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Słowo wstępne,
Bogusław Mielczarek - Wójt Gminy

rodzy czytelnicy oddajemy dziś w Państwa ręce pierwszy numer nowego informatora gminnego. 
Biuletyn będzie wydawany przez Urząd Gminy w Kruszynie, co dwa miesiące, pod tytułem „Głos DGminy”. Będzie informował czytelników o wszystkich ważniejszych wydarzeniach lokalnych. 

Powołany został Zespół Redakcyjny spośród osób, deklarujących społecznie zapewnić informację lokalną dla 
mieszkańców, wypróbować swoje pióro, sprawdzić się w dziennikarstwie - choćby na najniższym na razie szczeblu.
Zdjęcia i skład komputerowy wykonują pracownicy Urzędu. Druk zlecamy profesjonalnej drukarni. 
Gazetka będzie rozprowadzana bezpłatnie, poprzez szkoły, biblioteki i inne podmioty, które zechcą podjąć się 
kolportażu.

A co znajdzie Czytelnik na łamach „Głosu Gminy”?
Po pierwsze, informację o działaniach organów gminy i innych podmiotów realizujących u nas swoje zadania.
Po drugie, stanowisko władz gminy w sprawach istotnych dla lokalnej społeczności oraz relacje z imprez kulturalnych, 
sportowych, ważniejszych wydarzeń i spotkań okolicznościowych, a także prezentację materiałów promujących 
miejscową tradycję, zwyczaje, historię okolicy, sylwetki ciekawych ludzi. Słowem: dla każdego  coś miłego. Zamiary są 
ambitne, ale życie pewnie je nieco skoryguje. Podstawowych założeń wydawnictwa pilnować będziemy wspólnie.
 Łamy gazetki dostępne będą dla czytelników. Nadesłane materiały i listy Redakcja zobowiązuje się wykorzystywać 
zgodnie z potrzebami pisma. 
Na początek informacja o przełomie, w ważnej dla gminy materii. Mianowicie, w Kruszynie chyba od zawsze istniał 
problem nie zagospodarowanych obiektów.  Dyżurnym tematem był temat pałacu albo grobowca Lubomirskich. Nas 
mieszkańców, bardziej bolały stojące pustką obiekty gospodarcze GS -u, SKR-u czy też zlikwidowanej RSP - bo 
całkiem niedawno tętniło tam życie, była praca, były podatki dla gminnego budżetu.
Długo trwały zabiegi o rewitalizację obiektów, o ich prawne udostępnienie  podmiotom chcącym i mogącym 
inwestować. Wydaje się, że zła passa została wreszcie przełamana. Plotka głosi, że klucz do odbudowy pałacu 
kruszyńskiego schowany był w rodzinnym grobowcu Lubomirskich. Gdy tylko  najlepszy w okolicy mistrz murarski 
przywrócił mu pierwotny wygląd, zaraz z innymi obiektami też się coś dziać poczęło. 
Sprzedana została Baza Obrotu Rolnego GS. Nowy właściciel jeszcze nie inwestuje, ale sądzić należy, że nie dopuści 
ostatecznej ruiny budynków, za które słono zapłacił.
Znalazł się wreszcie nabywca Zespołu Pałacowo-Parkowego. Park jest już prowizorycznie ogrodzony i całodobowo 
dozorowany przez  firmę ochroniarską z Krakowa. Nowi właściciele, polskie małżeństwo z Nowego Jorku, na razie na 
krótko odwiedzili swoją nową posiadłość. Zlecili zaprojektowanie i wykonanie przyłącza wodociągowego do 
zachodniej oficyny. Tam właśnie, na okres planowanego remontu, mieścić się mają pomieszczenia dla wykonawców
i ochrony. Kolejnym krokiem ma być budowa trwałego ogrodzenia, potem remont budynku głównego. W ciągu pięciu lat  
zabytek winien wrócić do dawnej świetności.
W odróżnieniu od swoich poprzedników, „nasi Amerykanie” wypowiadają się bardzo wstrzemięźliwie o przyszłych 
kierunkach zagospodarowania obiektu. Na pewno rezydencja  rodzinna, pewnie też agroturystyka, może rękodzieło 
artystyczne... W rozmowach dominuje niepokój o ubogą infrastrukturę; zwłaszcza o drogi, o  kanalizację, która 
przecież dopiero rodzi się w Widzowie.
Jest i druga jaskółka tegorocznej wiosny. Chlewnie RSP i otaczające je grunty zakupił poważny przedsiębiorca 
radomszczański. Teren został już ogrodzony, rozebrano niektóre obiekty. Odbudowano zasilanie
w energię elektryczną, uruchomiono nieczynną od lat studnię głębinową. Trwa adaptacja starej stodoły na halę 
produkcyjną  i budynku gospodarczego na zaplecze administracyjno-socjalne.  Ale i tej jaskółce próbowano już 
podciąć skrzydła. Pierwszej nocy po odbudowaniu linii energetycznej, skradziono 300 m przewodów i sporo narzędzi z 
budowy. Zdarzenie to wymusiło wprowadzenie  całodobowej ochrony.
- Tak oto Kruszyna wita tych, którzy chcą jej pomóc -  z wyrzutem mówi nowy właściciel obiektu. Spuściłem  głowę, 
przypomniał mi się zaraz rozszabrowany pałac. A obiektów pałacowych pilnują ochroniarze z Krakowa albo
z Radomska, choć nasi mieszkańcy bezskutecznie poszukują pracy. Odpukać, na razie takie przypadki oszczędziły  
Bazę SKR-u, gdzie od pewnego czasu funkcjonuje z powodzeniem stacja tankowania gazu oraz punkt sprzedaży 
materiałów budowlanych. Pozostał jeszcze jeden  kwiatek na tej łączce. To komunalny budynek starej szkoły. Jest 
pomysł, aby przenieść tu siedzibę Urzędu Gminy, Gminnego Zespołu Oświaty, Biblioteki Gminnej, Banku 
Spółdzielczego, Poczty. Wykonany został remont dachu. Jest opracowana kompletna dokumentacja budowlana na 
instalacje elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną, logistyczną i telefoniczną. Jest projekt nowej kotłowni, są 
niezbędne uzgodnienia i pozwolenie budowlane. Do zrealizowania tego zamiaru brakuje jedynie  pieniędzy. Ale o tym 
następnym razem. Pozostańmy z nadzieją, że znaleziony w starym grobowcu klucz,  do tych drzwi też będzie pasował.

