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Nowy budynek Urzędu Gminy

Powitanie gości przez
Wójta Gminy Kruszyna - Bogusława Mielczarka

W dniu 17. grudnia 2006 roku odbyła się
oficjalna uroczystość otwarcia nowego
budynku Urzędu Gminy przy ul. Kmicica 5
w Kruszynie. W budynku mieści się Urząd
Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, Gminny Zespół Oświaty,
Biblioteka Publiczna i Punkt Kasowy
Banku Spółdzielczego.
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Głos Gminy
Dlaczego lubię Żywiec?

W numerze:

Bogusław Mielczarek - Wójt Gminy
Niedawno Śląski Związek Gmin
zorganizował konferencję szefów gmin. Na spotkanie
z Wojewodą Śląskim i Marszałkiem Województwa wybrano
gminę Jeleśnia, położoną na Podbeskidziu,
w malowniczym powiecie Żywieckim. Jechać trzeba, a że
nigdy nie było mi dane bywać w tamtych okolicach, szeroko
otwierałem oczy i uszy. To okazja, aby popatrzeć jak to sobie
tamtejsi żyją. Bo niby województwo to samo ale świat
zupełnie inny.
Bogato wyposażyła natura ziemię żywiecką.
Kotlina Jeleśniańska otoczona jest górskimi szczytami,
zagospodarowanymi dla celów narciarskich. Kolejki, wyciągi,
trasy zjazdowe szkoda, że nie było czasu i okazji, by na to
wszystko choć spojrzeć. Ani umiejętności, by
z takiej infrastruktury skorzystać.
Hotele, ośrodki wypoczynkowe i dziesiątki
gospodarstw agroturystycznych, wabią turystów i oferują
rozliczne atrakcje. Pstrągarnia, szkółka jazdy konnej,
wynajem bryczek, regionalne przysmaki, sklepy
z pamiątkami i inne pułapki zastawione na portfele
przyjezdnych. Tu się przecież żyje z turysty.
Uprawianej rolniczo ziemi nie widać wiele. Problem z opłacalnością jak wszędzie. Za
to ileż zakładów przetwarzających drewno! Skup drewna, tartaki, produkcja palet, mebli
ogrodowych, pawilonów drewnianych. Nawet szczap kominkowych. Góralom naprawdę nie
brakuje przedsiębiorczości!
Niedawno powiatowy Żywiec ze swoimi atrakcjami: Muzeum Arcyksiążęcego Browaru,
kompleks Starego Zamku i Parku Habsburgów, stare założenie miejskie, Zalew Żywiecki...
Powiat i gminy stawiają na drogi. Bez dobrej nawierzchni żaden turysta przecież nie
przyjedzie. Mimo olbrzymich wydatków jest jeszcze wiele do zrobienia. Podobnie z kanalizacją:
dopiero początkuje. Wodociągi też jeszcze do wszystkich miejscowości nie dotarły.
Droga z Żywca do przyjścia granicznego na przełęczy Glinna wije się serpentyną
wzdłuż potoku Kamienna. Na wszystkich nadających się do zabudowy gruntach stoją łączące się
zabudowania Peweli Wielkiej, Jeleśni, Krzyżowej, Korbielowa. Właściwie to jedna wieś, długości
ok. 20km.
Z tyłu posesji urwisty brzeg doliny Kamiennej. Co za wspaniałe miejsce na zrzut
ścieków z nieskanalizowanych zagród. O wiele lepsze niż struga w Kruszynie czy rów
melioracyjny w Jackowie. Nawet pompować nie trzeba bo same popłyną z góry a wezbrany po
każdym deszczu potok spłuknie teren do czysta.
W sobotnie popołudnie droga prawie pusta. Tylko ciągniki z beczkami asenizacyjnymi
kursują do oczyszczalni ścieków w Jeleśni. Odległość mniej więcej dwa razy taka jak
z Bogusławic do Widzowa. Jakoś opłaca się wozić tak daleko, choć przecież tamtejsza gmina też
nie skupuje ścieków, a wręcz przeciwnie każe sobie płacić za przyjęcie każdej beczki do
oczyszczalni.
Okolica wyjątkowo czysta. W zagrodach ład i porządek a teraz odbywa się
powszechne sprzątanie drogi przed posesjami. Od Korbielowa do Peweli przed każdą zagrodą
jedna, dwie i więcej osób. Starsi i młodsi, dzieciaki i wiekowe babcie machają miotłami, grabkami
i czym tam kto może, choć jak na mój gust pobocze i rowy są czyste.
Nigdzie, ale to nigdzie nie spotkałem śmieci wyrzuconych na pobocze albo wywiezionych do lasu.
Nawet łąk nie wypalają! Co za dziwny naród?! Każdy chce mieć koło siebie czysto. A góral jak
chce to ma i wcale nie musi oglądać się na sąsiada, sołtysa czy swoją nienajbogatszą gminę.
Żywiec też ma swój Zespół Zamkowo-Parkowy. Tu nie uregulowano w swoim czasie
spraw własnościowych obiektu. W latach 90-tych do Żywca przybyła ze Szwecji księżna Krystyna
von Habsburg, prawnuczka cesarza Austro-Węgier i spadkobierczyni żywieckiego Zamku
a także słynnego browaru.
Wzajemne stosunki tak się jakoś ułożyły, że browar „Żywcem” całą Europę poi a swój
Zamek księżna podarowała miastu. Po odbudowie jest w nim siedziba Urzędu Miejskiego a także
apartament księżnej, w którym może mieszkać dożywotnio jako honorowa obywatelka Żywca.
Współdziała z Burmistrzem w promocji miasta i ziemi żywieckiej.
W dawnej sali balowej Zamku, dziś sali sesyjnej miasta, spotkała się także
z przedstawicielami śląskich gmin. Powierzchnia sali? Bagatela, porównywalna z wielkością
nawy kruszyńskiego kościoła!
Pomieszczeniu przywrócono wystrój właściwy epoce. Nie razi jednak najnowszy
sprzęt audiowizualny ani monitory, mikrofony i przyciski do głosowania na stołach
przeznaczonych dla radnych.
Księżna Krystyna to miła, starsza pani, na pewno jeszcze przed dziewięćdziesiątką.
Zmuszona jest korzystać z inwalidzkiego wózka. Ze swadą opowiada o czasach swej młodości,
o codziennym życiu w Żywcu i życiu na Zamku w okresie międzywojennym. Widać, że nie obce są
jej sprawy wielkiej polityki dawnej i nowej. tak obrazowo porównuje skuteczność ukazu i ustawy,
że sam już nie wiem co lepsze.
Nasze perypetie z Zespołem Pałacowo-Parkowym w Kruszynie to przecież nieomal
dokładne odbicie losów żywieckiego zabytku i współdziałania samorządu z przedstawicielami
historycznego rodu. Tyle, że jakby odbite w krzywym zwierciadle. Choć problemy podobne, to
przecież inne realia, inny pałac, inna księżna i rezultat zgoła inny.
Polubiłem Żywiec i tamtejszych górali, co to raczej wolą brać niż dawać a piękna swej
ziemi pilnie strzegą, także przed szkodą, jakiej jej sami wyrządzić mogą.
+
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Co na Sesjach Rady Gminy słychać?
Marzena Żemejda - Przerada
Sesja I nowej Rady Gminy odbyła się w dniu 27 listopada 2006r.,
podczas której zostały podjęte następujące uchwały:
- Nr I/1/06 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy,
Przewodniczącym Rady Gminy został Marian Klekot.
- Nr I/2/06 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy zostali radni: Joanna Zasępa
i Tomasz Klekot.
- Nr I/3/06 w sprawie ustalania przedmiotu działania komisji stałych
Rady Gminy,
W skład Rady Gminy wchodzą następujące Komisje: Rewizyjna,
Infrastruktury Technicznej, Socjalna, Gospodarki i Mienia.
Komisja Gospodarki i Mienia działa w zakresie: gospodarki
finansowej, mienia komunalnego, działalności gospodarczej,
inwestycji, planowania i ładu przestrzennego i gospodarki terenami,
rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska.
Komisja Socjalna działająca w zakresie: ochrony zdrowia, pomocy
społecznej, zatrudnienia, bezrobocia i spraw socjalnych, edukacji
i wychowania, w tym szkół i przedszkoli, kultury, w tym bibliotek
i innych placówek upowszechniania kultury, kultury fizycznej, terenów
rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
Komisja Infrastruktury Technicznej działająca w zakresie: gminnych
dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego
i lokalnego transportu zbiorowego, wodociągu i zaopatrzenia w wodę,
kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
utrzymania czystości na terenie Gminy, urządzeń sanitarnych,
wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię
elektryczną i cieplną, komunalnego budownictwa mieszkaniowego
i gospodarki lokalami, zieleni komunalnej i zadrzewień, targowisk,
cmentarnictwa komunalnego, porządku publicznego i ochrony
przeciwpożarowej, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.
Komisja Rewizyjna jest stałą komisją powoływaną w celu
kontrolowania działalności Wójta Gminy, gminnych jednostek
organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy. Komisja
podlega Radzie Gminy. Celem działań kontrolnych jest dostarczenie
Radzie informacji niezbędnych do oceny działalności Wójta
i gminnych jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym
zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc
w usuwaniu tych zjawisk.
- Nr I/4/06 w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych
komisji stałych Rady Gminy.
Uchwałą tą powołano:
Komisję Rewizyjną w składzie:
Stanisław Kulej - przewodniczący,
Józef Wąsikiewicz - zastępca przewodniczącego,
Sławomira Zatoń - członek.
Komisję Gospodarki i Mienia w składzie:
Andrzej Krzypkowski - przewodniczący,
Mariusz Dobrakowski - zastępca przewodniczącego,
Henryk Domagała - członek,
Radosław Maciejewski - członek,
Tomasz Klekot - członek.
Komisję Socjalną w składzie:
Katarzyna Kopera - przewodnicząca,
Leszek Kuliński - zastępca przewodniczącego,

Mamy nowych sołtysów
Marzena Żemejda - Przerada
W dniach 17-24.03 br. we wszystkich sołectwach gminy
odbyły się wybory sołtysów, podsołtysów i rad sołeckich. Na
zebraniach wyborczych przeprowadzono także konsultacje
społeczne dotyczące zmiany statutu sołectw w naszej gminie.
Frekwencja na zebraniach była bardzo zróżnicowana: od kilkunastu
osób, nawet w dużych wsiach, do 160 osób (w Bogusławicach).
W tajnych wyborach mieszkańcy wybrali:
Baby: Sołtys - Tadeusz Łapeta, Podsołtys - Antoni Pachuc. W skład
Rady Sołeckiej weszli: Aleksander Dolniak, Sławomir Knysak,
Ryszard Policiński.
Bogusławice: Sołtys - Henryk Kowalski, Podsołtys: Piotr Rybak.
W skład Rady Sołeckiej weszli: Andrzej Powroźnik, Adam
Broniszewski, Jan Bednarz.
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Joanna Zasępa - członek.
Komisję Infrastruktury Technicznej w składzie:
Henryk Kowalski - przewodniczący,
Jacek Jędrzejkiewicz - zastępca przewodniczącego,
Andrzej Dyksy - członek.
Sesja II odbyła się w dniu 5 grudnia 2006r. Wówczas podjęto
następujące uchwały:
- Nr II/5/06 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego,
- Nr II/6/06 w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu dla
Przewodniczącego Rady Gminy Kruszyna,
- Nr II/7/06 w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży
służbowych radnym i sołtysom,
- Nr II/8/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy,
- Nr II/9/06 w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2006.
Sesja III przypadła na dzień 29 grudnia 2006r. Podjęto na niej
następujące uchwały:
- Nr III/10/06 w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy
Kruszyna z Organizacjami Pozarządowymi w 2007 roku",
- Nr III/11/06 w sprawie zatwierdzenia "Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok",
- Nr III/12/06 w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokość, zasady przyznawania
i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kruszyna
w roku 2007,
- Nr III/13/06 w sprawie uchwalenia budżetu gminy kruszyna na rok
2007,
- Nr III/14/06 w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2006r,
- Nr IIII/15/06 w sprawie wydatków budżetu Gminy Kruszyna, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2006.
Na Sesji IV w dniu 23 lutego 2007r podjęto uchwały:
- Nr IV/16/07 w sprawie zaciągnięcia pożyczki i kredytu na zadanie
pod nazwą "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy
Kruszyna",
- Nr IV/17/07 w sprawie zmian do budżetu gminy Kruszyna na rok
2007,
- Nr IV/18/07 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami gminy Kruszyna,
- Nr IV/19/07 w sprawie zarządzenia wyborów organów jednostek
pomocniczych gminy,
- Nr IV/20/07 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na
2007 rok,
- Nr IV/21/07 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
na 2007 rok,
- Nr IV/22/07 w sprawie zatwierdzenia planu Komisji Stałych Rady
Gminy Kruszyna na 2007 rok
- Nr IV/23/07 w sprawie przejęcia zadania dotyczącego utrzymania
grobów wojennych znajdujących się na terenie gminy.
Rada Gminy na Sesji V w dniu 12 kwietnia br. przegłosowała uchwały:
- Nr V/24/07 w sprawie zmian do budżetu gminy Kruszyna na rok
2007,
- Nr V/25/07 w sprawie zaopiniowania przekształcenia
Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Częstochowie,
- Nr V/26/07 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Kruszyna
o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego,
- Nr V/27/07 w sprawie wyrażenia opinii co do repatriacji osób
polskiego pochodzenia na teren gminy Kruszyna.
+

Jacków: Sołtys - Marian Klekot, Podsołtys: Kazimierz Sławetny.
W skład Rady Sołeckiej weszli: Krystyna Kaczmarek, Marian
Wierzba, Julian Knaś.
Kruszyna: Sołtys - Grzegorz Poroszewski, Podsołtys: Maciej
Zasępa. W skład Rady Sołeckiej weszli: Jan Błaszczyk, Marcin
Kucharski, Zdzisława Normont.
Lgota Mała: Sołtys - Henryk Domagała, Podsołtys: Anna Musiał.
W skład Rady Sołeckiej weszli: Karol Porada, Kazimierz Kluska,
Kazimierz Bugaj.
Łęg i Kijów: Sołtys - Roman Piechowicz, Podsołtys: Anna
Strycharska. W skład Rady Sołeckiej weszli: Ignacy Klekot, Jacek
Piechowicz, Ryszard Kubik.
Pieńki Szczepockie: Sołtys - Pokora Grzegorz, Podsołtys: Nawrot
Witold. W skład Rady Sołeckiej weszli: Jarosław Nawrot, Krystyna
Woźniak, Jolanta Żemejda.
Teklinów: Sołtys - Anna Lampa, Podsołtys: Paweł Tazbir. W skład
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Rady Sołeckiej weszli: Joanna Gizler, Sylwia Kordecka, Jacenty
Śpiewak.
Widzów: Sołtys - Adam Musiał, Podsołtys: Leszek Bogacz. W skład
Rady Sołeckiej weszli: Krzysztof Dobrakowski, Piotr Dolniak, Jan
Matyjaszczyk.
Widzówek: Sołtys - Sławomir Staniec, Podsołtys: Sławomira Zatoń.

