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Baby, Bogusławice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg,
Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek, Wikłów

Źródło wiedzy o Twojej okolicy

Środowisko przyrodnicze i jego ochrona (2)
Zenon Kowalski - Przewodniczący Rady Gminy

W

poprzednim numerze pisałem o walorach chronionego krajobrazu, korytarzu ekologicznym - w powiązaniu z sąsiednimi
terenami, chronionych gatunkach flory i fauny, proponowanym rezerwacie przyrody, „Wikłowskie Bagno”, obszarach
najwyższej i wysokiej ochrony wód głębinowych. Dziś dodam, że ochroną objęte są również gleby III a i III b klasy
bonitacyjnej użytków rolnych, III klasy
bonitacyjnej użytków zielonych oraz gleby
organiczne, stawy hodowlane.
Natomiast z poprzedniego i dziś
przedstawionego materiału wynika, że
najcenniejszym elementem środowiska
przyrodniczego jest powszechna ochrona
lasów i ich korzystny wpływ na klimat,
powietrze, wodę, glebę, warunki życia
i zdrowia człowieka.
Lasy są miejscem wypoczynku,
rekreacji, stanowią źródło inspiracji
twórczej wywołując niezatarte wrażenie
w obcowaniu z przyrodą. Lasy są także
miejscem tradycyjnego zbioru jagód
i grzybów. Obszary leśne stanowią w 86%
własność Skarbu Państwa i są praktycznie
dostępne w ciągu całego roku.
Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna. Drugim gatunkiem jest olcha czarna, następnie brzoza i dąb. Występują jeszcze
w niewielkiej ilości takie gatunki drzew jak: świerk, modrzew, osika, jesion.
Lasy stanowią 38% ogólnej powierzchni terenu gminy Kruszyna. Warunki posadowienia lasów w obszarze A występują w pasie
równoległym do rzeki Warty, w północnej części gminy (poniżej miejscowości Łęg) oraz w pasie kompleksów leśnych (las Dębnik,
las Mamagaj) oraz w miejscowości Kruszyna, Wikłów, Lgota Mała, Jacków i Widzów.
Drodzy Czytelnicy! Środowisko przyrodnicze w studium planowania przestrzennego jest na pierwszym miejscu, potem środowisko
kulturowe, infrastruktura techniczna, komunikacja, studium demograficzne i inne.
Dziś chcę zamknąć temat środowiska przyrodniczego, a w przyszłości podjąć inne tematy. To co napiszę o zagrożeniach,
zanieczyszczeniach oraz przypadkach dewastacji środowiska powinno wstrząsnąć naszymi sumieniami.
1) Najbardziej negatywnym zjawiskiem powodującym degradację wód powierzchniowych naszego terenu są zrzuty ścieków
terenów zabudowanych trafiających do gruntu, rowów melioracyjnych bądź bezpośrednio do cieków, a nie do oczyszczalni
w Widzowie, gdzie jest punkt zrzutu ścieków. Dopóki kolejne wsie nie będą miały u siebie sieci kanalizacyjnej, wywóz
ścieków musi tam bezwzględnie trafiać, by nie doszło do zatrucia
wód głębinowych.
2) Degradacja powierzchni terenu ma charakter lokalny i ogranicza się
do wyrobisk po eksploatacji surowców budowlanych
Wyrąbiska te często wymienia się jako „dzikie wysypiska śmieci”.
3) Plagą jest wywożenie śmieci i odpadów do lasu, mimo że
powszechnie wprowadzone są pojemniki, dzięki którym setki ton
odpadów w ciągu roku wywożone jest na zewnątrz do wysypiska
miejskiego.
4) Niekorzystny dla środowiska jest wpływ trasy DK-1. W odległości do
50 m występuje dużo metali ciężkich. Przewożone s ą m a t e r i a ł y
niebezpieczne, których wycieki mogą spowodować
skażenie. Ponadto jest w jej obrębie duża emisja spalin
i uciążliwego hałasu.
Reasumując, mamy z jednej strony wiele wspaniałych walorów
środowiska przyrodniczego, z drugiej strony określone zagrożenia.
Pytanie, czy jesteśmy w stanie pokonać, ograniczyć negatywne
zjawiska, o których pisałem powyżej.
Takie możliwości są, a mianowicie:
1) Najważniejsze jest kontynuowanie budowy sieci kanalizacyjnej. Rozwiązaniem przejściowym jest wspomniany już dowóz
ścieków do gminnej oczyszczalni w Widzowie. Podjęte będą, w odniesieniu do tego tematu, działania prawne - zgodnie
z Ustawą o ochronie środowiska. Jej przepisy będą stosowane dla likwidacji wysypisk, wywozu śmieci i nieczystości do
lasu itp.
2) Następuje wymiana pieców grzewczych ma nowoczesne, które wysyłają mniej pyłów i spalin do atmosfery. Prawie we
wszystkich obiektach publicznych już to nastąpiło i stale przybywa wymian w gospodarstwach domowych.W perspektywie
widziana jest budowa sieci gazociągowej od Borowna.
3) Za sprawą inwestycji ekologicznych ubywa emisji pyłów z cementowni „Rudniki”, związków siarki z odległego Bełchatowa,
Mniej jest napływającego zanieczyszczonego powietrza z Częstochowy i Radomska.
Najważniejsze, żebyśmy byli świadomi, jak ważna jest ochrona środowiska, w którym wspólnie żyjemy i abyśmy czynili wysiłki dla
jego nie tylko ochrony, ale i wzbogacania.
Trzeba pod tym względem pochwalić większość mieszkańców, którzy dbają o czystość, estetykę i porządek w swojej zagrodzie,
sadzą drzewa, krzewy ozdobne, mają pojemniki na śmieci i odpady, zachowują się zgodnie z wymogami ochrony środowiska.
Kochajmy przyrodę, która ma wpływ na nasze zdrowie, samopoczucie i wrażliwość na piękno.
Na zdjęciach: po lewej - fragment chronionego krajobrazu nadwarciańskiego - Żory w Łęgu,
po prawej - dzikie wysypiska na terenie gminy. (fot. Marcin Perliński)
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Do poczytania przed wakacjami...

W numerze:

Bogusław Mielczarek - Wójt Gminy
Jeszcze kilkanaście dni i już
upragnione wakacje - oczekiwane
przez uczniów i pewnie nauczycieli. Ale
rodzice, organy prowadzące szkół czy
dyrektorzy mogą mieć inne w tym
przedmiocie zdanie.
Dzieci korzystać będą
z wypoczynku. W tym roku
indywidualnego głównie. Po kilku latach
zakupywania turnusu wakacyjnego
w ośrodku Caritas-u dla kilkudziesięciu
dzieci z rodzin o najniższych
dochodach, w tym roku takich kolonii
nie będzie. Oferowany standard
przestał odpowiadać naszym dzieciom i
rodzicom.
Szkoły, przedszkola zamkną
swoje podwoje i przez dwa miesiące
będą przygotowywać się do nowego
roku szkolnego. Drobne remonty,
naprawy sprzętu, projekty
organizacyjne na nadchodzący rok...
I znów, jak co roku, dyrektor nie
zrobi tego, czego by chciał, tego, co
w istotny sposób mogłoby wpłynąć na
poprawę warunków w placówce. A nie
może, bo budżet szkoły wystarcza
zaledwie na płace, oświetlenie, ogrzanie i posprzątanie. Często nawet przysłowiową kredę do
tablicy, Komitet Rodzicielski kupuje ze składek rodziców.
Co leży u podstaw tej mizerii finansowej w oświacie? Z punktu widzenia szkoły
odpowiedź jest prosta: polityka finansowa gminy. A ta dlaczego taka? Przecież w końcu kształtują
ją ludzie, którym oświata jest bliska i doskonale znają jej problemy. Ano dlatego, że
zdeterminowana jest państwową polityką zarządzania oświatą. Obowiązujące od szeregu lat
zasady finansowania oświaty są takie: oświatę finansuje Państwo. Uznaje jednak pod tym
pojęciem tylko szkoły. A już przedszkola, w których sześciolatki realizują program klasy zerowej,
do oświaty pod względem finansowania zaliczane nie są. Te w całości obciążają budżet gminy.
Z budżetu Państwa wydzielana jest pewna kwota, która według skomplikowanego
i corocznie innego algorytmu dzielona jest na gminy, zgodnie z liczbą uczniów realizujących tam
obowiązek szkolny. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu wyliczyło, że w tym roku na
kształcenie jednego ucznia w gminie Kruszyna ma wystarczyć 4.379 zł. Przy 649 uczniach daje to
kwotę 2.841 tys. zł.
Tymczasem rzeczywiste koszty kształcenia statystycznego ucznia są wyższe.
W ministerialnej normie mieszczą się u nas gimnazja (Kruszyna - 3 928 zł, Widzów 4 151 zł)
i podstawówka w Kruszynie (3 705zł). Szkole w Lgocie potrzeba już 5 122 zł, podstawówce
w Widzowie 5 233 zł a w Jackowie aż 7 169 zł. Każdy przedszkolak kosztuje podatników
dokładnie 6 tys. zł rocznie. Koszt utrzymania jednego oddziału szkolnego wynosi średnio 82,5 tys
zł rocznie a przedszkolnego 105 tys.
Nie tylko w Kruszynie są takie relacje. Tak jest we wszystkich gminach wiejskich, gdzie
z uwagi na odległości, trzeba dzieci dowozić, tworzyć świetlice dla oczekujących, utrzymywać
małe oddziały. Nasza gmina na finansowanie oświaty (łącznie z przedszkolami) wyda w tym roku
3 mln 936 tys. zł. Z własnych środków dołoży więc do otrzymanej subwencji ok. 1,1 mln zł.
A przecież te środki mogłyby być przeznaczone na drogi, kanalizację i inną niezbędną
infrastrukturę. I tak jest corocznie.
Ale może być jeszcze gorzej. I będzie, jeśli nie zmienią się zasady finansowania
oświaty wiejskiej. Albo nie zwiększy się ilość dzieci. Tak jak w całym kraju notujemy spadek
urodzeń. Ta statystyka jest alarmująca. W roku 2012 liczba uczniów w szkołach i gimnazjach
spadnie do 413, tj. o 36% w porównaniu z rokiem bieżącym. Proporcjonalnie zmniejszy się też
przypadająca gminie subwencja oświatowa. Do Szkoły Podstawowej w Kruszynie chodzić będzie
81 dzieci, w Jackowie 45, w Lgocie Małej 54, a w Widzowie 68.
Zmniejsza się drastycznie liczba oddziałów. W Gimnazjum w Kruszynie od września
będą jeszcze trzy klasy trzecie, dwie drugie i już tylko jedna klasa pierwsza. W roku 2005 w gminie
urodziło się tylko 43 dzieci. Za sześć lat wystarczy akurat na dwie klasy pierwsze. A szkoły
podstawowe mamy przecież cztery.
Czarna to wizja gminnej oświaty. Marne perspektywy zatrudnienia dla absolwentów
studiów pedagogicznych, których co roku przybywa. Gdzie szukać pieniędzy na utrzymanie
coraz mniejszych oddziałów? W budżecie Państwa, w kasie gminnej czy w kieszeniach
rodziców? To będzie najpoważniejszy problem z jakim władzom samorządowym przyjdzie się
wkrótce zmierzyć. Chyba, że odwrócą się spadkowe tendencje w demografii gminy.
Pozostając z taką nadzieją, składam naszym mieszkankom najserdeczniejsze życzenia z okazji
Dnia Matki a naszym najmłodszym obywatelom z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka
i zbliżających się wakacji. Pragnę jednocześnie zapewnić, że problematyka macierzyństwa,
wychowania i nauczania najmłodszych, jest i pozostanie na stałe priorytetem w działaniach
naszego samorządu. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego!
+
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Informacje urzędowe

