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Szanowni  Państwo,  drodzy 
czytelnicy. Minęły dwa miesiące 
nowego roku. Realizujemy nowy 
budżet Gminy, który radni uchwalili w 
końcu grudnia 2013r., w którym 
czasami trudno wypatrzeć zadanie 
ważne dla mieszkańca danej wsi. Nie 
jest przecież tajemnicą, że każdy 
mieszkaniec, każda wieś ma inne 
potrzeby, inne priorytety i trudno 
sprostać wszystkim oczekiwaniom 
mając do dyspozycji skromne środki 
finansowe. Wszyscy przyzwyczaili się 
do tego, że pewne zadania należą do 
Gminy i gmina musi je bezwzględnie 

realizować i właśnie one muszą być w pierwszej kolejności zabezpieczone 
finansowo. Jest też cały szereg zadań, które gmina realizuje w miarę 
posiadanych możliwości. Aby zwiększyć te możliwości gmina szuka 
zewnętrznych form dofinansowania, które są kierowane na konkretne 
rodzaje inwestycji. Dlatego też w pierwszej kolejności wykonywane są 
zadania dofinansowywane, a które czasami wydają się być nie pierwszej 
potrzeby. Korzystając z unijnych form wsparcia będzie: remontowana sala 
OSP Kruszyna, zakupione nowe umundurowanie dla członków orkiestry 
dętej przy OSP Kruszyna, wybudowany plac zabaw przy szkole
i przedszkolu w Widzowie, budowane targowisko w Kruszynie, 
kontynuowana budowa kanalizacji sanitarnej Jacków – Baby, II etap. Myślę, 
ze uda się jeszcze pozyskać drobne środki finansowe w ostatnich już 
konkursach ogłaszanych z udziałem funduszy okresu 2007 – 2013.
Na dalszych stronach biuletynu znajdują się szczegółowe informacje na 
temat dochodów i wydatków planowanych na 2014 rok. Co uda się wykonać 
zwłaszcza w zakresie inwestycji czas pokaże, bowiem w tym zakresie jest 
zazwyczaj najwięcej zmian w ciągu roku, a pewnie i ten rok nie będzie 
wyjątkiem. Lista pilnych zadań do wykonania jest wciąż długa, choć 
najważniejsza wydaje się być budowa kanalizacji sanitarnej i budowa dróg. 
W przyszłym okresie programowania t.j. 2014 – 2020 mamy 
zagwarantowaną kwotę 3.424.039zł z Regionalnego Programu 
Operacyjnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na 
budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszyna.
Według dostępnych obecnie informacji zadanie możliwe będzie do 
realizacji w 2015 roku, po uprzednim złożeniu stosownego wniosku
o dotację i kompletnej dokumentacji budowlanej. Oczywiście kwota ta nie 
będzie wystarczająca i konieczne będzie uporczywe szukanie dodatkowych 
form wsparcia zewnętrznego. Jeśli chodzi o dofinansowanie budowy dróg 
gminnych, uważam, że po bardzo niepokojących informacjach o braku 
jakichkolwiek środków finansowych w nowym okresie programowania, 
ostatnio zapaliła się iskierka nadziei, że znajdą się niewielkie pieniądze
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina Kruszyna posiada
230,9 km dróg gminnych, w tym 37,4 km o nawierzchni bitumicznej, 41,7 km
o nawierzchni tłuczniowej, 151,8 km o nawierzchni gruntowej. Zatem bez 
pomocy finansowej zewnętrznej gmina nie jest w stanie w ciągu 
najbliższych lat uporać się z problemem braku dróg o przyzwoitej 
nawierzchni. 

Jadwiga Zawadzka - Wójt Gminy
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Budżet Gminy Kruszyna na 2014 rok
Rada Gminy Kruszyna na sesji z dniu 27 grudnia 2013 Uchwałą nr XXXV/216/2013

uchwaliła budżet Gminy Kruszyna na rok 2014

styczeń / luty / marzec 2014
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Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych
w Gminie Kruszyna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kruszynie osobiście 
realizuje kolejną edycję projektu systemowego lub pod nr telefonu 34 3202003 wew. 24,32,33. 
„Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych Rekrutacja trwa do 15 kwietnia 2014 roku. 
w gminie Kruszyna”, współfinansowanego przez Unię Projekt skierowany jest do 13 osób w wieku aktywności 
Europejską w ramach działania 7.1., poddziałania 7.1.1 zawodowej , nie pracujących, korzystających z różnych 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez form wsparcia pomocy społecznej. Uczestnicy projektu 
ośrodki pomocy społecznej. uzyskają bezpłatne wsparcie z zakresu integracji 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału społecznej, zawodowej i edukacyjnej. 
w projekcie mogą kontaktować się z Gminnym 

Rekrutacja do projektu systemowego pod tytułem:
,,Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Kruszyna”
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Konkursy rozstrzygnięte
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 4 4 5 0 , 0 0 z ł .  S t o w a r z y s z e n i a  p o d j ę ł y  s i ę  

pożytku publicznego i wolontariacie nakłada obowiązek zorganizowania atrakcyjnych zajęć w ramach 
współpracy jednostek samorządu terytorialnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży jako 
z organizacjami pozarządowymi. profilaktyka uzależnień.

Ten rodzaj współpracy usystematyzowany jest - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 
w Programie współpracy z  organ izac jami  społecznym przez sport. Celem zadania jest 
pozarządowymi, uchwalanym przez Radę Gminy wspieranie inicjatyw sportowych promujących 
każdego roku w terminie do 30 listopada. aktywne spędzanie wolnego czasu, aktywizowanie 

Celem głównym Programu jest zaspokajanie sportowe. To zadanie było adresowane głównie do 
potrzeb społecznych mieszkańców Gminy oraz działających na terenie gminy Kruszyna klubów 
wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego sportowych. Kwota przeznaczona na zadanie wynosi 
poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy 12000,00 zł. Wpłynęły trzy oferty z czego jedna nie 
Gminą a organizacjami pozarządowymi. spełniała kryteriów formalnych. Przyznane zostały 

Powierzenie do realizacji zadań publicznych kwoty po 6000,00 zł dla ULKS „Kmicic” Kruszyna
organizacjom pozarządowym odbywa się w drodze i ULKS „Polonia –Unia” Widzów.
konkursu otwartego. - Upowszechnianie kultury f izycznej sportu. 

