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Przeorane...
Bogusław Mielczarek - Wójt Gminy

Wieś polska od wieków 
kultywuje tradycję miłości do 
ziemi-żywicielki. Wiadomo: 
„Placówka”, wóz Drzymały, 
śmierć Boryny i jak tylko 
zapamiętałem - starannie, 
bardzo starannie uprawiony
i skrzętnie zaorany najmniejszy 
spłachetek roli, wykoszona 
każda łączka, miedza czy grobla.

Wydawa łoby  s ię ,  że  
okrutna ekonomika już dawno 
rozwiała ten sentyment. Od lat 
różnie dzieje się z opłacalnością 
w rolnictwie. W gminie, zawsze 
uważanej za rolniczą, tylko 5% 
l u d n o ś c i  u t r z y m u j e  s i ę
z rolnictwa. Prawie jak w 

mieście!
Pozostało, co najwyżej kilkadziesiąt towarowych gospodarstw 

rolnych. Z perspektywą na rozwój jeszcze mniej. Większość „posiadaczy 
ziemskich” to hobbyści, dokładający do mini-gospodarstw z innych źródeł.  
Ale ziemię ciągle kochamy.

A oto przykład: od lat gmina próbuje poprawić stan dróg śródpolnych. 
Są utwardzane tłuczniem, czasem destruktem asfaltowym, zdarza się że 
emulsją. Co roku przybywa kilometr, czasem dwa lub trzy, a nawet - jak po 
scaleniu gruntów - kilkanaście. Łatwiej dojechać do własnej działki, do 
oddalonej kolonii lub samotnej zagrody.

Działania takie są wspomagane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Gruntów Rolnych. Niestety, lekkie nawierzchnie są łatwe do uszkodzenia. 
Zwłaszcza gdy niefrasobliwie korzysta z nich ciężki sprzęt rolniczy.
A widujemy zaorane skarpy, pobocza drogowe, a nawet doświadczalne 
obsiewanie szutrowej nawierzchni. Zboże wrasta w jezdnię ul.. Ogrodowej
w Lgocie, wylegnie na drogę do Jamna, nie da się do końca skosić przy drodze 
w Babach.

Czym kieruje się rolnik uprawiając pas drogowy? Może chęcią 
uniknięcia płacenia podatku z 20 m gruntu? Chyba nie, bo przecież V kl. i tak 
ustawowo zwolniona jest z podatku rolnego. Może głód ziemi znany z dalekiej 
przeszłości? Ale obok odłoguje spora łata ziemi, a w dalszym sąsiedztwie też 
takich nie brak. Ślepa i bezrozumna miłość do ziemi? W tę też trudno uwierzyć 
obserwując dewastację niezłych gruntów przez wykopy, śmieci czy nielegalny 
zrzut ścieków.

W czasach mojej młodości mawiano: „wspólnego nie ruszaj bo nie 
tuczy”. Tylko wtedy polna droga była naprawdę wspólna. Jej przejezdność 
trzeba było samemu zapewnić, w formie szarwarku, a później czynu 
społecznego.

Dziś to już tylko sprawa gminy. No może jeszcze jakiegoś Funduszu
o którym mało kto słyszał.
Ustawodawca jakby przewidując dzisiejsze obyczaje, już dawno zapisał
w Kodeksie Wykroczeń:
„art.100. Kto: 
1) zaoruje lub w inny sposób niszczy pas drogowy,
3) uszkadza rowy, skarpy albo samowolnie rozkopuje drogę publiczną
podlega karze grzywny ...”

Szanowni Rolnicy, rolnicy i „rolnicy”!
W dobie przemian strukturalnych w rolnictwie, jeszcze długo ziemi uprawnej 
nikomu nie braknie. Pozwólcie więc, by gmina czy powiat budowały dla Was 
drogi transportu rolnego, a nie zajmowały się poszukiwaniem sprawców 
bezmyślnych uszkodzeń. Albo naprawianiem tego co długo winno wszystkim 
służyć.   +
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Informacje urzędowe

w Kruszynie,Uchwały Rady Gminy Kruszyna podjęte 
- Nr XVI/99/08 w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki 

na Sesji w dniu 29 września 2008r odpadami” dla Gminy Kruszyna,
Grażyna Olczyk - Nr XVI/100/08 w sprawie utworzenia Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Lgocie Małej,
- Nr XVI/96/08 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy, - Nr XVI/101/08 w sprawie zmian do budżetu gminy 
- Nr XVI/97/08 zmieniająca uchwałę Nr XIII/72/08 Kruszyna na rok 2008, 
Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie - Nr XVI/102/08 w sprawie ustalenia wysokości 
zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży  
będących w zakresie zadań własnych gminy, Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub 
- Nr XVI/98/08 zmieniająca uchwałę Nr XIII/71/08 szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową 
Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie Straż Pożarną lub gminę.         +
nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
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Mikołaja Reja 8, 97-500 Radomsko za cenę brutto Sprawozdanie z działalności Wójta
197.015,58 zł. Przewidziany termin realizacji inwestycji do 

w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 04.10.2008 r.
W  r a m a c h  p o r o z u m i e n i a  z  P o w i a t e m  27.06.2008r. do dnia 28.09. 2008r.

Częstochowskim na wspólne finansowanie remontu Grażyna Olczyk
nawierzchni w technologii nakładek bitumicznych na drogach 
powiatowych zrealizowano następujące prace: W związku z przejściem przez teren naszej gminy 
1. DP nr 1025 S Kruszyna – Baby – Jacków wykonano trąby powietrznej w dniu 15 sierpnia br. otrzymaliśmy pomoc 
nakładkę na długość 1350 mb przy dofinansowaniu gminy od Wojewody Śląskiego w kwocie 563.471 zł. Ponadto 16 
55.599,18 zł.jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego 
2. DP nr 1002 S DK-1 – Łęg – DK-1, 1510 mb – gmina zadeklarowało swoją pomoc w wysokości 208.500 zł.
dofinansowała kwotę 50.000,00 zł oraz Wspólnota Wsi Łęg Zarządzeniem Nr I/B/6/08 z dnia 31 lipca 2008 
również 50 tyś zł.dokonano przeniesień między innymi w dziale oświata. 
3. DP nr 1004 S w m. Kruszyna ul. Kościelna, wykonano Przeniesiono środki w wysokości 5.000 zł na remont
długość 590 mb przy dofinansowaniu gminy w kwocie  w szkołach i zakupy komputerowe.
44.400,82 zł. Łącznie Gmina Kruszyna przeznaczyła na Na  wyda t k i  zw iązane  z  akc j ą  pomoc  
remont dróg powiatowych 150.000,00 zł, Wspólnota Wsi Łęg poszkodowanym w skutek przejścia żywiołu przeniesiono 
50.000,00 zł  a Powiatowy Zarząd Dróg  314.194,04 zł.  20.000 zł z rezerwy na zarządzanie kryzysowe (na zakup 

W dniu 01 września 2008 roku podpisano umowęplandek, folii, paliwa).
z „Mediatech” Paweł Wieczorek na wykonanie dokumentacji Zarządzeniem Nr I/B/9/08 z 29 sierpnia 2008r 
projektowo - kosztorysowej przebudowy skrzyżowania dróg dokonano:
gminnych Nr 694001 S i Nr 694231 S z droga powiatową1. zwiększenia dochodów i wydatków:
Nr 1025 S w miejscowości Kruszyna. Koszt wykonania a) 16.500zł – refundacja z Urzędu Marszałkowskiego na plac 
projektu wynosi  35.000,00 zł brutto. Termin opracowania zabaw w Teklinowie,
dokumentacji  - do dnia 22 grudnia 2008 r.b) 5.060zł – refundacja wynagrodzeń z PUP na zatrudnienie 

W dniu 17 lipca 2008 roku zawarta została umowaosób w ramach robót publicznych,
z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo - Handlowym c) 12.528zł – dotacja od Wojewody na zaliczkę alimentacyjną. 
”MAXDROGI” Longin Karczewski na wykonanie ewidencji 2. zmniejszenia  dochodów i wydatków:
dróg gminnych dla których Gmina Kruszyna jest zarządcą- 13.800zł dotacja na zasiłki stałe z opieki społecznej
o długości około 60 km. Koszt wykonania niniejszej 3. przeniesiono w dziale drogi:
dokumentacji wyniesie 16.470,00 zł brutto. Termin wykonania a) 147.000 zł na przebudowę ul. Księżycowej  i Pocztowe
do dnia 10 grudnia 2008 r.w Kruszynie ,