W skład Rady Sołeckiej weszli: Łukasz Kuś, Magdalena Bartnik,
Justyna Kępa.
Wikłów: Sołtys - Aneta Kubik, Podsołtys: Danuta Polewska. W skład
Rady Sołeckiej weszli: Alicja Szczęch, Anna Szczęch, Dorota Wójcik.
Wszystkim wybranym życzymy satysfakcji z trudnej,
społecznej pracy i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
+

Sprawozdanie z działalności
międzysesyjnej Wójta (wyciąg)

hali magazynowej na halę produkcyjną stolarki drzwiowej
w Kruszynie”.
!Rozpoczęto kontrole nieruchomości pod względem porządkowym.
Będą one przeprowadzane zgodnie z harmonogramem. Aktualnie
przeprowadzono kontrolę w Wikłowie: stwierdzono brak koszy na
nieruchomościach oraz brak rachunków za wywóz nieczystości
płynnych.
!Wraz ze wzrostem temperatury i spadkiem wilgotności nasiliły się
pożary, w tym zwłaszcza, lasów. Nasze OSP uczestniczyły już w tym
roku w 21 akcjach gaśniczych. Koszty akcji oraz drobnych napraw
sprzętu wyniosły już ok. 19 tys. zł.
!W miesiącu marcu 2007r. pomiędzy Bankiem Żywności
w Częstochowie, a Gminą Kruszyna została podpisana umowa
dotycząca realizacji programu „Dostarczania żywności dla
najuboższej ludności Unii Europejskiej 2007” PEAD. W ramach
umowy gmina otrzyma nieodpłatnie ponad 7000kg produktów
żywnościowych, w tym ok. 2.300 l mleka UHT, 120 kg płatków
śniadaniowych, 580 kg cukru, 850 kg kaszy, 1600 kg mąki, 160 kg
sera żółtego, 190 kg sera topionego oraz 1200 kg makaronu.
Wartość ewidencyjna tych produktów to ponad 40.000 zł. W/w
artykuły żywnościowe dostarczane będą transportem Banku
Żywności i od każdej dostarczonej tony gmina ponosić będzie opłatę
w wysokości 58,60 zł. Łączny koszt programu wyniesie ok. 3.000 zł.
!GOPS ponosi odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
w Częstochowie 1 mieszkanki gminy w kwocie 1.073zł. miesięcznie,
ponadto płaci za pobyt 1 osoby w Centrum Pomocy Rodzinie
i Interwencji Kryzysowej w Mariance Rędzińskiej 250 zł na kwartał.
!Dożywianie dzieci prowadzą wszystkie szkoły. Dożywianiem objęto
119 dzieci. Miesięczny koszt dożywiania wynosi ok. 3.300 zł
i finansowany jest w 40% ze środków własnych, w 60% ze środków
z dotacji.
!Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia
2006r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu
pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy
rolnicy w terminie do 15 października 2006 składali wnioski o zasiłek
celowy. Zasiłki otrzymały 52 rodziny na kwotę 54.800 zł. Zasiłki
wypłacono 20.11.2006r. 20 grudnia 2006r. dodatkowo wypłacono
zasiłki celowe w związku z suszą dla 7 rodzin, dla których w miesiącu
październiku zostały wydane decyzje odmawiające przyznania
pomocy. Wysokość udzielonej pomocy dla tych rodzin wyniosła
5.960 zł. Pomoc przysługiwała w wysokości:
- 500 zł w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo
rolne o powierzchni do 5 ha użytków rolnych,
- 1.000 zł w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo
rolne o powierzchni powyżej 5 ha użytków rolnych.
Pomoc zwiększona została o 392 zł w przypadku rodziny rolniczej
prowadzącej gospodarstwo rolne, w którym utrzymuje się bydło,
owce, kozy lub konie, jeżeli szkody w użytkach zielonych tego
gospodarstwa spowodowane suszą wynoszą powyżej 30%.
Pomoc przysługiwała jeżeli co najmniej jedna osoba w rodzinie jest
rolnikiem, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym
rolników, podlegającym temu ubezpieczeniu z mocy ustawy, szkody
spowodowane suszą zostały oszacowane przez komisję, szkody
w uprawach rolnych w gospodarstwie rolnym przekroczyły 30%,
w gospodarstwie utrzymywane jest bydło (owce kozy)
zarejestrowane w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych,
konie zarejestrowane w rejestrze koniowatych.
!Decyzją z dnia 22 stycznia 2007r Wojewoda Śląski przekazał na
rzecz gminy 17 działek o ogólnej pow. 10,28 ha położonych
w Jackowie i będących własnością Skarbu Państwa .
Nieruchomości są przygotowywane do sprzedaży w formie
przetargu.
!W dniu 10 stycznia 2007r. przekazano w najem budynek
mieszkalny przy ul. Północnej w Kruszynie osobie mieszkającej
dotychczas w lewej oficynie zespołu pałacowego w Kruszynie.
!W dniu 31 stycznia 2007r. zawarto umowę najmu na lokal użytkowy
w Wikłowie 4 stanowiący własność GS w Kłomnicach
z przeznaczeniem na potrzeby Rady Sołeckiej wsi Wikłów.

Marzena Żemejda - Przerada
!W dniu 29.03.2007 r. podpisano umowę na remont cząstkowy
nawierzchni bitumicznych dróg gminnych grysami i emulsją
asfaltową przy pomocy Patchera. Zakres robót przewidziany do
remontu: wbudowanie ok. 60 Mg masy. Termin wykonania napraw
do 24.04.07r.
!W dniu 11.04.2007 r. zawarto umowę z Powiatem Częstochowskim
na współfinansowanie remontu nawierzchni w technologii nakładek
bitumicznych dróg powiatowych. Przewidziano wykonanie 1300 m
nakładki bitumicznej na odcinku drogi Borowno - Kruszyna
- Widzów. Termin realizacji 30 wrzesień 2007 r. Gmina przeznaczy
na współfinansowanie 50.000,00 zł.
!Na drogach gminnych podjęto prace polegające na zdjęciu
zawyżonych poboczy (Bogusławice - Kolonia, Jacków - Kolonia,
Baby - Kolonia).
!Rozpatrzony został nasz wniosek złożony do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
o dofinansowanie inwestycji p.n. „Modernizacja oświetlenia
drogowego na terenie gminy Kruszyna”. Przyznano dofinansowanie
w wysokości 190.876,00 zł. Pozostałe środki potrzebne na
sfinalizowanie zadania będą pochodziły z Banku Ochrony
Środowiska.
!Rozstrzygnięty został przetarg na roboty budowlane obejmujące
„Rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Kijów gmina
Kruszyna”. W dniu 11.04.2007 r. podpisano umowę na wykonanie
niniejszego zadania z Przedsiębiorstwem Instalacyjno
-Budowlanym „INSBUD” z Poraja za cenę 39.043,49 zł. Termin
realizacji 74 dni od dnia podpisania umowy.
!Studnia głębinowa w Lgocie Małej. Wykonawca wystąpił
z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania projektu włączenia
istniejącej studni głębinowej zlokalizowanej
w Lgocie Małej w układ technologiczny istniejącego Ujęcia Wody
w Kruszynie. Powodem zmiany jest konieczność uzgodnienia
projektu w Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przedsięwzięcia. Termin wykonania przedłużono do dnia 30.04.br.
!W dniu 23.03.2007 r. podpisano aneksy do umowy:
1. nr 239/PW/2006 (umowa pierwotna z dnia 25.08.2006 r.)
dotyczącej opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania p.n.: „Budowa
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami,
przepompowniami ścieków oraz przejściem pod torami kolejowymi
we wsiach Jacków, Baby”.
2. nr 17/10/2006-242/PW/2006 (umowa pierwotna z dnia
03.10.2006 r.) dotyczącej opracowania dokumentacji projektowo
-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania
p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią
ścieków w części wsi Jacków (Pustkowie Jackowskie)”.
Termin opracowania kompletnych dokumentacji przesunięto
o 3 miesiące tj. na dzień 25.06.2007 r. Przyczyną zmiany jest
konieczność uzyskania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego, jak również decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji.
!Udzielono zezwolenia na odbiór i transport nieczystości płynnych
dla firmy „Julbeks” Julianna Wasiel Lgota Mała ul. Leśna 2. Firma
rozpoczęła obsługę posesji na terenie. Klienci mogą zgłaszać
usługę pod nr tel.: 500 188 748.
!Firma „ADIMEX” z Częstochowy przygotowuje się do uruchomienia
kopalni żwiru na powierzchni 18,9 ha w Kruszynie (Sadzawkach).
W raporcie o oddziaływaniu na środowisko, jaki ma obowiązek
sporządzić, mają być m.in. sprecyzowane warianty obsługi
komunikacyjnej, jak najmniej uciążliwej dla otoczenia.
!Nałożono obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko dla przedsięwzięcia p.n: „Zmiana sposobu użytkowania
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Powierzchnia lokalu 32,77m2. Miesięczny czynsz najmu 80,00 zł
+ 22% VAT. Gmina przekazała krzesła, 2 biurka oraz wykładzinę
typu lenteks.
!Zawarto 3 umowy użyczenia na lokale użytkowe mieszczące się
w budynku urzędu tj. dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Gminnego Zespołu Oświaty, Gminnej Biblioteki Publicznej,
!Trwają prace przy opracowaniu projektu zmian Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy. Do opracowywanego projektu zgłosiła uwagi Komisja
Urbanistyczno Architektoniczna. W miesiącu kwietniu wykonawca
przedłożył poprawiony projekt, który po pozytywnej opinii Komisji
zostanie wyłożony do publicznego wglądu.
!Kontynuowane są prace scaleniowe na obiekcie Lgota Mała
- Teklinów. Wykonawca uzgodnił możliwość poszerzenia dróg,
lokalizację niezbędnych terenów publicznych oraz przystąpił do

Stale wzrastające koszty opalu, wymuszają na przyszłych
użytkownikach zastosowanie, przy budowie naszego przyszłego
domu, takiej technologii i takich materiałów, które gwarantowałyby
możliwie najniższe zużycie opału w trakcie eksploatacji domu. Warto
więc zdać sobie sprawę z prostego faktu, który w wielkim skrócie
brzmi: budujemy nasz dom przez rok, dwa czy trzy natomiast
mieszkać w nim będziemy przez 50 czy więcej lat! Inaczej jeszcze
mówiąc: z czego i w jaki sposób zbudujemy nasz dom, będziemy
decydować o ilości pieniędzy, jakie wydamy na ogrzewanie każdej
jesieni, zimy i wiosny. Po to, by po prostu nie marznąć, by nam
i naszym bliskim, nie było zimno. Każda, pozornie tylko,
zaoszczędzona złotówka przy wznoszeniu: „ciepłych murów” zemści
się na naszej kieszeni w każdym sezonie grzewczym.
Sposobów na budowanie ciepłych murów jest wiele. Można
je wykonać z użyciem produkowanych przez nas materiałów
ceramicznych. Warstwa izolacyjna pomiędzy murem zewnętrznym
a wewnętrznym może być wypełniona najróżniejszymi materiałami:
wełna mineralną, styropianem o różnej grubości. Jaki ma to być

wytyczenia w Teklinowie nowych granic nieruchomości.
!Z dniem 2 kwietnia br. została podpisana umowa z Powiatowym
Urzędem Pracy w Częstochowie o zorganizowanie robót
publicznych. W ramach środków przekazanych przez PUP
zatrudniono 3 pracowników gospodarczych i 1 pracownika
biurowego.
! Zawarte zostało porozumienie z PUP na zorganizowanie prac
społecznie użytecznych dla 10 osób z terenu gminy. Prace te
wykonywane będą w okresie od maja do października br.
!W dniu 27.04.2007 roku zostały złożone dwa wnioski do Urzędu
Marszałkowskiego w ramach ogłoszonego konkursu Przedsięwzięć
Odnowy Wsi:
- Budowa placu zabaw w miejscowości Bogusławice,
- Budowa boiska do koszykówki w miejscowości Jacków.
Zadania mogą skorzystać z 50% dofinansowania.
+

materiał i jakiej grubości warto o tym porozmawiać z konstruktorem
naszego przyszłego domu, który łatwo obliczy tzw. współczynnik
przenikania ciepła. Materiały ceramiczne, jak dziś określa się
najróżniejszego formatu, kształtu i konstrukcji cegły, są obok drewna,
najzdrowszym materiałem budowlanym. Wytwarzane są bowiem
z naturalnego surowca jakim jest glina - produkt pochodzący z matki
Ziemi. Są, jak się dziś określa czyste ekologicznie.
Jeśli zdecydujecie się Państwo na dom z materiałów ceramicznych,
stosując zasadę budowy „ciepłych murów” możemy jedynie
pogratulować trafnego wyboru.
DLA NASZYCH KLIENTÓW
- cała produkcja oparta jest na surowcach bez zastosowania
szkodliwych dodatków,
- na życzenie nasze wyroby możemy paletyzować,
- stosując konkurencyjne ceny, zakupione u nas wyroby ceramiczne
możemy dostarczyć na plac budowy własnym transportem,
- w przypadku dużych zamówień na nasze wyroby istnieje
możliwość negocjowania ceny.
+