Na rok 2014 w budżecie gminy na wsparcie zadań Organizacja współzawodnictwa sportowego
realizowanych przez stowarzyszenia działające na w oparciu o dyscyplinę sportu – piłka nożna. Kwota 
terenie  gminy Kruszyna przeznaczona została kwota przeznaczona na to zadanie wynosi 40000,00zł. 
61 000 zł. Wpłynęły trzy oferty. Przy rozpatrywaniu  ofert komisja 

Rozstrzygnięte zostały następujące konkursy na oceniała ilość osób objętych zadaniem, udział 
wsparcie zadań publicznych: środków własnych organizacji, możliwość realizacji 
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom zadania t j .  zaplecze kadrowe i  bazowe, 

społecznym. Kwota przeznaczona na to zadanie d o t y c h c z a s o w ą  w s p ó ł p r a c ę  w  z a k r e s i e  
wynosi 9000 zł.  Wpłynęły trzy oferty. Wszystkie były upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Klub 
złożone prawidłowo, zgodnie z wymogami ogłoszenia Sportowy „Płomień” Lgota Mała otrzymał kwotę 
o konkursie. ULKS „Kmicic” Kruszyna – Sekcja 10000.00 zł, ULKS „Polonia-Unia” Widzów 
Łucznictwo otrzymała kwotę 1550,00 z ł ,  15000,00zł i ULKS :Kmicic” Kruszyna 15000,00zł.
Stowarzyszenie „Aktywni w działaniu: z Bogusławic Organizacje są zobowiązane do złożenia 
– 3000,00 zł. Stowarzyszenie „Wspólne działanie sprawozdania z realizacji powierzonych zadań
miejscowości Teklinów i Pieńki Szczepockie” w terminie do 30 grudnia 2014 r. 

Demografia
Starzenie się ludzi jest zjawiskiem 

uniwersalnym – ludzie starzeli się
i starzeją zawsze i wszędzie. Jednak
w ostatnich kilkudziesięciu latach 
intensywność tego zjawiska,  znacznie 
wzrosła, co – przy jednoczesnym 
spadku przyrostu  natura lnego
– sprawia, że odsetek ludzi starszych 
wiekiem w społeczeństwie szybko 
rośnie. Jest to skutek wydłużania się 
l u d z k i e g o  ż y c i a ,  p o s t ę p u  
cywilizacyjnego i poprawy jakości 
życia. Niepokój budzi nie sam fakt 
wzrostu ilościowego starszej populacji, 
co wzrost jej udziału w strukturze 
ludności, spowodowany spadkiem 
udziału najmłodszych grup wiekowych 
w  s t r u k t u r z e  d e m o g r a f i c z n e j  
społeczeństwa. Badania demograficzne wskazują, że w dalszym ciągu będzie następował spadek umieralnośc
 i systematyczny wzrost przeciętnej długości życia do poziomu ok. 77,6 lat  dla mężczyzn oraz do 80 lat dla kobiet.
Aktualnie nasza gmina liczy 4886 mieszkańców z czego większą grupę stanowią kobiety tj. 2476.
Przyrost naturalny jest głównym czynnikiem decydującym o liczbie ludności, a ten ciągle maleje, w gminie Kruszyna 
również. W latach osiemdziesiątych notowana była dwukrotnie większa liczba urodzeń  niż obecnie. Od kilku lat notuje 
się więcej zgonów niż urodzeń. 
Nic nie wskazuje na to, że nastąpi wyż demograficzny. Ponadto  z każdym rokiem maleje liczba zawieranych związków 
małżeńskich, ponieważ dzisiejszy model polskiej rodziny odbiega od tradycyjnego wzorca sprzed kilkunastu lat. 
Zmiany w strukturze rodziny skutkują tym, że obecnie dominuje partnerski model rodziny.

Powyższe obrazuje wykres.
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   W sobotę, 22 lutego w filharmonii częstochowskiej 
odbyła się uroczysta gala wręczenia statuetek Starosty 
Częstochowskiego za zasługi dla powiatu. Nagrody są 
przyznawane w siedmiu kategoriach. Laureatem 
statuetki w kategorii Oświata został mieszkaniec 
Kruszyny, nauczyciel, wykładowca akademicki, wybitny 
naukowiec - dr Jerzy Peszke i tym samym znalazł się
w gronie zasłużonych dla powiatu częstochowskiego.
Warto tutaj nadmienić, iż konkurs jest organizowany od 
2001 r i jest to pierwsza statuetka, jaka trafiła na teren 
naszej gminy.
 Jerzy Peszke jest wykładowcą akademickim
i pracownikiem naukowym, przez wiele lat związanym
z Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie, 
pedagogiem, społecznikiem. Posiada stopień doktora 
nauk chemicznych. Od urodzenia mieszka w Kruszynie.
Ma na swym koncie szereg osiągnięć naukowych

w dziedzinie chemii i nanotechnologii oraz patentów i innowacji przemysłowych. Od kilku lat zajmuje się nanomateriałami 
wykazującymi działanie antyseptyczne, w szczególności srebrem. Badania prowadził we współpracy z Uniwersytetem 
Śląskim. Ich efektem jest opracowanie preparatów na bazie srebra, które umożliwiają wytworzenie warstwy biobójczej 
na powierzchniach ceramicznych, plastikowych, drewnianych itp. Znalazły one zastosowanie w płytkach ceramicznych, 
armaturze łazienkowej, filtrach i instalacjach klimatyzacyjnych, środkach czystości, preparatach do impregnacji drewna, 
sprzęcie AGD, materiałach opatrunkowych. Te nowoczesne technologie są wdrażane w wielu firmach w Polsce
i w innych krajach UE. Najbardziej znanym przykładem jest seria środków czystości NANOMAX. Z opracowanych 
rozwiązań korzystają też lokalni przedsiębiorcy i wytwórcy.

Jest autorem bądź współautorem ponad 20 publikacji z dziedziny nanotechnologii i nanomateriałów w polskich
i zagranicznych periodykach naukowych (np.: Adv. in. Sci. And Tech.", "Materials Science", "Journal of Alloys and 
Compounds", "Psysica Status Solidi").
Był uczestnikiem wielu konferencji naukowych i autorem prezentacji poświęconych zastosowaniu nanotechnologii
w medycynie i ochronie zdrowia (2006 Faenza, Italy; 2006 Acireale Sicily Italy; 2006 Warsaw Poland; 2006 Taipei 
Taiwan).

Jako pracownik naukowy AJD współpracował z ośrodkami naukowymi na Tajwanie (ITRI Industrial Technologi 
Research Institute, National Taipei Uniwersity of Technology, Tatung Uniwesity), co zaowocowało opracowaniem nowej 
terapii przeciwnowotworowej bazującej na nanostrukturach magnetycznych. Aktualnie rozpoczął współpracę
z Wydziałem Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej w celu opracowania nowych materiałów 
konstrukcyjnych opartych na nanowłóknach węglowych.