Wykonano jednostronne utwardzenia pobocza b) w obrębie rozdziału 70005 z zakupu usług pozostałych 
drogi gminnej ul. Kościuszki w m. Kruszyna na długości 400 przeniesiono 3.000 zł na zakupy materiałów potrzebnych do 
mb i szerokości 0,6 m z destruktu asfaltowego własności przystosowania pomieszczeń dla potrzeb GZO w ośrodku 
wykonawcy oraz wykonana została   naprawa uszkodzonego zdrowia,
przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości c) 8.000 zł w strażach z usług pozostałych na remont silnika 
Kruszyna . Koszt w/w/ robót wyniósł 5.856,00 zł.OSP Jacków

Prywatny  Zakład Usług Drogowych Eugeniusz d) 5.000 zł z rezerwy ogólnej na wycenę szkód po przejściu 
Minda w ramach zawartej umowy wykonał naprawę trąby powietrznej,
nawierzchni z wykorzystaniem tłucznia kamiennego na e) 7.659 zł na podatek od nieruchomości przypadający od  
następujących odcinkach dróg gminnych:oczyszczalni ścieków,
1. ul. Ogrodowa w Bogusławicach na długości 140 mb,f) 5.860 zł na wyłapywanie bezdomnych psów do schroniska
2. ul. Okrężna w Bogusławicach na długości 130 mb, W przetargu na zadanie p.n. „Modernizacja
Zakres robót obejmował: ścinanie poboczy wraz– remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Baby
z usunięciem  nadmiaru ziemi, równanie i zagęszczanie o długości 1000,0 m”, wzięły udział 4 firmy. Wybrano ofertę 
podłoża, podbudowa z tłucznia kamiennego gr. ok. 10 cm, najkorzystniejszą Prywatnego  Zakładu Usług Drogowych 
zagęszczenie podbudowy, utwardzenie frezem wyjazdu z ul. Eugeniusz Minda ul. Kościuszki 3, 42-282 Kruszyna za cenę 
Ogrodowej na ul. Grabowską. Koszt tych robót wyniósł brutto 104.563,30 zł.
6.466,00 zł brutto.W przetargu na zadanie p.n. „Remont – przebudowa 

W dniu 16.06.2008 r. zawarta została umowaul. Pocztowej i ul. Księżycowej w Kruszynie”, wzięły udział
z  Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ELKOM” Sławomir 3 f irmy. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę 
Kopacki ul. Częstochowska 22A, 42-270 Witkowice na Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. ul. 
opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
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w ilości 15 szt. dla rozbudowy sieci i urządzeń br. został naruszony istnieje konieczność dodatkowego 
energetycznych dla potrzeb oświetlenia drogowego na podparcia konstrukcji dachu. W związku z powyższym 
terenie gminy Kruszyna, do dnia dzisiejszego nie została opracowany został projekt techniczny i kosztorys 
zrealizowana. Koszt wykonania dokumentacji – 36.600 zł dodatkowych robót.
Termin wykonania następujących projektów upłynął w dnu 15 Podpisano umowę w dniu 03 września 2008 roku
września 2008 r. z Zakładem Remontowo Budowlano Instalatorskim „BUDO

Trwają negocjacje z ENION GRUPA TAURON S. A. -MAX” Spółka Jawna Radosław Marks, Piotr Marks na 
Rejon Dystrybucji Częstochowa Teren ul. Mirowska 24 wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę części 
Częstochowa dotyczące zawarcia umowy na dzierżawę trybun przy boisku piłki nożnej w Widzówku na istniejącym 
słupów z odpłatnością 1,50 zł brutto miesięcznej opłaty za wale ziemnym. Za wykonanie niniejszych robót wykonawca 
każdy wydzierżawiony słup. otrzyma wynagrodzenie w wysokości 46.897,66 zł brutto. 

Zawarta została umowa z  z Przedsiębiorstwem Termin wykonania do dnia 15 października 2008 r.
Wielobranżowym „GUN” Marek Gałkowski na udział Przeprowadzona została inwentaryzacja płyt 
w pracach komisji do spraw szacowania strat w budynkach azbestowo-cementowych w miejscowości Bogusławice
uszkodzonych w wyniku działania żywiołu „trąby powietrznej” i Kruszyna na budynkach  uszkodzonych w skutek trąby 
w miejscowości Bogusławice i Kruszyna. Wynagrodzenie powietrznej.
rzeczoznawców biorących udział w pracach Komisji wyniesie Złożone zostały dwa wnioski  do WFOŚiGW
4.880,00 zł. w Katowicach pod nazwa „Naprawa szkód w środowisku 

Wykonano bramy garażowe stalowe (blacha spowodowanych klęską żywiołów – sprzątanie odpadów po 
trapezowa powlekana) dwuskrzydłowe w ilości 2 sztuk dla trąbie powietrznej z dnia 15.08.2008r”. – kwota dotacji  
strażnicy OSP Jacków. Za wykonanie wykonawca firma 60.906,81zł. oraz „demontaż i utylizacja płyt azbestowo
handlowo-usługowa „MAX” otrzymał wynagrodzenie -cementowych z budynków uszkodzonych w skutek trąby 
w wysokości 8.000,00 zł brutto. Montaż zakupionych bram  powietrznej” – kwota dotacji  149.400zł.
kosztował dodatkowo 1.500,00 zł brutto. W dniach 24-26 lipca br na terenie naszej gminy 

Wykonano zgodnie z umową zawartą w dniu 13 została zorganizowana nieodpłatna objazdowa zbiórka elekt 
sierpnia 2008 r. z Zakładem Stolarstwo – Dekarstwo rozłomu. Zebrano łącznie 2010kg złomu.
Budowlane Kustal Jan roboty: wymianę orynnowania na Przeprowadzono rokowania z właścicielami działki 

2budynku OSP w Widzowie oraz wymianę orynnowania 435/2 o pow. 83 m , która wchodzi w pas drogowy
i pokrycia papą pomieszczenia przylegającego do remizy. ul. Księżycowej w Kruszynie.  Ustalono, że gmina wykupi tą 
Materiały do wykonania przedmiotu zamówienia zostały nieruchomość.
zakupione przez Gminę natomiast za roboty zapłacono kwotę Prowadzone są negocjacje dotyczące zamiany 
1.000,00 zł. gruntów z  właścicielką działki o numerze 5786 - pow. 0,2307 

Podpisano umowę w dniu 24 lipca 2008 roku ha  położonej przy ul. Szkolnej w Lgocie Mała na działkę 
z Zakładem Stolarstwo Domagała Krzysztof na wykonanie stanowiącą mienie gminne o numerze 5431 i pow. 0,0750 ha 
drzwi dwuskrzydłowych drewnianych z naświetlem przy ul. Ogrodowej w Lgocie Małej.
zabudowanym oraz ich montażu w budynku strażnicy OSP W dniu 01 sierpnia br. wystąpiliśmy do Wydziału 
Lgota Mała. Za realizację niniejszego zamówienia Geodez j i ,  Ka r tog ra f i i ,  Ka tas t ru  i  Gospodark i  
wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 3.000,00zł. Nieruchomościami Starostwa Powiatowego o założenie 
Termin wykonania do dnia 29 października 2008 r. ksiąg wieczystych dla 56  działek obręb Jacków. 

Podpisano umowę w dniu 27 sierpnia 2008 roku Nieruchomości te gmina przejęłaby w trybie art. 13 ustawy
z Zakładem Ogólno – Budowlanym Adam Zbień na z dnia 19.10.1991r. o zagospodarowaniu nieruchomości 
wykonanie remontu dwóch pomieszczeń w garażu OSP rolnych.(Dz. U. z 1995r. Nr 57 poz. 299 z późn. zm.) Są to 
Kruszyna. Zakres robót obejmuje: skucie tynków w miejscach tereny upraw polowych i tereny łąk i pastwisk.
zawilgoconych i odpadających, wykonanie obudów ścian Na dzień 30 października 2008r. godz. 900 
i sufitów płytą gipsowo-kartonową, pomalowanie dwóch ogłoszono pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
pomieszczeń farbą emulsyjną. Materiały niezbędne do nieruchomości zabudowanej położonej w Babach 41. 