A dziś składam serdeczne podziękowania Zespołowi Redakcyjnemu „Głosu Gminy” za cenną i odważną 
inicjatywę stworzenia lokalnego pisma. Myślę, że efekty pracy ambitnego Zespołu nie zawiodą naszych oczekiwań.
Nie mniej serdecznie dziękuję Paniom i Panom Radnym naszej gminy za  finansową podbudowę „Głosu Gminy”. Mimo 
trudnej sytuacji budżetu, Rada Gminy wyasygnowała skromną kwotę na specjalny program komputerowy i druk 
gazetki. Przyszło nam bowiem żyć w czasach, gdy bez pieniędzy najlepszy nawet pomysł nie może być zrealizowany,
a bez finansowego wsparcia wszelkie wysiłki okazują się bezowocne.
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odpowiedzi na liczne głosy mieszkańców naszego 
regionu, zacznie ukazywać się Głos Gminy. W Głównym inicjatorem powstania gazetki jest Wójt 

Gminy Kruszyna  Bogusław Mielczarek. 
Głos Gminy będzie czasopismem podejmującym ważne dla regionu 
tematy ekonomiczne, społeczne, kulturalne i oświatowe. Jako mała 
społeczność lokalna chcemy razem z mieszkańcami przeżywać ich 
radości i smutki, sukcesy i porażki. Pragniemy informować Państwa o 
ważnych wydarzeniach czy inicjatywach mających miejsce
w naszym środowisku.
 Jesteśmy małą wspólnotą, ale w tym tkwi nasza siła. Ta ,,mała 
ojczyzna” kształtuje obraz naszej codzienności i dlatego warto ją 
współtworzyć. 
Zapraszam wszystkich do współpracy w kreowaniu wizerunku naszej 
lokalnej gazetki.

Powołany zespół redakcyjny składa się z następujących osób:
1. Paweł Klekot - Redaktor Naczelny
2. Iwona Knaś  - Zastępca Redaktora Naczelnego
3. Anna Mrożek - Sekretarz Redakcji
4. Joanna Zasępa - Redaktor
5. Małgorzata Kluza - Redaktor
6. Marzena Żemejda - Przerada - Redaktor

+

Informacje z ostatniej  Sesji Rady Gminy
G. Olczyk

XIX Sesja Rady Gminy odbyła się w dniu 19 lipca br. W porządku 
obrad znalazły się między innymi: 

- zmiany do budżetu gminy,
- informacje o stanie dróg powiatowych w gminie.

Rada zaakceptowała przedłożony przez Wójta projekt ograniczenia 
wydatków w różnych działach budżetu, celem wygospodarowania 
dodatkowych środków na drogi. 
Posiadane dotychczas i uchwalone dodatkowo kwoty skoncentrowane 
zostaną na dwóch zadaniach: remoncie odcinka ul. Grabowskiej
w Bogusławicach i modernizacji ul. Antoniowskiej w Widzowie.

Obecni na Sesji przedstawiciele Starostwa - Wicestarosta Krzysztof 
Kubat i Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Zofia Kuśnierska - zasypani 
zostali przez radnych lawiną uwag i wniosków dotyczących stanu dróg 
powiatowych. Przyrzekli uwzględnić je na miarę posiadanych finansów. 
Zapowiedzieli także modernizacje drogi Zdrowa - Kruszyna, na razie odcinek 
długość 700 mb.

Ponadto Rada przyjęła informacje Wójta Gminy o działalności między 
sesjami oraz informacje o pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Podjęto także uchwałę o rozpoczęciu pracy związanych ze 
zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy oraz
o przystąpieniu Gminy Kruszyna do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

+
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Społecznej w Kruszynie przejmuje wypłaty:Świadczenia rodzinne od nowa
-  dodatków  z tytułu: &podjęcia przez dziecko naukiI. Organka
w szkole poza miejscem zamieszkania &wychowywania 
dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i kolejne Zasiłek rodzinny i dodatki przysługują, jeśli 
dziecko, -  zasiłki  pielęgnacyjne  z tytułu dochód netto rodziny za 2004 r. w przeliczeniu na osobę 
niepełnosprawności osobom posiadającym I gr. nie przekracza kwoty 504 zł, a gdy członkiem rodziny 
inwalidztwa, - zasiłki rodzinne osobom, które pracująjest dziecko niepełnosprawne kwoty 583 zł. Dochód 
u pracodawców zatrudniających mniej niż 20 rodziny dokumentuje się zaświadczeniem z Urzędu 
pracowników, - zaliczkę alimentacyjną przyznawaną Skarbowego. Ponadto niezbędnymi dokumentami są: 
osobom samotnie wychowującym dziecko, mającym nakaz płatniczy za 2004 rok lub zaświadczenie
zasądzone alimenty, w stosunku do których z  Urzędu Gminy potwierdza jące wie lkość 
prowadzona jest egzekucja komornicza. Wnioskigospodarstwa rolnego, akty urodzeń dzieci, 
o wypłatę w/w świadczeń należy składać w GOPS, zaświadczenia ze szkoły ponadgimnazjalnej.
terminie do 31 sierpnia br.                                             +Z dniem 1 września 2005 Gminny Ośrodek Pomocy 