Osiągnięcia naukowe dr Jerzego Peszke i osób z nim współpracujących były szeroko komentowane w mediach, co 
przyczyniło się do kształtowania pozytywnego wizerunku regionu i jego promocji.

Pod kierunkiem dr J. Peszke powstało wiele prac licencjackich i magisterskich, których wyniki znalazły praktyczne 
zastosowanie. Cieszy się opinią sumiennego i rzetelnego wykładowy. Chętnie poświęca swój wolny czas studentom, 
mogą oni zawsze liczyć na jego pomoc i wsparcie merytoryczne. Dzięki jego staraniom i zaangażowaniu AJD wzbogaciła 
się o pracownię Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (1997 – 2003), w której badano struktury związków 
organicznych. W 2009 z inicjatywy dr J. Peszke powstała na tejże uczelni Pracownia Nanotechnologii i Nanomateriałów. 
Sprzyjało to podniesieniu efektywności procesu kształcenia studentów, umożliwiało im dostęp do najnowszych 
osiągnięć naukowych.

Dr Jerzy Peszke przybliżał świat tajemnic chemii nie tylko studentom, ale również uczniom Gimnazjum im. Bohaterów 
Września oraz słuchaczom Liceum dla Dorosłych funkcjonujących w jego rodzinnej miejscowości – Kruszynie. Jako 
pedagog dba o jakość procesu dydaktycznego, stosuje metody aktywizujące, cieszy się szacunkiem i autorytetem 
młodzieży. Przygotowywał uczniów do konkursów przedmiotowych, a jego podopieczni osiągali sukcesy na szczeblu 
pozaszkolnym.

Jerzy Peszke jest osobą kreatywną i otwartą na potrzeby innych. Angażuje się w działalność społeczną na terenie 
swojej "małej Ojczyzny". Jest wieloletnim członkiem Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny - organizacji społecznej, której 
głównym celem jest kultywowanie lokalnej historii i ochrona miejscowego dziedzictwa kulturowego oraz włączanie się
w nurt współczesnego życia mieszkańców. Jest jednym z założycieli Fundacji Edukacji i Integracji Społecznej "Szerokie 
Horyzonty" z siedzibą w Lgocie Małej, która od kilku lat z powodzeniem zajmuje się m.in. propagowaniem aktywnych 
form wypoczynku i zdrowego stylu życia. Organizowane przez nią coroczne rajdy rowerowe cieszą się ogromną 
popularnością zarówno wśród dzieci jak i dorosłych mieszkańców powiatu częstochowskiego.

Na zakończenie życzymy naszemu laureatowi dalszych sukcesów w pracy pedagoga i pracownika naukowego, 
takich, które przyniosą satysfakcję i przyczynią się do dalszego rozsławiania naszej małej ojczyzny. 
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Osiągnięcia naukowe dr Jerzego Peszke i osób z nim współpracujących były szeroko komentowane w mediach, co 
przyczyniło się do kształtowania pozytywnego wizerunku regionu i jego promocji.

Pod kierunkiem dr J. Peszke powstało wiele prac licencjackich i magisterskich, których wyniki znalazły praktyczne 
zastosowanie. Cieszy się opinią sumiennego i rzetelnego wykładowy. Chętnie poświęca swój wolny czas studentom, 
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pozaszkolnym.

Jerzy Peszke jest osobą kreatywną i otwartą na potrzeby innych. Angażuje się w działalność społeczną na terenie 
swojej "małej Ojczyzny". Jest wieloletnim członkiem Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny - organizacji społecznej, której 
głównym celem jest kultywowanie lokalnej historii i ochrona miejscowego dziedzictwa kulturowego oraz włączanie się
w nurt współczesnego życia mieszkańców. Jest jednym z założycieli Fundacji Edukacji i Integracji Społecznej "Szerokie 
Horyzonty" z siedzibą w Lgocie Małej, która od kilku lat z powodzeniem zajmuje się m.in. propagowaniem aktywnych 
form wypoczynku i zdrowego stylu życia. Organizowane przez nią coroczne rajdy rowerowe cieszą się ogromną 
popularnością zarówno wśród dzieci jak i dorosłych mieszkańców powiatu częstochowskiego.

Na zakończenie życzymy naszemu laureatowi dalszych sukcesów w pracy pedagoga i pracownika naukowego, 
takich, które przyniosą satysfakcję i przyczynią się do dalszego rozsławiania naszej małej ojczyzny. 

Statuetka Starosty Częstochowskiego trafiła do Kruszyny
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w serdecznej, rodzinnej atmosferze otrzymali słodki 
upominek. 

Poza tym, życie w świetlicy toczyło się swoim rytmem. 
Młodsza część naszej społeczności oraz goście mogli 
korzystać z wyposażenia sali: gier, różnych zabaw itp. 
Towarzyszyli im dorośli opiekunowie. Niektórzy z nich 
mieli okazję zaszczepić swoim podopiecznym pasję do 
układania puzzli. Kilka ułożonych z nich obrazów zdobi 
ścianę naszego obiektu. Można powiedzieć, że jest to 
takie niewinne „uzależnienie", które bardzo wciąga, ale 
niesie same korzyści, bo rozwija koncentrację, 
wyobraźnię i spostrzegawczość. 

31 stycznia nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu 
plastycznego, a zwycięzców w trzech kategoriach 
wyłonili specjalnie zaproszeni goście: Pani Wójt
- Jadwiga Zawadzka oraz członkowie GKRPA. 
Wszystk ich pozostałych również doceniono
i nagrodzono. Autorzy wyróżnionych prac zostali Fer ie zimowe 2014 dla woj. .  Śląskiego,
poproszeni o zinterpretowanie swoich artystycznych w przeciwieństwie do roku ubiegłego, wypadły
przekazów. Przewodnicząca komisji, Pani Małgorzata w pierwszym terminie, tj. w okresie 20-31 stycznia. Po 
Wierzb icka  podz iękowa ła  wykonawcom za  przerwie świątecznej dzieci i młodzież nie zdążyli się 
zaangażowanie i podjęcie wyzwania w tak trudnym jeszcze zmęczyć, a tu znów odpoczynek od zajęć 
temacie. Wyrazistym dopełnieniem spotkania był szkolnych. Pogoda też sprawiła niespodziankę
odegrany przez młodzież skecz propagujący zdrowy tryb i dostosowała się klimatycznie do oczekiwań 
życia oraz podsumowanie problemu uzależnieńnajmłodszych. Zima przypomniała sobie, jak powinna 
z przesłaniem artysty, ale i zarazem ofiary nałoguwyglądać w styczniu – wreszcie powiało chłodem
– Ryszarda Riedla: „Młodzież powinna być zawsze i sypnęło śniegiem. Ci wszyscy, którzy nigdzie nie 
piękna i zdrowa". wyjechali, mogli skorzystać z różnych propozycji

