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W numerze:

Bogusław Mielczarek - Wójt Gminy
Na ostatniej swej sesji Rada Gminy
Kruszyna podjęła niestandardową decyzję.
Przeznaczyła środki finansowe i to aż 60 tys. zł na
dofinansowanie w 1/3 kosztów budowy nawierzchni
na drodze Pieńki Szczepockie-Szczepocice.
To droga powiatowa, na dodatek powiatu
radomszczańskiego. Położona nie tylko poza
granicami gminy ale nawet województwa. Tak jakby
u nas, na drogach gminnych wszystko już było
zrobione a budżet gminy rozsadzały wolne środki,
z którymi nie wiadomo co zrobić. Kilka gmin w kraju
ma podobno takie właśnie problemy. Kruszyna
jednak do nich na pewno nie należy.
Historia starań o skrócenia połączenia
drogowego gminy z Radomskiem liczy już
kilkadziesiąt lat. Starsi mieszkańcy Lgoty czy Pieniek
pamiętają zapewne jak tą drogę utwardzano żużlem
hutniczym. Wtedy też po wykonaniu nawierzchni
w granicach gminy trzeba było wywieść u sąsiadów.
Bo argument był taki: droga jest może i nasza. Ale
jeżdżą nią do Radomska mieszkańcy gminy
Kruszyna. Nasi mieszkańcy z niej nie korzystają bo
dla nich jest to droga do nikąd. Podobnych
argumentów używano gdy do Pieniek dotarł asfalt.
Granica gminy, powiatu i województwa okazała się też nieprzekraczalną barierą komunikacyjną.
Najbliższe nam miasto jakby chciało się odgrodzić od najazdu ”ślązaków” zza miedzy.
Rozmowy z samorządem gminy Radomsko i Powiatem Radomszczańskim
podejmowane były wielokrotnie. Można było mówić nawet o pewnym sukcesie, gdy z naszej
inicjatywy udało się drodze biegnącej od Szczepocic, przez Pieńki, Lgotę, Jacków do Zdrowej
nadać status drogi powiatowej. Sukces, bo w tej sprawie jednym głosem przemówiły samorządy
trzech gmin, dwóch powiatów i dwóch województw. Uff! Niewiarygodne, ale w myśl
obowiązującego prawa tyle organów musiało uczestniczyć w tej operacji. Taki ciąg drogowy to
przecież nie tylko skrócenie dojazdu z Pieniek do Radomska. To także ”trasa średnicowa” gminy,
to przecież obejście Kłomnic dla tranzytu, to wreszcie trzecie przejście Warty, niezwykle istotne
w przypadku utrudnień w ruchu na DK-1 albo na drodze Piotrków-Częstochowa.
Ale nawet po zmianie kategorii drogi lepiej się nią nie jeździło. A nawet gorzej. Dotychczasowy
administrator zaprzestał naprawiania drogi, a nowy niechętnie akceptował poszerzenie swych
obowiązków. Może nawet tego krótkiego odcinka nie umieszczono na mapie powiatowej sieci
drogowej.
Kolejne podejście w minionej kadencji. Stanowisko Zarządu Powiatu
Radomszczańskiego: podejmiemy budowę nawierzchni pod warunkiem sfinansowania kosztów
przez gminy Kruszyna i Radomsko oraz powiaty radomszczański i częstochowski, solidarnie,
każdy samorząd w 1/4 części. Na to już powszechnej zgody nie było. Powiat częstochowski
zdecydowanie odmówił.
Gmina Radomsko też miała akurat inne priorytety. Na domiar wszystkiego okazało się, że grunty
zajęte pod tę nieszczęsną drogę nie mają uregulowanej sytuacji prawnej. Ot! Siła złego na
jednego.
Kontakty z nowymi władzami powiatu radomszczańskiego okazały się bardziej
owocne. Myślę, że już na pierwszym moim spotkaniu z Wicestarostą Kaczmarkiem i Wójtem
Gminy Radomsko nie zabrakło dobrej woli. Powiat mimo wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej
podejmie budowę lekkiej nawierzchni na tym odcinku a obie gminy będą uczestniczyć
w kosztach. Ustalono tez, że jeżeli nasze Rady Gmin zaakceptują takie porozumienie, istniejąca
nawierzchnia wzmocniona zostanie 15-cm warstwą tłucznia i dwukrotnie skropiona emulsją
asfaltową. Na całej długości zachowana zostanie 5 metrowa szerokość jezdni, ewentualny wykup
gruntów na pobocza i rowy powiat przeprowadzi sobie później.
Rada Gminy w Kruszynie jako pierwsza odniosła się pozytywnie do tego zamierzenia.
Wkrótce ustalenia zaakceptowała Rada Gminy Radomsko i Rada Powiatu Radomszczańskiego.
Starostwo ogłosiło już przetarg na wykonanie. Jeśli pójdzie sprawnie. Od września będziemy
mieli bliżej do Radomska.
To ważne szczególnie teraz, gdy włoska firma INDESIT wznosi dużą wytwórnię sprzętu
AGD, w której niedługo znajdzie zatrudnienie półtora tysiąca osób. Nie wszyscy muszą być
z Radomska.
W każdym bądź razie jest nadzieja na rychłe rozwiązanie komunikacyjnego problemu,
doskwierającego przez dziesięciolecia lokalnej społeczności dwóch regionów.
+

W imieniu Zespołu Redakcyjnego Głosu Gminy składam serdeczne
podziękowania Pani Iwonie Knaś-Toll za pracę, zaangażowanie
i pomysłowość w redagowaniu Biuletynu Informacyjnego. Życzę Pani
wielu sukcesów zawodowych i osobistych oraz realizacji życiowych
zamierzeń. Z nadzieją na zachowanie nas w pamięci
Paweł Klekot wraz z Zespołem Redakcyjnym.
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Sesje Rady Gminy
Marzena Żemejda-Przerada
Na VI Sesji w dniu 30 kwietnia br. zostały podjęte następujące
uchwały:
·
Nr VI/28/07 w sprawie nadania imienia Szkole
Podstawowej w Kruszynie,
·
Nr VI/29/07 w sprawie rodzaju świadczeń zdrowotnych dla
nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznania,
·
Nr VI/30/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kruszynie za 2006r.,
·
Nr VI/31/07 w sprawie udzielenia Samorządowi Powiatu
Częstochowskiego pomocy finansowej na remonty dróg
powiatowych przebiegających przez teren gminy Kruszyna,
·
Nr VI/32/07 w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna
na 2007r.,
·
Nr VI/33/07 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2006r.

Informacja Wójta Gminy o działaniach
podejmowanych w okresie międzysesyjnym
(Wyciąg)
W okresie od dnia 30 kwietnia br. do dnia 1.06. br
prowadzone były następujące działania, podejmowane
bezpośrednio bądź inspirowane przez Wójta Gminy:
·
zakończono cząstkowe remonty nawierzchni
bitumicznych dróg gminnych.Roboty wykonane zostały przez
Radomszczańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych
z Radomska, zgodnie z wcześniej zawartą umową. Wbudowano 46,8
ton masy; wartość robót wyniosła 19,9 tys.zł.
·
Urząd Gminy uregulował zobowiązanie wobec Powiatu
Częstochowskiego wynikające z umowy o współfinansowaniu
nowych nakładek bitumicznych na drodze powiatowej KruszynaBorowno (1215m) oraz drogi Stacja kolejowa ul.Antoniowska (130
m). Na rachunek Powiatu przekazaliśmy kwotę 57 000 zł.
·
Przeprowadzono rozmowy z Powiatowym Zarządem Dróg
w Częstochowie o współfinansowaniu ułożenia nowej nakładki
bitumicznej na ul. Słonecznej w Widzowie. Szacuje się, że koszty
robót wyniosą ok. 80 000 zł z czego połowę może dofinanansować
Gmina, jeżeli Powiat wygospodaruje własne środki na ten cel.
·
Przeprowadzono doraźne naprawy nawierzchni
żużlowych w miejscowości Baby, Kijów i Widzówek. Wbudowano
łącznie 275 ton kruszywa, koszty robót wyniosły ponad 12 tys. zł.
·
Przeprowadzono przetarg na wykonawcę modernizacji
oświetlenia w gminie. Do przetargu zgłosiło się pięć firm z różnych
regionów Polski. Wybrany został wykonawca deklarujący wykonanie
zadania za najniższą cenę. Przetarg został oprotestowany przez
innego uczestnika. Kolejne czynności podjęte zostaną po
rozstrzygnięciu protestu przez zespół arbitrów Urzędu Zamówień
Publicznych w Warszawie.
·
Zakończono prace przy rozbudowie sieci wodociągowej
w Kijowie. Oczekujemy jeszcze na wyniki badania wody. Roboty
wykonane zostały przez PI-B „INSBUD” z Poraja. Koszt robót ponad
39 tys.zł.

O nazwie miejscowej Kruszyna
Marzena Żemejda-Przerada
(...) przez nazwy miejscowe, najstarsze i najtrwalsze pomniki
dziejowe, opowiada dawno wymarły naród swoje dzieje tylko zachodzi pytanie,
czy jego głos pozostaje dla nas jeszcze zrozumiały.(...) W. von Humboldt (1767
1835), filozof i erudyta niemiecki. (Za: S.Rospond, Pogadanki o śląskim
nazewnictwie, Wrocław 1969, s.3).

