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Drodzy Państwo! Rozpoczyna się najpiękniejsza pora roku
– wiosna. Przyroda budzi się do życia. Dni stają się coraz dłuższe,
cieplejsze i pełne słońca. Wiośnie zawsze towarzyszą Święta
Zmartwychwstania Chrystusa niosące radość i nadzieję.
Wiosna mobilizuje nas do aktywności fizycznej poprzez spacery lub
prace porządkowe w obejściach. Wiosenne promienie słoneczne
sprawiają, że szybko wzrasta w dzień temperatura powietrza,
a gwałtownie obniża się wieczorem. Te zmiany aury często bywają
przyczyną przeziębień i infekcji dróg oddechowych. Tak więc wiosną
częściej niż w ciągu roku korzystamy z porad lekarzy.
W naszej gminie zdrowie można „podratować” w Ośrodku Zdrowia
w Kruszynie i jego filii w Widzowie.
Budynek w Kruszynie został rozbudowany, wyremontowany sześć
lat temu i nadal stanowi własność gminy Kruszyna. Pacjenci
– mieszkańcy gm. Kruszyna mogą leczyć się w nowoczesnej, pięknej,
spełniającej standardy europejskie placówce medycznej.
Od jakiegoś czasu docierają do mnie głosy niezadowolenia ze
świadczonych usług medycznych. Prowadziłam liczną korespondencję
z kierownictwem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kruszynie, wspólnie z Radą Gminy analizowaliśmy sprawozdanie
z działalności placówki. Niby wszystko jest dobrze, poziom usług
medycznych dobry, a jednak głosy niezadowolenia wciąż słychać. Zdaję
sobie sprawę z tego, że zdrowie i życie jest bezcenne, dlatego jako
gospodarz nie mogę mieć jakichkolwiek wątpliwości w zakresie jakości
opieki medycznej dla mieszkańców gminy Kruszyna.
Po wielokrotnych rozmowach radni zobowiązali mnie do
zarządzenia przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny jakości
świadczonych usług medycznych. Taka nasza mentalność, że łatwiej
wypowiadamy się anonimowo niż publicznie. Mam nadzieję i bardzo na
to liczę, że ankiety dadzą prawdziwy obraz stopnia zadowolenia z opieki
zdrowotnej w naszej gminie. W przyszłym miesiącu dokonamy analizy
zebranego materiału i oczywiście o tym Państwa poinformuję. Wszystko
co będzie trzeba naprawić, naprawimy, a jeżeli wszystko jest dobrze to
będziemy tylko udoskonalać stan obecny.
Życzę Państwu dużo zdrowia i radości na co dzień oraz wesołych
Świąt Wielkiej Nocy i mokrego dyngusa.
Jadwiga Zawadzka - Wójt Gminy
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Głos Gminy

Budżet Gminy Kruszyna na 2016 rok
W dniu 23 grudnia 2015 r. Rada Gminy Kruszyna
uchwałą nr XIII/87/2015 przyjęła budżet Gminy
Kruszyna na rok 2016.
Zgodnie z uchwałą dochody budżetu oszacowane
zostały na kwotę 16 905 551 zł, wydatki – 16 187 165 zł,
przychody – 828 119 zł i rozchody – 736 150 zł.
Ważniejsze źródła dochodów to:
subwencje – 3 875 152 zł , dotacje na zadania własne
i zlecone 1 498 504 zł- , udziały w podatku dochodowym
– 2 162 322 zł, podatek od nieruchomości – 1 960 000
zł, podatek rolny – 363 000 zł, opłata za dostarczaną
wodę i odprowadzane ścieki – 450 000 zł, opłata za
zagospodarowanie odpadów komunalnych – 340 000
zł, dochody ze sprzedaży majątku – 149 700 zł, dotacje
ze środków unijnych w tym: realizacja projektu „Drużyna
Powiatu” – 116 550 zł, „Zwiększenie dostępu do
cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy
Kruszyna” – 339 945 zł, „Rozbudowa kanalizacji
w Gminie Kruszyna m. Kruszyna wraz z rozbudową
istniejącej oczyszczalni” – 1 700 000 zł.
Wydatki zaplanowane wg ich przeznaczenia, to
w szczególności:
Oświata i wychowanie przedszkolne – 6 172 964 zł,
z czego 570 430 zł zaplanowane jest na dotację dla
Szkoły Podstawowej w Jackowie prowadzonej przez
Fundację Elementarz;
Pomoc społeczna – 2 284 158 zł, w tym 144 845 zł na
zadanie realizowane z dofinansowaniem unijnym pod
nazwą „Drużyna Powiatu”;
Administracja (w tym utrzymanie urzędu, rady gminy) –
2 066 009 zł;
Utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji – 518 078 zł;
Utrzymanie wodociągu – 310 809 zł;
Gospodarka odpadami komunalnymi – 340 000 zł
Utrzymanie dróg gminnych – 248 213 zł;
Oświetlenie uliczne – 187 000 zł;
Dofinansowanie działalności Ochotniczych Straży

Pożarnych - 142 148 zł;
Dotacja na działalność instytucji kultury (w tym
biblioteka i orkiestra dęta) – 175 540 zł;
Przeciwdziałanie Alkoholizmowi i Narkomanii – 84 000
zł , w tym 11 000 zł przeznaczone na dotacje dla
stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu
profilaktyki przeciwalkoholowej;
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (w tym
utrzymanie i modernizacja obiektów sportowych) – 209
516 zł, z czego 60 000 zł na dotacje dla klubów
sportowych;
Spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych
w latach ubiegłych – 163 000 zł.
Spośród zadań inwestycyjnych wymienić należy:
Rozbudowa kanalizacji w m. Kruszyna wraz
z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków – na 2016
rok przeznaczone na to zadanie jest 2 424 640 zł;
Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych
na terenie Gminy Kruszyna – zadanie mające na celu
wdrożenie tzw. e-usług dla osób korzystających z usług
urzędu gminy – 395 015 zł w roku 2016;
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy –
50 000 zł;
Dotacja dla Powiatu Częstochowskiego na wykonanie
projektu modernizacji ul. Głównej w Lgocie Małej – 20
910 zł.
Po stronie przychodów zaplanowana została
pożyczka z WFOŚiGW na rozbudowę kanalizacji wraz
z oczyszczalnią w kwocie 635 400 zł oraz wolne środki
wynikając z rozliczenia lat ubiegłych – 192 719 zł,
natomiast w rozchodach znalazły się spłaty rat kredytów
i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych – 736 150
zł.
Zarówno projekt budżetu wraz z opisem
planowanych zadań jak i uchwalony przez Radę Gminy
Kruszyna budżet na rok 2016 znajduje się na stronie
BIP Gminy Kruszyna w zakładce Budżet.