XXV Sesja Rady Gminy
Marzena Żemejda-Przerada
XXV Sesja Rady Gminy odbyła się 28 kwietnia br. Zostały podjęte uchwały w następujące sprawach:
-zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie za 2005r. (uchwała nr XXV/151/06),
-zmiany uchwały Rady Gminy Nr IX/52/03 z dn. 09.12.2003r. w sprawie powołania Gminnego Zakładu Komunalnego w Kruszynie i nadania mu
-statutu (uchwała nr XXV/152/06),
- zmian do budżetu gminy Kruszyna na 2006r. (uchwała nr XXV/153/06),
- udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2005r. (uchwała nr XXV/154/06).
Ponadto na Sesji zostały przedstawione sprawozdania: Wójta z działalności między sesjami, z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej za 2005 rok, z realizacji Programu Współpracy Gminy Kruszyna z organizacjami pozarządowymi za rok 2005. Włodzimierz Jączyk
Komendant Komisariatu Policji w Kłomnicach przedstawił ocenę porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy za rok ubiegły.
Sesja przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005r. i nakreśliła absolutorium dla Wójta Gminy, po uprzednim zapoznaniu się
z następującymi materiałami:
- Sprawozdaniem Wójta o wykonaniu budżetu,
- Opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu i wnioskiem tej Komisji dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
- Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu za 2005r.,
- Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej,
Należy tutaj zaznaczyć, że zarówno opinie RIO jak opinia Komisji Rewizyjnej były pozytywne i zbieżne z opinią Rady, co do działań Wójta
w przedmiocie wykonania budżetu.
+

Sprawozdanie z działalności Wójta
w okresie międzysesyjnym
Marzena Żemejda-Przerada
- Pojawiła się szansa na rozliczenie zaległości Stacji Paliw
w Wikłowie. W wyniku długotrwałych negocjacji i porozumienia
wszystkich wierzycieli, gmina ma szansę odzyskać część należności.
Kilkuletnia egzekucja w tej sprawie okazała się bezskuteczna
a zadłużenie wobec różnych podmiotów przewyższyło wartość
majątku gminy.
- Przejęte zostały dwie działki gminne o pow. 2766 m2 w Kruszynie
pod autostradę. Wojewoda ustalił odszkodowanie z tego tytułu - 11 zł
za m2.
- Zarządzeniem nr 9/2006 Wójta Gminy z dnia 3 kwietnia 2006r.
ogłoszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Są to
działki przeznaczone pod uprawy polowe w: Jackowie (dz. nr 234/1
o pow. 0,1210 ha i dz. 235/1 o pow. 0,1080 ha), Widzowie (dz. nr 236
o pow. 0,5300 ha) i pod zabudowę w Lgocie Małej (dz. o pow. 0,0771
ha ).
- W trakcie załatwiania jest sprawa podziału działki nr 668/12 277 m2
w Bogusławicach. Wjazd na trasę biegnie przez działkę prywatną,
której właściciel złożył do Urzędu wniosek o wykup tego terenu. Po
zakończeniu prac geodezyjnych gmina zmuszona będzie odkupić tę
działkę od niego.
- Zawarto porozumienie z Częstochowską Spółdzielnią Mleczarską
na nieodpłatne przejęcie gruntu o pow. 0,0313 ha pod
przepompownią przy ul. Żwirki i Wigury w Widzowie w zamian za
wykonanie przyłącza kanalizacyjnego. Koszty podziału
geodezyjnego i sporządzenia aktu notarialnego pokrywa gmina.
Wystąpiliśmy do Sądu Rejonowego w Częstochowie o wywłaszczenie
17. działek w Kruszynie, stanowiących własność gminy, a będących
włączone pod autostradę. W tej samej sprawie wystąpiliśmy co do
działek w Bogusławicach i Łęgu. Zaliczka na poczet kosztów
sądowych wyniosła 2.000 zł.
- W zakresie zadania modernizacji oświetlenia drogowego:
zaktualizowano kosztorys inwestorski i nieco zmodyfikowano
dokumentację zadania. Obecnie drogi oświetla 574 szt. opraw
świetlnych różnego typu: żarowych, rtęciowych, sodowych. Po
wykonaniu robót liczba opraw zmniejszy się do 509 sztuk. Łączna
moc istniejących źródeł światła wynosi 99,1 KW, po wykonaniu
modernizacji moc zmniejszy się do 50,1 KW. Koszty funkcjonowania
oświetlenia drogowego w 2005r. wyniosły 174.879 zł, w tym na zakup
energii 168.033 zł. Z opracowanej prognozy wydatków wynika, że po
wykonaniu modernizacji koszty zakupu energii ulegną zmniejszeniu
prawie o 50% i wyniosą 81.858 zł. Trwają rozmowy z Zakładem
Energetycznym w Częstochowie w sprawie pokrycia części kosztów
lub wykonania niektórych robót przez Zakład.
- Remont zabytkowego budynku byłej szkoły w Kruszynie postępuje
dosyć szybko. Wykonane zostały: podejścia instalacji elektrycznej,
telefonicznej i logicznej, podejścia instalacji sanitarnej na parterze,
częściowo ścianki działowe, gotowe otwory drzwiowe (z naświetlem
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mającym dostarczyć światło dzienne na korytarz). Zdemontowano
grzejniki, które zostały przekazane do Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Kruszynie oraz stare kotły CO. Prace prowadzone na
terenie budowy napotkały na przeszkody wynikające z konstrukcji
budynku: odkrycie posadzki w kotłowni ujawniło brak fundamentów
pod ścianami nośnymi, projekt instalacji elektrycznej nie przewidywał
wykonania instalacji antywłamaniowej ani przyłącza energetycznego
zewnętrznego a takie muszą być. Nastąpiła zmiana kotła
z groszkowego na uniwersalny miałowo
groszkowy. Ponadto
opracowywany jest plan zagospodarowania terenu, mający na celu
rozwiązanie problemu parkowania oraz dogodnego dojścia do
przyszłej siedziby Urzędu.
- Od 20 kwietnia 2006r. ubezpieczyliśmy od odpowiedzialności
cywilnej nasze drogi gminne. Ubezpieczenie dotyczy tylko
nawierzchni bitumicznej. Składka wynosi 532 zł rocznie. Ponadto
ubezpieczyliśmy, także od OC, posiadane mienie, np. place targowe
składka roczna to kwota 187 zł.
- W dniu 03 kwietnia 2006r. podpisaliśmy umowę z Prywatnym
Zakładem Usług Drogowych P. Eugeniusza Mindy na wykonanie prac
związanych z budową i utrzymaniem dróg gminnych przy użyciu
równiarki i koparki. Ustalono wynagrodzenie w wysokości: 75,00
zł/godz. + VAT za prace przy użyciu równiarki i 50,00 zł/godz. + VAT za
prace przy użyciu koparki. Wykonane już zostały prace: w Widzowie
na ul. Słonecznej ok. 1 km, Jackowie Pustkowiu 1 km i Kruszynie
ul. Cegielnia 1 km.
- W dniu 12 kwietnia 2006r. została podpisana umowa z firmą P.P.H.U.
„POLMAX” Jan Polaczek na remont cząstkowy nawierzchni
asfaltowych dróg gminnych mieszanką grysowo emulsyjną. Zakres
robót został przewidziany w ilości 300 m2. Firmie przysługuje
wynagrodzenie w wysokości 290 zł + (22% VAT) za jedną tonę
wbudowanej masy. Obecnie trwają prace realizowane przez tę firmę.
W związku z wygaśnięciem umowy ze schroniskiem zwierząt
w Kłomnicach zawarta została nowa umowa ze schroniskiem
w Miedarach na wyłapywanie i przetrzymywanie bezpańskich
zwierząt. Koszty odłowienia i utrzymania psa w schronisku jednego
psa wyniosą 633,50 zł (brutto) i jest to o połowę taniej niż życzy sobie
schronisko w Kłomnicach.
- Wystąpiliśmy do Starostwa Powiatowego o wycinkę 16. starych
drzew - 6. w obrębie starej szkoły w Kruszynie, pozostałe wzdłuż ul.
Kasztanowej w Widzowie oraz drogi na przysiółek Widzówka - Grąd.
Wydano warunki o przyłączenie do sieci wodociągowej dla
3. nieruchomości położonych w Wikłowie, Kruszynie i Bogusławicach,
wykonano 2 przyłącza do nieruchomości położonych w Kruszynie
w miejscowości Widzów przy ul. Łąkowej rozbudowana zostanie sieć
wodociągowa o długości 90 m. Właściciele posesji, do której ma być
zrobione przyłącze wpłacili 3.000 zł tytułem partycypacji w kosztach
budowy wodociągu.
- Uzyskano pozwolenie na rozbudowę wodociągu gminnego
o długości 548 mb wraz 31. przyłączami (długość przyłączy 251,5
mb) w Kijowie, w obrębie działek letniskowych.
- Zawarta została umowa na próbne pompowanie wody w celu
zaktualizowania wydajności studni w Lgocie Małej. Koszt ok. 3 tys. zł.
- W dniach 5 -12 kwiecień 2006r. przeprowadzona została kontrola na
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oczyszczalni ścieków w Widzowie. Parametry oczyszczalni są
prawidłowe. Zarzucono usunięcie zgromadzonego osadu, co zostało
już zrobione, koszt - ok. 2.000 zł.
- Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza odebrała od sołtysów 260
prób gleb. Koszt przebadania jednej próby to 7,50 zł.
- Uruchomiona została pomoc przy wypełnianiu wniosków o dopłaty
bezpośrednie. Od 19.04.2006r. do 15.05.2006r. punkt był czynny
codziennie w godz. od 8.00 do 15.00.
- Z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych przydzielone zostały środki finansowe - po 10 tys. zł
dla Gimnazjum w Widzowie i w Kruszynie z przeznaczeniem na
zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych, głównie spotkań w celu
realizacji programu edukacyjno profilaktycznego, sfinansowanie
zatrudnienia nauczycieli wychowania fizycznego oraz przejazdów
dzieci na zawody sportowe. Również z Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazano
ULKS „Kmicic” Kruszyna 8.000 zł a ULKS „Polonia Unia” Widzów -

10.000 zł. Zgodnie z zawartymi umowami, Kluby zobowiązane są
wykorzystać środki finansowe głównie na: zakup sprzętu sportowego
i strojów, utrzymanie i remont boisk szkolnych, opłacanie delegacji
sędziów meczów oraz na składki członkowskie.
- Trwa scalanie gruntów w Lgocie Małej i w Teklinowie. Na ukończeniu
jest etap życzeń 70 %. Koszt scaleń 4 mln 400 tys. zł, z czego 3 mln
ze środków unijnych a 1,4 mln z budżetu państwa. W ramach
zagospodarowania poscaleniowego wykonane zostaną:
rowy
melioracyjne: 22,9 km w Lgocie Małej, 7 km w Teklinowie, oraz 11
nowych przepustów i 47 zostanie odbudowanych. Przetarg odbył się
na początku maja. Realizacja do końca bieżącego roku.
Utwardzonych zostanie 14 km dróg, zaś równanych - 9 km. Przetarg
nastąpi w II półroczu br., realizacja marzec 2008. Zakończenie
zadania: czerwiec 2008 roku.
- W ramach robót publicznych otrzymaliśmy środki na zatrudnienie
3 osób. Osoby te od 8 maja zostali zatrudnieni na 6 miesięcy
i wykonują prace gospodarcze na terenie gminy.
+