Towarzystwo Przyjaciół Kruszyny
ogłasza
konkurs fotograficzny “Piękno Ziemi Kruszyńskiej”.
Regulamin konkursu do wglądu:
- u dyrektora gimnazjum im. Bohaterów Września w Kruszynie
- u prezes TPK Kluzy Małgorzaty
- na stronie internetowej www.kruszyna.com
Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach:
I. Dorośli i młodzież szkół ponadgimnazjalnych
II. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów
Zakończenie konkursu 15 czerwca 2007 r.
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Utrzymanie czystości i porządku
w gminach
Dariusz Kruk
Minęły już cztery lata od oddania do użytku Gminnej
Oczyszczalni Ścieków w Widzowie. Urządzenia, które kosztowały
ponad 3 miliony zł pracują w ograniczonym zakresie. Choć ich
przepustowość wynosi 250 m3 na dobę, przerabiają około 100 m3
ścieków z sieci oraz dostarczonych przez beczkowozy asenizacyjne.
W roku 2005 zakończono budowę kanalizacji, w ramach tej
inwestycji wykonano 158 studzienek na nieruchomościach. Każdy
mieszkaniec zobowiązany jest z mocy prawa do podłączenia instalacji
wewnętrznej budynku do istniejącej studzienki w okresie sześciu
miesięcy od daty oddania do eksploatacji sieci sanitarnej. Na dzień
dzisiejszy wywiązało się z tego obowiązku 132 właścicieli, a 26
posesji nie dokonało podłączenia do studzienek. Właściciele 8 posesji
zadeklarowali się podłączyć do sieci kanalizacyjnej do końca maja br.
Zgodnie z art. 5 ust 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008
z późn. zm.) mieszkańcy, którzy nie zadeklarowali termin przyłączenia
do sieci kanalizacyjnej, otrzymali decyzję nakazującą wykonanie tego
obowiązku.
Jak pozostali zagospodarowują powstałe we własnych
zagrodach nieczystości ciekłe jest zagadką, ponieważ większość nie

Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Marzena Kopera
W dniu 29 grudnia 2006 roku została podjęta uchwała Rady
Gminy Kruszyna w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.
Kwota przeznaczona na realizację zadań ujętych w programie wynosi
82.000,00 zł. Środki finansowe pochodzą z opłat za zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych.
Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych to: rozpatrywanie wniosków o zastosowanie leczenia
odwykowego, współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego
oraz placówkami terapeutycznymi i Klubami Wzajemnej Pomocy
działającymi na terenie powiatu częstochowskiego.
Ponadto Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
współpracuje ze szkołami, z policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, Zakładami Opieki Zdrowotnej w zakresie rozpoznawania
zjawiska nadużywania alkoholu i przemocy w rodzinie, a także
wspiera finansowo Uczniowskie Ludowe Kluby Sportowe.
+

Pomoc materialna dla uczniów
Anna Bednarek
Pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów
wprowadzono od 1 stycznia 2005r. na podstawie art. 90f ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty.
W ramach tej pomocy wypłacane są, dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy, stypendia szkolne i zasiłki szkolne,
zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej uchwalonym
dnia 29 kwietnia 2005r. przez Radę Gminy Kruszyna (uchwała nr
XVIII/107/05).
Stypendia szkolne przysługują uczniom znajdującym się w
trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę
w rodzinie, uczęszczającym do: szkół podstawowych, gimnazjów,
liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników,
zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych, kolegiów
nauczycielskich, kolegiów języków obcych, kolegiów służb
społecznych, ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
zarówno publicznych jak i niepublicznych
nie dłużej niż do
ukończenia przez nich 24 roku życia, gdy dochód miesięczny netto na

może okazać pokwitowań na wywóz tych nieczystości.
Posiadanie takich pokwitowań wystawionych przez firmy wywozowe
i okazywanie na żądanie osobom uprawnionym do przeprowadzania
kontroli jest kolejnym obowiązkiem właścicieli nieruchomości
wynikającym z w/w ustawy.
W niedługim czasie kontrolerzy dotrą do każdej posesji,
a nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarnych może
pociągnąć za sobą przykre konsekwencje. Z dotychczas
przeprowadzonych kontroli wynika, że nie wszyscy właściciele
posesji wywiązują się z obowiązku utrzymania czystości i porządku. +

Konkurs ofert dla klubów
Urszula Wasiel
Na terenie gminy Kruszyna działają dwa kluby:
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Kmicic” w Kruszynie,
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Polonia Unia” w Widzowie oraz
Stowarzyszenie „Nowe Pokolenie” w Teklinowie. Kluby
dofinansowywane są z budżetu gminy i Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
zasadach otwartego konkursu ofert. Tegoroczny konkurs został
rozstrzygnięty 7 marca z wynikami: I miejsce ULKS „Polonia Unia”
Widzów 10pkt., II miejsce ULKS „Kmicic” Kruszyna 8pkt., III miejsce
Stowarzyszenie „Nowe Pokolenie” Teklinów 4pkt., Gimnazjum
Widzów 8 pkt, Gimnazjum Kruszyna 8pkt.
Przedsięwzięciami objętymi konkursem są: prowadzenie
zajęć treningowych w celu usportowienia dzieci i młodzieży,
przygotowywanie zawodników klubów sportowych do rywalizacji
w rozgrywkach w piłce nożnej, organizacji imprez rekreacyjno
-sportowych oraz utrzymanie bazy sportowej w stanie
umożliwiającym prowadzenie zawodów sportowych.
+

jedną osobę w rodzinie nie przekracza obecnie kwoty 351 zł
(dotychczas 316 zł).
Stypendia szkolne mogą być udzielane uczniom w formie
całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach
edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia
realizowane w szkole, jak również pomocy rzeczowej o charakterze
edukacyjnym (w szczególności zakup podręczników, pomocy
naukowych, dojazdu do szkół).
Osoby pobierające stypendium szkolne zobowiązane są
udokumentować poniesione wydatki fakturami, biletami
miesięcznymi lub opisanymi paragonami. Wnioskodawcą może być
pełnoletni uczeń/słuchacz, rodzice lub opiekunowie prawni ucznia lub
słuchacza, dyrektor szkoły, w której uczeń/słuchacz pobiera naukę.
W roku szkolnym 2006/2007 stypendium jest wypłacane dla 180
uczniów, przez okres 8 miesięcy, na kwotę 10 099,20 zł miesięcznie.
Termin składania wniosków o stypendium szkolne na rok
szkolny 2007/2008 upływa 15 września. Druki wniosków będą
dostępne w miesiącu sierpniu w Gminnym Zespole Oświaty,
w szkołach oraz na stronie internetowej www.kruszyna.com.
Wnioski przyjmowane będą w Gminnym Zespole Oświaty
w Kruszynie ul. Kmicica 5, pok. 9.
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Informacja o działalności Zarządu
Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” za
okres od 1 stycznia 2006 do 26 marca br.
Adam Wochal - Prezes Stowarzyszenia
Joanna Normont - Sekretarz Stowarzyszenia
Stowarzyszenie "Razem na wyżyny" powstało
w I kwartale 2006 roku i działa jako Lokalna Grupa Działania
w rozumieniu przepisów Sektorowego programu Operacyjnego
"Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz
rozwój obszarów wiejskich". Obszarem działania Stowarzyszenia
jest obszar gmin: Mykanów, Kłomnice, Kruszyna, Miedźno
i Rędziny.
5 stycznia 2006 w Gminnym Ośrodku Kultury
w Mykanowie odbyło się pierwsze zebranie założycielskie LGD,
na którym to podjęto decyzje o powołaniu Stowarzyszenia
"Razem na wyżyny". W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:
Adam Wochal (Urząd Gminy Mykanów) - jako Prezes, Bartłomiej
Tkaczyk (Urząd Gminy Kłomnice) i Agnieszka Związek (Śląski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie) jako v-ce
Prezes, Teresa Zatoń ( Fundacja "Pomóżmy dzieciom poznać
świat") jako Skarbnik, Joanna Normont ( Urząd Gminy Kruszyna)
jako Sekretarz oraz pozostali członkowie: Marcin Gruszka,
Krzysztof Polewski, Mirosław Maciejewski, Henryk Owczarek,
Jolanta Brzozowska - Ciura i Monika Tarczyńska.
Po zakończeniu procedur rejestracyjnych organizacji,
Zarząd wystąpił z wnioskiem o płatność wraz ze sprawozdaniem
końcowym i pozostałą dokumentacją wymaganą do rozliczenia
projektu realizowanego w ramach I schematu. Po rozpatrzeniu
złożonego wniosku, ARiMR zwróciła środki pieniężne na kwotę
126.301,46zł. Środki te wpłynęły na konto Stowarzyszenia
dopiero w listopadzie 2006. Jednocześnie prowadzono prace
zmierzające do opracowania wniosku w ramach dofinansowania
realizacji II schematu. Wniosek na kwotę 573.620 zł
przedstawiciele Zarządu złożyli w Warszawie 19 czerwca 2006
roku. O dofinansowanie w tym schemacie ubiegało się 187 LGD.
Wniosek naszego Stowarzyszenia znalazł się na 22 miejscu listy
rankingowej, głównie dzięki dobrej strategii, która sklasyfikowana
została na drugim miejscu. Wniosek został przyjęty ale jego
realizacja rozpoczęła się dopiero z początkiem roku 2007.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi postawiło
wszystkim grupom bardzo wysokie wymagania dotyczące
dokumentacji potrzebnej do uzyskania środków finansowych na
realizację projektów lub kolejnych etapów. W naszym przypadku
była to kwota prawie 300 tyś zł. Wymogi te wydawały się
praktycznie niemożliwe bez zaciągania wysokooprocentowanych
kredytów. Aby uniknąć takiej sytuacji zwrócono się do wójtów
pięciu gmin, na terenie których realizowany jest projekt, z prośbą
o rozważenie możliwości wsparcia Stowarzyszenia, w przypadku
ewentualnego zatwierdzenia wniosku do realizacji w ramach
schematu II. Prośba spotkała się ze zrozumieniem samorządów
gminnych. W wyniku zawartych porozumień Stowarzyszenie
otrzymało od gmin nieoprocentowane pożyczki na łączną kwotę
130 tys. zł. Z końcem roku pojawiła się możliwość otrzymania
zaliczki od FAPA w wysokości 20% planowanych kosztów.
Po zakończeniu realizacji I schematu w marcu 2006
roku Stowarzyszenie starało się zdobyć środki finansowe we
własnym zakresie ( przedsięwzięcia szkoleniowo - informacyjne)
korzystając ze środków Programu "Agrolinia" Fundacji Fundusz
Współpracy. W maju podjęte zostały działania mające na celu
przeszkolenie i przygotowanie do współpracy w latach 2007
- 2013. W tym celu zwołano dwudniowe seminarium wyjazdowe
w Sielpii i Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie zapoznano się
z osiągnięciami i projektami realizowanymi przez Partnerstwo
"Krzemienny Krąg".
Wiceprezes naszej organizacji - Bartłomiej Tkaczyk w dniach
25-29 kwietnia 2006 roku uczestniczył w spotkaniu LGD z krajów
Unii Europejskiej. Konferencja odbyła się w Schruns, w Austrii
a jej głównym tematem było "Najlepsze wykorzystanie zasobów
naturalnych i kulturowych". W spotkaniu tym wzięło udział około
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140 osób z 21 krajów Unii Europejskiej. Polskę reprezentowało
7 osób.
Kolejnym spotkaniem była Konferencja na temat
Programu LEADER w nowych krajach Unii Europejskiej, która
odbyła się w dniach 13-15 listopada na Węgrzech. Wśród
uczestników z Polski znalazła się również przedstawicielka
naszego Stowarzyszenia Monika Tarczyńska. Wyjazd ten składał
się z wielu spotkań roboczych, sesji plenarnych oraz wizyt
terenowych, podczas których można było zapoznać się
z osiągnięciami lokalnych LGD. Seminaria te były w znacznej
części sponsorowane przez Komisję Europejską. Stały się
znakomitą okazją do zdobycia nowych doświadczeń, nawiązania
kontaktów oraz porównania osiągnięć.
Przedstawiciele naszego partnerstwa uczestniczyli w wielu
spotkaniach i szkoleniach m. in. II Ogólnopolskie Spotkanie Grup
Leader w Warszawie w dniach 15-16 maja. W grudniu ubiegłego
roku przedstawiciele Zarządu uczestniczyli w II Regionalnym
Spotkaniu Lokalnych Grup Działania Województwa Śląskiego
w Koszęcinie. Podczas spotkania tego przedstawiono
perspektywy dalszej działalności LGD w ramach PROW w latach
2007-2013.
Swoje dotychczasowe osiągnięcia Stowarzyszenie „Razem na
wyżyny” miało okazję przedstawić na VII Dożynkach
Województwa Śląskiego, które odbyły się w Mykanowie w dniu 27
sierpnia 2006 roku, gdzie wśród licznych wystawców miało
również swoje stoisko.
Z dniem 1 grudnia 2006 roku Stowarzyszenie "Razem
na wyżyny" przystąpiło do Porozumienia na Rzecz Zatrudnienia
i Rozwoju Regionu Częstochowskiego i będzie uczestniczyć
w Projekcie pod nazwą "Doskonalenie kwalifikacji pracowników
Instytucji Rynku Pracy z regionu częstochowskiego". Głównym
celem tego projektu jest zwiększenie efektywności
funkcjonowania publicznych i niepublicznych instytucji rynku
pracy oraz tworzenie lokalnych partnerstw na rzecz zatrudnienia.
Pojawiła się okazja uczestniczenia w realizacji
międzynarodowego projektu
pod nazwą "Animacja
Przedsiębiorczości" ze Stowarzyszeniem "Nauka i kultura"
z Celestynowa pod Warszawą, z którą nawiązaliśmy kontakt.
Przedstawiciel tego Stowarzyszenia
Pan Wiesław Wójcik,
przedstawił ogólne zarysy projektu w którym planowane jest
uczestnictwo LGD z Irlandii, Szwecji, Finlandii i Francji.
Z początkiem nowego roku Stowarzyszenie "Razem na
wyżyny" skupiło się głównie na realizacji projektu o nazwie "
Razem, szybciej , wyżej, dalej", który jest realizowany w ramach II
Schematu Pilotażowego Programu Leader+. Realizacja
zamierzonych działań rozpoczęła się od 1 lutego br. dzięki
środkom finansowym, które Stowarzyszenie uzyskało od
Urzędów Gmin. Środki te dały możliwość realnego ponoszenia
kosztów w związku z realizacją programu. Jeszcze z końcem
ubiegłego roku, ogłoszony został konkurs na pracownika biura
Stowarzyszenia. Spośród wszystkich podań, które napłynęły,
wybrano 3 kandydatów. Spośród tych trzech osób, w wyniku
rozmowy kwalifikacyjnej, na pracownika biura wyłoniono Panią
Edytę Bauć, która zajmuje się sprawami administracyjnoorganizacyjnymi. Do prowadzenia spraw rachunkowych
zatrudniono Panią Bożenę Jabłońską.
Biuro Stowarzyszenia zostało umieszczone w budynku
Urzędu Gminy jest wyposażone w meble i urządzenia niezbędne
do prowadzenia swej działalności, a także sprzęt komputerowy.
Dnia 8 lutego podpisana została deklaracja współpracy
w ramach współdziałania regionalnej sieci o nazwie "Silesian
Leader Network", której celem jest rozwiązywanie problemów
powstałych w trakcie realizacji schematu II Pilotażowego
Programu Leader+. Jednak największym wydarzeniem
ostatniego okresu było podpisanie 14 lutego 2007r. przez
przedstawicieli Stowarzyszenia - prezesa i skarbnika, umowy
o dofinansowanie projektu na kwotę 573 620,00zł. Wymieniona
kwota zostanie przekazana w trzech transzach. Umowa
zobowiązała Stowarzyszenie do złożenia wniosku o płatność
wstępną w terminie miesiąca od dnia jej podpisania. Został on
złożony 12 marca w siedzibie Fundacji. Ważnym wymogiem do
złożenia wniosku o płatność wstępną, było uzyskanie
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zabezpieczenia w postaci pierwszej zaliczki w kwocie
103.251,60zł. Takiego zabezpieczenia Stowarzyszeniu udzieliło
Starostwo Powiatowe w Częstochowie w formie poręczenia
zaliczki. Jak więc można się domyślać, realizacja I etapu jest
zabezpieczona środkami finansowymi w postaci pożyczki
Urzędów Gmin oraz zaliczki w kwocie 103 251,60zł. W sumie jest
to więc kwota przewyższająca 200 tyś zł. Obecnie istnieje
potrzeba uzyskania dodatkowych 150 tyś zł., aby zrealizować
I etap i utrzymać płynność finansową zanim zostanie wypłacona
II transza dofinansowania. Właśnie w tej sprawie Stowarzyszenie
złożyło wniosek do Marszałka Województwa Śląskiego
o przyznanie nieoprocentowanej pożyczki na kwotę 150 tyś. zł.
Równocześnie z poszukiwaniem źródeł na realizację
I etapu projektu nastąpiły liczne działania z zakresu rzeczowo
-finansowego. Odbyły się m. in. szkolenia w Lanckoronie
i Kalwarii Zebrzydowskiej. W najbliższych dniach będzie
rozpoczęty cykl szkoleń dla LGD jako centrum integracji i rozwoju
społeczności lokalnej, gdzie głównym celem będzie przekazanie
wiedzy i umiejętności do pracy w organizacji pozarządowej.
Organizowane jest też zagraniczne seminarium na temat
możliwości programu Leader w oparciu o doświadczenia LAG-ów
działających w krajach Unii Europejskiej. Wyjazd ten został
wyznaczony na dzień 28 kwietnia do 2 maja w okolice
Norymbergii - Bawaria w Niemczech. W ramach tego wyjazdu