Program „Rodzina 500+”
Program „Rodzina 500+” to pierwsze tak szerokie
i uniwersalne wsparcie dla polskich rodzin. Celem
programu jest pomoc w wychowywaniu dzieci, a także
odwrócenie negatywnego trendu demograficznego
w naszym kraju.
Nowe świadczenie wchodzi w życie z dniem
1 kwietnia 2016r. Jest to tzw. świadczenie
wychowawcze, znane pod nazwą „Rodzina 500
plus”. Jego celem jest częściowe pokrycie wydatków
związanych z wychowaniem dziecka(dzieci), w tym
z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb
życiowych. Program „Rodzina 500 plus” zakłada, że
świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł
miesięcznie na drugie i kolejne dziecko otrzyma każda
rodzina, bez względu na dochody. W przypadku rodzin z
jednym dzieckiem trzeba będzie spełnić kryterium
dochodowe wynoszące 800zł netto na osobę w rodzinie
lub 1200zł. netto w przypadku dzieci
z niepełnosprawnością. Dochód za rok 2014.
Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia
ukończenia przez dziecko 18. roku życia, w przypadku
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dzieci niepełnosprawnych do ukończenia przez nie 25.
roku życia. Świadczenie przysługujące za ostatni
miesiąc w którym dziecko kończy 18. rok życia lub 25.
rok życia jest świadczeniem podzielnym i przysługuje
do dnia ukończenia przez dziecko pełnoletniości.
Kto może pobierać świadczenie wychowawcze?
Świadczenie pobierać będą rodzice, opiekunowie
prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Jeśli rodzice
są po rozwodzie lub mieszkają oddzielnie, świadczenie
otrzyma rodzic z którym zamieszkuje dziecko i na
którego utrzymaniu dziecko pozostaje. 500 zł
otrzymywać będą także rodziny dzieci adoptowanych i
na takich samych zasadach, jak w przypadku dzieci
biologicznych.
Kiedy świadczenie wychowawcze nie przysługuje.
Dziecko pozostaje w związku małżeńskim, dziecko
zostało umieszczone w instytucji zapewniającej
całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia
wychowawczego na własne dziecko. Członkowi rodziny
przysługuje za granicą na dziecko świadczenie
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o podobnym charakterze do świadczenia
wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego lub
dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu
społecznym stanowią inaczej.
Co stanie się, gdy pierwsze dziecko osiągnie
pełnoletność ?
Dziecko do 25. roku życia mieszkające z rodzicami
i będące na ich utrzymaniu będzie uwzględniane przy
składzie i obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie.
Młodsze rodzeństwo w takim przypadku będzie mogło
otrzymać 500 zł tylko wtedy, gdy dochód na osobę w
rodzinie nie przekroczy 800 zł lub 1200 zł w przypadku
dziecka niepełnosprawnego.
Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
1. Oświadczenia dokumentujące wysokość innych
dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dochód
z Urzędu Skarbowego),
2. Oświadczenie o deklarowanych dochodach
osiąganych przez osoby podlegające przepisom
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
zawierające informacje o:
a) wysokości dochodu,
b) wysokości należnych składek na ubezpieczenie
społeczne,
c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie
zdrowotne,
d) wysokości i formie opłaconego podatku
dochodowego,
e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek
i podatku.
3. W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu
– dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie
oraz ich wysokość.
Ważne: Wyżej wymienionych dokumentów nie załącza
osoba, która nie ubiega się o przyznanie świadczenia
wychowawczego na pierwsze dziecko. Zaświadczeń
ani oświadczeń na potwierdzenie faktów lub stanu
prawnego, jeżeli znane są GOPS Kruszyna np. na
temat sytuacji dochodowej osoby ubiegającej się
o świadczenie, to nie należy składać dokumentów na
potwierdzenie tych faktów.
Wnioski wraz z załącznikami o przyznanie świadczenia
wychowawczego będą dostępne w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Kruszynie od dnia 1 kwietnia
2016r. Po złożeniu i rozpatrzeniu wniosku rodzice
otrzymają prawo do pobierania świadczenia na okres
od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r.
W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 r.
świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym
rodzice złożą wniosek.
Ww. świadczenie nie będzie podlegać opodatkowaniu,
nie będzie też wliczane do dochodu przy ustalaniu
prawa do świadczeń z pomocy społecznej, funduszu
alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych czy dodatków
mieszkaniowych.

Świadczenia rodzinne
Od 1 stycznia 2016r. w Gminny Ośrodku Pomocy
Społecznej w Kruszynie można składać wnioski

o świadczenie rodzicielskie. Jest to forma pomocy
przysługująca osobom, które nie otrzymują zasiłku
macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.
Mogą z niej skorzystać także osoby bezrobotne
(niezależnie od tego, czy są zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy), studenci oraz osoby
pracujące na umowach cywilnoprawnych, czyli np. na
umowę o dzieło lub zlecenie.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości
1000zł miesięcznie. W przypadku urodzenia dziecka w
okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub w ciągu
miesiąca po jego zakończeniu świadczenie
rodzicielskie przysługuje w wysokości różnicy między
kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą
pobieranego zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego
o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Komu przysługuje świadczenie rodzicielskie?
· matce albo ojcu dziecka,
· opiekunowi faktycznemu dziecka, w przypadku
objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku
życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto
decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do
ukończenia 10 roku życia,
· rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej
zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w
wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku
dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu
obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia,
· osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku
objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku
życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto
decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego do
ukończenia 10 roku życia niezależnie od wysokości
dochodu.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka
w przypadku:
· skrócenia okresu pobierania świadczenia
rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po
wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co
najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
· śmierci matki dziecka;
· porzucenia dziecka przez matkę.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia porodu
przez:
· 52 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka
przy jednym porodzie, przysposobienia jednego
dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
· 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci
przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci
lub objęcia opieką dwojga dzieci;
· 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci
przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub
objęcia opieką trojga dzieci;
· 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci
przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci
lub objęcia opieką czworga dzieci;
· 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga
i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia
pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i
więcej dzieci.
Kiedy świadczenie rodzicielskie nie przysługuje?
· jeśli co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba
sprawująca opiekę otrzymują zasiłek macierzyński lub
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uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu
pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres
dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na
warunkach urlopu macierzyńskiego, okres
d o d a tk o w e g o u r l o p u n a w a r u n k a c h u r l o p u
macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;
· dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej –
w przypadku osób, które przysposobiły dziecko lub są
opiekunami faktycznymi dziecka;
· jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny
dziecka nie sprawują lub zaprzestali sprawowania
osobistej opieki nad dzieckiem, w związku
z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy
zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej
opieki;
· w związku z wychowywaniem tego samego dziecka
lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest
już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego,
dodatku do zasiłku rodzinnego z tyłu korzystania
z opieki nad dzieckiem w trakcie trwania urlopu
wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego,
specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla

opiekuna;
· przysługuje za granicą świadczenie o podobnym
charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że
przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu
społecznym stanowią inaczej.
Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się od
1 stycznia 2016 r. jeżeli wniosek o ustalenie prawa do
ww. świadczenia zostanie złożony w terminie
3 miesięcy licząc od dnia wejścia w życie ustawy tj.
1 stycznia 2016. W przypadku złożenia wniosku po
terminie prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala
się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.
Z wyżej wymienionego świadczenia mogą skorzystać
także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia
2016r., którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego
lub uposażenia macierzyńskiego. W takim przypadku
świadczenie to przysługuje od 1 stycznia 2016r. do
ukończenia przez dziecko 52 tygodnia życia
(odpowiednio dłużej w przypadku większej liczby
dzieci).

„Razem na wyżyny” z nową Radą
Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” wkraczając
w nową perspektywę finansową 2014-2020 dokonało
wyboru Rady, pełniącego funkcję organu decyzyjnego.
Przypomnijmy, iż Stowarzyszenie "Razem na
wyżyny" funkcjonuje jako lokalna grupa działania
(LGD), będąca związkiem partnerów publicznych,
społecznych i gospodarczych wspólnie podejmujących
działania na rzecz rozwoju obszaru, na którym
funkcjonuje.
W jej skład wchodzi sześć gmin:
Kruszyna, Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Miedźno,
Mykanów i Rędziny. W każdym z organów LGD Zarządzie, Radzie i Komisji Rewizyjnej zasiadają
przedstawiciele wszystkich powyższych gmin.
Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” starając się
o pozyskanie funduszy unijnych z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 była
zobowiązana stworzyć organ decyzyjny zgodny
z aktualnymi wymogami przepisów unijnych
i krajowych. Wybory Rady odbyły się podczas walnego
zebrania członków 17 grudnia 2015 r. w Dąbrowie
Zielonej. Nowo wybrana Rada liczy 12 osób – po 2
z każdej gminy. Członkowie Rady będą pełnić swoje
obowiązki w latach 2015-2019.
Gminę Kruszyna reprezentuje p. Józef Wąsikiewicz przedstawiciel sektora publicznego działającego
w imieniu gminy Kruszyna, który jest radnym sołectwa
Teklinów i Pieńki Szczepockie oraz p. Mariusz
Dobrakowski - mieszkaniec Widzowa, przedstawiciel
sektora społecznego.
Do zadań nowej Rady należy m.in.:
−wybór projektów do dofinansowania, które muszą
realizować cele Strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność na lata 2015-2023
( L S R ) , s k ł a d a n y c h p r z e z m i e s z k a ń c ó w,
przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i instytucje
publiczne działające na obszarze sześciu wyżej
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wymienionych gmin;
kwoty dofinansowania dla operacji
wskazanych we wnioskach;
−rozpatrywanie odwołań lub protestów wniesionych
przez wnioskodawców, którzy nie zgadzają się
z decyzją Rady;
−ocena zgodności z projektów realizowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014 – 2020 z LSR.
Nowa Rada zacznie wykonywać swoje zadania po
podpisaniu umowy pomiędzy Stowarzyszeniem
„Razem na wyżyny” a Samorządem Województwa
Śląskiego na realizowanie powyższych działań
i dystrybucję środków na obszar LGD. Obecnie
Stowarzyszenie czeka na wyniki konkursu
prowadzonego przez Urząd Marszałkowski na wybór
LSR. Opracowana przez nasze Stowarzyszenie
Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność została zatwierdzona również podczas
walnego zebrania 17 grudnia i złożona do oceny
w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach w Wydziale
Terenów Wiejskich 29 grudnia 2015 roku. Stworzenie
strategii było poprzedzone licznymi konsultacjami,
spotkaniami z mieszkańcami naszego terenu, które
odbywały się w przeciągu kilku ostatnich miesięcy,
a zebrane uwagi i opinie pozwoliły na opracowanie
dokumentu odpowiadającego na potrzeby naszych
lokalnych społeczności.
W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim
osobom, które aktywnie uczestniczyły w opracowaniu
naszej strategii i życzyć nam wszystkim, abyśmy mieli
możliwość jej realizacji i wdrażania kolejnych
pozytywnych zmian na terenie działania LGD "Razem
na wyżyny", zaś nowo wybranej Radzie życzymy
trafnych i odpowiedzialnych wyborów.
Edyta Bauć
Dyrektor biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”
−ustalanie
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Ferie zimowe 2016 w Świetlicy Wiejskiej w Teklinowie
Ś w i e t l i c a w Te k l i n o w i e
tradycyjnie, jak co roku,
organizowała ferie zimowe dla
dzieci i młodzieży. W tym roku
pogoda jednak przypominała
bardziej jesienną niż zimową,
a dodatnia temperatura oraz
częste opady deszczu wykluczały
wspólne spędzanie czasu na
świeżym powietrzu.
Dzieci i młodzież chętnie
uczestniczyły w zajęciach
świetlicowych, które dawały im
wiele radości oraz zabawy. Do
dyspozycji było wiele gier
planszowych, zestawy
plastyczne, stół do tenisa, mini
bilard oraz piłkarzyki.
Prawdziwym hitem tegorocznych
ferii okazała się konsola z sensorem kinect, która sprawiła dzieciom ogromną niespodziankę. Dzięki temu urządzeniu
dzieci mogły zaznać ruchu w grach tanecznych oraz sportowych, a także zagrać w wiele innych gier np. Fifa 2016.
Urządzenie to na stałe pozostanie
n a w y p o s a ż e n i u ś w i e t l i c y,
ponieważ zostało zakupione ze
środków sołeckich.
Świetlica była czynna od
poniedziałku do piątku,
w godzinach 1500 -1900, gdzie
codziennie gościła dzieci,
młodzież oraz osoby dorosłe,
w wieku od 3 do 65 lat. Codziennie
z Teklinowa oraz sąsiednich
miejscowości tj. Pieńki
Szczepockie, Lgota Mała czy
Widzów przybywało średnio 30
osób. Nad bezpieczeństwem
wszystkich czuwała Rada
Sołecka oraz członkowie
stowarzyszenia „Wspólne
Działanie Miejscowości Teklinów
i Pieńki Szczepockie”.
Wzorem lat ubiegłych została zorganizowana prelekcja na temat używek oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa,
którą poprowadziło dwóch
funkcjonariuszy policji
z Komisariatu w Kłomnicach. Na
zakończenie dzieci otrzymały
pamiątkowe odblaski, związane z
tematem prelekcji. W tym samym
tygodniu zostały zorganizowane
warsztaty kulinarne, na których
najmłodszym pokazywano
sposób powstawania pączków i
oponek, oczywiście z możliwością
degustacji dla wszystkich.
Niestety wszystko co dobre
szybko się kończy. Czas wracać
do szkoły. Jednak ferie w świetlicy
przyniosły wszystkim dużo
radości, odpoczynku oraz
zabawy. Kolejny raz okazuje się,
że są osoby dzięki którym
świetlica żyje i żyć będzie.
Sławomir Kręt
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Miejsce wypoczynkowe w gminie Kruszyna
Gmina Kruszyna jest gminą rolniczą.
Ze względu na wiele osobliwości
krajobrazowych mogłaby stać się
atrakcja turystyczną. Brak miejsc
noclegowych, gastronomii w pewien
sposób zniechęca gości do spędzania
tu wolnego czasu weekendowego czy
urlopowego. Na terenie gminy
Kruszyna znajduje się wiele obiektów
zabytkowych wartych odwiedzenia.
Lasy bogate w runo leśne oprócz
