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Zanim przylecą bociany
Bogusław Mielczarek - Wójt Gminy

Urzędowa ewidencja ludności wykazuje, że na koniec roku w 
gminie zameldowanych było 4.887 
stałych mieszkańców. Bilans ruchu 
migracyjnego za ubiegły rok był 
dodatnim.
Zameldowało sie u nas o kilkanaście 
osób więcej niż wymeldowało. Taką 
nadwyżkę przybywających notujemy od 
kilku lat i można już chyba mówić
o trwałym trendzie. Mimo, że w kraju 
liczba ludności wiejskiej systematycznie 
maleje na skutek migracji do miast.

Czemu należy zawdzięczać 
n a d w y ż k ę  p r z y b y s z ó w  n a d  
emigrantami? Czy u nas jest tak dobrze, 
czy poza gminą tak źle? Może naszym 
mieszkańcom brak po prostu środków 
na wyjazd w Polskę? Ponoć nie bez 

znaczenia jest uroda naszych dziewczyn, powodująca stały przypływ z zewnątrz 
męskiej części populacji. Być może zadziałało to wszystko po trochu i jeszcze coś,
o czym po prostu nie wiemy? W każdym bądź razie Wójt może mieć powód do 
prezentowania urzędowego optymizmu w tym zakresie.

Gorzej jest  gdy spojrzeć na przyrost naturalny. Zgonów niestety mieliśmy 
aż 70, o 3 więcej niż w roku 2007. Urodzeń tylko 44, aż o 10 mniej niż rok temu. I to 
też od kilku lat jest niestety trwałą tendencją. W niedalekiej przyszłości zapowiadają 
się w związku z tym niemałe kłopoty. Ciemne chmury gromadzą się choćby nad 
gminną, oświatą i stanem nauczycielskim. Czterdzieścioro dzieci to optymalnie 
tylko dwa oddziały. A szkoły mamy przecież cztery!

W Babach i Wikłowie urodziło się po 2 dzieci, w Jackowie i Kruszynie - po 6, 
w Lgocie - 4, w Łęgu, Pieńkach i Widzówku - po 1, w Teklinowie - 4, w Widzowie - 7.
Rekord należy do mieszkanek Bogusławic, które urodziły nam 10 małych Obywateli. 
To 1 urodzeń w Gminie! Serdeczne gratulacje!

W takich sprawach stare, sprawdzone sposoby okazują się najlepsze. 
Lepiej niż „becikowe” działa sąsiedztwo bocianiego gniazda. Pamiętam jak w 
Bogusławicach brygada energetyków ponownie umieściła zrzucone gniazdo na 
przydrożnym drzewie, przygotowując nowe siedlisko dla boćków. W ubiegłym roku 
zamieszkała w nim bociania para, głośnym klekotem witając przybywających do wsi. 
Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania!

A teraz na poważnie o innym aspekcie rodzicielstwa. W sferze 
zainteresowania Gminnego Ośrodka Pomocy są aż 32 samotne matki, dla których 
wypłacamy zaliczki alimentacyjne na 53 utrzymywane przez nie dzieci. Po drugiej 
stronie tego samego medalu mamy 32 mężczyzn. Ojców - nie ojców, życiowych 
nieudaczników, którzy nie potrafią, nie mogą, albo po prostu nie chcą wywiązać się
z elementarnego, rodzicielskiego obowiązku. Nie  łożą, w miarę swych możliwości 
na utrzymanie potomstwa.

Zaległość w zasądzonych prawomocnie alimentach, przypadających od 
tych zuchów, wynosi tylko od października ubiegłego roku 57 tys. zł.  Z każdym 
miesiącem zwiększa się o dalsze 15 tys. zł.

 Mamy ustawowy obowiązek wypłacania zasądzonych alimentów, ale
i dochodzenia od zobowiązanych wypłaconych kwot. Oczywiście komornik, 
aktywizacja zawodowa, odbieranie praw jazdy, „odsiadka” za długi ect.
Doszedł też nowy i nie sprawdzony jeszcze instrument. Gmina podpisała umowę
z Krajowym Rejestrem Długów. Na razie trafi tam do publicznej wiadomości całej 
Unii Europejskiej lista dłużników alimentacyjnych. W połowie roku przewiduje się 
umieścić  dane pozostałych niesolidnych dłużników gminy: zalegających za wodę, 
ścieki i innych opłat.

Umieszczanie w Krajowym Rejestrze Długów to nie tylko uszczerbek na 
opinii, o którą niejeden i tak niewiele dba. To także odmowa usługi przez banki, 
operatorów telefonicznych, dostawców internetowych, telewizji kablowej
i satelitarnej, zakupów na raty. Jednym słowem niezapłacone w Kruszynie alimenty 
mogą np. uniemożliwić zakup telefonu komórkowego w Londynie. 
Zobaczymy na ile ta nowość sprawdzi się w praktyce.

A że wiosna za pasem, zatroszczmy się o bocianie gniazda we wszystkich 
wsiach. I jeszcze bardziej o to, by nigdy z rodzinnego gniazda nie wypadło żadne 
pisklę.    +
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- Uchwała Nr XVIII/114/08 w sprawie zmian budżetu gminy Uchwały  Rady Gminy Kruszyna podjęte 
Kruszyna na rok 2008,

na Sesji w dniu 30 grudnia 2008r. - Uchwała Nr Nr XVIII/115/08 w sprawie „Gminnego Programu 
Grażyna Olczyk Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2009r”.
- Uchwała Nr XVIII/110/08 w sprawie przyjęcia  „Programu - Uchwała Nr XVIII/116/08 w sprawie wydatków budżetu 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2009r”, Gminy Kruszyna, które nie wygasają z upływem roku 
- Uchwała Nr XVIII/111/08 w sprawie regulaminu budżetowego,
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego - Uchwała Nr XVIII/117/08 w sprawie zaciągnięcia pożyczk
oraz wysokość, zasad przyznawania i wypłacania dodatku  z WFOŚiGW na zadanie p.n.” Rozbudowa sieci 
mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach kanalizacyjnej w Gminie Kruszyna obejmująca miejscowości 
i placówkach prowadzonych przez Gminę Kruszyna w roku Widzów i część Teklinowa”,
2009, - Uchwała Nr XVIII/118/08 w sprawie zatwierdzenia taryfy 
- Uchwała Nr XVIII/112/08 w sprawie regulaminu utrzymania zbiorowego zaopatrzenia w wodę i  zbiorowego 
czystości i porządku na terenie Gminy Kruszyna, odprowadzenia ścieków,
- Uchwała Nr XVIII/113/08 w sprawie wprowadzenia zmian do  - Uchwała Nr XVIII/119/08 w sprawie budżetu Gminy Kruszyna 
Uchwały Nr X/57/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie na 2009 rok,
zatwierdzenia „Gminnego Programu Prof i laktyki - Uchwała Nr XVIII/120/08 w sprawie zatwierdzenia planu 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok, pracy Rady Gminy na 2009 rok.         +

wypowiedziana została umowa z PKP Energetyka na dostawę Sprawozdanie z działalności Wójta
i sprzedaż energii elektrycznej do opraw oświetleniowych 