Nasza demografia
Grażyna Olczyk
Jedną z cech współczesnego społeczeństwa jest starzenie się ludności. Przybywa ludzi w wieku ponadprodukcyjnym. Od początku lat
90. spada liczba zgonów i wydłużyło się życie statystycznego Polaka. Według statystyk kobiety żyją o 2 lata a mężczyźni o 2.8 roku dłużej.
Aktualnie gmina liczy 4879 mieszkańców. W strukturze ludności gminy zaznacza się przewaga mężczyzn oraz wyraźny wzrost ludności w wieku
poprodukcyjnym. Przyrost naturalny jest głównym czynnikiem decydującym o liczbie ludności, a ten ciągle maleje, w gminie Kruszyna również.
Od kilku lat notuje się więcej zgonów niż Urodzeń, co obrazuje wykres.
Nic nie wskazuje na to, że zbliża nam się wyż demograficzny. Model rodziny upodabnia się do wzorów zachodnioeuropejskich, kobiety
coraz później decydują się na małżeństwo i macierzyństwo. Wpływ na takie zmiany mają warunki ekonomiczne oraz sytuacja kobiet na rynku
pracy.
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Pacta sunt servanda
(Umów należy dotrzymywać)
Bogusław Mielczarek
To stara rzymska maksyma, którą przejęły współczesne
systemy prawne. Stosujemy ją od prawie dwóch tysięcy lat. Zdaje się,
że dzieci z mlekiem matki ją wyssały, bo jest tak prosta, oczywista
i słuszna. A jednak...
Weźmy dla przykładu budowę kanalizacji w Widzowie.
Duża gminna inwestycja współfinansowana przez zainteresowanych
mieszkańców. Dzięki niej Widzów jest pierwszą wsią w gminie, do
której kolejna zdobycz cywilizacji dotarła. Żyć bez zmory
przepełniającego się szamba, odprowadzać ścieki w dużej mierze na
koszt innych podatników gminy, to jak na dziś wielki przywilej i luksus.
Oczywiście nie przyszło to Widzowianom za darmo.
Zawarli z gminą taką oto umowę: Gmina wybuduje kanalizację,
łącznie ze studzienką na każdej posesji, a właściciel nieruchomości
wpłaci gminie 2 tysiące złotych, tytułem częściowego zwrotu kosztów
budowy przyłącza i podłączy budynek do wybudowanej instalacji.
Ogólnie rzecz biorąc, tak się jakoś utarło, że to gmina nie
może sprostać oczekiwaniom mieszkańców w zakresie budowy
infrastruktury. Ale jak przyszło do konkretów, to jest akurat odwrotnie.
Tutaj gmina wykonała swoje obowiązki z naddatkiem.
Wybudowaliśmy 3729 m kanalizacji grawitacyjnej, 204 m
kanału tłocznego, trzy przepompownie ścieków. Wszystko co do
centymetra zgodnie z planem i umową. Tylko przyłączy
kanalizacyjnych wybudowano 155 szt, tj. O 14 szt więcej niż
planowano. Z tego tytułu zwiększyły się i tak nie małe koszty
inwestycji.
Ponieśliśmy też znaczne nakłady na poprawę stanu dróg
rozkopanych po budowie. Wiadomo: nawierzchni szutrowej nie da się

przywrócić do stanu używalności. Zwłaszcza, jeśli już przed budową
stan jej wiele do życzenia pozostawiał. Dlatego frez otrzymany
z Generalnej Dyrekcji Dróg w całości trafił do Widzowa, dlatego
kosztem innych pilnych zadań zleciliśmy uszlachetnienie nawierzchni
ul.Antoniowskiej. A to przecież prawie 1,5 km drogi.
A jak realizacja obowiązków z drugiej strony?
Pełnych wpłat po 2 tys. zł dokonało 107 osób. Tym osobom
składam podziękowanie za partnerską współpracę, za rzetelne
i poważne potraktowanie umownych obowiązków. Nadeszły przecież
czasy gdy nie krzykiem, nie petycją i liczbą podpisów, ale konkretnym
finansowym wsparciem możemy wpłynąć na rozwój terenu a zarazem
jakość swojego życia.
Pewnie nie do wszystkich to jeszcze dotarło, bo 22 osoby
wpłaciło od 250 do 1800 zł. a 26 osób nie wpłaciło jeszcze nic, choć
przyłącza od dawna mają.
Wiem, że nie każdego jest dziś stać na pełną wpłatę. Znam
osoby, które aby wywiązać się z umowy zmuszone były zaciągnąć
kredyt. Podobnie zresztą robiła gmina, gdy wpłat nie było
a wykonawcy trzeba było płacić. Kilkanaście osób zwróciło się
o prolongatę wpłat i otrzymali zgodę na zmianę terminów lub ratalną
spłatę. Większość zalegających jednak wyczekuje: przyschnie
sprawa czy nie przyschnie? Upiecze się czy się nie upiecze?
Muszę więc stanowczo oświadczyć: nie przyschnie i nie
upiecze się. Zalegającym zaproponowane zostanie aneksowanie
umów i bardzo dogodne raty. Potem niestety, zadeklarowanych kwot
dochodzić będziemy, nawet sądownie. I koszty mogą być wtedy
większe. Nie tylko po stronie gminy.
Załatwienia sprawy do końca wymaga nie tylko przyjęta
jednogłośnie uchwała Rady Gminy. Wymaga także, a może przede
wszystkim, zwykły szacunek dla tych, którzy swoją powinność
rzetelnie wypełnili, zgodnie z zasadą pacta sunt servanda.
+

Wybór władz stowarzyszenia "Razem na
wyżyny”
Joanna Normont
29 marca 2006 roku o godzinie 16:00 w Gminnym Ośrodku
Kultury w Mykanowie odbyło się walne zebranie członków Lokalnej
Grupy Działania "Razem na wyżyny". Na zebraniu tym dokonano
wyboru władz stowarzyszenia. W skład Zarządu weszło 11
przedstawicieli gmin biorących udział w projekcie (Mykanów,
Miedźno, Kłomnice, Kruszyna, Rędziny). Na zebraniu wybrano
również skład Komisji Rewizyjnej. Członkiem Zarządu
Stowarzyszenia został nasz mieszkaniec - Mirosław Maciejewski,
zaś Sekretarzem Joanna Normont. Wiceprzewodniczącym Komisji
Rewizyjnej został Sławomir Pruciak.
Członkowie stowarzyszenia przyjęli także zmiany
w statucie organizacji, zgodne z wytycznymi sądu oraz starostwa
powiatowego. Przyjęty został tekst jednolity statutu Lokalnej Grupy
Działania.
W dniu 24 kwietnia złożony został wniosek o płatność
I Schematu Programu Leader+, natomiast w chwili obecnej trwają
prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie II Schematu
Programu Leader+.
Pełny skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Statut
Stowarzyszenia, Zintegrowana Strategia Obszarów Wiejskich oraz
inne dokumenty opracowane w pierwszych miesiącach działania
Partnerstwa „Razem na wyżyny” dostępne są na stronie internetowej
www.razemnawyzyny.pl
+

Koło Łowieckie „ŁOŚ”
informuje, że zgłoszenia szkód łowieckich na obwodach łowieckich
administrowanych przez w/w koło tj. na terenach wsi
Bogusławice, Kruszyna, Jacków, Baby powinny być dokonywane
wyłącznie w formie pisemnej na adres:
Andrzej Gil, Nieznanice, 42-270 Kłomnice
Małopolska Hodowla Roślin
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Mała antykultura
Marcin Tarnowski
Urządzając jesienią zeszłego roku skwery przy ul. Kmicica w Kruszynie i ustawiając
ławki, kosze oraz słupy ogłoszeniowe, żyliśmy cichą nadzieją, że pozostaną one w dobrym stanie
przynajmniej 2 czy 3 lata. Pierwsze rozczarowanie przyszło w styczniu, wraz z przewróconym
słupem ogłoszeniowym. Słup był, co prawda, lekko pochylony ze względu na osiadanie gruntu,
ale nie było mu dane doczekać poprawienia. Nie przeszkodził ani jego ciężar, ani mróz, ani
„debiloodporna” konstrukcja. Legł na świadectwo ludzkiej głupoty. Kosze również nie wytrzymały
„zabiegów konserwacyjnych”, jakie były na nich przeprowadzane, czyli sprawdzania solidności
zamocowania metalowej obręczy (od zeszłego roku wyrwano już 2 takowe) czy odporności na
wysoką temperaturę. Nieodporne na wysoką temperaturę, tzn. na palenie pod nimi ognisk, są
również ławki, czego ostatnio nasi eksperymentatorzy wybitnie dowiedli. I wreszcie ostatni
przypadek przystanku w Wikłowie, kiedy to postanowiono poprawić, dopiero co,
przeprowadzone prace malarskie, przy zastosowaniu dość ciekawej palety kolorów i rodzaju
farb. Efekt : cały świeżo wymalowany przystanek nadaje się tylko do pilnego remontu. Pomijam
fakt, że już 2 dni po odmalowaniu przystanków były odbite buty i pojawiły się napisy o treści, która
nie nadaje się do przytaczania.
Patrząc na ostatnie wypadki przychodzi nam wątpić w sens stawiania w miejscach
publicznych czegokolwiek, a jeśli już stawiać, to wyłącznie z szarego, zbrojonego betonu, który
ma w tym przypadku same zalety: odporny na uszkodzenia, ciężki, nie widać na nim odbitych
podeszew i ubłoconych rąk.
Najbardziej dziwi brak jakiejkolwiek reakcji społecznej na takie wybryki, powodowany
prawdopodobnie trochę obawą o własną skórę, a po części również, szeroko
rozpowszechnionym w naszym społeczeństwie „tomiwisizmem”. Nie pomoże dozór policyjny,
który w ostatnich latach stał się na terenie naszej gminy odrobinę lepszym, bo nie da się postawić
policjanta pod każdym drzewem. W tym momencie pewnie padną głosy, że nie ma gdzie iść,
młodzież nie ma żadnego klubu czy baru. Może i racja, ale ja się pytam czy do klubu pójdzie
młody człowiek z 2 promilami we krwi o godzinie 2 w nocy? - śmiem wątpić.
Widziałem kiedyś w jednym z dużych miast wojewódzkich następującą scenkę: młody
człowiek paląc papierosa na przystanku autobusowym rzucił niedopałek pod nogi, widząc to
podszedł do niego starszy pan, podniósł niedopałek i wrzucił do kosza. Nie odzywał się do niego
i wcale się nie dziwię, bo mógłby zostać nazwany jakimś niecenzuralnym wyrazem, natomiast
cel został osiągnięty: młody człowiek wyraźnie zakłopotany z wstydem wsiadł do autobusu. Mogę
się założyć że szybko nie rzuci niedopałka na przystanku.
Cytowana sytuacja jest tylko przykładem, nie wymagamy od nikogo aby zbierał śmieci
na ulicy, ale by zwrócił uwagę. Wandalizm i chuligańskie wybryki urastają ostatnio
z pojedynczych wypadków do rangi choroby społecznej, a chory organ albo się leczy, o ile się da,
albo usuwa, w tym przypadku poza społeczeństwo i nie chodzi mi tutaj ani o donoszenie na
sąsiada ani o bezpośrednie zwracanie uwagi, a o zlikwidowanie powszechnej akceptacji dla
wandalizmu. A wracając do tematu klubu czy innego miejsca służącemu wypoczynkowi
niedzielnemu czy popołudniowemu szczerze wątpię, by udało się na podobny cel
wygospodarować jakieś pieniądze, jeśli co rusz będziemy musieli kupować nowe kosze, aby
zapewnić odpowiedni poziom sanitarny na ulicach. Swojego czasu wpadły mi w ręce ulotki
z modelami publicznego grilla, widziałem coś takiego również na zachodzie. Zastanawiałem się
czy można by go było postawić w Kruszynie czy Widzowie i doszedłem do wniosku, że się nie da,
a to z następujących względów: każdorazowo po każdej imprezie należałoby urządzić sprzątanie
terenu z butelek i papierów, kratki grilla nie da się zastąpić żadną inną niż metalową a jest to
zdecydowanie za duże pokuszenie dla niektórych mieszkańców, w grillu nie da się palić
ogrodzeniami. Pozostaje jeszcze miejsce ustawienia tak, aby było to w miarę widoczne
a jednocześnie nikomu nie przeszkadzało.
Niestety na takie inwestycje musimy trochę poczekać i to nie tylko na fundusze, ale
również na podniesienie poziomu świadomości społecznej. Pozostaje tylko liczyć, że potrwa to
lata a nie pokolenia.
+

