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Baby, Bogusławice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg,

Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek, Wikłów

Źródło wiedzy o Twojej okolicy



Złoto dla Sebastiana Bogacza

W dniach 14 - 16 lipca 2006r. 
w Jarantowie

(woj. wielkopolskie) odbyły 
się Mistrzostwa Polski

w powożeniu zaprzęgami 
parokonnymi. Mistrzem 
Polski został Sebastian 
Bogacz (zam. Widzów), 

jeżdżący w klubie Agro - Aves 
Gajewniki (koło Zduńskiej 

Woli). Dodatkowym 
splendorem dla naszego 

mieszkańca jest to, że po raz 
pierwszy w ogóle stanął

na podium. 
Gratulujemy osiągnięcia !
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Susza
Bogusław Mielczarek - Wójt Gminy

Za nami miesiąc bez opadów
i  temperatur jak w tropiku. Spopielona
i stwardniała ziemia na polach, 
wyschnięte rowy, sadzawki, wysuszona 
roślinność... Nawet w Warcie wody po 
kostki. 
Zboża czas kosić, a ziarno nie 
wykształcone albo kłosy są zupełnie 
puste; kukurydza bez kolb, łąki bez 
trawy... 
Tragedia w rolnictwie. Gminna Komisja 
szacuje straty, uciekając przed 
kombajnami, bo przecież żniwa czekać 
nie będą.
W lasach wysuszone poszycie, 
podobnie zresztą jak nie wykoszone na 
łąkach trawy, nawet się już nie paliły się 
ale wybuchały od najmniejszej iskierki.
A mamy jeszcze rolników stosujących
w swych gospodarstwach technologie 
sprzed wieków. Ongiś wypalano 
puszcze chcąc pozyskać nowe tereny 
pod uprawy rolne. Dziś jakby sytuacja 
odwróciła się ale są jeszcze tacy co 
ogniem traktują nie sprzątnięte siano, 
niepotrzebną słomę a nawet zboże, 
którego kosić się nie opłaca.
O tempora... o mores...

Dziura ozonowa, globalne ocieplenie, szkody w środowisku? Wiadomo, takie tam ględzenie. 
Moja chata z kraja...
Może choć Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa takie nowatorstwo przy realizacji 
dopłat bezpośrednich odpowiednio doceni.

A jak ktoś swoich gruntów nie ma to też może sobie poigrać z ogniem. Są przecież lasy. 
W Polsce ogólnodostępne, choć za granicą za spacer po cudzym lesie grozi grzywna albo śrut
z dubeltówki właściciela. A u nas,  hulaj dusza!

Pojawił się nam niezrównoważony psychicznie podpalacz. Nie ma żadnych 
wątpliwości; w rejonie Wikłowa i Kruszyny-Cegielni lasy były podpalane. Przeważnie lasy 
państwowe, choć bywało że i prywatne. To jakby nawet wskazuje na miejsce zamieszkania 
piromana.

Nasi strażacy dwoili się i troili. Praktycznie ciężar ochrony przeciwpożarowej 
kompleksów leśnych spoczywa na Ochotniczych Strażach Pożarnych. Podobno zawodówka
w leśne ostępy nie wszędzie może swoim sprzętem dotrzeć. A ochotnicy muszą. Na każdy alarm 
pierwsi meldowali się przy pożarze. A syreny alarmowały ostatnio już po kilka razy dziennie.
W dymie, kurzu i upale próbowali opanować pożar wysuszonego poszycia albo koron drzew. 
Tracili nie tylko własny czas ale przecież ryzykowali swoje zdrowie, a może i życie. Akcje gaśnicze 
w lasach do bezpiecznych nie należą. Najwięcej wyjazdów jak zwykle OSP Kruszyna. 
Zasługujecie druhowie na podziw i podziękowania. Nigdy nie zawodzicie. 

Koszty zakupu paliwa, materiałów eksploatacyjnych prawie skonsumowały roczny 
budżet, choć to dopiero początek drugiej połowy roku. Kosztuje remont uszkodzonych na leśnych 
bezdrożach samochodów, poprzepalane węże... Kto wie czy straże za tydzień, dwa w ogóle 
wyjadą?

 Na samo tylko paliwo: Bogusławice ponad 1.200 zł, Jacków - 2.300 zł, Kruszyna ponad 
9.200 zł. Wymiana pompy w OSP Bogusławice to prawie 700 zł, remont motopompy w Jackowie 
ponad 2.300 zł. Naprawa samochodu w Kruszynie 3.000 zł, w Widzowie 2.200 zł

Do celów gaśniczych straż pobierała wodę z wodociągu gminnego. Śmigłowiec nawet 
z Warty nie mógł zaczerpnąć, bo za płytko. Zdarzało się więc, że dobowy rozbiór wody 
przekraczał możliwości produkcyjne wodociągu. Spadało ciśnienie w sieci, a nawet wystąpiły 
przerwy w podaniu wody. A piętnastoletnia stacja pomp też może w każdej chwili odmówić 
posłuszeństwa. I co wtedy? Lepiej nie myśleć! 

Taki jest niestety rachunek ciągniony zabawy z ogniem. To my wszyscy ponosimy 
wymierne koszty spowodowane przez nieodpowiedzialnego dewianta. Pytanie do Policji: jak 
długo jeszcze?

Rząd uruchomił rezerwę finansową na łagodzenie skutków suszy. Gmina niestety 
takich nie posiada. Do władz centralnych trafił nasz wniosek o wsparcie z tej rezerwy także 
Ochotniczych Straży Pożarnych i ewentualnie gminnych budżetów, nadwyrężonych intensywną 
akcją gaśniczą. To przecież także skutki suszy. Były w tym duchu wystąpienia także z innych 
gmin.

Obawiam się jednak, że wnioski samorządów w tym przedmiocie mogą okazać się 
przysłowiowym głosem wołającego ... w płonącym lesie. Niebiosa okazały się łaskawsze i spadł 
upragniony deszcz. Inaczej trzasku płonącego lasu nie zagłuszyłaby nawet strażacka syrena, bo 
za jej uruchomienie strażacy też przecież muszą płacić.                                                     +
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- nr XXVI/158/06 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przezSesje Rady Gminy  właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów
Marzena Żemejda - Przerada  komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

   i transportu nieczystości ciekłych,
Od czasu ostatniego wydania naszej gazetki odbyły się 2 - nr XXVI/159/06 w sprawie powołania Sekretarza Gminy.

sesje. Sesja nr XXVI - 27 czerwca 2006r. i sesja nr XXVII  - 25 lipca Podczas Sesji z dnia 25 lipca radni zatwierdzili uchwały:
2006r. - nr XXVII/160/06 w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 
W czasie Sesji nr XXVI podjęte zostały następujące uchwały: 2006r.
- nr XXVI/155/06 w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na - nr XXVII/161/06 w sprawie udzielenia Samorządowi Powiatu
   2006r.,  Częstochowskiego pomocy finansowej na remonty dróg
- nr XXVI/156/06 w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na     powiatowych przebiegających przez teren Gminy Kruszyna,
   2006r. z podziału nadwyżki z lat ubiegłych, - nr XXVII/162/06 w sprawie zajęcia stanowiska Rady Gminy
- nr XXVI/157/06 w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na  w sprawie algorytmu podziału środków unijnych w ramach
 2006r. w zakresie dotyczącym wieloletniego programu     Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013.                          +
   inwestycyjnego,

Remont zabytkowego budynku byłej szkoły w KruszynieSprawozdanie z działalności Wójta zostały wykonane następujące prace:
Marzena Żemejda - Przerada ·instalacja elektryczna, telefoniczna i logistyczna na parterze

i w piwnicy. Wykonana w całości i gotowa do zamontowania gniazd. 
Tablica na obelisku Na piętrze trwają prace podtynkowe,
W dniu 2 czerwca 2006 roku zawarta została umowa z firmą ·zdjęcie ze stropu, przewidzianego do wymiany, kolejnych warstw
Metalodlew z Krakowa dotycząca wykonania pamiątkowej tablicy na (w wyniku odsłonięcia elementów konstrukcyjnych stropu aktualnie 
obelisku w Kruszynie przy ulicy Kmicica 3 z brązu o wymiarach istniejącego, można było stwierdzić wymianę tylko 4 belek 
1100x700 za kwotę 8.000 zł. Towarzystwo Przyjaciół Kruszyny drewnianych zamiast całego stropu ),
przekazało na wykonanie tej tablicy 90 kg brązu. ·zdjęcie ze stropu warstwy tynku na trzcinie spowodowało odsłonięcie 
 zniszczonych belek w pomieszczeniach planowanej biblioteki
Awanse zawodowe nauczycieli i pomieszczeniach przewidzianych dla oświaty wobec czego została 
- 6 osób złożyło wnioski do kuratorium na stopień nauczyciela podjęta decyzja o wymianie zniszczonych belek na nowe,
dyplomowanego, ·nad wejściem bocznym (korytarz) zostanie wykonany zamiast stropu 
1 osoba złożyła wniosek do Wójta Gminy na stopień nauczyciela TERIVA strop drewniany a dokładnie wymiana belek na nowe a nad 
mianowanego, wejściem głównym (korytarz), gdzie ma znajdować się WC na piętrze 
· 2 osoby uzyskały w dniu 10 lipca stopień nauczyciela kontraktowego. został wykonany strop TERIVA, 
 Szkoły ·zakończono prace ogólno - budowlane na parterze i piętrze: ścianki 
- W Szkole Podstawowej w Jackowie wymieniono 12 okien na kwotę działowe, tynki, otwory drzwiowe, posadzki,
15.987 zł, ·zamontowanie kotła c.o. miałowo - groszkowego ISKRA o mocy 120 
- W Szkole Podstawowej w Lgocie Małej wymieniono 26 okien na kW,
kwotę 24.000 zł. ·wykonanie oddzielnego wejścia do kotłowni.
- 21 lipca odbył się przetarg na dowóz uczniów do szkół. Na trasie ·wykonanie bruzd potrzebnych do położenia instalacji c.o.
Kruszyna - Łęg wygrała firma „Jaś” - 5,88 zł/km, zaś na trasie W najbliższym czasie  rozpocznie się układanie rur miedzianych.
Kruszyna - Widzów  firma „BERO” z Radomska  - 4,90 zł/km. ·wykonanie projektu zagospodarowania terenu i odwodnienia odcinka 

drogi powiatowej  na ul. Kmicica, 
 Wyłapywanie bezpańskich psów
- w okresie od 31 marca br. wywieziono do schroniska w Miedarach Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
6 psów. Koszty wyniosły 3.800 zł. w Widzowie