w okresie międzysesyjnym tj. od dnia  zainstalowanych w ciągu ulicy Kolejowej, stanowiących 
majątek PKP.  05.11. 2008r. do dnia 30.12.2008r.
- Dla firmy projektowej, która nie wywiązała się  z umowy Grażyna Olczyk
zawartej z Gminą o wykonanie  dokumentacji projektowo -
kosztorysowej na rozbudowę  oświetlenia drogowego, - Zarządzeniem nr I/B/12/08 z dnia 28 listopada 2008 
naliczono karę umowną w wysokości 10% wartości dokonano zmian budżetu gminy zwiększając dochody
niewykonanych robót, tj. 3 660zł.i wydatki o kwotę 61.564,61zł. 
- Zakończono remont dachu budynku remizy OSPWprowadzono przyznane z budżetu wojewódzkiego środki 
w Bogusławicach. W ramach zadania wykonawca robót przeznaczone na: zwrot podatku akcyzowego od paliwa, 
„BUDO-MAX” wykonał następujące prace: pokrycie dachu kształcenie pracowników młodocianych,  prace komisji 
blachą trapezową powlekaną wraz z obróbkami, rynnami kwalifikacyjnych  rozpatrujących wnioski o awans zawodowy 
dachowymi i rurami spustowymi, izolację cieplną z wełnynauczycieli, wyprawki szkolne, pomoc materialną i  stypendia 
i przeciwwilgociową z folii, sufit podwieszany z płyt gipsowych socjalne dla uczniów.
dekoracyjnych, wymianę opraw oświetleniowych na tzw. W dz ia le  drogownic two dokonano przen ies ień 
rastrowe. Wykonawca zrealizował także umowę dodatkową zabezpieczając kwotę 55.900zł na zadanie „Modernizacja 
obejmującą podparcie naruszonej przez huragan konstrukcji drogi dojazdowej do pól w Jackowie”.
dachu  belkami i słupami stalowymi, wymianę zniszczonych W dziale Ochrona przeciwpożarowa zabezpieczono 
11 szt. okien,  zamurowanie  5 szt otworów okiennych, montaż dodatkowo  17.000zł na remont dachu w OSP Bogusławice,
parapetów wewnętrznych i zewnętrznych oraz malowanie - W dniu 15.12.2008 r. dokonany został odbiór techniczny 
ścian wewnętrznych. zadania p.n. „Modernizacja drogi dojazdowej do pól
Łącznie na remont budynku OSP w Bogusławicach  wydano w miejscowości Jacków o długości 500,0 m”. Koszt zadania 
133.869,92 zł.wyniósł ostatecznie  54 300,28 zł,
- Wyremontowany budynek remizy przekazany został- W dniu 16.12.2008 r. dokonano odbioru technicznego 
w użyczenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej Kruszyna-
Bogusławicach nieruchomości  na okres do 31 grudnia 2018r. Bogusławice  długości 160,0 m. wykonanej przez  
(Dotychczas obiekt użytkowany był przez OSP bezumownie).Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Radomska. 
Podobna umowa  zawarta została wcześniej z OSPZakres obejmował wykonanie nawierzchni mineralno – 
w Kruszynie na budynek strażnicy oraz  ze Stowarzyszeniem  bitumicznej gr. 6 cm, oraz utwardzenie poboczy tłuczniem 
„Nowe Pokolenie” w Lgocie Małej na boisko sportowe.kamiennym  gr. 6,00 cm na powierzchni 80,0 m2 Koszt 
- W miejsce zniszczonego przystanku PKS w Bogusławicach zadania - 28.473,82 zł, 
zakupiono i ustawiono nową wiatę przystankową. Koszt - - Wykonane zostało utwardzenie placu przed strażnicą OSP 
8.709,58zł.  Kruszyna. Zakres obejmował wyrównanie istniejącej 
- Zakupione zostały tablice z nazwami ulic wraz ze słupkami podbudowy tłuczniem kamiennym oraz wykonanie 
montażowymi dla wszystkich miejscowości, które posiadają nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Roboty 
nazwy ulic.  Koszt - 15.730,44zł,zostały wykonane przez Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-
- Ogłoszony został przetarg na demontaż płyt azbestowo-Mostowych z Radomsko za cenę brutto 27.883,10 zł, 
cementowych z budynków  w Bogusławicach uszkodzonych - Uporządkowano i utwardzono masą bitumiczną miejsce po 
przez trąbę powietrzną.rozebranym przystanku PKS, obok remizy OSP
- Przeprowadzona została konserwacja rowu odbierającego w Bogusławicach. Koszt zadania - 9.760,00 zł.
oczyszczone ścieki z Oczyszczalni Ścieków w Widzowie. Na - Wykonane zostały doraźne naprawy dróg żużlowych
odcinku długości 350mb. wykoszono porosty, usunięto w Teklinowie, Babach, Jackowie i Kruszynie. W ramach 
zakrzaczenia, wyhakowano i odmulono dno rowu.  Koszt – napraw dowieziono 210  ton kruszywa. 
3000zł .- Wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości 
- Wszczęte zostało postępowanie dotyczące wydania decyzji Teklinów ul. Nowa. Zabudowę 6 szt. lamp oświetleniowych 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dokonał Zakład Energetyczny GRUPA TAURON S.A. za cenę 
przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu sześciu brutto 14.703,50 zł. W związku z oświetleniem ul. Nowej, 
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elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 18MW wraz świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne,   dla  370 
z niezbędną infrastrukturą techniczną, liniami kablowymi rodzin -  kwotę   79.695 zł. 
i stacją GZP na działkach Nr ewid.: 536/19, 1351, 1357, 1358, • fundusz alimentacyjny dla 28 rodzin – kwota 15.420 zł.
1416/1 i 1415/4 położonych w miejscowości Kruszyna, • świadczenia pieniężne z pomocy społecznej tj. zasiłki stałe, 
- W dniu 9 grudnia 2008 r. dokonano odbioru technicznego okresowe, celowe dla 62 rodzin na łączna kwotę 18.151 zł.
placu zabaw w Wikłowie. Zamontowanych zostało 19 • dożywianiem  objęto 67 dzieci - koszt dożywiania  1.800 zł.
urządzeń zabawowych za łączną kwotę 24.110,86.  • opłata za pobyt w DPS – 2 mieszkańców – kwota 2.658,12 zł
Wszystkie urządzenia objęte są 3 letnią gwarancją, - Gminna Biblioteka Publiczna oprócz udostępniania 
- Wniosek dotyczący „Przebudowy i rozbudowy przychodni księgozbioru i udzielania informacji bibliotecznych prowadzi 
lekarskiej przy ulicy Kmicica 10 w Kruszynie” przeszedł także działalność kulturalną. W ostatnim czasie  
pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną. Znalazł się na współorganizowała w ramach X Święto Muzyki im. Reszków 
73 pozycji na zbiorczej liście rankingowej, oprawę muzyczną mszy św. w kościele parafialnym
- Wniosek „Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem w Kruszynie przez chór „Cantemus Domino” z Mstowa.
socjalnym wraz z przebudową istniejącej infrastruktury przy Z okazji  Mikołaja GBP zainicjowała zbiórkę zabawek, gier,
Szkole Podstawowej w Widzowie” przekazany został do i książek dla dzieci w przedszkolach oraz przeprowadziła 
oceny merytorycznej. konkurs plastyczny na najpiękniejszą kartkę świąteczną.
- GOPS podobnie jak w innych miesiącach, w miesiącu W najbliższym czasie przeprowadzony zostanie konkurs 
grudniu br wypłacił: fotograficzny „Gmina Kruszyna - zimą”.   
• zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,    +

społecznym. W związku z tym zostały podjęte działania na Projekt systemowy – Program Operacyjny 
rzecz poprawy funkcjonowania beneficjentów ostatecznych 

Kapitał Ludzki 2007-2013 na rynku pracy, podjęcia kształcenia, podnoszenia kwalifikacji 
Iwona Organka i zdolności do zatrudnienia. 

Działaniami w ramach projektu objęto kobiety 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie bezrobotne w wieku aktywności zawodowej, zagrożone 

w 2008r. złożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa wykluczeniem społecznym, posiadające niskie kwalifikacje 
Śląskiego w Katowicach Wydziału Europejskiego Funduszu zawodowe i długotrwale systematycznie korzystające
Społecznego wniosek o dofinansowanie projektu w ramach z pomocy społecznej. Osoby te zostały objęte kompleksowym 
Priorytetu VII Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki 2007- systemem wsparcia prowadzonego przez psychologa, 
2013. Tytuł projektu  „Aktywizacja społeczno-zawodowa doradcę zawodowego, pracownika socjalnego, warsztatami
bezrobotnych w Gminie Kruszyna”. Projekt finansowany był w zakresie poszukiwania pracy oraz szkoleniami 
ze środków z dotacji rozwojowej otrzymanej z budżetu zawodowymi.  W projekcie szkoleniowym udział wzięły
samorządu województwa (w ramach dofinansowania 3 kobiety. Jedna z kobiet ukończyła szkolenie w zakresie 
projektu)  oraz w ramach wkładu własnego (środki budżetu „opiekunka środowiskowa” i podjęła pracę w tym zakresie. 
ośrodka pomocy społecznej). Ogółem koszt projektu wyniósł Pozostałe dwie  uzyskały zaświadczenia uczestnictwa
39.093,92 zł. w tym kwota 4.158,80zł stanowi wkład własny. w kursie w zakresie „kucharz małej gastronomii”. Uzyskane 
Projekt realizowany był w okresie od 01.05.2008r. - zaświadczenia uprawniają osoby do podjęcia pracy, co 
30.11.2008r.  wpłynie pozytywnie na poprawę sytuacji tych osób na rynku 
Celem projektu współfinansowanego z EFS jest aktywizacja pracy. Bez wsparcia EFS nie byłoby możliwe zrealizowanie 
społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem tak kompleksowego programu.          +

hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie Podatki
powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikającychMaria Zasępa
z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu 
podatkowego. Nasza gmina zaliczona jest do II okręgu Podatki w 2009r wzrosną nieznacznie. Stawki 
podatkowego. Podstawę opodatkowania podatkiem od podatkowe określone zostały w uchwałach Rady Gminy 
nieruchomości, rolnym i leśnym stanowią dane wynikająceKruszyna i podane do publicznej wiadomości. Podatek od 
z ewidencji gruntów i budynków. Aktualizacja ewidencji nieruchomości znajdujących się w posiadaniu osób prawnych, 
gruntów i budynków należy do zadań starosty. W wyniku związanych z działalnością gospodarczą i zajętych na 
przeprowadzonych prac w latach 2003 – 2008 zweryfikowano prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne 
klasyfikację gruntów w 11 miejscowościach. W Lgocie Małejoraz podatek rolny pozostał na poziomie roku 2008. Do celów 
i Teklinowie przeprowadzono scalenie gruntów. W bieżącym wymiaru podatku rolnego, uchwałą Rady Gminy Kruszyna 
roku zaktualizowana zostanie klasyfikacja gruntów w obrębie obniżono cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa 
Widzów. Trwają prace związane z ewidencją budynków. Głównego Urzędu Statystycznego w kwocie 55,80 zł do kwoty 
Zmiany w danych ewidencji gruntów i budynków przekładają 47,00 zł. Stawka podatku rolnego w gospodarstwach rolnych 
się na wymiar podatku od nieruchomości. Zmiana wymiaru wynosi 117,50 zł z 1 ha przeliczeniowego i 235, 00 zł z 1 ha 
podatku obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca fizycznego  w działkach do 1 ha.
następującego po miesiącu, w którym dokonano zmian W tym miejscu należy wyjaśnić, że za gospodarstwo rolne 
w ewidencji gruntów i budynków.uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji 
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do aktualizacji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty 
informacji podatkowej. Informacja podatkowa winna być zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem 
składana organowi podatkowemu w terminie 14 dni od gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
powstania okoliczności uzasadniających powstanie, zmianęinnej niż rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha 
i wygaśnięcie obowiązku podatkowego, a także  w przypadku lub 1 ha przeliczeniowy. Podstawę opodatkowania podatkiem 
zmiany adresu.   rolnym stanowi dla gruntów gospodarstw rolnych liczba 