Było to kolejne wyjątkowe wydarzenie w życiu naszej w miejscu zamieszkania. 
świetlicy. Zostało ono uwiecznione wspólną fotografią, Stowarzyszenie Wspólne Działanie Miejscowości 
która będzie dla nas cenną pamiątką. Teklinów i Pienki Szczepockie po raz kolejny 

zorganizowało ferie w świetlicy w Teklinowie, tym razem 
pod hasłem „Używkom mówimy NIE!!!". Może to 
nietypowy pomysł na spędzanie wolnego czasu, ale 
temat jakże aktualny, ważny i nagłośniony przez media. 
W związku z tym 21 stycznia odbyła się prelekcja 
audiowizualna, którą przeprowadziła mgr Elżbieta 
Dziewięcka - certyfikowany specjalista psychoterapii 
uzależnień. Zorganizowane warsztaty i praca w grupach 
pozwoliły na wyodrębnienie różnych uzależnień, 
począwszy od alkoholizmu, tytonizmu, po narkomanię, 
nadużywanie komputera, telefonów komórkowych itd. 
Powyższe zajęcia pomogły także dokładniej 
sprecyzować przyczyny i skutki nałogów. Następnie na 
podstawie uzyskanej wiedzy został ogłoszony konkurs 
plastyczny pod wspomnianym już wcześniej hasłem, 
którego finał został wyznaczony na ostatni dzień ferii,
tj. 31 stycznia br. Wszyscy zainteresowani mogli 
wykazać się umiejętnościami twórczymi i poprzez sztukę 
wypowiedzieć się na ten temat. 

W międzyczasie trwały przygotowania do obchodów 
Dnia Babci i Dziadka. Uroczystość ta odbyła się
24 stycznia. Przybyli goście wysłuchali wierszy 
recytowanych przez dzieci oraz specjalnego koncertu,
w którym zaprezentowali się młodzi wykonawcy
w repertuarze Anny German, Anny Jantar i Czerwonych 
Gitar. W ten sposób chcieli podziękować seniorom za ich 
miłość, dobroć i opiekę. Babcie i dziadkowie dowiedzieli 
się także wielu ciekawych rzeczy o historii swojego 
święta. Po części artystycznej wszyscy zostali 
zaproszeni na poczęstunek, podczas którego
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Ferie zimowe 2014 w Teklinowie 

Anna Lampa Anna Lampa 
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Sportowy obóz zimowy
korty z oświetleniem,
stadion lekkoatletyczny ze sztuczną nawierzchnia,
boisko piłkarskie z murawa,
boisko wielofunkcyjne,
hala interdyscyplinarna,
hale sportowe (judo, zapasy, podnoszenie ciężarów, 

szermierka),
siłownia,

Dzień dla uczestników obozu zaczynał się od spaceru 
po plaży połączonego z poranną rozgrzewką. Po 
wykwintnym śniadaniu w jadalni ośrodka, oferującej 
duży wybór dań, w zależności od upodobań smakowych 
młodzieży, uczniowie mogli „zaopatrzyć” organizm w 
porcję energii niezbędną do dalszych ćwiczeń 
fizycznych.

Godziny przedpołudniowe i poobiednie były czasem Już po raz siódmy dzieci i młodzież naszej gminy 
treningu w hali sportowej. Uczniowie pod okiem naszych uczestniczyli w wyjeździe na zimowy obóz sportowy, 
nauczycieli wychowania fizycznego: pana Marka który odbył się w dn. 01-08. 02. 2014 r.
Smolińskiego i pana Marcina Woldona mogli doskonalić Organizatorem obozu sportowego był Zespół Szkolny 
swoje umiejętności piłkarskie, siatkarskie i koszykarskie.w Kruszynie, a uczestnikami uczniowie ze wszystkich 

Natomiast wieczorami miłośnicy pływania i wodnego placówek oświatowych naszej gminy. 
szaleństwa mogli korzystać z pływalni, doskonaląc swoje Inicjatywę zorganizowania obozu podjęli następujący 
umiejętności pływackie.nauczyciele: pan Marek Smoliński, pani Justyna 

Natomiast ci, którzy pragną mieć idealna sylwetkę, Milejska-Cień, pani Justyna Broniszewska, pani Aneta 
mieli okazję nad nią pracować, korzystając z usług Majcherek, pan Marcin Woldon.
profesjonalnej siłowni.W tym roku wybór padł na Ośrodek Przygotowań 

Uczniowie mogli także doskonalić swoje umiejętności Olimpijskich im. F. Stamma „Cetniewo” we 
sportowe, przyglądając się profesjonalnym treningom: Władysławowie, funkcjonujący jako Centralny Ośrodek 
kadry AZS Olsztyn, Szkoły Mistrzostwa Sportowego.Sportu. 

Myślę, że wszyscy uczestnicy wyjazdu mile Jest to miejsce zupełnie wyjątkowe zarówno pod 
wspominają spędzony czas. Była to doskonała forma względem swojej ponad pięćdziesięcioletniej historii i 
aktywnego wypoczynku, która z pewnością dostarczyła tradycji, położenia w pięknym Słowińskim Parku 
uczniom siły witalnej na II semestr nauki, a zdobyte tam Narodowym  nad samym morzem oraz zróżnicowania 
umiejętności sportowe na pewno zaowocują w obiektów i nowoczesnego wyposażenia.akresu oferty
przyszłości.Nasi uczniowie mogli doskonalić swoje umiejętności 

Oprócz zdobywania umiejętności sportowych w profesjonalnie wyposażonych obiektach, takich jak:
uczniowie mogli również rozkoszować się świeżym kryta pływalnia - zjeżdżalnia, jacuzzi, gejzery i parasole 
morskim powietrzem i podziwiać piękno przyrody wodne,
Słowińskiego Parku Narodowego. 
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Justyna Milejska - CieńJustyna Milejska - Cień
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Rok 2013 w jednostkach OSP
Jak zawsze początek roku to czas zebrań typu Nomex ( 14 szt.) dla OSP Jacków – 4 szt. OSP 

sprawozdawczych w jednostkach Ochotniczych Straży Bogusławice 4 szt. , OSP Lgota Mała 4 szt. ,OSP Łęg
Pożarnych. Podsumowując rok 2013 działalności OSP 2 szt.
z terenu Gminy Kruszyna należy stwierdzić, że z roku na - 475,20 - dofinansowanie do zakupu węży oraz butów 
rok  po lepsza  s ię  wyposażen ie  w  sp rzę t - Zakup węży pożarniczych i butów ochronnych dla 
i umundurowanie jednostek OSP. OSP Jacków – 1 943,40 zł ( środki z funduszu 