Zalecenia gospodarcze na maj
Zbigniew Ociepa - Śląski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w polu
Kończymy siewy kukurydzy - siew po 10
maja stwarza duże ryzyko niszczenia
plantacji przez ptaki oraz straty ilości
i jakości plonu. Koniec krzewienia zbóż
ozimych, później jarych - czas na drugą
dawkę azotu, aby w momencie strzelania
w źdźbło rośliny były dobrze zaopatrzone
w ten składnik.
Można zdjąć agrowłókninę z ziemniaków
na wczesny zbiór, najlepiej w dzień
pochmurny, aby uchronić rośliny przed
stresem wywołanym silnym
nasłonecznieniem i wiatrem.
Okres zagrożenia plantacji rzepaku
chorobami grzybowymi - czernią
krzyżowych, zgnilizną twardzikową, szarą
pleśnią. Konieczna jest ochrona jednym
z fungicydów.
w sadzie i warzywniaku
W sadach jabłoniowych to okres
największego zagrożenia jabłoni przez
parcha, w sadach gruszowych - należy
kontynuować ochronę chemiczną przeciw
parchowi, pamiętając o wrażliwości
odmian (wykonujemy od 2 do 8 zabiegów).
W sadach śliwowych - pod koniec
opadania płatków kwiatowych śliw należy
wykonać zabieg na owocnice. Maj to okres
intensywnego wzrostu chwastów w sadzie,
należy wykonać zabiegi mieszaniną
herbicydów ( roundup + chwastox exstra).
Na plantacjach truskawek w okresie
kwitnienia powinno się wykonać zabiegi na
szarą pleśń. Pierwszy zabieg wykonujemy
na początku kwitnienia a później co 7 dni.
W maju wysiewamy do gruntu: buraki
ćwikłowe, pietruszkę naciową, koper
rzodkiewkę, sałatę kruchą, ogórki, dynię
i inne. Od połowy maja wysadzamy do
gruntu rozsadę pomidorów, papryki,
selerów, ogórków, pora i warzyw
kapustnych. Należy pamiętać
o zahartowaniu rozsady.
w chlewni, oborze
Zaczyna się sezon pastwiskowy,
zaczynamy stopniowo wydłużać czas
wypasu, rozpoczynając od 1 - 2 godzin
dziennie. W żywieniu loch stosujemy
zielonki z lucerny i koniczyny.

Zwrot podatku akcyzowego
Maria Zasępa
Z dniem 1 kwietnia 2006r weszła w życie ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot podatku przysługuje producentom rolnym, osobom fizycznym, prawnym, jednostkom organizacyjnym
nieposiadającym osobowości prawnej, będącymi posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów
o podatku rolnym. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot
podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot
podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie
dotyczy współmałżonków. Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego, zakupionego przez producenta rolnego,
wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku, w ramach rocznego limitu
stanowiącego iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub
współposiadaniu producenta rolnego, okreśonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 kwietnia danego roku. Zwrot przysługuje
w wysokości 38,70 zł na 1 ha użytków rolnych, podstawą wypłaty będzie posiadana faktura.
W 2006r. wnioski o zwrot podatku wraz z fakturami VAT, wystawionymi od dnia 1 stycznia
2006r, będą przyjmowane
w Urzędzie Gminy Kruszyna w miesiącu wrześniu. Wypłata zwrotu podatku nastąpi w listopadzie 2006r. W 2007r wnioski będą składane w miesiącu
marcu i wrześniu wraz z fakturami VAT za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Dane niezbędne do wypełnienia wniosku:
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Wiadomości rolnicze

nr NIP, nr PESEL albo nr dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał dokument,
oświadczenie o powierzchni użytków położonych na terenie gminy, pisemna zgoda współposiadaczy gospodarstwa, nr rachunku bankowego,
w przypadku zwrotu podatku w formie przelewu.
Producent rolny, który pobrał niezależnie lub w zawyżonej wysokości zwrot podatku, jest obowiązany do jego zwrotu wraz
z odsetkami.
+

Zalecenia gospodarcze na
czerwiec
Zbigniew Ociepa - Śląski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w polu
Miesiąc intensywnej ochrony zbóż prowadzić systematyczne obserwacje pod
kątem zagrożenia mączniakiem, rdzą,
septoriozą oraz szkodnikami: mszycami
i szkodnikami. Zabiegi wykonywać
w optymalnej temperaturze dla danego
preparatu. Popularne, najczęściej
stosowane pyretroidy działają
najskuteczniej przy temperaturze poniżej
20o C. Gdy istnieje potrzeba dokarmiania
dolistnego roślin, można je łączyć
z zabiegami insektycydowymi czy
fungicydowymi.
Jeśli nie odchwaszczono wcześniej
plantacji kukurydzy, dobrać taki preparat,
który nie wykazuje fitoksycznego
działania dla uprawianej odmiany. Zabieg
wykonywać zgodnie z zaleceniami na
etykiecie.
Rośliny ziemniaka mogą być atakowane
przez zarazę liściową, lub łodygową.
Musimy być przygotowani do interwencji
przed infekcją, a nie w momencie
zaatakowania przez grzyb aparatu
asymilacyjnego - liści i łodyg.
Na podatnych odmianach ziemniaka może
wystąpić alternarioza. Ochronę
prowadzimy od momentu zauważenia
pierwszych plamek na liściach.
w chlewni, oborze
Sporządzając kiszonki i sianokiszonki, nie
zapominamy o stosowaniu środków
konserwujących. Najkorzystniejsze
terminy zbioru zielonek na kiszonki to faza
kłoszenia i wyrzucania wiech w przypadku
traw oraz faza pączkowania do początku
kwitnienia w przypadku lucerny i koniczyny
czerwonej.
Dbamy o zdrowie i kondycję zwierząt
stosując właściwą pielęgnację: regularne
odrobaczanie, szczepienia ochronne,
zwalczanie pasożytów.
w sadach
Należy zakończyć cięcie drzew
owocowych - po kwitnieniu, nie później niż
do 10 czerwca. Trwa zagrożenie przez
szkodniki. Aby określić stopień zagrożenia
przez danego szkodnika, należy
wykonywać systematycznie lustrację sadu
i wówczas podjąć decyzję o konieczności
zabiegu. W sadach jabłoniowych,
w których stwierdzono parcha, ochronę
przed tą chorobą należy kontynuować.
w warzywniku
Jest to okres sprzyjający rozwojowi chorób
i szkodników warzyw, dlatego też należy
systematycznie i dokładnie przeglądać
r o ś l i n y, o p r y s k i w a ć p r e p a r a t a m i
zalecanymi po zauważeniu pierwszych
objawów. Pierwsza dekada czerwca to
ostatni termin nawożenia azotem.
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Omacnica prosowianka
najgroźniejszy szkodnik kukurydzy
Zbigniew Ociepa
Wzrastający areał uprawy, postępujące ocieplenie, monokultura roślin zbożowych, jak
również uproszczenia w uprawie gleby to główne czynniki sprzyjające pojawianiu się
i rozprzestrzenianiu szkodników kukurydzy. Omacnica prosowianka jest obecnie
najgroźniejszym szkodnikiem kukurydzy.
Formą zimującą są gąsienice. Umiejscawiają się w nasadowej części łodygi na
wysokości około 10 cm. Zimująca w źdźbłach gąsienica wytrzymuje spadki temperatury do 30oC.
Na przyoranych resztkach roślinnych w glebie gąsienice nie mogą zimować i większość ich ginie.
Wiosną gąsienica przegryza oprzęd (aby motyl mógł wylecieć) i przemienia się w poczwarkę.
Przepoczwarczenie następuje w okresie od maja do początku lipca i po 2-3 tygodniach
z poczwarek wylatują motyle.
Loty omacnicy odbywają się od zmroku do północy. Larwy wylęgają się po ok. 7-15
dniach. Początkowo żywią się pyłkiem oraz wgryzają się do wnętrza osi wiechy, co powoduje
skrócenie pylenia i wcześniejsze zasychanie wiechy.
Po okresie żerowania zewnętrznego gąsienice wgryzają
się do łodygi wyżerając wewnątrz chodniki. Do kolby
gąsienice wgryzają się przez wierzchołek,
podstawę lub przez liście okrywowe.
Na wielu plantacjach, w rejonie
i n t e n s y w n e j u p r a w y, o m a c n i c a
uszkadza nawet od 50 do 80 % roślin,
straty w plonach ziarna wahają się od
kilku do 30 %.Żerowanie gąsienic w
łodygach zakłóca zaopatrywanie
kolb w wodę i składniki mineralne.
Poprzez wygryzione otwory do
łodygi przenikają zarodniki
grzybów i bakterie powodując
choroby, prowadzące do dużych
strat w plonach. Rośliny porażone
przez choroby oraz uszkodzone
przez szkodniki łamią się
w międzywęźlach i wylęgają, co
uniemożliwia zbiór.
Aby ograniczyć straty
spowodowane przez omacnicę
prosowiankę w uprawach kukurydzy
należy zwrócić szczególną uwagę na
agrotechnikę. W celu zapobieżenia stratom
wynikającym z żerowania larw omacnicy na
kukurydzy, podejmuje się wiele działań, które można
podzielić na:
*agrotechniczne - najistotniejszym zabiegiem jest niskie koszenie roślin (poniżej 5 cm nad
ziemią) i niszczenie pozostałości pożniwnych. Należy unikać uprawy kukurydzy w monokulturze,
wałowanie ścierniska kukurydzianego, głęboka orka jesienna i wiosenne talerzowanie niszczą
około 70% larw. Ważnym elementem staje się zrównoważone nawożenie azotem, gdyż
Omacnica szczególnie atakuje plantacje przenawożone tym składnikiem.
*chemiczne - zmienna skuteczność metod agrotechnicznych wymusza konieczność stosowania
insektycydów w ochronie kukurydzy przed omacnicą. Najbardziej skuteczne są dwa zabiegi
wykonane przy pomocy Karate 025 EC:
I- w fazie pojawienia się czubków wiech w lejku liściowym, dawka 0,2 l/ha,
II- w fazie pełni wiechowania kukurydzy, dawka 0,3 l/ha.
Problemem związanym ze stosowaniem insektycydów jest technika oprysku.
W zalecanych terminach kukurydza ma powyżej 1,5 m wysokości i standardowe zestawy do
opryskiwania powodowałyby uszkodzenia roślin. Rozwiązaniem może być stosowanie ścieżek
przejazdowych dla opryskiwaczy lub użycie ciągników „szczudłowych”, które mają korpusy
ustawione na wysięgnikach i podczas przejazdu nie niszczą roślin.
Według różnych autorów do zwalczania omacnicy należy przystąpić, gdy:
- na10 -15% roślin znajdziemy złoża jaj,
- na100 roślinach znajdziemy 80-100 larw szkodnika,
- lub gdy w roku ubiegłym ponad 40% roślin na plantacji było porażonych.
Aby nie dopuścić do inwazji omacnicy na plantacjach kukurydzy i w najlepszym
momencie wykonać zabieg opryskiwania, należy korzystać z urządzeń do monitorowania
odławiających motyle do pułapek feromonowych lub świetlnych.
+
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Historia kościoła w Widzowie
Piotr Koćwin
Już w XVII wieku istniała w Widzowie drewniana kaplica.
Włocławskie katalogi diecezjalne wspominają, że od roku 1854 były
w niej odprawiane nabożeństwa okresowe i od połowy XIX wieku była
ona nazywana kaplicą publiczną.
W 1910 roku rozebrano starą kaplicę, a właściciel wsi
książę Stefan Lubomirski z Kruszyny ufundował obecną, murowaną,
którą zaraz poświęcono i zaczęto w niej odprawiać Msze św.
w ważniejsze święta. Fundację nowej kaplicy trzeba zawdzięczać
pasji księcia Stefana Lubomirskiego. Był wielkim miłośnikiem koni
i właścicielem stadniny w Kruszynie i Widzowie. Po sukcesach na
torach wyścigowych koni z jego stadniny, chcąc podziękować za nie
Bogu wybudował kaplicę, na której umieszczono napis: “Bogu z Jego
darów” oraz malunek nad drzwiami przedstawiający wyścigi konne,
a nad nimi obłok z wizerunkiem ufundowanej kaplicy.
Od roku 1945 w kaplicy zaczęto sprawować nabożeństwa
w co drugą niedzielę. Nabożeństwa te obsługiwali księża z Kruszyny.
Stan ten trwał do 1959 roku, od kiedy to Msza św. była odprawiana
w każdą niedzielę. Od roku 1958 kaplica pełni rolę kościoła
parafialnego.
Brak jest danych o autorze projektu kościoła
i wykonawcach budowy. Jednak swój obecny kształt, wystrój
i zastosowane materiały zawdzięcza właścicielowi stadniny.
Prawdopodobnie wskutek wyjazdów do Anglii po zakup nowych koni
czystej krwi sprowadzono część materiałów wykorzystanych do
budowy kościoła: cegłę, licówkę, kolumny. Sprowadzono również
ołtarz główny, który jednak nie dotarł w całości (z Anglii pochodzi
mensa ołtarzowa z marmuru włoskiego).
Kościół nosi cechy stylu
neoromańskiego. Jego fundamenty wykonane
zostały z kamienia wapiennego na zaprawie
wapiennej. Mury natomiast z cegły ceramicznej
pełnej na zaprawie wapiennej. Grubość murów
wynosi 55 cm. Od wewnątrz otynkowane są
gładko tynkami cementowo - wapiennymi, od
zewnątrz obłożone są cegłą zbliżoną wyglądem
do cegły klinkierowej o wymiarach 25 x 7 x 12 cm
sprowadzonej z Anglii.s
Sklepienia z cegły są obecne
w pomieszczeniach przylegających do
prezbiterium i nad chórem. Są to sklepienia
krzyżowe.
Więźba dachowa jest drewniana
i widać ją we wnętrzu kościoła. Ma ona charakter
płatwiowo - krokwiowy, krokwie oparte są na
belkach podwalinowych, płatwie zaś
podtrzymywane przez profilowane, otynkowane
wsporniki. Więźba została wykonana
z modrzewia i jest bejcowana na kolor ciemnego brązu; występuje
pełne odeskowanie.
Dach nawy jest dwuspadowy, na wieży czterospadowy, zaś
na absydzie - stożkowy. Dachy oraz wieża pokryte są blachą
miedzianą w arkuszach.
Na chór kościoła prowadzą drewniane schody z drewnianą
balustradą o kształcie profilowanych desek. Wejście na wieżę z chóru
umożliwia umocowana do ściany metalowa drabinka. Schody
zewnętrzne prowadzące do głównego wejścia zbudowane są z płyt
czerwonego piaskowca, natomiast schody zewnętrzne do zakrystii są
ceglane, a ich stopnie wykonano także z piaskowca w kolorze
czerwonym.
Okna są prostokątne, zamknięte pełnym łukiem, na wieży
tworzące triforia. Z chóru na nawę są umieszczone dwa symetryczne
otwory okrągłe a nad chórem znajduje się wnęka a w niej okrągły
otwór (rozeta z witrażem). Stolarka okienna metalowa; okna
jednoramowe, stałe, 16 kwaterowe. W sześciu oknach znajdują się
witraże pochodzące z 1964 r. projektu pani Baudonin de Courtenay.
Trzy z nich to ofiara kolejarzy mieszkających w parafii. Jeden to dar
kółka różańcowego, następny jest darem pracowników stadniny koni,
a ostatni fundacji rodziny Szlęgów z Częstochowy. Witraże te zostały
wykonane za ks. Kucały. W absydzie znajdują się dwa okna
z witrażami, trzecie okno zostało zamurowane i umieszczono w nim
figurkę Matki Bożej widoczną od zewnątrz kościoła.
Główne drzwi wejściowe są drewniane, dwuskrzydłowe
z dekoracją rzeźbiarską w postaci profilowanych listew. Od zewnątrz
wzmocnione są metalowymi sztabami. Mają bogate okucia żeliwne
o motywach roślinnych. Drzwi prowadzące na chór są dwuskrzydłowe
i mają naświetlenie. Drzwi zewnętrzne od strony absydy wykonane są