2wykonania przedmiotu zamówienia zostaną zakupione przez Powierzchnia nieruchomości 1900m , cena wywoławcza 
Gminę natomiast wykonawca za roboty otrzyma 216.668 zł.( wartość budynków – 189.940 zł).
wynagrodzenie w wysokości 1.500,00 zł. Termin wykonania Na dzień 30 października br. rozpisane są również 
do dnia 15 października 2008 r. przetargi ustne nieograniczone na grunty rolne w Babach tj.: 

Przeprowadzony został przetarg oraz wykonano już - działki nr 608/1 o pow. 0,40 ha położonej przy drodze 
rozbiórkę budynków stanowiących własność gminy Kruszyna powiatowej Kruszyna- Zdrowa. Cena wywoławcza 3.450,00 
położonych przy ulicy Kościuszki 1 w Kruszynie, tj. dawnej zł, 
siedziby Urzędu wraz z budynkiem gospodarczym złożyły - działek nr 235/2, 236/1, 236/2 o łącznej pow. 0,30 ha (łąka ze 
oferty 4 firmy. zbiornikiem wodnym) położonej przy drodze gminnej
Jako najtańszą wybrano ofertę nr 4 tj. P.P.H.U. „POLMAX” o nawierzchni asfaltowej,
Jan Polaczek z ceną 24.034,00 zł brutto, podpisanie umowy - działek nr 904, 378, 905 o łącznej pow. 0,38 ha (użytek rola
nastąpiło w dniu 29 sierpnia 2008 roku. Termin wykonania w kl. IVa i IVb) położonych za działką zabudowana która jest 
rozbiórki do dnia 09 października 2008 r. Do dnia dzisiejszego przedmiotem przetargu  pisemnego nieograniczonego.
wykonano już wszystkie prace, zadanie czeka na odbiór, Od 10 września 2008r. wyłożony jest do publicznego 

W powtórzonym przetargu na zadanie p.n. „Remont wglądu plan zagospodarowania przestrzennego sołectw: 
dachu budynku remizy OSP w Bogusławicach”, wzięły udział Kruszyny, Bogusławic, Łęgu-Kijowa, Widzówka, Pieniek 
2 firmy . Szczepockich.  Zainteresowani mogą zapoznawać się z nimi. 
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Zakładu Remontowo W ostatnim dniu wyłożenia odbędzie się publiczna dyskusja 
Budowlano Instalatorskiego „BUDO-MAX” Spółka Jawna  za .W spotkaniu udział wezmą projektanci planów. 
cenę brutto 80.979,37 zł. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu Publiczna dyskusja odbędzie się w Urzędzie Gminy w dniach:
11 sierpnia 2008 r. Przewidziany termin realizacji inwestycji - 02 października 2008r. (czwartek) o godz. 14.00 – plan 
do dnia 10.10.2008 r. sołectwa Kruszyna,
Z uwagi, iż dach w wyniku działania żywiołu w dniu 15 sierpnia - 06 października 2008r. (poniedziałek) o godz. 14.00 – plan 

Informacje urzędowe
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sołectwa Łęg-Kijów, - SP Lgota Mała – malowanie 1.714 zł, zakupiono kosiarkę
- 08 października 2008r. (środa) o godz. 14.00 – plan i fax 750 zł,
sołectwa Bogusławice, - SP Widzów – remont wejścia do szkoły 8.140 zł, wymiana 
- 09 października 2008r. (czwartek) o godz. 14.00 – plan instalacji elektrycznej 1.200 zł, malowanie 1.805 zł, zakup 
sołectwa Widzówek i Pieńki Szczepockie. komputera 700 zł,  zmywarki 1500 zł oraz stolików 1.000 zł,

Nieużytkowany od 1,5 roku lokal o powierzchnii - Gimnazjum Kruszyna – malowanie 2.615 zł,
2 - Gimimnazjum Widzów – wymiana instalacji elektrycznej 67,70 m , w Ośrodku Zdrowia w Kruszynie wynajęto na 

1.000 zł, malowanie 3.112 zł, zakup mebli kuchennych 1.060 siedzibę Gminnego Zespołu Oświaty.
3 zł i wzmacniacza 1.100 zł,Lokatorka mieszkania przy ul. Kmicica 10 m  złożyła 

- Przedszkole Kruszyna – wymiana opraw oświetleniowych wypowiedzenie umowy najmu na lokal mieszkalny.
4.636 zł, okna 5.800 zł, malowanie 1.100 zł,W sprawie wynajmu tego mieszkania są złożone 2 wnioski.
- Przedszkole Lgota Mała – wykonanie chodnika 6.000 zł, Wyremontowano dach na budynku mieszkalnym 
malowanie 990 zł,wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
- Przedszkole Widzów – remont łazienki 4.260 zł, remont w Kruszynie przy ul. Północnej 10. Remont polegał na 
kuchni i instalacji elektrycznej 1.620 zł, malowanie 997 zł, położeniu nowej warstwy papy. Roboty wykonano we 
meble 3.300 zł, zakup kuchni 1.350 zł.własnym zakresie w ramach robót publicznych.

15 września upłynął termin składania wnioskówZakończone zostało zadanie pn. „Budowa placu 
o stypendia szkolne. Wpłynęły 73 wnioski, decyzje zostaną zabaw w miejscowości Teklinów na działce nr 972. W dniu
wydane do 15 października br.2 września na konto Gminy wpłynęła dotacja Urzędu 

Do Kuratorium Oświaty w Katowicach złożony Marszałkowskiego na przedmiotowe zadanie. Kwota całego 
został wniosek o dofinansowanie podręczników dla 38 zadania 33.114,05 a kwota dofinansowania 16.500 zł.
uczniów klas 0-III na łączną kwotę 5.460 zł.Podjęte zostały działania mające na celu 

Z dniem 1 października br. w Urzędzie Gminy  postawienie placu zabaw dla dzieci w Wikłowie. Podpisana 
uruchomiony jest punkt konsultacyjny dla osób  została z Nadleśnictwem Gidle umowa użyczenia gruntu na 
uzależnionych od alkoholu oraz członków i rodzin. Punkt czas nieokreślony. Plac zabaw będzie usytuowany na część 

2 czynny będzie 2 godziny w tygodniu tj. we wtorki od 8.00 do działki nr 785/3 (500 m ). Urządzenia zabawowe będą 
11.00. Również od dnia 1 października zatrudniony jest zamontowane w październiku przez Przedsiębiorstwo 
psycholog, który obejmie swoją działalnością placówki Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „BILPOL” z Chorzowa.
oświatowe na terenie gminy.Mimo, iż w tym roku nie odbyły się Dożynki 

Odbył się konkurs na realizację zadań publicznych Powiatowe laureaci wyłonieni w Gminnym Konkursie 
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.„Estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej” oraz 
Na realizację tych zadań Gmina przeznaczyła kwotę 16.000 „Przodujący producent rolny” zostali zaproszeni na Sesję 
zł. Do konkursu przystąpiły  trzy stowarzyszenia działające Rady Powiatu i tam wręczone zostały nagrody i wyróżnienia. 
na terenie gminy. Komisja konkursowa dokonała Nasi laureaci to P. Krystyna Wrzosek zam. Kruszyna oraz
następującego podziału:P. Nawrot Ignacy z synami Arkadiuszem i Sławomirem.
1. Klub Sportowy z Widzowa – 8.000złDokonane zostały uzupełnienia i wyjaśnienia 
2. Klub sportowy z Kruszyny – 5.500złwniosków złożonych w ramach RPO Województwa 
3. Stowarzyszenia „Młode Pokolenie” z Lgoty Małej 2.500 zł.Śląskiego: „Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna 
Głównym kryterium była dotychczasowa współpracaobejmująca miejscowości Jacków i Baby” i „Rozbudowa sieci 
z naszym samorządem, udział środków własnych, kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca miejscowości 
doświadczenie w realizacji zadań.Widzów i część Teklinowa” oraz  „Przebudowa i rozbudowa 

W miesiącu sierpniu i wrześniu 2008 r. do GOPS przychodni lekarskiej przy ulicy Kmicica 10 w Kruszynie”.
wpłynęło  320 wniosków o wypłatę zasiłków rodzinnych.Wnioski te przeszły ocenę formalną i zostały przekazane do 
W miesiącu wrześniu rozpatrzono 164 wnioski i wypłacono oceny merytorycznej,
kwotę 82.365 zł. Pozostałe wnioski dotyczą rodzin, które Na wyniki oceny formalnej oczekuje wniosek „Budowa Sali 
posiadają gospodarstwo rolne i rozpatrzone zostanągimnastycznej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową 
w miesiącu październiku. Dopiero w dniu 22.09.2008r. istniejącej infrastruktury przy Szkole Podstawowej
ukazało się obwieszczenie Prezesa Urzędu Statystycznego w Widzowie”.
w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracyW ramach robót publicznych zatrudnionych jest
w indywidualnych gospodarstwach rolnych. 5 osób w tym dwie kobiety, którzy w minionym okresie czasu 