Plan pracy Stowarzyszenia „Razem na
wyżyny” na 2007 rok
Marzec
Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia.
Powołanie Zespołów Tematycznych.
Wyjazdowe warsztaty szkoleniowe: warsztat I - Rola animatora i lidera
w środowisku. Zarządzanie zmianą - podstawowe zagadnienia.
Sprawy bieżące.
kwiecień
Podjęcie działań w celu zapewnienie środków finansowych
niezbędnych do realizacji I etapu projektu (około 150 tyś).
Pierwsze spotkania zespołów tematycznych - wybór
przewodniczących poszczególnych zespołów oraz opracowanie
planów pracy.
Rozpoczęcie prac nad realizacją analiz w oparciu o przeprowadzoną
inwentaryzację zasobów przyrodniczych, turystyczno-rekreacyjnych,
kulturowych i historycznych pod kątem wytyczenia ścieżek dla
turystyki rowerowej i konnej
Wyjazdowe warsztaty szkoleniowe: warsztat II - Badanie przez
działanie - Mapa Zasobów i Potrzeb Stowarzyszenia „Razem na
wyżyny”. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego - partycypacja
społeczna.
Przeprowadzenie czterodniowego zagranicznego seminarium dla
LGD wyjazd do Niemiec (Bawaria).
Sprawy bieżące.
maj
Nawiązanie współpracy z sąsiednimi LGD w celu stworzenia na
naszym terenie szlaku maryjnego, będącego częścią
międzynarodowego szlaku maryjnego Mariazell - Częstochowa.
Wyjazdowe warsztaty szkoleniowe: warsztat III - Grupa, zespół bazą
animacji społecznej.
Seminaria informacyjne dotyczące przeciwdziałaniu patologiom
społecznym.
Wsparcie doradcze: seminarium informacyjne dla mieszkańców
dotyczące zagrożeń wynikających z dewastacji środowiska
naturalnego.
Sprawy bieżące.
czerwiec
Zlecenie analizy możliwości zrównoważonego rozwoju obszaru na
lata 2007-2017.
Wyjazdowe warsztaty szkoleniowe: warsztat IV - Praca metodą
projektu - aplikowanie, zarządzanie, rozliczanie projektu.
Sprawy bieżące.
lipiec
Przygotowanie wniosku o płatność pośrednią do FAPA.
Sprawy bieżące.

Głos Gminy
Stowarzyszenie ma nadzieję na nawiązanie stałej współpracy
z tamtejszemu LGD w dziedzinie realizacji w przyszłości
wspólnych projektów.
Pomimo tego, że nasze Stowarzyszenie powstało
stosunkowo niedawno, ma już wielu przyjaciół. Zarząd
Stowarzyszenia współpracuje m. in. z : Fundacją Programów
Pomocy dla Rolnictwa w Warszawie - instytucja wdrażająca
Program Leader, Urzędem Marszałkowskim Województwa
Śląskiego - Wydział Terenów Wiejskich, Starostwem Powiatowym
w Częstochowie, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa Oddział w Częstochowie, LGD Stowarzyszeniem
"Natura i Kultura" z Celestynowa, Stowarzyszeniem "Partnerstwo
Północnej Jury" z siedzibą w Janowie, Fundacją LGD "Spichlerz
Górnego Śląska" z siedzibą w Koszęcinie.
Zarząd Stowarzyszenia wyraża podziękowanie
wszystkim osobom współpracującym i dążącym do rozwijania
działalności organizacji. W szczególności Panom Wójtom
reprezentującym samorządy gminne, bez pomocy których
powstanie LGD naszym terenie oraz jej funkcjonowanie byłoby
niemożliwe.
Stowarzyszenie wciąż jest na etapie organizowania się,
ma wiele problemów, które musi przezwyciężać. Wszystkim tym,
którzy w jakikolwiek sposób pomagają Stowarzyszeniu Zarząd
bardzo serdecznie dziękuje.
+

sierpień
Złożenie wniosku o płatność pośrednią.
Przygotowanie pikniku „Razem na wyżyny” (ewentualnie innych
imprez promujących region).
Sprawy bieżące.
wrzesień
Przygotowanie projektów w celu pozyskania funduszy na
funkcjonowanie biura Stowarzyszenia.
Wyjazdowe warsztaty szkoleniowe: warsztat V - Rola partnerstwa
w środowisku lokalnym. Jak i gdzie pozyskiwać środki na działalność
Stowarzyszenia?
Warsztaty szkoleniowe dla społeczności lokalnej na temat
zewnętrznych źródeł finansowania dla realizacji projektów
wpisujących się w ZSROW.
Zakończenie prac nad analizami.
Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007-2013.
Sprawy bieżące.
październik
Wydanie folderu i informatora o regionie.
Trzydniowe zagraniczne szkolenie wyjazdowe dla członków zarządu
LGD.
Wyjazdowe warsztaty szkoleniowe: warsztat VI: Rola partnerstwa
w środowisku lokalnym. Jak i gdzie pozyskiwać środki na działalność
Stowarzyszenia?
Warsztaty szkoleniowe dla społeczności lokalnej na temat
zewnętrznych źródeł finansowania dla realizacji projektów
wpisujących się w ZSROW.
Sprawy bieżące.
listopad
Wydanie mapy regionu.
Wydanie kalendarza imprez.
Wyjazdowe warsztaty szkoleniowe: warsztat VII - opracowanie
ostatecznej wersji Mapy Zasobów i Potrzeb Stowarzyszenia „Razem
na wyżyny” i dwóch projektów w oparciu o które zostaną złożone
wnioski aplikacyjne.
Sprawy bieżące.
grudzień
Przygotowanie wniosku o dofinansowanie Lokalnej Grupy Działania
w ramach Osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 ( jeżeli będzie nabór).
Sprawy bieżące.
styczeń
Rozliczenie wykonania projektu.
Złożenie wniosku o płatność końcową.
Sprawy bieżące.

9

Głos Gminy
Nowe technologie - kolejna linia kredytu
preferencyjnego
Na podstawie materiałów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa Zbigniew Ociepa - ŚODR Cz-wa
Pragnę zwrócić uwagę rolników na fakt, że od pewnego
czasu można ubiegać się o kredyt preferencyjny NT (nowe
technologie). Znajomość tej linii wśród producentów rolnych jest mała.
Jest to kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie
nowych technologii produkcji w rolnictwie, w tym: wytwarzania
surowców do produkcji bioetanolu i biokomponentów,
zapewniających wysoką jakość produktów bądź dostosowania
produkcji zwierzęcej do wymogów sanitarnych, ochrony środowiska
i utrzymania zwierząt. Nie ma ograniczenia wieku dla rolników ale nie
można być emerytem i rencistą. Kredyt może być udzielony
maksymalnie na 15 lat z 2-letnią karencją w spłacie kapitału.
Oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę nie może być niższe niż
1% w skali roku. Kwota kredytu nie może przekraczać 80% wartości
nakładów i nie może być wyższa niż 4 mln zł, a w działach specjalnych
nie może przekraczać 70% i nie więcej niż 8 mln zł. Różnicę między
wartością przedsięwzięcia a kwotą kredytu pokrywa kredytobiorca.
Kredyt może być przeznaczony m. in. Na: modernizację,
adaptację i rozbudowę gospodarstw rolnych, budynków i budowli
gospodarczych, zakup i montaż maszyn, urządzeń i narzędzi, zakup
ciągników oraz przyczep rolniczych, budowę, adaptację
i modernizacje elewatorów i silosów zbożowych dla własnych potrzeb
gospodarstwa oraz do przechowywania nasion roślin oleistych dla
własnych potrzeb gospodarstwa, budowę silosów do zakiszania pasz
objętościowych w gospodarstwach rolnych, budowę, adaptację
i modernizację myjni, obiektów do czyszczenia, sortowni,
przechowalni, zamrażalni i chłodni owoców i warzyw, pakowalni
ziemniaków, owoców i warzyw dla potrzeb gospodarstw rolnych,
budowę, zakup, modernizację i instalację maszyn i urządzeń
i obiektów służących do ochrony środowiska oraz zasilania w wodę,
energię elektryczną, gaz i odprowadzanie ścieków w obrębie
gospodarstwa, utwardzenie placów w obrębie gospodarstw rolnych,
budowę zagrodowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach
rolnych, budowę ogrodzeń w gospodarstwach rolnych, zakup
urządzeń i oprogramowania do zarządzania procesem produkcji.
Linia kredytowa NT ma zastosowanie wtedy, gdy
realizowane przedsięwzięcie związane jest z wprowadzaniem
nowych technologii produkcji zwierzęcej i roślinnej zapewniających
wysoką jakość produktu w porównaniu do technologii stosowanych
już w gospodarstwie, lub z dostosowaniem produkcji zwierzęcej do
obowiązujących wymogów sanitarnych, ochrony środowiska
i utrzymania zwierząt. Zakupione maszyny, narzędzia i urządzenia
rolnicze nie mogą być starsze niż trzy lata i nie mogą być zakupione
z zastosowaniem preferencji państwowych. Po zrealizowaniu
przedsięwzięcia kredytobiorca w zależności od celu kredytu
zobowiązany jest zwrócić się do Inspekcji Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych o przeprowadzenie oceny
wytwarzanych produktów lub do Inspektora Weterynaryjnego oraz
Ochrony Środowiska o dostosowanie produkcji do obowiązujących
wymogów sanitarnych, ochrony środowiska i utrzymania zwierząt.
Procedura ubiegania się o kredyt jest taka sama jak przy
innych liniach: przygotowanie planu przedsięwzięcia, uzyskanie
pozytywnej opinii Ośrodka Doradztwa Rolniczego, złożenie w banku
wniosku z kompletem dokumentów.
+