z drewna, są jednoskrzydłowe i zakończone łukiem odcinkowym.
Posiadają bogato zdobione żeliwne okucia i klamki. Drzwi
wewnętrzne prowadzące do zakrystii są jednoskrzydłowe
o konstrukcji drewnianej.
Kościół jest jednonawowy, halowy z wydzielonym
prezbiterium. Nawa założona jest na planie prostokąta z nieznacznym
ryzalitem wieży od strony północnej. Prezbiterium posiada z obu stron
dwie bliźniacze zakrystie. Od strony północnej, na osi kościoła
wkomponowana jest wieża na rzucie kwadratu. W pierwszej
kondygnacji wieży znajduje się chór muzyczny. Wieżę wieńczy
zdobiona iglica z kulą i krzyżem żeliwnym.
W omawianym w niniejszej pracy okresie istnienia parafii
nie dokonano żadnych działań naruszających pierwotną strukturę
kościoła. Prace prowadzone przez kolejnych duszpasterzy miały
charakter zabezpieczająco - konserwatorski oraz prowadzący do
upiększania świątyni.
Jedynym wyjątkiem było przeniesienie zabytkowego
obrazu Matki Bożej wraz z nastawą z ołtarza bocznego do głównego
i zbudowanie drugiego ołtarza bocznego w miejsce ambony pod
koniec lat 60.
Wracając do początków parafii to pierwszy jej administrator
ks. Franciszek Data przeprowadził prace związane z osuszeniem
jednej ściany kościoła i jej fundamentów w 1959 r. założone zostały
również rynny i okna na wieży. Ponadto oczyszczono z zarośli plac
kościelny.
W 1960 roku odrestaurowano zabytkowy obraz Matki Bożej
z Dzieciątkiem znajdujący się wówczas w bocznym ołtarzu. Obraz ten
nazywany jest przez miejscową i okoliczną ludność Matką Boską
Widzowską. Namalowany został na płótnie naciągniętym na deskę
lipową. Według opinii rzeczoznawców pochodzi z XVI lub XVII wieku
i nosi cechy szkoły flamandzkiej. Kolejne prace
w kościele wykonywane zostały staraniem
parafian i drugiego z kolei proboszcza
ks. Stefana Kucały. W 1964 r. założono witraże
w oknach oraz odnowiono boczny ołtarz
z wizerunkiem Matki Bożej. Zainstalowano w nim
również urządzenie elektryczne, dzięki któremu
obraz mógł być zasłaniany przez drugi obraz
przedstawiający Maryję nawiedzającą
św. Elżbietę.
W czasie pracy duszpasterskiej
w parafii trzeciego proboszcza ks. Andrzeja
Chutnika, jak już było wspomniane, przeniesiono
nastawę ołtarza bocznego wraz z umieszczonym
w niej obrazem Matki Bożej do ołtarza głównego.
Nastawa wraz z obrazem pochodziła ze starej
kaplicy drewnianej. Zainstalowano również dwa
ołtarze boczne, w tym jeden cały nowy, w którym
umieszczono obraz Pana Jezusa z otwartym
Sercem znajdujący się wcześniej w ołtarzu
głównym. Drugi ołtarz boczny z nową mensą
i nastawą pochodzącą z ołtarza głównego, w której umieszczono
nowy obraz św. Józefa. Oba ołtarze pomalowano i pozłocono.
Ponadto w 1968 r. zankrowano masywnie i umocniono
pękającą wieżę kościelną. Założono nowe rynny na wieży
i wymieniono zniszczone rdzą przy nastawie kościoła.
Odnowiono też gruntownie wnętrze kościoła: wymieniono
i uzupełniono instalację elektryczną zakładając nowe tablice
rozdzielcze, położono instalacje radiotelefoniczną i grzewczą,
uporządkowano estetycznie wnętrze kościoła nadając mu układ
harmonijny i przyjemny dla oka, wymalowano od nowa wnętrze
przyozdabiając je skromnymi malaturami, upiększono obejście
kościoła przez posadzenie ponad 100 ozdobnych krzewów i 30 lip.
W czasie gdy proboszczem był ks. Andrzej Chutnik kościół
został konsekrowany. Miało to miejsce w uroczystość 15 - lecia
istnienia parafii w dniu 1 października 1973 r. Konsekracji dokonał
biskup pomocniczy diecezji częstochowskiej Franciszek Musiel.
Na kolejne gruntowne odnowienie wnętrza, kościół musiał
czekać dwadzieścia lat. W 1988 r. siódmy już z kolei proboszcz parafii
Widzów ks. Jan Zdulski postarał się o pomalowanie wnętrza kościoła
i założenie nowej boazerii w nawie i przedsionku. Wcześniej
wymieniono rynny na zewnątrz kościoła oraz siatkę ogrodzeniową od
strony drogi.
W 1996 r. wyłożono nową kostkę brukową od kościoła
w kierunku bramy kościelnej oraz w kierunku pamiątkowego krzyża
umiejscowionego w głębi placu kościelnego.Pracujący obecnie
w parafii ks. Marek Czernecki uporządkował obejście kościelne oraz
wymienił siatkę ogrodzeniową od strony stadniny koni. W 1998 r.
rozpoczął gruntowny remont wnętrza kościoła.
+
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Powstanie styczniowe na ziemi kruszyńskiej
Małgorzata Kluza
Jest na cmentarzu w Kruszynie piękny pomnik. Na nim napis „ZA
WIARĘ, OJCZYZNĘ, WOLNOŚĆ. POLEGŁYM POD KRUSZYNĄ DNIA 29
SIERPNIA 1863R. RODACY”. Jest to zbiorowa mogiła poległych powstańców.
Powstanie styczniowe - wielki zryw niepodległościowy przetoczył
się na naszej ziemi. Już w kwietniu 1863r. utworzono w Kruszynie szpital
powstańczy, który przyjmował rannych z bitwy pod Wąsoszem. Lazarety
zostały utworzone ochotniczo w Kruszynie i Lgocie, nie nakazane
zarządzeniem głównego lekarza powstańczego. Rannymi opiekowano się też
w domach prywatnych.
27 maja 1863r. zatrzymuje się na odpoczynek oddział Józefa
Oxińskiego. Niestety zaatakowany przez wojsko rosyjskie z Częstochowy, po
krótkim starciu nie podjął dalszej walki z powodu braku amunicji i liczebności
wojsk rosyjskich. Oddział uszedł przez Wartę pod Kijowem i schronił się
w lasach szczercowskich.
29 sierpnia 1863r. - to dzień, w którym rozegrała się na naszych
terenach jedna z większych bitew powstania styczniowego. Dowodził tą bitwą
gen. Edmund Taczanowski - naczelnik wojenny województw mazowieckiego
i kaliskiego. Połączone partie (tak wtedy nazywano oddziały powstańcze) gen.
E. Taczanowskiego i F. Kopernickiego w liczbie ponad 2000 osób - ułanów,
strzelców, kosynierów, uciekając po wygranej bitwie w Sędziejowicach przed
wojskiem rosyjskim dotarły 28 sierpnia do Kruszyny. Sztab zatrzymał się
w pałacu, a poszczególne oddziały w okolicznych wsiach.
Gdy gen. Taczanowski dowiedział się, że Kozacy z Częstochowy
odprowadzili gen. de Witte do Piotrkowa, rozkazał oddziałowi kawalerii
zaatakować kozaków. Atak nastąpił w Borownie. Zaatakowani Kozacy
wycofali się do Kłomnic, prosząc o pomoc i jednocześnie zawiadamiając
komendę w Częstochowie o partyzantach w Borownie. Gen. Taczanowski ze
swoją partią, obawiając się większych sił rosyjskich, postanowił wyruszyć
przez Skrzydlów do Koniecpola.
Wymarsz zarządził o 2.00 w nocy 29 sierpnia. Przeszedłszy las pod
Witkowicami zauważył wojsko od Częstochowy. Podjął wtedy fatalną decyzję
okrążenia wroga. Wtedy od Kłomnic nadeszły posiłki dla Rosjan. Powstańcy
wycofali się do Nieznanic i Zdrowej. Bitwa w Nieznanicach trwała do godz.
7.00 rano.
Oddział kosynierów i strzelców Kopernickiego atakowany od strony
Częstochowy i Kłomnic wycofał się do wsi Zdrowa, jakiś czas tam się broniąc.
Taczanowski z kawalerią ruszył w stronę Jackowa. W oddziałach
powstańczych nastąpił nieład i dezorganizacja. Rosjanom nadciągnęły posiłki
z Piotrkowa, Radomska i Wielunia, które przesądziły o losach oddziałów