   +
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Budżet Gminy Kruszyna na 2009 rok
Ewelina Kokot

W dniu 30 grudnia 2008 roku Rada Gminy Kruszyna 
uchwaliła budżet na rok 2009. Radni przyjęli uchwałę, która 
zakłada dochody budżetu w wysokości 11 586 725 zł, w tym 
dochody bieżące w kwocie 10 773 652 zł i dochody majątkowe 813 
073 zł. Wydatki zaplanowano na kwotę 14 759 031 zł, przy czym 
wydatki bieżące to 10 501 003 zł a wydatki majątkowe – 4 258 028 
zł. Deficyt budżetu w wysokości 3 172 306 zostanie pokryty saldem 
wolnych środków budżetu Gminy – kwota 1 810 327 zł oraz 
pożyczkami: 345 000 zł z WFOŚiGW na rozbudowę kanalizacji
w m. Widzów i Teklinów oraz ewentualnymi pożyczkami na 
prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE – 
kwota 1 016 979 zł. Ponadto w roku 2009 planujemy spłatę już 
zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 299 000 zł.  
Główne źródła dochodów budżetu Gminy Kruszyna na 2009 rok to:
- subwencje – 5 436 898 zł
- dotacje na zadania zlecone – 1 582 265 zł
- dotacje na zadania własne – 126 154 zł
- dotacje pozyskane z budżetu państwa oraz funduszy celowych na 
inwestycje – 548 073 zł
- udziały w podatku dochodowym – 1 344 065 zł
- wpływy z podatków i opłat lokalnych  - 1 754 017 zł
- pozostałe dochody własne – 795 253 zł.
Wśród wydatków wyszczególnić możemy następujące grupy:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 5 540 729 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego czyli spłatę odsetek od 
zaciągniętych zobowiązań – 21 000 zł
- dotacje dla różnych pomiotów – 404 285 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 4 534 989 zł
- wydatki inwestycyjne – 4 258 028 zł.
Zaplanowane w budżecie dotacje to:
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie i jej filii
w Widzowie na bieżące funkcjonowanie – 140 000 zł
- dotacja na funkcjonowanie orkiestry dętej – 12 200
- dotacje dla stowarzyszeń (kluby sportowe, stowarzyszenia) na 
realizację zadań związanych z kulturą fizyczną – 70 000 zł
- dotacja dla Powiatu Częstochowskiego na bieżące remonty dróg 
powiatowych przebiegających przez teren Gminy Kruszyna –
150 000 zł
- dotacja  na zadanie E-Powiat – 26 000 zł
Ponadto zaplanowane zostały również dotacje na zadania 
inwestycyjne. I tak 526 589 zł dla Powiatu Częstochowskiego na 
przebudowę drogi w m. Widzów oraz drogi Zdrowa-Jacków-Pieńki 
Szczepockie, 10 000 zł na budowę ścieżki rowerowej „Szlak 
Reszków – Muzyka i Konie”, 18 023 zł na realizację zadania 
„System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Subregionie 
Północnym”.
Główne zadania inwestycyjne zapisane do zrealizowania
w budżecie na rok 2009 to:
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Widzów i Teklinów – 
całkowity koszt 5 324 220 zł, z tego w roku 2009 – 449 000 zł
- przebudowa drogi gminnej Kruszyna-Bogusławice – 849 746 zł, 
przy czym na połowę tej kwoty otrzymamy dofinansowanie
z budżetu państwa, tzw. „Schetynówkę”
- budowa placów zabaw w dwóch miejscowościach – 60 000 zł
- budowa trybun na boisku sportowym w Widzowie – 50 000 zł
- rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 300 000 zł

styczeń / luty 2009

Plan dochodów budżetu gminy na 2009r.

Symbol
działu Nazwa działu Kwota [zł]

010 Rolnictwo i łowiectwo 6.010
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie

w energię elektryczną, gaz i wodę 246.518
600 Transport i łączność 548.073
700 Gospodarka mieszkaniowa 328.800
710 Działalność usługowa 4.000
750 Administracja publiczna 98.837
751 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa  794

756 Dochody od osób prawnych, osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem 3.099.082

758 Różne rozliczenia 5.461.898
801 Oświata i wychowanie 59.281
852 Pomoc społeczna 1.675.232
900 Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska 58.200

RAZEM DOCHODY 11.586.725

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/119/08
poniżej przedstawiony został budżet Gminy Kruszyna na rok 2009.

Plan wydatków budżetu gminy na 2009r.

Symbol
działu Nazwa działu Kwota [zł]

010 Rolnictwo i łowiectwo 1.929.658
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie

w energię elektryczną, gaz i wodę 224.023
600 Transport i łączność 2.144.291
630 Turystyka 10.000
700 Gospodarka mieszkaniowa 184.700
710 Działalność usługowa 44.000
750 Administracja publiczna 1.515.660
751 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa  794

754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa 112.500

756 Dochody od osób prawnych, osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem 39.000

757 Obsługa długu publicznego 21.000
758 Różne rozliczenia 120.000
801 Oświata i wychowanie 5.246.544
851 Ochrona zdrowia 172.525
852 Pomoc społeczna 2.047.686
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 15.000
900 Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska 721.350
921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 152.200
926 Kultura fizyczna i sport 58.000

RAZEM WYDATKI 14.759.031

- wykup gruntów i regulacja stanu prawnego dróg - 90.000zł
- utwardzenie dróg transportu rolnego w m. Kruszyna i Widzów – 
207 600zł, przy czym inwestycja ta jest uzależniona od otrzymania 
środków wnioskowanych w FOGR – kwota 123 200 zł
Ponadto zadania, których realizacja zależy od otrzymania 
dofinansowania ze środków unijnych to: rozbudowa kanalizacji w m. 
Jacków i Baby – łączny koszt 11 562 139 zł, włączenie studni 
głębinowej w Lgocie Małej do istniejącej sieci wodociągowej – 462 
819 zł, modernizacja oczyszczalni ścieków – 310 490 zł, budowa 
sali gimnastycznej przy szkole w Widzowie – 4 713 724 zł, 
przebudowa Przychodni Lekarskiej w  Kruszynie – 1 294 305 zł. 
Realizacja tychże zadań rozpocznie się wyłącznie w przypadku 

otrzymania unijnego dofinansowania.
Jest to budżet wielce optymistyczny. Należy tylko mieć 
nadzieję, że ogólnoświatowy kryzys nie pokrzyżuje naszych 
planów.
Szczegółowe informacje dotyczące budżetu Gminy Kruszyna 
możecie Państwo uzyskać na naszej stronie internetowej 
www.bip.kruszyna.com, gdzie w zakładce Budżet znajduje się 
projekt budżetu Gminy Kruszyna na 2009 rok wraz z 
objaśnieniami, oraz uchwała budżetowa z wprowadzonymi 
zmianami zaproponowanymi przez Wójta Gminy oraz 
Radnych.  

   +
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oraz wiele radości z uczestniczenia w tej wspólnej szkolnej Jasełka w Gimnazjum i Szkole 
uroczystości. Jak nakazuje stary zwyczaj i tradycja szkolna na 

Podstawowej w Kruszynie naszych jasełkach nie zabrakło kolęd, które śpiewał chór
Dorota Wojtasińska z kolei któremu wtórowali uczniowie gimnazjum grając na 

instrumentach. 
     Kiedy Bóg się rodzi, wszelka moc truchleje, Jasełka przygotowane zostały pod opieką

ginie też wielka trema przed przekazaniem ludziom dobrej p. Katarzyny Biedy i p. Doroty Wojtasińskiej przy współpracy
nowiny. z p.Haliną Ociepą i p. Joanną Zasępą. Naszą szkolną 
W ostatnim dniu zajęć przed Świętami Bożego Narodzenia uroczystość zakończyliśmy pastorałką oraz świątecznymi 
uczniowie SP i Gimnazjum przedstawili jasełkową opowieść. życzeniami p.dyr. SP Krystyny Flis i p. dyr.Gimnazjum
Historię narodzenia Bożego Dzieciątka uczniowie przekazali p. Pawła Klekota po czym wszyscy pracownicy szkoły udali się 
bardzo skrupulatnie, odtwarzając wszystkie zapisane na „symboliczną” wigilijną wieczerzę.
w ewangelii wydarzenia. Były odwiedziny aniołów, czuwanie  W tym dniu każda klasa zorganizowała również 
pasterzy, pokłon i odwiedziny królów Melchiora, Baltazara i własne klasowe spotkania wigilijne, gdzie dzieliliśmy się 
Kacpra, gniew oprawcy Heroda i jego złowieszcza władza wspólnie opłatkiem składając sobie serdeczne życzenia.       +