czystego powietrza oferują „swe
zasoby” grzybiarzom i amatorom
jagód.
Sołectwo Łęg-Kijów położone jest
w dorzeczu rzeki Warty. Piękny
krajobraz zakola rzeki, soczysta
zieleń łąk, drzew i krzewów,
spacerujące bociany zachęcają do
odpoczynku po trudach
całotygodniowej pracy.
Wiele osób wybrało Kijów jako
miejsce „regeneracji sił” kupując
działkę tzw letniskową. Gmina
systematycznie prowadzi sprzedaż
terenów pod lokalizację domku
letniskowego. W chwili obecnej ponad
100 działek jest zagospodarowanych,
do sprzedaży pozostały jeszcze 4.
W celu umożliwienia dalszego
rozwoju terenów rekreacyjnych
uruchomiona została procedura
o p r a c o w a n i a p l a n u
zagospodarowania przestrzennego
dla miejscowości Łęg- Kijów. Wkrótce
gmina będzie mogła sprzedawać
kolejne działki pod zabudowę
letniskową.
Dla amatorów spędzania wolnego
czasu na łonie natury Łęg oferuje
spływy kajakowe. Smażalnia ryb
i wypożyczalnia kajaków KEJA
organizuje spływy kajakowe rzeka
Wartą.
W KEJI można zjeść pysznego
pieczonego pstrąga pod parasolem
na powietrzu lub w budynku
gastronomicznym. Często w soboty
i niedziele czas gościom umila muzyk
Robert, grając i śpiewając przeróżne
piosenki.
Dla zorganizowanych grup lub
klientów indywidualnych KEJA
organizuje zamknięte imprezy
okolicznościowe.
Przed nami majówka a potem lato.
Zachęcamy do odpoczynku w Łęgu.
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Wiadomości o Kole Seniora
W październiku ubiegłego roku zawiązany został Klub Seniora.
Na pierwszym spotkaniu wybrany został zarząd Klubu, ustalony Regulamin
działania i określone kierunki działania.
Zarząd Koła Seniorów działa dynamicznie, odbywa spotkania, planuje
dalszą działalność i pozyskuje nowych członków. Już dziś można
powiedzieć, że taka forma integracji grupy społecznej – seniorzy była
niezwykle pożądana.
15 stycznia b.r odbyło się
spotkanie Noworoczne. Jak
tradycja każe na początku
każdego roku życzymy sobie
żeby rozpoczynający się rok
był dobry i bogaty. Do Siego
Roku życzyła seniorom Wójt Gminy Kruszyna. Zarząd Koła Seniorów
tryska pomysłami, żeby jak najatrakcyjniej zagospodarować czas
członków i przyjaciół Koła Seniorów w Kruszynie. W piątkowy wieczór do
świetlicy w remizie w Kruszynie przybyło na wspólne biesiadowanie 90
osób.
Spotkanie rozpoczęło się
występem gości z Dąbrowy
Zielonej. Zespół Teatralny
„Dąbrowianie” przedstawił
spektakl pt. „Gromniczna”
Gromniczna" to przedstawienie
obrzędowo-zwyczajowe
odbywające się w domu
pszczelarza. Jest to
przygotowanie do dnia Matki
Boskiej Gromnicznej.
Gospodarz jest wytwórcą
gromnic, do izby przychodzą
kumy, sąsiadki po gromnice lub
w innych sprawach. Były śpiewane unikatowe a zarazem piękne pieśni
o gromnicznej, w przedstawieniu jest wiele przysłów, porzekadeł,
a i zabobonów. W trakcie przedstawienia została zrobiona gromnica.
Występ Sąsiadów bardzo się podobał zgromadzonej publiczności, czemu
dali wyraz gromkimi brawami.
Po części artystycznej było wspólne kolędowanie, a potem biesiada do
późnych godzin wieczornych.
21 lutego Seniorzy byli
w Teatrze w Częstochowie na
sztuce pt. „Mayday”. Zarząd
Koła zakupił bilety wstępu oraz
zapewnił transport. 55 osób z terenu całej gminy Kruszyna skorzystało
z możliwości obejrzenia spektaklu teatralnego a także wspólnego
spędzania czasu, wymiany spostrzeżeń z rówieśnikami. Inicjatywa została
przyjęta z aprobatą i już planowany jest kolejny wyjazd do teatru tym razem
na sztukę „Trener życia”.
Powyższe wskazuje, że Seniorzy tryskają radością, wolą zabawy
i rozrywki. Cieszymy się, że
słowa Marka Twaina będące
mottem inauguracyjnego
spotkania „ Ludzie nie dlatego
przestają się bawić, że się
starzeją, lecz starzeją się bo
przestają się bawić”
potwierdziły się w gminie
Kruszyna. Tak więc Nasi
Seniorzy nie starzeją się, są
wciąż młodzi, energiczni
i chętni do zabawy. Oby tak
dalej..!!!
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Płatności bezpośrednie w roku 2016
W 2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (ARiMR), jako agencja płatnicza, rozpocznie
realizację zreformowanego systemu wsparcia
bezpośredniego.
W 2016 r. termin na złożenie wniosku nie ulegnie
zmianie w odniesieniu do lat poprzednich. Wniosek
wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami)
będziesz mógł złożyć od dnia 15 marca do dnia 16
maja br. Wniosek o przyznanie płatności wraz
z załącznikami może być także złożony w terminie 25
dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj.
do dnia 9 czerwca 2016 r., jednak za każdy dzień
roboczy opóźnienia, licząc od dnia 18 maja 2016 r.,
stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości
1% należnej kwoty płatności. Wniosek i załączniki do
wniosku składane przez rolnika uznaje się za złożone,
jeżeli są podpisane z podaniem imienia i nazwiska.
Ostateczny termin składania zmian do wniosku upływa
w dniu 9 czerwca 2016.
Na jednym formularzu wniosku o przyznanie płatności
będziesz mógł się ubiegać o przyznanie płatności
w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, tj.:
jednolitej płatności obszarowej oraz płatności za
zazielenienie, płatności dodatkowej (redystrybucyjnej),
płatności dla młodych rolników, płatności do
powierzchni uprawy buraków cukrowych, płatności do
powierzchni uprawy konopi włóknistych, płatności do
powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych, płatności
do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych,
płatności do powierzchni upraw owoców miękkich
(truskawek lub malin), płatności do powierzchni uprawy
pomidorów, płatności do powierzchni uprawy lnu,
płatności do powierzchni uprawy chmielu, płatności do
bydła, płatności do krów, płatności do owiec, płatności
do kóz, płatności niezwiązanej do tytoniu.
Płatność dodatkowa. Płatność dodatkowa
(redystrybucyjna) stanowić będzie płatność
o charakterze pomocniczego uzupełnienia poziomu
wsparcia finansowego dla określonej grupy rolników
aktywnych zawodowo uprawnionych jednocześnie do
otrzymania jednolitej płatności obszarowej.
Płatność będzie ukierunkowana na grupę
gospodarstw średnich, co pozwoli na skuteczniejsze
wspieranie dochodów tych gospodarstw, tym samym
szansę na trwały rozwój.
Przysługiwać będzie wszystkim rolnikom do
powierzchni gruntów kwalifikujących się do jednolitej
płatności obszarowej, mieszczących się w przedziale
od 3,01 ha do 30 ha (maksymalnie do 27 ha na
gospodarstwo).
Rolnicy zobowiązani będą do utrzymywania wszystkich
użytków rolnych, łącznie z gruntami, które nie są już
wykorzystywane do celów produkcyjnych, w dobrej
kulturze rolnej. Minimalna powierzchnia działki rolnej
wynosi 0,1 ha. Dla każdej działki rolnej deklarowanej do
płatności należy do wniosku dołączyć materiał graficzny
z wrysowanymi granicami tej działki.
Płatność dla młodych rolników. Płatność dla młodych
rolników stanowić będzie dodatkową płatność
przeznaczoną dla określonej grupy beneficjentów.
Głównym celem płatności jest ułatwienie zakładania
działalności rolniczej przez młodych rolników i wsparcie
dostosowań strukturalnych ich gospodarstw rolnych po
rozpoczęciu działalności rolniczej.