Taczanowskiego. Użyte przez Rosjan rakietnice spłoszyły konie i po krótkiej
walce ułani wycofali się, a następnie uciekli. Oddziały piechoty Kopernickiego,
Matuszewicza, Słupskiego walczyły jeszcze na linii Borowno-Kruszyna-Lgota,
zdążając do Widzowa. Powstańcy zostali otoczeni ze wszystkich stron od
Kłomnic, Radomska, Wielunia, Częstochowy, Kruszyny. Nastąpił ostateczny
pogrom. Część piechoty wyprowadzili Kopernicki i Matuszewicz (stanowiły
one później początek oddziałów w Wielkopolsce). Generał Słupski zginął, zaś
generał Taczanowski z częścią ułanów dotarł do Prusiecka i wydał rozkaz
o rozwiązaniu oddziału. Następnie uszedł przez Pajęczno, Wrocław do
Paryża, niechlubnie kończąc swój udział w powstaniu. Przestał istnieć jeden
z największych oddziałów partyzanckich, który był bardzo dobrze uzbrojony
i wyposażony.
Natomiast rozzuchwaleni Rosjanie spalili wieś Zdrowę, folwark
Jacków, wymordowali mieszkańców folwarku Baby, Jackowa za sprzyjanie
powstańcom.
Bitwa pod Nieznanicami, Zdrową, Jackowem nazwana bitwą
kruszyńską była jedną z większych klęsk w powstaniu styczniowym
w województwie kaliskim. Poległym powstańcom postawiono pomnik na
cmentarzu w Kruszynie. Wszystkich walczących bohaterów powstania
styczniowego uhonorowano w 130. rocznicę tablicą na pomniku pamięci.
Nasz poeta - kruszynianin, nieżyjący już, Włodzimierz Zasępa
napisał wiersz na 130. rocznicę. Zakończenie mówi, jak zapłaciła Kruszyna,
inne wsie i całe Królestwo Polskie za pomoc powstańcom. Przetaczała się
historia przez ziemię kruszyńską. Pamiętajmy o tym i kochajmy ją, bo
przesiąknięta jest krwią naszych przodków.
Opracowano na podstawie Ryszard Szwed „Powstanie styczniowe
w radomszczańskiem”.
130 Rocznica Bitwy pod Kruszyną - 29 VIII 1863 29 VIII 1993r.
W dniu tym pamiętnym słońce jasno wzeszło,
Z łąk na Mokraczu opar wstawał ciężko,
Już z chat niektórych dym ku niebu płynął..
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Wtem, wpół uśpioną kruszyńską dziedziną
Huk nagły wstrząsnął niezwyczajny gromom!
Rozniósł się nisko, po czym wzbił się stromo,
Nim zgasł znów palba grzmi, rani zabija,
Już słychać: urra!.. bij!. Jezus Maryja!..
Kwik koński z jękiem konania się miesza,
Wzniecając grozę w kruszyńskich pieleszach!..
To, na Przymiarkach w śmiertelnych zapasach,
Prze się z Moskalem infanteria nasza;
Kosa z bagnetem w zgrzytliwym uścisku,
Człowiecze snopy rozsiewa na rżysku..
Kozacy z wyciem pędzący od Lgoty,
Spędziwszy nasze, nieliczne tam roty,
Chcieli uderzyć na powstańcze tyły..
Lecz na nich w sam czas z boku uderzyły
Dzielne szwadrony Poznańskich Ułanów,
I popędziły ich aż pod Mykanów!
Wtem generał Edmund Taczanowski
Rzucił odwody poza ogród dworski.
Gdzie się znajdował sztab główny Moskali..
Ci w pierwszej chwili „sławnie” tył podali,
Lecz już im w sukurs szła sotnia od Zdrowej..
Nasi zajęli wnet pozycje nowe,
I bój rozgorzał ze zdwojoną siłą!..
A gdy powstańcom znacznie krwi ubyło,
I wieść skądś poszła, że wkrótce z Radomska,
Nowe posiłki ma otrzymać Moskal,
Dał Taczanowski rozkaz do odwrotu..
Jakiś czas jeszcze wśród chruścianych płotów,
I zagajników przy wikłowskim trakcie,
Wystrzał ogłaszał zapóźnione starcie..
Przygasły zgliszcza zagród podpalonych,
Zamilkły w wieży Maciejowe dzwony,
A w rynku Moskal, jako pan na placu,
Zakuwał w dyby pojmanych powstańców:
„Tiepier w Sibir pajdiotie buntowszczyki”!
Z pobliskich zagród słychać głośne krzyki,
Lamenty niewiast i wrzaski kozackie:
-To się zaczęły igrce hajdamackie!
Tak oto przed stu i trzydziestu laty,
Bój krwawy trafił pod kruszyńskie chaty,
Których mieszkańcy, wbrew carskim ukazom,
Groźbom Sybiru i sołdackim razom,
Wspierali wojska powstańcze bez przerwy,
Dając im żywność, gromadząc rezerwy;
Wielu Kruszynian, co Polskę kochali,
Poszło do partii, aby bić Moskali!
Bój pod Kruszyną przeszedł do historii,
Jako czyn godny miana polskiej glorii;
Tylko dziś jakoś nikt już nie wspomina,
Jaką daninę płaciła Kruszyna,
Za patriotyczną, powstańczą postawę:
Złupione chaty, z knutów rany krwawe,
A nałożone na wioskę ciężary,
Nadludzkie niemal wymogły ofiary..
Ale patriotyzm wciąż w niej rósł w potęgę!
Że krew pisała tu historii księgę,
Zapamiętajcie wy i dzieci wasze..
I uszanujcie kruszyńskie cmentarze!
Ja posłannictwo dziada mego w darze
Wam przekazuję może poniewczasie,
Bo już historia legendą obrasta!..
A Polska? żyje i woła o Piasta!
Włodzimierz Zasępa
Kruszyna, 29 sierpnia 1993 r.
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Mistrzowie są wśród nas !!!
Izabela Możejko
Wiemy, jak ważną rzeczą w życiu młodego człowieka jest
odszukanie własnej drogi rozwoju. Tym lepiej, im dziecko znajdzie ją
wcześniej i wytrwale będzie nią podążać kształtując własne
zainteresowania i uzdolnienia. Wspaniale, gdy na pewnych etapach
tej drogi zetknie się z sukcesami, uznaniem i podziwem innych ludzi,
ktoś dostrzeże jego ciężką pracę i pomoże w dalszym pokonywaniu
trudności i zdobywaniu kolejnych sukcesów. W naszych szkołach
jest wielu uczniów, którzy odnoszą sukcesy z różnych dziedzin.
Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych oraz form
współzawodnictwa wewnątrzszkolnego, czy gminnego,
przedstawiona przez szkoły z terenu naszej gminy, pozwala na
rozwój uzdolnień i zainteresowań młodego człowieka oraz daje
szansę „zaistnieć” każdemu dziecku.
Działalność Orkiestry Dętej w Kruszynie pozwala na
rozwój talentów artystycznych wielu uczniów z terenu gminy
Kruszyna. Wielu jednak z nich doskonali swoje zdolności i rozwija
zainteresowania poza murami swych szkół pokonując dodatkowe
trudności wynikające z konieczności dotarcia do miejsca odbywania
zajęć i treningów.
Na uwagę zasługują sukcesy ucznia kl. IV Szkoły
Podstawowej w Jackowie i uczestnika Ogniska Muzycznego
w Radomsku - Bartosza Jakubickiego, który w zeszłym roku zajął
I miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie Keybordowym
zorganizowanym w Bełchatowie.
Należy również podkreślić sukcesy ucznia kl.III
Gimnazjum w Kruszynie i członka Olimpijskiego Centrum
Tanecznego w Częstochowie - Mateusza Kulińskiego, który każdego
roku zdobywa wiele czołowych miejsc na forum międzynarodowym,
ogólnopolskim, okręgowym i powiatowym w dziedzinie tańca
towarzyskiego reprezentując Klub Tańca Towarzyskiego A+S
w Częstochowie pod kierunkiem Joanny i Sławomira Grzybek.
Mateusz, mimo swego młodego wieku, posiada już klasę „B”
w tańcach standardowych i latynoamerykańskich, a wśród licznych
dyplomów i pucharów zdobytych na turniejach tańca towarzyskiego
za zajęcie finałowych miejsc są nagrody za zajęcie I miejsca w IX
Międzynarodowym Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar
Prezydenta Miasta Częstochowy, Starosty Częstochowskiego
i Wójta Gminy Mykanów z 2004 oraz I miejsca w Turnieju Tańca
Towarzyskiego o Puchar Okręgu Śląskiego z 2005r.
Należy podkreślić iż sukcesy, nawet najmniejsze, „naszych dzieci”,