·W dniu 14.06.2006 r. został wysłany wniosek do Urzędu Gminy
 Wodociąg w Kłomnicach o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
- 28.04.2006r. zawarto umowę na przeprowadzenie pompowania Obecnie przygotowany jest projekt warunków przedstawiony 
pomiarowego studni w Lgocie Małej z wydajnością Q = 50m3/h w celu wnioskodawcy do zaakceptowania.
zaktualizowania wydajności studni. Przy wydajności Q = 30m3/h ·W dniu 16.06.2006 r. został wysłany wniosek o zapewnienie 
woda zaczęła mętnieć, co spowodowane było występującym na dostarczenia energii cieplnej o mocy 40 kW na potrzeby sali 
głębokości poniżej 40m otworem bosym oraz na głębokości od 40,8m gimnastycznej do Spółdzielni Mieszkaniowej w Widzowie,
do 49,0m rumoszem  wapiennym. W wyniku w/w przyczyn ·W dniu 14.06.2006 r. został wysłany wniosek o zapewnienie 
pompowanie zostało przerwane. 29-05-2006r. zawarto kolejną dostarczenia energii elektrycznej o mocy 35 kW na potrzeby sali 
umowę z na wykonanie robót w zakresie: oczyszczania otworu studni gimnastycznej do zakładu energetycznego ENION S.A. Warunki 
w Lgocie Małej, zafiltrowania, zachlorowania, przeprowadzenia zostały wydane 14 lipca 2006 r.
pompowania w czasie 72 godzin z wydajnością 50 m3/h na głębokości Drogi
35 m. Po wykonaniu w/w robót poddano próbkę wody do analizy - ul. Antoniowska w Widzowie - do dnia 31 maja 2006 r. firma 
fizykochemicznej i bakteriologicznej. Woda okazała się należytej DROGBUD miała dokonać uzupełnień w ubytkach nawierzchni na 
jakości. całej długości drogi, ze względu na złe warunki atmosferyczne 
- w kwartale III i IV 2006r. opłaty z tytułu dostarczanej wody, przedmiotowe zadanie nie zostało wykonane. Prace naprawcze 
odprowadzania ścieków i opłaty wodomierzowej będą zbierane przez rozpoczęły się dopiero 17 czerwca 2006 r. I zostały zakończone 14 
Pana Mariana Berę posiadającego upoważnienie Nr I.0113-14/06 lipca br.
z dnia 2006-07-14. - Zostały naprawione przepusty pod drogami w miejscowościach:
- 20.07.2006r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji · Bogusławice - ul. Polna,
projektowo kosztorysowej, oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla · Teklinów - ul. Długa,
zadania pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej · Widzówek,
i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków oraz przejściem - W wyniku podpisania umowy z P. Krzysztofem Wrzoskiem na 
pod torami kolejowymi we wsiach Jacków, Baby”. transport żużla ciepłowniczego i hutniczego, na drogi gminne 
- Wykonano: opinię hydrogeologiczną o studni na terenie Straży dostarczone zostały partie kruszywa na następujące odcinki dróg:
Pożarnej w Lgocie Małej, dozór nad kontrolnym pompowaniem studni ·Droga na Kolonie Bogusławice od miejscowości Bogusławice,
w Lgocie Małej, operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych ·Droga na Babach do P.Woldana,
z utworów górnokredowych na terenie Lgoty Małej, który będzie ·Droga przed Jankowicami,
zawierał niezbędne aktualne dane hydrogeologiczne. ·Droga w Kijowie,
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·Droga łącząca Jacków Pustkowie z Widzowem ( ul. Spacerowa ). wykorzystane na drobne przedsięwzięcia remontowe oraz 
- Widzów - ul. Brzozowa, ul. Osiedlowa, ul. Wspólna. inwestycyjne, pod warunkiem, że zrealizowane zostaną w przestrzeni 
- ul. Grabowska w Bogusławicach  w wyniku nie wywiązania się firmy lub obiektach publicznych, w szczególności :
BUDIM 2 remontującej w/w ulicę z ustaleń przeglądu gwarancyjnego -budowa lub remont placów zabaw,
nakazującego do dnia 25 kwietnia 2006 r. uzupełnić ubytki -budowa lub remont zaplecza  obiektów sportowych i rekreacyjnych,
w nawierzchni, Urząd Gminy w Kruszynie zlecił wykonanie tego -zagospodarowanie centrów  wsi ( parki, skwery).
zadania firmie POLMAX remontującej drogi gminne obciążając firmę Dofinansowanie może być udzielone również na zakup elementów 
BUDIM 2 kosztami prac naprawczych. Do 31 lipca 2006 r. firma w/w strojów ludowych oraz instrumentów muzycznych dla zespołów 
ma dokonać dalszej naprawy, w wyniku nie podjęcia prac folklorystycznych i świetlicowych. Konkurs kierowany jest do 
remontowych zostanie zlecone wykonanie remontu innej firmie społeczności lokalnych zamieszkujących wsie i miejscowości, których 
a koszty zostaną nałożone na firmę BUDIM - 2. liczebność nie przekracza 7 tys. mieszkańców.  Uprawnionymi do 
- Został opracowany projekt techniczny na przebudowę ul. Pocztowej ubiegania się o pomoc na dofinansowanie projektów wymienionych 
w Kruszynie i na modernizację ul Sportowej w Widzowie  (dojazd do są gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Ze względu na szczupłość 
boiska sportowego). środków przewiduje się, że Gmina może złożyć nie więcej niż
- Został przygotowany przetarg na drogę dojazdową do pól 2 wnioski. Wysokość dofinansowania  do projektów, których zakres 
w miejscowościach:  Bogusławice (150 m)  i Jacków ( 700 m). przedstawiono powyżej wynosić będzie od 5 000 zł do 20 000 zł. 

Gmina Kruszyna złożyła 2 wnioski:
Oświetlenie - budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Jackowie - wartość 
- W dniu 20 czerwca 2006 r. został wysłany do Wojewódzkiego inwestycji - 36 tys. Zł,
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - zakup instrumentów dla Orkiestry w Kruszynie na kwotę 20 tys. zł.
wniosek o dofinansowanie inwestycji p.n. „Modernizacja oświetlenia - W pokoju nr 10 można odebrać wyniki prób gleb wykonane przez 
drogowego na terenie gminy Kruszyna”. W dniu 17.07.2006 r. został Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Gliwicach. Łącznie 
doręczony wyciąg z dokumentacji projektowej nie wymagany wykonano 290 prób gleb (z czego 75 prób złożyła Stadnina Koni 
wcześniej. Widzów).

- Wybrano dostawcę nawozu wapniowo-magnezowego dla rolników
Rolnictwo z terenu gminy Kruszyna w ilości ok.  2000 ton. Dotacja w wysokości 
- W dniu 27 sierpnia 2006 roku w Gminie Mykanów odbędą się VII do 70% przysługuje rolnikom, którzy posiadają ważne badania prób 
Dożynki Wojewódzkie. Tak jak co roku podczas uroczystości zostaną gleb oraz zakupią wapno nawozowe. Dostawcą zostały Górnicze 
podsumowane wyniki konkursu „Estetyczne zagospodarowanie Zakłady Dolomitowe.
zagrody wiejskiej”. W powyższym konkursie mogą uczestniczyć  
osoby prowadzące gospodarstwo rolne, których zagroda jest Gospodarka nieruchomościami:
zadbana, estetyczna z wyodrębnioną częścią użytkowaną rolniczo - rozpisano na dzień 27 lipca 2006r. przetarg nieograniczony na 
oraz częścią wypoczynkową ze zróżnicowanym doborem roślin sprzedaż gruntów gminnych: w Jackowie( dz. nr 234/1 o pow. 
ozdobnych. Ponadto w zagrodzie powinien być warzywnik, sad bądź 0,1210ha i dz. 235/1 o pow. 0,1080ha ) i w Widzowie działka nr 236
pojedyncze drzewa i krzewy owocowe. Zagroda winna być o pow. 0,53 ha. oraz przetarg ograniczony  na działkę nr 2221/2
wyposażona w pojemnik na odpady stałe. Ponadto zgłoszono udział w Lgocie Małej o pow. 0,0771 ha w terenach budowlanych. 
Państwa Jolanty i Piotra małż. Orzińskich w III edycji konkursu 
„Piękna wieś województwa śląskiego” w kategorii: najpiękniejsza Administracja
zagroda. Jak wynika z najnowszego rankingu “Wspólnoty” gmina Kruszyna 
- Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs Przedsięwzięć wśród gmin do 10 tys. mieszkańców zajęła 10.miejsce w Polsce pod 
Odnowy Wsi jako elementu Programu Odnowy Wsi Województwa względem najmniejszych wydatków na administrację. 

   +Śląskiego na lata 2006-2010. Przyznane środki mogą być 

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
Piotr Włodarczyk

18. czerwca 2006r. na boisku sportowym w Kruszynie, przeprowadzono gminne zawody sportowo-pożarnicze o puchar Wójta Gminy. 
Podobnie jak miało to miejsce w latach poprzednich rozegrano dwie konkurencje: sztafetę pożarniczą z przeszkodami i ćwiczenie bojowe. Po tych 
zmaganiach klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco: 1. Bogusławice, 2. Kruszyna, 3. Jacków, 4. Łęg, 5. Widzów 

Zwycięska drużyna odebrała pamiątkowy puchar. Wszystkie startujące jednostki otrzymały skromne nagrody pieniężne. Gratulujemy 
jednostce OSP Bogusławice. Tak, jak w roku poprzednim, to druhowie z tej drużyny będą reprezentować naszą gminę na zawodach powiatowych. 
Całość imprezy uświetnił występ orkiestry strażackiej z Kruszyny. 
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Z życia mieszkańców

Zalecenia gospodarcze na  lipiec
Zbigniew Ociepa - Śląski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego

Przygotowujemy magazyny na odbiór 
rzepaku, zbóż i roślin strączkowych, oraz 
nasiona do wysiewu w poplonach.
Po zbiorze nasiona rzepaku i roślin 
strączkowych należy natychmiast 
dosuszyć do odpowiedniej wilgotności 
(zgodnie z normą)
Program ochrony plantacji ziemniaka 
przed patogenami dostosować do 
przebiegu warunków pogodowych, 
uprawianych odmian. Nie używać tych 
samych substancj i  aktywnych do 
powtórnych zabiegów. Powtórzyć selekcję 
negatywną na plantacjach nasiennych. 
Porażone rośliny usunąć, kontynuować 
zwalczanie stonki ziemniaczanej.
Kontynuować obserwację zbóż, z chwilą 
zauważenia objawów chorobotwórczych, 
wykonać niezwłocznie zabieg jednym
z zalecanych fungicydów.
Pielęgnujemy wszystkie rośliny warzywne: 
odchwaszczamy, usuwamy zbędne pędy. 
Zachwaszczenie powoduje powstanie 
korzystnego mikroklimatu do rozwoju 
chorób grzybowych, a także wzbogaca 
ziemię w nasiona chwastów. Można sadzić 
jeszcze kalafiory i brokuły na zbiór 
jesienny.
Po zbiorach siana i przejściu zwierząt 
zasilamy użytki zielone nawozami 
mineralnymi, pamiętając o prawidłowej 
proporcji N:P:K
Występujące wysokie temperatury 
powodują wzrost zapotrzebowania na 
wodę u zwierząt  gospodarskich.  
Pamiętajmy o zapewnieniu stałego 
dostępu do świeżej czystej wody zarówno 
w pomieszczeniach, jak i na wybiegach, 
czy pastwiskach. Woda dla zwierząt 
powinna spełniać takie same parametry 
jak dla ludzi.
Na plantacjach truskawek  czas po 
z b i o r a c h  j e s t  c z a s e m  p r a c  
pielęgnacyjnych: nawożenie azotowe nie 
powinno być większe jak 50 kg N/ha. 
Należy zakończyć koszenie truskawek. 
Rozłogi powinno się usuwać dwukrotnie 
raz po zakończeniu owocowania, drugi raz 
na początku września, można to robić 
mechanicznie i chemicznie. 