Pomysł napisania tego artykułu, a tym samym wyjaśnienia
nazwy Kruszyna, zrodził się w momencie pojawienia się różnych
głosów w dyskusji na forum internetowym gminy Kruszyna na temat
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Na VII sesji w dniu 1 czerwca br. Rada Gminy przegłosowała
uchwały:
·
Nr VII/34/07 w sprawie udzielenia Samorządowi Powiatu
Częstochowskiego pomocy finansowej na remont drogi powiatowej
przebiegającej przez teren gminy Kruszyna ul.. Słoneczna
w miejscowości Widzów,
·
Nr VII/35/07 w sprawie udzielenia Samorządowi Powiatu
Radomszczańskiego pomocy finansowej na remont drogi
powiatowej na kierunku Szczepocice Pieńki Szczepockie,
·
Nr VII/36/07 zmieniającą uchwałę nr XX/118/05 Rady
Gminy Kruszyna z dnia 11 sierpnia 2005r w sprawie odpłatności
i zasad korzystania z przedszkoli publicznych na terenie gminy
Kruszyna,
·
Nr VII/37/07 zmieniająca uchwałę Nr VI/28/07 Rady Gminy
Kruszyna z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie nadania imienia Szkole
Podstawowej w Kruszynie,
·
Nr VII/38/07 w sprawie zmian do budżetu gminy Kruszyna
na rok 2007 z zagospodarowania wolnych środków z lat ubiegłych,
·
Nr VII/39/07 w sprawie zmian do budżetu gminy Kruszyna
na rok 2007.
+

·
Opracowano i dostarczono do Urzędu kompletną
dokumentację na dodatkowe zasilanie wodociągu gminnego
z istniejącej studni komunalnej w Lgocie Małej. Aktualnie
przygotowujemy wniosek o wydanie pozwolenia budowlanego.
Koszty prac projektowych wyniosły 23 790 zł.
·
W budynku Urzędu Gminy wykonane zostały roboty
budowlane polegające na przystosowaniu pomieszczeń piwnicznych
na lokal dla archiwum Urzędu i magazyn. Roboty wykonała firma
M.Klekota z Bogusławic. Koszt robót 5 200 zł
·
Wykonana została wolnostojąca konstrukcja stalowa dla
umocowania syreny przy strażnicy OSP w Lgocie M.
Koszty zakupu materiałów i robocizny wyniosły 3.200zł.
·
Opracowany został projekt zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Ogłoszono
o możliwości wglądu do opracowanych materiałów od dnia 8.06 do
dn.9.07 br. oraz składania wniosków i uwag w terminie do dnia
31.07.br. Publiczna dyskusja nad projektem i wniesionymi uwagami
odbędzie się 9 lipca o godz. 14 w Urzędzie Gminy.
·
W dniu 27.04. Gmina Kruszyna złożyła do Urzędu
Marszałkowskiego dwa wnioski w ramach konkursu Programu
Odnowy Wsi o dofinansowanie placu zabaw w Bogusławicach
i budowy boiska do małych gier w Jackowie.Wnioski zostały
ocenione formalnie i merytorycznie otrzymując po 18 pkt.
Oczekujemy na decyzję w sprawie przyjęcia do finansowania.
·
Prowadzone są kontrole posesji pod kątem realizacji
obowiązków właścicieli w zakresie utrzymania porządku.
Skontrolowano na razie 59 posesji w Widzówku, Wikłowie
i Teklinowie. Najczęściej spotykanymi uchybieniami to brak
pokwitowań za wywóz ścieków. W kilku posesjach stwierdzono brak
pojemników na odpady.
·
W ramach podpisanej wcześniej umowy z Bankiem
Żywności w Częstochowie, Gmina otrzyma w bieżącym roku ponad
7 ton produktów żywnościowych, przeznaczonych dla
podopiecznych GOPS. W dniu 28.05. otrzymaliśmy połowę
przydzielonych produktów, które sukcesywnie będą wydawane
uprawnionym. Koszty obsługi programu (wpłata na rzecz BŻ,
transport) wyniosą 3000 zł.
+

tego, jak powinien wyglądać herb gminny. Zgodnie z art. 3 ust. 2
ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach wzory
herbów, emblematów i innych symboli jednostek samorządu
terytorialnego muszą być ustanawiane zgodnie z zasadami
heraldyki, weksylologii i zgodnie z miejscową tradycją historyczną.
A tę ostatnią Kruszyna ma bogatą. Nie zamierzam, jednakże,
wkraczać na teren heraldyki i szczegółowo wgłębiać się
w problematykę historyczną. Dodam jeszcze, że problem herbu
wywołał bardzo duże zainteresowanie mieszkańców Kruszyny
i okolic. Tym artykułem pragnę wyrazić swoje zdanie w dyskusji.(...)
Herb ma być zgodny z tradycją historyczną, która obejmuje także
i tradycję heraldyczną danej gminy, dlatego jednym z symboli, który
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znalazł się w herbie, był łeb dzika kiedyś herb Denhoffów. Symbol ten
został zaakceptowany przez większość mieszkańców (chociaż
pojawił się problem, czy sierść na łbie dzika ma być zjeżona mniej,
czy bardziej). Drugi z zaproponowanych symboli, mianowicie drzewo
gruszy z owocami, zrodził najwięcej kontrowersji. Tutaj i mieszkańcy,
i internauci byli zgodni: drzewo gruszy być nie może. Wszystkim im,
nazwa miejscowości kojarzy się z krzewem kruszyny, a to za sprawą
legendy, która żywo funkcjonuje w miejscowej społeczności. Jest ona
następująca. Do Kruszyny trafił Kasper Denhoff, wraz z królem
Zygmuntem II Wazą, zaproszonym przez Koniecpolskiego na łowy.
W czasie polowania zapędził się on w głąb kniei za potężnym
dzikiem, który go zranił. Kiedy zwierz rzucił się na niego, ten musiał
uciekać. Uchronił go wielki krzew właśnie kruszyna. Rosło ich w
okolicy i po dziś dzień rośnie wiele. Szczęśliwie uratowany miejsce to
ochrzcił nazwą krzewu, a dla upamiętnienia swego ocalenia kazał
wybudować kościół. Wkrótce przeniósł tam swą siedzibę. Tyle
legenda, naprawdę kościół powstał parę dziesięcioleci później i nie
zbudował go Kasper, ale jego synowa, Anna Eufemia z Radziwiłłów
Denhoffowa, wdowa po jego synu Stanisławie. Zaś Kruszyna była
Kruszyną od dawna.
Rada Gminy jednak, składająca się z przedstawicieli mieszkańców
miejscowości wchodzących w skład gminy, powinna zaakceptować
najpierw projekt herbu, a następnie herb, wobec tego nie powinno
być w herbie gminy Kruszyna drzewa gruszy; powinno być po prostu
drzewo, jako symbol życia.(...)
Za nazwę miejscową należy uważać nazwy obiektów
zamieszkanych, stanowiących samodzielne jednostki osadnicze.
Będą tu zatem nazwy miast i wsi. Czasem do nazw miejscowych
zalicza się także nazwy części miast (dzielnic, ulic, placów), części
wsi (przysiółków, kolonii), ośrodków przemysłowych, ośrodków
uzdrowiskowych.(...)
Nazwa ta większości mieszkańców Kruszyny od razu kojarzy się
z wyrazem pospolitym. W Słowniku języka polskiego pod red. M.
Szymczaka znaleźć można następujące znaczenia tego słowa:
1. pokruszony kawałek czegoś, np. chleba, cukru, tytoniu itp..,
2. pieszczotliwie o dziecku lub o kobiecie, 3. bot. Frangula, roślina
z rodziny szakłakowatych występująca w około pięćdziesięciu
gatunkach; w Polsce znana jako kruszyna pospolita, krzew
o podłużnych liściach, zielonawo białych kwiatach i czarnych
owocach, rośnie na niżu i w niższych rejonach górskich; ma
zastosowanie w medycynie.
Słownik języka polskiego M. Samuela i B. Lindego oraz Słownik
języka polskiego A. Zdanowicza, M.B. Szyszki, J. Filipowicza i in.
dodają jeszcze jedno znaczenie, mianowicie: „kruszyna - herb; krzyż,
u którego w spodzie gwiazda”. Ponadto w Słowniku języka polskiego
J. Karłowicza, A. Kryńskiego i W. Niedźwiedzkiego jako jedne ze
znaczeń figurują opisy: „gałęzie suche, susz” oraz „małe kuleczki
cukrowane, któremi posypuje się placek”.(...)
Podanie prawidłowe etymologii słowa kruszyna, jako nazwy
miejscowości nie jest łatwe, jakby się mogło wydawać. Sami
językoznawcy nie są w tej kwestii zgodni. Reasumując, są trzy

Wspólne działanie Teklinowa i Pieniek
Marzena Żemejda-Przerada
W dniu 17.07.2007r. podczas spotkania w Szkole
Podstawowej w Lgocie Małej zostało założone Stowarzyszenie
"Wspólne Działanie Miejscowości Teklinów i Pieńki Szczepockie".
Podjęto uchwały o: założeniu Stowarzyszenia " Wspólne Działanie
Miejscowości Teklinów i Pieńki Szczepockie", zatwierdzeniu statutu,
wyborze Komitetu Założycielskiego, składzie Zarządu i Komisji
Rewizyjnej oraz wysokości składki członkowskiej.
Otwarcia zebrania dokonał Przewodniczący Józef Wąsikiewicz,
który zapoznał zebranych z celami Stowarzyszenia. Następnie
Marzena Żemejda Przerada omówiła statut Stowarzyszenia oraz
odpowiedziała na pytania zebranych w kwestii dotyczącej statutu.
Następnym punktem w porządku zebrania był wybór Komitetu
Założycielskiego, w skład którego weszli: Józef Wąsikiewicz,
Marzena Żemejda Przerada i Anna Lampa oraz wybór członków
Komisji Skrutacyjnej (Ewelina Kowalczyk, Włodzimierz Kordecki,
Bronisław Domagała). Skład Zarządu wyłonił się następująco:
Prezes Zarządu
Anna Lampa, Zastępca Prezesa Zarządu
Magdalena Lecińska, Skarbnik
Sylwia Kordecka, Sekretarz
Aleksandra Chamara,
Członek
M a r i a n Z g r z e b n y.