w Niemczech różni się od polskich obrzędów.„Weihnachten in Deutschland”
Uczniowie mieli również możliwość posłuchać niemieckich Katarzyna Pochwat
kolęd w wykonaniu rodowitych artystów niemieckich, jak
i szlagierów świątecznych, tych najbardziej popularnych     Nauka języków obcych sprawia większą 
i często śpiewanych w Niemczech; bardziej odważni mogli przyjemność i przynosi lepsze wyniki, kiedy uczniowie są 
także sobie pośpiewać mając wgląd do tekstów wszystkich inspirowani na lekcjach do podejmowania nowych działań,
słuchanych utworów.a nawet do eksperymentowania.
   Najbardziej spektakularnym efektem tego projektu okazały Taki właśnie cel przyświecał uczniom Gimnazjum
się wianki i kalendarze adwentowe, stanowiące jedenw Widzowie, kiedy to na lekcjach języka niemieckiego w tym 
z najważniejszych symboli świąt Bożego Narodzeniamniej naukowym, a bardziej magicznym okresie 
w Niemczech. Zadanie edukacyjne polegało tutaj na przedświątecznym, odsunęli na bok tradycyjne wkuwanie 
stworzeniu najbardziej pomysłowej formy takiego kalendarza.  słownictwa, ćwiczenie gramatyki i rozumienie tekstu 
Z tym zadaniem uczniowie poradzili sobie doskonale.czytanego, a rozpoczęli pracę nad zaproponowanym przez 
Praca nad tym projektem miała na celu naukę przez zabawęnauczyciela języka niemieckiego projektem „Weihnachten in 
i jak sami uczniowie przyznali, taka forma pracy przyniosła Deutschland”.
lepsze korzyści, gdyż jak twierdzą, na zawsze zapamiętają     Uczniowie przygotowywali i  odczytywali swoje referaty,
dlaczego kalendarz adwentowy ma 24 okienka, a każde kryje w których wyczerpująco i ciekawie przedstawili niemieckie 
w sobie cukierka lub niespodziankę, i że przede wszystkim tradycje świąteczne, komentowali i oceniali poznane fakty,
chodzi tu o kształtowanie woli i cierpliwości człowieka w tym a wyraźnie wyodrębniona inność tych tradycji wzbudzała 
adwentowym oczekiwaniu na  Boże Narodzenia, które mimo często zaciekawienie, zdziwienie, a nawet niedowierzanie, 
obrzędowych różnic jest wspólne dla większości narodów.    bowiem celebrowanie Świąt Bożego Narodzenia

   +

15.668 zł, są to książki z literatury pięknej dla dorosłych, dla Biblioteki w roku 2008
dzieci i młodzieży oraz z literatury popularno-naukowej.Renata Włodarek
W ciągu roku zarejestrowano 746 czytelników. Dużym 
zainteresowaniem cieszą się czytelnie internetowe, liczba W miesiącu marcu uchwałą Rady Gminy zmieniono 
odwiedzin to 2865 czytelników. Czytelnie internetowe oferują dotychczasowy statut biblioteki. Zmiana dotyczy utworzenia
bezpłatne korzystanie z komputerów oraz drukowanie w bibliotece stanowiska koordynatora ds kultury, zajmującego 
informacji.się upowszechnianiem kultury oraz promocją naszej gminy na 

ƒCzytanie to jest odnajdywanie własnych bogactwzewnątrz.
i własnych możliwości przy pomocy pięknych słów”. Tym Odnośnie działalności biblioteki to w ciągu  
pięknym aforyzmem Jarosława Iwaszkiewicza zachęcamy minionego roku przybyło nam 90 woluminów książek na sumę 
wszystkich do korzystania ze zbiorów naszych bibliotek.        +

Ferie 2009
Grażyna i Józef Wąsikiewicz

     Stowarzyszenie Wspólne Działanie 
Miejscowości Teklinów i Pieńki Szczepockie wzorem roku 
ubiegłego zorganizowało zajęcia świetlicowe dla dzieci
z naszego terenu.
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00 
dzieciaki pod czujnym okiem niestrudzonych pań spędzały 
mile czas na zajęciach. Poza tradycyjnymi rysunkami, grami
i układaniem puzzli, w tym roku dzieciaki samodzielnie robiły 
pacynki z resztek wełny i ścinków materiału, wyklejanki
z różnego rodzaju nasion i drobnych ziarenek oraz
z kolorowego papieru i bibułek 
Najwięcej radości przyniosły dzieciakom zajęcia w ostatnim 
dniu ferii - samodzielnie ulepiły chrust karnawałowy i pod 
bacznym okiem opiekunek upiekły. Wspólna herbatka
i konsumpcja chruściku zakończyła tegoroczne ferie.          +
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- Julia  Cieślar-  Przedszkole w Lgocie Małej-II miejsceVII Międzyparafialny Festiwal Kolęd „Hej, 
- Amelia  Wlaźlak- Przedszkole w Kruszynie-IIImiejsce

kolęda, kolęda!” Jacków 2009 - Grupa Przedszkole w Widzowie - IV miejsce
Aleksandra Kołaczkowska - Michał Renszmid- Przedszkole w Widzowie-V miejsce

- Grupa – Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowe
Tradycją się już stało iż w  pierwszą niedzielę   w Jackowie – VI miejsce

stycznia Jacków gości reprezentantów przedszkoli, szkół 2. Uczniowie szkół podstawowych kl.I-III:
podstawowych i gimnazjów z  terenu parafii  Borowno, - Klaudia  Bystrzanowska, - Szkoła Podstawowa w Widzowie -
Kruszyna i Widzów, którzy uwielbiają śpiew i pragną I miejsce
przedstawić swe umiejętności wokalne w zakresie pieśni - Roksana Janus -Szkoła Podstawowa w Widzowie-II miejsce
kolędniczych. - Klaudia  Cierniak – Szkoła Podstawowa w Jackowie III 
To dla  nich stworzona zastała ta forma współzawodnictwa miejsce
wokalno instrumentalnego pod nazwą – Międzyparafilany - Piotr Leciak -Szkoła Podstawowa w Jackowie-IV miejsce
Festiwal Kolęd „ Hej kolęda , kolęda !”. - Julia Czernik-Szkoła Podstawowa w Kruszynie-V miejsce
11 stycznia 2009r.  już po raz  siódmy Jacków witał małych Bardzo podobał się występ Anety Radziszewskiej
artystów na tym festiwal. z Gimnazjum im.Bohaterów Września 
 Jury w osobach Księdza Tomasza Dyjana , mgr Arkadiusza w       Kruszynie, która oczarowała  wszystkich piękną barwą 
Chybalskiego oraz  mgr Doroty Wojtasińskiej  oceniając głosu i wykonawstwem rytmicznej  i wesołej piosenki 
występy  i  biorąc  pod uwagę takie kryteria jak: kolędniczej.
 -dobór  repertuaru do możliwości wykonawczych; Dzieci swoimi występami dostarczyły jury
-ogólny wyraz artystyczny, oryginalność formy; i publiczności wielu wrażeń i pozytywnych doznań 
- dobór elementów dodatkowych ( strojów, rekwizytów) artystycznych za co zostały nagrodzone miłymi upominkami
przyporządkowało miejsca  reprezentantom poszczególnych i pamiątkowymi  dyplomami.
placówek oświatowych. G r a t u l a c j e  n a l e ż ą  s i ę  n a u c z y c i e l o m  
Reprezentanci poszczególnych placówek zajęli następujące p r z y g o t o w u j ą c y m  u c z n i ó w  d o  f e s t i w a l u  o r a z       
miejsca organizatorowi w osobie Ks.kan. Piotra Krzemińskiego, który 
1. Przedszkolaki: zadbał o każdy szczegół organizacyjny tego festiwalu.  

   +- Zuzanna Kępa-  Przedszkole w Lgoci Małej –Imiejsce

Komisja w składzie: p. Ania Gałkowska, p. Renata Włodarek, p. Magia Świąt Bożego Narodzenia w kartkę 
Joanna Pąchalska-Klekot, p. Dorota Wojtasińska spośród 

świąteczną zaklęta”- rozstrzygnięcie nadesłanych prac wyłoniła następujących zwycięzców: 
kat. I-wsza: szkoła podstawowa kl. I-III:konkursu plastycznego
1) Kubikowski Rafał (SP w Kruszynie), 2) Dudek JuliaDorota Wojtasińska
(SP w Lgocie Małej), 3) Jasak Kinga (SP w Kruszynie);
kat. II-ga: szkoła podstawowa kl.IV-VI: 1) Tkacz KarolinaGBP w Kruszynie w okresie przedświątecznym 
(SP w Widzowie), 2) Klekot Klaudia (SP w Jackowie),zorganizowała konkurs plastyczny na „Najpiękniejszą kartkę 
3) Wagner Anna (SP w Kruszynie);świąteczną”. W konkursie udział wzięli uczniowie SP
kat. III: gimnazjum: 1) Kowalska Martyna (Gimnazjumi gimnazjum z terenu całej gminy. Rozstrzygnięcie konkursu 
w Kruszynie), 2) Stolarek Daria (Gimnazjum w Widzowie),nastąpiło w dn. 12.12.2008r. 
3) Kosmala Natalia (Gimnazjum w Widzowie).Napłynęło do nas wiele prac wykonanych różnymi 

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy technikami. Wybór tych najpiękniejszych był niezwykle trudny. 
do udziału w innych konkursach.          +

przypadło uczniom Gimnazjum w Kruszynie- duetowi- Międzygminny Konkurs Recytatorski 
Magdalenie Jabłońskiej i Mateuszowi Górze.

„Najpiękniejsze wiersze o miłości” Uczniowie zostali obdarowani dyplomami oraz nagrodami 
Justyna Milejska – Cień książkowymi.