W roku 2013 Gmina Kruszyna na ochronę sołeckiego)
przeciwpożarową przeznaczyła – 178 361,17 zł. Zakup Ponadto:
samochodu dla OSP w oraz remonty budynków strażnic - na remont samochodów pożarniczych wydano kwotę 
to tylko niektóre z inwestycji. 26 749,08 zł.
Najważniejsze wydatki inwestycyjne to między innymi: - wynagrodzenia dla kierowców oraz komendanta
- dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego – 21 075,30 zł

dla OSP Bogusławice – 32.000,00 zł. ( w tym 8 000,00 - zakup paliwa do samochodów pożarniczych
zł środki z funduszu sołeckiego ) – 16 973,91 zł.

- wydatki poniesione na remont remizy OSP Kruszyna - ubezpieczenia ( w tym: druhów, strażnic, 
– 22 061,72 zł. samochodów ) – 9 282,63 zł.

- remont sceny OSP Jacków – 3 357,90 zł. - energia elektryczna – 6 256,02 zł (w tym 3 000 zł. 
- zakup klimatyzatora do strażnicy OSP Bogusławice środki z funduszu sołeckiego dla OSP Jacków )

– 4 993,80 zł. ( środki z funduszu sołeckiego) - badania lekarskie, badania techniczne samochodów 
- zakup drzwi wewnętrznych do strażnicy OSP Widzów – 3 565,00 zł.

– 3 075,00 zł. - wykorzystane środki w ramach nagród za zawody 
- zakup drzwi do strażnicy OSP Łęg – 820,75 zł ( środki pożarnicze – 1 265,88 zł

z funduszu sołeckiego ) - uprawnienia kierowców – 850,00 zł
Wydatki na sprzęt i wyposażenie: - zakupy OSP Kruszyna – 1067,42 zł ( preparaty na osy, 
- 4 344,00 zł - dofinansowanie do zakupu 8 aparatów węgiel przeznaczony na cele grzewcze garażu )

oddechowych dla jednostek z Krajowego Systemu Pozostałe wydatki - ZG ZOSP – 3 568,00 zł. ( m.in. 
Ratowniczo – Gaśniczego: OSP Kruszyna oraz OSP seminaria, wydatki poniesione na dzień strażaka
Widzów i zawody sportowo – pożarnicze ).

- 14 636,16 zł – zakup ubrań specjalnych pożarniczych 

Zestawienie wyjazdów w 2013 roku przedstawia się następująco:

W roku 2013 jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały: 46 – razy przy pożarach, 39 – razy podczas 
miejscowego zagrożenia, 6- razy w ramach alarmów fałszywych ( w dobrej wierze ).
W stosunku do ogólnej liczby interwencji pożary stanowiły 50,5 %, miejscowe zagrożenia 43 %, natomiast alarmy 
fałszywe 6,5 % zdarzeń.
W odniesieniu do roku 2012 odnotowano znaczący spadek pożarów o 15 zdarzeń, spadek liczby miejscowego 
zagrożenia o 4, natomiast wzrost liczby alarmów fałszywych o 5 zdarzeń.

Zestawienie zdarzeń w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku
w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego:

Najczęstszą przyczyną pożarów są umyślne podpalenia w większości wypadków spowodowane wypalaniem 
suchych traw w okresie wiosennym.

Apelujemy więc o rozsądek. Zanim podpalisz zastanów się czy przez bezmyślność nie narazisz mienia lub życia 
swojego i innych. Wypalanie traw oprócz tego, że jest naprawdę niebezpieczne, niekorzystne dla człowieka to przede 
wszystkim prawnie niedozwolone. Kolejną przyczyną pożarów jest nieostrożność osób przy posługiwaniu się ogniem, 
w tym papierosy i zapałki. 
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Płatności bezpośrednie dla rolników w 2014 roku
Płatności w ramach wsparcia bezpośredniego są wniosku w Biurze Powiatowym ARiMR na ul.Tkackiej 

przyznawane na wniosek rolnika. W 2014 roku rolnik na w Częstochowie. Należy przygotować dowód osobisty 
jednym formularzu może ubiegać się o następujące oraz posiadać konto na rachunku bankowym)
płatności: - mieć co najmniej 1 ha użytków rolnych, czyli takich 
- Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) gruntów, które są użytkowane rolniczo (lasy nie są 
- Płatności oddzielne: płatność do pomidorów, płatność wliczane jako użytki rolne). Powierzchnia działki 

do  miękkich, płatność cukrowa zgłaszana do płatności musi mieć co najmniej 0,10 ha. 
- Wsparcie specjalne: płatność do krów, płatność do Mniejsze działki nie będą zaliczane do płatności.

owiec, specjalna płatność obszarowa do powierzchni We wniosku należy zdeklarować wszystkie działki 
upraw rośl in strączkowych i motylkowych rolne. Na pierwszej stronie wniosku podaje się dane 
drobnonasiennych, płatność surowca tytoniowego personalne oraz zaznacza rodzaje płatności, na drugiej 
wysokiej jakości stronie należy podać lokalizację działki oraz 

- Przejściowe wsparcie krajowe: płatność nawiązana powierzchnie ewidencyjną. Na trzeciej stronie wniosku 
do chmielu, płatność nawiązana do skrobi rolnik deklaruje powierzchnię jaką uprawia, oznacza 
ziemniaczanej, płatność nawiązana do tytoniu działkę rolną i wpisuje rodzaj płatność. Na czwartej 

Płatności w roku 2014 będą takie same jak w 2013 stronie należy się podpisać.
roku z wyjątkiem: (UPO) uzupełniająca płatność Wnioski obszarowe pomaga wypełniać doradca 
obszarowa oraz płatność (PZ) płatność zwierzęcej, rolny, który ma swoje dyżury w Urzędzie Gminy 
których w 2014 roku nie będzie. Kruszyna od 15 marca do 15 kwietnia we wtorki
Stawki płatności za rok 2013: i czwartki. Od 15 kwietnia do 15 maja we wtorki, czwartki 
- Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) - 830,30 zł/ha i piątki. Cena za wypełnienie wniosku jest uzależniona 
- Płatność uzupełniająca do powierzchni grupy upraw od ilości działek ewidencyjnych. Cennik usług jest 

podstawowych (UPO) - 139,39 /ha dostępny na stronie Śląskiego Ośrodka Doradztwa 
- Płatność uzupełniająca do powierzchni roślin Rolniczego.

przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych Należy również pamiętać o poprawnym wypełnieniu 
użytkach zielonych (płatność zwierzęca) - 238,93 wniosku. W przypadku braków we wniosku rolnik 
zł/ha zostanie wezwany do Biura Powiatowego w celu 

- Płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy uzupełnienia tych braków.  
chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą Gdy zdeklaruje się działkę, którą ktoś inny zgłasza w 
do powierzchni uprawy chmielu za 2006 rok - 1 263,50 BP podczas kontroli administracyjnej wystąpi nałożenie 
zł/ha się działek (kontrola krzyżowa) i zostanie wszczęte 

- Płatność niezwiązana do tytoniu - tytoń Virginia - 5,75 postępowanie wyjaśniające.
zł/kg  W przypadku błędnych deklaracji: zalesione działki,  

- Płatność niezwiązana do tytoniu - tytoń pozostały n ieuży tk i  t r zeba  l i czyć  s ię  z  poważnymi  
- 4,02 zł/kg konsekwencjami, ponieważ jest to traktowane jako 

- Płatność niezwiązana do skrobi - 449,44 zł/tonę wyłudzenie i sprawa często jest kierowana na drogę 
- Specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw sądową.

r o ś l i n  s t r ą c z k o w y c h  i  m o t y l k o w a t y c h  Po złożeniu wniosku w okresie wakacyjnym można 
drobnonasiennych - 719,43 zł/ha spodziewać się kontroli z Biura Kontroli na Miejscu 

- Wsparcie specjalne - płatność do krów - 602,60 zł/szt. ARiMR. Jest to kontrola metodą IT-inspekcji terenowej. 
- Wsparcie specjalne - płatność do owiec - 126,86 Inspektorzy podczas takiej kontroli sprawdzają 

zł/szt. deklarowane działki. Czy podano właściwą działkę 
- Oddzielna płatność z tytułu cukru - 54,10 zł/tonę (lokalizacja) oraz powierzchnię jaką się zdeklarowało. 
- Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw Jeżeli przysługuje dodatkowa płatność np. do roślin 

(płatność do pomidorów) - 167,44 zł/tonę strączkowych, to również sprawdzają roślinę na polu. 
- Oddzielna płatność do owoców miękkich - 1 579,54 Inspektorzy dostają kopię złożonego wniosku, 

zł/ha wypełniają raport, który później trafia do rolnika oraz do 
Rolnik, który złożył wniosek w roku 2013 otrzyma Biura Powiatowego. Inspektorzy mierzą dokładnie 

w 2014 roku od Agencji Restrukturyzacji działki, posiadają do tego celu stosowany sprzęt; 
i Modernizacji Rolnictwa częściowo spersonalizowany urządzenia GPS, mapy. Każda działka jest 
wniosek. Rolnicy, którzy otrzymają taki wniosek i chcą fotografowana podczas kontroli.  Istnieje również 
go złożyć do BP ARiMR muszą  pamiętać o złożeniu kontrola metodą FOTO - zdjęcia robione z powietrza, tą 
również  wypełnionych kontrolą objęte są przeważnie już całe obszary a nie 
i podpisanych  mapek, które dostali razem z wnioskiem. indywidualni rolnicy jak w przypadki kontroli IT.

Rolnicy, którzy po raz pierwszy składają wniosek Wnioski można składać od 15 marca do 15 maja
muszą wypełnić go na druku dostępnym na stronie w Biurze Powiatowym przy ul. Tkackiej w Częstochowie 
ARiMR. Druki takie również posiada doradca rolny osobiście lub drogą pocztową. Również w tym okresie 
w gminie. można skorzystać z usług doradcy rolnego, który pełni 
Aby złożyć wniosek należy: dyżury w UG.
- posiadać numer Producenta Rolnego nadany przez 

ARiMR (numer ten można uzyskać po złożeniu Katarzyna Pokrywka - ŚODR-PZDR Częstochowa
artykuł powstał na prośbę Pana Henryka Kowalskiego
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Wyrównywanie szans edukacyjnych przy wsparciu funduszy europejskich
Wkrótce we wszystkich szkołach podstawowych W Szkole Podstawowej w Kruszynie stawia się na 

i gimnazjach z terenu gminy rozpocznie się wdrażanie doskona len ie  kompe tenc j i  ma tema tyczno
projektu pt. „Rozwijanie kompetencji kluczowych – przyrodniczych, stąd pomysł  na zajęcia „Klubu 
uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał młodego przyrodnika”,  „Matematyczny świat wokół 
Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji nas” oraz zajęcia wyrównawcze ze wspomnianych 
w regionach. przedmiotów. Uczniom o zainteresowaniach 

To już kolejne przedsięwzięcie finansowane ze humanistycznych zaproponowano „Przygodę
środków UE realizowane w naszej gminie z myślą z teatrem”. Z myślą o dzieciach o specyficznych 
o najmłodszych mieszkańcach. potrzebach wychowawczych zostaną zorganizowane 

Celem projektu jest wspieranie rozwoju uczniów, zajęcia socjoterapeutyczne.
wyrównywanie szans  edukacyjnych, zmniejszanie W dokonaniu wyboru właściwej drogi dalszej 
dysproporcji w osiągnięciach szkolnych, zwiększanie edukacji pomogą  naszym  gimnazjalistom  „Szkolne 
atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej. Choć każda ośrodki  kariery”. Młodzież z Widzowa może ponadto 
placówka proponuje swoim podopiecznym nieco inny rozwijać swoje zainteresowania uczęszczając na 
wachlarz zajęć dostosowanych do możliwości „Fizykę w doświadczeniach”, „Tajemnice biologii” oraz 
i potrzeb uczniów, to we wszystkich szkołach oferta  na zajęcia poświęcone edukacji filmowej oraz 
została skonstruowana w taki sposób, aby korzystali zwyczajom i kulturze w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. 
z niej i uczniowie słabi, i zdolni. Zobaczmy, jakie zajęcia Uczniowie Gimnazjum im. Bohaterów Września
mogą wybrać w poszczególnych placówkach. w Kruszynie mogą poszerzać swoje kompetencje

