgocie Małej,
w Kruszynie przy przedszkolu.
XII. Działalność społeczno – kulturalna
Działalność społeczno kulturalną realizuje
Orkiestra Dęta przy OSP Kruszyna, która obecnie jest
widoczna nie tylko na terenie naszej Gminy ale także na
zewnątrz odnosząc sukcesy w organizowanych lokalnie
konkursach i przeglądach. W bieżącym roku nakładem
środków w wysokości 37.000,- zł wszyscy członkowie
orkiestry zostali wyposażeni w mundury podkreślające
ich przynależność do Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kruszynie. Nie mniejsze sukcesy odnosi Zespół „Ale!
Babki” powstały w 2011 roku. W skład zespołu wchodzi
kilkanaście kobiet poświęcających swój czas by
uświetniać różne uroczystości gminne, festyny. Zespół
został wyposażony w sprzęt nagłaśniający, jednorodne
stroje. Dzięki istnieniu i działalności zarówno Orkiestry
jak i zespołu „Ale! Babki” Gmina Kruszyna przestała być
anonimowa.
Nieco inny rodzaj działalności społeczno
– kulturalnej realizowany jest w nowopowstałej
w bieżącej kadencji świetlicy wiejskiej w Teklinowie.
Świetlica została oddana do użytku w 2012 roku.
Powstała nakładem środków finansowych w wysokości
755.407,- zł ( w tym kwota 468.788,- zł to dotacja z
funduszy unijnych). Wieś Teklinów nie posiadała dotąd
żadnego obiektu użyteczności publicznej,
wybudowanie świetlicy to stworzenie możliwości do
spotkań, zebrań, działalności kulturalnej i rozrywkowej.
W roli animatora tychże działań świetnie spisuje się
Rada Sołecka. Świetlica została wyróżniona w
ubiegłym roku w konkursie „Najlepsze przedsięwzięcie
odnowy wsi” organizowanym przez Urząd
Marszałkowski w Katowicach.

XIII. Targowisko Gminne
Dobiega końca budowa targowiska stałego
w Kruszynie. Nowo powstały obiekt będzie służył
sprzedającym i kupującym. Zakupy będzie można robić
w obiekcie zadaszonym z wyznaczonymi boksami.
Koszt całego zadania wyniósł 598.846,- zł w tym
381.515,- zł dotacji ze środków unijnych.
XIV. Ład przestrzenny
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców
w roku 2010 przystąpiono do opracowania miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectw:
Bogusławice, Kruszyna, Wikłów. Po przeprowadzeniu
procedury administracyjnej w listopadzie 2012r.
uchwalony został MPZP dla sołectwa Bogusławice,
a w marcu 2013 r. dla Kruszyny i Wikłowa. W styczniu
b.r. podjęta została uchwala o przystąpieniu do
sporządzenia zmian Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
sołectwa Lgota Mała, Jacków, Baby. Zmiana Studium
pozwoli na przystąpienie do opracowania mpzp
z uwzględnieniem potrzeb właścicieli działek.
W roku 2012 Uchwałą Rady Gminy wprowadzone
zostały nazwy ulic w miejscowościach Jacków, Baby,
Widzówek oraz uporządkowana została numeracja
porządkowa posesji.
Podsumowując ostatnie cztery lata uważam, że Gmina
Kruszyna zrobiła krok na przód. W dniu mojego
zaprzysiężenia na wójta moje expose zakończyłam
słowami: „chciałabym każdego dnia zasypiać
z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku”. W moim
odczuciu należycie wywiązałam się z nałożonych zadań
oraz ze złożonych obietnic. Starałam się aktywnie
uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności, działać na
rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców, dążyłam do
pozyskania środków zewnętrznych.
W dalszym ciągu jestem gotowa służyć gminie
Kruszyna, jej mieszkańcom oraz przyczyniać się do
dalszego rozwoju Gminy poprzez kanalizowanie
kolejnych miejscowości (Kruszyna, Bogusławice,
Teklinów, Lgota Mała), rozbudowę oczyszczalni
ścieków, by zwiększyć jej przepustowość, przebudowę
lub modernizację dróg gminnych i powiatowych,
kontynuowanie remontu budynków oświatowych,
garaży OSP, rozbudowę oświetlenia ulicznego, budowę
sieci wodociągowej tak, aby 100% Gminy było
zwodociągowanej, ulepszenie i budowę miejsc do
uprawiania sportu, miejsc rekreacji i wypoczynku,
doprowadzenie do scalenia gruntów
w miejscowościach Baby, Jacków, Widzów, Widzówek
wraz z urządzeniem terenów (wnioski złożone w 2011
roku, realizacja możliwa z udziałem środków unijnych
w perspektywie finansowej 2014 – 2020). Lista zadań
do realizacji i potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców
jest znacznie dłuższa dlatego niezmiernie ważna jest
maksymalna koncentracja przy zabieganiu o wszelkie
środki pomocowe w nowej i prawdopodobnie ostatniej
dla Polski perspektywie finansowej 2014 – 2020.
Jadwiga Zawadzka - Wójt Gminy
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Byliśmy na dożynkach
31 sierpnia 2014 r odbyły się XV Dożynki Powiatowe. W tym roku organizację imprezy wzięła na siebie gmina Kłomnice.
W powiatowym święcie plonów jak co roku udział wzięła delegacja naszej gminy. Panie z zespołu Ale!Babki przygotowały piękny
wieniec oraz zaprezentowały się w kilkuminutowym występie artystycznym. Gospodarzami uroczystości był wicestarosta powiatu
częstochowskiego i wójt gminy Kłomnice. Wśród licznie przybyłych gości byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego
i Wojewódzkiego, burmistrzowie, wójtowie, przedstawiciele organizacji rolniczych, instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, a także
mieszkańcy powiatu. Uroczystości rozpoczął barwny korowód dożynkowy prowadzony przez młodzieżową orkiestrę dętą
z Kłomnic. Uczestnicy święta plonów w barwnym korowodzie przemaszerowali do kościoła pw. Św. Marcina, gdzie została
odprawiona uroczysta dziękczynna Msza Święta. W czasie Mszy nastąpiło poświęcenie wieńców dożynkowych, a następnie
przekazanie darów ołtarza oraz chleba dożynkowego z tegorocznych zbiorów. Po nabożeństwie wszyscy uroczyście przeszli
w korowodzie na plac przed Halę Sportową w Kłomnicach, gdzie rozpoczęło się oficjalne otwarcie uroczystości. Były występy
zespołów ludowych, wręczanie nagród dla przodujących rolników, zwycięzców konkursu „estetyczna zagroda”, a także dla
poszczególnych reprezentacji gmin.
Ale!Babki jak zwykle zaprezentowały się bardzo elegancko, czego dowodem były gromkie brawa publiczności.
Najsłabszym punktem była pogoda, która popołudniem całkowicie zawiodła. Mimo obfitego deszczu uczestnikom dożynek
dopisywały dobre humory.
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W hołdzie bohaterom Polskiego Września
1939 roku
„Naród, który nie pamięta swej historii,nie jest wart przeżycia”
Jan Paweł II