Konkurs umilił montaż słowno-muzyczny, przygotowany przez 
W dniu 13 lutego z okazji Dnia Zakochanych uczniów Gimnazjum w Kruszynie.         +

   w Gimnazjum im. Bohaterów Września w Kruszynie odbył się
   +

I Międzygminny Konkurs Recytatorski.
Z inicjatywą zorganizowania tego typu konkursu wyszli 
uczniowie – uczestnicy kółka teatralnego, którzy żywo 
angażują się we wszystkie działania związane z teatrem.
Do udziału w konkursie zaprosiliśmy uczniów z trzech 
gimnazjów: Borowna, Widzowa i Kruszyny, którzy mogli 
poszczycić się swoimi umiejętnościami aktorskimi, gdyż 
oprócz zdolności recytatorskich oceniany był ogólny wyraz 
artystyczny, dobór strojów i rekwizytów oraz podkładów 
muzycznych do treści recytowanych utworów.
W skład jury weszli nauczyciele poszczególnych szkół: 
dyrektor Gimnazjum w Borownie – Artur Rybaniec, pani Ewa 
Łęgowik, pani Justyna Niska oraz pani Dorota Wojtasińska.
Za niepokonaną jury uznało uczennicę z Gimnazjum
w Widzowie- Olgę Matyjaszczyk. Drugie miejsce zajęła 
uczennica Gimnazjum w Borownie - Kaja Nowak. Trzecie 
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Wielki sukces szachistów z Gminy Kruszyna
Magdalena Chrząstek, Karol Dróżdż

13 lutego 2009 roku w piątek uczniowie z naszej gminy uczestniczyli
w powiatowych igrzyskach młodzieży szkolnej 2008/2009 w szachach. Walka była 
zacięta i do ostatniej chwili nie wiadomo było kto wygra, ale po 7 rundzie
i 4 godzinach „łamania głowy” zostały ogłoszone oficjalne wyniki. W kategorii 
dziewcząt szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Lgocie Małej (10,5 pkt) w składzie Karina Kasprzak (6 pkt)
i Monika Błasiak (4,5 pkt), trzecie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej
w Widzowie (7,5 pkt) w składzie Dobrakowska Anna (5 pkt) i Banaszkiewicz Urszula 
(2,5 pkt). W klasyfikacji indywidualnej Karina Kasprzak zajęła pierwsze miejsce
a Anna Dobrakowska trzecie (startowało 14 dziewcząt). W kategorii chłopców szkół 
podstawowych drugie miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 

w Lgocie Małej (9,5 pkt) w składzie Wasiel Piotr (5 pkt) i Lampa Dariusz (4,5 pkt). Drużyna ze Szkoły Podstawowej
w Widzowie (8 pkt, Pyrz Damian 4 pkt i Jasak Robert 4 pkt) uzyskała tyle samo punktów co drużyna zajmująca trzecie 
miejsce i dopiero po uwzględnieniu dodatkowych reguł punktowania została sklasyfikowana na dalszym miejscu.
W klasyfikacji indywidualnej Wasiel Piotr zajął drugie miejsce na 29 uczestników. W kategorii dziewczęta gimnazjum 
trzecie miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Widzowie (4 pkt) w składzie Jasak Patrycja (2 pkt) i Łapeta Ewelina
(2 pkt). W kategorii chłopcy gimnazjum drugie miejsce zajęła drużyna
z Gimnazjum w Widzowie (10,5 pkt) w składzie Dobrakowski Adam (5,5 pkt)
i Porada Mateusz (5 pkt), tracąc do pierwszego miejsca tylko 0,5 punktu.
W klasyfikacji indywidualnej Dobrakowski Adam zajął drugie miejsce a Porada 
Mateusz trzecie na 23 uczestników. Jeżeli regulamin rozgrywek regionalnych nie 
ulegnie zmianie to w eliminacjach do szczebla wojewódzkiego reprezentować 
naszą gminę będzie aż 5 drużyn. Chciałbym podziękować wszystkim uczniom, 
którzy brali udział w igrzyskach. Wszystkie wyniki, przebiegi poszczególnych 
partii oraz więcej zdjęć można obejrzeć na stronach: www.chessarbiter.to.pl, 
www.gokredziny.pl oraz www.gimnazjumwwidzowie.prv.pl  

   +

II Gminny Turniej Szachowy
Karol Dróżdż

4 grudnia 2008 roku w Gimnazjum w Widzowie przeprowadzony 
został II Gminny Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Gimnazjum
w Widzowie. W tym roku nie przeprowadzono wstępnych eliminacji
w szkołach, ponieważ organizator chciał zapoznać jak największą liczbę 
uczniów z zasadami jakie obowiązują na turniejach szachowych. Zgłosiło 
się 20 uczniów ze szkół podstawowych (11 dziewcząt) i 20 uczniów
z gimnazjów (6 dziewcząt). Najmłodsi uczniowie biorący udział w turnieju to: 
Mikołaj Kołaczkowski ze Szkoły Podstawowej w Jackowie, Żaklina Dudek 
ze Szkoły Podstawowej w Lgocie Małej (klasa 1) oraz Monika Błasiak i Julia 
Dudek także ze Szkoły Podstawowej w Lgocie Małej (klasa 2). Turniej 
rozegrano w czterech kategoriach: dziewczęta szkół podstawowych, 
chłopcy szkół podstawowych, dziewczęta gimnazjum, chłopcy gimnazjum. 
W każdej kategorii nagradzano za zdobycie pierwszych sześciu miejsc.
Za pierwsze, drugie i trzecie miejsce uczestnicy otrzymywali dyplom
i puchar, a za czwarte, piąte i szóste miejsce naradzano dyplomami

i medalami. Turniej rozegrano systemem szwajcarskim na dystansie 4 rund w tempie po 15 minut na ucznia. Zawodnicy za wygraną 
partię otrzymywali 1 pkt, za remis 0,5 pkt., za przegraną 0 pkt. Podczas klasyfikacji końcowej brano pod uwagę w pierwszej 
kolejności ilość zgromadzonych punktów, następnie średni wynik Bucholza, pełny wynik Bucholza, bezpośrednie starcie, większą 
ilość zwycięstw. Ostatecznie wyniki przedstawiają się następująco:
- gimnazjum dziewczęta: 1) Angelika Kopacka, Gimnazjum w Kruszynie, kl. II, pkt. 3; 2) Ewelina Łapeta, Gimnazjum w Widzowie,
kl. II, pkt. 3; 3) Partycja Jasak, Gimnazjum w Widzowie, kl. II, pkt. 3; 4) Katarzyna Majchrzak, Gimnazjum w Widzowie, kl. III, pkt. 2; 5)  
Nina Łapeta, Gimnazjum w Widzowie, kl. II, pkt. 1; 6) Paulina Wilk, Gimnazjum w Widzowie, kl. III, pkt. 0.
- gimnazjum chłopcy: 1) Adam Dobrakowski, Gimnazjum w Widzowie, kl. I, pkt. 3,5; 2) Mateusz Porada, Gimnazjum w Widzowie,
kl. I, pkt. 3,5; 3) Dominik Dobrakowski, Gimnazjum w Widzowie, kl. III, pkt. 3; 4) Kamil Szlęg, Gimnazjum w Widzowie, kl. I, pkt. 3; 5) 
Kacper Organa, Gimnazjum w Widzowie, kl. III, pkt. 2,5; 6) Hubert Wrzalik, Gimnazjum w Widzowie, kl. III, pkt. 2.
- szkoła podstawowa dziewczęta: 1) Karina Kasprzak, SP Lgota Mała, kl. VI, pkt. 4; 2) Julia Dudek, SP Lgota Mała, kl. II, pkt. 3; 3) 
Klaudia Konieczna, SP Lgota Mała, kl. VI, pkt. 2,5; 4) Ewelina Domagała, SP Lgota Mała, kl. V, pkt. 2; 5) Monika Kasprzak,
SP Jacków, kl. IV, pkt. 2; 6) Monika Błasiak, SP Lgota Mała, kl. II, pkt. 2.
- szkoła podstawowa chłopcy: 1) Piotr Wasiel, SP Lgota Mała, kl. VI, pkt. 3,5; 2) Mateusz Mielczarek, SP Lgota Mała, kl. VI, pkt. 3; 3) 
Dariusz Lampa, SP Lgota Mała, kl. VI, pkt. 3; 4) Dominik Grabny, SP Jacków, kl. IV, pkt. 2,5; 5) Mateusz Bartkowski, SP Lgota Mała, kl. 
VI, pkt. 2; 6) Michał Knysak, SP Jacków, kl. IV, pkt. 2. 
Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Więcej zdjęć na stronie www.gimnazjumwwidzowie.prv.pl.                            +
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– p. Joannie Stacherczak życzymy dużo siły i cierpliwościZebranie wiejskie w Lgocie Małej
w dalszym zarządzaniu naszą szkołą.Henryk Domagała 