Klacz z Widzowa V-ce Championem
Leszek Bogacz

W dniach 8 - 9 lipca br. odbyła się III Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych
w Opolu Bierkowicach. W wystawie wzięło udział około 505 sztuk czworonogów: trzoda, owce, 
bydło, kozy. W dziale konie prezentowane były rasy rodzinne, zachowawcze, tj. koniki polskie, 
hucuły, małopolskie i  śląskie. Moja klacz „LANSERIA” (ur. 31.03.2002) wraz ze źrebakiem 
klaczką „LIVONIĄ” reprezentująca rasę koni śląskich z terenu województwa śląskiego zdobyła 
V-ce Championat. Championat zdobyła klacz z województwa opolskiego. Zgodnie
z regulaminem wystawy Komisja oceniła przedstawione klacze ze źrebakami za typ, pokrój, 
ruch w stępie, ruch w kłusie, kondycję i pielęgnację.                 +

Najstarsza mieszkanka naszej Gminy
Marzena Żemejda - Przerada

Pani Antonina Krok (z domu Majchrzak), obecnie 
najstarsza mieszkanka naszej Gminy, urodziła się 28 lipca 
1902 roku w Babach, gdzie mieszka całe swoje życie. W wieku 
28 lat wyszła za mąż za wdowca - Michała Kroka, który 
wówczas był ojcem trojga dzieci w wieku 3., 6. i 11. lat. 
Państwo Krokowie mieli dwoje dzieci: Natalię i Mariana. 
Nadeszła II wojna światowa a wraz z nią tragedia. Pan Michał 
Krok został zastrzelony 4 września 1939 roku przez 
wkraczające wojska niemieckie. Pani Antonina powtórnie za 
mąż nie wyszła. Całe swoje życie pracowała w gospodarstwie 
rolnym, które w roku 1957 przejęła jej córka, Natalia. Nigdy nie 
chorowała - mówi Pani Natalia - je dużo owoców i mleczne 
produkty. Na pytanie: co warunkuje długie życie? odpowiada 
prawnuczek Pani Antoniny, Mariusz Kubik: ciężka praca na 
roli. Nasza Jubilatka ma 5. wnuczków i 8. prawnuczków. 
Życzymy zdrowia i 200. lat życia!         +
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Wiadomości rolnicze

Zalecenia gospodarcze na  
sierpień
Zbigniew Ociepa - Śląski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego
 
Sierpień to najlepszy czas aby po zbiorach 
zbóż wykonać analizy gleb i dokonać 
wapnowania, zgodnie z uzyskanymi 
wynikami i rodzajem gleby wybieramy 
rodzaj wapna.
NIE wypalamy ściernisk, to praktyki 
zabronione - degradujemy glebę niszcząc 
mikroflorę, materię organiczną, stwarzamy 
zagrożenie dla człowieka i przyrody.
Zbędną słomę rozdrabniamy i przyorujemy 
pamiętając o dodaniu azotu.
Kończymy siew roślin poplonowych.
Z b i e r a m y  b u l w y  z i e m n i a k ó w
z przeznaczeniem na bieżące spożycie.
Około 20 sierpnia przystępujemy do siewu 
rzepaku pamiętając o tym, że jest to roślina 
o  b a r d z o  w y s o k i c h  p o t r z e b a c h  
nawozowych. Dawki fosforu i potasu 
ustalamy w zależności od zasobności 
gleby, azot podajemy w ilości do 40 kg 
czystego składnika na 1ha, pamiętając 
j e d n o c z e ś n i e  o  d o s t a r c z e n i u  
mikroelementów.
Ważnym czynnikiem jest dobór odmian - 
powinny być to rośliny o dobrej 
zimotrwałości, wcześnie rozpoczynające 
regenerację po zimie, charakteryzujące się 
dobrą  odpornośc ią  na  choroby.  
Pamiętajmy o tym, aby nasiona były 
zaprawione, gdyż tylko takie rośliny są 
zabezp ieczone przed chorobami  
zgorzelowymi i atakiem szkodników  
pchełki, śmietki i chowacza galasówka.
Do zawalczenia chwastów polecamy 
stosowanie herbicydów przedsiewnych, 
bezpośrednio po siewie lub terminie 
powschodowym .
Ilość wysiewu nie powinna przekroczyć 
3,5kg/ha. Siewy winny być zakończone do 
26 sierpnia, ponieważ każdy dzień siewu 
poza optymalnym terminem obniża plon 
nasion nawet do 50 kg na 1 ha.
Można sadzić truskawki pamiętając
o wykonaniu nawożenia azotem do końca 
sierpnia.

Dokumenty w prowadzeniu gospodarstwa rolnego
Zbigniew Ociepa

Rolnik - osoba fizyczna zobowiązany jest do gromadzenia i przechowywania licznych 
dokumentów związanych z prowadzeniem przez niego gospodarstwa rolnego, i tak:
- dokumentacja techniczna wraz z pozwoleniem na budowę budynków, dziennik budowy
z aktualnymi wpisami kontroli  cały okres użytkowania budynku.
-potwierdzenie ubezpieczenia KRUS (jeśli podlega temu ubezpieczeniu) - dowody opłat składek 
przechowujemy do uzyskania emerytury, renty.
- potwierdzenie obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa
i obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności rolnika z tytułu prowadzenia gospodarstwa 
rolnego (OC budynków i rolnika)  dowody wpłat - 5 lat.
- decyzja o nadaniu numeru ewidencyjnego gospodarstwa rolnego. Dokumentacja związana 
wyrobami zawierającymi azbest, projekty usuwania, umowy z firmami, pokwitowania co najmniej 
do 2032r.
- dokumentacja związana z IACS - gospodarstwa i produkcją zwierzęcą.
- dokumentacja zatrudnienia - jeśli gospodarstwo zatrudnia lub zatrudniało siłę robocza najemną, 
w tym deklaracje ubezpieczeniowe ZUS (50lat).
- potwierdzenie ubezpieczenia OC pojazdów - dowody wpłat (5 lat).
- dowody wpłat podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych (5lat).
- faktury VAT-R potwierdzające sprzedaż własnej produkcji przez rolnika ryczałtowego (6 lat).
- dokumenty związane z VAT, jeśli rolnik przeszedł na zasady ogólne - faktury VAT zakupu
i sprzedaży, decyzja o nadaniu NIP, ewidencja zakupu i sprzedaży VAT, kopia deklaracji 
zgłoszeniowych, kopia deklaracji VAT-7 oraz kopie pism do Urzędu Skarbowego (6 lat).
- korespondencję z urzędami (5lat).
- wypisy z ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów z mapkami (ważność 3 m-ce - po każdej 
zmianie należy je aktualizować).
- umowy dzierżawy (okres dzierżawy - 6 lat)
- dokumenty potwierdzające odprowadzenie lub wywóz ścieków do oczyszczalni oraz wywóz 
śmieci (5lat).
- dokumentacja weterynaryjna gospodarstwa, protokoły badania wody - przy produkcji mleka.
- dokumentacja hodowlana (jeśli gospodarstwo ją prowadzi) oraz paszporty roślin
i dokumentacja w gospodarstwach nasiennych i szklarniowych.
- dokumentacja wypadków przy pracy (10 lat) i chorób zawodowych (50 lat).
- ewidencja zabiegów ochrony roślin (2 lata).
- zezwolenia pozwolenia szczególne np. na uprawę maku i konopi, pozwolenia wodno - prawne 
itp.
- dokumentacja kontroli przewodów dymnych i wentylacji (książka kominiarska), badanie 
zabezpieczeń przeciwpożarowych, odgromników - do następnej kontroli - co najmniej 3 lata.
- dokumentacja związana z pozyskiwaniem przez gospodarstwo funduszy w ramach PROW
i SPO: decyzja o nadaniu numeru producenta rolnego, umowy podpisane z ARiMR w ramach 
„Inwestycje w gospodarstwach rolnych” itp.
Wskazane również jest aby gospodarstwo przechowywało:
- umowy notarialne kupna - sprzedaży.
- umowy cywilno - prawne.
- decyzje administracyjne dotyczące rolnika i gospodarstwa (nakazy płatnicze, zwolnienia
z podatków).
- rachunki, faktury potwierdzające zakup środków.
- wyciągi z rachunków bankowych (6 lat szczególnie dowody zapłaty).
- umowy kredytów i pożyczek, dowody spłaty (okres kredytowania - 6 lat).
- polisy ubezpieczeń dobrowolnych i osobistych.   +

  Andrzej Dyksy       Widzów ul.   