Od 1 października br GOPS będzie realizował wykonali następujące roboty: wykaszanie poboczy dróg, 
ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. wymiana pokrycia dachowego na przystankach, 
Obecnie do GOPS wpłynęło 15 wniosków.uzupełnienie brakujących szczebli w ławkach, wykoszenie, 

Podobnie jak w każdym miesiącu we wrześniu odkrzaczanie oraz usunięcie z cieku w Kruszynie zamulenia 
GOPS wypłacił:itp. roboty porządkowe.
1. świadczenia pieniężne z pomocy społecznej tj. zasiłki stałe, Przedłużono na kolejne 5 lat kadencję dyrektorów 
okresowe, celowe dla 35 rodzin na łączną kwotę 13.000 zł, Szkoły Podstawowej w Kruszynie i Jackowie a po uzyskaniu 
2. sfinansował koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty powołano na 
2 mieszkańców w kwocie 2.657 zł.stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Widzowie 
Ponadto sfinansowano koszty pogrzebu 1 mieszkańca Panią Iwonę Zatoń.
naszej gminy w kwocie 3.498 zł. Awans zawodowy nauczycieli: 2 nauczycieli 

Od miesiąca września wszystkie szkoły rozpoczęły zdobyło stopień nauczyciela kontraktowego, 1 mianowanego 
dożywianie dzieci. Obecnie tą formą pomocy objętych jest 65 a 5 zostało nauczycielami dyplomowanymi.
dzieci i liczba dzieci jest mniejsza niż w poprzednim roku Remonty i zakupy sprzętu w placówkach w okresie 
szkolnym. Miesięczny koszt dożywiania stanowi kwotę 2.800 wakacji:
zł. i finansowany jest w 40% ze środków  własnych i w 60% ze - SP Kruszyna – malowanie 1.278 zł, zakup ksero – 5.000 zł,
środków z dotacji.         +- SP Jacków – siatka 3.103 zł, okna 4.174 zł, wykładzina na 

korytarz 3309 zł,
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Po złożeniu przysięgi przez pierwszoklasistów Pan Wójt i Pani Witamy nowy rok szkolny
Dyrektor życzyli wszystkim radości i sukcesów w nowym roku Aleksandra Kołaczkowska
szkolnym.         +

Po wakacyjnej przerwie znów zadzwonił dzwonek.
O godzinie 9.00 cała społeczność szkolna z uśmiechem na 
twarzy, uroczyście ubrana zgromadziła się w kościele na Mszy 
Świętej. Przedszkolaki i pierwszaki z dumą przynieśli swoje 
plecaki, które zostały poświęcone.
O godzinie 10.00 nauczyciele, uczniowie i rodzice przeszli do 
szkoły na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2008/2009.
Po krótkiej przemowie Pani Dyrektor Danuty Kulińskiej 
uczniowie klasy IV przypomnieli nam, że 1 września to także 
rocznica wybuchu II wojny światowej. Przygotowali na tą 
okazję krótki montaż słowno - muzyczny upamiętniający te 
tragiczne chwile sprzed 69 lat.
Tego dnia najmłodsi uczniowie zostali pasowani na 
pierwszoklasistów. W tym szczególnym dla nich dniu gościli
u nas: Pan Wójt B. Mielczarek i Pani A. Bednarek.

Niecodzienne spotkanie
Renata Włodarek, Joanna Zasępa

26 września 2008 roku w Szkole Podstawowej w Kruszynie odbyło się spotkanie z autorką książek dla dzieci - Panią 
Barbarą Gawryluk. Pisarka przybyła do szkoły w ramach akcji „Literackie fanaberie raz jeszcze” Ta największa w regionie impreza 
miała promować czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Organizatorem spotkania 
była Biblioteka Śląska. 
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I-III. Najmłodsi przygotowywali się na to 

spotkanie dwa tygodnie. Pani 
Gawryluk spędziła z dziećmi 60 
m i n u t .  O p o w i a d a ł a
o bohaterach swoich książek
i przeżywanych przez nich 
przygodach. Pytań do pisarki 
było dużo. Dzieci chciały 
wiedzieć: skąd czerpie pomysły 
na pisanie książek, którą 
książkę napisała pierwszą, jak 
to się stało, że została pisarką, 
czy trudno jest pisać książki. 
Pani Gawryluk opowiedziała 
uczniom również trochę o sobie. Mieszka i pracuje w Krakowie. Jest absolwentką 
filologii szwedzkiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od lat pracuje jako tłumaczka

i dziennikarka radiowa. Jest autorką cyklicznej audycji “Książka na szóstkę”, poświęconej literaturze dla dzieci. To właśnie od 
najmłodszych czytelników wie, że “książka dla dzieci przede wszystkim powinna być wesoła, pogodna i pełna humoru”. 
Na zakończenie spotkania uczniowie wręczyli pisarce bukiet kwiatów, a w zamian dostali autograf.                              +

obrazy zamków dla potomnych. Zamki stanowią świadectwo Lekcje w galerii
przeszłości i cywilizacji narodu polskiego.Magdalena Kowalczyk, Jolanta Gorzelak
Malarzy XIX-wiecznych owych zamków łączyła wspólna pasja 
podróżowania ze szkicownikiem w ręku. Sprawiało im to Uczniowie podziwiali wystawy czasowe „Zamki na 
niewątpliwie wiele przyjemności, a uczniom dało szansę ziemiach Ukrainy i Polski” z kolekcji grafiki Lwowskiego 
oglądania dziś tego, co budziło ich zachwyt i podziw.Muzeum Historycznego.
Uczniowie obejrzeli również wystawę poplenerową Prezentowane na wystawie prace XIX-wiecznych artystów, 
współczesnych malarzy z Jabłecznej, Wysokiej Zdrójudostępnione przez Lwowskie Muzeum Historyczne, ukazują 
i Białowieży, takich jak: Jolanta Betnerowicz, Ewa Ciszewska, nie tylko wizerunki zabytków. To także emocje autorów 
Zdzisław Wiatr, Stanisław Brylski, Jagoda Jaszkowska, zamknięte w rysunku, wyraz miłości i podziwu dla piękna ziemi 
Bogusław Piasecki .Na obrazach malarze uwiecznili miejsca ojczystej. 
dzikie, dziewiczą naturę. Drugi aspekt, to uwiecznione Uczniowie zobaczyli zamki na Ukrainie: w Buczaczu, 
wspaniałe cerkwie, których drewniane słoje i pokruszone Zasławiu, Trembowoli, Haliczu oraz zamki w Polsce:
mury opowiadają tajemnicze historie sprzed wielu lat i wieków. w Krasiczynie, Olesku i Czorsztynie.
Jedne są surowe inne połyskują kolorem i złotem. Wszystko to Tacy graficy jak Napoleon Orda, Maciej Bogusz-Stęczyński, 
zatopione jest w zieleni okazałych wiekowych drzew. Czas się Emanuel Krombach, Alfred Kamienobrodzki potrafili utrwalić 
tu nagle zatrzymał, ale nic nie umknęło uwadze artystów.       +
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Uhonorowana za wzorową pracę
Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Lgocie Małej

20 października 2008 r. Pani 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lgocie 
Małej mgr Wanda Krawczyk za pracę 
pedagogiczną i kierowniczą została 
uhonorowana Medalem Komisj i  
Edukacj i  Narodowej.  Uroczyste 
wręczenie wyróżnienia odbyło się w Sali 
Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach.

Serdecznie gratulujemy swojej 
Pani Dyrektor, jesteśmy z Niej dumni. 