„Gromadzimy się w symbolicznym miejscu pamięci, by uczcić pamięć naszych Rodaków poległych w walce o wolność podczas
powstania styczniowego jak również tych, którzy zginęli z rąk okupanta we wrześniu 1939 roku. Oba te wydarzenia boleśnie
zaznaczyły karty historii naszej Gminy. Być może niektórym osobom wydaje się, że wydarzenia te są tak odległe, że nie ma potrzeby
powrotu do nich, a codzienne życie przynosi nam nowe problemy, z którymi niejednokrotnie trudno sobie poradzić. Nic bardziej
mylnego. Czasem należy zwolnić, zatrzymać się i pomyśleć, ile zawdzięczamy przodkom” - to słowa Wójta Gminy Kruszyny
p. Jadwigi Zawadzkiej skierowane do zebranych podczas uroczystości poświęconej 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Już w pierwszych dniach września 1939 roku mieszkańcy Kruszyny i okolic odczuli grozę i barbarzyństwo wojny. 1 września wieś
zapełniła się uciekinierami z przygranicznych wsi. Zbombardowano Bogusławice. Zaczęła rosnąć panika. W niejednym obejściu
kopano prowizoryczny schron, niejedna rodzina rozważała myśl o ucieczce.
Pałac Lubomirskich stał się tymczasową kwaterą dowódcy X armii – gen. Waltera von Reichenau. W kolejnych dniach
mieszkańcy Kruszyny zobaczyli kolumnę wojsk niemieckich wjeżdżających do wsi. Wszyscy sądzili, że ponad tysięczna armia
przejedzie i nie zrobi krzywdy cywilom. Rzeczywistość okazała się jednak tragiczna.
Środkiem wsi ciągnęły wojska niemieckie. W Kruszynie miały wyznaczony postój. Ok. 200 metrów od kościoła w drewnianym domu
Antoniego Klekota, dwóch Niemców wybrało sobie kwaterę, w której postanowili odpocząć. Jeden z nich chcąc się ogolić, zdjął
mundur, zaś lusterko powiesił w oknie. Gdy się golił, zauważył znajomego wśród przejeżdżającej kolumny wojsk. Pomachał do
niego ręką. Jednak ten źle zrozumiał jego gest i strzelił. Sądził, że zabił Polaka. Kolega zabitego Niemca zaczął krzyczeć. Oficer
niemiecki zatrzymał kolumnę pojazdów. Mimo dowodów świadczących na niekorzyść Niemca, oficer oskarżył Polaków
o zamordowanie żołnierza. Hitlerowcy wpadli w szał. Kolbami i bagnetami zabito gospodarza domu. Mordowano przypadkowych
ludzi. Kruszynę otoczono kordonem żołnierzy. Zaczęto wyciągać z domów mężczyzn i ustawiać ich do rozstrzelania pod murami
cmentarza. Zginęło wtedy 37 osób z 400 przeznaczonych na śmierć. Straceńców spod muru, którzy mieli zginąć, po interwencji Pani
Brożynowej - Niemki, która wyszła za mieszkańca Kruszyny - częściowo zwolniono, kilkudziesięciu wywieziono na roboty, natomiast
rozstrzelano obywateli polskich pochodzenia żydowskiego.
Później kolumna niemiecka podjęła marsz na wschód. Ostrzelała wieś Baby z broni maszynowej i artylerii zabijając 8 jej
mieszkańców. W Jackowie rozstrzelano 6 osób. Płonęły budynki w kilkudziesięciu gospodarstwach. Później kolumna wojskowa
zatrzymała się obok majątku w Widzowie. Kolejna egzekucja bezbronnych. Ginie 12 - tu mieszkańców. Trzynasty przeżył spotkanie
z plutonem egzekucyjnym, bo ranny w głowę, przykryty ciałami ofiar, nie został dobity.
Ten koszmar będzie trwał jeszcze 6 długich zim. Świat zamieni się w wielkie pole śmierci, zostaną przekroczone granice, które
wydawały się być nieprzekraczalne. Ból i strach wypełni okupacyjną codzienność naszych rodziców, dziadków, pradziadków.
W katyńskim lesie zginie dwóch Kruszynian, oficerów WP – mjr Wincenty Marszałek i por. Stanisław Bieńkowski. U schyłku wojny
mieszkańcy Pieniek Szczepockich doświadczą okrutnej pacyfikacji. Wielu ludzi dotknie zupełnie przypadkowa i bezsensowna
śmierć z rąk wroga, wielu doświadczy głodu, chorób i nędzy. Wśród synów ziemi kruszyńskiej znajdą się też tacy, którzy wezmą