Kto może uzyskać dopłaty do materiału
siewnego?
Zbigniew Ociepa
O dopłaty do materiału siewnego ubiegać się będą mogli
rolnicy, którzy w 2006 roku ponieśli szkodę w uprawach,
spowodowaną suszą albo w ramach pomocy de minimis w rolnictwie.
Dopłatami będą objęte: pszenica, jęczmień, owies, pszenżyto, żyto,
ziemniaki oraz groch siewny, łubin i bobik. Proponowane stawki
dopłat mają wynosić: 50 zł do ha obsianego zbożami, 60 zł do 1 ha
obsianego roślinami strączkowymi i 300 zł do 1 ha obsadzonego
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Wiadomości rolnicze
ziemniakami. Dopłaty będą udzielane przez Agencję Rynku Rolnego
do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych
materiałem
siewnym w kategorii elitarny lub kwalifikowany, jeśli ilość materiału
siewnego zużyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha gruntów ornych
jest nie mniejsza niż przyjęte normy minimalne, które wynoszą:
pszenica 200 kg żyto populacyjne, syntetyczne 150 kg, żyto
mieszańcowe 80 kg, jęczmień 150 kg, pszenżyto 180 kg, owies 180
kg, łubin: żółty, biały lub wąskolistny 150 kg, groch siewny 200 kg,
wyka siewna 80 kg, bobik 300 kg, ziemniaki 2500 kg
Aby starać się o dopłatę, producent rolny musi:
1. Posiadać działki rolne, na których uprawia rośliny objęte
dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.
2. Zużyć do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub
kwalifikowany.
a) zakupiony od;
- przedsiębiorców wpisanych do rejestru firm, dokonujących obrotu
materiałem siewnym,
- podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym wpisanych do
rejestru rolników.
b) wyprodukowany we własnym gospodarstwie przez przedsiębiorcę
wpisanego do rejestru przedsiębiorców albo podmiot wpisany do
rejestru rolników.
Wniosek o dopłatę należy złożyć we właściwym oddziale terenowym
ARR.
Pomoc de minimis. Jest to rodzaj pomocy udzielanej przez państwo
zgodnie z rozporządzeniem Komisji WE nr 1860/2004. Ogólna kwota
pomocy nie może przekroczyć 3000 euro dla jednego producenta,
w dowolnym wyznaczonym okresie trzech lat. Producent, który
będzie ubiegał się o dopłatę w ramach pomocy de minimis
w rolnictwie, będzie musiał:
1. Dołączyć do wniosku oryginał faktury zakupu materiału siewnego
kategorii elity lub kwalifikowany (lub jej kopię) potwierdzoną przez
notariusza lub pracownika OT ARR, pochodzącej z okresu:
- w którym został wysiany materiał siewny zbóż lub roślin
strączkowych,
- od 1 września roku poprzedzającego wysadzenie sadzeniaków
ziemniaka do 31 maja roku wysadzenia sadzeniaków ziemniaka albo
- dokument wydania z magazynu materiału siewnego
wyprodukowanego we własnym gospodarstwie wystawiony w roku,
w którym materiał ten został wysiany lub wysadzony.
2. Przedstawić wszystkie zaświadczenia o udzielonej pomocy de
minimis, jakie otrzymał w ciągu trzech lat poprzedzających dzień
złożenia wniosku o udzielenie dopłaty.
Dopłaty dla poszkodowanych
W 2007 r. o dopłaty od materiału siewnego będą mogli również
ubiegać się rolnicy, którzy z powodu suszy w roku 2006 ponieśli stratę
w uprawach wynoszącą średnio nie mniej niż 30%. Wysokość dopłat
nie będzie mogła przekroczyć wysokości szkody (oszacowanej przez
komisję).
Do wniosku należy dołączyć:
1. oryginał faktury zakupu materiału siewnego kategorii elity lub
kwalifikowany (lub jej kopię potwierdzoną przez notariusza lub
pracownika OT ARR), pochodzącej z okresu:
- w którym został wysiany materiał siewny zbóż lub strączkowych;
w przypadku materiału siewnego zbóż można dołączyć również
faktury zakupu dokonanego nie wcześniej niż w dniu 1 sierpnia 2006
roku,
- w którym został wysiany materiał siewny zbóż lub roślin
strączkowych,
- od 1 września 2006 roku do 31 maja roku w przypadku zakupu
materiału siewnego sadzeniaków ziemniaka i wysadzenia go
w 2007 roku- albo
- dokument wydania z magazynu materiału siewnego
wyprodukowanego we własnym gospodarstwie wystawiony w roku,
w którym materiał ten został wysiany lub wysadzony; w przypadku
materiału zbóż można również dołączyć dokument poświadczający
wydanie tego materiału z magazynu nie wcześniej niż
w dniu 1 września 2006 r.
2. Kopię protokołu oszacowania szkód (sporządzonego przez
komisję powołaną przez wojewodę) określającego wysokość szkody
w uprawach, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez
kierownika ośrodka pomocy społecznej.
Wnioski o przyznanie pomocy są dostępne w OT ARR lub na
stronach internetowych ARR- www.arr.gov.pl
Telefony: (032) 350 40 00 - sekretariat
(032) 359 49 08 - sekcja informacji
+
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Wiadomości rolnicze

Dotacja do wapna nawozowego
Joanna Normont
17 stycznia 2007 roku w kasie Urzędu Gminy wypłacona
została dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dotacja w wysokości 50%
kosztów zakupu przysługiwała rolnikom, którzy:
- posiadali ważne badania prób gleb (pH poniżej 5,5),
- zakupili wapno nawozowe od dostawcy wyłonionego w drodze
przetargu tj. Górniczych Zakładów Dolomitowych w Siewierzu,
- dostarczyli do Urzędu Gminy fakturę zakupu.
Dotacją objętych zostało 25 rolników z naszej Gminy. Łączna kwota
dotacji to 28.913,84 zł. Rolnicy zwapnowali 519,85 ha użytków
rolnych nabywając 1559,54 ton wapna nawozowego z zachowaniem
maksymalnej dawki 3 Mg na 1ha.
+

Komisariat Policji w Kłomnicach radzi
asp. Mariusz Ciupa

Nasi przedstawiciele
w Śląskiej Izbie Rolniczej
Joanna Normont
W dniu 4 lutego 2007 roku odbyły się wybory nowych
zgromadzeń Izb Rolniczych. Udział w głosowaniu mógł wziąć każdy,
kto jest członkiem Izby Rolniczej tzn. jest płatnikiem podatku rolnego.
Każdy członek Izby Rolniczej mógł również kandydować na członka
Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej. Osoby takie do dnia 16
stycznia 2007 zobowiązane były zgłosić się i zarejestrować w Komisji
Okręgowej, powołanej na terenie gminy. Zobowiązane były również
dostarczyć listę zawierającą co najmniej 50 podpisów rolników
(członków Izby Rolniczej) popierających kandydata.
W każdej gminie zostały powołane Komisje Okręgowe
składające się z 5 członków będących rolnikami. Skład Komisji
Okręgowej nr 127 był następujący:
Joanna Normont - przewodniczący
Helena Kubala - z-ca przewodniczącego
Krystyna Kaczmarek - członek
Piotr Błaszczyk - członek
Tomasz Bogacz - członek.
Uprawnionych do głosowania na terenie naszej gminy było
3.020 osób z czego głos oddały 84 osoby. Ponieważ nasz okręg jest
okręgiem dwumandatowym (powierzchnia użytków rolnych
przekracza 4 tys. ha) naszą gminę reprezentuje dwóch
przedstawicieli. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość
głosów:
Poroszewski Maciej - 48
Błaszczyk Jan
- 43
Pruciak Sławomir
- 40
Tak więc do Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej zostali wybrani:
Pan Poroszewski Maciej i Pan Błaszczyk Jan.
W dniu 15 marca 2007 roku odbyło się Walne
Zgromadzenie, na którym zostały wybrane nowe władze Śląskiej Izby
Rolniczej. Skład Zarządu na okres kadencji 2007-2010 przedstawia
się następująco:
Prezes - Roman Włodarz
Wiceprezes - Jan Grela
Członek - Stanisław Dąbrowa
+

W związku z nasilającymi się przypadkami kradzieży
z włamaniem do nowobudowanych domów mieszkalnych oraz
domków letniskowych, Komisariat Policji w Kłomnicach zwraca się
z prośbą do mieszkańców podległych gmin o stosowanie lepszego
zabezpieczenia posiadanego mienia, uczulenia sąsiadów, aby
podczas nieobecności właściciela posesji zwracali oni uwagę na jego
mienie. Prosimy również o każdorazowe powiadomienie Policji
w przypadku tzw. kręcenia się nieznanych nam osób w pobliżu w/w
budynków, gdzie może dojść do kradzieży mienia.
W związku z nasilającymi się corocznie, w okresie wiosny
i jesieni, zjawiskami wypalania traw, powodującymi ogromne straty
w ekosystemie łąk i pól, jak również przyczyniającymi się do wzrostu
zagrożenia pożarowego, zwracamy się z apelem o zaniechanie tego
rodzaju działań. Nieodpowiedzialne wypalanie traw pomimo tego, że
niesie ze sobą straty w ekosystemie to również może doprowadzić, na
skutek utraty kontroli nad ogniem, do przerzutu ognia na obszary
leśne, a także zabudowania, powodując nieodwracalne straty.
Sytuacji tej nie mogą zmienić jedynie zakazy administracyjne, ale
przede wszystkim powszechna świadomość społeczna
o szkodliwości tego rodzaju działań. Apelujemy, abyśmy dbali
o bezpieczeństwo własne i innych obywateli. Ponadto informujemy, że
osoby, które nieostrożnie obchodzą się z ogniem lub wykraczają przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów,
a w szczególności w lesie podlegają karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
O powyższych sankcjach mówią następujące przepisy prawne:
- art. 59 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 16 października 1991r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr. 99, poz. 1079 z późn. zm.): „ Kto wypala roślinność na
łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretów lub trzcin, podlega karze aresztu albo
grzywny”.
- § 39 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr. 121, poz. 1138): „Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach w odległości mniejszej niż
100 metrów od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchy drogowym,
a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, nie jest dopuszczalne”.
- art. 82 § 1 Ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. nr. 12, poz. 114 z późn. zm.): „Kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub
wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów, w szczególności pkt. 7 w lesie lub na terenie śródleśnym
w odległości mniejszej niż 100 metrów od granicy lasu (lit.e) wypala wierzchnią warstwę gleby lub pozostałości roślinne, podlega karze aresztu,
grzywny albo karze nagany”.
Zwracając się do Państwa z niniejszymi apelami mamy, tylko i wyłącznie, na uwadze bezpieczeństwo naszych Obywateli. Im większa aktywność
społeczeństwa w tym zakresie tym większe jest bezpieczeństwo Nas wszystkich.
Komisariat Policji w Kłomnicach czynny jest przez całą dobę i wszelkie problemy i spostrzeżenia należy zgłaszać osobiście lub
telefonicznie dzwoniąc pod numer (034) 328 10 07 lub numer alarmowy 997.
+

Ubezpieczenia rolników
Elżbieta Kocińska, Joanna Normont
Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
(Dz.U.Nr 124 poz.1152 z późn. zm.) informuje się rolników, że zgodnie
z art. 4 w/w ustawy ubezpieczeniami obowiązkowymi są:
1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu
posiadania gospodarstwa rolnego, zwane „ubezpieczeniem OC
rolników”,
2) ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa
rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, zwane „ubezpieczeniem
budynków rolniczych”.

Według przepisów rozdziału 6 w/w ustawy
przeprowadzane będą kontrole spełnienia obowiązku zawarcia
umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład
gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych
i ubezpieczenia OC rolników.
Podmiotami zobowiązanymi do zawarcia umów
ubezpieczeń obowiązkowych w rolnictwie są rolnicy, czyli osoby
fizyczne, w których posiadaniu lub współposiadaniu znajduje się
gospodarstwo rolne. Rolnik, który nie spełnił obowiązku zawarcia
umowy ubezpieczenia, zgodnie z ogólnymi warunkami tego
ubezpieczenia określonymi w ustawie, jest obowiązany wnieść
opłatę, której wysokość wynosi:
- w ubezpieczeniu OC rolników równowartość w złotych 30 euro,
- w ubezpieczeniu budynków rolniczych równowartość w złotych
100 euro.
+
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Informacje urzędowe

Działalność gospodarcza
Grażyna Olczyk
Chcąc rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,
należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
w gminie właściwej dla miejsca pobytu, gdzie nie trzeba być
zameldowanym, wystarczy, że przebywa się na jej terenie,
z zamiarem stałego pobytu.
We wniosku przedsiębiorca podaje następujące
informacje:
- firmę przedsiębiorcy, numer PESEL,
- numer identyfikacji podatkowej,
- oznaczenie miejsca zamieszkania, adres, pod którym wykonywana
jest działalność gospodarcza; gdyby przedsiębiorca wykonywał
działalność poza miejscem zamieszkania, to wówczas powinien
podać również adres głównego miejsca wykonywania działalności,
- określenie przedmiotu wykonywania działalności gospodarczej
zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD). Rozporządzenie
Rady Ministrów 20 stycznia 2004r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD), Dz. U. nr 33, poz. 289 zawiera załącznik,
w którym zostały określone trzy podstawowe typy działalności. Są to:
działalność przeważająca, działalność drugorzędna oraz działalność
pomocnicza. We wniosku należy podać typ działalności według
wykazu ujętego w PKD. Nie można określić go w sposób dowolny.
Opłata za dokonanie wpisu wynosi 100zł, a każda zmiana
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 50zł. Opłaty te należy
dokonać w Kasie Urzędu Gminy.
Na terenie naszej gminy działalność gospodarczą
prowadzi 149 podmiotów gospodarczych w tym:
produkcję - 24 podmioty (produkcja stolarki budowlanej, mebli,
butów, materiałów budowlanych)
usługi - 43 podmioty (stolarskie, szklarskie, budowlane,
samochodowe)
handel - 51 podmiotów (stałe punkty handlowe oraz handel obwoźny)
transport - 3 podmioty (usłygi transportowe pojazdami)
gastronomię - 8 podmiotów (punkty gastronomiczne)
inne - 23 podmioty (ubezpieczenia, pośrednicy finansowi, handlowi,
projektowanie)
Są to firmy w głównej mierze jednoosobowe. Spośród tych
zakładów trudno jest wyłonić działalność dominującą, chociaż można
zauważyć, że występuje tu duża ilość firm zajmujących się produkcją.
Do ewidencji wpisane są również i większe zakłady takie
jak: Zakład Produkcji Drzwi KORONA, Zakład Produkcji Ceramiki
Budowlanej oraz tartak w Łęgu, Zakład Produkcji Stolarki
Budowlanej, trzy zakłady produkcji obuwia, kilka punktów
gastronomicznych.
Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej
Przedsiębiorczości utworzyło fundusz pożyczkowy, który zajmuje się
udzielaniem pożyczek na finansowanie przedsięwzięć
inwestycyjnych oraz zaspokojenia potrzeb obrotowych w związku
z podejmowaną lub prowadzoną działalnością gospodarczą.
Pożyczkobiorcą może być wyłącznie mały przedsiębiorca,
wykonujący działalność gospodarczą na obszarze powiatu
częstochowskiego oraz posiadający siedzibę na terenie RP.
Pożyczka może być przeznaczona na :
1. zakup, budowę, rozbudowę i modernizację obiektów
wykorzystanych do prowadzenia działalności,
2. wyposażenie w maszyny, urządzenia, narzędzia pracy, środki
transportu, bezpośrednio związane z celem finansowanego
przedsięwzięcia,
3. zakup materiałów i surowców do produkcji i usług, a także
finansowanie bieżących potrzeb obrotowych.
Maksymalna kwota pożyczki - 120.000.00zł (uzależniona od
przedsięwzięcia oraz zabezpieczenia) przy udziale własnym
wnioskodawcy - 20%.
Starostwo Powiatowe w Częstochowie utworzyło bazę firm
zainteresowanych promocją za pośrednictwem strony internetowej DOPISZ SWOJĄ FIRMĘ.
Baza ta funkcjonuje jako integralna część strony internetowej
powiatu. Zarząd powiatu liczy, że inicjatywa ta przyczyni się do
ożywienia działalności gospodarczej i tworzenia nowych miejsc
pracy, Jej celem jest wzmocnienie promocji naszego powiatu,
lokalnych firm.
Przedsiębiorca chcący wprowadzić swoją ofertę, wpełnia formularz
zgłoszeniowy zawierający podstawowe informacje o firmie w formie
elektronicznej bądź papierowej (formularz dostępny na stronie
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Plan dochodów budżetu gminy na 2007r.
Symbol
działu
010
400
700
750
751
756