VI Dożynki Powiatowe
J. Normont

W tym roku dożynki powiatowe odbędą się
11 września w Gminie Starcza. Tak,  jak co roku 
podczas uroczystości zostaną podsumowane wyniki 
konkursu Estetyczne zagospodarowanie zagrody 
wiejskiej. Zostaną również wręczone odznaczenia 
przodującym producentom rolnym.
Rozstrzygnięto już Gminny Konkurs na  Estetyczne 
zagospodarowanie zagrody wiejskiej, w którym udział 
wzięli: Mariola i Dariusz  Perlińscy z Lgoty Małej,  
Leszek Domagała także z  Lgoty Małej, Jolanta
i Piotr  Orzińscy z Wikłowa. Laureaci tego konkursu tj. 

z Widzowa,  Lidia i Ireneusz Kiełkowiczowie z Bab.Jolanta i Piotr  Orzińscy wezmą udział w Konkursie 
W uroczystościach dożynkowych planowany jest udział Powiatowym.
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lgocie Małej.             +W kategorii Przodujący Producent Rolny naszą Gminę 

reprezentować będą: Halina i Marek Szlęgowie

płynnych. Częste, choć niedopuszczalne przypadki to Śmierdzący problem
wylewanie ścieków wprost na glebę lub do rowów M. Tarnowski
melioracyjnych. Ilość związków toksycznych zawartych 
w ściekach ze zwykłego gospodarstwa domowego jest W dobie postępującej ekologizacji w każdej
wbrew pozorom duża i urozmaicona. Azot amonowy, z dziedzin przemysłowych i gospodarczych nie możemy 
związk i  fos foru ,  związk i  o rgan iczne oraz  zapominać o porządkach na własnych posesjach. 
zanieczyszczenia mikrobiologiczne - to stałe składniki Wywiązywanie się z tego typu obowiązków, wedle 
ścieków bytowych, przy normalnym użytkowaniu czysto rachunkowych danych, pozostawia wiele do 
szamba. Czemu więc stwarzać niebezpieczeństwo życzenia. Na terenie gminy Kruszyna tylko 66 % 
zatrucia siebie i swojej rodziny ?gospodarstw domowych posiada kosze na odpady 
Wywóz ścieków winien być prowadzony pojazdami do stałe, a w niektórych miejscowościach procent ten 
tego przystosowanymi i o udokumentowanym spada poniżej 50 % (a mianowicie w: Lgocie Małej, 
bezpieczeństwie sanitarnym. Na terenie gminy usługiTeklinowie, Babach, Łęgu, Kijowie). Osoby nie 
w tym zakresie świadczą:korzystające z tego typu usług tłumaczą się najczęściej 
1)REMONDIS  Sp. z o. o  tel. 362-72-30niewielką ilością odpadów, wynikającą z różnego 
2)WYWÓZ NIECZYSTOŚCI ORAZ PRZEWÓZ rodzaju „dzikiej” utylizacji, polegającej w szczególności 

ŁADUNKÓW  Wiesław Strach  tel. 365-91-17na: spalaniu odpadów z folii oraz plastiku w piecach 
3)SITA  Sp. z o.o.  tel. 361-60-71, 361-60-84kuchennych oraz c.o. Podczas takiego spalania 
4)SZOT JÓZEF  tel. 328-94-56,  0600552783odpadów, nadających się do recyklingu, powstaje wiele 
5)EKO-EXPRESS Jacek Frymus   tel. 0604153609silnie toksycznych substancji, nie wspominając o tym, 
6)SKR Suchojad  Andrzej  tel. 320-20-13że czynność ta niszczy przewody kominowe oraz 
Trzy pierwsze firmy posiadają koncesję także na wywóz pokrywa ich wnętrze powłoką, niemożliwą do usunięcia 
nieczystości stałychprzez szczotki kominiarskie.
Pamiętajmy, że obowiązki właścicieli w zakresie Długotrwałe spalanie odpadów może doprowadzić 
utrzymania czystości, podlegają kontroli. Brak kosza na nawet do znacznego zmniejszenia światła komina
odpady albo pokwitowania, dokumentującego wywóz i stwarza ryzyko zaczadzenia. Jeszcze gorzej 
ścieków, może znaleźć epilog w Sądzie Grodzkim.       +przedstawia się sytuacja w przypadku nieczystości 
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w drodze przetargu. Przekazanie placu budowyPrzyłącza wykonane  a wpłat brak
i rozpoczęcie prac nastąpiło we wrześniu 2004 roku. M. Żemejda-Przerada, Z. Zasępa
Planowany koszt całego zadania ma wynosić 
1.654.255,80 zł, z czego: ze środków własnych:  Zbliżają się do końca prace I etapu inwestycji, 
549.127,89 zł, z dotacji Unii Europejskiej w ramach jaką jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
programu SAPARD: 827.127,89 zł, z wpłat z przyłączami i przepompowniami ścieków w Widzowie, 
mieszkańców wsi Widzów: 278.000 zł. Ogólna kwota realizowanej przy udziale środków Unii Europejskiej
zebranych wpłat mieszkańców wynosi: 180.650 zł w ramach programu SAPARD. W ramach tego zadania 
(wpłaciło 107 osób). Pełne wpłaty  tj. 2.000 zł, uiściło 69 zostanie wykonane: 3629 m sieci kanalizacji sanitarnej 
osób, do wnoszenia opłat nie przystąpiło 36 osób, a 34 
osoby opóźnia wpłaty. Jednakże do zapłaty pozostaje 
suma 97.350 zł. Dotychczasowa realizacja wpłat 
przebiega z opóźnieniem, mimo że większość przyłączy 
została wykonana. Dla zapewnienia płynnego 
realizowania inwestycji, której termin zakończenia 
przewidziany jest na dzień 30.09.2005r., Urząd Gminy 
zmuszony był zaciągnąć kredyt. W związku z tym, 
Urząd Gminy apeluje o jak najszybsze dokonywanie 
wpłat. Pracownicy urzędu prowadzą rozmowy
z mieszkańcami Widzowa, w wyniku których ustalane 
są dogodne terminy wpłat, potwierdzane następnie 
aneksami do zawartych umów. Zainteresowani 
informowani są także o możliwości zaciągnięcia na ten 
cel niskooprocentowanego kredytu (6,85 % w skali 
roku) w Banku Spółdzielczym w Kruszynie.
Na dzień dzisiejszy stan robót przedstawia się 

grawitacyjnej, 204 m sieci kanalizacji sanitarnej 
następująco: została wykonana cała tłoczna 

tłocznej, 139 szt. przyłączy kanalizacyjnych,
kanalizacja i przepompownie. Pozostało do wykonania 

3 przepompownie ścieków. Wykonawcą robót jest firma 
250 m sieci kanalizacyjnej i 22 przyłącze. Część 

HYDRO  MONTEX Sp. z o.o. z Częstochowy, wybrana 
kanalizacji została już odebrana, w związku z tym 
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przebadał jak największą powierzchnię użytków rolnych Wapnowanie gruntów
swojego gospodarstwa, gdyż wówczas ma możliwość J. Normont
skorzystania z większej dotacji. 
W kwietniu Okręgowa Stacja Chemiczno-RolniczaRolnicy posiadający użytki rolne, zaliczane do 
w Gliwicach odebrała od rolników z terenu gminy 300 kwaśnych i bardzo kwaśnych, mogą skorzystać
prób gleb do przeprowadzenia analizy na zawartość pH, z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
P O , K O, Mg. Wyniki badań są do odebrania2 5 2Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przy 
w Urzędzie Gminy, pok.10.zakupie wapna nawozowego. Dotacja może wynieść do 
W dniu 04.07.2005 roku przeprowadzone zostało 90 % kosztów zakupu a  przysługuje nabywcom,
postępowanie przetargowe dotyczące wyboru w których gospodarstwie udział gleb o pH  5,5 
dostawcy nawozu wapniowo-magnezowego dla przekracza 50 % powierzchni użytków rolnych. Z dotacji 
rolników z terenu gminy Kruszyna. Do udziałumogą korzystać jedynie gospodarstwa posiadające 
w postępowaniu zgłosiły się dwie firmy. Wybrano firmę gleby bardzo kwaśne lub kwaśne (stan ten 
Górnicze Zakłady Dolomitowe S.A. z Siewierza gdyż potwierdzony musi być aktualną analizą kwasowości). 
cena zaoferowanego przez oferenta wapna wynosi Corocznie wapnowaniu podlegać może 1/4 powierzchni 
37,00 zł/t + 3% VAT( dla porównania drugi oferent gleb. Rolnik może otrzymać dotację tylko na 3 Mg 
określił cenę na kwotę 43,00 zł/t + 3% VAT). Przewiduje wysianego wapna na 1 hektar, bez względu na to, że 
się, że dostawa wapna będzie zrealizowana w miesiącu zgodnie z zaleceniami wysiał na 1 hektar np. 4,5 Mg 
wrześniu.                                                                     +wapna. W  związku z tym wskazane byłoby, aby rolnik 

Generalna klasyfikacja zawodów wygląda następująco: Gminne zawody strażackie
1. Bogusławice, 2. Jacków, 3. Lgota Mała, 4. Łęg,P. Włodarczyk
 5. Widzów, 6.Kruszyna. 
Tradycyjnie, nagrodą dla zwycięskiej drużyny był W niedzielne popołudnie, 26 czerwca 2005r. 
puchar. Wszystkie startujące jednostki otrzymały odbyły się kolejne gminne zawody sportowo-pożarnicze 
pamiątkowe dyplomy oraz skromne nagrody pieniężne.o puchar Wójta Gminy. Tak, jak w roku poprzednim obie 
W tegorocznych zawodach szczęście opuściło ekipę konkurencje - sztafetę pożarniczą z przeszkodami
gospodarzy. Awaria motopompy przyczyniła się do i ćwiczenie bojowe - rozegrano na boisku sportowym
zajęcia ostatniego miejsca w klasyfikacji generalnej.    +w Kruszynie.
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Wniosek pobiera się w Urzędzie Gminy - pok. nr 1.Wymieniajmy dowody
Do wniosku należy dołączyć:A. Mrożek
!2 aktualne fotografie (dowodowe),
!odpis skrócony aktu urodzenia (osoby ubiegające sięUrząd Gminy  przypomina, iż ustawa z dnia 12 
 o wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy),września 2002 roku wprowadza obowiązek wymiany 
!odpis skrócony aktu małżeństwa i posiadany dowodów osobistych wydanych przed 1 stycznia 2001 
dokument tożsamości,roku w następujących terminach:
!opłatę za dowód  30 zł (płatne w kasie Urzędu Gminy  ! do dnia 31 grudnia 2005 dowody osobiste wydane
pok. nr 6. Kasa czynna od poniedziałku do piątkuw latach 1981-1991,
w godzinach od 7.30 do 12.00).                                   +! do dnia 31 grudnia 2006 wydane w latach 1992-1995,

! do dnia 31 grudnia 2007 wydane w latach 1996-2000.

jednak nie wystarczyć do zakwalifikowania obiektu do Scalamy grunty
finansowania. W ramach wspomnianego konkursu, B. Mielczarek
na jwyże j  punk towana jes t  w łaśn ie  l i czba 
w n i o s k o d a w c ó w,  d l a t e g o  w  o b u  w s i a c h  W dniu 29 czerwca br. w remizie OSP w Lgocie 
przeprowadzone zostanie dodatkowe zbieranie Małej odbyło się zebranie uczestników scalenia obiektu 
podpisów popierających  scalenie. Wobec tego apeluję Lgota Mała  Teklinów. Pani Olszewska-Bąk - Naczelnik 
do zainteresowanych rolników o maksymalne poparcie Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Gruntami 
wniosku. Każdy podpis może zadecydować o dalszym Starostwa Powiatowego w Częstochowie odczytała 
losie scalenia.postanowienie  Starosty  Częstochowskiego
Nie kryję, że Gmina też ma nadzieję na bezpośrednie o wszczęciu postępowania scaleniowego w obrębach 
korzyści. Ponad 90 ha gruntów komunalnych i Skarbu geodezyjnych Lgota Mała i Teklinów.
Państwa, poszatkowanych na kilkaset działek, może Wybrana została Rada Scalenia, której przewodniczy 
wreszcie przybrać formę większych kompleksów, wtedy sołtys z Lgoty  pan Henryk Domagała. Jego zastępcą 
łatwiej będzie o nabywcę lub dzierżawcę.jest pani Anna Lampa  sołtys z Teklinowa. Ponadto
Jeżeli zakwalifikujemy się do scalenia, prace w skład Rady wchodzą: Ireneusz Błasiak, Ryszard Maj, 
geodezyjne będą trwały ok. dwóch lat. W wyniku tej Anna Musiał, Leszek Perkosz, Krystyna Pluta, 
operacji każde gospodarstwo ma szansę poprawić Kazimierz Szlęg i Jacek Śpiewak. Tym samym 
rozłóg swych gruntów i strukturę użytków. zakończony został etap prac przygotowawczych do 
Współudziałowcy gruntów mogą przy okazji uzyskać ważnej operacji przebudowy ustroju rolnego w dwóch 
zniesienie współwłasności, bez konieczności opłacania sąsiadujących ze sobą wsiach.
geodety. Lasy i działki siedliskowe nie podlegają Nie oznacza to jeszcze stuprocentowej pewności, że 
scalaniu.scalenie będzie przeprowadzone. Decyzja podjęta 
W ramach zagospodarowania poscaleniowego zostanie po zakwalifikowaniu obiektu do finansowania 
przewiduje się utwardzenie dróg transportu rolnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego. 
oraz renowację urządzeń melioracyjnych. Grunty Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs, w ramach 
uczestniczące w scaleniu, zostaną zwolnione z podatku którego o środki ubiegają się cztery wsie
rolnego na okres jednego roku.w województwie m.in. Skrzydlów w gminie Kłomnice
Urząd Marszałkowski w Katowicach opracowuje już i Dąbek w gminie Dąbrowa Zielona. 
program scaleń na lata 2007  2013. Sygnalizowaliśmy, Spośród 391 właścicieli nieruchomości rolnych
że taka potrzeba istnieje w Bogusławicach, Jackowie-w Lgocie i Teklinowie, o scalenie wnioskuje 173 osoby. 
Babach i Widzowie. Jednak o tym, czy te wsie znajdą się Liczebnie jest to mniej niż połowa, ale wnioskujący 
w wojewódzkim programie scaleń, winni wypowiedzieć gospodarują na 55,7% użytków rolnych, co jest 
się w swoim czasie zainteresowani właściciele wystarczającą przesłanką do wszczęcia postępowania 
gospodarstw  rolnych.                                                  +scaleniowego. Skromna ilość wnioskujących może 
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niektórym osobom zostały wysłane zawiadomienia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, zaś ci, 
o możliwości przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej. którzy nie przyłączą swoich nieruchomości do sieci 
Kilka osób już Odprowadza ścieki do zbiorowej kanalizacyjnej, będą zobowiązani do wykonania 
kanalizacji, są to: Marianna i Czesław Musiałowie, przyłącza kanalizacyjnego na własny koszt, w ciągu 6 
Wiesław i Krystyna Szlęgowie oraz Stanisława Woldan. miesięcy od zakończenia budowy inwestycji. Opłata 
Skorzystają mieszkańcy, którzy przyłączą się adiacencka stanowi zwrot  części  kosztów 
wcześniej, gdyż do końca roku nie będą pobierane wybudowania urządzeń kanalizacyjnych. Jej wysokość 
opłaty za ścieki odprowadzane kanałem. wynosi 50% różnicy wartości nieruchomości przed 
W s tosunku  do  osób ,  k tó re  n ie  u iszczą  wybudowaniem kanalizacji a wartością nieruchomości 
zadek la rowanych wp ła t ,  zos tan ie  pod ję te  po jej wybudowaniu.                                                     +
postępowanie, mające na celu wymierzenie opłat 
adiacenckich, zgodnie z art. 144 ustawy z 21 sierpnia 
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Wróbel, który jest również zawodnikiem klubu Tu się gra o Puchar Wójta 
sportowego w KruszynieI. Knaś
Dla rozgrzania i dodania ducha walki sportowcom Tym hasłem dn. 10.06.2005r o godz. 10.00 
zatańczył zespół taneczny ,,Atomówki” z Gimnazjumrozpoczął się już czwarty Turniej Piłki Halowej
w Kruszynie.  Dziewczęta pięknie wymachiwały biało-o ,,Puchar Wójta Gminy Kruszyna”. W rozgrywkach 
niebieskimi pomponami, co jeszcze bardziej dodało uczestniczyli uczniowie ze wszystkich szkół 
imprezie sportowego uroku. podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy. 
W pierwszej części turnieju, rozgrywki rozpoczęli Uroczystego otwarcia imprezy sportowej dokonał Wójt 
uczniowie ze szkół podstawowych. Młodzi sportowcyGminy Kruszyna Pan Bogusław Mielczarek, dyr Szkoły 
wystąpili w  barwach swoich szkół. Po trudnychPodstawowej w Kruszynie Pani Krystyna Flis oraz dyr 
i emocjonujących rozgrywkach nastąpiło ostateczne Gimnazjum w Kruszynie Pan Paweł Klekot. W swoich 
rozstrzygnięcie turnieju  w kategorii młodziki. I tak:

I miejsce Szkoła Podstawowa w Kruszynie 
II miejsce  Szkoła Podstawowa w Lgocie Małej
III miejsce  Szkoła Podstawowa w Jackowie 
IV miejsce Szkoła Podstawowa w Widzowie 

Drugą cześć turnieju rozpoczęły rozgrywki drużyn
z Gimnazjum w Kruszynie i Widzowie. Każde 
gimnazjum  mogło  zgłosić do turnieju dwie drużyny. 
Gimnazjaliści rozegrali cztery mecze co ostatecznie 
wyłoniło zwycięzców. I tak:

I miejsce Gimnazjum w Kruszynie 
II miejsce Gimnazjum w Widzowie 
III miejsce Gimnazjum w Widzowie.