Uważamy, że w pełni zasługuje na ten zaszczyt. 
Gratulujemy!!!         +

Ucz się, ucz....
Joanna Zasępa

Dwa miesiące nauki w nowym roku szkolnym 
2008/2009 już za nami. Wrzesień jest zawsze okresem 
wzmożonego wysiłku pracowników oświaty, którzy, aby 
zapewnić sprawne funkcjonowanie szkół czas ten 
poświęcają sprawom organizacyjnym i programowym. 
Również uczniowie musieli zmobilizować się, aby po 
dwumiesięcznym wypoczynku powrócić do 
obowiązków szkolnych. 
W tym roku do przedszkoli uczęszcza 131 dzieci, do 
szkół podstawowych 332, a do gimnazjów 200. 
Zachęcamy do zdobywania wiedzy i życzymy samych 
dobrych ocen.           +

sportowego w Rędzinach. Nasi uczniowie rozegrali 2 mecze:Ogromne sukcesy naszych uczniów w 
z rudnikami i z Redzinami. W obu przypadkach zremisowali 

Gimnazjadzie powiatu częstochowskiego. 1:1 – pozwoliło im to zakwalifikować się do finałów - nasza 
Magdalena Chrząstek drużyna uplasowała się tutaj na 1-wszym miejscu. Finały 

odbędą się w kwietniu. W składzie zespołu zagrali:
Zgrany zespół i wyjątkowe umiejętności naszych Bramkarz: Krystian Stępień, Kapitan: Mateusz Poroszewski, 

młodych gimnazjalistów (blisko połowę drużyny stanowili Zawodnicy: Góra Mateusz, Ościk Mateusz, Koźmiński Kacper, 
chłopcy z klasy I) zaowocowały zwycięstwem w  eliminacjach Biecek Sebastian, Perliński Michał, Wilk Łukasz, Stacherczak 
do rozgrywek piłki nożnej chłopców. W rozegranym meczu Patryk, Perliński Krystian, Rębiś Bartłomiej, Jabłoński Michał.
z drużyna chłopców reprezentujących gimnazjum z Kłomnic Życzymy powodzenia w dalszych rozgrywkach
nasi uczniowie zdobyli 2 gole wygrywając 2:1 – zdobyli tym i zdobywania kolejnych bramek!         +
samym 1-wsze miejsce i zakwalifikowali się do półfinałów, 
które odbyły się 8 Października br. na boisku klubu 

Ten pokaz niekonwencjonalnych lekcji spotkał się z niezwykłą Dzień Edukacji  Narodowej
aprobatą nauczycieli i uczniów.Justyna Milejska-Cień

?„Przepraszamy Was za wszystko,co się stało, co się stanie,
Za fryzurę i za wygląd, bo gorąco Was kochamy...”

Tymi słowami 
uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. 
P o w s t a ń c ó w  
S tyczn iowych  i  
G imnaz jum im .  
B o h a t e r ó w  
W r z e ś n i a  w  
Kruszynie wyrazili 
w d z i ę c z n o ś ć  
nauczycielom w 
dniu ich święta.
14 października to 

Ukoronowaniem uroczystości, związanych z tym 
od dłuższego czasu 

świętem było spotkanie nauczycieli i pracowników wszystkich 
Dzień Edukacji Narodowej obchodzony na pamiątkę 

placówek oświatowych w Urzędzie Gminy Kruszyna.
powstania Komisji Edukacji Narodowej w 1773 r. Jest to więc 

Gospodarzami uroczystości byli: Wójt Gminy Kruszyna
święto nie tylko nauczycieli, ale wszystkich pracowników 

– Bogusław Mielczarek, Zastępca Wójta- Zbigniew Zasępa 
oświaty.

oraz Pani Dyrektor Gimnazjum w Widzowie- Ewa Kosińska, 
          Uczniowie Gimnazjum w Kruszynie postanowili w tym 

która zadbała o wystrój wnętrza oraz o obdarowanie każdego 
roku odwdzięczyć się nauczycielom za ich trud, 

z zaproszonych gości symboliczną różą.
przygotowując cykl lekcji pokazowych zgodnych

Spotkanie to stało się również okazją do wręczenia Nagród 
z najnowszymi założeniami dydaktyki i metodyki nauczania.

Wójta Gminy Kruszyna wyróżnionym dyrektorom
Mogliśmy obejrzeć m. in. niezwykłą lekcję geografii, na której 

i nauczycielom.
gościł zespół tubylców polinezyjskich o nazwie „Kipi-ua- 

Każdy z dyrektorów placówek oświatowych mógł również 
Paua” oraz lekcję chemii, podczas której dokonano 

publicznie uhonorować nagrodą nauczycieli, osiągających 
zaskakującego eksperymentu przemiany płci męskiej

sukcesy w pracy dydaktyczno- wychowawczej.         +
w żeńską.
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Kontynuujemy lekcje w terenie
Magdalena Kowalczyk, Jolanta Gorzelak

10 października 2008 r. uczniowie i nauczyciele 
Szkoły Podstawowej w Lgocie Małej uczestniczyli w lekcjach 
przeprowadzonych w Muzeum Regionalnym i Bibliotece 
Publicznej w Radomsku. Odwiedzili także Miejski Dom Kultury. 
Zajęcia edukacyjne prowadzone były przez pracownika 
muzeum. Uczniowie mogli wiele dowiedzieć się
o historii ziemi radomszczańskiej, poznać życie i obrzędy 
ludności tego regionu. 

W bibliotece publicznej uczniowie zostali zapoznani 
z bogatym księgozbiorem, uczyli się korzystać z katalogów 
bibliotecznych, pracowali w czytelni a także poznawali funkcje 
i zastosowanie komputera w bibliotece poprzez pracę na nim.

Następnym etapem była wizyta w Miejskim Domu 
Kultury. W tym miejscu uczniowie poznawali pracę artystów
i montażystów. Z ciekawością oglądali kulisy i sale montażowe. 
Jednocześnie zostaliśmy zaproszeni na warsztaty muzyczne, 
plastyczne i taneczne.
Planujemy już następne lekcje terenowe.         +

V – Paulina Rygał i Agata Ociepa -  Szkoła Podstawowa im. Turniej Melomana
Powstańców Styczniowych w Kruszynie VI – Ewelina Justyna Milejska – Cień
Domagała i Patrycja Gizler -  Szkoła Podstawowa w Lgocie 
MałejW dniu 27 października w Gimnazjum im. Bohaterów 
VII – Przemysław Misiewicz i Dominik Szumigraj - Szkoła Września w Kruszynie odbył się II etap Turnieju Melomana,
Podstawowa w Jackowiew którym wzięli udział przedstawiciele wszystkich szkół naszej 
VIII- Urszula Banaszkiewicz i Roksana Janus - Szkoła gminy.
Podstawowa w Widzowie.Organizatorami turnieju są m.in.: Stowarzyszenie Przyjaciól 

Uczniowie odpowiadali na pięć pytań, w tym trzy Gaude Mater w Częstochowie, Regionalny Ośrodek Kultury
pytania dotyczyły życia i działalności artystycznej rodziny w Częstochowie, Kuratorium Oświaty w Katowicach
Reszków i Fryderyka Chopina, kolejne dwa sprawdzały – Delegatura w Częstochowie.

znajomość przykładów Inicjatorem tego konkursu jest 
m u z y c z n y c h  profesor Krzysztof Pośpiech, 
obejmujących twórczość który w tym roku gościł
rodzeństwa Reszkóww naszym gimnazjum, pełniąc 
i  Chopina.z a r a z e m  f u n k c j ę  
Rywalizacja pomiędzy p r o w a d z ą c e g o  p ó ł f i n a ł
drużynami była bardzo i przewodniczącego jury. 
zacięta, co świadczyłoIdeą tegorocznego konkursu 
o  i c h  o g r o m n y m  było przybliżenie uczniom 
z a a n g a ż o w a n i u ,  w iedzy  na  temat  życ ia
poprzedzonym nakładami i twórczości artystycznej 
ciężkiej pracy, gdyż zakres rodziny Reszków i Fryderyka 
materiału był bardzo Chopina- najwybitniejszego 
obszerny.p ian is ty  po lsk iego oraz  
Należało jednak wyłonić przygotowania młodzieży do 
zwycięską drużynę. Juryś w i a d o m e g o  o d b i o r u  
w składzie: Krzysztof ambitnych dzieł kultury.
P o ś p i e c h ,  I z a b e l a  K o n k u r s  z o s t a ł  
Możejko, Justyna Milejska podzielony na dwa etapy. Jako 
– Cień za niepokonane pierwsi zaprezentowali się 
u z n a ł o  d r u ż y n yuczniowie gimnazjów, a po nich 
z  G i m n a z j u m  i m .  p r z e d s t a w i c i e l e  s z k ó ł  
Bohaterów Wrześn iapodstawowych.

w Kruszynie- Agatę Skibińską i Annę Tarnowską (w kategorii W skład dwuosobowych drużyn weszli następujący 
gimnazjów) oraz przedstawicieli Szkoły Podstawowejuczniowie:
w Jackowie- Przemysława Misiewicza i Dominika Szumigraja I – Magdalena Jabłońska i Michał Roguziński – Gimnazjum im. 
(w kategorii szkół podstawowych).Bohaterów Września w Kruszynie
To ci uczniowie będą reprezentować naszą gminę w finale II – Agata Skibińska i Anna Tarnowska – Gimnazjum im. 
turnieju, który odbędzie się 20 listopada w Gminnym Ośrodku Bohaterów Września w Kruszynie
Kultury w Rędzinach.III – Katarzyna Majchrzak i Roksana Kmiecik – Gimnazjum
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody pieniężne, wręczone w Widzowie
przez Wójta Gminy Kruszyna – Bogusława Mielczarka i Panią IV – Fryderyk Zawadzki i Hubert Wrzalik - Gimnazjum
Wizytator – Jolantę Skrzypczyk. Pozostali uczestnicy zostali w Widzowie
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obdarowani książkami, poświęconymi Chopinowi i innym Ogromne podziękowania należą się także nauczycielom, 
sławnym muzykom. którzy przygotowali swoich uczniów do konkursu. Mimo, że 
Mimo iż zwyciężyć mogły tylko dwie drużyny, to jednak charakter turnieju był iście muzyczny, to w przygotowaniach 
wszystkie konkursowe zespoły dowiodły, że zasługują na tytuł brali udział nie tylko nauczyciele muzyki, ale także języka 
„Melomana” oraz że pamięć o rodzinie Reszków i Fryderyku polskiego i historii.
Chopinie może stać się żywa. Młodzież naszych szkół  Wyrazy wdzięczności kieruję także do dyrektorów szkół, 
wykazała niezwykłą dojrzałość i zaangażowanie którzy stworzyli swoim uczniom możliwość uczestnictwa
w upowszechnianie narodowych tradycji, związanych w konkursie, szczególnie do dyrektora Gimnazjum im. 
z muzyką Fryderyka Chopina oraz dziedzictwa kulturowego Bohaterów Września w Kruszynie- Pawła Klekota, który zajął 
w regionie. Należą im się tutaj zasłużone wyrazy uznania. się przygotowaniem i organizacją tejże uroczystości.             +

Opera „Straszny dwór” Stanisława Moniuszki na Przeprośnej Górce.
Dorota Wojtasińska

28 września (w niedzielę) o godz. 18.00 w Sanktuarium św. o. Pio na szczycie góry 
wznoszącej się nad Wartą wystawiono operę „Straszny dwór” Stanisława Moniuszki. Był to 

kolejny element corocznego Święta Muzyki. Wystąpiła Opera Śląska z Bytomia. Spektakl 
oglądali tłumnie mieszkańcy Częstochowy, Mstowa i okolic oraz gmin połączonych wspólną 

ideą promowania pamięci o rodzinie Reszków – sławnych śpiewaków operowych.
Opera Moniuszki to arcydzieło gatunku jedyne w swoim rodzaju. To poetycka synteza 

polskości i staropolskiej kultury jej tradycji, obrzędów, stroju i tańców. Sposób poruszania się, 
gesty, mimika aktorów, siła śpiewu, która wypełniała całą salę kościoła – wszystko to 

świadczyło o ich profesjonalnym przygotowaniu się. Niezapomniane wrażenia wywarła na 
mnie Aria Kuranta śpiewana barytonem. Całe wykonanie opery było niezwykle harmonijne. 

Jak już wspomniałam „Straszny dwór” należy do klasyki gatunku, nie żałuję więc, że miałam 
okazję ją obejrzeć i wysłuchać na dodatek w tak znakomitym wykonaniu. Było to dla mnie nie 

lada przeżycie muzyczne zapadające na długo w pamięci.      + 
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W trakcie trwania koncertu prowadzone były Koncert charytatywny „Budujemy 
licytacje przedmiotów podarowanych przez znane osoby. 

nadzieję” ponadto w tygodniu poprzedzającym koncert na antenie 
Dorota Wojtasińska Polskiego Radia Katowice prowadzone były licytacje. 

Licytacji poddano: złoty medal Mistrzów Polski, koszulkę i 
17 września w katowickim „Spodku” odbył się czapkę z autografem „złotego olimpijczyka” Leszka Blanika, 

koncert charytatywny na rzecz osób poszkodowanych na pióro Jerzego Buzka, kask „harleyowy” Kamila Durczoka, 
skutek trąby powietrznej, która przeszła przez województwa fragment rękopisu partytury Wojciecha Kilara z „Pana 
śląskie 15 sierpnia 2008r. Tadeusza”,  k i j  hokejowy i  koszulkę Mariusza 

Udział w koncercie wzięły znane zespoły tj.: Feel, Czerkawskiego, kurtkę Stalina z spektaklu Teatru telewizji pt. 
De Mono, Golec Orkiestra, Zakopower, Dżem, zespół pieśni „Stalin” – podarowana przez Kazimierza Kutza oraz wiele, 
i tańca „Śląsk”, Carrantouhill, Nefre, zespół dziecięcy wiele innych przedmiotów podarowanych od hojnych 
„Równica” i wiele innych wykonawców. darczyńców. Najdroższa okazała się gitara wokalisty 

Organizatorem koncertu było: Radio Katowice, zespołu Feel – Piotra Kupichy, którą sprzedano za 30 tys. zł
Caritas, Wojewoda Śląski i Prezydent Katowic, przy Dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej ks. 
wsparciu Gazety Wyborczej, TVP Katowice, TVP Info, Krzysztof Bąk podkreślił: „że choć strona finansowa 
Gościa niedzielnego i portalu wiara.pl. przedsięwzięcia była bardzo ważna to koncert miał inny cel. 

Na koncert pojechali również poszkodowani Miał uwrażliwić na biedę, kształtowanie sumienia, pokazać, 
mieszkańcy Bogusławic oraz inne osoby, które zakupiły że jeśli kogoś w Polsce dotknie kataklizm, nie zostanie sam, 
bilety – cegiełki: chcąc wspomóc akcję niesienia pomocy bo potrafimy się w takiej sytuacji mobilizować i wspierać 
ofiarom kataklizmu. (…)”.
Spod budynku Urzędu Gminy podstawionym przez Po wielogodzinnych występach zespołów
organizatorów autokarem na koncert wyruszyło 47 osób. – zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do domu ze 
Koncert cieszył się dużym zainteresowaniem, przyciągnął spełnioną misją, że mieliśmy okazję, choć odrobinę 
tłumy fanów występujących na scenie zespołów – chcących przyczynić się i wesprzeć tych ludzi, którzy ucierpieli na 
pomóc poszkodowanym. skutek przejścia trąby powietrznej. Tym bardziej, że żywioł 
Występy muzyczne przeplatane były prezentacją krótkich dotknął mieszkańców naszej gminy. A jak powiedział Jan 
filmów przedstawiającymi ogrom zniszczeń wyrządzonych Paweł II: „Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz 
przez żywioł. Podczas koncertu złożono również oficjalne przez to czym dzieli się z innymi.” Obyśmy nigdy nie 
podziękowania dla strażaków, policji i służb niosących zapomnieli tych słów, bowiem nigdy nie wiadomo co nas 
pomoc w tych trudnych chwilach. może jeszcze spotkać w życiu!         +

Kultura / Informacje urzędowe

Zbiórka i utylizacja płyt azbestowo-cementowych (ODPAD NIEBEZPIECZNY)
Dariusz Kruk 

W dniu 15 sierpnia 2008r. przez granice naszej gminy przeszła „trąba powietrzna”, która uszkodziła budynki 
mieszkalne i gospodarcze w Bogusławicach i Kruszynie. W budynkach dotkniętych kataklizmem zostały naruszone bądź 
zerwane konstrukcje dachowe, które w większości były pokryte płytami azbestowo-cementowymi. W związku z powyższym 
w dniu 18 sierpnia 2008r.  została przeprowadzona inwentaryzacja płyt azbestowo-cementowych zrzuconych przez żywioł 
oraz pozostałych na dachach budynków uszkodzonych. Z przeprowadzonej szacunkowej inwentaryzacji wynika, że na 37 
posesjach wystąpiły zniszczenia pokryć dachowych. Oszacowano, że ogólna ilość uszkodzonego eternitu to ok. 94 tony
z czego 35 ton to płyty azbestowo cementowe zrzucone z dachów w skutek „trąby powietrznej” a 59 ton to naruszone płyty 
pozostające na poszyciach dachowych. Na podstawie danych inwentaryzacyjnych została sporządzona tabela 
przedstawiająca posesje na których zalegają zerwane płyty azbestowo-cementowe.

W związku z powyższym została zorganizowana zbiórka, przewózi utylizacja przedmiotowych płyt zalegających na 
posesjach. Wybrana poprzez zapytanie ofertowe wyspecjalizowana firma „EKO - GWAJM” przygotowała płyty do transportu 
poprzez ułożenie na paletach i opakowanie na 
wskazanych posesjach. Prace przygotowawcze trwały 
przez okres  czterech dni. Po zakończeniu prac 
przygotowawczych w dniu 17 października rozpoczęła  się 
zbiórka, która odbywała się w następujący sposób tzn. 
podczas załadunku każda paleta z odpadami była ważona 
o dokumentem potwierdzającym odbiór odpadu od 
właściciela posesji jest karta przekazania odpadu.

Ilość odebranych płyt azbestowo-cementowych 
przekazanych do unieszkodliwienia z posesji dotkniętych 
kataklizmem to 33 tony. 
Pozostałe 61 ton to płyty azbestowo-cementowych 
znajduje się jeszcze na dachach uszkodzonych budynków.
Ich demontaż i utylizację planuje się w terminie do końca 
czerwca 2009r. po przeprowadzeniu przetargu w celu 
wybrania najkorzystniejszej firmy do wykonania w/w pracy.    

                           +
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563.471zł. i stanowi 100%  pokrycia szkód. Obecnie tą Pomoc finansowa  dla poszkodowanych 
formą pomocy objęto 28 rodzin, na kwotę 437.177zł. 

w wyniku trąby powietrznej przez Wycenę szkód w budynkach mieszkalnych sporządziła
w tym celu powołana komisja.GOPS w Kruszynie

III etap pomocy, polegający na usuwaniu szkódIwona Organka
w gospodarstwach domowych, w tym budynków 
gospodarczych rozpoczyna się od 27 października br. Na Pomoc udzielana jest na zasadach wynikających
realizację tej pomocy gmina Kruszyna z Urzędu z ustawy o pomocy społecznej i jest przeznaczona dla 
Marszałkowskiego w Katowicach otrzymała dotacjęrodzin lub osób, które poniosły straty w gospodarstwach 
w kwocie 300.000zł. oraz środki  z innych gmin. domowych i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji 

W miesiącu wrześniu br weszło w życie życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb 
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych życiowych, w tym dokonać remontu lub odbudowy w 
warunków realizacji pomocy dla rodzin rolniczych,oparciu o posiadane środki finansowe. Środki wypłacane 
w których gospodarstwach rolnych powstały szkody są w formie zasiłku celowego.
spowodowane huraganem w 2008r. W ramach tego I etap pomocy obejmował pomoc doraźną.
rozporządzenia  pomocą celową zostaną objęci płatnicy W miesiącu sierpniu i wrześniu 2008r. ze środków budżetu 
KRUS i straty w wyniku działania huraganu obejmują Wojewody Śląskiego jednorazową pomoc doraźną,  
uszkodzenia budynków gospodarskich (np. chlewni, wypłacono dla 37 rodzin i na kwotę 120.500 zł.
silosów, szklarni – z wyłączeniem jednak upraw w tychże) II etap pomocy, polegający na remoncie
oraz maszyn i urządzeń rolniczych. Termin składania i odbudowie budynków mieszkalnych uszkodzonych lub 
wniosków przez poszkodowanych upłynął z dniem 10 zniszczonych w wyniku trąby powietrznej jest wypłacany od 
października br. Zapotrzebowanie na środki zostało miesiąca wrześni br i trwa nadal. Kwota środków z budżetu 
również złożone. Z chwilą otrzymania środków pieniężnych Wojewody Śląskiego przekazanych gminie wynosi 
GOPS Kruszyna rozpocznie wypłatę pomocy celowej.       +

Informacja GOPS w Kruszynie
Iwona Organka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie, informuje iż realizuje Projekt pt „Aktywizacja społeczno
– zawodowa bezrobotnych w Gminie Kruszyna”.
Projekt jest Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu jest konieczność zwiększenia efektywności i promocji integracji społecznej 
i zawodowej na terenie Gminy Kruszyna. 
Działaniami projektu zostało objętych czterech beneficjentów naszej Gminy , którzy brali czynny  udział w  warsztatach 
aktywnego poszukiwania pracy, pośrednictwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego, a obecnie są 
uczestnikami kursów zawodowych takich jak: kucharz małej gastronomii, opiekunka środowiskowa.                           +
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i jego godności. Był to czas zbrodni i przestępstw. Jeśli my zapomnimy o nich, to niech 
Zniszczeń, śmierci i masowych przesiedleń ludzi. Po tym, 

Bóg zapomni o nas ! jak poznaliśmy prawdę o obozach zagłady, o krematoriach 
Paweł Klekot Auschwitz, nie jest możliwa jakakolwiek interpretacja wojny 

w duchu triumfalizmu. Zła nie można tolerować. Nie można 
JEŚLI MY ZAPOMNIMY O NICH, TO NIECH BÓG ZAPOMNI O NAS

przymykać oczu na pojawienie się kolejnych dyktatorówAdam Mickiewicz
i zbrodniczych reżimów. Złu, gdziekolwiek się pojawia, 
należy przeciwstawić się z całą mocą i bezwzględnością. Wrzesień - to miesiąc upamiętniający tragiczny 
Całe zło tego świata może dziać się tylko z przyzwoleniawybuchu II wojny światowej. Ból, płacz i śmierć niewinnych  
i obojętności innych.ludzi - to obraz okrutnej  wojny. Nie możemy tego cierpienia 
Żołnierz polski od pierwszych do ostatnich dni wojny, odzapomnieć. 
1 września 1939 roku do 8 maja 1945 roku walczył na II wojna światowa, pozostawiła po sobie rany do dziś nie 
wszystkich frontach wojny. Liczącą 600 tysięcy żołnierzy zagojone. Oto 69 lat mija od jej wybuchu i do dziś wiele 
polska armia była czwarta pod względem liczebności armią spraw jest niedokończonych. Faszyzm i komunizm narobiły 
zwycięskiej koalicji antyhitlerowskiej. Polskie oddziały tyle spustoszenia w świecie, że do dziś nie wiemy, gdzie 
walczyły w Afryce Północnej, wyzwalały Włochy, Francjęzostały pochowane ciała tych sześciu mln. Polaków, którzy 
i Holandię. Wojna z okupantem została okupiona ofiarą krwi. ginęli na wszystkich frontach wojny czy w obozach zagłady.
6 milionów obywateli Polski zostało zamordowanych, W czasie wojny ginęli wszyscy: dzieci, starsi, wojskowi, 
stolica kraju - Warszawa, podobnie jak setki innych polskich cywile, prości i uczeni. Wojna dotknęła wszystkich Polaków. 
miast i tysiące wsi, została starta z powierzchni ziemi. Tym Nie oszczędziła również mieszkańców Kruszyny i jej okolic. 
wszystkim poległym należy się bezwzględny szacunek, „NIGDY WIĘCEJ WOJNY!” – te słowa 
pamięć i hołd. A historii należy się prawda.powtarzamy w rocznicę wydarzeń, mających miejsce

Wojna jest największym złem na Ziemi. Obce w Kruszynie, we wrześniu 1939 roku. Imię nadane 
wojska, gdy wchodzą na cudze tereny, nie zważają na nicGimnazjum w Kruszynie - 10 czerwca 2006 r – jest 
i wszystko niszczą. Nie doceniają znaczenia symboli wspomnieniem tych wydarzeń, pozwala dokładnie poznać 
narodowych - godła, czy flagi. Dla nich liczy się tylko najbliższe środowisko oraz przybliża historię regionu.  
wygrana i zagarnięcie ziem. Wojna to zło, które zagraża człowiekowi. Imię gimnazjum 

W dzisiejszych czasach często słyszymy „Bohaterowie Września” - przypomina nam o postawie 
informacje o coraz liczniejszych grupach terrorystów,patriotyzmu. Nie możemy nigdy zapomnieć o tym, kim 
o strasznej sytuacji w Iraku, w Afganistanie, w Gruzji. Zło jesteśmy i jaki jest nasz rodowód. Troska o ojczyznę musi 
spotykamy na każdym kroku. Nie możemy być pewni jutra, być wpisana w życie każdego z nas. 
wszędzie czyhają zasadzki. Przestępcy i terroryści nie II wojna światowa jest wydarzeniem odległym
wiedzą, jaką krzywdę wyrządzają sobie i całej ludzkości.w czasie, ale żywym w pamięci nie tylko pokolenia, które 

My sami musimy dążyć do tego, żeby uniknąć było jej uczestnikiem i świadkiem. Także dla 
wojny. Starajmy pozbyć się nienawiści i wrogiego współczesnego pokolenia, które zna te straszne dni
nastawienia już teraz, gdy kształtujemy swój charakter. z opowieści ojców i lekcji historii. Dla nas Polaków, historia 
Zamiast wyśmiać należy pomóc, zamiast uderzyćto coś znacznie więcej niż tylko znajomość faktów 
- przebaczyć. Obecnie świat dąży do zagłady, ale możemy przeszłości. Świadomość historyczna jest częścią naszej 
to zmienić?mentalności, wrażliwości politycznej i sposobu patrzenia na 
Wszyscy ludzie na Ziemi mają te same marzenia. Pragną, świat. Dla nas wszystkich, jak dla starożytnych Rzymian
aby na świecie był pokój, żeby wszyscy mieli pracę, aby nie - Historiae magistre vitae est. (Historia jest nauczycielką 
było krzywdy i poniżania drugiej osoby. życia).
Słowa - NIGDY WIĘCEJ WOJNY! – powinniśmy Patrzymy na przeszłość jak na źródło wiedzy, 
przypominać i powtarzać nie tylko w rocznicę tragicznych księgę przestróg, kierunkowskaz naszych działań.   
wydarzeń , ale na co dzień walcząc z wszelkimi przejawami Wojna to najstraszliwsza tragedia w nowożytnych dziejach 
zła i niesprawiedliwości.         +ludzkości. Był to czas pogardy dla człowieka, jego życia

sztandarowych wystawionych przez Gimnazjum im. Kruszyna pamięta
Bohaterów Września w Kruszynie oraz Szkołę Dorota Wojtasińska
Podstawową również z Kruszyny, Zespół Szkół
w Węglowicach, jednostkę desantowo-szturmową7 września 2008 r. o godz. 11.00 odbyła się wielka 
z Lublińca oraz jednostki straży pożarnych z całej gminy.uroczystość religijno-patriotyczna związana z 69 rocznicą 

Po uroczystej mszy nastąpił przemarsz pocztów wybuchu II wojny światowej.
sztandarowych, Orkiestry Strażackiej oraz wszystkich Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Kościele św. 
uczestników uroczystości pod Pomnik Pamięci – gdzie Macieja w Kruszynie. Mszę odprawiono w intencji ofiar 
odbyła się dalsza część uroczystości. Odczytano kruszyńskiego „krwawego poniedziałku” z  4 września 
okolicznościowe przemówienia przypominające historię 1939 roku. Okoliczną mszę odprawił ks. proboszcz 
tamtych tragicznych dni i zaapelowano o pamięć tamtych Stanisław Światek. Udział w niej wzięli przedstawiciele 
wydarzeń do młodego pokolenia. Po wygłoszeniu władz wojewódzkich, powiatowych, lokalnych – na czele
przemówień wybrane delegacje poprzez złożenie z p.Wójtem Bogusławem Mielczarkiem i z-cą
wiązanek kwiatów z biało-czerwonymi szarfami i zapalenie p. Zbigniewem Zasępą, kombatanci – żołnierze AK, 
zniczy oddały hołd i cześć poległym bohaterom. Była to dyrektorzy szkół z całej gminy, nauczyciele i uczniowie 
niezwykle podniosła uroczystość, która na stałe wpisała oraz mieszkańcy Kruszyny i okolicznych miejscowości.
się w tradycje naszej gminy.        +Uroczys tość  uświe tn i ło  k i l kanaśc ie  pocz tów 

Historia
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Konkurs
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Konkurs szachowy
Karol Dróżdż

Witam wszystkich miłośników szachów. Drugie wydanie konkursu 
sprawiło uczestnikom więcej trudności, ale mimo to komisja 
zakwalifikowała jako poprawne aż 14 odpowiedzi: Karina Kasprzak z klasy 
VI, Patryk Wałek z klasy VI, Mateusz Bartkowski z klasy VI, Piotr Wasiel
z klasy VI, Monika Błasiak z klasy II, Julia Dudek z klasy II, Łukasz Knaś
z klasy VI, Klaudia Konieczna z klasy VI, Dariusz Lampa z klasy VI (Szkoła 
Podstawowa w Lgocie Małej), Porada Mateusz z klasy I, Dominik 
Dobrakowski z klasy III, Adam Dobrakowski z klasy I, Kamil Szlęg z klasy I 
(Gimnazjum w Widzowie), Angelika Kopacka z klasy II (Gimnazjum
w Kruszynie).
Tym razem wylosowano i nagrodzono dwie osoby: Karinę Kasprzak oraz 
kolejny raz Piotra Wasiela uczniów ze Szkoły Podstawowej w Lgocie Małej.
Poprawne odpowiedzi: 1) – ruch pionkiem na pole e5 jest prawidłowy, 
ponieważ czarne pionki z linii 7 mogą się ruszyć o jedno lub o dwa pola
w jednym posunięciu; 2) – Ha5; 3) – rozpatrując rysunek z zadania 1 nie ma 
takiego ruchu czarnym pionkiem, który uchroniłby go przed zbiciem przez 
białego pionka w następnym ruchu, ponieważ czarny pionek może 
wykonać tylko dwa ruchy e6 lub e5, w pierwszym przypadku biały 
zwyczajnie bije czarnego, w drugim natomiast mamy do czynienia z biciem 
w przelocie i znowu czarny pionek zostaje usunięty z szachownicy.
Zapraszam wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów
z terenu Gminy Kruszyna na drugi gminny turniej szachowy, który odbędzie 
się 19 listopada 2008 roku w Gimnazjum w Widzowie.
Regulamin konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Pan Karol Dróżdż przy współpracy z GBP
w Kruszynie.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów uczęszczających do szkół 
podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kruszyna. 
3. Odpowiedzi na zadania należy wysyłać na kartkach pocztowych na 
adres:
Gminna Biblioteka w Kruszynie
ul. Kmicica 5,
42-282 Kruszyna
z dopiskiem „Konkurs szachowy”
lub pocztą elektroniczną na adres:
konkursszachykruszyna@interia.pl
nadając wiadomości temat „Konkurs”
4. Należy w liście podać swoje imię i nazwisko, nazwę szkoły oraz klasę, do 
której się uczęszcza.
5. Przyjęcie listu wysłanego pocztą elektroniczną zostanie potwierdzone 
wiadomością zwrotną.
6. Każdy uczestnik podczas losowania jest reprezentowany przez jeden los, 
nie dopuszcza się wysyłania kilku listów z odpowiedziami na te same 
pytania.
7. Prawidłowe wykonanie zadania uznaje się wtedy, gdy uczestnik 
konkursu poda poprawne odpowiedzi na wszystkie postawione pytania 
umieszczone w danym numerze „Głosu Gminy”. 
8. Termin nadsyłania odpowiedzi mija 1 grudnia 2008 roku.
9. Po sprawdzeniu poprawności nadesłanych odpowiedzi przez specjalną 
komisję, zostaną one dopuszczone do losowania.
10. Zwycięscy oraz uczestnicy zostaną wymienieni z nazwiska, imienia, 
nazwy szkoły oraz klasy w następnym wydaniu „Głosu Gminy”.
11. Wyniki konkursu ogłoszone przez organizatora są ostateczne.
12. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu 
konkursu.
Oznaczenia bierek występujących na szachownicy: król – K, hetman – H, 
wieża – W, goniec – G, skoczek – S, pionek – P (ruchy pionków są 
podawane bez oznaczenia bierki np. d4, a nie Pd4).
W dzisiejszych zadaniach białe zaczynają i dają mata w jednym posunięciu. 
Proszę podać nazwę bierki i nazwę pola, na które się przesuwamy:

        +
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