8

lipiec / sierpień / wrzesień 2014

Głos Gminy
czynny udział w walce, tacy, którzy z narażeniem życia będą pomagać ukrywającym się Żydom i partyzantom i tacy, którzy czując się
zdradzeni, po zakończeniu działań wojennych pójdą „do lasu”, by jeszcze spróbować walczyć o Polskę prawdziwie wolną...
Taka jest historia naszej małej Ojczyzny, która wplata się w tragiczne losy narodu i państwa polskiego, Europy, świata. Ludzie,
którzy oddali życie za to, by „Polska nie zginęła” godni są największego szacunku. Pamięć o wojnie i okupacji powinna być także
nauką i przestrogą na przyszłość. Należy zachować wszystkie „pamiątki” tamtych dni, wysłuchiwać opowieści żyjących jeszcze
świadków „czasu pogardy”. Trzeba zrobić wszystko, aby ów czas nigdy się nie powtórzył.
Ta intencja przyświeca organizatorom i uczestnikom wrześniowych uroczystości religijno – patriotycznych obchodzonych co
roku w Kruszynie. Tegoroczną przeżywaliśmy w niedzielę 7 września. Gospodarzami uroczystości były władze gminy,
a przewodniczył jej płk. Maciej Lechowicz, Przewodniczący Zarządu Głównego Regionalnego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
w Częstochowie. Swoją obecnością zaszczycili ją: kombatanci, p. Jadwiga Wiśniewska – poseł Parlamentu Europejskiego,
p. Tobiasz Kudra – pełnomocnik senatora Jarosława Laseckiego, p. Janusz Błaszczyk – pełnomocnik posłanki Haliny Rozpondek,
dr Ryszard Stefaniak – Wiceprezydent Częstochowy, mjr Jan Trzciński – Prezes Związku Kombatantów i Byłych Więźniów
Politycznych, p. Henryk Lisek - Prezes Związku Sybiraków, mjr Krzysztof Ciupis z młodzieżą mundurową, p. Bogusław Mielczarek
– radny powiatu częstochowskiego, p. Agata Trzepizur - dyrektor Gimnazjum im. Synów Pułku w Węglowicach, p. Renata Gajosek –
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny, p. Henryk Kowalski – Przewodniczący Rady Gminy oraz radni, dyrektorzy placówek
oświatowych z terenu gminy, poczty sztandarowe szkół i Ochotniczych Straży Pożarnych. Licznie przybyli mieszkańcy.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym w Kruszynie koncelebrowaną pod przewodnictwem księdza
proboszcza Dariusza Cona, podczas której wierni modlili się „o pokój na Ziemi i w ludzkich sercach”, a o. płk. Miłosz Kaczmarczyk
w homilii wielokrotnie odwoływał się do postaci i wydarzeń w historii Polski, które miały wpływ na losy całej Europy . Kolejnym
punktem uroczystości był przemarsz pod Pomnik Pamięci, gdzie zebrani wysłuchali okolicznościowych przemówień wygłoszonych
przez Wójta Gminy i zaproszonych gości. Podniosłym momentem był Apel Poległych. Symbolicznym aktem uczczenia pamięci
tych, którzy przelewali krew w obronie Ojczyzny były wiązanki biało – czerwonych kwiatów złożonych przez delegacje. Uroczystość
uświetniła
kruszyńska Orkiestra Dęta. Na zakończenie
uczniowie Zespołu Szkolnego w Kruszynie zaprezentowali
okolicznościowy montaż słowno – muzyczny. Dla tych młodych ludzi była to bardzo wzruszającą chwila i ważna misja przekazania
prawdy historycznej o tamtych tragicznych latach.
Uczestnictwo w tej uroczystości było lekcją historii i patriotyzmu oraz wyrazem obywatelskiej postawy, a człowiek, który zna
i szanuje przeszłość swego regionu i państwa, z pewnością będzie także zatroskany o ich los w przyszłości.
Paweł Klekot, Agnieszka Włodarczyk – Peszke

Narodowe Czytanie
6 września 2014 r. nasza gmina wzięła udział w trzeciej edycji ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”. Przedsięwzięcie
zainicjował w 2012 roku Prezydent Bronisław Komorowski, w celu zachęcenia do czytania największych polskich dzieł literackich.
Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny charakter. Podstawowym celem akcji jest popularyzacja
czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Wciągnięcie
do wspólnej przygody z książką polityków, urzędników, biznesmenów, pracowników umysłowych i fizycznych oraz dzieci i młodzież
daje poczucie wspólnoty i utwierdza w przekonaniu, że książka nie jest przeżytkiem, ale narzędziem umożliwiającym zdobycie
wiedzy, doświadczenia, odczucie szeregu emocji, zadbanie o rozwój osobisty.
Organizatorem „Narodowego Czytania” w Kruszynie był Urząd Gminy Kruszyna, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Zespół
Szkolny w Kruszynie. Zaproszono mieszkańców gminy, osoby pracujące na jej terenie, urzędników, nauczycieli oraz uczniów i ich
rodziców.
Tegoroczna edycja poświęcona była „Trylogii” Henryka Sienkiewicza.
Cykl ten powstał, kiedy Polska znajdowała się pod zaborami, a najeźdźcy coraz bardziej nasilali procesy wynaradawiania. Utwory
publikowane były w latach 1884-1888. Ich akcja toczy się na terenach I Rzeczypospolitej pod koniec pierwszej i w drugiej połowie
XVII wieku. „Trylogia” powstała „ku pokrzepieniu serc” udręczonych niewolą Polaków i mówi o czasach, gdy wielki patriotyzm
rodaków przyczynił się do zwycięstwa ojczyzny.
W Kruszynie zaprezentowane zostały trzy wybrane rozdziały „Potopu”powieści, która na tle wątku historycznego, jakim jest najazd Szwedów na Polskę, prezentuje perypetie miłosne Andrzeja Kmicica
i Oleńki Bilewiczównej.
W role Sienkiewiczowskich bohaterów wcielili się: Pani Wójt Jadwiga Zawadzka, Dyrektor Zespołu Szkolnego w Kruszynie
- Paweł Klekot, Ksiądz Dariusz Con, Magdalena Chrząstek- nauczycielka wychowania fizycznego w Zespole Szkolnym
w Kruszynie, Katarzyna Trelińska- nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkolnym w Kruszynie oraz uczniowie
Gimnazjum im. Bohaterów Września w Kruszynie- Józef Bossowski i Paweł Reterski.
Podczas czytania zaprezentowano między innymi fragment, którego akcja ma miejsce w karczmie w Kruszynie, unieśmiertelnionej
prze Sienkiewicza na kartach „Trylogii”. To właśnie tutaj Wrzeszczowicz zdradza Lisoli plany zajęcia klasztoru na Jasnej Górze
w celu ograbienia skarbca.
Narodowe Czytanie po raz trzeci zgromadziło Polaków nad naszą literaturą piękną. Mamy nadzieję, że spotkanie w Zespole
Szkolnym w Kruszynie rozbudziło ciekawość uczniów, a dorosłych skłoniło do odświeżenia lektury „Trylogii”.
Miłe spotkanie, chwila uśmiechu, możliwość usłyszenia i zobaczenia znanych w gminie osób w innych, niż na co dzień rolach, chęć
wzięcia książki do ręki-to korzyści z akcji „Narodowe Czytanie” w naszej gminie.
Ufamy, że z każdym rokiem słuchaczy i miłośników literatury będzie więcej.
Dziękujemy organizatorom, lektorom i gościom za udział oraz za uatrakcyjnienie wrześniowej soboty.
Anna Gabryel, Justyna Milejska-Cień
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Witaj szkoło!
„Wakacje minęły, uleciały jak chmurki na niebie.
Dzieci plecaki wzięły i biegną, szkoło, do ciebie…”
1 września 2014r. po raz kolejny zadźwięczał pierwszy
dzwonek, oznaczający koniec wakacji. Uczniowie z całej
Polski ruszyli do szkół. Niektórzy kolejny już raz, inni mury
swojej szkoły czy przedszkola przekroczyli po raz pierwszy.
Na terenie gminy Kruszyna korytarze oraz sale lekcyjne
wszystkich placówek oświatowych także zapełniły się dziećmi
i młodzieżą szkolną.
We wszystkich szkołach podstawowych pojawiło się 269
uczniów, w tym 53 osoby to pierwszoklasiści. Jeśli chodzi
o sześciolatków, to na terenie naszej gminy do szkół trafiło ich
14. W gimnazjach zjawiło się 151 uczniów, w tym 51 uczniów
klas pierwszych. Do gminnych przedszkoli oraz oddziałów

przedszkolnych łącznie uczęszcza 149 dzieci.
W niektórych placówkach przeprowadzono remonty, aby
nasze pociechy uczyły się w bezpiecznych i czystych salach.
W Kruszynie dokonano termomodernizacji oraz przebudowy
Gminnego Przedszkola, w Lgocie Małej pomalowano dach,
rynny i rury spadowe budynku Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego, a w Zespole Szkolnym w Widzowie
utworzono plac zabaw z mini siłownią oraz stołami do tenisa
stołowego i gry w szachy.
Zatem nowy rok szkolny 2014/2015 uważamy za otwarty
i życzymy wszystkim uczniom oraz nauczycielom owocnej
pracy aż do następnej przerwy wakacyjnej.
Aneta Musiał

Zawody sportowo – pożarnicze
W dniu 27 lipca 2014r. w miejscowości Lgota Mała odbyły
się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze o Puchar Wójta
Gminy Kruszyna. W zawodach udział wzięło 7 drużyn OSP
z terenu Gminy Kruszyna .
Wykonanie zadań oceniała komisja sędziowska powołana
przez Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie.
Zawody rozpoczęły się o godzinie 15.00. Drużyny
rywalizowali w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej
z przeszkodami oraz ćwiczeniach bojowych. Celem było
wyłonienie najlepszych drużyn z poszczególnych OSP.
W zawodach brały udział nie tylko drużyny męskie, lecz
również płeć piękna, reprezentowana przez drużyny kobiece
z Łęgu, Jackowa i Widzowa. Gminne Zawody Sportowo
- Pożarnicze to przede wszystkim doskonała promocja
działalności jednostek OSP.
Najlepszymi z najlepszych zarówno wśród kobiet jak
i mężczyzn okazali się zawodnicy z OSP Jacków. Drugie
miejsce przypadło dla drużyny męskiej z OSP Łęg, natomiast
trzecie strażakom z OSP Bogusławice, poza podium stanęła
OSP Kruszyna . Niestety pozostałe drużyny kobiece zostały
zdyskwalifikowane.
Zawody sportowo-pożarnicze cieszą się dużą
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popularnością. Piękna słoneczna pogoda sprawiła, że na
trybunach pojawiła się spora grupa sympatyków tego typu
rozgrywek.
Zwycięzcy tegorocznych gminnych zawodów sportowo
- pożarniczych reprezentowały
Gminę Kruszyna w VIII Powiatowych Zawodach Sportowo
- Pożarniczych o Puchar Starosty Częstochowskiego, które
odbyły się 20 września 2014 w Konopiskach. Oprócz
zwycięzców szczebla gminnego do zawodów przystąpiła
także drużyna kobieca z OSP Łęg - broniąc tytułu Mistrzów
Powiatu Częstochowskiego.
Po zaciętej rywalizacji wśród mężczyzn triumfowała
jednostka OSP Cisie , następnie OSP Rudnik Wielki, trzecie
miejsce na podium zajęła OSP Zdrowa. Druhowie z OSP
Jacków uklasyfikowali się na 6 miejscu.
W zawodach drużyna kobieca z OSP Cisie pokonała
rywalki, a drużyna z OSP Łęgu zajęła II miejsce.
miejsce. Tuż za nią
stanęła OSP Kamienica Polska. Również szóste miejsce
wśród kobiet przypadło OSP Jacków.
Wszystkim startującym w zawodach a w szczególności
zwycięzcom gratulujemy, życząc jednocześnie dalszych
sukcesów.