Historia klubu “Polonia - Unia Widzów”
Bogdan Tylikowski

Piłka nożna zaliczana jest od wielu lat do grona
najpopularniejszych dyscyplin sportowych świata. Cieszy się
olbrzymim zainteresowaniem także w naszej miejscowości.

to niejednokrotnie sukcesy szkół i gminy oraz forma promocji
i kształtowania pozytywnego wizerunku środowiska lokalnego.
Warto może zastanowić się nad stworzeniem gminnego ośrodka
krzewienia kultury i sportu, który ułatwiłby dostęp dzieci i młodzieży
do różnorodnych form rozwoju zainteresowań i uzdolnień.
+

Początki tego sportu w Widzowie sięgają czasów sprzed
II wojny światowej, czyli roku 1936r. Oficjalnie został zarejestrowany
w 1948r. jako „Unia Widzów”. Po kilkunastu latach spędzanych
w niższych klasach „B” i „C” po raz pierwszy „Unia Widzów”
awansowała do klasy „A” w 1982r. pod wodzą pana Władysława
Pruciaka. Działacze i zawodnicy postanowili zatrudnić nowego
trenera i epizod z klasą „A” trwał tylko jeden sezon.
Do roku 1997 w Widzowie istniał jeden klub piłkarski „Unia Widzów”, grająca w klasie „B”. W tym roku powołano do życia
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Polonia - Widzów”, który zrzeszał
uczniów Szkoły Podstawowej w Widzowie. Uczniowie Ci występowali
w lidze okręgowej w kategorii juniorów młodszych. Dwa kluby istniały
do 22.06.2000r., by następnie połączyć się w jeden klub „Polonia
Widzów”.
Klub uczestniczył w rozgrywkach o mistrzostwa klasy „B”,
które zdobył w 2002 roku i awansował do klasy „A”. 28 stycznia 2005
roku zmieniono nazwę klubu na „Polonia - Unia Widzów” i pod tą
nazwą występuje obecnie w rozgrywkach klasy „A”.
Klub posiada drużynę seniorów oraz juniorów młodszych,
występujących w lidze okręgowej. Drużynę prowadzi od 1997 roku
pan Sylwester Rorat (student V roku pedagogiki zdrowia
z wychowaniem fizycznym, instruktor piłki nożnej, zawodnik „Pilicy
Przedbórz”). Prezesem klubu jest pan Stanisław Rorat,
wiceprezesem pan Bogdan Tylikowski (Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Widzowie), sekretarzem jest pan Dariusz Bartecki, a kierownikiem
drużyny pan Jacek Jędrzejkiewicz.
Aktualnie drużyna „Polonii Unii Widzów” zajmuje dwunaste
miejsce w tabeli I grupy klasy „A”.
+
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Niecodzienne spotkanie
Joanna Stacherczak
W bieżącym roku szkolnym praca w Gminnym Przedszkolu
w Lgocie Małej przebiega od hasłem „Nasi ulubieni poeci”. Dzieci
słuchają, recytują i śpiewają wiersze Jana Brzechwy, Juliana Tuwima,
Doroty Gellner, Marii Kownackiej. W związku z tym postanowiłyśmy
zorganizować w naszym przedszkolu spotkanie z poetą. Nasze
zaproszenie przyjęły dwie częstochowskie poetki: Olga Bąkowska
i Irena Biełuńska. Spotkanie z nimi połączyłyśmy z obchodami Dnia
Ziemi - 21.04.2006r. Najpierw starszaki pokazały inscenizację pt.
„Zazielenię swe marzenie”. Potem panie recytowały swoje wiersze,
opowiadały jak powstają, co je inspiruje. Okazało się, że obie zaczęły
pisać dopiero na emeryturze, gdyż wcześniej brakowało im na to
czasu. Inspiruje je wszystko: piękny kwiat, brzęczący owad, życie
codzienne. Piszą prostym, zrozumiałym językiem skierowanym do
małych słuchaczy. Dzieciom te wiersze bardzo się podobały.
Zabawa ruchowa z elementami dramy w rytm muzyki
połączyła wszystkich: gości, rodziców i dzieci w jedną „przyrodniczą”
rodzinę. Po zabawie przyszła kolej na recytację dzieci. Przygotowały
one wiersze poetek we własnej interpretacji, co panie bardzo
wzruszyło.
Na koniec było wspólne tworzenie. Każda grupa z pomocą
gości malowała sama swoje „wesołe” drzewo, angażując swoją
pomysłowość i umiejętności. Powstały piękne prace, które zdobią

Osiągnięcia sportowe uczniów
z Gimnazjum w Widzowie
Karol Dróżdż, Marek Smoliński

Wraz z nadejściem wiosny nadszedł czas na
organizowanie zawodów sportowych pod gołym niebem. Nasze
Gimnazjum zawsze chętnie uczestniczy w różnych wydarzeniach
sportowych, odnosząc mniejsze lub większe sukcesy. W tym roku
uczniowie brali aktywny udział między innymi w Turnieju Piłki Nożnej
Coca-Cola Cup 2006, Mitingu Lekkoatletycznym czy Biegu Maryjnym.
W województwie śląskim do udziału w Turnieju Coca-Cola
Cup zgłosiło się tak wiele drużyn, że runda eliminacyjna składała się
z dwóch etapów. Nasza drużyna, biorąc udział w I etapie, została

ściany naszego korytarza.
W podziękowaniu za przemiłą wizytę dzieci wręczały
Paniom bukiety kwiatów, a otrzymały od p. Olgi Bąkowskiej jej wiersze
z własnoręcznym podpisem.
Było to niezapomniane spotkanie, które wszyscy na długo
zapamiętamy.
+

umieszczona w grupie razem z drużynami: Ostrowy, Miedźno,
Mykanów. Mecze zostały rozegrane w Ostrowach. Rozgrywki
przebiegały na bardzo wysokim poziomie, niestety, nie zdołaliśmy
przejść do II etapu. Ostateczna klasyfikacja przedstawiała się
następująco: I miejsce Ostrowy, II miejsce Widzów, III miejsce
Miedźno.
Dnia 10 maja 2006 roku w Częstochowie na stadionie przy
ulicy Dąbrowskiego odbył się Miting Lekkoatletyczny. Gimnazjum
w Widzowie reprezentowało 11 osób w konkurencjach: 100m, 300m,
1000m, bieg australijski 2000m, sztafeta mieszana 6x200m, skok
w dal. W biegu na 100m do finału weszło aż dwóch naszych
zawodników: Dawid Sadziak i Patryk Włodarek. Jak wielka była
radość wszystkich zgromadzonych, gdy w biegu finałowym zwyciężył
uczeń klasy III Dawid Sadziak, uzyskując wynik poniżej 12 sekund
i jednocześnie pokonując biegaczy na co dzień trenujących w CKS
„Budowlani” w Częstochowie.
19 maja 2006r. odbył się w Częstochowie pod szczytem
Jasnej Góry X Bieg Maryjny o Puchar JE Ks. Arcybiskupa Metropolity
Częstochowskiego. Z naszego Gimnazjum zostało zgłoszonych
2 zawodników i 3 zawodniczki, którzy mieli do pokonania,
w nierównym terenie trasę, o długości około 2 kilometrów. W kategorii
„gimnazja” stanąć na podium było naprawdę trudno, ale nic nie
przeszkodziło Dawidowi Sadziakowi po raz kolejny przekroczyć linię
mety na pierwszym miejscu. Uczestnicy biegu z Widzowa wywalczyli
w klasyfikacji generalnej dla swojej miejscowości drugie miejsce,
a stało się tak również za sprawą ucznia klasy VI Szkoły Podstawowej
w Widzowie Grzegorza Dolniaka, który zajął pierwsze miejsce
w kategorii „chłopców szkół podstawowych klas IV - VI”.
Nasi uczniowie dobrze wiedzą, co oznacza powiedzenie:
„sport to zdrowie”. Każdą wolną chwilę poświęcają na czynny
odpoczynek, czy to na treningach piłki nożnej w klubie sportowym
„Polonia - Unia Widzów”, czy to np. grając w piłkę siatkową na hali
w Gimnazjum w Kruszynie podczas cotygodniowych wyjazdów.
Wszystkich zapraszamy na naszą stronę internetową,
gdzie można dowiedzieć się czegoś więcej o naszej szkole
http://www.gimnazjumwwidzowie.prv.pl
+

Szkolna biblioteka w Kruszynie
Laura Modrzewska
Szkolną bibliotekę w Kruszynie wzbogaciło ponad dwieście książek pochodzących z Biblioteki Jasnogórskiej.
Wiele pozycji przedstawia sylwetkę i nauczanie Ojca Świętego - Jana Pawła II, a także artystów i zabytki sztuki.
Wśród darów znalazły się arcydzieła literatury polskiej i światowej, takich autorów jak: Brandstaetter, Miłosz, Greene, Shakespeare, Różewicz,
ponadto wiele książek z zakresu filozofii, historii, ochrony zdrowia oraz leksykony i tomiki poezji.
Serdecznie dziękujemy za ten wyjątkowy dar Ojcom Paulinom z Jasnogórskiego Klasztoru.
+
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PIERWSZY POSEŁ
Iwona Knaś-Toll
Uczeń klasy III Gimnazjum w Kruszynie - Mariusz Kubik
został Posłem na XII Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży 2006r. Wyboru
Posłów dokonał Wojewódzki Zespół Organizacyjny Sejmu Dzieci
i Młodzieży działający przy Śląskim Kuratorze Oświaty. Spośród
tysiąca stu trzydziestu ośmiu prac nadesłanych z całego
województwa śląskiego zostało wyłonionych pięćdziesiąt trzy
najlepsze prace. Wyróżniona praca była przepustką mandatową do
udziału w obradach Sejmu w Warszawie. 10 maja 2006 r. w Sali
Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
Mariusz odebrał z rąk wicewojewody Artura Warzochy gratulacje.
1 czerwca 2006r. będzie zasiadać w ławach prawdziwego
Sejmu, jako poseł. W obradach weźmie udział młodzież z całej
Polski. Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna oraz uczniowie
Gimnazjum w Kruszynie pragną złożyć serdeczne gratulacje
Mariuszowi Kubikowi za osiągnięcie tak dużego sukcesu.
+

Z życia Gimnazjum w Widzowie
Ewa Łęgowik
Tegoroczna zima była długa i mroźna. Wszyscy
z utęsknieniem czekali na cieplejsze promienie słoneczne. Jednak
prawdziwa wiosna nie zawsze przychodzi 21 marca, czyli zgodnie
z kalendarzem. Trzeba na nią poczekać.
Gimnazjaliści z Widzowa postanowili przywołać wiosnę.
SU wraz z opiekunami przygotował wiele konkursów i zabaw na ten
szczególny dzień. Wybieraliśmy najpiękniejszą wiosnę, Marzannę,
odbył się pokaz mody wiosennej, który wywołał gromki śmiech wśród
publiczności, uczniowie chętnie brali udział w zabawach
zręcznościowych.
Wiosna wprawdzie nie pojawiła się natychmiast, ale ten
dzień na dłużej został w pamięci całej społeczności gimnazjalnej.