Płatność zwierzęca. Płatność przysługuje do zwierząt
gatunku bydło domowe (Bos taurus), na terenie całego
kraju, niezależnie od płci i kierunku produkcji, które:
w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek
o przyznanie tej płatności nie przekroczy wieku 24
miesięcy. Do płatności kwalifikują się jedynie zwierzęta,
które spełniają wymagania określone w przepisach
o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
Płatność za zazielenienie i Dywersyfikacja upraw.
Warunkiem przyznania płatności jest realizacja praktyk
korzystnych dla klimatu i środowiska w zakresie:
dywersyfikacji upraw, utrzymania trwałych użytków
zielonych, w tym cennych przyrodniczo (TUZ),
utrzymania obszarów proekologicznych (EFA).
Praktyce tej podlegają, co do zasady, rolnicy, którzy
posiadają w swoim gospodarstwie: co najmniej 10 ha
gruntów ornych – obowiązek prowadzenia co najmniej
2 różnych upraw, a powierzchnia uprawy głównej nie
może przekraczać 75% gruntów ornych, powyżej 30 ha
gruntów ornych – obowiązek prowadzenia co najmniej
3 różnych upraw, przy czym uprawa główna nie może
zajmować więcej niż 75% gruntów ornych, a dwie
uprawy główne łącznie nie mogą zajmować więcej niż
95% gruntów ornych.
Praktyce podlegają, co do zasady, rolnicy posiadający
w swoim gospodarstwie więcej niż 15 ha gruntów
ornych – obowiązek przeznaczenia co najmniej 5%
gruntów ornych w gospodarstwie na obszary
proekologiczne.
Rolników posiadających trwałe użytki zielone, które nie
są cenne przyrodniczo – obowiązuje zakaz ich
przekształcania, w tym zaorywania, ale tylko wtedy, gdy
stosunek trwałych użytków zielonych do wszystkich
użytków rolnych w danym roku dla całego kraju
zmniejszy się o więcej niż 5% w odniesieniu do
wskaźnika referencyjnego, ustalonego w roku 2016.
Formy ozime i formy jare uważa się za odrębne uprawy,
nawet jeśli należą do tego samego rodzaju.
Oznacza to, że na przykład pszenicę ozimą oraz
pszenicę jarą traktujemy jako oddzielne uprawy,
w kontekście dywersyfikacji upraw.
Płatność za zazielenienie obszary proekologiczne.
Co do zasady, rolnicy, uprawnieni do jednolitej płatności
obszarowej, posiadający ponad 15 ha gruntów ornych
zobowiązani będą do zapewnienia, że obszar
odpowiadający przynajmniej 5% gruntów ornych
gospodarstwa stanowi obszar proekologiczny (EFA).
Wszystkie elementy krajobrazu deklarowane jako
obszary proekologiczne muszą być w posiadaniu
rolnika. Uprawy wiążące azot mogą być jednocześnie
zaliczone jako uprawa w ramach praktyki dywersyfikacji
upraw.
Pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego będzie
pełnił dyżur od 15 marca 2016 do 16 maja 2016
w każdy poniedziałek i czwartek w godz: 800 do 1500.
Przy wypełnianiu wniosku należy znać powierzchnię
uprawy znajdującej się na polu. Gospodarstwa powyżej
10ha gruntów rolnych obowiązuje dywersyfikacja upraw
i zazielenienie.
Od 31 marca do 29 kwietnia Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie
przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na
modernizację gospodarstw.
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kruszyna
Gmina Kruszyna mając na uwadze konieczność
stałego polepszania warunków życia mieszkańców
przystąpiła do realizacji projektu pn.: „Opracowanie
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Kruszyna” współfinansowanego przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 14 400,00
zł. Na realizację w/w zadania Gmina Kruszyna
otrzymała, w ramach przeprowadzonego przez
Wo j e w ó d z k i F u n d u s z O c h r o n y Ś r o d o w i s k a
i Gospodarki Wodnej w Katowicach konkursu, dotację
w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych projektu.
Wkład własny gminy to 20% wartości całego projektu.
Projekt ma zostać zakończony w czerwcu 2016 r., a plan
przyjęty uchwałą Rady Gminy Kruszyna.
Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument
strategiczny, który wyznacza kierunki dla gminy na lata
2015-2020 w zakresie działań inwestycyjnych
i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport
publiczny i prywatny, budownictwo publiczne,
gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło
i energię oraz gospodarka odpadami. Przedstawione
zostaną działania w zakresie ograniczenia emisji,
poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia
ilości energii z odnawialnych źródeł.
Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań
nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję

emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów,
które wspomogą wszystkich uczestników realizacji
Programu w przechodzeniu na gospodarkę
niskoemisyjną.
Stworzenie PGN jest konieczne dla podmiotów,
które chcą korzystać z funduszy europejskich
w latach 2014-2020.
„Gospodarka niskoemisyjna” (ang. low
emission economy) oznacza gospodarkę
charakteryzującą się przede wszystkim
oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych
od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez
ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych.
Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede
wszystkim na efektywności energetycznej,
wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii
i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.
Koncepcja tworzenia i realizacji Planów
Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki
klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych
zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów
cieplarnianych określonych przez ratyfikowany
Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej
Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian
Klimatu.
Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest
Małopolska Fundacja Energii i Środowiska z siedzibą
w Krakowie, ul. Krupnicza 8/3a, 31-123 Kraków.

Mapa zagrożeń
Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców
każdego zakątka kraju to idea powstającej
ogólnopolskiej Mapy zagrożeń. To przedsięwzięcie
ma na celu zidentyfikowanie tych sytuacji i zdarzeń,
które w negatywny sposób wpływają na
bezpieczeństwo w konkretnych społecznościach.
W tym celu policjanci rozmawiają
z przedstawicielami służb i instytucji
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, jednak
decydujący głos w tej kwestii będzie należał do
naszych mieszkańców.
Powstająca z inicjatywy Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej
Policji „Mapa zagrożeń” to nowoczesne narzędzie, przy
tworzeniu którego główną zasadą jest zaangażowanie
w jej opracowanie możliwie szerokiego grona
podmiotów zainteresowanych poprawą stanu
bezpieczeństwa i porządku publicznego. W jej
projektowaniu biorą udział nie tylko służby mundurowe,
ale również samorządy, instytucje pozarządowe,
lokalne media i inne osoby, które posiadają wiedzę na
temat zagrożeń na danym terenie.
Kompendium informacji ma powstać w oparciu
o dane statystyczne policji oraz informacje zebrane
w ramach współpracy z lokalnymi społecznościami. To
właśnie opinie społeczne będą miały decydujący wpływ
na ostateczny kształt projektowanego narzędzia
służącego do prezentowania informacji o stanie
bezpieczeństwa oraz kontaktu z lokalnym
społeczeństwem. Docelowo stworzenie „Mapy
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zagrożeń” pozwoli na racjonalne rozmieszczenie
struktur terenowych Policji oraz kierowanie sił i środków
w miejsca, gdzie konieczne będzie zwiększenie
bezpieczeństwa.
Kłomniccy policjanci szeroko otwierają się na
kontakt z mieszkańcami przy opracowaniu „Mapy
zagrożeń” dla naszego regionu. W tym celu
przeprowadzone zostały konsultacje społeczne
z przedstawicielami poszczególnych grup społecznych.
W przypadku naszej gminy w konsultacja udział wzięli:
radni, sołtysi, przedstawiciele jednostek OSP, lokalnych
stowarzyszeń, dyrektorzy placówek oświatowych oraz
pracownicy Urzędu wraz z Wójtem Gminy. W tej
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dyskusji każdy mieszkaniec mógł i nadal może zabrać
głos. Policjanci zachęcają do zaprezentowania swojego
stanowiska oraz przekazania swoich spostrzeżeń lub
uwag.
Spotkanie konsultacyjne odbyło się 22 lutego
2016 r. godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Kruszyna.

Policję reprezentowali: Komendant KP Kłomnice
podinsp. Jacek Pluta, Zastępca Komendanta KP
Kłomnice kom. Tomasz Kowalczyk, kierownik asp.szt.
Radosław Kot, dzielnicowy gminy Kruszyna asp.
Mirosław Nowak.
Komendant KP Kłomnice wyjaśnił najważniejsze
kwestie związane z opracowaniem mapy zagrożeń oraz
przedstawił wskaźniki dotyczące występowania
zjawiska przestępczości kryminalnej a także stan
bezpieczeństwa w gminie Kruszyna. Uczestnicy
konsultacji dowiedzieli się o roli i znaczeniu Lokalnej
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, która pełni rolę
niezwykle ważnego narzędzia dzięki któremu możliwe
jest zarządzanie bezpieczeństwem w oparciu o
współpracę między instytucjami oraz aktywizację
społeczności lokalnej. Mapa zagrożeń ma w swych

założeniach odzwierciedlać zagrożenia już
dostrzeżone i zarejestrowane przez służby, wskazywać
zagrożenia dostrzeżone przez obywateli, zawierać
prognozy, służyć ocenie dotychczasowych struktur
organizacyjnych służb.
W drugiej części spotkania uczestnicy dzielili się
swoimi uwagami dotyczącymi mapy zagrożeń na
terenie gminy Kruszyna oraz omawiali dotychczasowe
działania.
Uczestnicy debaty
zgłaszali między innymi
postulaty odnośnie poprawy bezpieczeństwa w ruchu
drogowym oraz wskazywali miejsca, gdzie dochodzi do
zakłócenia porządku publicznego przez grupy
młodzieży. Jako największą uciążliwość uznano
głównie zagrożenia komunikacyjne spowodowane
poruszeniem się samochodów z nadmierną prędkością
w miejscowościach Lgota Mała, Jacków i Baby.
Poruszano również kwestie związane
z niebezpiecznymi skrzyżowaniami z DK-1
w Bogusławicach oraz Wikłowie, na których każdego
roku dochodzi do kilku groźnych wypadków i kilkunastu
kolizji.
Postulowano o częstsze patrolowanie miejsc wokół
boisk szkolnych, gdzie w godzinach wieczornych
spożywany jest alkohol. Nauczyciele prosili aby
dzielnicowi odwiedzali szkoły i przeprowadzali
pogadanki z młodzieżą na temat zagrożeń
spowodowanych przez spożywanie tzw. dopalaczy.
Przedstawiciele Policji zapewnili, że są otwarci na
wszelkie sygnały dotyczące zagrożeń płynące ze strony
społeczeństwa i liczą na współpracę ze społecznością
lokalną w ich rozwiązywaniu.
Poważnym zagrożeniem dla gminy są duże
kompleksy leśne, narażone zwłaszcza w okresach
suszy na celowe podpalenia.
Również ważnym czynnikiem na terenie gminy jest
zagrożenie powodziowe w sołectwach Łęg i Kijów
w związku z lokalizacją rzeki Warty.
Mamy nadzieję, że finalny produkt w postaci Mapy
Zagrożeń poprawi nasze bezpieczeństwo.

Konkursy na zadania publiczne rozstrzygnięte
Zgodnie z założeniami ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie gmina może wspierać
realizację zadań publicznych przez stowarzyszenia.
Zadania, które mogą być dotowane określone zostały
w Programie Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi na 2016 rok.
W styczniu b.r. Wójt Gminy ogłosił dwa konkursy na
wsparcie realizacji zadań publicznych:
1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na
terenie gminy Kruszyna w 2016 r
2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym na terenie gminy Kruszyna w 2016
Wysokość dotacji wynosi do 95% kosztów całego
zadania.
Na zadanie pierwsze w budżecie gminy przeznaczone
zostało 60 000 zł.
Wpłynęły trzy oferty, które spełniały wymagania
określone w ogłoszeniu. Oferentami były kluby
sportowe działające na terenie gminy Kruszyna. Klub

Sportowy „Płomień” z Lgoty Małej otrzyma 16 500 zł,
ULKS „Polonia-Unia” Widzów 17 000 zł, ULKS „Kmicic”
Kruszyna 26 500 zł. Przekazane środki finansowe będą
przeznaczone na opłaty związane z rozgrywkami,
utrzymanie boisk i zakup sprzętu sportowego.
Na zadanie drugie zaplanowano 11 000 zł. Działania w
zakresie profilaktyki uzależnień podjęły się
stowarzyszenia, które będą organizowały różnego
rodzaju formy spędzania wolnego czasu promując
rozrywkę bez używek.
Stowarzyszenie „Przyszłość jest w Nas” z Widzowa
otrzyma 2700 zł.
Stowarzyszenie „Wspólne działanie miejscowości
Teklinów i Pieńki Szczepockie” – 1830 zł.
Sekcja łucznicza przy ULKS „Kmicic” Kruszyna – 2300
zł.
Towarzystwo Przyjaciół Kruszyny – 2170 zł.
Stowarzyszenie „Aktywni w działaniu” z Bogusławic
2000 zł.
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Dzień Kobiet
8 marca DZIEŃ KOBIET - historia święta
Choć w Polsce wiąże się go przede wszystkim
z ideologią PRL i symbolicznym czerwonym
goździkiem, z założenia Międzynarodowy Dzień Kobiet
jest uczczeniem pamięci sufrażystek walczących
o równouprawnienie kobiet, równe traktowanie w pracy
i taką samą wypłatę za jednakowo wykonaną pracę.
Początki obchodów tego święta związane są ze
strajkami w Stanach Zjednoczonych. Podczas jednego
z nich, w 1909 roku kobiety sprzeciwiające się uciskowi
w firmie, zostały zamknięte w fabryce, gdzie wybuchł
pożar. Zginęło w nim 126 kobiet.
Dlatego od 1910 roku obchodzi się Dzień Kobiet jako
uczczenie pamięci i poświęcenia tych kobiet.
Ustanowiła go Międzynarodówka Socjalistyczna
w Kopenhadze. Z założenia Dzień Kobiet miał służyć
utrwalaniu idei równości.
Dzień Kobiet - kiedy i gdzie jest obchodzony?
W większości krajów obchodzone jest 8 marca, choć
są wyjątki – w Tunezji obchodzi się je 13 sierpnia. Data –
początek marca – związana jest z rzymskimi obchodami
Matronaliów, święta macierzyństwa, płodności
i pierwiastka żeńskiego w naturze. Wtedy też kobiety
były traktowane w sposób wyjątkowy, dawano im
prezenty i spełniano ich życzenia.
Współcześnie respektują to święto kraje takie, jak
Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia,
Chiny, Chorwacja, Cypr, Kuba, Portugalia, Rosja,
Słowacja, Szwecja, Ukraina, Indie, Węgry, Francja
i oczywiście Polska.

Dzień Kobiet - co dać w prezencie?
Zazwyczaj panie w Polsce otrzymują w prezencie
słodycze i kwiaty. Goździki nadal są niezwykle
popularnym kwiatem. Obok niego królują tulipany
i czerwone róże, te szczególnie dla partnerek. Jednak
w innych krajach, na przykład we Włoszech, kobiety
otrzymują gałązki akacji srebrzystej. Podobny
podarunek otrzymują w Rosji.
W gminie Kruszyna święto Kobiet także nie
pozostaje bez echa. Już od czterech lat o uroczyste
spotkanie kobiet z terenu gminy Kruszyna dbają
Ale!Babki. W tym roku 27 lutego w OSP Bogusławice
Panie obchodziły swoje święto. Chętnych do zabawy
zebrało się 140 kobiet. Manager i instruktor Ale!Babek,
Arek Kluba zorganizował karaoke. Wszystkie Panie
śpiewały znane i lubiane piosenki. Gorące rytmy
porwały niektóre kobiety do tańca. Od Wójta Gminy były
życzenia i tulipany wręczane przez męską część
pracowników Urzędu.
Uroczyste spotkanie pozwoliło kobietom oderwać
się od codziennych, licznych obowiązków i kłopotów.
Frekwencja świadczy o tym, że kobiety dobrze czują się
w swoim towarzystwie. Radosny nastrój i dobre
jedzenie przedłużyły biesiadę do godzin nocnych.
Imprezy związane z Dniem Kobiet odbyły się także
w Kruszynie, Jackowie i Teklinowie.
Redakcja życzy wszystkim KOBIETOM wszelkiej
pomyślności i radości nie tylko od święta.

Informacja dotycząca odpadów
Wójt Gminy Kruszyna informuje, że w dniach 18
kwietnia( Baby, Jacków, Wikłów, Kruszyna,
Bogusławice) i 19 kwietnia (Kijów, Łęg, Lgota Mała,
Pieńki, Teklinów, Widzów, Widzówek) odbędzie się
zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne
powstające w naszych domach, które ze względu na
duże rozmiary nie mieszczą się w standardowych
pojemnikach i workach na śmieci. Do tej grupy odpadów
zaliczamy: stoły, krzesła, sofy, szafy, tapczany, łóżka,
fotele, dywany, materace, rowery, wózki dziecięce,
zużyty sprzęt RTV i AGD ( pralki, lodówki, telewizory,
radia itp....).
WAŻNE: Do odpadów wielkogabarytowych nie
należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne
takie jak deski drewniane, belki, panele, drzwi, płoty,
wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki,
grzejniki, płytki, rolety jak również części
samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe,
odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci
lub kartony z odpadami domowymi, opony
samochodowe.Harmonogram odbioru odpadów
komunalnych umieszczony jest na stronie internetowej
Urzędu Gminy Kruszyna pod adresem
http://www.kruszyna.pl/odpady.php
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Zgodnie z obowiązującymi Uchwałami Rady Gminy
Kruszyna w sprawie odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych, odbiór śmieci z indywidualnych
gospodarstw domowych odbywa się raz w miesiącu.
Harmonogram ustalany jest raz na kwartał. Odbiór
odpadów zbieranych selektywnie i zmieszanych
odbywa się w ten sam ustalony dzień. Usługę odbioru
i zagospodarowania śmieci wykonuje, wyłoniona
w drodze postępowania przetargowego firma PZOM
STRACH sp. z o.o z siedzibą w Częstochowie. Umowa
na przedmiotową usługę obowiązuje do końca lipca b.r.
W roku 2015 z terenu gminy Kruszyna odebranych
zostało 772,13 Mg odpadów zmieszanych oraz 138,05
Mg odpadów zebranych selektywnie (w tym: 7.51 Mg
biodegradowalne, 57,92 tworzywa sztuczne, 66,1
szkło, 1,1 metal, 5,42 opony). Koszt odbioru
i zagospodarowania odpadów za 2015 r wynosił
389.366,10 zł.
Opłata za odbiór odpadów jest zróżnicowana
w zależności od ilości osób zamieszkujących w danym
gospodarstwie domowym. Użytkownik nieruchomości
zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Gminy
stosownej deklaracji. Wszelkie zmiany liczby osób
należy zgłaszać niezwłocznie nie dłużej niż w ciągu 14
dni od zaistnienia zmiany.
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Relacja z Finału WOŚP
Hasło XXIV Finału WOŚP brzmiało: Mierzymy wysoko! Na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz
dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.
Po raz czwarty gmina Kruszyna dołączyła do najpiękniejszej orkiestry świata, orkiestry naszych serc. Kwestę prowadziły panie
z Zespołu Ale!Babki. Darczyńców uhonorowywały czerwonym serduszkiem.
Na zakończenie kwesty w Zespole Szkolnym w Kruszynie odbył się Wielki Finału. Jak co roku dla licznie zgromadzonej publiczności
odbył się koncert orkiestry dętej w Kruszynie. Mieszkańcy naszej gminy bardzo chętnie słuchają muzyki w wykonaniu młodych
Kruszynian dając temu wyraz gromkimi brawami. Wychowankowie i uczniowie placówek oświatowych włączyli się w organizacje
imprezy prezentując ciekawy program artystyczny pod kierownictwem nauczycieli.
Hitem wieczoru był program „Szansa na sukces” z zespołem Ale!Babki. Piosenki z repertuaru Ale!Babek zaprezentowali: Julia
Chrząstek, Ewelina Kokot, Stefan Pach, Robert Chrząstek, Klaudia Cierniak, Michał Klimas. Publiczność świetnie się bawiła
nagradzając wykonawców gromkimi brawami. Ale!Babki natomiast wykonały kilka popularnych piosenek.
W czasie imprezy prowadzona była licytacja gadżetów przesłanych przez Fundację WOŚP w Warszawie. Były to kalendarze,
koszulki, notes, pamięć usb, płyta z utworami z Woodstocku. Uczestnicy licytacji wykazali się wyjątkową hojnością. Kwota ze
sprzedaży wyniosła 2550 zł.
Po godz. 2000 odbył się happening światełko do nieba. Mini pokaz sztucznych ogni połączony został z sygnałem syren wozów
bojowych ochotniczych straży pożarnych. Tym mocnym akcentem Kruszyna zespoliła się ze wszystkimi miejscowościami na
świecie, które w tym dniu grały dla najmłodszych i najstarszych pacjentów.
ZEBRALIŚMY 8 522 ZŁ 93 GR i 10 euro.
Zebrana kwota jest znacznie większa od tej z lat poprzednich. Sztab w Kruszynie składa serdeczne podziękowania wszystkim
ofiarodawcom. "Będziemy grali do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej.

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