Kolejnym punktem zabrania było omówienie prac 
poscaleniowych. W 2006r. została wykonana melioracja W dniu 13.XII.2008r. w świetl icy Szkoły 
rowów i korekta przepustów, których efekt jest zadowalający. Podstawowej w Lgocie Małej odbyło się spotkanie wiejskie na 
W 2008r. wynegocjowano w Starostwie Powiatowym którym obecny był z-ca Wójta naszej gminy p. Zbigniew 
konserwację tych rowów (odkaszanie). Dzięki  scaleniu Zasępa, p. dyrektor Wanda Krawczyk oraz mieszkańcy naszej 
powstały drogi dojazdowe do pól (inaczej  nigdy byśmy się ich wsi. Zebranie zbiegło się z odejściem na emeryturę p. dyr. 
nie doczekali). Najwięcej niedomówień i kontrowersji między Wandy Krawczyk w związku z tym zebranie rozpoczęliśmy 
mieszkańcami powstało w związku z wpisami nowych wyrażeniem słów podziękowania za wieloletnią, solidną pracę 
numerów do ksiąg wieczystych. Na początku Starostwo oraz zaangażowanie w sprawy i problemy naszej 
sugerowało, że pokryje nam wszelkie koszty sądowe miejscowości. Opinie mieszkańców Lgoty Małej oraz uczniów 
związane z scaleniem. Niestety nie dotrzymano danej nam SP i jej absolwentów potwierdzają fakt, że p.dyrektor 
obietnicy. Na podstawie przepisów  dotyczących scalania Krawczyk to osoba o dużym, szlachetnym sercu z którego 
gruntów koszty związane ze scaleniem i wpisaniem nowych płynie dużo dobroci i życzliwości. Pasją p.dyrektor Krawczyk 
numerów do ksiąg wieczystych powinny być pokrytebyła praca w szkole oraz kontakt z uczniami. Dobro uczniów,
z budżetu państwa. Do kwietnia 2008r. sprostowanych zostało a szczególnie tych mniej zdolnych zawsze stawiała na 
z urzędu kilka ksiąg wieczystych. Pozostali uczestnicy pierwszym miejscu. Swą umiejętnością, rozwagą i dialogiem 
scalenia mają być obciążeni kosztami za identyczne rozwiązywała wszelkie trudności i potyczki. To wielki
czynności. Dzieję się to nie z uwagi na zmianę przepisów lecz i bezcenny dar dla naszej szkoły, że przez 40 lat uczyła nasze 
z uwagi na odmienną interpretację Prezesa Sądu dzieci i wnuki. Przez 21 lat p.Wanda Krawczyk pełniła funkcję 
Okręgowego, która godzi w prawo jakie stoi po stronie rolnika. dyrektora szkoły. Była dobrym gospodarzem – przeprowadziła 
Cała ta sprawa zasiała ziarenko niezgody między w szkole szereg remontów. Ponadto była organizatorem 
mieszkańcami naszej wsi. licznych zabaw sylwestrowych i karnawałowych. Korzystając 

Kolejnymi sprawami poruszanymi na zebraniu było: z okazji słowa podziękowania kierujemy również w stronę 
przekazanie boiska sportowego będącego własnością gminy p.Wójta za wygospodarowanie z budżetu gminy pieniędzy
dla Stowarzyszenia „Młode Pokolenie”, sprawa uregulowania i przekazanie ich dla naszej szkoły. Dziękujemy i prosimy
stanu prawnego kaplicy (na rogatkach), wykonanie wiaty o więcej, bowiem w tej placówce jest jeszcze wiele do 
przystankowej, zamontowanie luster na skrzyżowaniu oraz zrobienia.
tablic ogłoszeniowych, wykonanie chodników na placu  Żegnając odchodzącą p.dyrektor życzymy jej dużo 
szkolnym, wymiana drzwi w OSP i umieszczenia zdrowia i sukcesów w dalszym życiu. Z kolei nowej p.dyrektor 

 Na początku XV i XVIw. majątki w BogusławicachSięgnijmy do korzeni naszej wsi
i Jackowie uległy rozdrobnieniu w wyniku licznych podziałów Henryk Kowalski - sołtys wsi Bogusławice
między członkami rodziny. Aby rozróżnić poszczególnych 
członków rodzin zaczęto stosować tzw. imioniska tj. np: Kowal, Historią miejscowości w której mieszkam już od 
Kita, Ściborek itp. Zdarzało się bowiem, że kuzyni nosili takie wielu lat interesowałem się od zawsze. Jej dobro zawsze 
samo imię, mieli wspólnych przodków, pochodzili„leżało mi na sercu” i było dla mnie najważniejsze. Na łamach 
z tej samej wsi, posiadali taki sam przydomek – należeli naszej lokalnej gazety pragnę podzielić się z czytelnikami 
jednak do różnych rodzin. W 1491r. dziedzicamicennymi informacjami dotyczącymi naszej wsi. Już od dawna 
w Bogusławicach byli: Jan Ścibor zwany Ściborkiem, Mikołaj próbowałem dotrzeć do tak ważnych wiadomości. 
Kita, Andrzej Kita, Jakub Piewca, Jan Kowal, Jan Lisek, Dzięki pomocy p. Marcina Tarnowskiego i p. Doroty 
Mikołaj Zila oraz Stanisław Piotr. Seweryn hr.Uruski część Wojtasińskiej, którzy włączyli się w poszukiwania – udało nam 
wymienionych dziedziców Bogusławic zaliczył do rodu się dotrzeć do informacji o rodzinie Bogusławskich, którzy 
Grabowskich herbu Oksza, którzy w wyniku zawierania dawniej mieszkali w Bogusławicach. Jak wynika z zebranych 
małżeństw wchodzili w posiadanie części Bogusławic i tutaj materiałów ród Ścibor-Bogusławskich swe nazwisko wzięli od 
się osiedlali. Skutkiem czego Bogusławice zaludniały się nazwy naszej wsi - Bogusławice. Wieś ta na przełomie XIV
coraz bardziej. Do tego stopnia, że zaczynało brakować ziemi i XVw. należała do rodu Ściborów herbu Ostoja. Byli oni 
dla poszczególnych rodzin. W związku z tym zaczęło również w posiadaniu sąsiadujących ze sobą wsi: Jacków
dochodzić do licznych procesów i zatargów.i Borowno. Dziedzicami Bogusławic byli wówczas Maciej

 Zdaniem Adolfa Pawińskiego w latach 50-tychi Leonard. Najstarsze wzmianki o Ściborach osiadłych
XVI w. właścicielami Bogusławic byli: Wojciech Ścibor, Maciej w Bogusławicach, Borownie i Jackowie pochodzą z ksiąg 
Ściborowicz herbu Ostoja, Leonard Zila, Jan i Walenty Kita sądowych z początków XV w., kiedy to Maciej z Bogusławic 
herbu Oksza, Piotr Ostrołęcki herbu Gozdawa oraz wdowa potwierdzał szlachectwo Jana z Łysekoń. Adam Boniecki
Piotraszowa.w „Herbarzu Polskim” wspomina Macieja z Bogusławic. Pisze, 

 U schyłku XVIw. kolejne pokolenie Bogusławskich że musiał on się urodzić ok. 1390r. i uchodził za powszechnie 
reprezentowali: Mikołaj, Piotr i Jan, Elżbieta – ich siostra oraz szanowanego człowieka (przeciwnie nie mógłby być 
Wojciech i Marcin- bracia stryjeczni. Ksiądz Jezuita Kasper powoływany w sprawach wywodów szlachectwa).
Niesiecki wspomina jeszcze Melchiora Bogusławskiego, który Ściborowie herbu Ostoja  mieszkający w Borownie, 
prawdopodobnie zginął z rąk Moskali. Bogusławicach i Jackowie – nie wiadomo czy byli braćmi 

Niestety to już wszystkie informacje do których udało rodzonymi, czy stryjecznymi. Mieli jednak wspólnych 
nam się dotrzeć.  W dalszym ciągu jednak nie wiemy, skąd przodków.
pochodzi nazwa naszej miejscowości, skąd pochodzą W dokumentach z tamtych lat najczęściej wspominany jest 
pierwsze wzmianki o niej? Dlatego też apeluję tutaj do Maciej z Bogusławic i Maciej z Borowna. Podejrzewa się, że 
wszystkich tych, którzy posiadają jakiekolwiek informacjejest to ta sama osoba. Maciej z Borowna miał matkę z rodu 
o naszej miejscowości do skontaktowania się ze mną. Więcej Szrenawitów, dziedziców Borowna – mógł zatem dziedziczyć 
informacji o rodzinie Ścibor-Bogusławskich możecie Państwo część tej wsi po matce. Z kolei po ojcu pieczętował się herbem 
znaleźć na stronie internetowej www.boguslawscy.plOstoja i dziedziczył część Bogusławic. Dlatego też raz pisał 
Zebrane informacje pochodzą z źródeł internetowych oraz się z Borowna, raz z Bogusławic.
Słownika Księstwa Polskiego.           +
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należy złożyć w miesiącu wrześniu 2009r, wypłata nastąpiZwrot podatku akcyzowego 
w miesiącu listopadzie 2009r.Maria Zasępa
Zwrot podatku akcyzowego przyznawany jest w dwóch 
terminach, w ramach rocznego limitu. Roczny limit ustala się Producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku 
jako iloczyn stawki zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, 
napędowego, liczby 86 i powierzchni użytków rolnych oznaczonego kodem CN 27101941 – 27101949 
będących w posiadaniu producenta rolnego, określonej na wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski o zwrot 
dzień 1 kwietnia danego roku. W bieżącym roku jest to kwota podatku wraz z fakturami VAT za zakupiony olej napędowy, za 
73,10 zł na 1 ha użytków ( 86 x1 ha x 0,85 zł). Stawkę zwrotu okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, 
podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego określa tj.: - faktury od 1 września 2008r – 28 lutego 2009r  należy 
corocznie Rada Ministrów. W bieżącym roku jest to kwota 0,85 złożyć w miesiącu marcu 2009r, wypłata nastąpi w miesiącu 
zł. Roczny limit może być wykorzystany jednorazowo.        maju 2009r.,- faktury od 1 marca 2009r – 31 sierpnia 2009r  

   +

towarów,  wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,  Dotacje dla mikroprzedsiębiorców na 
usługi komunalne, rachunkowość, doradztwo lub usługi 

terenach wiejskich informatyczne.
Zbigniew Ociepa Pomoc może być przyznana na operację uzasadnioną 

ekonomicznie oraz zapewniającą osiągnięcie i zachowanie 
W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata celu działania. Wysokość pomocy finansowej wynosi 