ARTYKUŁY DLA GOŁĘBI   

WULKANIZACJA SKŁAD BUDOWLANY
-KOMPUTEROWE WYWAŻANIE -CEMENT, -PAPY, -ART. METALOWE,
 KÓŁ, -WAPNO -LEPIKI, -ART.GOSP.DOM.,
-SPRZEDAŻ OPON NOWYCH I -GIPSY, -FARBY, -BLACHY,
 UŻYWANYCH, -CEGŁY, -LAKIERY, -STAL,

Godz.otwarcia: 15.00 -18.00 -PUSTAKI -KLEJE, -STYROPIAN.

lub na telefon 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

tel. 0343202751 tel. kom. 0505794038

P.P.U.H. ALDIKS

ReklamaReklama
 Żwirki i Wigury 24

 

TRANSPORT !!!ZAPEWNIAMY
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Historia

stajni, był ogier Mości Książę - syn Sac á Papier, który święcił wiele Czempiony rodzą się w Widzowie tryumfów na zagranicznym torach jako reprezentant polskiej hodowli.
Do 1914 roku konie Lubomirskich wygrały 4 razy Derby, 7 razy Oaks Historia Stadniny Widzów
(dwukrotnie Lira), oraz 3 razy St. Leger (Mości Książę  St. LegerKamila Jędrzejkiewicz
w Wiedniu). Ogiery Mości Książę i Książę Pan wygrały ważną gonitwę 
o Nagrodę Wielkiej Badeńskiej w Baden Baden.Często zachwycamy się nieznanymi miejscami, obcymi 
Do sukcesów odniesionych na torach Rosji i Królestwa Polskiego krajami, podziwiamy sukcesy innych. Wydaje się nam, że sami nie 
należało zwycięstwo Derby Wszechrosyjskiego, dwukrotnie Derby mamy się czym pochwalić. A czasami wystarczy tylko rozejrzeć się 
Warszawskiego, Nagrody im. Najjaśniejszej Pani oraz Cesarskiej.dookoła, lepiej poznać własną okolicę.
Po wybuchu I wojny światowej Stadninę ewakuowano do Warszawy Kiedy odwiedza się stary, ponad stuletni budynek mieszkalny, a w nim 
na Mokotowski Tor Wyścigowy. Potem konie przeniesiono do Starej gabinet kierownika Stadniny Koni Widzów, pierwszą rzeczą jaka 
Wsi, a w 1915 roku do Dubrownej. Następnie Stadnina Lubomirskich uderza jest ogromna liczba pucharów, które zalegają wszystkie półki. 
trafiła do stad Biełowodskich. Drugą część stada wywieziono do Zdjęcia i stare wycinki prasowe przypominają o zwycięstwach 
Austrii.wierzchowców. Widzowskie konie znane są w świecie, a o ich 
Lubomirscy postanowili odbudować Stadninę po odzyskaniu sukcesach piszą europejskie gazety.
niepodległości. Spośród 90 koni, będących w rękach LubomirskichDzięki Stadninie Widzów jest znany w świecie hodowców. Taki stan 
w 1914 roku, udało się odzyskać tylko kilkanaście.trwa właściwie od początku istnienia Stadniny. A jak to się zaczęło? 
Zła sytuacja ekonomiczna oraz wysoka inflacja po zakończeniu wojny Wszystko dzięki modzie na wyścigi konne, która zapanowała
spowodowały olbrzymie straty i doprowadziły do zniszczenia w drugiej połowie XIX wieku.
dotychczasowych rezultatów wieloletniej pracy hodowlanej. Kryzys 
materialny Stadniny w Widzowie zmusił Lubomirskich do Historia Stadniny Widzów  sięga 1886 roku. W tym roku Stefan 
zorganizowania w 1923 roku licytacji, zapowiadającej koniec ich Lubomirski, zachęcony prowincjonalnymi wyścigami rozgrywanymi
spółki.  W 1926 roku sprzedano Stadninę Widzów.w Pławnie, sprowadził z Austrii do swego majątku w Kruszynie klacz 
W 1931 roku gospodarstwo w Widzowie zostało wydzierżawione pełnej krwi Barfleur, urodzoną w Anglii. 
Henrykowi Woźniakowskiemu, który po odnowieniu obiektu przeniósł Zakup tej klaczy zapoczątkował tutejszą hodowlę pełnej krwi. Konie
tam 16 klaczy hodowlanych pełnej krwi ze swojej Stadninyz nowopowstałej Stadniny Lubomirskich w Kruszynie od 1892 roku 
w Starzawie (okolice Medyki).sporadycznie uczestniczyły w wyścigach w Pławnie, a od 1895 roku 
Henryk Woźniakowski prowadził własną stajnię wyścigową, rozpoczęły starty na Torze Mokotowskim w Warszawie.
uczestniczącą w gonitwach rozgrywanych na torach we LwowieBracia Stefan, Władysław i Stanisław Lubomirscy założyli w tym 
i Lublinie w czasie II wojny światowej. Widzów zajmował najlepszą samym roku spółkę, której celem był rozwój hodowli pełnej krwi oraz 
pozycję w  kraju, zdobywając w 1942 roku największą sumę prowadzenie stajni wyścigowej (startowała w czerwono-białych 
wygranych. Tutaj również wyhodowano najlepszego konia barwach  kurtka i czapka czerwone, białe rękawy).
wyścigowego w czasie okupacji. Był to ogier Bombowiec.Pomocne w realizacji tego zamiaru miały być wyprawy Stanisława 
W styczniu 1945 roku Henryk Woźniakowski dostał nakaz Lubomirskiego do Anglii w poszukiwaniu klaczy hodowlanych, 
wyprowadzenia koni. Część z nich wypuszczono, a resztę zabrali mających wzmocnić stado w Kruszynie. Owocem jednej z tych 
sowieci. Cała praca hodowlana została po raz kolejny wypraw była klacz Mary Langden, urodzona w 1890 roku  
zaprzepaszczona. Z widzowskiego stada uratowały się tylko dwie założycielka cennej, zachowanej do dziś rodziny. 
klacze.W latach 90. Lubomirscy postanowili kupić folwark w Widzowie. 
Na początku 1945 roku przybyła do Widzowa specjalna komisjaPrzyczyną tej decyzji był brak odpowiednich warunków w Kruszynie, 
z PKWN z Lublina. Pozostała tutaj jeszcze mała grupka klaczy, wobec mogących zapewnić stały rozwój stadninie, a co za tym idzie sprostać 
tego zdecydowano o odtworzeniu hodowli pełnej krwi.ciągle rosnącej liczbie hodowanych koni.
Stadnina Koni pełnej krwi w Widzowie wraz z utworzoną Stadniną Wzniesiono od podstaw nową stajnię, w której zainstalowano m. in. 
Koni półkrwi w Skrzydlowie zaczęły działać w ramach jednego wentylację, odprowadzanie ścieków i doprowadzanie wody 
przedsiębiorstwa.bezpośrednio do stajni, co w tamtych czasach było nowością. Stajnia 
W 1947 roku  już w państwowej Stadninie widzowskiej przyszły na w Widzowie stała się jedną z najnowocześniejszych w Europie. 
świat pierwsze źrebaki. Otrzymały one imiona zaczynające się na Ustalono także, że począwszy od 1897 roku wszystkie urodzone
literę „A”, co było kontynuacją zasady zapoczątkowanej jeszcze przez w Stadninie źrebaki będą miały nadawane imiona alfabetycznie 
braci Lubomirskich. Wzór ten zmieniono w 1951 roku, kiedy źrebakom rocznikami, tak więc rok 1897 zainicjował regułę literą „A”. Ta zasada 
zaczęto nadawać nazwy zaczynające się na pierwszą literę imienia zachowała się do 1939 roku.
matki. Wśród dzisiejszej hodowli przeważają imiona zaczynające się W 1900 roku Stadnina opublikowała pierwszy plan stanowienia. 
na „D” i „S”. W nadawaniu imion trzeba też przestrzegać kilku zasad. Wszystkie następne pomysły hodowlane były zamieszczane
Nazwa nie może być reklamą, nazwiskiem, imieniem, które wcześniej w wydawanych już od 1897 roku rocznikach „Stadnina koni pełnej
nosił czempion. I nie może się powtarzać co najmniej przez 20 lat. i półkrwi angielskiej Stefana Andrzeja, Władysława i Stanisława 
W 1968 roku stanowisko kierownika Stadniny objął dotychczasowy Lubomirskich w Kruszynie, folwark Widzów”.  Takie wydawnictwo było 
asystent Jarosław Koch, który pełni obowiązki głównego hodowcy do precedensem w historii hodowli polskiej.
dziś.Jednym spośród pierwszych źrebaków, jakie przyszły na świat
W lipcu 2000 roku sprywatyzowano SK Widzów, wszystkie konie kupił w Stadninie Lubomirskich był Sac á Papier, który przybył w łonie matki 
Krzysztof Tyszko. Obok głównej hodowli pełnej krwi angielskiej, First Flight, zakupionej w Anglii w 1895 roku. Ogier ten odegrał później 
wprowadzono także dział szlachetnej półkrwi, który ma na celu ogromna rolę w rozwoju hodowli polskiej pełnej i półkrwi.
wyhodowanie koni skokowych i zaprzęgowych. Treningiem tych Największy rozkwit widzowska Stadnina przeżywała w lata 1895-
ostatnich zajmuje się mistrz Polski w konkurencji powożenia Jacek 1914. Od 1896 roku do wybuchu I wojny światowej konie ze stajni 
Kozłowski.wyścigowej Lubomirskich wiele razy zwyciężały na torach polskich, 
Konie z widzowskiej Stadniny nadal osiągają duże sukcesy na wielu rosyjskich i austro-węgierskich, zdobywając sporą sumę wygranych, 
torach wyścigowych. Do czempionów należą m. in. ogier Dżudo a ogier Łom zwyciężył w stawce 16 koni w gonitwie Soltykoff Stakes 
(biegał w Szwecji, Anglii, Baden Baden, Niemczech, Hiszpanii, rozgrywanej w Newmarket w Anglii. Było to drugie zwycięstwo konia 
Francji), klacze: Dżiuseppa (na 16 startów 11 razy była najlepsza), polskiego w Anglii.
Sycylia (zwyciężczyni gonitwy o Nagrodę Liry czyli Oaks) oraz Klacz Lira  zwyciężczyni 11 ważnych gonitw, była najlepsza w hodowli 
Dżamajka  pierwsza i do tej pory jedyna trójkoronowana klaczLubomirskich. Jej imieniem nazwano najważniejszą gonitwę dla 
w historii polskich wyścigów  zwyciężczyni nagrody Rulera, Derby, St. klaczy  Oaks.
Leger, Oaks i Wielkiej Warszawskiej (dzisiaj już na „emeryturze” Do historii przeszedł także koń Intrygant, zwycięzca wiedeńskiego 
przebywa w SK Widzów jako klacz rozrodowa).derby z 1908 roku. W zakładach bukmacherskich stawiano na niego 
W sezonie 2005 przychówek wodzowskiej hodowli (urodzone przed i 50 do 1, faworytem był niemiecki Horyzont. Jednak Intrygant od startu 
po prywatyzacji Stadniny) zajął pierwsze miejsce pod względem sum wyszedł na prowadzenie i już do nie oddał. Władysław Lubomirski, 
wygranych.który sporo postawił na swojego konia, większość wygranej 
Wynik ten, podobnie jak i sukcesy na torach świadczą przeznaczył dla pracowników swej stajni. 
niezaprzeczalnie o wysokim poziomie hodowlanym, który mimo wielu Najlepszym koniem wyścigowym, wyhodowanym w widzowskiej 
trudności Stadnina utrzymuje przez cały czas swojego istnienia.        +
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Informacje różne

pożarów, a w szczególności w lesie, podlegają karze aresztu, Policja radzi grzywny, albo karze nagany.
Opracował Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji Drugą kwestią, z którą pragniemy się zwrócić do obywateli, 
w Kłomnicach  asp. Mariusz Ciupa a przede wszystkim do młodych ludzi, którzy w okresie wakacyjnym