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Jackowie mają z zakresu informatyki uczestnicząc w zajęciach grafiki 
możliwość  rozwijania swoich zainteresowań komputerowej. W trosce o osiągnięcia edukacyjne 
i uzdolnień  uczestnicząc  w zajęciach „Koła miłośników uczniów  i ich rozwój psychofizyczny w obu gimnazjach 
przyrody”, „Małego biologa”, literacko - dziennikarskich, przygotowano szeroką ofertę  zajęć wyrównawczych 
plastyczno – teatralnych, języka angielskiego, oraz zajęć psychologiczno – pedagogicznych, 
fotograficzno – plastycznych, „Nauki przez zabawę”. socjoterapeutycznych i prozdrowotnych.
Dla dzieci o mniejszych możliwościach przewidziano  Zajęcia w ramach projektu  pt. „Rozwijanie 
zajęcia wyrównawcze z edukacji polonistycznej kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie 
i  matematycznej oraz zajęcia logopedyczne Kruszynie” będą odbywać się w systemie 
i psychologiczno – pedagogiczne. pozalekcyjnym. Przewidywany termin zakończenia 

Dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej jego realizacji to czerwiec przyszłego roku.
w Widzowie z pewnością zainteresują zajęcia koła Udział w dodatkowych, bezpłatnych zajęciach 
dziennikarskiego i „Małego aktora”, a ewentualne prowadzonych w macierzystych szkołach jest 
problemy w nauce pomoże rozwiązać „Klub przyjaciół sposobem na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci 
biblioteki”. i młodzieży,  daje szansę uczniom  słabszym na 

Oferta szkoły w Lgocie Małej jest bardzo nadrobienie zaległości z rożnych przedmiotów oraz 
urozmaicona: zajęcia teatralne, plastyczno stwarza możliwości tym, którzy chcieliby doskonalić
– muzyczne, „Doświadczenia i eksperymenty”, i rozwijać swoje pasje. Pozwoli kształtować  
informatyka, „Matematyczna Sowa”, język angielski, umiejętności interpersonalne, zdobywać wiedzę
„Poznajemy Polskę”, „Poznajemy język i zwyczaje w atrakcyjny sposób i podejmować nowe wyzwania. 
krajów niemieckojęzycznych”, „Jesteśmy sprawni Nabyte i ukształtowane kompetencje 
i zdrowi”, „Miłośnicy języka polskiego”. Przewidziano z pewnością okażą się przydatne w dalszej edukacji
również zajęcia dla dyslektyków, ćwiczenia i życiu codziennym.
logopedyczne,  zajęcia wyrównawcze z matematyki
i języka niemieckiego. Agnieszka Włodarczyk – Peszke

„Życzę wszystkim spełnienia marzeń”
W lutym 2014 roku, ukazała się powieść pt „ Marzenia i rozczarowania czyli rozważania śląskiej baby”. Akcja 

książki, toczy się na terenie woj. śląskiego, łącząc z sobą miasto Wodzisław Śląski (który leży pod granicą czeską),
z gminą Kruszyna( północny kraniec powiatu częstochowskiego). Bohaterką książki, jest zwykła dojrzała kobieta, która 
łamiąc stereotypy bierze życie we własne ręce. Może w innych kolorach widzi obecny świat, bujając pomiędzy dawno 
wymarłymi wartościami którymi są: honor, przyjaźń, słowność, dobroć, pomocność, bezinteresowność. Wymaga od 
innych, ale jeszcze więcej od siebie. Oczarowana pięknem Kruszyńskiej ziemi, i mieszkańcami osady Widzówek, 
właśnie tam postanawia budować swoje drugie szczęście. Czy uda się jej spełnić morzenie? Zachęcam do lektury. 
Pierwsze recenzje powieści społeczno- obyczajowej, oprócz wątku jakim jest los kobiety, łączy z sobą prawdziwość
i autentyczność obecnych czasów z tradycją, dając tego świadectwo. Czyta się ją jednym tchem. Książka jest do 
kupienia w księgarni internetowej My Book http://www.mybook.pl/6/0/bid/311 w formie papierowej bądź elektronicznej 
(u różnych dystrybutorów tych form sprzedaży). Po prostu, wystarczy wpisać tytuł książki w przeglądarkę internetową
i wybrać najtańszą opcję.

O czym będzie moja twórczość? O tym na czym się najlepiej znam czyli o dzieciach, nauczycielach, a przede 
wszystkim kobietach. Opisywane przeze mnie Panie, będą zwykłe i pozornie szare, nie podświetlane fleszami 
aparatów fotograficznych. Ale, przecież to one są prawdziwymi życiowymi siłaczkami.

Elżbieta Ostrowska
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O sołtysie i sołectwie
Funkcja sołtysa znana jest w Polsce od XIII na jakich będą mu przekazywane środki finansowe 