Po skończonych rozgrywkach wszyscy sportowcy udali 
się na mały poczęstunek. Uroczystego wręczenia 

przemówieniach gospodarze turnieju życzyli młodym nagród  dokonała Sekretarz Gminy pani Anna Mrożek.  
sportowcom gry bezpieczniej i zgodnej z zasadami fair Koniec imprezy został zamknięty przez taneczny zespół 
play. “Atomówki”.                                                                  +

Podczas Turnieju sędziował p. Arkadiusz 

Uczniowie kl. III Gimnazjum w Kruszynie
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Uroczyste zakończenia roku szkolnego

We wszystkich placówkach oświatowych dnia 
24 czerwca 2005r. odbyły się zakończenia roku 
szkolnego 2004/2005 poprzedzone udziałem dzieci
i młodzieży we mszach świętych w kościołach 
parafialnych. W każdym przedszkolu i każdej szkole 
miały miejsce uroczyste akademie i rozdanie świadectw 
za najlepsze wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz 
udział w konkursach olimpiadach, zawodach 
sportowych i artystycznych.

Najlepsi uczniowie ze wszystkich szkół z terenu 
gminy w nagrodę za najlepsze wyniki w nauce pojechali 
na jednodniową wycieczkę do Wrocławia. Zobaczyli: 
“Panoramę Racławicką, Ogród Zoologiczny i Ostrów 
Tumski”.

                     +

w rodzinie przekroczył 316 zł na osobę. Bez rozpatrzenia Stypendia i zasiłki przyznane
pozostawiono 4 wnioski, ze względu na nie doręczenie A. Bednarek
wymaganych dokumentów.
Łącznie za miesiąc maj i czerwiec br. wypłaciliśmy Powołana przez Wójta Gminy Komisja 
uczniom 12.796 zł. Termin składania wniosków Stypendialna rozpatrzyła w miesiącu maju br.
stypendialnych na rok szkolny 2005/2006 upływa195 wniosków o stypendia i zasiłki szkolne. Przyznano 
15 września 2005r.stypendia dla 158 uczniów, po 34,40 zł lub 60,20 zł 

          +
miesięcznie oraz dwa zasiłki po 215 zł.
Odmownie załatwiono 31 wniosków gdzie dochód

Głos GminyOświata



Dzień Matki w Lgocie Małej Koncert dla Mam w Widzowie
Z. Rorat S. Kapłan M. Linek R. Pruciak

W dniu 25.06.05r. w Szkole Podstawowej w Lgocie 22 maja 2005 roku, w sali OSP odbył się uroczysty 
Małej zorganizowana została akademia na cześć koncert z okazji Dnia Matki. Zorganizował go dyr SP
wszystkich matek. Uczniowie klasy I recytowali B. Tylikowski wspólnie z nauczycielami i  Radą 
wiersze, śpiewali piosenki dla mam, natomiast starsi Rodziców Szkoły Podstawowej w Widzowie. 
uczniowie (klasy IV- VI ) recytowali wiersze, które sami Oprócz części artystycznej zorganizowano kiermasze
napisali. Akademia była niezwykle ciekawa, radosna, z technicznymi i plastycznymi pracami dzieci i słodkim 
a wiersze bardzo ładne. poczęstunkiem. Było też stoisko z fantami oraz wystawa

i sprzedaż kwiatów balkonowych. Oprawę muzyczną 
Dominika Piasecka  klasa IV całej uroczystości  przygotował pan Zdzisław Łapeta. 
„Wiersz dla mojej mamy” Przy pięknie udekorowanej sali uczniowie dziękowali 

swym mamom poezją, piosenką i tańcem. Koncert 
Moja mama jest kochana . rozpoczęła grupa dzieci z Przedszkola w Widzowie. 
Jest kochana już od rana. Dużą atrakcją był również występ indywidualnych par 
Ja ją bardzo, bardzo lubię ale boję się czasem, że ją tanecznych uczniów naszej szkoły  Na zakończenie 
zgubię. wszyscy uczniowie podarowali swoim mamom kwiaty
Bo moja mama to takie jasne słońce gorące. i własnoręcznie zrobione upominki. 
Ja wiem, że mnie kocha Całość imprezy przypieczętowała mini dyskoteka, na 
lecz czasem przeze mnie szlocha. której dzieci bawiły się razem ze swoimi mamami. 
( I ja ją też, dlatego układam wiersz ) Wszyscy byli szczęśliwi i zadowoleni, a mamy dumne ze 
Więc życzę by była uśmiechnięta swoich pociech.

             +nie tylko w dniu swego święta.
Zrobię jej laurkę i narysuję dużą chmurkę.
(Oraz piękny, żółty kwiat pomoże mi narysować brat).
Cieszę się, że moją mamę mam
bo jest najlepsza ze wszystkich mam!                          +

plastyczny zatytułowany „Inspiracje z wyobraźni”. Gminny Dzień Dziecka
W turnieju piłki nożnej zwyciężyli uczniowie Szkoły E. Łęgowik
Podstawowej w Kruszynie. W skoku w dal najlepsze 
okazały się dziewczęta z Gimnazjum w WidzowieOd kilku lat w kalendarz imprez i uroczystości 
i Szkoły Podstawowej w Kruszynie. Rozgrywki tenisa Gimnazjum w Widzowie wpisane są obchody święta 
stołowego zakończyły się sukcesem chłopcównajmłodszych, czyli Dnia Dziecka. Aby tradycji stało się 
z Gimnazjum w Widzowie.zadość, również w tym roku przy wsparciu Urzędu 
W  konkursie plastycznym uczestnicy zostali podzieleni Gminy, zorganizowano dla wszystkich dzieci
na cztery kategorie wiekowe: przedszkolaki, uczniowie i młodzieży szkolnej z gminy Kruszyna Dzień Dziecka. 
klas I-III i IV-VI, oraz gimnazjaliści. W tym konkursie Celem imprezy było propagowanie zdrowego
puchary trafiły do:
- Szkoły Podstawowej w Lgocie Małej  kl. I- III,
- Szkoły Podstawowej w Kruszynie  kl. IV- VI,
- Gimnazjum w Widzowie.
Najmłodsi  otrzymali w nagrodę piłki rekreacyjne.
Po zakończeniu imprezy zawodnicy udali sie na słodki 
poczęstunek. Nad przebiegiem imprezy czuwali: p. mgr 
D. Przybek  dyrektor Gimnazjum w Widzowie oraz 
nauczyciele i rodzice.

i trzeźwego stylu życia, a najlepszym sposobem na to 
jest uprawianie sportu. 
W programie znalazły się liczne zawody sportowe, 
m.in. turniej piłki nożnej, tenisa stołowego, skoki w dal 
dziewcząt, oraz konkurencje sprawnościowe dla 
najmłodszych uczestników zabawy. Równolegle
z zawodami sportowymi odbywał się konkurs                                                                                       +

Oświata
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Oświata

i pedagogicznych. Uczniowie również mieli okazję Uczniowie z Widzowa i Lgoty Malej
wykazać się samodzielnością i umiejętnością 

na „Zielonej Szkole” współżycia w grupie.
S. Kapłan,  M. Rutkowska, R.  Pruciak  Nauka w plenerze pomogła dzieciom lepiej zrozumieć 

funkcjonowanie otaczającego świata. Dzieci wędrowały 
Uczniowie Szkoły Podstawowej z Widzowa i Lgoty górskimi szlakami, zjeżdżały kolejką linową, zwiedzały 
Małej w dniach 30.05. do 3.06.2005r. Uczestniczyli muzea, uczyły się góralskiej gwary, rozgrywały mecze. 
w „Zielonej Szkole” w Białym Dunajcu. Tę formę nauki Wiele emocji dostarczyło wszystkim spotkanie z panem 
i wypoczynku zastosowaliśmy po raz pierwszy. Adamem Małyszem i wspólne zdjęcie. Dużą frajdą było 
Zarówno „Zielona Szkoła”, jak i dni poprzedzające też codzienne śpiewanie piosenek. 
wyjazd były dla nauczycieli czasem dodatkowych zajęć Pamiątką z pobytu na „Zielonej Szkole” są dyplomy, 
i wzmożonego wysiłku związanego z przygotowaniem prace plastyczne, widokówki, fotografie i nowe 
i prawidłowym przebiegiem całej imprezy. Był to dla przyjaźnie.                                                                   +
nauczycieli sprawdzian z umiejętności organizacyjnych 

Młodość- trzeźwość
J. Zasępa

Mam nadzieję, że biesiada stanie się tradycją naszej Pod takim hasłem odbył się w niedzielę - 6 czerwca 
szkoły i spotkamy się ponownie za rok - mówi Krystyna 2005r., w Szkole Podstawowej w Kruszynie Drugi 
Flis - dyrektor SP w Kruszynie.Gminny Przegląd Piosenki Biesiadnej. Na spotkanie 

przybyli goście  zaproszeni przez p. Dyrektor, Radę 
Pedagogiczną i Radę Rodziców. 
Jako pierwsza na scenie wystąpiła Orkiestra Dęta 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie pod batutą 
pana Andrzeja Powroźnika. Dla przybyłych gości 
zaśpiewali również uczniowie z okolicznych szkół
i przedszkoli. Młodzi artyści oceniani byli przez jury
w czterech grupach wiekowych: przedszkola, szkoły 
podstawowe - klasy I-III i IV - VI oraz gimnazja.
Laureatami najmłodszej grupy wiekowej zostały 
"Wesołe Nutki" z Jackowa, z klas I-III  zwyciężył zespół 
"Jackowiaczki" ze SP w Jackowie,  IV-VI Karolina 
Mikke i zespół "Dzwonki" ze SP w Lgocie Małej.
W kategorii najstarszej pierwsze miejsce wyśpiewała 
Paulina Janus, uczennica  Gimnazjum w Widzowie. 
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i statuetki. 

                                                                                      +
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mogliśmy poczuć życie prawdziwego marynarza. “Zielona Szkoła” SP w Kruszynie
Były też inne atrakcje: zawody sportowe, konkursy J. Zasępa
plastyczne, dyskoteka, ognisko z pieczeniem kiełbasek 
oraz konkurs na najładniejszą budowlę z piasku. 30 kwietnia 2005r. sprzed budynku Szkoły 
Po dziewięciu dniach pobytu wróciliśmy z dodatkowym Podstawowej w Kruszynie, odjechał autokar z grupą 
bagażem pełnym doświadczeń i nowych przeżyć.uczniów do  Sarbinowa, miejscowości leżącej nad 

Morzem Bałtyckim. Chociaż długa podróż przebiegała 
sprawnie była trochę męcząca. 
Nad bezpieczeństwem dzieci czuwali nauczyciele: 
Joanna Zasępa, Marcin Woldon oraz Włodzimierz 
Wasiak, który okazał się także wspaniałym 
przewodnikiem. 
W czasie pobytu nie było czasu na nudę. Kierowniczka 
„Zielonej Szkoły” Pani Krystyna Flis zorganizowała 
wiele pieszych wypraw i wycieczek autokarowych. 
Zwiedziliśmy: Mielno, Gąski, Darłowo, Koszalin, 
Ustronie Morskie, wioskę rybacką-Chłopy, Kołobrzeg 
oraz w drodze powrotnej Toruń. Będąc w Kołobrzegu 
płynęliśmy statkiem „Pirat”. Kołysząc się na 
wzburzonych falach Bałtyku przez kilkanaście minut 

+
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Kultura

pamiątek historycznych (także z II wojny światowej), Zjazd TPK
obrazów przedstawiających różne miejsca KruszynyM. Kluza, P. Klekot
i jej okolic. Są również: grafiki, fotografie, rzeźby, obrazy, 
albumy, książki, odznaczenia, dokumenty historyczne, 12 czerwca 2005r. odbył się coroczny zjazd 
militaria upamiętniające naszą historię.Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny. Spotkanie odbyło się 
TPK będzie współpracować ze wszystkimi urzędamiw budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
i stowarzyszeniami społecznymi w Kruszynie. Przed rozpoczęciem obrad wystąpiły 
w zależności od aktualnych problemów kulturalnychdzieci ze Szkoły Podstawowej w Kruszynie. W pięknych 
i społecznych Kruszyny.strojach przeuroczo przedstawiły inscenizację opartą 
Najbliższe plany TPK to przede wszystkim ,,szperactwo na baśni Hansa Christiana Andersena - „Calineczka”. 
historyczne” i gromadzenie pamiątek, popularyzowanie Wśród zaproszonych gości i sympatyków TPK byli: Wójt 
piękna regionu kruszyńskiego, zorganizowanie G m i n y  K r u s z y n a - B o g u s ł a w  M i e l c z a r e k
konkursu fotograficznego oraz wystawy zbiorów TPK. i Przewodniczący Rady Powiatu-Wiesław Bąk.
W najbliższym czasie planowana jest wystawa starych Pan Wiesław Bąk życzył Towarzystwu owocnej pracy
fotografii, upamiętniających nasz region. Przypomnimy i zapału w dalszej efektywnej pracy na rzecz ratowania 
sobie naszych przodków ich stroje i  obyczaje.oraz upamiętniania zabytków i historii Kruszyny.
TPK liczy na współpracę wszystkich środowisk. Następnie Pan Bogusław Mielczarek przedstawił 
Zapraszamy do aktywnego współdziałania!działania inwestycyjne gminy, wspomniał 

+
o prowadzonych rozmowach, dotyczących Kompleksu 
Pałacowo-Parkowego. Wójt Gminy poinformował 

Biblioteka w Kruszynie poleca na zebranych, że Kruszyna będzie miała wkrótce własny 
herb, flagę i pieczęć. wakacje

R. Włodarek
Na tegorocznym zjeździe wybrano nowe władze 
TPK. Katarzyna Grochola  ,,OSOBOWOŚĆ ĆMY” 
Skład Zarządu :   W życiu liczy się tylko miłość… Wszystko inne 
1.Kluza Małgorzata - prezes, zawodzi. Najnowsza powieść Katarzyny Grocholi. 
2 Klekot Paweł - zastępca prezesa, Ośmioro przyjaciół. Niby znają się jak łyse konie… 
3 Zasępa Joanna - sekretarz, Niby? Bo cierpią, błądzą, potykają się i upadają, zanim 
4.Błaszczyk Małgorzata - skarbnik, po omacku dojdą do najoczywistszej prawdy  że w życiu 
5 Kowalski Zenon - członek, liczy się tylko miłość i tylko ona pozwala dokonać 
6. Wasiak Włodzimierz - członek, właściwych wyborów.
7.Włodarczyk-Peszke Agnieszka - członek Wojciech Kuczok  ,,GNÓJ”
8.Bodanka Edmunda - honorowy członek Zarządu. Literacka Nagroda Nike 2004. Znakomity debiut i jedna 
Skład Komisji Rewizyjnej : z najciekawszych książek ostatnich lat. O przemocy,
1 Gajosek Renata - przewodnicząca, o toksycznych związkach, o ludziach, którzy są sobie 
2.Perlińska Ewa - sekretarz, obcy, chociaż żyją    w jednym domu. Powieść jest 
3.Moderski Jędrzej - członek, jednym z najbardziej wstrząsających utworów
4.Frymus Iwona - członek, w polskiej literaturze współczesnej. 
5.Woldon Tadeusz - członek. Dan Brown ,,KOD LEONARDA DA VINCI”
Towarzystwo Przyjaciół Kruszyny istnieje od 1986r. Dan Brown to pisarz numer jeden na świecie w gatunku 

literatury sensacyjnej. W swojej bardzo kontrowersyjnej 
książce umiejętnie łączy mistyfikację, teorie spiskowe
z erudycją    i talentem do konstruowania piętrzących 
się intryg i licznych zagadek. Bohaterem powieści jest 
wykładowca uniwersytecki Robert Langdon.  Czy  zdoła 
rozwikłać tajemnicę, ujść pogoni bezlitosnego zabójcy     
i dotrzeć do szokującej prawdy? Przeczytaj koniecznie!

Biblioteka w Kruszynie czynna jest :
Poniedziałek - środa  od 9,00 do 17,00;
Czwartek  od 8,00 do 16,00;
Piątek  od 9,00 do 17,00.

+

W 2006r. będzie obchodzić jubileusz 20-lecia. 
Członkowie TPK - to mieszkańcy całej Polski
i przedstawiciele różnych zawodów. Łączy ich miłość do 

,,Karol-człowiek, który został papieżem”Kruszyny i chęć promowania rodzinnych stron. Celem 
działalności Towarzystwa jest inicjowanie i współudział 

Uczniowie Gimnazjum w Kruszynie mieli przyjemność w realizacji przedsięwzięć zmierzających do 
obejrzenia w częstochowskim kinie ,,Cinema” filmuupamiętnienia i propagowania Kruszyny, a także jej 
o największym Polaku papieżu. Warto obejrzeć film , historii  oraz chęć włączenie się w nurt współczesnego 
który  jeszcze bardziej przybliża nam naszego jej życia .
ukochanego Ojca Świętego Jana Pawła II.Towarzystwo Przyjaciół Kruszyny posiada Izbę Historii. 

+Mimo skromnego pomieszczenia zebranych jest wiele 
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Biesiada w Kruszynie
Rozgrywki o Puchar Wójta

SP w Jackowie na “Zielonej Szkole” 

Dzień Matki w Widzowie

Gminny Dzień Dziecka w Widzowie

Festyn w Jackowie

Imprezy SzkolneImprezy Szkolne

Uczniowie SP w Widzowie i Lgocie Małej
na spotkaniu z A. Małyszem

Uczniowie SP w Kruszynie na “Zielonej Szkole”



26 czerwca - boisko sportowe w Kruszynie