758
801
852
900

Nazwa działu
Rolnictwo i łowiectwo
Wytwarzanie i zaopatrzenie
w energię elektryczną, gaz i wodę
Gospodarka mieszkaniowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Dochody od osób prawnych, osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Pomoc społeczna
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
RAZEM DOCHODY

Kwota [zł]
3.020
211.400
194.016
62.742
812

2.689.486
4.321.727
47.680
1.754.122
82.200
9.367.205

Plan wydatków budżetu gminy na 2007r.
Symbol
działu
010
400
600
700
750
751
754
756

757
758
801
851
852
854
900
921
926

Nazwa działu
Rolnictwo i łowiectwo
Wytwarzanie i zaopatrzenie
w energię elektryczną, gaz i wodę
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy
Państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Dochody od osób prawnych, osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna i sport
RAZEM WYDATKI

Kwota [zł]
290.147
158.000
313.000
94.000
1.181.671
812
100.650

39.563
12.100
88.000
4.117.095
82.000
2.001.359
20.000
743.335
108.500
20.000
9.427.232

www.czestochowa.powiat.pl ).
Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres Starostwa
Powiatowego w Częstochowie lub drogą elektroniczną.
Ogłoszenie zostanie umieszczone w Katalogu po weryfikacji jego
treści.
Szczegółowe informacje w powyższych tematach można
uzyskać w Starostwie Powiatowym w Częstochowie pokój nr 230, lub
telefonicznie pod numerem (034) 322 92 12.
+

Z życia mieszkańców

Głos Gminy

Kapliczka w Bogusławicach
Henryk Kowalski - sołtys wsi Bogusławice
Przy zbiegu ulic: Borowińskiej i Okrężnej w Bogusławicach
stała rozlatująca się kapliczka. Po naradzie mieszkańców, mających
nad nią pieczę, padła propozycja, by ją odnowić albo postawić nową.
(Trzeba nadmienić, że w Bogusławicach są trzy kapliczki i wieś jest
podzielona na trzy strefy.) Mieszkańcy wyrazili zgodę na budowę
nowej kapliczki i ustalono, że będzie ona budowana w czynie
społecznym. Każda rodzina zadeklarowała się przeznaczyć na ten cel
50 zł. Po zebraniu tych pieniędzy komitet budowy kapliczki stwierdził,
po wstępnych obliczeniach, że pieniędzy starczy jedynie na część
materiałów. Zapadła decyzja, że, by pozyskać środki finansowe
będzie zorganizowany festyn, który po zbiórce fantów z całych
Bogusławic, odbył się w dniu 9 lipca 2006 roku . Pomagała Orkiestra
Dęta z Kruszyny. Festyn był udany - zebrano 2.130 zł. I zaczęliśmy
prace pełną parą. W pracach brało udział około trzydziestu paru osób
- trudno jest wszystkich wymienić, by nie pominąć nikogo. Wszyscy
którzy pracowali, najlepiej wiedzą o kim jest mowa. W dniu 16
września miało miejsce uroczyste poświęcenie kapliczki z mszą
świętą, którą odprawił ks. Dariusz Con a przy okazji także krzyża
ufundowanego przez rodzinę Powroźników: Andrzeja, Jana, Alinę
z ul. Borowinskiej. Rada Budowy Kapliczki wszystkim serdecznie
dziękuje za pomoc finansową oraz społeczną.
Ja, Sołtys Bogusławic chciałbym Na łamach Głosu Gminy
podziękować wszystkim tym wspaniałym ludziom, którzy w tak trudnej
sytuacji politycznej, jaka jest w naszym kraju, gdzie są kłótnie,
przepychanki partyjne, prywaty potrafią zrobić coś bardzo pięknego,
za własne pieniądze i swoim wysiłkiem. Na uwagę zasługuje udział
młodych ludzi, co świadczy o tym, że w Bogusławicach jest młodzież
dobrze wychowana i skora poświęcić swój wysiłek i czas na szczytny
cel.
+

Przyszły kadrowicz z Widzowa
Kamila Jędrzejkiewicz
Dawid Sadziak mieszkaniec Widzowa, który właśnie
zaczął odnosić swoje pierwsze sukcesy w lekkoatletyce w biegach
sprinterskich ma dużą szansę znaleźć się w czerwcu w Kadrze Polski
Juniorów. Odnotował już na swoim koncie między innymi rekord klubu
do lat 16, który osiągnął w lidze szkolnej na 400m z czasem 50.64 s
oraz czwarte miejsce na Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów
Młodszych w biegu na 300m z czasem 36.24 s (do trzeciego miejsca
zabrakło mu 0.04s). Obecnie Dawid jeździ na obozy Kadry Polski
i przygotowuje się do nachodzącego sezonu. Jest uczniem klasy
sportowej IV L. O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie.
Talent młodego sportowca odkrył jeszcze w gimnazjum
nauczyciel w-f-u Marek Smoliński. To on zabrał Dawida na pierwsze
zawody lekkoatletyczne w Częstochowie. Już wtedy udało się wygrać
bieg na 100m. Po pierwszym sukcesie Dawid postanowił iść do klasy
sportowej szkoły średniej. Tam spotkał swojego trenera Jarosława
Gondka, który do dzisiaj z nim współpracuje. To dzięki niemu Dawid
zdobył czwarte miejsce na Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów

i Juniorów Młodszych w lekkoatletyce, co dało mu możliwość
jeżdżenia na obozy Kadry.
Najbliższe zawody, na których młody sprinter będzie miał
okazję sprawdzić swoją formę przed kolejnymi Mistrzostwami odbędą
się 5 maja na stadionie CKS-u Budowlani w Częstochowie.
Sportowa przeszłość Dawida wiąże się z innym sportem piłką nożną.
Jako 13-letni junior zadebiutował w barwach Polonii-Unii Widzów 31
sierpnia 2003 roku meczem z KS Częstochowa, który zakończył się
porażką 1:4. Już od początku swojej przygody z piłką nożną Dawid
wyróżniał się dużą wytrzymałością fizyczną. Był zawodnikiem
wszechstronnym ze względu na wysokie umiejętności techniczne
i szybkościowe grał w ataku oraz w pomocy. W trudnych chwilach na
boisku jako kapitan drużyny był dobrym duchem zespołu. W drużynie
juniorów młodszych rozegrał 60 spotkań ligowych zdobywając
13 bramek. W rozgrywkach klasy „A” zadebiutował w wieku 16 lat.
W drużynie seniorów rozegrał 25 spotkań zdobywając 2 gole.
Rywalizacja z przeciwnikiem, ciągły ruch i różnorodność walki
sportowej pomogły mu w rozwijaniu swoich umiejętności, które teraz
może wykorzystać w biegach sprinterskich.
Przez cztery lata Dawidem i jego sportową drogą opiekował
się trener Polonii-Unii Widzów Sylwester Rorat.
+

W dniu 25 kwietnia br. mieszkanka Bogusławic Pani Julianna Wilk obchodziła urodziny. Z tej okazji Wójt Gminy wraz z grupą pracowników
Urzędu Gminyzłożyli kwiaty i życzenia. Z okazji tak pięknego jubileuszu na ręce jubilatki składamy najserdeczniejsze gratulacje
oraz najlepsze życzenia długich lat w zdrowiu i szczęściu.
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Głos Gminy
" Nowe pokolenie"
Kamil Rospędek
Wraz z początkiem nowego roku 2007 z inicjatywy Joanny
Klekot, Adriana Błasiaka i Artura Ostrowskiego, jako komitetu
założycielskiego, w Lgocie Małej powstało Stowarzyszenie Młodzieży
Wiejskiej " Nowe Pokolenie".
W myśl statutu głównymi celami tego stowarzyszenia są
działania promujące: ochronę zdrowia, upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu oraz rozwoju kulturalno - oświatowego. Cele te są
realizowane w szczególności poprzez zorganizowanie i wypełnienie
wolnego czasu młodzieży szkolnej i pozaszkolnej, organizowanie
spotkań integrujących młodzież wiejską oraz przygotowanie ich do
rozgrywek piłki nożnej w miesiącu wrześniu w klasie B OZPN. Zajęcia
te mają na celu uczenie młodzieży odpowiedzialności za
podejmowane decyzje i wytrwałości. Odbywające się treningi będą
wzmacniały kondycję dzieci i młodzieży oraz uczyły zdrowej
rywalizacji. Poprzez organizowanie prelekcji poświęconych
nadużywaniu alkoholu i narkotyków, podejmowane będą działania
mające na celu ochronę i edukację młodzieży wiejskiej o skutkach
spowodowanych nadużywaniem alkoholu i narkotyków.
Zainteresowanie młodzieży sportem, zorganizowanie im czasu
wolnego oraz usprawnienie fizyczne dzieci i młodzieży to jedne
z podstawowych, zakładanych rezultatów podejmowanych działań
w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia" Nowe
Pokolenie".
Zgodnie z harmonogramem planowanych działań od
1 kwietnia br. zaczęto przygotowanie boiska do treningów

i rozpoczęto treningi dwa razy w tygodniu. Istnieje sekcja sportowa
młodzików oraz sekcja młodzieży starszej. Na miesiąc wrzesień
zaplanowano rozgrywki, gdzie zgłoszenia drużyn będą przyjmowane
już w czerwcu. W październiku planowane są spotkania mające na
celu przeciwdziałanie uzależnieniom.
Założone stowarzyszenie jest nową organizacją, która
dokłada wszelkich starań do jak najlepszego wypełniania swoich
celów statutowych. Najlepszym świadectwem jest chociażby fakt, że
jeszcze przed formalnym zarejestrowaniem stowarzyszenia,
zorganizowano paczki świąteczne dla dzieci z Lgoty Małej, Jackowa,
Pieńków Szczepockich. Jest to bardzo dobry przykład
zainteresowania się losem dzieci i młodzieży w okolicznych
miejscowościach przez założycieli i członków stowarzyszenia.
Realizacja zadań stowarzyszenia jest wspierana przez
Urząd Gminy w Kruszynie, poprzez przyznanie środków publicznych
potrzebnych na realizację założonych celów.
Środki uzyskane na działalność stowarzyszenia będą przeznaczone
na zakup piłek, strojów sportowych, obuwia sportowego oraz
organizowanie prelekcji antyalkoholowych i przeciw działaniu
narkomanii.
Tworzenie takich organizacji, szczególnie w tak małych
społecznościach jak gmina Kruszyna, gdzie młodzież często jest
pozbawiona możliwości czynnego spędzania czasu wolnego, może
w znacznym stopniu zapobiec powstawaniu problemów społecznych.
Młodzież ma wybór co do sposobu spędzania czasu wolnego.
Stwarzanie takich okazji jest bardzo sprzyjające dla młodych ludzi.
Niejednokrotnie jest to jedyny sposób dla nich na oderwanie się od
codzienności. Decyzja jednak zawsze pozostaje w uznaniu młodego
człowieka.
+

Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w roku 2006
Piotr Włodarczyk
Na terenie naszej gminy działa 6 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, są to OSP: Bogusławice, Jacków, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg
i Widzów. Dwie spośród nich, OSP Kruszyna i OSP Widzów, włączone zostały do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Jednostki te zrzeszają w swoich szeregach 111 czynnie działających strażaków ochotników. W Bogusławicach 17, Jackowie 19, Kruszynie 21,
Lgocie Małej 13, Łęgu 19, Widzowie 22.
Strażacy, by mogli wykonywać swoją trudną
i niebezpieczną pracę, muszą odbyć specjalistyczne kursy
i szkolenia. Szkolenie i doskonalenie funkcyjnych OSP
organizowane jest za pośrednictwem Powiatowego
Ośrodka Szkolenia OSP. W jednostkach z terenu gminy
przeszkolonych jest 70 szeregowców, 10 dowódców,
17 operatorów sprzętu, 6 ratowników medycznych
i 6 naczelników.
Nasze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
dysponują 7 samochodami gaśniczymi oraz innym
niezbędnym sprzętem i wyposażeniem do prowadzenia
działań ratowniczo-gaśniczych. Ekstremalne warunki pracy
tego sprzętu, jego wysoki średni wiek oraz bardzo duża ilość
interwencji powodowały częste awarie, a stąd konieczność
dokonywania kosztownych napraw i modernizacji.
W roku ubiegłym naprawiono pompę układu
chłodzącego i instalację elektryczną w samochodzie
jednostki z Bogusławic. Wyremontowano motopompę
w OSP Jacków. Naprawy zawieszenia wymagał jeden z
samochodów w straży z Kruszyny. OSP Lgota Mała
miała problemy z sygnałami alarmowymi
i rozrusznikiem w swoim samochodzie strażackim.
W Widzowie wyremontowano motopompę
i naprawiono żaluzje boczne.
Rok ubiegły to udział jednostek OSP w 187
zdarzeniach. Z tego 167 wyjazdów spowodowanych
było gaszeniem pożarów (w przeważającej części były
to pożary lasów), 16 - interwencje związane
z miejscowymi zagrożeniami, odnotowano też
4 fałszywe alarmy. Udział poszczególnych jednostek
w tego typu zdarzeniach przedstawia zamieszczony
wykres.
Należy podkreślić duży udział
w działaniach ratowniczych jednostki OSP Kruszyna.
Nie tylko w skali gminy ale i całego powiatu
częstochowskiego. Jednostka ta pod względem ilości
wyjazdów (łącznie do 94. zdarzeń) w skali powiatu
zajęła 2 miejsce, ustępując tylko jednostce
z Blachowni, która do akcji wyjeżdżała 100 razy.
+
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Przedszkola

Głos Gminy

w Kruszynie
25 października 2006r. w Gminnym Przedszkolu
w Kruszynie odbyła się uroczystość pasowania na przedszkolaka,
przygotowana przez wychowawczynię grupy 3,4,5- latków” Beatę
Muchę. Przedszkolaki na tę uroczystość przygotowały program
artystyczny, podczas którego recytowały wierszyki, śpiewały
piosenki, tańczyły. Niektóre z nich bardzo przeżywały swój pierwszy
występ. Rodzice z dumą oglądali występy swoich pociech. Atmosfera
wzruszenia udzieliła się wszystkim, szczególnie podczas
wypowiadania słów przyrzeczenia:
,, Ja przedszkolak dzielny, będę zawsze uśmiechnięty,
Będę słuchał swoje panie , z apetytem zjadał śniadanie.
Będę grzecznie się bawił i pilnie się uczył,
Żeby mamy i taty nigdy nie zasmucić”
Pani dyrektor Jolanta Mostowska dokonała pasowania na
przedszkolaka dotykając w ramię każde dziecko dużym ołówkiem.
Dzieci otrzymały medal ,,Jestem Przedszkolakiem” oraz drobne
upominki. Po części oficjalnej rodzice wraz ze swoimi pociechami
zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Radosne wspomnienia
tego dnia pozostaną na długo w sercach nas wszystkich.