możliwości pochodzenia tej nazwy: od nazwy osobowej Krusza lub
Krusz (Rospond, Rymut), od gwarowego apelatywu krzewu kruszyny
kruszyna (Rymut), od staropolskiego słowa krusza, rozumianego
jako grusza (Rospond, Bańkowski). Rzeczywiście Słownik
staropolskich nazw osobowych wymienia nazwę osobową Krusza,
chociaż nie podaje, jakoby owy Krusza miał cokolwiek wspólnego
z miejscowością Kruszyna.
Na uwagę zasługuje fakt, iż także Z. Babik uważa, iż na Górnym
Śląsku (pisząc o nazwie Nacyna) formant - ina, derywujący głównie
od antroponimów zakończonych na a- (takich, jak Krusza przyp.
autora), zachował produktywność w tej funkcji po czasy najnowsze.
W derywacie uogólniono temat nazwy osobowej, co spowodowało
wymianę -i na y. Dalej w swych rozważaniach Z. Babik potwierdza, że
formacje dzierżawne na na są znane w toponimii Śląska Górnego.
Analiza formalna słowa kruszyna, jako nazwy miejscowej, eliminuje
jedną możliwość pochodzenia tego słowa, a mianowicie
pochodzenie od słowa grusza. Pozostają dwie: albo od nazwy
osobowej (wtedy będzie nazwą dzierżawczą) albo od apelatywu
krzewu ( wtedy będzie nazwą topograficzną). Ważne jest
stwierdzenie W. Taszyckiego, że w nazwach Brzezina, Dębina,
Buczyna, Olszyna występuje rzeczownikowy przyrostek yna, który
jest formantem wybitnie topograficznym, więc wymienione nazwy są
nazwami topograficznymi. Zgadzam się ze zdaniem Taszyckiego.
Przecież występuje taki apelatyw, jak kruszyna, oznaczający krzew,
więc dlaczego nazwa miejscowa, nie mogłaby być nazwą
wywodzącą się właśnie od tego słowa? Na poparcie jest także
legenda, jakże żywo funkcjonująca w świadomości lokalnej
społeczności!
Chciałabym jeszcze na chwilę wrócić do sprawy symboli w herbie
Kruszyny. W myśl powyższego nie powinno w herbie znajdować się
drzewo gruszy. Nie może znajdować się też krzew kruszyny, z uwagi
na uwarunkowania heraldyki i weksylologii. Umieszczenie drzewa,
bez uściślania, że to jest grusza, jako symbol nawiązujący do
symboliki chrześcijańskiej, jest dobrym pomysłem.
Artykuł jest fragmentem większej całości pochodzącej z książki Świat
zamknięty w języku, red. G. Majkowski, Częstochowa 2006r.
(Bibliografia: Babik Z., Najstarsza warstwa nazewnicza na ziemiach polskich
w granicach wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny, Kraków 2001;
Bańkowski A., Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 1 A K, Warszawa
2002; Karłowicz J., Kryński A. i Niedźwiedzki W., Słownik języka polskiego, t. II H
M, Warszawa 1902; Nazwy miejscowe Polski. Historia, pochodzenie, zmiany,
red. K. Rymut, t. I A - B Kraków 1998, , t.V Ko Ky, Kraków 2003; Nieckula F.,
Nazwy miejscowe z sufiksami ov-, -in- na obszarze Wielkopolski i Małopolski,
Wrocław 1971; Rospond S., Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wrocław
Warszawa Kraków, Gdańsk, Łódź 1984; Samuel M., Linde B., Słownik języka
polskiego, t.II G L, Lwów 1855; Słownik języka polskiego, t.1, red. M. Szymczak,
Warszawa 1978; Słownik staropolskich nazw osobowych, t.III Kl M, Wrocław
Warszawa Kraków Gdańsk 1971 1973; Taszycki W., Rzekomo dzierżawcze
nazwy miejscowe, [w:] tegoż, Rozprawy i studia polonistyczne, t.I. Onomastyka,
Wrocław Warszawa 1958; Zdanowicz A., Szyszka M. B., Filipowicz J. i in.,
Słownik języka polskiego, cz.I A O, Wilno 1861).
+

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej została Grażyna Wąsikiewicz,
Zastępcą Przewodniczącego Jolanta Żemejda, zaś Członkiem
Komisji Paweł Tazbir. Ostatnia uchwała dotyczyła wysokości składki
członkowskiej. W wyniku głosowania jawnego, jednogłośnie,
ustalono, że członkowie płacą składkę 2 zł miesięcznie, począwszy
od miesiąca zarejestrowania Stowarzyszenia w Sądzie.
Obecnie Stowarzyszenie jest na etapie jego rejestracji w Sądzie.
+

lipiec / sierpień 2007

5

Głos Gminy

Informacje urzędowe

Deszcz pieniędzy

Podział środków pomiędzy cztery subregiony Województwa
Śląskiego przedstawia zamieszczona tabelka.
W ramach Programu Subregionu zgłoszono 104 projekty, z których
wyłoniono listę podstawową i rezerwową. Wśród 72 projektów na
liście podstawowej znalazły się dwa dotyczące naszej gminy:
·
Przebudowa uzupełniającej sieci dróg powiatowych
Subregionu Północnego tj. przebudowa drogi powiatowej nr 1025 S
(ul. Żwirki i Wigury w miejscowości Widzów)
·
Szlak Reszków Muzyka i Konie projekt realizowany
wspólnie przez gminy: Mstów, Kłomnice, Kruszyna, Mykanów
i Rędziny.
Ponadto będziemy uczestniczyć w programach dotyczących całego
subregionu tj. system selektywnej zbiórki odpadów oraz budowa
infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego.
Następnie na podstawie propozycji projektów zgłoszonych przez
poszczególne subregiony Zarząd Województwa wybrał projekty,
tworzące Indykatywny Plan Inwestycyjny Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013.
Stworzenie IPI podyktowane było wytycznymi Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego, zgodnie z którymi dla każdego z programów
operacyjnych perspektywy 2007 2013 należało przedłożyć listy
najważniejszych inwestycji.
W ramach IPI Zarząd Województwa wybrał do realizacji 14
projektów, kluczowych dla rozwoju Województwa Śląskiego. Wśród
wspomnianej 14 znalazły się 3 projekty planowane do realizacji
w Częstochowie a są to:
·
Budowa bazy naukowo-dydaktycznej akademii im. Jana
Długosza: Akademickiego Centrum Sportu i Wydziału Nauk
Społecznych w perspektywie powołania Uniwersytetu
Częstochowskiego,
·
Kompleksowa restauracja zabudowań klasztoru Ojców
Paulinów na Jasnej Górze
·
Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego
poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny
w Częstochowie.
Odliczając środki przeznaczone na realizację projektów IPI oraz
projektów subregionalnych na zadania konkursowe pozostaje
niewielka kwota, która umożliwi realizację jednego „średniego”
zadania w co czwartej gminie naszego województwa
a co z pozostałymi?
+

Joanna Normont
Na Regionalny Program Operacyjny Województwa
Śląskiego przypada kwota 1.570,40 mln Ä, są to duże pieniądze na
dużo potrzeb. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że środki te mają
starczyć na 7 lat nasuwa się pytanie na ile tak naprawdę starczy i kto
je dostanie?
W ramach procedur wdrażania Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 (RPO),
obok ścieżki konkursowej przygotowano dwie ścieżki
pozakonkursowego wyboru projektów: Indykatywny Plan
Inwestycyjny (IPI) oraz Programy Rozwoju Subregionu (PRS) .
Umieszczenie projektów w ramach mechanizmów ścieżek
pozakonkursowych jest warunkową deklaracją ich realizacji
i związane jest z zarezerwowaniem środków w ramach budżetu
programu.
Zarząd Województwa Śląskiego przeznaczył na ten cel ok. 40%
środków finansowych RPO Województwa Śląskiego. Z kwoty 628,16
mln Ä wydzielono 30 mln Ä na realizację dwóch projektów
dotyczących infrastruktury okołolotniskowej MPL „Katowice” jako
inwestycji, które przyczynią się do rozwoju całego województwa.
Pozostała cześć środków puli pozakonkursowej - tj. 598,16 mln Ä,
została podzielona - w oparciu o algorytm uwzględniający kryteria:
liczbę ludności oraz wysokość rejestrowanego bezrobocia pomiędzy cztery subregiony województwa: Centralny, Południowy,
Północny i Zachodni.
Subregion północny obejmuje miasto Częstochowa oraz powiaty:
częstochowski, myszkowski i kłobucki.

Szukamy dyrektorów!
Anna Bednarek
Z dniem 31 sierpnia bieżącego roku dobiega końca
kadencja dyrektorów Szkół Podstawowych w Lgocie Małej
i Widzowie, Gimnazjum w Widzowie oraz Gminnych Przedszkoli
w Kruszynie i Lgocie Małej. W przypadku trzech placówek
uzyskaliśmy zgodę Kuratorium Oświaty na przedłużenie powierzenia
stanowiska dyrektora na okres następnych pięciu lat szkolnych.
W tym trybie powierzono ponownie stanowiska dyrektorów do 31
sierpnia 2012 roku Pani Jolancie Mostowskiej w Gminnym
Przedszkolu w Kruszynie, Pani Joannie Stacherczak w Gminnym
Przedszkolu w Lgocie Małej oraz Panu Bogdanowi Tylikowskiemu
w Szkole Podstawowej w Widzowie.
W przypadku Szkoły Podstawowej w Lgocie Małej i Gimnazjum

w Widzowie zostały ogłoszone konkursy na kandydata na dyrektora.
Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Lgocie Małej odbył się
w dniu 5 lipca br i w jego wyniku kandydatką na stanowisko dyrektora
została dotychczasowa dyrektor szkoły Pani Wanda Krawczyk.
Powierzenie stanowiska dyrektora nastąpi po otrzymaniu pozytywnej
opinii Kuratorium Oświaty. Konkurs na stanowisko dyrektora
Gimnazjum w Widzowie nie odbył się w związku z tym, że do
konkursu nie zgłosił się żaden kandydat. W tym przypadku
rozważany jest wariant powierzenia stanowiska dyrektora
kandydatowi ustalonemu przez Wójta Gminy lub powierzenie
pełnienia obowiązków dyrektora jednemu z nauczycieli Gimnazjum
w Widzowie na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. W tym czasie
należałoby przeprowadzić kolejny konkurs albo wystąpić do Rady
Gminy o utworzenie Zespołu Szkół (Gimnazjum + Szkoła
Podstawowa).
+

Gminne zawody sportowo-pożarnicze
Piotr Włodarczyk
17. czerwca 2007r. na boisku sportowym w Kruszynie,
przeprowadzono gminne zawody sportowo-pożarnicze o puchar
Wójta Gminy. Podobnie jak miało to miejsce w latach poprzednich
rozegrano dwie konkurencje: sztafetę pożarniczą z przeszkodami
i ćwiczenie bojowe. Po tych zmaganiach pierwsze miejsce zajęła
jednostka z Łęgu, drugie OSP Kruszyna, trzecie straż z Jackowa. Na
kolejnych miejscach znalazły się Bogusławice, Lgota Mała i Widzów.
Zwycięska drużyna odebrała pamiątkowy puchar. Wszystkie
startujące jednostki otrzymały skromne nagrody pieniężne.
Gratulujemy jednostce OSP Łęg. To druhowie z tej drużyny będą
reprezentować naszą gminę na zawodach powiatowych. Całość
imprezy uświetnił występ orkiestry strażackiej z Kruszyny.
+
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Dla kogo renta strukturalna?
Zbigniew Ociepa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
rozpoczęła z dniem 25 czerwca 2007 r. przyjmowanie wniosków
o przyznanie renty strukturalnej w ramach nowego Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013. Wnioski należy składać we
właściwych Biurach Powiatowych ARiMR. W budżecie Programu
przewidziano na to działanie ponad 2,18 mld euro (z czego 1,64 mld
euro pochodzi z budżetu wspólnotowego, a ponad 0,5 mld euro
z budżetu krajowego). Rentę strukturalną będzie mógł uzyskać rolnik
wpisany do ewidencji producentów rolnych (prowadzonej przez
ARiMR), który ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął wieku emerytalnego i
nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty. Wnioskodawca
powinien też prowadzić gospodarstwo rolne przez co najmniej 10 lat
bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o rentę
strukturalną i w tym okresie być ubezpieczonym w KRUS przez
co najmniej 5 lat. Rolnik powinien również w dniu złożenia wniosku
o rentę strukturalną podlegać ubezpieczeniu emerytalno
- rentowemu i nie zalegać z zapłatą należności z tytułu ubezpieczenia
społecznego rolników. Świadczenie w postaci renty strukturalnej
przewidziane jest dla rolników, którzy przekażą gospodarstwa rolne
o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha, w przypadku
gospodarstw położonych w województwach: małopolskim,
podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim albo 3 ha, w przypadku
gospodarstw położonych w pozostałych województwach
Gospodarstwo można przekazać następcy lub zbyć powiększając
tym samym jedno lub kilka gospodarstw innych rolników.
W przypadku przekazania następcy, musi nim być osoba, która
wcześniej nie prowadziła działalności rolniczej.
Jakie warunki musi spełnić przejmujący gospodarstwo ?
1.
mieć mniej niż 40 lat w przypadku następcy albo mniej niż
50 lat przypadku przejmującego gospodarstwo na powiększenie;
2.
posiadać kwalifikacje zawodowe przydatne do
prowadzenia działalności rolniczej;

Plac zabaw w Bogusławicach
Joanna Normont
Tak jak w roku ubiegłym Urząd Marszałkowski ogłosił
nabór wniosków w ramach konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi.
Przyznane środki mogą być wykorzystane na drobne
przedsięwzięcia remontowe oraz inwestycyjne, pod warunkiem,
że zrealizowane zostaną w przestrzeni lub obiektach publicznych,
w szczególności :
budowa lub remont placów zabaw,
budowa lub remont zaplecza obiektów sportowych i rekreacyjnych
nie dotyczących placówek oświatowych,
zagospodarowanie centrów wsi ( parki, skwery).
Dofinansowanie może być udzielone również na zakup elementów
strojów ludowych oraz instrumentów muzycznych dla miejscowych
orkiestr, zespołów folklorystycznych świetlicowych.
Konkurs kierowany był wyłącznie do społeczności lokalnych
zamieszkujących obszary wiejskie, w miejscowościach gdzie liczba

Świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne,
alimentacyjne w nowym okresie
zasiłkowym 2007/2008
Joanna Pąchalska-Klekot
Z dniem 31 sierpnia kończy się okres zasiłkowy
2006/2007.Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2007/2008 należy
składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kruszynie
w terminie do 31 sierpnia 2007 wraz z wymaganymi dokumentami:
·
Zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o dochodach za
2006 rok osoby ubiegającej się o zasiłek, współmałżonka oraz
wszystkich pełnoletnich członków rodziny,
·
Nakazem płatniczy za 2006 rok,
·
Przekazami lub przelewami pieniężnymi
dokumentującymi wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny
zobowiązani są do płacenia alimentów osobie spoza rodziny,

-wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe
lub
-tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza
w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i co
najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe
inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zawodzie
związanym w rolnictwie , albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze
i co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie, lub
- wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe
inne niż rolnicze i co 5-letni staż pracy w rolnictwie.
3. nie mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty;
4. zobowiązać się do prowadzenia osobiście działalności rolniczej na
przejętych użytkach rolnych przez co najmniej 5 lat oraz do złożenia
wniosku o wpis do ewidencji producentów.
Powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa następcy nie może być
mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w danym
województwie lub w kraju. Informacje o średniej wielkości
gospodarstw w poszczególnych województwach dostępne są na
stronie internetowej ARiMR (http://www.arimr.gov.pl).
Osoba wnioskująca o rentę strukturalną i jej współmałżonek mogą
pozostawić sobie łącznie do 0,5 ha użytków rolnych (wraz
z siedliskiem) i uprawiać te użytki dla zaspokajania wyłącznie potrzeb
własnych i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym. Podstawowa wysokość renty strukturalnej wynosi 150 %
najniższej emerytury. Wysokość świadczenia zwiększa się o 100 %
kwoty najniższej emerytury, jeżeli wnioskodawca pozostaje
w związku małżeńskim i oboje małżonkowie spełniają wszystkie
warunki dla przyznania renty strukturalnej. Jeśli przekazano
gospodarstwo o powierzchni użytków rolnych większej niż 10 ha na
rzecz osoby w wieku poniżej 40 lat, podstawowa kwota renty
strukturalnej zostaje powiększona o 15 % najniższej emerytury.
Przy obecnej stawce najniższej emerytury wynoszącej 597,46zł,
będą to odpowiednio kwoty; 896,19zł (150%) najniższa renta
strukturalna i 1583,27 zł (265%) najwyższa renta strukturalna.
Świadczenie będzie wypłacane co miesiąc, nie dłużej niż do
osiągnięcia przez beneficjenta 65 roku życia. Zródło: MRiRW, ARiMR

mieszkańców nie przekracza 5 000 ,zatem uprawnionymi do
ubiegania się o pomoc na dofinansowanie projektów były gminy
wiejskie i miejsko-wiejskie. Ze względu na szczupłość środków
uprawnieni nie mogli złożyć więcej niż 2 wnioski., przy czym
realizacja przedsięwzięcia musiała mieć miejsce w miejscowości,
która nie uzyskała dofinansowania w poprzedniej edycji konkursu.
Wysokość dofinansowania do projektów, których zakres
przedstawiono powyżej, wynosić będzie od 5 000 zł do 20 000 zł, przy
czym wielkość dotacji nie może przekroczyć 50 % wartości projektu.
Dotacja stanowi refundację części koszów poniesionych na
realizację zadania.
W przedstawionym powyżej konkursie złożone zostały dwa wnioski:
·
Budowa placu zabaw w miejscowości Bogusławice na
działce nr 756 na kwotę 30.000,00
·
Budowa boiska do koszykówki w miejscowości Jacków na
działce nr 275/1 na kwotę 36.600,00
Już dziś wiadomo, że dofinansowanie uzyska tylko jeden wniosek
W najbliższym czasie zostanie wyłoniony dostawca urządzeń
niezbędnych do zagospodarowania placu zabaw w Bogusławicach. +

·
Zaświadczeniem ze szkoły ponadgimnazjalnej lub gdy
dziecko ukończyło 18 rok życia i kontynuuje naukę,- w miesiącu
wrześniu
Osoby, które o świadczenia rodzinne ubiegać się będą po raz
pierwszy powinny dołączyć do wniosku także:
·
Ksero dowodu osobistego osoby ubiegającej się o zasiłek
rodzinny,
·
Oryginał lub ksero aktu urodzenia dziecka/ci, na które
ubiega się o zasiłek,
·
Orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku gdy
w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,
Wnioski o:
1.
Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków
do zasiłku rodzinnego,
2.
Ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej,
3.
Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
na nowy okres zasiłkowy 2007/2008 będą dostępne od 20.07.2007
roku w GOPS Kruszyna pokój nr 1.
+
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Odremontowana kapliczka w Lgocie
Małej z 1947r.
Wiesława Domagała
Pomysł remontu kapliczki mieszkańców wsi Lgoty
Małej zrodził się już trzy lata temu. Głównym inicjatorem
pomysłu remontu stał się sołtys wsi Henryk Domagała oraz
mieszkańcy. Oczywiście nie
można pominąć, że to głównie
wyrzuty sumienia oraz fakt, że to
miejsce święte sprawiły do
podjęcia takiego działania, jakim
był ówczesny remont. Nie można
było zostawić na zatracenie, tak
zbezczeszczonej kapliczki,
zważywszy na to, że wieś jest
wspólnotą ludzi
wierzących.
Pierwszy krok w sprawie remontu
podjął sołtys wsi Henryk
Domagała udając się do Ks.
Stanisława Świątka-proboszcza.
Rozmowa ta została
przeprowadzona w ubiegłym
roku w sierpniu 2006r. Jesienią
zakupiono niezbędny materiał
potrzebny na remont dachu
(środki finansowe to przede
wszystkim pieniądze zebrane od
mieszkańców miejscowości).
Materiał zakupiony jesienią to:
deski, papa, blacha do pokrycia,
rynny. To stanowiło koszt 4 tys. zł.
Cały remont kapliczki to 11 tys. zł
Początki były trudne, nie tracąc
jednak wiary znajdowali się
chętni do pracy. Za ofiarodawców
została odprawiona dziękczynna msza, ze szczególnym
podziękowaniem za trud włożony w remont kapliczki.
Pragnę wymienić teraz wykonawców: więzi dachu: Kwasek
Ryszard, Kasprzak Marian, Kluska Waldemar i Karoń Sławek
-deskowanie: Domagała Henryk, Konieczny Wiesław, Nowak
Adam, Maj Ryszard
-przybijanie papy: Kluska Wojciech, Kluska Kazimierz, Kędra
Stanisław
- przy rozbiórce szczytu z powodu pęknięcia został ofiarowany
materiał typu: pustaki, cegła, drut przez: Pluta Krystyna, Jezik
Krzysztof.Całe wymurowanie szczytu zostało wykonane
przez Jana Zasępę.
-pokrycie blachy na dach: Kluska Wojciech
-obróbkę: Bartkowski Mirosław
-wykonanie nowej dzwonnicy na wzór starej: Pioruński Marian
-wykonanie boazerii i różnego typu podbitek, między innymi
na suficie:Kępa Kazimierz, Kluska Jarosław, Kruk Jan, Kruk
Dariusz, Cień Damian
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-wzmocnienie fundamentu: Zasępa Wiesław, Pluta Marcin,
Depta Stanisław, Konstanciak Edward, Szatkowski Stanisław,
Kluska Kazimierz, Kasprzak Andrzej, Florczyk Krzysztof
-położenie płytek wewnątrz i na schodach: Kluska Marek,
Renszmid Tadeusz
-odnowienie ołtarza z wymalowanymi aniołami po bokach:
Lipiński Stanisław
-odnowienie obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej: ks. Dariusz
Con
-zrobienie i pomalowanie płotku
wokół kapliczki: Kępa Krzysztof,
Cichoń Waldemar, Kluska Marek
-pomalowanie na zewnątrz
kapliczki: Kręt Mariusz i jego
żona Katarzyna
Dużo pracy wykonano przy:
czyszczeniu tynków
z e w n ę t r z n y c h j a k
i wewnętrznych kapliczki,
kopaniu piachu, rozbiórce
dachu:Nowicki Andrzej, Szlęg
Kazimierz, Grząba Józef, Kręt
Marian, Firek Ireneusz,
Szatkowski Stanisław, Musiał
Edward, Maj Ryszard.
Podciągnięcie prądu i wody
przeprowadzono na placu pana
Bolesława Politańskiego.
Podsumowując można
stwierdzić, że w remont tej
kapliczki włożono dużo pracy,
poświęcenia i trudu. Ale warto
było, gdyż teraz widać prawdziwy
efekt pięknie odremontowanej
kapliczki. Uroczyste poświęcenie
wraz z mszą świętą odbyło się
24.06.2007r w Kaplicy Lgota
Mała.
Wyrazy podziękowania dla księży za wsparcie duchowe,
a konkretnie ks. Dariuszowi za współpracę, a ks.
Stanisławowi- proboszczowi za wsparcie finansowe.
Wracając jeszcze do kwestii finansowej.
Na remont kapliczki składka mieszkańców wsi była po 40
zł.Ks. S.Świątek ofiarował 2 tys. Kolejni ofiarodawcy to
Domagała Leszek (zafundował drzwi i krzesła wybijane) koszt
2 tys., Joanna Klekot „Nowe Pokolenie” (dochód z dyskotek)
200 zł. Ościłowska Małgorzata 300 zł, Dyksy Andrzej 200 zł,
Zatoń Lucyna 100 zł,Mysłek Iwona 100 zł, Bartecki Dariusz 50
zł, i i inni ofiarodawcy nie z tej parafii.
Dodatkowo za te pieniądze zostały zakupione ławki, krzewy
i kwiaty.
Na koniec pragnę złożyć wszystkim mieszkańcom wsi
ogromną wdzięczność i podziękowanie za trud włożony
w odremontowanie kapliczki.
Serdecznie wszystkim za wszystko dziękuję.
+
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IX Olimpiada Gmin Powiatu
Częstochowskiego
Urszula Wasiel
27 maja br. (Niedziela) odbyła się IX Olimpiada Gmin
Powiatu Częstochowskiego w Ośrodku w Blachowni. W olimpiadzie
udział brali uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
z Widzowa. Urząd Gminy Kruszyna reprezentowali zastępca Wójta
p. Zbigniew Zasępa oraz Przewodniczący Rady Gminy p. Marian
Klekot. Uczestnicy wzięli udział w następujących dyscyplinach
sportowych.
W sztafecie lekkoatletycznej 4x 100m chłopcy
z Gimnazjum w Widzowie zajęli II miejsce. W rzucie piłką palantową II
miejsce zajęły dziewczyny ze Szkoły Podstawowa z Widzowa.
W turnieju mini piłki nożnej drużyna chłopców ze Szkoły
Podstawowej z Widzowa zajęła II miejsce. W wyścigach na
szczudłach chłopcy z Gimnazjum w Widzowie osiągnęli V miejsce.
Władze lokalne w osobach zastępcy Wójta p. Zbigniewa Zasępy oraz
przewodniczącego Rady Gminy - p. Mariana Klekota zajęli I miejsce
w strzelaniu piłką nożną do bramki. W klasyfikacji ogólnej Gmina
Kruszyna zajęła IV miejsce w powiecie.
+

Nowe horyzonty
Gracjan Rozpondek
Jeśli trzeba się czegoś nauczyć, to najlepiej
podpatrując kogoś, kto już to potrafi. Z taką myślą
przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania ze Stowarzyszenia
„Razem na wyżyny” pojechali za zachodnią granicę.

II Schemat Pilotażowego Programu Leader+ wszedł
w zasadniczą fazę. Pieniądze przeznaczone na te część projektu
w głównej mierze przeznaczone będą na promocję obszaru
partnerstwa i zawieranie sojuszy z innymi Lokalnymi Grupami
Działania. Taka współpraca jest jednym z warunków właściwego
funkcjonowania w ramach struktur Leadera. Z kilkoma partnerstwami
działającymi w województwie śląskim LGD „Razem na wyżyny” już
taką współpracę nawiązało. Wszystkie powstałe niedawno w Polsce
Lokalne Grupy Działania trapią podobne problemy: brak
zabezpieczenia finansowego, skomplikowane przepisy prawne,
niewielka liczba osób zaangażowanych w przedsięwzięcie.
Z czasem pewnie i te przeszkody uda się pokonać. Ale im wcześniej,
tym lepiej. W zachodniej Europie, gdzie Leader obecny jest już od
kilkunastu lat, takich problemów już nie ma. Tamtejsze partnerstwa

Bezpłatna reklama
Starostwo Powiatowe w Częstochowie zaprasza
prowadzących działalność gospodarczą mieszkańców powiatu
częstochowskiego do promowania swoich firm na stronie
internetowej powiatu. BAZA FIRM funkcjonuje jako integralna część
naszej strony, a jej celem jest informowanie o nowych miejscach
pracy i lokalnych firmach. Wystarczy wejść na stronę
www.czestochowa.powiat.pl i dopisać swoje przedsiębiorstwo.
Zachęcamy także do współpracy w zakresie tworzenia bazy
noclegowej i gastronomicznej powiatu częstochowskiego.

dawno mają za sobą pierwsze projekty. Ich realizacja posiada już
wymiar materialny. Tak jest chociażby w Lokalnej Grupie Działania
„Südlicher Steigerwald” (Południowy Steigerwald), która na
przełomie kwietnia i maja gościła przedstawicieli naszego
partnerstwa. Ulokowana jest na terenie Parku Przyrody Steigerwald,
pomiędzy Norymbergą a Würzburgiem. Malownicze usytuowanie na
terenie mocno pofałdowanym, ze wspaniałymi lasami, niezliczoną
ilością źródeł, strumyków i rzek jest głównym atutem tego regionu. To
stwarza wspaniałe warunki do uprawiania wszelakiej turystyki.
Zresztą infrastruktura turystyczno - gastronomiczna jest mocno
rozbudowana - liczne pensjonaty, hotele, restauracje, ścieżki
rowerowe i piesze, dają chwilową możliwość oderwania się od
zgiełku miasta i codziennych problemów. Właśnie turystyka i ochrona
naturalnego dziedzictwa ogniskuje działania podejmowane przez
tamtejszą LGD. Od 1998 roku partnerstwo „Południowy Steigerwald”
opracowało i zrealizowało ponad 60 różnych projektów, w tym 20
związanych z ekologią (zabezpieczenia przeciwpowodziowe,
zbiorniki magazynowania wody, upowszechnianie źródeł energii
odnawialnej). Przewodniczący tego partnerstwa, Helmut Uihlein
twierdzi, że w początkowej fazie działania borykali się z dokładnie
takimi samymi problemami, jak my obecnie Ludzie nie wierzyli
w powodzenie przedsięwzięcia. Poza grupką zapaleńców, nie
wykazywali praktycznie żadnego zainteresowania tym, co chcieliśmy
wspólnie robić - dodaje pan Helmut. Dziś efekty ich mozolnej pracy są
widoczne. Lokalna społeczność uwierzyła, że wspólnymi siłami,
wspomagani pieniędzmi z Leadera mogą wiele zdziałać. Teraz mają
6,5-kilometrową ścieżkę dydaktyczną („Oaza zamysłów”), setki
kilometrów ścieżek i szlaków rowerowych, miejsca piknikowe i wierzę
widokową, z której roztacza się wspaniały widok. Jedynie
z aktywnością młodzieży mamy problem- mówi Helmut Uihlein Nie
wiemy, jak przyciągnąć ich do nas, zachęcić do aktywnego działania
na rzecz lokalnej społeczności- dodaje. Na szczęście tego problemu
nie ma w stowarzyszeniu „Razem na wyżyny”- w równym stopniu
w projekty zaangażowani są młodzi, jak i starsi mieszkańcy regionu.
Opuszczaliśmy gościnną Frankonię pełni optymizmu, z mocnymi
deklaracjami międzynarodowej współpracy. Za kilka miesięcy nasi
przyjaciele z Niemiec pojawią się u nas. Dzięki tym spotkaniom runie
wiele barier, zapewne pojawią się wspólne przedsięwzięcia, a przy
okazji uda się rozwiązać kilka problemów i trudności. Więcej na
stronie www.razemnawyzyny.pl
Projekt Leader+ realizowany na terenie gmin: Kłomnice. Kruszyna, Miedźno,
Mykanów, Rędziny.
+

W zakładce PROMOCJA znajdują się ankiety, które po wypełnieniu
i dołączeniu zdjęć danego obiektu należy odesłać na adres:
Starostwo Powiatowe w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9,
42-217 Częstochowa, p. 128 z dopiskiem: Baza Turystyczna lub
dostarczyć osobiście. Stworzona na ich podstawie baza zostanie
umieszczona na nowej stronie internetowej Starostwa, a Państwa
dane teleadresowe będą mogły być w przyszłości wykorzystywane
w naszych folderach i albumach. Jedynym warunkiem tej
BEZPŁATNEJ formy reklamy jest dostarczenie wypełnionej ankiety!!!
W razie pytań bądź wątpliwości należy kontaktować się z Agatą Tyl,
pokój 128, tel. (034) 3229123,
e-mail: promocja@czestochowa.powiat.pl
+

lipiec / sierpień 2007

9

Głos Gminy

Oświata

Pożegnanie absolwentów 2007r.
Iwona Knaś-Toll
W tym roku szkolnym Gimnazjum im. Bohaterów Września
bezpowrotnie opuściło 55 uczniów. Wybrali oni już swoje szkoły
w Częstochowie. Zanim jednak absolwenci opuścili gimnazjum
musieli zdać egzamin z integracji, wiedzy, inteligencji, tańca
i umiejętności artystycznych. Egzamin z integracji zdawali w tym roku
na trzy dniowej wycieczce w Ogrodzieńcu. Mieli oni okazję zwiedzić
zamek i pospacerować po jurze krakowsko-częstochowskiej ,oraz
bawić się wspólnie przy ognisku ale ,,pod czujnym okiem
gospodarzy” i nauczycieli. Po trzy dniowej integracji uczniowie
wypoczęci wrócili do szkoły by zdać egzamin z wiedzy. Egzamin
gimnazjalny w tym roku szkolnym wypadł 24 i 25 kwietnia 2007r.

Uczniowie zdawali w dwóch etapach najpierw cześć humanistyczną
a potem matematyczno-przyrodniczą. Po egzaminach rozpoczęła
się walka o punkty na świadectwie i wytężona praca umysłowa.
Każda ocena na wagę złota jeden punkt mógł zaważyć na dostaniu
się do wymarzonej szkoły średniej. Kiedy oceny zostały wystawione
i opadł wir pracy umysłowej, absolwenci rozpoczęli ostatni już
egzamin gimnazjalny z tańca i umiejętności artystycznych.
Na korytarzach szkolnych rozbrzmiewała muzyka poloneza i w jej
rytm uczniowie i nauczyciele ćwiczyli układy i figury. Absolwenci
pożegnali swoich wychowawców, dyrektora oraz całe grono
pedagogiczne częścią artystyczna i bukietami kwiatów. Wspaniali
tegoroczni absolwenci wyrośli na pięknych i mądrych młodych ludzi.
Całe Grono Pedagogiczne życzy im w nowych szkołach jeszcze
większych sukcesów na polu nauki i szczerych przyjaźni.
+

Biesiada w Kruszynie
Krystyna Flis
22 kwietnia 2007r w Szkole Podstawowej w Kruszynie
odbył się Regionalny Przegląd Piosenki Biesiadnej Kruszyna 2007
Ta cykliczna impreza odbywająca się już po raz czwarty zmieniła
w tym roku charakter z gminnej na regionalną. Do konkursu zostały
zaproszone placówki oświatowe z sąsiednich gmin. Przegląd
odbywał się tradycyjnie pod hasłem „Młodość - Trzeźwość”,
a dofinansowany był przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie
oraz Gminę Kruszyna w osobie Pełnomocnika ds.. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
W nawiązaniu do hasła przeglądu, uczniowie Szkoły
Podstawowej w Kruszynie zaprezentowali przedstawienie
o tematyce antyalkoholowej.
Do jury konkursu powołane zostały następujące osoby: Pani
Aleksandra Mrożek, , Pani Joanna Zasępa oraz pan Zenon Kowalski.
Występy konkursowe odbywały się w czterech kategoriach:
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-Przedszkola,
-Szkoły Podstawowe kl. I-III,
-Szkoły Podstawowe kl. IV-VI,
-Gimnazja.
W każdej z tych kategorii zostały przyznane miejsca: I, II, III,
a wszyscy występujący otrzymali pamiątkowe nagrody - statuetki,
dyplomy, podziękowania i słodycze. Podziękowania otrzymali
również wszyscy przygotowujący występy, organizujący
i pomagający w przygotowaniu przeglądu.
Cała impreza przebiegała bardzo sprawnie i wszystkie założone
cele:
-przeciwdziałanie problemom alkoholowym,
-integracja społeczności lokalnych,
-promocja pozytywnych wizerunków placówek oświatowych i gmin
-wspieranie talentów dzieci i młodzieży,
-wspólna radosna zabawa,
zostały osiągnięte.
Z wypowiedzi obserwatorów i uczestników przeglądu, tego typu
impreza jest bardzo potrzebna i w pełni uzasadnione jest cykliczne jej
organizowanie.
+
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VI Turnieju Piłki Nożnej
Aleksandra Kołaczkowska
W dniu 16 czerwca 2007r. odbyły się rozgrywki piłki nożnej
klas IV - VI szkół podstawowych w ramach VI Turnieju Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Kruszyna zorganizowanego przez Szkołę
Podstawową w Jackowie.
Tegoroczny „Puchar” trafił do uczniów przygotowywanych przez mgr
Sylwestra Rorata ze Szkoły Podstawowej w Widzowie. Drużyna
Widzowa była bezkonkurencyjna w tegorocznych rozgrywkach. II
miejsce zajęła drużyna prowadzona przez mgr Katarzynę
Wróblewską ze Szkoły Podstawowej z Lgoty Małej, III uczniowie
przygotowani przez mgr Marka Smolińskiego ze Szkoły
Podstawowej w Jackowie a IV drużyna mgr Marcina Woldona
z Kruszyny. Każda z drużyn została uhonorowana medalem oraz
otrzymała nagrodę rzeczową w postaci piłki.
Rozgrywki szkół podstawowych zakończyły się wspólnym
biesiadowaniem wszystkich drużyn przy ognisku.
W drugiej części turnieju zagrała reprezentacja Zakładu
Energetycznego „Enion” z Częstochowy z drużyną juniorów

z Zawady: „ Warta Zawada”, w składzie której zagrali również
uczniowie Gimnazjum im. Bohaterów Września w Kruszynie m.in.
Emil Stępień, Patryk Kuliński i Michał Perliński.
Zwyciężyli bardziej doświadczeni przedstawiciele Zakładu
Energetycznego „Enion” z Częstochowy, którzy za wspaniałą
postawę i waleczność oddali młodszym kolegom zasłużony
„Puchar”.
Tegoroczne rozgrywki zaszczycili swą obecnością
zastępca wójta Gminy Kruszyna -mgr Zbigniew Zasępa oraz
przewodniczący Rady Gminy Kruszyna pan Marian Klekot, którzy
uczestniczyli w uroczystości wręczenia trofeów oraz nagród dla
poszczególnych drużyn.
Wielkie podziękowania należą się dla Panów:
Przemysława Matyjaszczyka oraz Kamila Sadziaka, którzy
wspomogli organizatorów turniejów swą bezinteresowną obecnością
i jednocześnie ciężką pracą podczas rozgrywek sędziując każdy
z meczów nie zważając na aurę deszczową.
Organizator składa podziękowania również Panom
Zbigniewowi Klekotowi i Leszkowie Kulińskiemu oraz uczniom
Szkoły Podstawowej w Jackowie, którzy pomagali w przygotowaniu
boiska piłkarskiego.
+

Starosta i Wójt w jednej drużynie.
Magdalena Chrząstek

W dniu 13 czerwca 2007 roku odbył się V turniej
halowej Piłki Nożnej. Organizatorami turnieju byli: Dyrektor
Gimnazjum im. Bohaterów Września w Kruszynie - p. Paweł
Klekot, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kruszynie
- p. Krystyna Flis i nauczyciele wychowania fizycznego
- p. Magdalena Chrząstek, p. Iwona Knaś Toll i p. Marcin
Woldon. Fundatorami nagród i pucharów byli: Starosta
Częstochowski p. Andrzej Kwapisz i Wójt Gminy Kruszyna
p. Bogusław Mielczarek.
W zawodach brało udział osiem drużyn w tym pięć ze szkół
podstawowych i trzy z gimnazjów. Z Gminy Kłomnice,

z Zespołu Szkół w Witkowicach zostały zaproszone dwie
drużyny, jedna ze szkoły podstawowej i jedna z gimnazjum.
Z Gminy Kruszyna przybyły drużyny z miejscowości: Lgota
Mała, Widzów, Jacków i Kruszyna oraz Gimnazjum
z Widzowa i Kruszyny.
Uroczyste rozpoczęcie turnieju nastąpiło o godzinie 9,00,
a zakończenie o godzinie 12,00, kiedy to zostały wręczone
nagrody, puchary i dyplomy zwycięskim drużynom. Na
rozpoczęciu i zakończeniu imprezy sportowej wystąpiły
uczennice Gimnazjum w Kruszynie w układach tanecznych do
muzyki współczesnej. Po skończonych zmaganiach
sportowych uczestnicy udali się na poczęstunek w szkolnej
świetlicy.
W kategorii szkół podstawowych zaproszone drużyny zajęły
następujące miejsca:
I miejsce Szkoła Podstawowa w Widzowie, II miejsce Szkoła
Podstawowa w Lgocie Małej,III miejsce Szkoła Podstawowa
w Kruszynie,IV miejsce Szkoła Podstawowa w Witkowicach,
V miejsce Szkoła Podstawowa w Jackowie.
W kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce Gimnazjum w Widzowie,II miejsce Gimnazjum im.
Bohaterów Września w Kruszynie,III miejsce Gimnazjum im.
Jana Kochanowskiego w Witkowicach.
Zawodnicy w czasie trwania rozgrywek sportowych i po
zakończeniu postępowali zgodnie z zasadami „czystej gry”
i kultury osobistej.
Turniej miał na celu zintegrowanie dzieci i młodzieży szkół
podstawowych i gimnazjalnych z ościennych gmin,
popularyzacje halowej piłki nożnej oraz promowanie
zdrowego stylu życia.
Cele zostały zrealizowane a uczestnicy zostali zaproszeni do
spotkania na VI Turniej Halowej Piłki Nożnej.
+
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Oświata

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Joanna Klekot
W dniu 06.06.2007r. W szkole Podstawowej w Lgocie
Małej dla młodzieży szkolnej została zorganizowana przez
Stowarzyszenie Młodzieży Wiejskiej „Nowe Pokolenie” prelekcja na
temat przeciwdziałania alkoholizmowi, narkotykom i przemocy
w rodzinie.
Wykład wraz z prezentacją filmu edukacyjnego przeprowadził
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi z Centrum
Edukacyjno Interwencyjnego w Częstochowie.
Na uznanie zasługuje ogromna aktywność i zaangażowanie dzieci
w dyskusję i w prezentację scenek dotyczących omawianych
sytuacji. Dzieci były bardzo zainteresowane prezentowanymi
problemami i wynikającymi z nich skutków, aktywnie brały udział
w dyskusji. Spotkanie miało na celu przekazanie niezbędnych
informacji i niebezpieczeństw jakie mogą na nie czyhać. W związku
ze zbliżającymi się wakacjami dzieci zostały zapoznane z różnymi
sytuacjami jakie mogą wystąpić na koloniach, obozach i jak mają się
w danych sytuacjach zachować. Spotkanie to miało na celu
przybliżyć dzieciom co robić i gdzie się ewentualnie zwrócić gdy
dzieje się coś niedobrego w ich rodzinie lub otoczeniu.
Dzieci są już bardzo zainteresowane następnym spotkaniem
wyjazdowym do Ośrodka w Częstochowie w celu bliższego

zapoznania się funkcjonowaniem tych placówek i ich pracą.
Spotkanie takie planujemy zorganizować na początku września.
Po zakończeniu prelekcji zostały im wręczone drobne upominki
z okazji Dnia Dziecka.
Chciałabym w tym miejscu podziękować gronu nauczycielskiemu za
pełną współpracę.
+

Pracownia

Najlepsi.....

Aleksandra Kołaczkowska

Danuta Kulińska

W dniu 11 czerwca 2007r Szkoła Podstawowa w Jackowie
otrzymała tytułem darowizny pracownię komputerową w ramach
projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego - „ Pracownie komputerowe
dla szkół w 2006r.” z realizacją w 2007r.
Jest to nie tylko wielki sukces dyrektora placówki mgr Danuty
Kulińskiej, która podjęła stosowne kroki w celu pozyskania pracowni i
jej przygotowania, ale całej społeczności lokalnej, gdyż z pracowni
będą mogły korzystać nie tylko uczniowie tej szkoły lecz i inni
mieszkańcy okolicznych miejscowości. Dyrektor we współpracy
z administratorem pracowni chętnie zorganizuje dyżury
popołudniowe, w ramach których pracownia będzie dostępna dla
społeczności lokalnej.
„Jednocześnie w imieniu społeczności szkolnej oraz mieszkańców
okolicznych miejscowości dyrektor składa gorące podziękowanie
organowi prowadzącemu za wsparcie i pomoc w umożliwieniu
realizacji i wdrożenia w/w projektu na terenie Szkoły Podstawowej
w Jackowie”.
+

21 czerwca 2007r. uczniowie klas IV-VI szkół
podstawowych oraz kl. I-III gimnazjum, którzy uzyskali w roku
szkolnym 2006/2007 najlepsze wyniki w nauce uczestniczyli we
wspólnym wyjeździe w Beskid Śląski. Był to już czwarty tego typu
wyjazd „ dla najlepszych” organizowany dzięki wsparciu Rady
Gminy Kruszyna stanowiący swoisty sposób wyróżnienia uczniów
naszych szkół , którzy uzyskują bardzo wysokie wyniki w nauce oraz
wykazują się wzorowym zachowaniem i aktywną postawą na rzecz
szkoły i środowiska.
Tegoroczny wyjazd pozwolił na pogłębienie wiedzy uczniów
w zakresie edukacji przyrodniczo - geograficznej i historycznej
zakątków Beskidu Śląskiego: Ustronia, Wisły, Szczyrku oraz Góry
Czantoria. Atrakcją dla dzieci był nie tylko wjazd kolejką linową na
Czantorię, ślizg bobslejowy na samej górze ,a również „spotkanie”
z ptakami drapieżnymi w czantorskim sokolarium zakończony
pokazem lotów tych drapieżników.
Na zakończenie wycieczki krótki spacer po Wiśle oraz zjazd tzw.
„pętlą beskidzką” z możliwością podziwiania nowobudowanej
skoczni w Wiśle.
Uczniowie byli zachwyceni wycieczką.
Należą się podziękowania i słowa wdzięczności dla członków Rady
Gminy Kruszyna za umożliwienie sfinansowania wyjazdu,
a w szczególności P. mgr Katarzynie Kopera, która podjęła się
zadania organizacji tegorocznego wyjazdu.
+

Wakacyjne wędrówki uczniowskie
„Szlakiem Reszków”
Aleksandra Kołaczkowska
W ramach projektu szkolnego „ Szkoła Otwarta” uczniowie
Szkoły Podstawowej w Jackowie pod opieką mgr D.Kulińskiej, mgr
A.Kołaczkowskiej oraz mgr I.Możejko uczestniczyli w rowerowej
wędrówce dróżkami gminy Kłomnice i Mstów.
Szlak wycieczki wiódł przez Zdrową, Nieznanice, Rzerzęczyce,
Skrzydlów do Mstowa. Drogę powrotną odbyto przez Kuchary
specjalnym rowerowym szlakiem przez pola, łąki i lasy sąsiedzkich
gmin. W czasie zaplanowanych „przystanków” dzieci poznały
architekturę obecnego Hotelu Restauracji, a dawnego Pałacu
w Nieznanica, komleksu pałacowego w Skrzydlowie - dawnej
siedziby rodziny Reszków oraz zespołu klasztornego w Mstowie.
Punktem docelowym wakacyjnej wycieczki było zakole Warty
w Mstowie, gdzie wszyscy mogli wziąć udział w szybkim kursie nauki
wiosłowania na kajakach. Ale nie zabrakło również wakacyjnego
szaleństwa na placu zabaw, który był jednym z przystanków do
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odpoczynku w Chorzenicach. Wycieczkę mogła popsuć tylko
brzydka - deszczowa aura, która dokuczała w drodze powrotnej, ale
nie wszyscy przejmowali się strugami deszczu pokonując
najgłębsze kałuże na szlaku z wielka radością i chęcią zabawy.
Wszyscy świetnie się bawili przez cały dzień i na długo zapamiętają
te wakacyjne chwile, tak jak i inne wspólnie spędzone w wakacje
w szkole w ramach projektu „ Szkoła Otwarta”.
Również w tym roku uczniowie naszej szkoły (oraz innych szkół
z gminy Kruszyna), którzy nie mogli wyjechać na wakacje, mogą
skorzystać ze szkolnej oferty wypoczynkowej.
W ramach w/w projektu zorganizowano codziennie w godz. 9.00
12.00 zajęcia sportowo- rekreacyjne na szkolnych boiskach, w każdą
środę zajęcia w sali komputerowej oraz projekcje filmowe filmów dla
dzieci. W wybranych przez dzieci dniach odbędą się wycieczki
rowerowe szlakami naszej gminy oraz gmin sąsiedzkich, wyjazdy na
pływalnię do Radomska i do Częstochowy -na Jasną Górę w celu
poznania skarbów jasnogórskiego muzeum.
Planowany jest również biwak trzydniowy w Olsztynie koło
Częstochowy i wędrówki piesze po ścieżkach Jury Wieluńsko
- Krakowskiej.
+
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Gminny Dzień Dziecka 2007
Karol Dróżdż

Dnia 1 czerwca 2007 roku w Gimnazjum w Widzowie przy
udziale Urzędu Gminy Kruszyna zorganizowano obchody Dnia
Dziecka na sportowo. Obchody te stały się wydarzeniem cyklicznym,
które od kilku lat pozwala na propagowanie zdrowego i trzeźwego
stylu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez czynne
uprawianie sportu.
W tym roku panowie Karol Dróżdż, Marek Smoliński, Sylwester Rorat
przygotowali i przeprowadzili wiele imprez sportowych, w których
uczestnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności oraz porównać je
z osiągnięciami pozostałych uczniów.
O godzinie 9.00 Pani Dyrektor Dorota Przybek, dokonała
uroczystego otwarcia imprezy, powitała wszystkich uczestników oraz
zaproszonych gości, następnie wszystkie reprezentacje szkół
przemaszerowały wokół placu szkolnego niosąc tablice z nazwami
drużyn. Program imprezy obejmował następujące dyscypliny:
piłka nożna dla uczniów z klas IV - VI szkół podstawowych,
piłka siatkowa dziewcząt szkół podstawowych,
piłka siatkowa dziewcząt i chłopców gimnazjów,
skok w dal z rozbiegu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
bieg na 600 metrów dla dziewcząt szkół podstawowych i gimnazjów,
bieg na 1000 metrów dla chłopców szkół podstawowych i gimnazjów,
rzut piłką lekarską dziewcząt i chłopców szkół podstawowych
i gimnazjów.

I Konkurs Fotograficzny „Piękno Ziemi Kruszyńskiej”
Małgorzata Kluza
W niedzielę 08.07.2007r. odbyło się coroczne zebranie
Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny. Po zebraniu o godz. 12.00
nastąpiło uroczyste zakończenie i podsumowanie I konkursu
fotograficznego „Piękno Ziemi Kruszyńskiej”.
Konkurs zorganizowany został przez Towarzystwo Przyjaciół
Kruszyny, a odbył się pod patronatem Starosty Częstochowskiego
p. Andrzeja Kwapisz i Wójta Gminy Kruszyna p.. Bogusława
Mielczarka, którzy ufundowali nagrody.
Powołana przez TPK komisja konkursowa w składzie: p. Laura
Modrzewska, p. Mariola Górecka, p. Magdalena Matuszczyk,
p. Jacek Kamiński i p. Michał Nowakowski.

Zawodnicy walczyli o wysokie miejsca na podium dla swojej szkoły
oraz indywidualnie.
W klasyfikacji generalnej w kategorii szkół podstawowych:
I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Widzowie 25 punktów,
II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Kruszynie 11 punktów,
III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Lgocie Małej 10 punktów,
IV miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Jackowie
5 punktów.
W kategorii gimnazjum:
I miejsce zajęło Gimnazjów w Kruszynie 24 punkty,
II miejsce zajęło Gimnazjum w Widzowie 23 punkty.
W klasyfikacji indywidualnej uczniowie byli nagradzani dyplomami za
trzy pierwsze miejsca w każdej dyscyplinie sportowej. W klasyfikacji
szkół rozdano puchary, dyplomy oraz piłki, które z pewnością
odpowiednio zostaną wykorzystane w szkołach.
W programie obchodów Dnia Dziecka znalazł się także konkurs
plastyczny pt. „Zdrowa i bezpieczna szkoła” zorganizowany przez
Panią Anitę Gałkowską.
W konkursie uczestniczyły dzieci i młodzież szkolna w trzech
kategoriach:
uczniowie klas I - III ze szkół podstawowych,
uczniowie klas IV - VI ze szkół podstawowych,
uczniowie gimnazjum.
Kategoria Szkół Podstawowych klas I - III
I miejsce zajął zespół z Lgoty Małej, I miejsce zajął zespół z Widzowa,
II miejsce zajął drugi zespół z Widzowa.
Kategoria Szkół Podstawowych klas IV - VI
I miejsce w zajął zespół z Widzowa, I miejsce zajął zespół z Lgoty
Małej, II miejsce zajął drugi zespół z Widzowa.
Kategoria Gimnazjum
I miejsce zajęło Gimnazjum w Widzowie,I miejsce zajęło Gimnazjum
w Kruszynie.
Obchody Dnia Dziecka uświetniły występy artystyczne
uczniów. Rodzice i nauczyciele zorganizowali punkty ze
smakołykami, loterią fantową oraz sklepik. Najmłodsi mogli
skorzystać z pobytu na dmuchańcach.
Uczniowie mieli zapewniony dowóz w dwie strony, nad ich
bezpieczeństwem czuwali nauczyciele z poszczególnych szkół. Na
koniec uczestnicy zostali poczęstowani słodyczami, które Pani
Dyrektor zakupiła ze środków uzyskanych od sponsorów.
Więcej zdjęć oraz informacji z życia Gimnazjum
w Widzowie można obejrzeć i przeczytać na stronie internetowej:
http://www.gimnazjumwwidzowie.prv.pl.
+

W kategorii „dorośli” nagrody zdobyli:
I miejsce p. Marcin Perliński,II miejsce p. Magdalena Kruk,III miejsce
p. Agnieszka Drożdż.
W kategorii „uczniowie gimnazjów”: nagrody otrzymali:
I miejsce Ewelina Wróbel,II miejsce Aleksandra Krzypkowska,
III miejsce Kalina Zatoń
Wyróżnienie Olga Matyjaszczyk.
W kategorii „uczniowie szkół podstawowych”: nagrody zdobyli:
I miejsce Martyna Kowalska,II miejsce Krzysztof Walaszczyk,
III miejsce Klaudia Poroszewska
Wyróżnienie Magdalena Jasak.
Zdjęcia zgromadzone na konkurs pokazują zabytki, urocze nieznane
zakątki i znane ale pokazane oczami „artystów fotografików”.
TPK zorganizowało wystawę wszystkich nagrodzonych prac,
zrobiony zostanie album do Izby Pamięci.
+
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Maleńki punkt na mapie świata
Henryk Zatoń
Kijów - każdy biegnie myślą do stolicy Ukrainy, zwłaszcza
teraz gdy tak wiele dzieje się w Kijowie a świat z niepokojem śledzi
tamtejsze wydarzenia.
W moim sercu i mojej pamięci zakorzeniony jest inny Kijów- maleńka
wioska nad Wartą, w gminie Kruszyna na trasie między Częstochową
a Radomskiem. Ukryta wśród wielkich lasów , kiedyś należąca do
Książąt Lubomirskich. Ich pałac w Kruszynie zostaje powoli
odbudowywany.
W Kijowie n/ Wartą się urodziłem. A chociaż całe dorosłe życie
spędziłem poza Kijowem, w tym wiele lat w Stanach Zjednoczonych,
myślą wracam tam każdego dnia. Słyszę szum Warty, szum lasu,
zapach łąk , smak jagód leśnych i woń suszonych grzybów. Wracam
myślą do dobrych ludzi, do ich ciężkiej pracy ale i naturalnej radości
i poczucia humoru.
Dzisiaj jest tu oaza spokoju i dobrego wypoczynku daleko od
globalnej cywilizacji, w której musimy żyć, ale od której możemy
odpocząć w Kijowie nad Wartą.
Po 50 latach nieobecności w Kijowie, miałem zaszczyt rozmawiać
z wójtem gminy Kruszyna, Panem Bogusławem Mielczarkiem i jego
zastępcą Panem Zbigniewem Zasępą.
Byłem pod wrażeniem ich zaangażowania i osiągnięć lokalnych,
których symbolem jest piękny budynek Urzędu Gminy i wspaniała
szkoła a także możliwość dźwigania z ruin pałacu Lubomirskich.

Rowerem po Gminie Kruszyna
Halina Pruciak
W dniu 10.06.2007r. na terenie naszej
gminy odbył się I GMINNY RAJD
ROWEROWY „DOLINĄ WARTY”, który
miał na celu promowanie walorów
historyczno - krajobrazowych naszej
okolicy. Rajd rozpoczynał się w Kruszynie
i przebiegał traktem kijowskim z postojem
na Puchach (miejsce gdzie kiedyś była
osada). Mogliśmy obejrzeć kilkusetletnie
dęby i podziwiać piękno dorzecza Warty.
Trasa, którą pokonaliśmy liczyła 27 km.
W rajdzie wzięło udział 80 osób w różnym wieku, najmłodszy
z uczestników miał 5 lat. Zakończenie rajdu miało miejsce w Lgocie
Małej na placu OSP. Po trudach wyprawy na mecie dla uczestników

Umieszczenie kamiennego obelisku z napisem ,,Kijów” utrwala
istnienie i historię dumnego-jak pamiętam-rodzinnego Kijowa. Ufam,
ze wszyscy, których już tam nie ma , razem ze mną i gospodarzami
Gminy chcemy ocalić to miejsce od zapomnienia , zapraszać nadal
bociany , które ukochały to miejsce i od przeszło 75 lat budują tu
swoje gniazda.
A nade wszystko zapraszać Częstochowian
i Radomszczan do odpoczynku i głębokiego oddechu nieskażonym
powietrzem i ciszą ziemi kijowskiej.
+

czekała ciepła kiełbaska i wiele atrakcji oraz konkursów, w których
można było zdobyć ciekawe nagrody. Każdy uczestnik otrzymał
pamiątkową plakietkę. Impreza mogła się odbyć tylko dzięki
ogromnemu zaangażowaniu społeczeństwa i sponsorów a są nimi:
Urząd Gminy Kruszyna, Stowarzyszenie Młodzieży Wiejskiej „Nowe
Pokolenie”, Producent Opakowań Jednorazowych „Green Pack”,
Producent Obuwia „Lewski”, OSP w Lgocie Małej, Elektrownie
Wodne M. Maciejewski, Zakład Produkcji Drzwi „Korona”, Firma
„Alamentti”, A. i J. Zasępowie
kolekcjonerzy motocykli,
Stowarzyszenie „Razem na Wyżyny”, Radny Powiatu A. Wochal,
GOK w Mykanowie, Nadleśnictwo Gidle.
Organizatorzy poprzez zorganizowanie rajdu, chcieli stworzyć
tradycję aktywnego wypoczynku i myślę, że zostało to osiągnięte
ponieważ znalazło się dużo osób, które chcą zaangażować się
w organizację takich imprez.
Planuje się zorganizować rajd jesienny pod koniec września. Bliższe
informację będą umieszczone na stronie internetowej
http://www.kruszyna.com.
+

Rycerze z Wikłowa.
Iwona Knaś-Toll
Średniowieczny
rycerz to człowiek prawy,
mający swoje zasady
walczący w obronie
słabszych i nieustraszony.
Nie trzeba sięgać, aż do
średniowiecza by znaleźć
takich rycerzy w obecnych
czasach. Nieformalne
bractwo rycerskie zostało
z a ł o ż o n e p r z e z
absolwentów i uczniów
Gimnazjum w Kruszynie. To
grupa młodych ludzi
k i e r u j ą c y c h s i ę
szlachetnymi zasadami
i mających swoje głębokie
zainteresowania w historii
rycerstwa polskiego. Młodzi za własne pieniądze kupują uzbrojenie rycerskie, czytają literaturę
historyczną by poznać tajniki walk rycerskich. Choć są młodzi i nieśmiali to mam jednak
nadzieję, ze w przyszłości mieszkańcy Gminy Kruszyna będą mogli ich zobaczyć na festynach
czy innych imprezach lokalnych. By podziwiać ich zapaleńczą pasję i pokazy walk rycerskich. +
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