Wiosna niezmiennie kojarzy nam się ze Świętami Wielkanocnymi.
Jest to najradośniejszy czas w tradycji chrześcijańskiej. Z tymi
świętami związane są liczne tradycje. Pisanki, kraszanki oraz palmy
wielkanocne to tylko niektóre z nich.
Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. W tym dniu
wierni uczestniczą we mszy św., podczas której ksiądz dokonuje
poświęcenia kolorowych palm. Są one symbolem odradzającego się
życia. Przed laty wierzono, że palma chroni ludzi, zwierzęta, domy
i pola przez czarami, ogniem i wszelkim złem tego świata.
Tegoroczną uroczystość Niedzieli Palmowej obchodziliśmy
9 kwietnia. Dla uczniów, Grona Pedagogicznego i p. Dyrektor
Gimnazjum w Widzowie był to szczególny dzień również z innego
powodu. W tym dniu w szkole miała miejsce niezwykła uroczystość,
poprzedzona długimi przygotowaniami. Pod kierunkiem opiekunów
uczniowie przygotowali spektakl zatytułowany „Przez krzyż do
chwały”. Na przedstawienie zaproszono mieszkańców Widzowa
i okolic. Był to odpowiedni moment na chwilę zastanowienia i refleksji.
Inscenizacja była wprowadzeniem w ten szczególny dla chrześcijan
czas, jakim jest Wielki Tydzień.
Wszyscy mogliśmy czerpać z nauk największego
nauczyciela i mistrza wszechczasów, jakim był Jezus Chrystus.
Miłośnicy muzyki mogli posłuchać pięknych pieśni pasyjnych
w wykonaniu chóru dziewczęcego.
Zaproszeni goście wysłuchali również „Wspomnienia
o Janie Pawle II”, największym Polaku, jakiego zrodziła polska ziemia.
Wspomnienia wywołały ogromne wzruszenie i poczucie, że Jan
Paweł II nie umarł, lecz odszedł do innego, lepszego świata.
Młodzi aktorzy z kl. I i II, pomimo wielkiego zdenerwowania,
wywiązywali się ze swoich zadań bardzo dobrze. Uroczystość
urozmaicona została kiermaszem wielkanocnym. Uczniowie
oferowali stroiki świąteczne, ciasta, czyli baby, mazurki, makowce
i inne wypieki.
Na koniec p. dyrektor Dorota Przybek podziękowała
uczniom, nauczycielom i rodzicom za przygotowanie uroczystości
oraz złożyła najserdeczniejsze życzenia świąteczne.
+

Dzień Mamy w przedszkolu
Beata Mucha
W dniu 25.05.2006r. w Gminnym Przedszkolu w Kruszynie dzieci
gościły swoje kochane mamusie z okazji Dnia Matki. Na początku
goście obejrzeli występy artystyczne, przygotowane przez dzieci
z grupy “3,4,5-letniej” oraz dzieci z grupy ,,0”, w czasie których każda
mama mogła zobaczyć swoją pociechę recytującą wierszyk,
śpiewającą piosenkę, występującą w inscenizacji lub tańczącą.
Po nastrojowych i wzruszających wierszykach i piosenkach
wszystkie przedszkolaki zaśpiewały swoim mamom ,,Sto lat” oraz
złożyły im płynące prosto z małych, dziecięcych serduszek gorące
i szczere życzenia. Na koniec wręczyły prezenty w postaci laurek,
kolorowych kwiatów i czerwonych serduszek z dedykacją ,,Kochanej
Mamusi”. Impreza odbyła się w pięknie ozdobionej sali i przy
estetycznie nakrytych stołach ze słodkim poczęstunkiem, na który
zostały zaproszone mamy wraz ze swoimi pociechami. Miło
spędzony czas w ten piękny majowy dzień na pewno długo
pozostanie w pamięci każdego z nas.
+
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III Gminny Przegląd Piosenki Biesiadnej Kruszyna 2006
Katarzyna Trelińska
Tak naprawdę nie wiemy kiedy można powiedzieć, że już zrodziła się tradycja. Może za piątym, może za trzecim, a może za
pięćdziesiątym trzecim razem? To nie jest ważne. Ważne jest natomiast to, że jeśli dzięki jakiemuś działaniu otrzymuje się zamierzone efekty to
działanie to ma sens. Nieważne, więc czy już tradycyjnie, ważne, że po raz trzeci w progach sali gimnastycznej budynku Szkoły w Kruszynie odbył się
Gminny Przegląd Piosenki Biesiadnej Kruszyna 2006.
23 kwietnia o godzinie 15.00 pani dyrektor Krystyna Flis dokonała uroczystego otwarcia Przeglądu. Do ważnej i odpowiedzialnej funkcji
Jurora w tym roku powołane zostały następujące osoby: pani Małgorzata Wróbel - Zasępa, pani Elżbieta Jatulewicz, pani Teresa Zasępa oraz pani
Danuta Korzewska.
Uczestnicy zmagań konkursowych podzieleni zostali na cztery grupy wiekowe. Najmłodsza grupa przedszkolaki obejmowała
reprezentantów z Jackowa, Widzowa, Lgoty Małej i Kruszyny. Ich poziom był tak wspaniały, że wszyscy zostali uhonorowani równorzędnymi
nagrodami. Dwie następne grupy wiekowe to reprezentanci Szkół Podstawowych z terenu naszej gminy. Najpierw prezentowały się klasy I i III,
a następnie klasy IV VI. Później do walki ruszyły gimnazja naszej gminy. Na zakończenie III Gminny Przegląd Piosenki biesiadnej swoim występem
uświetniła nasza wspaniała Orkiestra pod dyrekcją pana Andrzeja Powroźnika. Tyle, jeśli chodzi o stronę techniczną przeglądu.
Teraz czas na morał. Przegląd organizowany przez Dyrekcję, Grono Pedagogiczne, Radę Rodziców oraz Uczniów Szkoły Podstawowej
w Kruszynie odbywa się pod hasłem „ Młodość - Trzeźwość”. Jak co roku patronem i sponsorem imprezy jest Pełnomocnik do Spraw Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. I jak co roku przekonujemy się, że można bawić się na trzeźwo. Można brać przykład i można naśladować. Można
również zrobić coś konkretnego. I jest kolejna inicjatywa. W Szkole Podstawowej w Kruszynie, w przyszłym roku szkolnym, ruszy opracowana przez
panie: mgr Katarzynę Trelińską, mgr Joannę Zasępę i mgr Agnieszkę Włodarczyk - Peszke innowacja pedagogiczna „ Z teatrem za pan brat”.
Zainaugurowała ona swoją działalność właśnie podczas tegorocznego Przeglądu przedstawieniem pt. „Demeter”. Innowacja ma m. in. na celu
zagospodarowanie czasu dzieci i młodzieży, rozwijanie talentów i ukazane alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Nasza zabawa to
piosenki, teatr, sport, zapoznawanie się z dziedzictwem kultury i współtworzenie go. W budynku naszej szkoły wisi hasło, które jest wspaniałym
odzwierciedleniem tego, co przecież wszyscy staramy się robić: „chodzi o to, aby jeśli to możliwe, nauka miała postać zabawy, a wartość pracy…”.
Tak! Właśnie o to chodzi. Każda zabawa „na trzeźwo” uczy. A najważniejsza jest nauka, że młodość i trzeźwość mogą iść w parze jak dwaj najlepsi
przyjaciele. I dlatego nie piszę tu o miejscach, trofeach i pucharach. Zwyciężyli ci wszyscy, którzy chcieli i potrafili uczyć się bawiąc. Chociaż może
Paweł Serwiak wraz ze swoją trupą powinien jednak jechać na Eurowizję? Ci, którzy byli, wiedzą o czym piszę, a wszystkich zapraszamy za rok!
+

Granica rolno - leśna
Joanna Normont
Od dnia 1 czerwca można zapoznać się z projektem
granicy rolno - leśnej.
Celem wyznaczenia granicy rolno-leśnej jest zwiększenie
lesistości terenu, zagospodarowanie nieużytków i odłogów, likwidacja
uciążliwej szachownicy rolno - leśnej, a więc wykluczenie sytuacji,
w której jeden sąsiad uprawia pole a drugi obok sadzi las.
Podstawą przy ustalaniu granicy rolno-leśnej jest
klasyfikacja gleboznawcza. Stąd do zalesienia winny być
przeznaczone grunty klas: VIz, VI czy V, jak również śródpolne lasy
i grunty leśne.
Wielkość wyznaczonego obszaru (kompleksu leśnego)
pod zalesienie nie powinna być mniejsza niż 3 ha. Prace związane
z opracowaniem projektu granicy rolno - leśnej składają się z kilku
etapów:
·
redakcja wstępna - polega na naniesieniu na mapę roboczą
kompleksów istniejących lasów i łąk oraz projektowanych
kompleksów zalesień. W tej fazie niezbędnymi materiałami

pomocniczymi są: uproszczone plany urządzenia lasów
niepaństwowych, plan ochrony przyrody nadleśnictw oraz studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
(projekt musi być z nim spójny);
·
prace terenowe - w tej fazie projektant zbiera propozycje
właścicieli i użytkowników gruntów w sprawie włączenia ich działek
w obręb gruntów przewidzianych do zalesienia. W czasie prac
terenowych uaktualniane są granice zalesień śródpolnych,
nanoszone są na mapy robocze nie zaewidencjonowane zalesienia
oraz samosiewy, oceniana jest jakość gleb i stopień wykorzystania
przestrzeni rolniczej. Na tym etapie wyłoniony zostaje zespół
weryfikacyjny, który po zakończeniu konsultacji z właścicielami
gruntów analizuje zebrane wnioski oraz wprowadza korekty.
Zweryfikowany projekt przedkładany jest Radzie Gminy;
·
opracowanie kameralne - w tym etapie projektant
uwzględnia korekty naniesione przez zespół weryfikacyjny,
ostatecznie sumuje powierzchnię zalesień na terenie poszczególnych
wsi, wykonuje mapę przeglądową przebiegu granicy rolno - leśnej.
Wyłożenie w/w projektu potrwa do 30 czerwca. Wszyscy
zainteresowani proszeni są o przybycie do pokoju nr 10 w celu
zapoznania się z projektem.
+

Reklama

P.P.U.H. ALDIKS

Andrzej Dyksy

ARTYKUŁY DLA GOŁĘBI

WULKANIZACJA

SKŁAD BUDOWLANY

-KOMPUTEROWE WYWAŻANIE
KÓŁ,
-SPRZEDAŻ OPON NOWYCH I
UŻYWANYCH,

-CEMENT,
-WAPNO
-GIPSY,
-CEGŁY,
-PUSTAKI

Godz.otwarcia: 15.00 -18.00
lub na telefon

Widzów ul. Żwirki i Wigury 24

-PAPY,
-LEPIKI,
-FARBY,
-LAKIERY,
-KLEJE,

-ART. METALOWE,
-ART.GOSP.DOM.,
-BLACHY,
-STAL,
-STYROPIAN.

Godz.otwarcia: 9.00 - 18.00

SZEROKI ASORTYMENT ART. SPOŻYWCZYCH I MONOPOLOWYCH
w sklepach w:
- WIDZOWIE UL. ŻWIRKI I WIGURY 24
- LGOCIE MAŁEJ UL. GŁÓWNA 63

ZAPEWNIAMY

tel. 0343202751
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TRANSPORT !!!

25 kwietnia br. mieszkanka Bogusławic,
Pani Julianna Wilk, obchodziła 101 urodziny