Głos Gminy

Miejsce rekreacji i wypoczynku weekendowego powstaje w Widzowie
Ostatnie miesiące okazały się bardzo pracowite dla
Zarządu oraz członków Stowarzyszenia „Przyszłość
jest w nas” z Widzowa. W dniu 17 sierpnia
Stowarzyszenie było organizatorem VI Pikniku
Rodzinnego na placu zabaw w Widzowie. Główną
atrakcją Pikniku były pokazy siłaczy STRONG MAN
prowadzone przez grupę z Wałbrzycha, występ
taneczny i koncert dzieci i młodzieży z zespołu
szkolnego w Widzowie, występ zespołu gminnego „Ale
Babki”, oraz koncert gwiazdy wieczoru zespołu
„BASTA”. W tym roku po raz kolejny w trakcie trwania
imprezy nasze Stowarzyszenie, jego członkowie
i sympatycy włączyli się do pomocy i zbiórki środków na
leczenie i rehabilitację dla Kubusia Kowalskiego
– chorego dziecka z naszej miejscowości.
Równocześnie kilka dni przed piknikiem Zarząd
Stowarzyszenia podpisał w Katowicach umowę
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego
na współfinansowanie zadania pn. „Wykonanie
zbiornika wodnego jako miejsca rekreacji
i wypoczynku weekendowego w sołectwie
Widzów”. Celem zadania jest utworzenie miejsca
rekreacji i wypoczynku weekendowego w celu promocji
i wzrostu atrakcyjności turystycznej naszej
miejscowości oraz gminy.
Proces pozyskania środków unijnych na powyższe
zadanie rozpoczął się jeszcze w ubiegłym roku.
Przypomnę, że stowarzyszenie zostało oficjalnie
powołane do życia i zarejestrowane w dniu 07.02.2013,
a kilka miesięcy później, tj. 07.10.2013r. Zarząd
Stowarzyszenia złożył wniosek do Lokalnej Grupy
Działania „Razem na Wyżyny” dla działań Małe
Projekty, Odnowa i Rozwój Wsi o przyznanie pomocy w
ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013”. Do konkursu wpłynęło 28
wniosków. Nasz wniosek przeszedł pozytywną
weryfikację i zajął wysokie 4 miejsce na liści
rankingowej. Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych
dokumentów podpisano
umowę z Urzędem
Marszałkowskim w Katowicach na współfinansowanie
przedsięwzięcia.
Obecnie zadanie jest w trakcie realizacji, a zakończenie
całości projektu przewidziane jest na dzień
30.10.2014r. Wykonawstwa zadania podjęła się firma
P.P.H.U. Ecco Logic Krzysztof Gliński z miejscowości
Baby.
W ramach projektu zostanie wykonany zbiornik
wodny o wymiarach 28 m x 62 m wraz z uformowaniem
grobli wokół stawu, uporządkowaniem terenu wokół
zbiornika i obsianie go trawą. Zbiornik będzie stanowił
ofertę dla rekreacji, wędkarstwa, wypoczynku oraz
uprawiania turystyki dla mieszkańców Widzowa i Gminy
Kruszyna.
Kilka miesięcy później miał miejsce kolejny nabór
wniosków. I tak w dniu 29.04.2014r. Zarząd
Stowarzyszenia „Przyszłość jest w nas” złożył drugi

wniosek do LGD Razem na Wyżyny o przyznanie
pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. W ramach
złożonego wniosku Stowarzyszenie zamierza wykonać
operację pn. „Wykonanie infrastruktury rekreacyjno
– turystycznej jako miejsca rekreacji i wypoczynku
weekendowego w sołectwie Widzów”.
Drugi złożony przez nas wniosek również przeszedł
pozytywną weryfikację i jest właśnie rozpatrywany
w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. W
przypadku zawarcia kolejnej umowy zadanie
nr 2 zostanie zrealizowane do 30.11.2014r.
W ramach tej operacji zostanie zagospodarowany teren
wokół zbiornika poprzez zakup i zabudowę ławek,
drewnianej altany, betonowego grilla ogrodowego,
kosza do koszykówki, betonowego stołu do tenisa,
zamontowane zostaną kosze na śmieci, stojak na
rowery oraz zostanie utworzone miejsce na ognisko.
Po zakończeniu realizacji obu zadań miejsce rekreacji
i wypoczynku weekendowego w miejscowości Widzów
będzie ogólnodostępne dla każdego mieszkańca
naszej Gminy, a każdy kto zechce będzie mógł
rodzinnie korzystać z tego miejsca wypoczynku.
Operacja związana z budową zbiornika oraz
wykonaniem infrastruktury wokół zbiornika jest
realizowana na działkach gminnych przy ul.. Łąkowej
w Widzowie.
Korzystając z okazji chciałbym podziękować Pani
Wójt Gminy Kruszyna Jadwidze Zawadzkiej za pomoc
w pozyskaniu działek przeznaczonych pod inwestycję,
oraz za pomoc w opracowaniu dokumentacji
technicznej.
Dziękuję Radzie Gminy Kruszyna, która prawie
jednogłośnie podjęła decyzję o przyznaniu pożyczki dla
naszego Stowarzyszenia na realizację zadania. Dzięki
tej decyzji możemy przystąpić do realizacji inwestycji.
Pożyczka zostanie zwrócona niezwłocznie po
zrealizowaniu zadania, złożeniu wszystkich
dokumentów oraz rozliczeniu dotacji i otrzymaniu
zwrotu środków finansowych z Urzędu
Marszałkowskiego.
Dziękuję radnemu Mariuszowi Dobrakowskiemu
za pomoc w przygotowaniu, napisaniu i złożeniu
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007
-2013”. Wnioski zostały przygotowane perfekcyjnie
i otrzymały bardzo wysoką ocenę podczas ich
rozpatrywania.
Tak jak pisałem wcześniej dostęp do obiektu jest
nieograniczony i każdy z Państwa będzie mógł
relaksować się na terenie centrum weekendowego.
Wszystkich Państwa zapraszam do korzystania
z nowo powstającego obiektu rekreacyjnego i mam
nadzieję, że spędzą tam Państwo wiele wspaniałych
chwil spędzonych z rodziną i znajomymi.
Sławomir Kośny
– Prezes Stowarzyszenia „Przyszłość jest w nas”
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Sukces sportowy mieszkanki Widzowa
W dniach 20.08-24.08.2014 w Stadnie Ogierów w Książu odbyły się Mistrzostwa Europy Młodzieży w Powożeniu
w trzech kategoriach wiekowych: dzieci, juniorzy, młodzi powożący. Do sportowej rywalizacji stanęła mieszkanka
Widzowa Weronika Bogacz, która zdobyła brązowy medal w kategorii dzieci.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Więcej informacji na stronie: http://www.slowosportowe.pl/mistrzostwa-europy-i-mistrzostwa-polski-w-powozeniuksiaz-2014.html

Urodziny Galerii z udziałem naszych przedszkolaków
Galeria Jurajska w Częstochowie we wrześniu
obchodziła 5 – te urodziny. Z inicjatywy Arka Kluby
przedszkolaki z Widzowa, Kruszyny i Lgoty Małej
składały życzenia Jubilatce a także udzielały wywiadów,
których tematem była wiedza o funkcjonowaniu tego
Centrum Handlowego.
Wypowiedzi naszych dzieciaczków można było
podziwiać na dużym ekranie wizyjnym w dniu 28
września w Galerii Jurajskiej.
Nagranie w profesjonalnym studio i sprzęcie zrobiło
na maluchach ogromne wrażenie.

Wolontariat w Kruszynie
W roku szkolnym 2013/2014, z inicjatywy Związku
Młodzieży Wiejskiej w Częstochowie, w Zespole
Szkolnym w Kruszynie odbywały się bezpłatne zajęcia
dodatkowe z języków obcych, prowadzone przez
studentów z różnych krajów: Ukrainy – Lily Olefir, Gruzji
- Teona Khmaladze, Turcji- Coşcun Tuncer i Hiszpanii
- Rafael Medina.
Przyjechali oni do Polski na rok w ramach
wolontariatu, podczas którego prowadzili zajęcia
z języków obcych w różnych szkołach powiatu
częstochowskiego. W ramach tego projektu również
sami uczyli się języka polskiego oraz poznawali nasz
kraj.
Na początku roku szkolnego, po wstępnych
rozmowach ze studentami i ich opiekunami, ustalono,
że studentki z Ukrainy i Gruzji będą prowadziły zajęcia
z języka angielskiego w grupie dzieci ze szkoły
podstawowej, natomiast student z Hiszpanii zapozna
młodzież gimnazjalną z podstawami języka
hiszpańskiego. Początkowo zajęcia trwające dwie
godziny lekcyjne odbywały się raz w tygodniu, jednak po
miesiącu, kiedy studenci nawiązali współpracę z
większą ilością szkół, częstotliwość spadła do dwóch
razy w miesiącu.

Uczniowie zawsze z niecierpliwością czekali na
kolejne zajęcia, mimo iż odbywały się po lekcjach. Były
one niezwykle atrakcyjne, nie tylko ze względu na urodę
młodych nauczycieli, ale przede wszystkim dlatego, że
przebiegały raczej w formie zabawy i bezstresowo - bo
bez ocen.
12 września odbyło się w naszej szkole oficjalne
zakończenie tej edycji projektu i pożegnanie studentów,
którzy musieli wrócić do swoich krajów. W tej niezwykłej
uroczystości wzięli udział: pani wójt Jadwiga Zawadzka,
pan dyrektor Paweł Klekot, uczniowie i studenci wraz
z opiekunami z ZMW z terenu Częstochowy i Kruszyny.
Podczas tej uroczystości, zarejestrowanej przez
częstochowska telewizję ORION, studenci
zaprezentowali najciekawsze informacje o sobie
i o swoim kraju, natomiast uczniowie podziękowali za
współpracę, wręczając pamiątkowe albumy promujące
nasz kraj.
Mamy nadzieję, że był to dopiero początek
współpracy z ZMW i w tym roku szkolnym również
będziemy mogli gościć u siebie studentów z innych
krajów.
Justyna Broniszewska

Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych
w Gminie Kruszyna
Rekrutacja do projektu systemowego pod tytułem:
,,Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Kruszyna”
Trwają kursy zawodowe w ramach projektu ,,Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie
Kruszyna”: kurs operatora koparko-ładowarki, opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych, nowoczesnego
sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej i kurs fryzjerski.
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Piknik Rodzinny w Teklinowie
Stało się już tradycją, że co roku w pierwszą
niedzielę sierpnia w Teklinowie odbywa się Piknik
Rodzinny, który na stałe wpisał się w kalendarz
wydarzeń kulturalnych naszej gminy. Można wtedy
odpocząć na świeżym powietrzu, zobaczyć szereg
występów na scenie, zatańczyć. Można też nieźle
podjeść i zaspokoić pragnienie. To wszystko sprawia,
że przybywają na tę imprezę całe rodziny, nie tylko
z naszej miejscowości, ale i z całej okolicy. Tak, bo
każdy może znaleźć tu coś dla siebie. Na dzieci czeka
zawsze sporo konkursów. Ich laureaci otrzymują liczne
i ciekawe nagrody, a każdy uczestnik i tak dostaje
słodycze i inne rarytasy.
I tak stało się również 3 sierpnia br. VI Piknik
Rodzinny rozpoczął się według przyjętego już zwyczaju
– rozegraniem meczu piłki nożnej pomiędzy lokalną
młodzieżą a drużyną seniorów. Po zaciętej grze
w dającym się we znaki upale, wynikiem 8:6 zwyciężyła
reprezentacja juniorów.
Program pikniku obfitował w wiele atrakcji dla dzieci
i dorosłych. Zarówno dla pierwszych, jak i tych drugich
przygotowano różne konkursy z nagrodami, które
poprowadziła Pani Magdalena Chrząstek. Ogromną
frajdę sprawiało dzieciom również rysowanie kredą na
kostce, malowanie twarzy i przygoda w dmuchanych
kulach wodnych.
Nie mogło zabraknąć także występów naszych
młodych artystów. Na scenie zaprezentowały się

w repertuarze Anny German: Julia i Żaklina Dudek.
Następnie i tak gorącą już atmosferę podgrzał występ
gminnego zespołu Ale!Babki.
Po raz pierwszy gościliśmy artystów spoza gminy.
W rytm bluesa zagrał zespół Forsal z Częstochowy,
który mimo krótkiego stażu, już odnosi sukcesy
ogólnopolskie.Organizatorzy postawili w tym roku nie
tylko na rozrywkę, zaproszono Pana Jerzego Larę,
który prezentował budowę ula i dzielił się swoją wiedzą
nt. zwyczajów pszczół. Jego stoisko cieszyło się bardzo
dużym zainteresowaniem.
W tym roku nasza lokalna impreza miała szczególny
charakter, gdyż właśnie w Teklinowie wyznaczono metę
V I I I R a j d u R o w e r o w e g o „ D o l i n ą Wa r t y ” ,
organizowanego przez Państwo Halinę i Sławomira
Pruciaków z Lgoty Małej. Rangę tego wydarzenia
podniosła obecność w grupie rowerzystów Wójta Gminy
Kruszyna Pani Jadwigi Zawadzkiej oraz Posła na Sejm
RP Pana Artura Bramory.
Tegoroczny rajd liczył 36 kilometrów i wiódł głównie
leśnymi duktami oraz mało uczęszczanymi drogami
publicznymi. Trasa rajdu przedstawiała się
następująco: Nowa Wieś-Szlak Jury Wieluńskiej
(kapliczka na Janowie) - Prusicko- Kijów- Łęg- Pieńki
Szczepockie-Teklinów. Nad bezpieczeństwem
uczestników czuwali dzielni strażacy z OSP
w Kruszynie.
Anna i Dariusz Lampa, Halina Pruciak

Festyn w Kruszynie
W dniach 9 – 10 sierpnia 2014 roku na boisku
piłkarskim w Kruszynie odbył się kolejny Letni Festyn,
którego współorganizatorami byli klub sportowy
„Kmicic” oraz koło Związku Młodzieży Wiejskiej
w Kruszynie.
Program festynu obejmował m.in. dyskotekę na
świeżym powietrzu, loterię fantową, która cieszyła się
ogromnym zainteresowaniem z racji ciekawych nagród
głównych.
Na festynie nie mogło zabraknąć Pana
Włodzimierza Wasiaka założyciela naszego klubu,
który wraz z młodzieżą prowadził warsztaty łucznicze.
Jedną z głównych atrakcji był Turniej FIFA 2014,
cieszący się ogromnym zainteresowaniem miłośników
tej gry komputerowej.
Koncert Orkiestry Dętej OSP Kruszyna, a także występ
lokalnego zespołu „ALE BABKI” spotkały się
z ogromnym zainteresowaniem lokalnych
mieszkańców. Przybyli na festyn mieli również
możliwość obejrzenia fantastycznego pokazu Freestyle

Football w wykonaniu wicemistrza świata Adriana
Franca, członka grupy R-Style oraz akrobacji rowerowej
w wykonaniu mieszkańca naszej gminy Krzysztofa
Klekota.
Dla zgromadzonych gości, a w szczególności dzieci i
młodzieży ogromną atrakcją były dmuchane ślizgawki i
karuzele. Miłośnikom tańca przygrywał DJ LS. Na
scenie wystąpiła również Sylwia Borowik, wokalistka z
Zawady.
Festynowe atrakcje zakończył pokaz „Teatru Żywiołów
Versus”. Niesamowite i pełne ekspresji pokazy
taneczne z wykorzystaniem ognia i światła dostarczyły
każdemu sporej dawki emocji.
Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na
bieżące wydatki związane z utrzymaniem drużyny
trampkarzy oraz drużyny seniorów, a także na
utworzenie kolejnej grupy młodzieżowej (orlików).
Część pieniędzy zebranych podczas festynu została
przekazana na działalność nowopowstałego koła ZMW
Kruszyna.
Kamil Postawa

Piknik Rodzinny w Widzowie
W niedzielę 17 sierpnia na placu zabaw w Widzowie
odbył się VI Piknik Rodzinny. Organizatorem Pikniku
było Stowarzyszenie „Przyszłość jest w nas”.
Tegoroczny Piknik uświetnił występ STRONG MANÓW
z Wałbrzycha. W trakcie występu mogliśmy podziwiać
konkurencje siłowe, m.in. spacer farmera, przeciąganie
tira, przerzucanie opony o wadze 320 kg, pokaz boksu
tajskiego, spacer buszmena oraz wiele innych.

Interesujący był również występ taneczny i koncert
dzieci i młodzieży z Zespołu Szkolnego w Widzowie.
Podczas pikniku miał miejsce również koncert
gminnego zespołu „Ale Babki”.
Gwiazdą wieczoru był zespół „BASTA”, na występ
którego ściągnęli fani ze wszystkich okolicznych
miejscowości i sąsiednich gmin. Impreza zakończyła
się wspólną dyskoteką uczestników pikniku.
Sławomir Kośny
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Wybory samorządowe
Rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia
2014 r na dzień 16 listopada
zarządzone zostały wybory do
r a d g m i n , r a d p o w i a t ó w,
sejmików województw i rad
dzielnic m. st. Warszawy oraz
wybory wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast.
Po raz pierwszy radni gmin
zostaną wybrani w okręgach
jednomandatowych. Zgodnie z wymogami Kodeksu
wyborczego w Gminie Kruszyna okręgi
jednomandatowe ostatecznie zostały ustalone
Uchwałą Nr XLI/253/2014 Rady Gminy Kruszyna
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
Okręg jednomandatowy rozumiany jest jako
jednostka utworzona w celu sprawnego
przeprowadzenia wyborów. W danym okręgu można
uzyskać wyłącznie jeden mandat – otrzymuje go
kandydat, który podczas wyborów otrzymał najwięcej
głosów. Pozostali kandydaci nie otrzymują mandatów.
Wybory będą odbywały się na zasadzie większości
względnej. System jednomandatowy akcentuje
powiązanie konkretnej osoby z okręgiem. System jest
dużo prostszy, a tym samym jego zasady są bardziej
zrozumiałe dla wyborców. Charakteryzuje się
spersonalizowaniem i identyfikacją wyborców
z konkretnymi kandydatami, dzięki czemu władzę
zdobywa osoba, która cieszy się największym
poparciem.

Uchwałą Nr XXVI/162/2013 Rady Gminy Kruszyna
z dnia 15 marca 2013r. ustalone zostały stałe obwody
głosowania, ich granice i numery oraz siedziby
obwodowych komisji wyborczych.
(Uchwały dostępne w BIP Urzędu Gminy w zakładce
„Wybory”).
Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych:
1. Prawo do głosowania korespondencyjnego mają
wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zamiar
głosowania korespondencyjnego powinien być
zgłoszony przez wyborcę wójtowi najpóźniej
w 20. dniu przed dniem wyborów.
2. Prawo do głosowania przez pełnomocnika mają
wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz
wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą
75 lat. Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem lub
innym pracownikiem upoważnionym przez wójta.
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca
składa wniosek najpóźniej w 10. dniu przed dniem
wyborów.
3. Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu
nakładki na kartę do głosowania sporządzonej
w alfabecie Braille’a. Zamiar takiego głosowania
powinien być zgłoszony wójtowi najpóźniej w 13. dniu
przed dniem wyborów.
Głosowanie w dniu wyborów będzie trwać od godz.
700 do 2100.

Akcje charytatywne na terenie gminy Kruszyna
„Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy, że jesteśmy jeszcze coś warci.”
- Paulo Coelho

Każdy z nas chciałby być pięknym, mądrym czy majętnym. Okazuje się jednak, że najważniejszą rzeczą
w życiu każdego człowieka jest zdrowie. Kiedy jesteśmy zdrowi, wszystko możemy osiągnąć, jeśli tylko mocno
tego chcemy. Zdarza się tak, że choroba dopada znienacka jak dziki zwierz i nie zawsze można ją samodzielnie
pokonać. Często potrzebne są skomplikowane operacje, drogie lekarstwa, żmudna i kosztowna rehabilitacja
- wymieniać można by bez końca. Najgorzej kiedy chorują dzieci, na ich cierpienie naprawdę trudno patrzeć.
Czasem trzeba prosić o pomoc innych i dobrze, kiedy z tą pomocą spieszą.
Na terenie naszej gminy takich większych akcji niesienia pomocy było kilka.
Podczas VI Pikniku Rodzinnego zorganizowanego przez Stowarzyszenie PRZYSZŁOŚĆ JEST W NAS na
placu zabaw w Widzowie po raz drugi zbierano środki pieniężne na dalsze leczenie oraz rehabilitację małego
Kubusia Kowalskiego. Stowarzyszenie w zeszłym roku - także podczas festynu - kwestowało na rzecz Kuby.
W zbiórkę środków pieniężnych na ten cel w ubiegłym roku zaangażowała się również Rada Sołecka oraz radni
miejscowości Widzów i Widzówek na terenie Widzowa a także okolicznych wsi. Kubuś nadal wymaga leczenia, jak
również intensywnej rehabilitacji.
W miesiącach letnich na terenie całej gminy Kruszyna zbierano środki pieniężne na leczenie młodej mamy
- Magdaleny Kwarciak. Pani Magda jest obecnie po operacji i powoli wraca do zdrowia. W jej imieniu dziękujemy
wszystkim za udzieloną pomoc finansową.
Mieszkańcy gminy Kruszyna ruszyli także z pomocą dla małej Zuzi Pokory. Potrzebne są cały czas ogromne
środki finansowe – 40 tys euro na leczenie we Włoszech. Ponadto wszyscy zaangażowani zbierają plastikowe
nakrętki. Można je zostawić wszędzie w specjalnych do tego wyznaczonych miejscach: w szkołach,
w przedszkolach, w sklepach oraz w Urzędzie Gminy Kruszyna.
Za te wszystkie akcje po raz kolejny dziękujemy. Nadal pomagajmy innym, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy
pomoc potrzebna będzie nam samym.
Aneta Musiał
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Szczęśliwi rodzice….

W hołdzie bohaterom Polskiego Września 1939