wieku. Trudno dokładnie określić datę powstania z budżetu gminy na realizację zadań własnych. 
pierwszego sołectwa, wiemy jednak na pewno, że Działalność sołectwa jako wyodrębnionej jednostki 
jego pojawienie się na termie Polski związane było gminy musi być spójna z działalnością gminy;
z zakładaniem osad na prawie niemieckim. To on, z jednej strony wspomagać gminę w realizacji jej 
zasadźca, jako wysłannik przyszłych osadników, zadań, z drugiej - organizować samopomoc 
organizator wiejskiego życia negocjował z panem mieszkańców i wspólne prace na rzecz miejsca 
dóbr warunki osadnictwa, które zapisywano zamieszkania.
w dokumencie lokacyjnym. Podstawą uposażenia Każde sołectwo powinno mieć swój własny 
chłopa był jeden łan, czyli około 15-20 hektarów, od statut, a w nim zapisane wszystkie zadania. 
których płacił czynsz w stałej kwocie zależny od Sołectwo nie ma jednak odrębnej osobowości 
tego czy przejmował ziemie uprawne, czy tak prawnej. Nie posiada własnego budżetu ani konta, 
zwany surowy korzeń. Mógł być zwolniony nie może samodzielnie podpisywać umów. Jest 
z obowiązku czynszowego od dwóch do wyodrębnioną częścią gminy i działać musi w jej 
dwudziestu czterech lat, co nazywano latami ramach prawnych. Choć nie jest jednostką 
wolnizny. Nie mógł jednak opuścić ziemi. samodzielną, sołectwo posiada własne organy 
Zasadźca natomiast korzystał z uprzywilejowanej władzy: władzą wykonawczą sołectwa jest sołtys, 
pozycji. Otrzymywał co trzeci rozdzielony między uchwałodawczą - zebranie wiejskie. Zebranie 
osadników łan ziemi i zostawał dziedzicznym wiejskie zwołuje sołtys. Gromadzi ono wszystkich 
sołtysem (z ojca na syna). Jego obowiązkiem była zainteresowanych mieszkańców sołectwa. Na 
troska o spokój i bezpieczeństwo wsi oraz konna zebraniu wiejskim mieszkańcy mogą podejmować 
służba wojskowa w orszaku pana, pobieranie uchwały o wykonaniu prac na rzecz swojej wsi, 
czynszu i kar pieniężnych na rzecz pana, wyrażać uwagi i wnioski pod adresem sołtysa
przewodniczenie sądowej ławie wiejskiej, czyli i władz gminnych, a także instytucji gminnych, 
sądowi ławniczemu oraz reprezentowanie powiatowych i wojewódzkich. To także zebranie 
społeczności wiejskiej wobec właściciela, którym wiejskie wybiera raz na cztery lata sołtysa i radę 
był monarcha, szlachcic lub instytucja kościelna. sołecką. Rada pełni  funkcje doradcze
Sołectwem, jak nazywano uposażenie sołtysa, i opiniodawcze względem sołtysa i zebrania. 
była 1/6 czynszu,1/3 kar sadowych, wyłączność na Mieszkańcy sołectwa za pomocą zebrania 
utrzymanie młyna, stawów rybnych i jatek (ubój wiejskiego i swojego sołtysa mogą reprezentować 
i sprzedaż mięsa). Urząd można było sprzedać, co interesy społeczności sołeckiej względem 
było istotne w późniejszych wiekach. Pod koniec organów gminy i organów administracji rządowej. 
XV wieku dzięki wielu przywilejom zapisanym Mogą także organizować wspólną działalność 
w Statutach Kazimierza Wielkiego i Statutach mieszkańców w sprawach publicznych, mających 
wareckich sołectwa w zasadzie zostały wykupione znaczenie dla sołectwa i gminy np. opieka nad 
przez szlachtę zazdrosną o dochody. Sołtysa młodzieżą, opieka zdrowotna, pomoc społeczna, 
zastąpił zależny od pana i powoływany przez niego upowszechnianie kultury, utrzymanie porządku, 
wójt. Tak było do rozbiorów, a i przez pewien okres podtrzymanie lokalnych tradycji. 
w zaborze pruskim i austriackim. W Królestwie Na dzień 11 marca przypada „Dzień Sołtysa”.
Polskim wprowadzono gminy zbiorowe Z tej okazji  życzymy wszystkim naszym Sołtysom  
z mianowanym przez władze wójtem, natomiast dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, wytrwałości 
we wsi  powrócono do funkcji sołtysa. oraz sukcesów w działalności sołeckiej. 

W okresie II Rzeczpospolitej i w czasach PRL J e d n o c z e ś n i e  s k ł a d a m y  s e r d e c z n e  
sołtys był organem pomocniczym zarządu podziękowania i słowa uznania za Waszą pracę
gminnego i jednocześnie organizatorem działań i zaangażowanie w realizację określonych celów 
i codziennego życia gromady. W okresie PRL–u oraz działalność na rzecz rozwoju i poprawy 
sołectwo zostało pozbawione osobowości jakości życia całej społeczności gminy. 

1. Administracja publiczna, Jerzy Hausner [red.], prawnej, a funkcja sołtysa miała za zadanie 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008r.pośredniczenie między sołectwem a gminną radą 
2. W. Rączkowski, J. Sroka; Historia i kultura ziemi narodową i naczelnikiem gminy. 
sławieńskiej. T. 5, Studia nad dziejami wsi ; Wyd Sołectwo jako jednostka pomocnicza 
.Fundacja "Dziedzictwo"; Sławno 2006r.samorządu podlega organom władzy gminnej. To 
3. (Art.. 36.) Ustawa z dnia 8 marca 1990r.

rada gminy - po konsultacjach z mieszkańcami lub o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
na ich prośbę - powołuje w drodze uchwały poz. 1591) 
konkretne sołectwo do życia, wyznacza mu zakres 4. Juliusz Bardach, Bogusław Leśnodorski, Michał 
terytorialny (zwykle jedna wieś, rzadko kilka), Pietrzak: Historia ustroju i prawa polskiego. Warszawa 
a także zadania do spełnienia oraz ustala zasady, 2009r.

Joanna Zasępa



Szczęśliwi rodzice…. 

W dniu 12 stycznia 2014 r odbył się 22 Finał Mia, Waterloo, Honey,Thank you for the music  
WOŚP. W całym kraju trwała zbiórka pieniędzy w języku polskim.  Tym razem stroje i fryzury 
na rzecz Fundacji WOŚP z przeznaczeniem Ale!Babek odzwierciedlały modę lat 70 –tych 
„na zakup specjalistycznego sprzętu dla kiedy to największe sukcesy triumfowała 
dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej ABBA. 
opieki medycznej seniorów”. Gwiazdą wieczoru była Orkiestra Dęta przy 

NA RATUNEK pospieszyli również OSP Kruszyna pod kierownictwem Andrzeja 
mieszkańcy gminy Kruszyna. Panie z Zespołu Powroźnika. Muzycy zagrali kilka kolęd oraz 
Ale!Babki  jako wolontariuszki cały dzień znanych utworów rozrywkowych. Koncert 
kwestowały na ulicach miejscowości naszej zakończył się marszem.
gminy. W tym roku udało nam się zebrać Wszyscy uczestnicy imprezy przenieśli się 

na plac targowy obok Urzędu Gminy, żeby 
. To kwota wyższa obejrzeć pokaz sztucznych ogni. W tym 

niż w ubiegłym roku. Serdeczne dzięki za momencie byliśmy nie tylko widzialni, ale 
wielkie sece i hojność.  również słyszalni. Wszystkie jednostki OSP 

Od godz 17 w Zespole Szkół w Kruszynie użyły syren alarmowych. ŚWIATEŁKO DO 
odbywała się impreza związana z 22 Finałem NIEBA  miało szczególnie wymowny 
WOŚP. charakter. 

Przybyło wiele ludzi, szkoła dosłownie Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
„pękała w szwach”. Były występy artystyczne włączyli się w organizację 22 Finału WOŚP,
przedszkolaków oraz uczniów. Nowatorsko a szczególnie serdecznie wszystkim 
zaprezentowały się Ale!Babki w repertuarze ofiarodawcom, którzy wsparli akcję. 
zespołu ABBA. Wykonały piosenki Mamma Do zobaczenia za rok.

5852 zł 27 gr, 49,50 euro, 25 koron 
norweskich i jeden pens
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