i nie tylko szukają pracy poza granicami naszego kraju, aby byli oni 
W związku z panującym okresem wysokich temperatur bardzo rozważni w wybieraniu ofert pracy, gdyż w ostatnim okresie w 

i brakiem deszczu, a co za tym idzie, dużą ilością pożarów łąk, bardzo wielu przypadkach dochodzi do handlu ludźmi i przymusowej 
a w szczególności lasów, Komisariat Policji w Kłomnicach zwraca się prostytucji. Tylko rozwaga może uchronić od stania się ofiarą tego 
z apelem do wszystkich mieszkańców podległego rejonu o rozwagę zjawiska. Na terenie Polski, w ramach projektu „NADZIEJA” 
podczas obchodzenia się z ogniem. Należy przede wszystkim funkcjonuje całodobowo telefon o numerze 604222222, który może 
przestrzegać zakazu wchodzenia do lasu oraz lekkomyślnego być przydatnym między innymi kobietom pragnącym podjąć pracę 
wypalania pozostałości roślinnych na nieużytkach oraz słomy po zarobkową poza granicami naszego kraju.
okresie żniw. Pożary powstałe na skutek lekkomyślnego działania Zwracając się do Państwa z niniejszymi apelami mamy, 
pozostawiają nieodwracalne skutki i niosą ze sobą znaczne straty tylko i wyłącznie, na uwadze bezpieczeństwo naszych Obywateli. Im 
finansowe. Sytuacji tej nie mogą zmienić zakazy administracyjne, ale większa aktywność społeczeństwa w tym zakresie, tym większe jest 
przede wszystkim powszechna świadomość społeczna bezpieczeństwo Nas wszystkich.
o szkodliwości takiego rodzaju działania. Apelujemy abyśmy dbali Komisariat Policji w Kłomnicach czynny jest przez całą 
o bezpieczeństwo własne i innych obywateli. Ponadto informujemy, że dobę i wszelkie problemy i spostrzeżenia należy zgłaszać osobiście 
osoby, które nieostrożnie obchodzą się z ogniem lub wykraczają lub telefonicznie dzwoniąc pod numer 34 3281007 lub numer 
przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania alarmowy 997.          +

zwierzęcego t.j. jaja, tusze drobiowe, oraz mięso innych gatunków Profilaktyka zatruć pokarmowych zwierząt i jego surowe przetwory, rzadko zakażona woda, natomiast
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie w przypadku zatruć Yersinia enterocolitica źródłem zakażenia jest 
mgr Barbara Zbyszewska                   najczęściej woda lub gleba, rezerwuarem prawdopodobnie zwierzęta 

dzikie lub domowe w przebiegu zatruć pokarmowych enterotoksyną 
Zakaźne zatrucia pokarmowe to najczęściej nagłe stany gronkowcową źródłem zakażenia z reguły są potrawy bogate

chorobowe, wywołane spożyciem pokarmu zawierającego w węglowodany. Zarówno zatrucia pokarmowe bakteryjne, jak
patogenne drobnoustroje lub toksyny bakteryjne. i enterotoksyną gronkowcową występują z reguły w ciepłej porze roku. 

Najczęściej przyczyną zatruć pokarmowych są pałeczki Zdarzają się zachorowania pojedyncze, jednak najczęściej choruje
Salmonella ( ponad 90% wszystkich zatruć bakteryjnych). Z innych w tym samym czasie więcej osób (tzw. ognisko zatrucia 
bakterii wywołujących zatrucia pokarmowe należy wymienić pokarmowego).
patogenne typy Escherichia coli, niektóre gatunki Campylobacter Na szerzenie się zatruć pokarmowych duży wpływ ma 
i Yersinia. Odmiennym pod względem patogenetycznym rodzajem sposób przygotowywania potraw, ich transport i przechowywanie. 
zatrucia pokarmowego jest zatrucie enterotoksyną gronkowcową Sprzedaż mięsa i wędlin w stoiskach ulicznych, z lad, na których leżą 
(tzw. zatrucia gronkowcowe), wytworzoną wcześniej w  pokarmie obok siebie mięso i nabiał, sprzyja rozprzestrzenianiu się 
przez gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus) oraz zatrucia drobnoustrojów, szczególnie gdy produkty te nie są zabezpieczone 
jadem kiełbasianym (oprócz objawów żołądkowo-jelitowych przed dostępem much.
występują objawy neurologiczne).   Ponadto przyczyną zatrucia Zatem aby zapobiec zatruciom pokarmowym, należy:
pokarmowego mogą być  również wirusy m.in. Rota (rotawirusy) 1. Myć ręce przed kontaktem z każdym produktem żywnościowym. 
i wirus Norwalk, spotykane głównie u dzieci. 2. Dokładnie myć owoce i warzywa przed spożyciem.

Okres od spożycia zakażonej żywności do wystąpienia 3. Sprawdzać terminy przydatności do spożycia umieszczone na 
objawów chorobowych jest zróżnicowany (od kilku godzin do kilku dni) opakowaniach.
i zależy od wielu czynników (m.in. od ilości i rodzaju drobnoustrojów 4. Deski do krojenia drobiu i ryb dokładnie myć i nie używać do 
oraz wrażliwości osobniczej). Zazwyczaj w obrazie klinicznym innych celów.
choroby występują nudności , wymioty, bóle brzucha, biegunka, 5. Odgrzewać ugotowane potrawy nie więcej niż raz. 
a niekiedy towarzyszy im gorączka. 6. Raz rozmrożonej żywności nie wolno ponownie zamrażać.

7. Przechowywać produkty szybko psujące się w warunkach 
PAMIĘTAJ  !!!!  W przypadku wystąpienia powyższych objawów chłodniczych.
chorobowych należy zgłosić się do lekarza. 8. Zachowywać segregację i prawidłowy sposób przechowywania 

żywności w urządzeniach chłodniczych.
Zatrucia pałeczką Salmonella są obecnie spowodowane 9. Unikać latem spożywania surowego mięsa i żywności 

przede wszystkim produktami spożywczymi pochodzenia zawierającej surowe jaja.                                                              +

Czytamy dzieciom
Renata Włodarek

W związku z trwającą akcją „Cała Polska 
czyta dzieciom” dnia 20 czerwca 2006 roku
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kruszynie 
odbyło się spotkanie z dziećmi z Przedszkola 
w Lgocie Małej. Głównym celem tego 
spotkania było rozbudzenie zainteresowania 
książkami oraz rozwinięcie potrzeby przyjścia 
do bib l ioteki .  Dzieci  po obejrzeniu
i wysłuchaniu bajek, kolorowały postacie
z bajek. Na koniec prace dzieci zostały 
umieszczone na wystawce w bibliotece.
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Gminny Ośrodek Opieki Społecznej

o znacznym stopniu niepełnosprawności.Zaliczka alimentacyjna Jeżeli dochód na osobę nie przekracza 291,50 zł:
Iwona Organka 1. w przypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione 

do zaliczki - 300 zł dla osoby uprawnionej albo 380 zł, jeżeli osoba ta 
Zaliczka alimentacyjna nie jest pomocą z ustawy legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem 

o świadczeniach rodzinnych. Przepisy dotyczące przyznania o znacznym stopniu niepełnosprawności,
i wypłacania zaliczki znajdują się w ustawie z dnia 22 kwietnia 2005r. 2. w przypadku gdy w rodzinie są trzy osoby, lub więcej, uprawnione 
o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce do zaliczki - 250 zł dla osoby uprawnionej albo 300 zł, jeżeli osoba ta 
alimentacyjnej. Jest pomocą dla osób, które nie otrzymują należnych legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem 
im alimentów. Podobną pomoc świadczył kiedyś ( przed 1 maja 2004r) o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Fundusz Alimentacyjny. Zaliczka nie przysługuje, jeśli osoba uprawniona:

1. Przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo 
Uprawnieni i kryterium dochodowe. w rodzinie zastępczej,
Zaliczka alimentacyjna przysługuje osobie do ukończenia 18 roku 2. zawarła związek małżeński,
życia. Jeśli osoba uczy się w szkole lub szkole wyższej zaliczka może 3. jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.
być przyznana do ukończenia 24. roku życia. Dochód na osobę Aby otrzymać zaliczkę alimentacyjną, należy złożyć wniosek
w rodzinie nie może przekroczyć 583 zł. Zaliczka powiązana jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kruszynie  - pokój nr 13. 
z zasądzeniem alimentów. Zaliczkę otrzyma więc: Wniosek składany jest za pośrednictwem komornika sądowego 
1. osoba samotnie wychowująca dziecko, które uprawnione jest do prowadzącego postępowanie egzekucyjne. Należy więc być
owiadczenia alimentacyjnego ( sąd przyznał na nie alimenty ), jeśli w kontakcie z komornikiem, który stara się uzyskać przyznane przez 
egzekucja alimentów jest bezskuteczna, sąd alimenty. Komornik dołącza do wniosku zaświadczenie
2. osoba wychowująca dziecko pozostająca w związku małżeńskim o bezskuteczności egzekucji. Zaliczka alimentacyjna przyznawana 
z  osobą, która przebywa w zakładzie karnym powyżej 3 miesięcy  jest  podobnie jak świadczenia rodzinne - na tzw. okres zasiłkowy  od 
albo jest całkowicie ubezwłasnowolniona też tylko w przypadku, 1 września do 31 sierpnia następnego roku. Przepisy regulujące 
jeśli na dziecko przyznano alimenty, a ich egzekucja jest zasady przyznawania i wypłacania zaliczki alimentacyjnej weszły
bezskuteczna, w życie od 1 września 2005r.
3.osoba ucząca się  również tylko w przypadku nieskutecznej Do wniosku o przyznanie zaliczki należy dodatkowo dołączyć:
egzekucji. 1. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość 
Bezskuteczna egzekucja to egzekucja, w wyniku której nie osoby ubiegającej się o zaliczkę,
wyegzekwowano należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych za 2.  skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
okres trzech ostatnich miesięcy. Nieskuteczna egzekucja wystąpi 3. orzeczenie o niepełnosprawności ( jeśli wychowujemy dziecko 
również wtedy, kiedy osoba zobowiązana do płacenia alimentów, nie niepełnosprawne ),
płaci nic, jak i w sytuacji kiedy wpłaca 95% należnej kwoty, a zalega 4. zaświadczenie szkoły w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok 
z pozostałymi 5%. życia,
Wysokość zaliczki alimentacyjnej zależna jest z jednej strony od 5. zaświadczenie szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się lub 
wysokości zasądzonych alimentów, z drugiej strony ograniczają ją osoby niepełnosprawnej,
limity opisane w ustawie o postępowaniu wobec dłużników 6.kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisów wyroków 
alimentacyjnych. zasądzających alimenty w przypadku osoby uczącej się,
Oznacza to, że kwota zaliczki nie może przekroczyć wysokości 7. kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód 
zasądzonych alimentów  nie może też przekroczyć określonych niżej lub separację,
limitów. Limity powiązane są z liczbą dzieci (czyli osób uprawnionych) 8.zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów 
w rodzinie oraz z dochodami  rodziny. Wynoszą one: uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym 
1. w przypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione poprzedzającym okres zasiłkowy,
do zaliczki alimentacyjnej - 170 zł dla osoby uprawnionej albo 250 zł, 9.zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości 
jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych 
albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, ogólnej powierzchni. 
2. w przypadku gdy w rodzinie są trzy osoby lub więcej, uprawnione do Na podstawie złożonych dokumentów organ właściwy wydaje decyzję 
zaliczki - 120 zł dla osoby uprawnionej albo 170 zł, jeżeli osoba ta administracyjną o przyznaniu zaliczki alimentacyjnej.                        +
legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem

starać się o wyższe dodatki do tego świadczenia.Co nowego w zasiłkach rodzinnych? - 80 zł miesięcznie będzie wynosił dodatek dla rodzin wielodzietnych  
Iwona Organka na trzecie i każde kolejne dziecko ( dotychczas wynosił 50 zł )

- 100 zł jednorazowo wyniesie wyprawka na rozpoczęcie nauki 
Od 1 września 2006r. wchodzą w życie nowe zasady (dotychczas 90 zł )

przyznawania zasiłków rodzinnych. Podwyższono stawki zasiłku - 90 zł i 50 zł będą wynosić dodatki na dzieci, które uczą się poza 
rodzinnego i niektórych dodatków. Nowe stawki będą obowiązywać miejscem zamieszkania. Pierwsza kwota 90 zł przysługuje na 
przez trzy lata  do końca sierpnia 2009r. dziecko, które mieszka w internacie. Druga kwota 50 zł  gdy dziecko 
Zmiana I: - kryterium wieku. dojeżdża do szkoły do innej miejscowości. Poprzednio dodatki 
Dotychczas było tak, że na każde kolejne dziecko rodzina dostawała wynosiły 80 zł i 40 zł.
więcej pieniędzy ( np: na pierwsze i drugie  43 zł, na trzecie  53 zł, na - 60 zł ( na dziecko do 5lat ) i 80 zł ( na starsze ) wynosi dodatek na 
czwarte  66 zł). kształcenie i rehabilitację niepełnosprawnego dziecka (było 
Ta zasada i te kwoty obowiązują tylko do końca sierpnia 2006r. odpowiednio 50 zł i 70 zł )
      Od 1 września stawki zasiłku rodzinnego będą zależeć od wieku Uwaga:Jeśli masz niepełnosprawne dziecko, to nawet gdy nie 
dziecka: dostaniesz rodzinnego  możesz starać się o zasiłek pielęgnacyjny. 
- 48 zł  na malucha, który ma do 5 lat, Wzrasta on do 153 zł (było 144 zł). Przysługuje on też na członków 
- 64 zł  na dziecko w wieku 6 -18 lat. rodziny, którzy ukończyli 75 lat.
Na dziecko pełnoletnie będzie przysługiwać zasiłek w wysokości 68 zł Trzy pozostałe dodatki do rodzinnego pozostają bez zmian.
pod warunkiem, że się uczy: - Dodatek na opiekę nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego 
- do 21 roku życia, jeśli uczęszcza np: do szkoły średniej lub (dla matki lub ojca) nadal wynosi 400 zł miesięcznie.
pomaturalnej. - Becikowe  pozostaje 1.000 zł jednorazowo.
Dalszą edukację dziecka trzeba udokumentować podczas składania - Dodatek dla matek (ojców) samotnie wychowujących dziecko 170 zł 
wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego. Wymagane jest miesięcznie lub 250 zł (gdy jest ono niepełnosprawne).
zaświadczenie ze szkoły. Ale uwaga! Dodatek dla rodziców samotnie wychowujących dzieci 
Ale uwaga: jeżeli pełnoletnie dziecko, uczące się, wstąpi w związek przysługuje, jeżeli:
małżeński, nie otrzyma już zasiłku rodzinnego. - nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne  na rzecz dziecka 
Zmiana II: - wyższe dodatki. od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ drugi rodzic nie żyje, bądź 
Jeżeli przysługuje ci zasiłek rodzinny według nowych zasad, możesz jest nieznany.          +
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Oświata

V Gminny Przegląd Artystyczny pod 
hasłem „Można inaczej...”
Aleksandra Kołaczkowska

4 czerwca 2006r. w  budynku Szkoły Podstawowej
w Jackowie zgromadziły się mieszkańcy okolicznych miejscowości 
oraz grupy dzieci i młodzieży, w celu zaprezentowania własnego 
programu artystycznego i udowodnienia wszystkim iż „ Można 
inaczej...”, czyli tworząc, działając i będąc aktywnym w tej dziedzinie 
twórczości artystycznej, którą się pasjonują i interesują.

Przegląd rozpoczęli swym przemówieniem Pani Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Jackowie oraz Wójt Gminy Kruszyna 
Bogusław Mielczarek, którzy zwrócili uwagę na rolę i znaczenie 
twórczości dziecięcej oraz podkreślali wagę realizacji  działań 
profilaktycznych w ramach kampanii edukacyjnej „ Można inaczej...”.

Witano  na V Gminnym Przeglądzie Artystycznym  
przedstawicieli Gminnego Przedszkola z Kruszyny, Widzowa, Lgoty 
Małej oraz oddziału przedszkolnego z Jackowa,  szkół podstawowych  
w Kruszynie, w Jackowie, jak również gimnazjów z Widzowa

zaprezentowali fragmenty „ Ślubów panieńskich” Aleksandra Fredry,i Kruszyny. Różnorodność form oraz prezentacji przygotowanych 
a młodzież z Gimnazjum w Widzowie komiczną scenkę pt. „Randkaprogramów sprawiły, iż poziom przygotowanych programów 
w ciemno” i układ taneczny tańca nowoczesnego. W kategorii artystycznych był bardzo wysoki, a członkowie jury, w składzie: Pani 
„gimnazjum” zwyciężyła grupa  z Widzowa.Wanda Szczepanik, Pan Karol Dróżdż i Pan Marcin Czerwiński, mieli 

Dla  zwycięzców poszczególnych kategorii  przygotowano trudności z przyznaniem poszczególnych miejsc.
statuetki i dyplomy pamiątkowe, które zostały wręczone  przez Wójta W kategorii „przedszkole” I miejsce wywalczyła sobie 
Gminy Kruszyna Bogusława Mielczarka, wicewójta - Zbigniewa Grupa z Gminnego Przedszkola w Kruszynie za własną interpretację 
Zasępę oraz organizatora imprezy Panią Danutę Kulińską. Każdybajki „Kopciuszek”. II miejsce zajęła grupa przedszkolaków
z uczestników został również nagrodzony czekoladą, batonikiemz Widzowa, która zauroczyła wszystkich piosenką „ Leśne duszki”,  
i lizakiem, które były ufundowane przez indywidualnych darczyńców jak również układem tanecznym i jego wykonaniem do utworu „ 
na rzecz organizacji imprezy.Ciułała”. III miejsce jury przyznało przedszkolakom z Lgoty Małej, 

W czasie zmagań artystycznych dzieci, młodzież i dorośli które zaprezentowały teatrzyk rąk do utworu „Oda do radości”, 
mogli zapoznać się z materiałami ostrzegającymi przed narkomaniąpiosenkę „Kaczka dziwaczka” oraz wiersze Jana Brzechwy. 
i alkoholizmem wyeksponowanymi na szkolnym holu w postaci Przedszkolaki z Jackowa podbiły serca miejscowej  publiczności 
plakatów, broszur i haseł.inscenizacją wiersza „Filip i Prokop”.

Przesłaniem podjętych działań było przygotowanie imprezy Uczniowie szkół podstawowych zaprezentowali scenki 
sportowej i artystycznej, które pozwoliłyby na spędzenie wolnego teatralne oraz piosenki. Szkoła Podstawowa w Jackowie wystąpiła
czasu dzieci i młodzieży w gronie rodzinnym, w oparciu o zasady z przedstawieniem pt. „Chłopaki z żelaza” oraz piosenką pt. 
pozytywnej rywalizacji i aktywności. Działania podejmowane„Wspaniała rodzinka” i wywalczyła  sobie I miejsce w  swej kategorii. II 
w ramach prowadzonej kampanii spełniają swoją rolę edukacyjnąmiejsce zdobyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Kruszynie za 
i wychowawczą, aktywizują każdego roku szersze grono dzieci, wspaniałą interpretację bajki „Jaś i Małgosia” oraz wykonanie 
młodzieży oraz dorosłych, czego dowodem są liczne darowizny, na grupowe „Piosenki o Kruszynie”.
rzecz organizacji kampanii ( słodyczy, napojów, kiełbasek, bułek)Talenty aktorskie mogła  również podziwiać publiczność
i pozyskana pomoc.          +w prezentacji grup gimnazjalnych. Uczniowie gimnazjum w Kruszynie 

Wycieczka prymusów
Agnieszka Dróżdż

Dnia 29 czerwca 2006r. odbyła się wycieczka do Warszawy 
dla najzdolniejszych uczniów z Gminy Kruszyna. Trzeba szczególnie 
tu podziękować Wójtowi Bogusławowi Mielczarkowi za 
przeznaczenie 3 tysięcy złotych na tak szczytny cel oraz Radzie 
Gminy Kruszyna, która zaakceptowała ten pomysł i przegłosowała na 
sesji odpowiednio podział nadwyżki budżetowej.

Wycieczka dla najzdolniejszych uczniów jest wspaniałą 
nagrodą za całoroczny trud nauki w szkole. Należy wspomnieć, że 
uczniów zdolnych jest wielu i szkoda, że nie można zabrać 
wszystkich. Chciałabym aby takie wycieczki stały się tradycją naszej 
społeczności gminnej.

Trzy lata temu młodzież wyjechała na wycieczkę do 
Tarnowskich Gór. Zwiedzaliśmy Sztolnię Czarnego Pstrąga, Kopalnię 
Srebra, Muzeum Chleba w Radzionkowie. Wtedy przeznaczono na 
wycieczkę 2 tysiące złotych, a rok później czyli w 2005r. 3 tysiące 
złotych i młodzież mogła jechać gdzieś dalej. Biuro podróży Orbis 
zaproponowało nam Wrocław i zwiedzanie słynnej Panoramy 

W wycieczce brało udział czterdziestu uczniów z sześciu szkół. Racławickiej, ZOO i inne liczne atrakcje.
Wycieczka zakończyła się o 21.00 .W tym roku, po wstępnych rozmowach z dyrektorami, 

Wszystkich zapraszamy na naszą stronę internetową, nauczycielami podjęto decyzję o wyjeździe do Warszawy. Wszyscy 
gdzie można dowiedzieć się czegoś więcej o naszej szkole wiedzą, że Warszawa to stolica Polski, ale nie każdy miał szansę 
http://www.gimnazjumwwidzowie.prv.pl dobrze ją poznać. Warszawę zwiedzaliśmy z przewodnikiem z Orbisu. 

Z licznych atrakcji można wspomnieć: lotnisko-Okęcie, Rynek 
W imieniu uczniów i opiekunówStarego Miasta, Plac Zamkowy z Kolumną Zygmunta, Pomnik Małego 

składam serdeczne podziękowaniaPowstańca, Grób Nieznanego Żołnierza, Pałac na Wyspie. Tempo 
na ręce pana Wójtazwiedzania było zawrotne, bo chcieliśmy zobaczyć jak najwięcej.

i Przewodniczącego Rady Gminy Kruszyna.W drodze do domu był jeszcze ,,szybki posiłek” w McDonaldzie. 
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W dzisiejszych czasach, gdy już jesteśmy suwerennym Gimnazjum imienia Bohaterów Września krajem, znów nadciąga niebezpieczeństwo. Ogromnym zagrożeniem 
nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy jest terroryzm, dlatego ze w Kruszynie
wszystkich sił powinniśmy troszczyć się o dobro na świecie

Justyna Milejska - Cień i upodabniając się do Bohaterów Września propagować ideę pokoju. 
Nie można pozwolić odejść w zapomnienie bohaterom, 

Dnia 10 czerwca 2006 roku w Gimnazjum w Kruszynie odbyła się którym tak wiele się zawdzięcza.
uroczystość nadania imienia. Odtąd szkoła będzie nosić imię Nadając Gimnazjum imię Bohaterów Września upamiętnia 
Bohaterów Września. się nie tylko wybitne postacie tamtej epoki, ale także ogół ludzi, którzy 

Jak doszło do nadania imienia szkole? poświęcili swoje życie, abyśmy mogli żyć w wolnej Polsce.
Z propozycją nadania imienia wystąpiła Rada Przebieg uroczystości

Pedagogiczna na początku roku szkolnego 2004/2005. Dzień 10 czerwca stał się ukoronowaniem wszystkich 
Uznano, że podstawowym zadaniem w pracy wychowawczej jest starań, zmierzających do nadania imienia szkole.
świadome i celowe kształtowanie osobowości młodego człowieka. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Kościele św. 
Cel ten można osiągnąć poprzez dostarczanie uczniom określonych Macieja Apostoła w Kruszynie, odprawioną przez księdza prałata 
postaw życiowych. Takim wzorem osobowościowym, modelem pułkownika Stanisława Rozpondka. Mszę koncelebrowali miejscowi 
wychowawczym i znakomitym przykładem do naśladowania byłby księża - ks.proboszcz kanonik Stanisław Świątek i ks. Wikariusz 
niewątpliwie patron szkoły. Dariusz Con. W jej przebieg byli także zaangażowani uczniowie, 
Od września 2005 roku do współpracy zostali włączeni uczniowie i ich nauczyciele i rodzice.
rodzice. Przeprowadzona została akcja informacyjna, wyjaśniająca W trakcie odprawionej mszy odbyło się uroczyste poświęcenie 
potrzebę posiadania przez szkołę patrona. Uczniowie przygotowywali sztandaru szkoły.
plakaty ze swoimi propozycjami, powstawały gazetki przybliżające Po zakończeniu mszy nastąpiło przejście pod Pomnik 
postacie zasługujące na szczególną uwagę. Nauczyciele na Pamięci, na czele z orkiestrą dętą z Kruszyny i  zaproszonymi 
godzinach wychowawczych wyjaśniali, jakie cechy powinien mieć pocztami sztandarowymi.
przyszły patron, odbywali rozmowy z uczniami w celu zorientowania Pod pomnikiem, upamiętniającym nazwiska mieszkańców gminy, 
się, kto jest dla nich autorytetem. zamordowanych 4 września 1939 roku, złożono symboliczne 
W ramach akcji „Szukamy patrona dla naszej szkoły” każdy miał wiązanki kwiatów i zapalono znicze.
szansę złożyć swoją propozycję. Specjalnie w tym celu w drugim Następnie udano się do budynku szkoły, gdzie odbyło się 
semestrze roku szkolnego 2004/2005 przeprowadzono sondaż wśród uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej.
uczniów, rodziców i nauczycieli. Pojawiło się bardzo dużo kandydatur Dalszy przebieg uroczystości miał miejsce na sali 
na patrona szkoły. Wśród zgłoszeń uczniów i rodziców najczęściej gimnastycznej. Tam, po odśpiewaniu hymnu narodowego
wymieniano postać papieża Jana Pawła II, Czesława Miłosza, i wprowadzeniu pocztów sztandarowych nastąpiło uroczyste 
Bohaterów Września, Adama Mickiewicza, ks. Jana Twardowskiego, powitanie zaproszonych gości.
Haliny Poświatowskiej, Maksymiliana Kolbego, Czesława Niemena, Wśród nich znaleźli się: Pani poseł Jadwiga Wiśniewska, Pani poseł 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Halina Rozpondek , Pan poseł Szymon Giżyński, Pan Mieczysław 
Prezentacje propozycji klas na patrona szkoły odbyły się 28, 29, 30 Chudzik - starosta powiatu częstochowskiego, Pan Ryszard Rosiński 
listopada 2005 roku. Każda klasa przygotowywała program - przewodniczący Rady Powiatu, Pan Wiesław Maras - członek 
artystyczny poświęcony wybranemu przez nich patronowi oraz plakat zarządu reprezentującego marszałka województwa, Pan Krzysztof 
zawierający argumenty, potwierdzające wybór. 2 grudnia 2005 roku Kubat- wicestarosta powiatu częstochowskiego, Pan Andrzej Gracki- 
odbyły się wybory kandydatur do miana patrona naszej szkoły. Prawo wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie, 
uczestnictwa w wyborach przysługiwało uczniom Gimnazjum wizytatorzy- Pani Anita Toborek i Pan Tomasz Kawka, Pan Jerzy 
w Kruszynie, nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom. Zdański- dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 
Ostateczny wynik wyborów ogłoszony został 22 grudnia 2005 roku. w Częstochowie, Pani Elżbieta Kościelniak  wicedyrektor RODN
Patronem szkoły zostali Bohaterowie Września. Od tego momentu w Częstochowie, Pani Bożena Harasimowicz, Pani Grażyna 
szkoła rozpoczęła przygotowania do uroczystości nadania imienia, Bochenkiewicz i Pani Ewa Otrąbek  konsultanci i pracownicy RODN
którą wstępnie zaplanowano na 10 czerwca 2006 roku. W przebiegu w Częstochowie, Pan Grzegorz Papalski - reprezentant 
tych przygotowań duży udział mieli uczniowie. Z wielkim Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie, Pani 
zaangażowaniem przystąpili do udziału w wielu konkursach. Odbył Urszula Podsiad - Jeziorka - dyrektor Powiatowej Poradni 
się konkurs na emblemat, wyróżniający uczniów Gimnazjum Psychologiczno - Pedagogicznej w Częstochowie, władze lokalne, 
w Kruszynie oraz plastyczny i literacki konkurs międzyklasowy pod księża, kombatanci, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny, 
hasłem: „ Bohaterowie Września patronami naszej szkoły”. dyrektorzy szkół i przedszkoli,  nauczyciele, rodzice, uczniowie, 

Dlaczego Bohaterowie Września? pracownicy szkoły, dziennikarze środków masowego przekazu oraz 
Wrzesień to miesiąc wybuchu II wojny światowej. Ból, płacz wielu innych.

i śmierć niewinnych ludzi to obraz okrutnej wojny. Tego cierpienia nie Następnym punktem uroczystości było odczytanie uchwały 
można zapomnieć, dlatego społeczność szkolna Gimnazjum Rady Gminy Kruszyna, dotyczącej nadania imienia szkole i wręczenie 
w Kruszynie uznała, że ich patronem nie będzie jedna osoba, lecz jej dyrektorowi szkoły.
ludzie i wydarzenia, które kojarzą się z tym dramatem historycznym. Po tym ceremoniale uczennice szkoły przedstawiły 

Wojna dotknęła wszystkich Polaków, nie oszczędziła zgromadzonym gościom historię Gimnazjum w Kruszynie, po czym 
również mieszkańców Kruszyny i jej okolic. nastąpiło wbicie pamiątkowych gwoździ i przekazanie sztandaru 

4 września zginęło wielu mieszkańców gminy, zbrodnia ta przez Radę Rodziców dyrektorowi szkoły, a następnie uczniom. 
była odwetem za zastrzelenie Niemca, o które posądzono niewinnych Podczas przekazywania sztandaru uczniom dyrektor 
mieszkańców Kruszyny. Nazwiska ofiar „krwawego poniedziałku”, podkreślił, że sztandar szkoły jest symbolem jej historii i tradycji, jest 
rozstrzelanych pod murem cmentarnym, upamiętnia pomnik, znakiem, który łączy tych, którzy opuszczają jej progi, jak i obecnych 
znajdujący się w pobliżu szkoły. oraz przyszłych uczniów. Rangę sztandaru podnosi ceremoniał jego 
Imię nadane szkole pozwala więc na dokładne poznanie środowiska poświęcenia, dzięki czemu ma wymiar nie tylko świecki, ale również 
i przybliżenie historii regionu. Nie wolno nam zapominać o tych religijny, dlatego powinno się go otaczać czcią i oddawać należne 
wydarzeniach, które kształtują naszą narodową i regionalną honory. Każdy sztandar jest nośnikiem idei, jest świadkiem prawdy
tożsamość. i wartości. „Od dzisiaj będziecie mieli jeszcze jednego nauczyciela

Nazwa Gimnazjum imienia Bohaterów Września to także i przewodnika, będzie nim sztandar szkoły. On mówi wam dzisiaj, że 
przypomnienie wielkich bohaterów z przeszłości narodowej. należy walczyć ze złem w nas i wokół was, że trzeba walczyć

Wojna to zło, które zagraża człowiekowi, „Bohaterowie o wolność. On was będzie jednoczył w posłuszeństwie wartościom, 
Września” to również imię, które przypomina  o postawie patriotyzmu. które nabywacie w domu rodzinnym, w kościele, w szkole”  powiedział 
Nie można nigdy zapomnieć o tym, kim jesteśmy i jaki jest nasz pan dyrektor do uczniów.
rodowód. Troska o ojczyznę musi być wpisana w życie każdego Po prezentacji i przekazaniu sztandaru uczniowie złożyli 
człowieka. śluby, przyrzekając bronić honoru i dobrego imienia szkoły.
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Po tekście ślubowania każdy z przybyłych gości mógł kwiatów i zapalono znicze.
zabrać głos. W przemówieniach podkreślano i gratulowano wyboru Program artystyczny przygotowany przez uczniów 
patrona szkoły, jako ogółu ludzkości, wszystkich bezimiennych otrzymał wiele słów pochwały m.in. od Wójta Gminy, gratulowano 
Polaków, którzy oddali życie w obronie ojczyzny. Zwracano również uczniom pomysłowości i profesjonalności gry. Występ nagrodzony 
uwagę na pomysłowość i oryginalności dekoracji, „te polne brzozy został owacjami na stojąco.
i krzyże kojarzą nam się jednoznacznie z obrazem II wojny światowej „To jest właśnie patriotyzm, to głębokie poczucie 
i krwawym wrześniem 1939 roku”- powiedziała pani poseł Halina tożsamości narodowej, którego daliście dowód” powiedziała Pani 
Rozpondek. poseł Wiśniewska do uczniów.

Przybyli goście przekazali na ręce dyrektora pamiątki Na koniec dyrektor szkoły podziękował wszystkim 
przemówieniach postaci książek, albumów, monografii. przybyłym gościom za uświetnienie uroczystości, podkreślił, że 

Po przemówieniach gości przyszła kolej na występ uczniów  „dzięki ofiarności ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja naszych 
montaż słowno - muzyczny, do którego scenariusz opracowali sami zamierzeń i celów. Głęboko wierzymy, że okazana siła serca
uczniowie. Zawierał on inscenizację tragicznej sceny rozstrzelania i przyjazna dłoń będzie nas wspierać w dalszej pracy podejmowanej 
mieszkańców Kruszyny, musztrę wojskową, piosenki żołnierskie na rzecz dobra dziecka i pomoże naszym uczniom w dalszym 
i wojenne, wykorzystano również fragmenty utworów, napisanych rozwoju”. 
przez członka Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny Włodzimierza Wręczone zostały symboliczne podziękowania w postaci 
Zasępę. pamiątkowych tabliczek, wszyscy goście otrzymali także pamiątki 

udziału w uroczystości  teczki, długopisy, foldery informacyjne.
W przedstawieniu dużą rolę odgrywała muzyka Uroczystość zakończył poczęstunek, przygotowany na 

dramatyczna i sentymentalna oraz efekty dźwiękowe. Inscenizacja holu szkoły w trakcie którego dokonano pamiątkowych wpisów do 
zakończyła się piosenką „Biały krzyż” w wykonaniu uczennicy kroniki szkoły.
Katarzyny Czernik, podczas której pod brzozowymi krzyżami, Zdjęcia z uroczystości są prezentowane na stronach 15 i 16 
pełniącymi funkcję dekoracji złożono symboliczne wiązanki polnych naszej gazetki.          +

V Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta 
Gminy Kruszyna - Jacków 2006
Aleksandra Kołaczkowska

W celu krzewienia pozytywnych zachowań i promowania 
aktywności fizycznej wśród dzieci zorganizowano V Turniej Piłki 
Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kruszyna z udziałem uczniów klas IV- 
VI szkół podstawowych z terenu gminy. 

Turniej odbył się 3 czerwca 2006r. z udziałem wszystkich 
zaproszonych szkół podstawowych m.in. drużyn Szkoły Podstawowej 
z Kruszyny, z Jackowa, Lgoty Małej i Widzowa . Puchar Wójta Gminy 
Kruszyna wywalczyła drużyna z Kruszyny, medal za II miejsce 
powędrował do Szkoły Podstawowej w Jackowie, a za III i IV kolejno 
do Szkoły Podstawowej w Widzowie i w Lgocie Małej. Wszystkie 
drużyny i ich opiekunowie otrzymali od organizatorów pamiątkowe 
dyplomy, a w celu doskonalenia umiejętności piłkarskich - piłki nożne. 
Na  zakończenie spotkania odbyło się wspólne ognisko, a uczestnicy 
turnieju mogli posilić się kiełbaskami i bułeczkami.

W tym samym dniu odbył się również mecz towarzyski 
miedzy drużyną gimnazjalnej młodzieży z Jackowa z juniorkami klubu 
piłkarskiego „ Warta Zawada”, który dostarczyła wszystkim wielu 
pozytywnych emocji i przeżyć.                                                           +

IV Turniej Piłki Halowej o Puchar Wójta
Iwona Knaś-Toll

Tu się gra o Puchar Wójta. Jak co rok tym hasłem 
rozpoczynamy rozgrywki w piłkę halową o Puchar Wójta Gminy 
Kruszyna. W tym roku impreza sportowa odbyła się 31.05.2006.r na 
sali sportowej w Kruszynie. Imprezę uroczyście otworzył Wójt Gminy 
Kruszyna- Bogusław Mielczarek Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Kruszynie Krystyna Flis i Dyrektor Gimnazjum w Kruszynie-Paweł 
Klekot. Udział w niej wzięły wszystkie szkoły z terenu gminy.
W kategorii Szkoła Podstawowa najlepszą okazała się Szkoła 
Podstawowa w Widzowie, drugie miejsce zdobyła Szkoła 
Podstawowa w Jackowie, trzecie miejsce Szkoła Podstawowa
w Kruszynie, czwarte miejsce Szkoła Podstawowa w Lgocie Małej.
W kategorii Gimnazjum pierwsze miejsce zdobyli gospodarze 
imprezy Gimnazjum w Kruszynie . Miejsce drugie należało do gości 
czyli Gimnazjum w Widzowie. W imprezie sportowej wzięły udział 
jeszcze dodatkowe dwie  drużyny jedna z Gimnazjum w Widzowie 
druga z Gimnazjum w Kruszynie. Dodatkowy puchar i trzecie miejsce 
zajęła druga drużyna Gimnazjum w Kruszynie. 

zespołowi tanecznemu ,,Atomówki” z Gimnazjum w Kruszynie, które Wręczenia pucharów i uroczystego zamknięcia imprezy  
swoim tańcem zagrzały zawodników do turnieju. Podziękowania  dokonał zastępca wójta Zbigniew Zasępa i Przewodniczący Rady 
należą się również Marcinowi Woldonowi , Magdalenie Chrząstek, Gminy Zenon Kowalski.  Podziękowania również należą się 
którzy przyczynili się zorganizowania imprezy.          +
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słowami. Pani Justyna musiała wykazać się ,,anielską Jeszcze o nadaniu imienia
cierpliwością ''. Często powtarzaliśmy kilka razy jedna scenę, 

Karolina Wrona
która i tak nigdy nie wychodziła tak, jak powinna. Nikt z nas nie 
czuł do końca tego obowiązku, jaki spadł na nasze barki, nie 

Dnia 10 czerwca bieżącego roku, odbyła się wielka potrafiliśmy docenić trudu Pani Justyny, tego ,że tak bardzo 
uroczystość czyli nadanie imienia naszemu gimnazjum. Tak zależy jej na tym występie. Z każdą kolejną próbą było lepiej, 
długo oczekiwali na nią uczniowie, dyrektor Paweł Klekot każde dobre słowo Pani Milejskiej - Cień było jak lekarstwo dla 
i nauczyciele. Każdy miał powierzone jakieś zadanie, naszych, chyba już troszkę, zrezygnowanych dusz. W dniu 
obowiązek. Nie było osoby, która nie brałaby czynnego akademii na twarzach wszystkich malował się strach. Otuchy 
udziału w tym wydarzeniu. Założycielce koła teatralnego, dodawał nam promienny uśmiech Pani Justyny, którym 
polonistce Pani magister Justynie Milejskiej - Cień przypadło starała się ukryć zdenerwowanie. Najgorszy był moment,
jedno z bardzo ważnych zadań, a mianowicie przygotowanie w , którym musieliśmy wyjść na scenę przed tak licznie 
inscenizacji. Z tym wydarzeniem splotło się jeszcze jedno, zgromadzoną publicznością, wśród której znaleźli się 
także ważne dla koła teatralnego, “Gminny Przegląd kombatanci, którzy byli świadkami tych wydarzeń. Chcieliśmy 
Artystyczny ''. Na Panią Justynę spadł ogromny obowiązek, to zrobić dla nich, pokazać, że pamiętamy! Tym występem 
musiała przygotować nas do tych dwóch uroczystości. chcieliśmy także podziękować Pani Milejskiej - Cień za to, co 
Scenariusz został przygotowany o wiele wcześniej, było to dzięki niej osiągnęliśmy. Wszyscy wczuli się w rolę, 
bardzo trudne, ponieważ imię ,,Bohaterowie Wrześni” kojarzy zapomnieliśmy o publiczności, czuliśmy się tak jakbyśmy brali 
się ze smutkiem, wojną, bólem, łzami i właśnie to chcieliśmy udział w tych wydarzeniach. Występ się udał, zebraliśmy 
oddać podczas akademii. Odtworzyć wszystko tak, jak było gromkie brawa. Ta akademia wiele nas nauczyła. Teraz chyba 
naprawdę, przypomnieć Polakom, dzięki komu mieszkają nikt z nas biorących w niej udział nie przejdzie obojętnie 
w wolnym kraju. Sprawić, aby każdy zapamiętał ten występ na wobec wydarzeń z września 1939r.         +
końca życia i aby imię naszej szkoły nie było tylko pustymi 

Mamy Sekretarza Gminy
Bogusław Mielczarek

W dniu 27 czerwca 2006 roku Rada Gminy na mój wniosek powołała na 
stanowisko Sekretarza Gminy Panią Marzenę Żemejdę - Przeradę. Nasza Sekretarz ma 26 
lat. Pochodzi z Pieniek Szczepockich. Od kilku lat pracuje w Urzędzie Gminy na stanowisku 
księgowej. Jest redaktorem lokalnego pisma „Głos Gminy”. 

Jest magistrem administracji. Uczy się jednak nadal. Kończy filologię polską na 
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie a równocześnie rozpoczęła studia 
doktoranckie zna Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Projektowany 
temat rozprawy doktorskiej ma dotyczyć samorządu terytorialnego. 

Sekretarz Gminy to kierownicze stanowisko w Urzędzie. To osoba odpowiedzialna 
za sprawne funkcjonowanie Urzędu, za jego organizację i obsługę techniczno - prawną 
organów Gminy. 

Pierwszym wyzwaniem dla naszej Sekretarz będzie przeniesienie Urzędu do 
nowego lokalu przy ul. Kmicica 5 tak, by nie zakłócić obsługi obywateli. Przekonany jestem, 
że Pani Marzena poradzi sobie z tym zadaniem, jak i ze wszystkimi wyzwaniami związanymi 
z pracą na tym stanowisku. Życzymy powodzenia i samych sukcesów.            +

Reklama

lipiec / sierpień 2006