2007-2013 znajduje się działanie „Tworzenie i rozwój maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych operacji. 
mikroprzedsiębiorstw” które ma być wkrótce uruchomione. Maksymalna wysokość pomocy jednemu beneficjentowi nie 
Jest to działanie skierowane do przedsiębiorczych może przekroczyć 300.000zł w okresie realizacji Programu
mieszkańców wsi.  Celem działania jest wzrost a w przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych 
konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój produktów leśnych 100.000zł. Pomoc nie może przekroczyć 
przedsiębiorczości, poprawy możliwości zatrudnienia. 100.000zł jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 
Mikroprzedsiębiorstwo to podmiot gospodarczy zatrudniający miejsc pracy, 200.000zł jeśli biznesplan przewiduje 
poniżej 10 osób i posiadające obrót poniżej 2 mln euro. utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy, 300.000zł jeśli 
Pomoc może być przyznana osobie która: biznesplan przewiduje utworzenie 5 miejsc pracy. 
1. podejmuje lub wykonuje we własnym imieniu działalność Koszty kwalifikowane to koszty:
gospodarczą 1. budowy, przebudowy lub remontu połączonego
2. jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych
3. nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym 2. nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego
rolników w pełnym zakresie z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych
4. ma siedzibę lub oddział lub miejsce zamieszkania oraz 3. zagospodarowania terenu, zakupu maszyn, urządzeń, 
w przypadku operacji związanych z nieruchomością miejsce narzędzi wyposażenia i sprzętu
położenia nieruchomości w miejscowości należącej do: 4. zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania 
- gminy wiejskiej, lub miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast służącego wsparciu podejmowanej lub wykonywanej 
liczących powyżej 5.000zł.  mieszkańców albo gminy działalności gospodarczej
miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5. zakupu środków  transportu z wyłączeniem zakupu 
5.000zł, mieszkańców w przypadku podmiotów innych niż samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej 
podmioty wykonujące działalność gospodarczą obejmującą niż 8 osób łącznie z kierowcą
świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa 6. transportu do miejsca realizacji operacji: materiałów, 
5. ma siedzibę lub oddział, lub miejsce zamieszkania oraz maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych 
w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce operacją
położenia nieruchomości, na obszarach wiejskich, to jest 7. montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia
w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej lub miejsko- i sprzętu objętych operacją.
wiejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 20.000zł 8. rat zapłaconych z tytułu umowy leasingu.
mieszkańców, albo gminy miejskiej, z wyłączeniem Koszty kwalifikowane muszą przekraczać sumę 20.000zł.
miejscowości liczących powyżej 5.000zł, mieszkańców Kosztem kwalifikowanym nie jest podatek od towarów i usług 
w przypadku podmiotów podejmujących lub wykonujących /VAT/, koszt nabycia nieruchomości oraz rzeczy używanych.
działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla Osoba podejmująca działalność do dnia złożenia wniosku
gospodarstw rolnych lub leśnictwa. o refundację musi zostać wpisana do ewidencji działalności .
6. złoży wniosek o wpis do ewidencji producentów w biurze Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Śląskim Oddziale 
powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Rolnictwa w terminie podanym do publicznej wiadomości. 
Pomoc może być przyznana na: usługi dla gospodarstw Procedura uzyskania dofinansowania będzie następująca: 
rolnych lub leśnictwa,  usługi dla ludności,  sprzedaż hurtową i zaplanowanie inwestycji ustalenie jej kosztów, uzyskanie 
detaliczną,  rzemiosło lub rękodzielnictwo, roboty i usługi niezbędnych pozwoleń, następnie złożenie wniosku o pomoc 
budowlane oraz instalacyjne, usługi turystyczne oraz wraz ze szczegółowym biznesplanem.
związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usługi Więcej informacji oraz pomoc w wypełnieniu wniosku można 
transportowe, przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych uzyskać u specjalistów  Powiatowego Zespołu Doradztwa 
produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania Rolniczego w Częstochowie.           +

styczeń / luty 2009

dodatkowych pojemników na śmieci. pomalowanie elewacji zewnętrznej szkoły i otynkowanie 
Nasze dalsze plany zakładają: wykonanie lub wymianę słupków ogrodzenia szkolnego, a także utworzenie placu 
oświetlenia na ul. Krótkiej, wykonanie odwodnienia na ul. zabaw oraz świetlicy.
Ogrodowej, drogi asfaltowej na ul. Słonecznej w kierunku Obecna sytuacja finansowa budzi jednak wątpliwości co do 
Jackowa, wykonanie boiska sportowego przy szkole, realizacji naszych planów.          +
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wysokie suteryny z poddaszem, kryty blachą trapezową, Sprzedaż nieruchomości 
stalową ocynkowana, Wiek budynku ok. 40 lat Zużycie Maria Starostka
techniczne  20%. Budynek    wyposażony w instalacje wodno-
kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania.Plan sprzedaży nieruchomości stanowiących własność 
- budynek gospodarczo-inwentarski murowany z kamienia Gminy w 2009r.  przedstawia się następująco: 2wapiennego,pokryty eternitem o pow. zabudowy - 81,60m , 1) pod zabudowę letniskową w Kijowie – 8 działek o pow. ok. 3

2 kubaturze - 256,00m . Wiek budynku ok.70-80 lat. Zużycie 1000 m  każda
techniczne  85%2) pod zabudowę mieszkaniową ;

2 - stodoła o konstrukcji drewnianej-ryglowej obita deskami, - w Babach – 1 działka  o pow. 2700m
2 2 jedno klepiskowa, 

- w Jackowie Pustkowiu- 2 działki o pow. ok. 1400m  i 1300m
- dach dwuspadowy, pokryty eternitem falistym. Do stodoły 2- w Kruszynie przy ul. Kościelnej – 2 działki  o pow. 300m   
dobudowane są trzy szopki drewniane, kryte eternitem. pow. 

każda 2 3zabudowy 117,30m , kubatura– 345,00m . Wiek stodoły
3) 3 działki na powiększenie istniejących nieruchomości

i szopek ok. 70 lat.  Zużycie techniczne 85%
w Kijowie

- szopa drewniana-ryglówka obita deskami, dach 
4) pod uprawy polowe w Jackowie -  2 działki  o pow. 1,18ha 2dwuspadowy, pokryty eternitem  o pow. zabudowy – 28,70m , i 0,30ha 3kubaturze- 72,00m , zużycie 85%Nieruchomości w/w będą zbywane w ramach przetargu 

Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i praw nieograniczonego.
osób trzecich.Aktualnie na dzień 19 marca 2009r.  ogłoszony został drugi 
Cena wywoławcza 190.700,00zł i zwolniona jest z podatku przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż nieruchomości 
VAT.zabudowanej w Babach 41. Nieruchomość o pow. 0,19 ha 
Wadium - 19.070,00zł które należy wpłacić na konto Gminyskłada się z działek 331, 902, 903 i jest zabudowana :
w terminie do 16 marca 2009r. Termin składania ofert - budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. zabudowy 

2 2 3 przetargowych - do 16 marca 2009r. Ogłoszenie o przetargu 117,60m , pow. użytkowej - 83,00m , kubaturze - 790,00m  
znajduje się również na stronie BIP urzędu.          +murowany, parterowy,  

o łącznej mocy około 20MW, linii elektroenergetycznych Informacja o wiatrakach
łączących poszczególne elektrownie wiatrowe, infrastruktury Maria Starostka
telekomunikacyjnej, infrastruktury drogowej oraz stacji 
abonenckiej – GPZ. W dniu 5 stycznia 2009r. Wójt Gminy podpisał list 
Spółka na własny koszt wykona opracowanie zmianintencyjny z Termall Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia
w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania z siedzibą w Bełchatowie w sprawie wdrożenia koniecznych 
Przestrzennego Gminy Kruszyna oraz opracowanie procedur do przeprowadzenia przedsięwzięć mających na 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennegocelu przygotowanie i realizację inwestycji budowy parku 
w obrębach geodezyjnych w których planowana jest realizacja elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Kruszyna w obrębach 
ferm wiatrowych.geodezyjnych Bogusławice, Baby, Jacków, Lgota Mała.
Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie na terenach Projekt będzie składał się z około 10 turbin wiatrowych

MICROFINANCE  CENTRE for Central and Eastem Europe Niech za młodu nasiąka...
and the NIS. Bowiem ta organizacja,  wraz z Fundacją Eliza Ogrodowczyk, Sławomir Pruciak
Edukacji dla Demokracji i Fundacją Komunikacji Społecznej, 
prowadzi ten program. Jeszcze przed wakacjami, w maju i czerwcu 2008r .
Warsztaty prowadzone były przez  p. Elizę Ogrodowczyk- w Gimnazjum w Widzowie - został przeprowadzony
i  p. Sławomira Pruciaka – certyfikowanych trenerów edukacji 15-godzinny cykl warsztatów wchodzący w skład programu 
finansowej i partnerów  MFC w Programie. „Zaplanuj swoją przyszłość. ”Program ten jest adresowany do 
Zostały one uznane przez  autorów programu za najlepiej wszystkich, którzy pragną zwiększyć swą świadomość 
zorganizowane w rejonie Polski Południowej i wyróżnione finansową oraz własne kompetencje w tym zakresie. Jednym 
specjalną nagrodą za wysoką jakość prowadzonych zajęć. Był z celów jest zapewnienie powszechnego i stałego dostępu do 
nią wyjazd na spotkanie partnerów MFC w Nicei.           +wysokiej jakości, etycznych usług doradztwa finansowego. 