Beata Mucha

w Widzowie
Do przedszkola w Widzowie przybył Teatr Lajkonik
z Krakowa. Dzieci wspólnie z przedszkolakami z Lgoty Małej oglądały
spektakl o smoku imieniem Wawuś. Smok w tajemniczy sposób trafia
z przeszłości do czasów współczesnych. Wszystko jest dla niego
obce i niezrozumiałe. Nie potrafi zachować się w wielu sytuacjach
i miejscach. Dlatego też smok wspólnie z dziećmi uczy się
bezpiecznego poruszania się po drogach i odpowiedniego
zachowania w stosunku do obcych osób. Poznaje też zagadnienia
ekologii i przekonuje się do konieczności ochrony środowiska.

Marzanna Czajka

Minione wydarzenia
w gminnej oświacie
Gimnazja
w Kruszynie

W Gminnym Przedszkolu w Kruszynie od wielu lat uroczystości
z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz zabawa karnawałowa przybierają
charakter odświętny i są ważnym wydarzeniem w życiu placówki.
W najchłodniejszej porze roku, bo 24. 01. 2007r. w naszym
przedszkolu punktualnie o godzinie 12.30 rozpoczęło się
najcieplejsze święto Dzień Babci i Dziadka. Po powitaniu gości przez
panią dyrektor Jolantę Mostowską dzieci 3,4,5 letnie oraz dzieci
6 letnie zaprezentowały program artystyczny. Serca wszystkich babć
i dziadków roztapiały słowa wierszy i piosenek, które były nagradzane
gromkimi brawami. Przedszkolaki zaśpiewały dla gości ,,Sto lat” oraz
złożyły im płynące z małych, dziecięcych serduszek gorące i szczere
życzenia. Na koniec wręczyły upominki w postaci koszyczków
z cukierkami i laurek z kwiatami. Po czym wszyscy goście wraz
z wnukami udali się na tradycyjną herbatkę i smaczne ciasta
przygotowane przez rodziców.
Dziadkowie byli pełni uznania dla swoich pociech. Podziwiali
ich postawę, umiejętności i wkład pracy włożony w przygotowanie
uroczystości. Jakże miłym akcentem były całusy i podziękowania
babć i dziadków po skończonej uroczystości.
Drugim ważnym wydarzeniem w życiu naszego przedszkola
była zabawa karnawałowa dla dzieci z udziałem zaproszonych gości
i rodziców. W dniu 02.02.2007r. odświętnie udekorowanej sali dzieci
również zaprezentowały program artystyczny oraz serdecznie
powitały św. Mikołaja, który obdarował je prezentami. Potem był słodki
poczęstunek i wesoła zabawa przy znanych i lubianych przez dzieci
piosenkach. Wybrano też króla i królową balu. Nie zabrakło
pamiątkowych zdjęć. Była to doskonała impreza o radosnej
atmosferze. Dostarczyła dzieciom wielu przeżyć i miłych wrażeń. Mile
spędzony czas na długo pozostanie w pamięci wszystkich, zarówno
dzieci jak i dorosłych.

W piątek 24.listopada 2006r. Gimnazjum im. Bohaterów
Września w Kruszynie obchodziło wielką uroczystość. Szkole został
nadany Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej za opiekę
nad miejscami walki i męczeństwa nadany w Warszawie
4 października 2006r przez prof. Władysława Bartoszewskiego.
Na uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście a wśród
nich: ppłk Maciej Lechowicz, który dokonał uroczystego odznaczenia,
przypinając medal do pocztu sztandarowego. Pani Danuta Polak na
ręce Dyrektora Gimnazjum Pawła Klekota złożyła pięć złotych
monet,aby upamiętnić ten szczególny dzień. Serdeczne gratulacje
złożył Wójt Gminy Kruszyna Bogusław Mielczarek oraz
Przewodniczący Rady Gminy Zenon Kowalski. Dyrektor w swoim
wystąpieniu dziękował ppłk Lechowiczowi za szczególne
wyróżnienie. Zwrócił się również do uczniów szkoły by nauką i pracą
chcieli służyć Bogu i Ojczyźnie cytując myśl Kardynała Stefana
Wyszyńskiego:
,,Pierwsza po Bogu miłość, należy się Ojczyźnie i pierwsza po Bogu
służba , należy się dzieciom własnego narodu”.
Tymi słowami zakończyła się część oficjalna uroczystości, po niej
nastąpiła część artystyczna i pożegnanie przybyłych gości.

Iwona Knaś-Toll

Beata Mucha, Jolanta Mostowska, Ewa Lis
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Szkoły

Głos Gminy
w Kruszynie
W Szkole Podstawowej w Kruszynie 18 października 22.
pierwszaków dostąpiło zaszczytu dołączenia do braci uczniowskiej.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12.15,
przygotowana przez wychowawczynię klasy I - Magdalenę Czernik.
Od 1 września dzieci solidnie przygotowywały się do tej uroczystości.
Pokazały, że potrafią ładnie śpiewać, recytować wiersze
a przede wszystkim pilnie się uczyć.
I wreszcie nastąpił dla nich najważniejszy moment
ślubowania i pasowania, do którego poproszona była Pani dyr.
Krystyna Flis. Na zakończenie tego szczególnego dnia każdy uczeń
otrzymał pamiątkę w postaci małych przyborów szkolnych i słodyczy.
Następnie wszyscy rodzice wraz ze swoimi „dużymi”
pociechami zostali zaproszeni na ciasto, herbatę i owoce. Ten
radosny dzień pozostanie na długo w sercach nas wszystkich.

Magdalena Czernik

4 grudnia ub. roku uczniowie z klas II - V Szkoły
Podstawowej w Kruszynie zasiedli na widowni Teatru im.
A. Mickiewicza w Częstochowie i z uwagą obejrzeli spektakl pt.
"Kopciuszek" w reżyserii K. Stępkowskiego. Galeria barwnych
postaci, pomysłowa scenografia, humor i mnóstwo piosenek
pozwoliły dzieciom odkrywać na nowo tę jedną z najbardziej znanych
i lubianych baśni Charlsa Perraulta.
Wyjazd na spektakl był jednym z elementów wdrażanej
w szkole innowacji pedagogicznej. Pojęcie to oznacza nowatorskie
rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne służące
podniesieniu jakości pracy szkoły. Program realizowany w naszej
placówce nosi nazwę "Z teatrem za pan brat", gdyż jego celem jest
wszechstronne przybliżenie uczniom tej dziedziny sztuki oraz
przygotowanie ich do świadomego uczestnictwa w kulturze.
Wdrażanie innowacji służyć ma także poprawie efektywności
kształcenia, integracji środowiska lokalnego, promocji szkoły oraz co
należy podkreślić przeciwdziałaniu różnorodnym zagrożeniom
patologicznym poprzez dostarczanie uczniom racjonalnych
propozycji spędzania czasu wolnego.
Projekt innowacji został opracowany w ubiegłym roku
szkolnym przez zespół nauczycieli: Katarzynę Trelińską, Agnieszkę
Włodarczyk - Peszke, Joannę Zasępę i zyskał akceptację Kuratorium
Oświaty w Katowicach. Realizację programu zaplanowano na 3 lata.
W tym czasie uczniowie będą zdobywać elementarną wiedzę
związaną m. in. z historią teatru, teorią teatru, formami teatralnymi
oraz nabywać podstawowe umiejętności aktorskie i scenograficzne.
Dla osiągnięcia tych celów planuje się m. in. wyjazdy na spektakle
teatralne, zwiedzanie teatru i poznawanie kulis pracy w nim, spotkania
z ludźmi związanymi zawodowo z teatrem. Przewidziano organizację
różnorodnych konkursów, przygotowywanie przedstawień na
potrzeby szkoły i środowiska, udział w przeglądach artystycznych,
podczas których uczniowie będą mieli możliwość prezentacji swoich
umiejętności i osiągnięć.
Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa dzięki funduszom
pozyskanym z Urzędu Gminy Kruszyna.

Agnieszka Włodarczyk-Peszke, Joanna Zasępa

w Jackowie
14 listopada ub. roku w Szkole Podstawowej w Jackowie,
jak każdego roku, została zorganizowana uroczystość
upamiętniająca Święto Niepodległości.
Uczniowie klas IV-VI, pod kierunkiem mgr Moniki Kluski
oraz mgr Danuty Kubik, przygotowali inscenizację poświęconą
przypomnieniu najważniejszych wydarzeń związanych z upadkiem
państwa polskiego, walką o niepodległość Polski oraz „ momentem
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wybicia się na niepodległość”.
W montaż słowno - muzyczny została wpleciona
faktografia, która przybliżyła wszystkim uczestnikom uroczystości uczniom, nauczycielom, rodzicom - tragiczne i chwalebne karty
dziejów naszego państwa. Jednocześnie to spotkanie całej
społeczności szkolnej w murach szkoły stało się swoistą lekcją
patriotyzmu, pełną poczucia dumy z bohaterstwa wcześniejszych
pokoleń oraz szacunku dla polskich symboli narodowych. W czasie
inscenizacji uczniowie przypomnieli również w jaki sposób każdy
Polak powinien szanować symbole narodowe, a każde dziecko być
patriotą.

Danuta Kubik
7 stycznia 2007r. w Szkole Podstawowej w Jackowie
odbył się już V Międzyparafialny Festiwal Kolęd zorganizowanym
przez grono pedagogiczne szkoły we współpracy z ks.kan. Piotrem
Krzemińskim proboszczem parafii św. Wawrzyńca w Borownie.
Ten dzień okazał się świętem lokalnej społeczności
Jackowa, czasem odpoczynku w miłej poświąteczno - noworocznej
atmosferze oraz chwilą niezapomnianych przeżyć i doznań każdego
uczestnika i gościa festiwalu. W tym dniu szkoła gościła
przedstawicieli społeczności lokalnej oraz uczniów i nauczycieli
placówek oświatowych z Kruszyny , Widzowa, Lgoty Małej i Jackowa.
W prezentacji pięknych kolęd i pastorałek polskich wzięły udział
dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy
Kruszyna, a wśród nich:
przedszkolaki:
Krystian Stacherski - Przedszkole w Lgocie Małej,
Sylwia Bystrzanowska - Przedszkole w Widzowie,
Martyna Surlejewska - Przedszkole w Kruszynie,
Piotr Leciak - Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej
w Jackowie,
uczniowie szkół podstawowych kl.I-III:
Klaudia Cierniak - Szkoła Podstawowa w Jackowie,
Klaudia Bystrzanowska, Klaudia Musiał, Zuzanna Widera, Dominik
Włodarek, Kamil, Śliwakowski - Szkoła Podstawowa w Widzowie;
uczniowie szkół podstawowych kl.IV-VI:
Marta Nowicka - Szkoła Podstawowa w Jackowie,
Roksana Janus, Adam Dobrakowski, Dawid Majchrzak - Szkoła
Podstawowa w Widzowie
gimnazjaliści:
Katarzyna Czernik - Gimnazjum im.Bohaterów Września
w Kruszynie,
Komisja w składzie: ks. Dariusz Szczepańczyk, mgr Arkadiusz
Chybalski, mgr Monika Kluska, wyłoniła zwycięzców poszczególnych
kategorii wiekowych.
Wśród zwycięzców znaleźli się m.in. Krystian Stacherski
z Przedszkola w Lgocie Małej, grupa w składzie: Klaudia
Bystrzanowska, Klaudia Musiał, Zuzanna Widera, Dominik Włodarek,
Kamil Śliwakowski ze Szkoły Podstawowej w Widzowie; Marta
Nowicka ze Szkoły Podstawowej w Jackowie oraz Katarzyna Czernik
z Gimnazjum im Bohaterów Września w Kruszynie.
Festiwal uświetnił występ Adriana Kokoszki ucznia Szkoły
Podstawowej w Jackowie, który w swym mini koncercie na trąbce
zaprezentował gościom festiwalowym jedne z piękniejszych kolęd
polskich.
Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymali pamiątkowe dyplomy
oraz nagrody rzeczowe, jednocześnie uzyskując możliwość
reprezentowania swej szkoły w otwartym przeglądzie piosenki
kolędniczej IV Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Piosenek
Bożonarodzeniowym pod hasłem „ Hej, Panie Jezu!”, który odbył się
12 stycznia 2007r. w MDK w Radomsku.
Międzyparafialny Festiwal Kolęd w Jackowie już od pięciu lat
jest uroczystością stwarzającą okazję do zaprezentowania przez
dzieci swych umiejętności wokalnych i instrumentalnych. Szkoda, że
w tym roku, nie wszystkie placówki z terenu naszej gminy doceniły tą
możliwość.
O poziomie umiejętności uczestników naszego festiwalu
mogą świadczyć sukcesy jego laureatów w IV Festiwalu Kolęd,
Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowym w Radomsku. Należy
bowiem podkreślić, iż spośród 68. uczestników festiwalu
radomszczańskiego reprezentujących takie miejscowości jak Gidle,
Pławno, Częstochowa, czy Radomsko, przedstawiciele naszej
gminy uzyskali czołowe miejsca m..in.:
w kategorii wiekowej 6-9 lat: II miejsce zajęła uczennica Szkoły
Podstawowej w Jackowie Klaudia Cierniak; - III miejsce i wyróżnienie
za oprawę artystyczną występu Klaudia Bystrzanowska wraz grupą
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Widzowie;
w wiekowej 13-15lat III miejsce zdobyła Katarzyna Czernik uczennica
Gimnazjum im. Bohaterów Września w Kruszynie.

Głos Gminy
Gratulacje należą się zarówno uczestnikom festiwalu, jak
ich nauczycielom i opiekunom, którzy potrafili zachęcić do pracy,
poprowadzić do sukcesu swych podopiecznych m.in. mgr Danucie
Kubik i mgr Arkadiuszowi Chybalskiemu ze Szkoły Podstawowej
w Jackowie, mgr Palmirze Bednarek ze Szkoły Podstawowej
w Widzowie, mgr Beacie Kuleszy z Gimnazjum im. Bohaterów
Września w Kruszynie.
Podziękowania za przygotowanie uczniów należy
złożyć również na ręce mgr Małgorzaty Piaseckiej z Gminnego
Przedszkola w Lgocie Małej, mgr Iwony Zatoń z Gminnego
Przedszkola w
Widzowie, mgr Beacie Mucha z Gminnego
Przedszkola w Kruszynie oraz mgr Aleksandrze Kołaczkowskiej ze
Szkoły Podstawowej w Jackowie.

Danuta Kulińska
W Szkole Podstawowej w Jackowie do kalendarza
szkolnych uroczystości już na stałe wpisany został „Dzień Babci
i Dziadka”. Dnia 23. 01. 2007 r. o godz. 12.00 odbyło się spotkanie
z udziałem najstarszych mieszkańców społeczności lokalnej.
Uczniowie z każdej klasy przygotowali nie tylko tradycyjną
herbatkę i ciasteczko lecz również sporą porcję emocji i wrażeń
artystycznych.
Babcie i dziadkowie byli bardzo wzruszeni. W oczach pojawiły
się łzy, a na ustach uśmiech. Twarze starszych osób promieniały
i jakby trochę stały się młodsze. Może to złudzenie, a może naprawdę
ubyło nieco zmarszczek. Uroczystość trwała godzinę, ale nikt nie był
zmęczony. Babcie i Dziadkowie z rozrzewnieniem dziękowali za jej
zorganizowanie, za pamięć, za chwilę radości.

Aleksandra Kołaczkowska

Ludowy zwyczaj każe witać wiosnę hucznie i wesoło.
W spotkaniu z nią nie mogło zabraknąć także przedszkolaków.
Jak co roku powitanie wiosny w Gminnym Przedszkolu w Lgocie Małej
rozpoczęło się przygotowaniem pięknych ozdób - kolorowe wianki na
głowy, pelerynki, kwiaty na patykach, różnobarwne dekoracje sal oraz
plakat zapraszający wszystkich chętnych do udziału w uroczystości.
Przy dźwiękach utworu Antonio Vivaldiego "Cztery pory
roku" dzieci przedstawiły inscenizację słowno - muzyczną
zakończoną tańcem i okrzykiem powitania wiosny.
Z papieru,kolorowych szmatek i bibułek każde dziecko
zrobiło sobie marzannę - symbol zimy, natomiast rodzice wykonali
Gaik - symbol wiosny. "Wiosna" w nagrodę za tak miłe przyjęcie
przygotowała "zielone losy", a każdy z nich wygrany. Radości było co
nie miara. Uśmiechnięte dzieci wraz z rodzicami, w kolorowym
wiosennym korowodzie, z pięknymi marzannami, wymachując
balonami i grając na grzechotkach, szły ulicami wsi wołając"
"Żegnaj zimo - witaj wiosno.
Marzanno,Marzanno,
Ty zimowa panno
Ciebie pożegnamy,wiosnę przywitamy”
Ostatnim punktem wiosennej uroczystości było spotkanie
z leśniczym, który przy ognisku i smacznych kiełbaskach opowiadał
jak należy dbać o las i całe środowisko przyrodnicze. Przekonywał
o konieczności szanowania i ochrony naszej przyrody.
Dawny obrzęd topienia Marzanny stał się więc inspiracją
dla zabaw dziecięcych,które mogą przyczynić się do poznania
własnych tradycji i otaczającego świata.

(Anna Mucha)

Sprawozdanie z działalności klubu
U.L.K.S Polonia-Unia Widzów
za rok 2006
Sławomir Rorat
Cel, jaki został postawiony na rok 2006 to utrzymanie
grupy seniorów w klasie „A”. Rok 2006 rozpoczęliśmy od
przygotowań i wzmocnienie składu seniorów.Do tych celów
została wynajęta sala gimnastyczna w Zawadzie, żeby
drużynę przygotować w okresie zimowym do rundy
rewanżowej. Piłkarze nasi przygotowywali się na naszych
obiektach to jest sala gimnastyczna w naszej szkole boisko
sportowe.
Rozpoczęliśmy sparingi z drużynami z klasy
okręgowej to jest Jura Niegowa, Warta Mstów i Kuźnica
Marianowi.
Po rozegraniu rundy wiosennej cel nasz został
osiągnięty, seniorzy ogółem zgromadzili 23 punkty
i uplasowali się na bezpiecznym 11 miejscu, natomiast nasi
juniorzy młodsi trochę słabiej, bo rozgrywki skoczyli na
10 pozycji. Zarząd klubu w miesiącu lipcu zorganizował Dni
Widzowa na naszym obiekcie.Nasi seniorzy dotarli do finału
o puchar Widzowa, przegrywając 1:2 z Orkanem
Rzerzęczyce. Przed samym festynem została zamocowana
brama wjazdowa, czyli szlaban, ażeby ograniczyć do
minimum wjazd na nasz obiekt piłkarski. Do sezonu 2006/7
nasi seniorzy przystąpili w „A” klasie a juniorzy w juniorach
młodszych. Na zakończenie sezonu rundy Jesiennej seniorzy
zgromadzili 10 punktów i zajmują 13 miejsce, natomiast
juniorzy to rewelacja drużyn młodzieżowych pomimo tak
młodego wieku są w czołówce swej grupy.
Zarząd klubu dziękuje tym, którzy wspierali nas
finansowo i duchowo oraz piłkarzom naszego klubu za godne
reprezentowanie naszej gminy na szczeblu powiatu
częstochowskiego i powiatów ościennych.
Serdecznie dziękujemy.
+

w pięknych kostiumach i wiosennej scenerii zaprezentowali
inscenizację pt. „Wiosenne rytmy” oraz teatrzyk kukiełkowy.
Uczniowie klasy V przedstawili scenki z mitologii greckiej. Pośród
wiosennych dekoracji pojawiła się cała plejada greckich bogów na
czele z Zeusem i Herą. Przybysze z Olimpu budzili bardzo duże
zainteresowanie, a zwłaszcza ich pomysłowe stroje.
Odbyło się również wiele konkursów. Wybrano
najpiękniejszą panią wiosnę i najciekawszy kostium zwiastuna tej
pory roku. Zwycięzców nagrodzono brawami i czekoladowymi
smakołykami. Nie zabrakło także słodyczy dla wszystkich
pozostałych małych aktorów. Uczniowie stwierdzili, że pierwszy dzień
wiosny był bardzo udany, a więc wiosna w tym roku zapewne będzie
pogodna i ciepła.

(Palmira Bednarek, Renata Dryjka)

Powitanie wiosny
21 marca za oknem była jeszcze zimowa aura, ale w Szkole
Podstawowej w Widzowie pierwszy dzień wiosny obchodzono bardzo
radośnie i uroczyście .
Od rana w budynku można było spotkać kilka
roześmianych pań wiosen, słoneczko rozdające promyki, bociany,
wiewiórkę, a nawet deszcz i wiatr. Na pierwszych trzech lekcjach
uczniowie przejęli rolę nauczycieli, sami prowadzili zajęcia. Wykazali
się dużą inwencją , a przede wszystkim zdrowym poczuciem humoru.
Potem wszyscy spotkali się w sali gimnastycznej, gdzie
zapanowała już prawdziwa wiosna. Uczniowie klas młodszych
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Głos Gminy
Moda na Seriale
Kalina Zatoń
Często zdarza się nam oglądać
telewizję. Praktycznie codziennie. Trzeba
przyznać, że to nasza słabość. Moja na
przykład też.
Wielka.
No, bo jak my byśmy mogli żyć bez naszego
kochanego szklanego bożka (czytaj
TELEWIZORA)?
Bo ja widzę to tak (przynajmniej
z perspektywy ucznia): przychodzę ze szkoły
i włączam telewizor. Nie ważne, czy jest coś
w programie, czy nie. Nawet na obiad nie
zwracam uwagi. A jest zrobiony, mama się
namęczyła.
Na stole.
Jest.
Stygnie.
Pełny kopiec KARTOFLI.
Ale co tam, lecę na moje kochane seriale. Ile
ich jest po południu! „Pierwsza Miłość”,
„Plebania”, „M jak Miłość”, „Świat według
Kiepskich” (…Bundych”?!)… No i te
najambitniejsze, najlepsze, Jedyne
W Swoim Rodzaju Seriale Brazylijskie.
Trudno ich nie rozpoznać, zawiła fabuła to
znak szczególny tych arcydzieł!

Kultura

Opowiem wam o takim jednym - „Gary
Młodości”.
A może to były „Żary Młodości”??
Mniejsza o większość. Wszystko jedno.
Oglądamy.
Odcinek 1- Juan de Gburowaty oświadcza
się Antoninie de la Frędzlowata.
Są szczęśliwi.
Płakać się chce ze wzruszenia.
Odcinek 2- Juan dostaje pracę.
Kolejne 99 odcinków- (kompletny zwrot akcji)
opowiada nam o tym, jak to Juan de
Gburowaty ma sześciorga dzieci z a la
Frędzlowatą i jest biedny, bo stracił pracę
stewardessy i nie ma za co kupić puszki
konserwy dla nich, o sobie nie wspominając.
Smutne.
Znów płaczemy.
No dobra, ale my jesteśmy twardzi
i z utęsknieniem czekamy na kolejne
odcinki…
100…101… 249…999…
W tym jakże krótkim odstępie czasu
dowiadujemy się, że de Gburowaty znajduje
sobie drugą żonę, Brunchildę Oreiro.
Wcześniej rozwiódł się z de la Frędzlowatą,
oczywiście.
Okropnie smutne, co za drań!
Znów płaczemy.
Do sześciorga dzieci z byłą żoną dołączył

Trzy dni odnowy duchowej
Katarzyna Szlęg, Kalina Zatoń, Ewelina Rorat
W dniach 6-8 marca odbyły się rekolekcje wielkopostne
w parafii Widzów. W tym roku udzielał nam swoich nauk ksiądz Robert
Frączek z parafii św. Rocha w Radomsku. Msze rekolekcyjne
odbywały się trzy razy dziennie: dla gimnazjum, szkoły podstawowej
oraz z nauką ogólną.
Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się msze dla
młodzieży, ponieważ ksiądz rekolekcjonista prowadził je w sposób
otwarty i przyjazny. Gimnazjaliści mogli posłuchać o sprawach

„ZANIEŚCIE PRZYSZŁYM
POKOLENIOM ŚWIADECTWO
WIARY, NADZIEI I MIŁOŚCI ...”
Aleksandra Kołaczkowska
To są słowa papieża Jana Pawła II
wypowiedziane w 1998 r. Zgodnie z Jego prośbą
młodzież z Jackowa i Bab dała to świadectwo 15
października 2006r. w
rocznicę pontyfikatu Ojca
Świętego w Kaplicy NMP Częstochowskiej w Jackowie.
Z inicjatywy Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Jackowie mgr Danuty Kuilińskiej, a pod kierunkiem mgr
Aleksandry Kołaczkowskiej, młodzież przygotowała
uroczystą wieczornicę poświęconą wspomnieniom Ojca
Świętego, w której uczestniczyła społeczność lokalna wsi
Jacków i Baby oraz zaproszeni goście.
Uroku i podniosłości tej uroczystości dodał
nastrojowy klimat zadumy, półmrok, zapalone świece,
piękno wierszy i melancholia płynąca z urokliwych pieśni
i piosenek. Mimo, że na dworze wiał silny wiatr i było
wyjątkowo zimno jak na październikowy wieczór,
wszystkim uczestnikom tego spotkania było miło i „ciepło
na sercu”. Każdy wrócił do domu bogatszy o nowe
doznania i wartości.
+
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pies. Na szczęście ten już mieszka razem
z Brunchildą. No i z Juanem.
Raz, dnia pewnego Juan robił zupę, żeby
kochana żoneczka mogła sobie dobrze
zjeść. Pomimo usilnych starań, pomodorowa
mu nie wyszła. Niestety. Oreiro wróciła
i spróbowała obiadu.
Rozwiedli się.
Dlaczego?
Bo zupa była za słona.
No i był jeszcze Enrique.
Znów płaczemy.
A potem w życiu Juana pojawiła się kolejna,
pięknej urody (90-60-90) Pamela de la
Nderson…
I tak było z tym naszym Juanem jeszcze
przez następne kilkaset odcinków. Nie
pamiętam ich za bardzo, bo nerwy mi
wysiadły przy szesnastej żonie de
Gburowatego.
Podobnie jest z Modą Na Sukces- wiecznie
trwający i niekończący się serial, który bazuje
na podobnym motywie, co Jedyne W Swoim
Rodzaju Seriale Brazylijskie:
Aby- tylko- się- kręciło.
Znów płaczemy.
Tym razem ze śmiechu.
Niechby się kręciło… Tylko najlepiej
rozsądnie i z sensem, bo tego brakuje coraz
bardziej...
+

dotyczących ich wiary. Ksiądz bardzo obrazowo i przejrzyście
opowiadał o tym, co jest ważne w życiu każdego młodego człowieka:
o Bogu, o bliskości z innymi ludźmi, o prawdziwej przyjaźni i wierze.
Bardzo ciekawe było porównanie przepisu na życie z przepisem
kulinarnym. Wystarczy dobrze dobrać składniki i proporcjonalnie je
wymieszać, a wtedy człowiek osiągnie pełnię szczęścia.
Kilka uczennic z naszego gimnazjum zaangażowało się w
pełniejsze uczestnictwo we mszy świętej. Dziewczyny bardzo ładnie
czytały liturgię słowa i śpiewały psalmy. Wielu młodych ludzi głęboko
przeżyło ten wyjątkowy czas, który nakłonił ich do refleksji nad
własnym życiem.
+

Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do obejrzenia wystawki kart świątecznych
wykonanych przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Kruszyna.
Renata Włodarek

Głos Gminy

Paulina Borowik
Gimnazjum w Kruszynie

Paulina Klekot
S.P. w Kruszynie

Justyna Serwa
Gimnazjum w Kruszynie

Sandra Sosnecka
S.P. w Kruszynie

Anna Włodarek
S.P. w Kruszynie

Agnieszka Wilk
S.P. w Jackowie

Patrycja Jabłońska
S.P. w Lgocie Małej

Paulina Chamara
Gimnazjum w Widzowie

Dominika Frymus
S.P. w Kruszynie