Program szkolenia obejmował zagadnienia z zakresu analizy 
budżetu i celów finansowych gospodarstwa domowego, 
sposoby i możliwości oszczędzania, zasady racjonalnego 
pożyczania, tworzenie planu finansowego. 
Takie ujęcie tematów jak np. „Beczka, czyli domowy budżet”, 
„Złodzieje pieniądza”, czy „Pożyczanie z głową” przybliża 
trudne zagadnienia ze świata finansów i czyni je zrozumiałymi 
dla wszystkich – od przedszkolaków, do osób w każdym wieku. 
Uczestnicy warsztatów śledzili je z dużym zainteresowaniem i 
bardzo aktywnie brali udział w zajęciach. W efekcie, jak sami 
przyznali, takie „niewdzięczne” dla wielu pojęcia jak 
„planowanie”, czy „oszczędzanie” zaczęły być postrzegane 
jako  n iezbędny  e lement  codz iennośc i .  Udz ia ł
w zajęciach był dla nich pouczającym doświadczeniem, a 
sama forma warsztatów urozmaiceniem szkolnego życia.                                              
Ukończenie warsztatów przez uczestnika udokumentowane 
zostało wręczeniem mu dyplomu wystawionego przez  
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W przypadku niestosowania się do podstawowych Zasada wzajemnej zgodności a płatności 
wymogów zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 

bezpośrednie w 2009r. środowiska, w wyniku działania lub jego zaniechania, które 
Zbigniew Ociepa można bezpośrednio przypisać indywidualnemu rolnikowi, 

zmniejsza się lub anuluje, zgodnie z przepisami 
Do przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności szczegółowymi, całkowitą kwotę płatności bezpośrednich, 

obowiązani są wszyscy rolnicy, ubiegający się płatności które maja zostać przyznane w danym roku kalendarzowym, 
bezpośrednie do gruntów rolnych oraz rolnicy starający się w którym doszło do wystąpienia niezgodności.
o płatności w ramach niektórych działań nieinwestycyjnych Ww. zmniejszenia lub wykluczenia mają 
PROW 2007- 2013 tj. płatności: z tytułu naturalnych utrudnień zastosowanie wyłącznie, jeżeli niezgodność dotyczy 
dla   rolników na obszarach górskich i innych obszarach działalności rolniczej lub gruntów rolnych należących do 
o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW),  gospodarstwa, włączając w to działki odłogowane.
rolnośrodowiskowe, na zalesianie gruntów rolnych. Każda stwierdzona niezgodność będzie oceniana 

Otrzymanie płatności wg nowych zasad powiązane czy wynika z nieumyślnego działania rolnika, czy też rolnik 
jest z obowiązkiem spełnienia przez gospodarstwo rolne celowo dopuścił się niezgodności zgodnej z zasadami 
określonych przepisami wymogów. Jest to tzw. Zasada wzajemnej zgodności.
wzajemnej zgodności (cross-compliance). W zależności od tego rolnik poniesie sankcje 

Od 1 stycznia 2009r. wszystkie gospodarstwa rolne związane z uchybieniami. Jeżeli uchybienia wynikać będą z 
ubiegające się o przyznanie płatności bezpośrednich będzie zaniedbania obniżka płatności będzie stanowić 3% całkowitej 
obowiązywało stosowanie przepisów zawartych w zasadzie kwoty płatności bezpośrednich. Kwota ta, na podstawie 
minimalnej zgodności w zakresie: kontroli, może zostać zmniejszona do 1% (tzw. lekkie 
 Obszar A ( 1 stycznia 2009r.) naruszenie)  lub zwiększona do 5% (tzw. ciężkie naruszenie).
I. Ochrony środowiska naturalnego: W przypadku stwierdzenia powtarzającej się 
1) ochrona dzikiego ptactwa niezgodności, procent sankcji zostanie pomnożony przez 3, 
2) ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniami jednak maksymalna wysokość sankcji nie może przekroczyć 
spowodowanych przez niektóre substancje niebezpieczne 15% całkowitej kwoty płatności.
3) zasady stosowania osadów ściekowych w rolnictwie Stwierdzenie, że rolnik celowo,  uporczywie uchyla 
4) ochrona wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi się od stosowania zasad w swoim gospodarstwie 
przez  azotany pochodzenia rolniczego spowodować może obniżkę kwoty płatności bezpośrednich
 5) ochrona dzikiej fauny i flory w danym roku do 20% całkowitej kwoty. Agencja Płatnicza, po 
 6) identyfikacja i rejestracja zwierząt. zapoznaniu się z wynikami kontroli może podjąć decyzję
Obszar B (1 stycznia 2011r.) o zmniejszeniu sankcji do 15%, lub w drastycznych 
II. Zdrowie publiczne ludzi, zdrowie zwierząt, zgłaszanie przypadkach zwiększyć sankcję do 100%, czyli całkowicie 
niektórych chorób oraz zdrowotność roślin  zakaz stosowania pozbawić rolnika dopłat.
związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i beta- Kontrole (podlegać im będzie m. in. 1% rolników 
agonistycznym bezpieczeństwo żywności pasz zapobieganie, składających wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich) 
kontrola i zgłaszanie niektórych chorób zakaźnych zwierząt. w zakresie spełnienia przez rolnika wzajemnej zgodności
Obszar C (1 stycznia 2011r.) w obszarze ochrony środowiska oraz dobrej kultury rolnej 
III. Dobrostan zwierząt:  minimalne normy ochrony cieląt,     prowadzić będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
minimalne normy ochrony świń, ochrona zwierząt Rolnictwa, zaś w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt 
gospodarskich. Inspekcja Weterynaryjna.

Większość wymogów zgodnych z zasadą Wszystkich rolników ubiegających się o płatności 
wzajemnej zgodności jest już rolnikom znana i stosowana w bezpośrednie w roku 2009 zapraszamy na prowadzone 
gospodarstwie, od dawna były one stosowane i przestrzegane szkolenia przez specjalistów Śląskiego Ośrodka Doradztwa 
w gospodarstwach rolnych. Rolniczego.          +
Konsekwencje nieprzestrzegania minimalnych wymagań.
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niezainwestowanych, oddalonych od istniejących terenów budżetu Gminy w postaci podatku od nieruchomości. 
zabudowanych. Szacowana wartość inwestycji wyniesie 130 Właściciele gruntów przeznaczonych pod tą lokalizację mogą 
mln zł . liczyć na długoletnie umowy dzierżawy i wysoki czynsz za ich 
Korzyści jakie gmina otrzyma  to zatrudnienie lokalnych udostępnianie.  

   +przedsiębiorców podczas budowy parku oraz wpływy do 

Celem kursu jest podniesienie swoich umiejętności Ogłoszenie!
językowych, a także wykorzystywanie ich dla rozwoju swoich 
lokalnych środowisk.Stowarzyszenie „Razem na 

Zajęcia będą się odbywać w dwóch 10-osobowych wyżyny” w ramach realizowanego 
grupach. Jedna grupa będzie miała zajęcia w Zespole Szkółprojektu współf inansowanego ze 
w Kłomnicach, a druga w Szkole Podstawowej w Mykanowie.środków Unii Europejskiej organizuje 
Początek zajęć planowany jest  w połowie kwietnia 2009r.bezpłatny kurs języka angielskiego dla 
Uczestnicy kursu nie ponoszą żadnych kosztów finansowych.osób powyżej 20 roku życia. Udział w nim 
Osoby zainteresowane więcej informacji mogą uzyskać pod mogą wziąć mieszkańcy gmin: Mykanów, 
adresem:Kruszyna, Kłomnice, Rędziny oraz 

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”Miedźno. Mogą to być zarówno osoby 
ul. Samorządowa 1abezrobotne, uczące się jak i zatrudnione (w tym również 

42-233 Mykanów rolnicy). Pierwszeństwo w projekcie będą miały osoby 
tel. 034/ 374-00-01działające na rzecz rozwoju edukacji i rozwoju obszarów 
lub 668-531-722wiejskich bądź zamierzające podjąć taką działalność.

e-mail: biuro@razemnawyzyny.pl
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Konkurs szachowy
Karol Dróżdż

W tym wydaniu przestawiam rozstrzygnięcia konkursów 
z numerów 15 i 16 Głosu Gminy. Zadania  umieszczone
w numerze 15 okazały się troszeczkę trudniejsze, ponieważ 
wiele odpowiedzi zostało sklasyfikowanych jako błędne i do 
losowania komisja dopuściła tylko 4 osoby. Laureatami zostali 
Patryk Wałek z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lgocie 
Małej (klasa VI) oraz Dominik Dobrakowski z Gimnazjum
w Widzowie (klasa III). Do losowania nagród za poprawne 
odpowiedzi na pytania umieszczone w numerze 16 
dopuszczono osiem osób. Okazało się, że szczęście dopisało 
Patrykowi Wałkowi z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Lgocie Małej, który po raz drugi został nagrodzony za udział
w konkursie, a także Karinie Kasprzak także z Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Lgocie Małej (klasa VI). Poprawne 
odpowiedzi do zadań z numeru 15: 1 – g4, 2 – Hh8, 3 – He4,
4 – Ha7. Poprawne odpowiedzi do zadań z numeru 16: 1 – Hh1, 
2 – Sf2. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zachęcamy 
wszystkich uczniów z Gminy Kruszyna do spróbowania swoich 
sił przy rozwiązywaniu dzisiejszych zadań.
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 31 marca 2009 roku.
9. Po sprawdzeniu poprawności nadesłanych odpowiedzi przez 
specjalną komisję, zostaną one dopuszczone do losowania.
10. Zwycięscy 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).     +

1. Białe zaczynają i dają mata
w jednym posunięciu.

2. Białe zaczynają. Czy czarne wygrają tę partię?
Odpowiedź uzasadnij.

3. Białe zaczynają i dają mata w jednym posunięciu. 
czy jest to możliwe? Odpowiedź uzasadnij.

4. W ilu ruchach (jak najszybciej)
białe dadzą mata czarnym?

Dzisiejsze zadania:






