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Źródło wiedzy o Twojej okolicy
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! Łęg
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! Widzów
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Modernizacja ul. Antoniowskiej w Widzowie

Budowa kanalizacji sanitarnej w Widzowie

Stara chlewnia RSP w nowej szacie

Montaż słupów ogłoszeniowych

Roboty na ul. Grabowskiej w Bogusławicach
Utwardzanie ul. Łąkowej w Widzowie
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Głos Gminy

Kółko graniaste ...
Bogusław Mielczarek

d jakiegoś czasu wszelkiego rodzaju afery stały się tak modne, że są wręcz środkiem 
promocji. No bo któż w Polsce słyszałby o Skierniewicach, gdyby tego miasta nie 
wypromowała lokalna afera. Komu do głowy przyszłoby, że prezydent największego O

mocarstwa nosi spodnie z suwakiem, gdyby tej okoliczności nie upubliczniono przy okazji 
stosownej afery. A ORLEN, a Rywin … Najwięcej „przekrętów”, czy tylko nie trafionych decyzji, 
bywa przy okazji prywatyzacji. O takich nieprawidłowościach ciągle donoszą media, promując 
przy okazji różne miejscowości czy instytucje.

Doczekaliśmy się i my. Wreszcie i na naszej łączce jakąś lokalną aferą zakwitło. A że 
trochę czasu minęło i żadne media nas nie promują - spróbujmy sami. Niedawno, rozeszła się 
w ieść ,  że  gm ina  sp rzeda ła  Punk t  Us ługowy  SKR w Kruszyn ie .  Wraz
z ostatnim spółdzielczym ciągnikiem, jedyny kombajn do tego dokładając. Nie będzie już komu 
świadczyć usług. A pieniądze poszły nie wiadomo gdzie. Kto to upoważnił gminę do takiej decyzji, 
do przekazania społecznego mienia w obce ręce, które nie tylko rolnictwo
z korzeniami wytrzebią ale i zlikwidują niedawno otwarty punkt sprzedaży gazu, kolejne miejsce 
pracy przy okazji redukując? Czemu to sprawy nie prowadzi jeszcze prokurator, a winnych nie 
postawiono w stan oskarżenia? - Takie to mniej więcej zarzuty wysunęła, właściwie chyba pod 
moim adresem, grupa mieszkańców z  Delegatem Walnego Zebrania SKR włącznie.

Nie ukrywam, że poczułem się zaskoczony, gdy informacja o tej „aferalnej” transakcji  
do mnie  dotarła. Przecież Gmina też korzystała z usług SKR. Punkt Usługowy świadczył nam 
doraźnie transport, od kilku lat zawieraliśmy umowy o zimowe utrzymanie dróg, grzecznościowo
i nieodpłatnie składowaliśmy na placu mieszankę piaskowo-solną, dreny itp. Rzeczywiście! Po 
kilku dniach otrzymaliśmy urzędowy odpis umowy notarialnej, z której wynikało, że ta 
zabudowana i korzystnie położona przy drodze powiatowej nieruchomość, została sprzedana 
mieszkance Częstochowy. Sprzedaży dokonał Zarząd SKR w Kłomnicach.

Ale jak mogło dojść do transakcji bez zgody najwyższego organu SKR jakim jest Walne 
Zgromadzenie Delegatów Tego przecież wymaga prawo spółdzielcze. I choć Urząd Gminy nie 
posiada uprawnień Komisji Śledczej, postanowiłem sprawę wyjaśnić na ile się da.
Od kilkunastu już lat zmieniły się prawne regulacje dotyczące własności. Nie ma już dawnej 
„własności społecznej” - jednego wspólnego worka. Powstała własność komunalna, której 
podmiotem jest gmina a państwu nic do niej. Ale jest też własność Skarbu Państwa, gdzie z kolei 
gmina nie ma nic do powiedzenia.

Uwłaszczone zostały spółdzielnie. Nieistniejąca już Rolnicza Spółdzielnia 
Produkcyjna posprzedawała swoje nieruchomości, otrzymane za darmo od Państwa. Do dziś nie 
wiadomo kto kupił niektóre obiekty, a tym bardziej za ile. GS sprzedała Bazę Obrotu Rolnego,
a ostatnio działkę po starym magazynie nawozowym w Kruszynie. Lubomirscy sprzedali Pałac. 
Co roku kilkadziesiąt osób sprzedaje i kupuje działki, grunty. I nikt się nie pyta Wójta czy mu 
pozwoli. Bo taka jest istota prawa własności. Właściciel może swoją rzeczą rozporządzać
a władzom państwowym czy samorządowym nic do tego.

W jednostkach samorządowych czy spółdzielczych o sprzedaży nieruchomości 
decyduje zawsze najwyższy organ statutowy: Rada Gminy, Walne Zebranie Członków czy Walny 
Zjazd Delegatów. To forma kontroli nad organami administrującymi mieniem.Gdyby tak Wójtowi  
przyszło do głowy sprzedać budynek Urzędu Gminy, Szkołę albo wodociąg  musiałby wcześniej 
uzyskać zgodę Rady Gminy, wyrażoną w specjalnej uchwale. Bez takiej uchwały notariusz po 
prostu nie spisze aktu i do transakcji nie dojdzie. Jak więc stało się to w SKR, gdzie podobno 
Delegaci o niczym nie wiedzą a do sprzedaży doszło?Cudów nie ma! Zarząd SKR przedłożył 
notariuszowi uchwałę nr 6/2002 Walnego Zgromadzenia Członków SKR z dnia 29 czerwca 2002 
r. upoważniającą Zarząd Spółdzielni do sprzedaży nieruchomości stanowiącej Punkt Usługowy

2w Kruszynie, będącą zabudowaną działką nr 440 o pow.6500 m . Uchwałę podjętą wówczas 
jednomyślnie.

Chcę wierzyć, że w chwili podejmowania uchwały o sprzedaży były jakieś racje. 
Przewodniczący Rady Gminy zaprosił panią Prezes SKR na Sesję. Transakcji nikt nie odwróci ale 
Radzie Gminy, mieszkańcom należy się jakieś wyjaśnienie. Dlaczego zdecydowano o sprzedaży 
właśnie tej Bazy a nie którejś z terenu Kłomnic? Jak zagospodarowane zostaną uzyskane ze 
sprzedaży środki? Jak w tej sytuacji wyglądać będzie obsługa terenu przez SKR?  Co z zimowym 
utrzymaniem dróg?Pani Prezes z zaproszenia nie skorzystała. 

A  Delegaci na Walny Zjazd, których lokalna społeczność wybrała do pilnowania 
swoich spraw w SKR? No cóż! Podnieśli w głosowaniu rękę. Mieli prawo dysponowania 
spółdzielczym majątkiem. Pewnie były jakieś powody uzasadniające taką decyzję. Ale i wtedy,
a tym bardziej teraz trzeba je zainteresowanym przedstawić, uzasadnić swoje stanowisko. 
Milczenie, a zwłaszcza gromkie:„łapaj złodzieja” problemu nie załatwi. Może kiedyś bywało 
inaczej i różne rzeczy uchodziły. Ale dziś, mandat społecznego zaufania to wielka 
odpowiedzialność. Głównie przed ludźmi, którzy nas wybrali. Umieć dostrzec interes społeczny, 
prezentować go tam gdzie zapadają decyzje, przekonywać innych, wspierać tych, którzy chcą go 
realizować a wreszcie przyjąć odpowiedzialność za swoje działanie. O tym trzeba pamiętać 
podejmując jakiekolwiek społeczne obowiązki.                                                                    +



Rada Gminy obraduje
Grażyna Olczyk

W dniu 25 listopada br. odbyła się XXII Sesja Rady Gminy, w której porządku m.in. znalazły się następujące 
sprawy:
!ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 
obowiązki  o różnym tygodniowym wymiarze godzin  (uchwała nr XXII/121/05),
!regulamin przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokość, zasady przyznawania
i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
gminę Kruszyna w roku 2006  (uchwała nr XXII/122/05),
!zmiany do budżetu gminy Kruszyna na 2005 rok w zakresie dotyczącym wieloletniego programu inwestycyjnego  
(uchwała nr XXII/123/05), 
!określenie stawek podatku od nieruchomości na 2006r. (uchwała nr XXII/126/05),
!stawki podatku od środków transportowych (uchwała nr XXII/127/05),
!ustalenie wysokości opłat za wodę pobieraną z wodociągu i opłat za ścieki  (uchwała nr XXII/128/05),
!tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej  
(uchwała nr XXII/129/05),
!zmiana Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kruszyna
(uchwała nr XXII/130/05),
!utrzymanie Placówki Zamiejscowej w Częstochowie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 (uchwała nr XXII/131/05).

Stawki podatku od nieruchomości Rada pozostawiła na ubiegłorocznym poziomie, obniżając nawet podatek 
2  2 przypadający od budynków zajętych na działalność gospodarczą z 16 zł/1 m do 15 zł/1 m . Kształtują się one 

2następująco: od gruntów: - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,62 zł/1m , - pozostałych
2 2 0,12 zł/1m  - od budynków lub ich części: - mieszkalnych - 0,51 zł/1m , związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  
2 2 215,00 zł/1m , rekreacji indywidualnej, letniskowych i mieszkalno - letniskowych - 5,20 zł/1m , pozostałych - 3,00 zł/1m ,  

od budowli - 2% ich wartości. Wprowadzono dodatkową ulgę podatkową dla budynków zakupionych na cele 
działalności gospodarczej i poddanych remontowi. Nadmienić należy, że podatek rolny będzie w roku 2006 znacznie 
niższy niż obecnie, co wynika z obniżonej ceny żyta. 

Od 21 grudnia br. zacznie obowiązywać nowa taryfa za wodę i ścieki. Cena wody wzrośnie z 1,85
3do 2 zł za 1 m . Ponadto wprowadzona zostanie opłata wodomierzowa w wysokości 2,50 zł na kwartał. Cena ścieków 

odprowadzanych kanałem - 2,20 zł pozostanie bez zmian a do takiej samej wysokości podniesiono opłatę za ścieki 
dowożone do oczyszczalni beczkowozem.

Pełny tekst uchwał na stronie internetowej www.bip.kruszyna.com                                                                          +
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z czego 827.127 zł to dotacja z programu SAPARDSprawozdanie Wójta
a 873.544 zł środki budżetu gminy i wpłaty 

z działalności międzysesyjnej mieszkańców. W dniu 10.10.2005r. gmina uzyskała 
Grażyna Olczyk pozwolenie na użytkowanie kanalizacji.

!przygotowany zastał kolejny projekt zadania 
Podobnie jak na każdej sesji, Wójt Gminy kanalizacyjnego. Obejmie Osiedle Widzów i część 

złożył sprawozdanie o swojej działalności w okresie Teklinowa. W zakres wchodzi 3.913 m kanału,
międzysesyjnym. A oto niektóre kwestie wynotowane 103 przyłącza, 1 przejście pod torami PKP oraz jedna 
ze sprawozdania Wójta: przepompownia ścieków.  Realizacja uzależniona od 
!wydanych zostało 5 zarządzeń Wójta zmieniających przyznania pomocy z Norweskiego Mechanizmu 
budżet gminy. Do budżetu wprowadzone zostały F i n a n s o w e g o  i  E u r o p e j s k i e g o  O b s z a r u  
dotacje otrzymane z : Gospodarczego, gdzie gmina wystąpiła z wnioskiem 
>budżetu Wojewody Śląskiego na cele pomocy o dofinansowanie tego zadania.

społecznej w kwocie: 68.748 zł, !opracowane zostały dwa projekty techniczne na 
>K r a j o w e g o  B i u r a  Wy b o r c z e g o  n a  c e l e  rozbudowę sieci wodociągowej: w Widzowie

przeprowadzenia wyborów: do Sejmu i Senatu (ul. Łąkowa) 80 m sieci zakończonej hydrantem ppoż. 
- 10.087 zł oraz Prezydenta RP -  16.038 zł, oraz w Kijowie - 500 m sieci, 30 szt. przyłączy 
>Ministerstwa Kultury  - 7.600 zł. wodociągowych, 5 szt. podziemnych hydrantów 

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy ppoż.. Realizacja uzależniona będzie od partycypacji 
wzrósł do 9.345.351 zł po stronie dochodów oraz do finansowej zainteresowanych rozbudową.
9.426.596 zł po stronie wydatków. !przygotowany i ogłoszony został przetarg na 
!zakończona została budowa kanalizacji sanitarnej adaptację budynku starej szkoły w Kruszynie na cele 
w Widzowie a w dniu 26 września podpisano protokół administracyjne. Rozstrzygnięcie ma nastąpić
odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji tej 6 grudnia. W zmodernizowanym budynku powstanie 

2inwestycji. Wartość zadania wyniosła 1.700 672 zł, 814 m  powierzchni biurowej dla potrzeb Urzędu 
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Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej, Biblioteki 6 nagrobków. Prace wartości 1.000 zł wykonała 
i Banku Spółdzielczego. Zadanie zostanie wsparte miejscowa firma NAGRO-BET.

!dotacją Urzędu Marszałkowskiego w kwocie w połowie października zorganizowano spotkania
450 tys. zł. z przedstawicielami poszczególnych wsi w sprawie 
!Uzyskano przedłużenie na 20 lat pozwolenia wodno- konsultacji planu urządzeniowo-rolnego. W trakcie 
prawnego na pobór wody dla wodociągu gminnego konsultacji określono potrzeby inwestycyjne
z ujęcia w Kruszynie. W celu wyeliminowania w zakresie dróg transportu rolnego i odbudowy 
azotanów, występujących w wodzie z ujęcia urządzeń melioracyjnych. Plan opracowuje 
w Kruszynie, dokonano wstępnej oceny przydatności Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych. 
dla wodociągu studni komunalnej w Lgocie Małej. Wyłożenie projektu do publicznego wglądu nastąpi 
Przeprowadzone będzie jeszcze pompowanie prawdopodobnie w marcu przyszłego roku.

!sprawdzające ustaloną wcześniej wydajność. Jeśli zorganizowane zostało posiedzenie Komisji 
próby i badania wypadną pomyślnie  Urząd Gminy Urbanistyczno-Architektonicznej, na którym 
przystąpi do prac zmierzających do włączenia tej przeanalizowano projekty planów zagospodarowania 
studni do sieci w roku 2007. przestrzennego dla Bogusławic, Bab, Jackowa, Lgoty 
!wykonane zostało odrestaurowanie nawierzchni Małej, Teklinowa, Pieniek Szczepockich, Widzowa
n a j g o r s z e g o  o d c i n k a  u l .  G r a b o w s k i e j i Widzówka. Na kolejnym  omówione zostaną projekty 
w  B o g u s ł a w i c a c h  -  4 0 0 m .  Wy k o n a w c ą  planów dla Łęgu, Kijowa i Kruszyny oraz opracowania 
powierzchniowego utrwalenia było Przedsiębiorstwo towarzyszące dla Bogusławic, Pieniek i Widzówka.

!Wielobranżowe BUDIM-2 z Olesna. Koszt robót  w dniach 19.10. - 17.11.br. przeprowadzone zostały 
21.584 zł. rozmowy z mieszkańcami wsi Widzów zalegającymi
!wykonany został remont ul. Antoniowskiej z wpłatami z tytułu partycypacji w kosztach budowy 
w Widzowie dł. 1.363 m. Rozkopaną po kanalizacji kanalizacji. 6. właścicieli nieruchomości odmówiło 
nawierzchnię żużlową wzmocniono tłuczniem, współudziału w tej inwestycji, mimo że wykonano im 
pokryto warstwą frezu asfaltowego i utrwalono przyłącza. W stosunku do tych osób podjęte będą 
emulsją asfaltową. Roboty wykonał DROG-BUD stosowne działania  prawne.

!z Częstochowy za kwotę 202.783 zł. Koszt zakupu przeprowadzono kontrolę wskazań wodomierzy
znaków drogowych wyniósł 1.178 zł. u 68. wytypowanych odbiorców. W 5. przypadkach 
!utwardzono frezem asfaltowym odcinek ul. Mokrej stwierdzono brak plomb na wodomierzu. Ogólnie 
i ul. Spacerowej w Widzowie. Koszt  7.634 zł. nieprawidłowości nie stwierdzono.
! !gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z „Programu w związku z zawieszeniem  kursu autobusu PKS do 
łagodzen ia  w reg ion ie  ś ląsk im sku tków Łęgu, od dnia 2 listopada br. uruchomiony został 
restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla dowóz dzieci do szkoły. Wybrana została oferta PHU 
kamiennego” przebudowy drogi  Kruszyna „Jaś” z Częstochowy za cenę 5,19 zł za 1 km.

!- Bogusławice - DK1. Zadanie ma objąć 2054 m drogi, dokonano  ko rek ty  wymia ru  poda tku  od  
przepusty i  odwodnienie. Dotyczy części nieruchomości wprowadzając do ewidencji 
ul. Kościuszki w Kruszynie oraz ul. Kruszyńskiej podatkowej 92 zmiany wynikające z przeprowadzonej 
i ul. Grabowskiej w Bogusławicach. w br. przez Starostwo Powiatowe weryfikacji użytków 
!dokonano wymiany kotła węglowego w budynku w obrębach Bogusławice, Łęg i Kijów.

!Ośrodka Zdrowia w Kruszynie. Koszt  14 892 zł, w tym rozpatrzono wnioski o wypłatę stypendiów szkolnych, 
dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi wydając 81 decyzji pozytywnych i 11 decyzji 
Polskiej. odmownych. Kwota udzielonej pomocy - 24.315 zł. 
!w ramach przygotowań do zimy zawarto umowy Rozdzielono także dodatkowe środki otrzymane na 
z p. Śpiewakiem z Teklinowa i p. Wasielem z Lgoty M. ten cel w wysokości 16.048 zł.

!na odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi. Tradycyjnie do od 1 września br. GOPS przejął wypłatę świadczeń 
akcji przystąpi OSP Kruszyna. Zamówiono także rodzinnych z KRUS, ZUS i zakładów pracy 
dodatkowy pług, który zamontowany będzie na zatrudniających do 20 pracowników. Miesięcznie 
samochodzie OSP Bogusławice. dokonuje wypłat dla 410 rodzin  a wartość świadczeń 
!wykonane zostały drobne prace remontowe grobów przekazanych wynosi 110 tys. zł.                                 +
wojennych na cmentarzu w Kruszynie. Naprawiono

ReklamaReklama
P.H.U. REMIX
Stacja AUTO-GAZ
(Plac byłego SKR)
ul. Sobieskiego 9
42-282 Kruszyna

Oferuje:
• gaz LPG
• wymianę i sprzedaż butli gazowych
• promocyjną cenę gazu dla firm 
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uzależnione od przepisów i od środków finansowych, Formy przeciwdziałania bezrobociu 
jakimi dysponuje PUP.

I tak ilość osób, które skorzystały z oferty PUPw gminie
i Urzędu Gminy tylko w 2005 roku przedstawia się Ewelina Kokot
następująco: Urząd Gminy: staż - 3 os., prace 
interwencyjne  - 3 os., przygotowanie zawodoweWspółpracując z Powiatowym Urzędem Pracy 
-  4 os.; GOPS: staż - 1 os., prace interwencyjne - 1 os., w Częstochowie od kilku lat stosujemy aktywną formę 
roboty publiczne - 6 os., GBP: staż - 1 os., Gimnazjum przeciwdziałania bezrobociu, jakimi są: staże, 
Kruszyna: staż - 1 os., przygotowanie zawodowe - 1 os., przygotowanie zawodowe, prace interwencyjne, roboty 
Gimnazjum Widzów: staż - 1 os., przygotowanie publiczne. 
zawodowe - 1 os. Przedszkole Kruszyna: staż - 2 os., Dwie pierwsze formy odbywają się na 
przygotowanie zawodowe - 1 os. .Łącznie 26 osóbpodstawie umowy zawartej przez PUP z pracodawcą, 
z terenu gminy uzyskało źródło utrzymania, choć tylko który zyskuje pracownika bez konieczności 
na krótki okres.nawiązywania z nim stosunku pracy i bez kosztów, bo 

Zachęcamy innych pracodawców do PUP w całości je finansuje. Takiemu pracownikowi w 
współpracy z PUP. Nie tylko urzędy gmin i gminne trakcie odbywania stażu lub przygotowania 
jednostki organizacyjne mogą korzystać z takich form zawodowego przysługuje stypendium w wysokości 
pomocy przy zatrudnianiu pracowników, ale także 100% zasiłku podstawowego dla bezrobotnych, od 
większość pracodawców nie będących w stanie którego PUP ustala i opłaca składkę na ubezpieczenie 
likwidacji lub upadłości i spełniających wymagania emerytalne, rentowe i wypadkowe. 
przedstawione w ustawie o promocji zatrudnieniaW przypadku prac interwencyjnych i robót PUP 
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 99, poz. w części refunduje koszty wynagrodzeń zatrudnionego 
1001 z późn. zm.). W ten sposób można, przy niskich pracownika.
nakładach f inansowych, zyskać pracownikaCzas trwania takich umów jest raczej krótki
i przyczynić się do zmniejszenia bezrobocia w Gminie. +i zazwyczaj nie przekracza 6 m-cy, choć jest to 

dziecko ukończyło 18 lat i kontynuuje naukę, Świadczenia rodzinne po 1 września 
zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego lub 
nakaz płatniczy. 2005r.

W przypadku, gdy osoba ubiega się o dodatek z Część 1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do niego
tytułu urlopu wychowawczego do wniosku dołącza się: Iwona Organka
zaświadczenie pracodawcy potwierdzające co najmniej 
sześciomiesięczny okres zatrudnienia przed Od 1 września 2005 roku do 31 sierpnia 2006
uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, zgodę o prawie do zasiłku rodzinnego decyduje średni, 
na udzielenie urlopu oraz okres na jaki został miesięczny dochód na osobę w rodzinie w poprzednim 
przyznany, zaświadczenie ZUS potwierdzające roku. Limitem wciąż jest 504 zł na osobę lub 583 zł, gdy 
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. Do ustalenia 
ubezpieczeń społecznych. dochodu rodziny niezbędnym dokumentem jest 

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zaświadczenie z urzędu skarbowego wszystkich 
niego  przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo pełnoletnich członków rodziny. 
opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi Ponadto do wniosku należy dołączyć: 
faktycznemu dziecka, osobie uczącej się (-oznacza to kserokopię dowodu osobistego osoby wnioskującej o 
osobę pełnoletnią uczącą się, nie pozostającą na zasiłek, kserokopie lub oryginały: aktu urodzenia 
utrzymaniu rodziców, w związku z ich śmiercią lubdziecka,  orzeczenie o n iepełnosprawności
z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, (gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne), 
jeżeli wyrok sądu zasądzający dla niej alimenty został zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej, gdy 
wydany przed osiągnięciem przez nią pełnoletności). 

Wapnowanie gleb zakończone
Joanna Normont

30 listopada 2005 roku w kasie Urzędu Gminy wypłacona została dotacja z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dotacja przysługiwała rolnikom, którzy posiadali ważne 
badania prób gleb (pH poniżej 5,5) oraz zakupili wapno nawozowe. 

Dotację otrzymało 47. rolników z naszej Gminy. Łączna kwota dotacji to 63.702,52 zł. Rolnicy zwapnowali 
619,10 ha użytków rolnych nabywając 1857,28 ton wapna nawozowego z zachowaniem maksymalnej dawki 3 Mg
na 1ha. Niektórzy skorzystali również z dofinansowania do wykonania badań prób gleb. Środki te  w kwocie 1.431,00 zł 
były wypłacone z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.       

Dofinansowanie do 1 próby w wysokości 3,50 zł przysługiwało każdemu rolnikowi, który przebadał glebę. 
Łącznie zebrano 409 prób od 60 rolników.                                                                                                                                  +
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Uczniowie kl. III Gimnazjum w Kruszynie

Zasiłek rodzinny nie przysługuje osobie samotnie −samotnego wychowywania dziecka, na które nie ma 
wychowującej dziecko, jeżeli nie zostało zasądzone możliwości zasądzenia alimentów - dodatek 
świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od przysługuje w wysokości 170 zł miesięcznie na 
drugiego z rodziców. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy dziecko, nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci, a na 
osobie samotnie wychowującej dziecko nie zasądzono dziecko niepełnosprawne 250 zł, nie więcej niż 500 zł 
świadczenia alimentacyjnego z powodu: śmierci na wszystkie dzieci. W przypadku, gdy dochód rodziny 
drugiego z rodziców, ojciec dziecka jest nieznany, nie przekracza kwoty 252 zł lub 291,50 zł na osobę, 
powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego kwotę dodatku zwiększa się o 50 zł na dziecko, nie 
od drugiego z rodziców zostało oddalone. Zasiłek więcej jednak niż o 100 zł na wszystkie dzieci
rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18. w rodzinie,
roku życia lub 21., gdy uczy się w szkole (ale nie −wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
w szkole wyższej, w rozumieniu przepisów - dodatek przysługuje w wysokości 50 zł miesięcznie 
o szkolnictwie wyższym) albo 24., jeśli kontynuuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku 
naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się rodzinnego,
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu −kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego  
niepełnosprawności. 50 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5.  roku życia, 

W okresie zasiłkowym od 1 września 2005r. 70 zł w wieku powyżej 5. roku życia do 24. roku życia,
do 31 sierpnia 2006r. osoba mająca ustalone na −rozpoczęcia roku szkolnego - jednorazowo
dany okres zasiłkowy prawo do świadczeń - w wysokości 90 zł na dziecko,
rodzinnych, z wyjątkiem zasiłku pielęgnacyjnego, −podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 
przedkłada dodatkowo, w terminie do 15 marca 

zamieszkania. Dodatek ten przysługuje w związku
2006r. oświadczenie o wysokości dochodów 

z zamieszkaniem w internacie, bursie, stancji przez 
członków rodziny uzyskanych w 2005r. (Druk 

dziecko uczące się w szkole ponadgimnazjalnej lub 
wypełniamy na podstawie PIT-ów otrzymywanych

artystycznej, a także w szkole podstawowej lub 
z zakładu pracy, ZUS, KRUS itp.)

gimnazjum w przypadku dziecka niepełnosprawnego 
Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi 43 zł na 

w wysokości 80 zł albo w związku z dojazdem do 
pierwsze i drugie dziecko, 53 zł na trzecie, zaś 66 zł na 

szkoły ponadgimnazjalnej w wysokości 40 zł.
czwarte i kolejne. Do zasiłku rodzinnego przysługują 

Każdy z tych dodatków przysługuje przez 10 
dodatki z tytułu:

miesięcy w roku, czyli przez okres trwania roku 
−urodzenia dziecka - jednorazowo - w wysokości 500 zł szkolnego (od września do października).
na każde urodzone dziecko, W następnym numerze Głosu Gminy ukażą się 

−opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu informacje dotyczące zasiłku i świadczenia 
wychowawczego -  400 zł miesięcznie, pielęgnacyjnego.                                                                +

Dlaczego sprzedano „Kółko”?
(Na podstawie rozmowy z prezes SKR w Kłomnicach  z p. Bożeną Łukasik.)
Marzena Żemejda-Przerada

-Decyzja o sprzedaży Punktu Usługowego SKR w Kruszynie zapadła trzy lata temu uchwałą Walnego 
Zgromadzenia Delegatów SKR z dnia 29.06.2002r. Zbycia dokonano by wcześniej, ale nie było potencjalnego 
nabywcy chcącego kupić „Kółko” w Kruszynie. Sprzedaż motywowana była trudną sytuacją finansową SKR - u. Aby ją 
poprawić zdecydowano się także na sprzedaż budynku biurowego w Kłomnicach. - powiedziała prezes SKR
- p. Bożena Łukasik. Faktem jest, że SKR grozi w niedługim czasie upadłość a Punkt w Kruszynie od wielu lat był 
jednym z najbardziej deficytowych. Obecnie funkcjonują trzy Punkty Usługowe SKR w: Konarach, Rzekach
i Bartkowicach.

Rolnicy z terenu gminy Kruszyna mają zapewnioną obsługę świadczoną przez Punkt w Konarach
- tel. 34 3281585. Punkt ten świadczy również usługi w zakresie wywożenia ścieków.                                                         +
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zaangażowanie w tworzenie oraz o dofinansowanie projektu w „Razem na wyżyny”
realizację lokalnych strategii rozwoju ramach schematu I „Pilotażowego 

Joanna Normont obszarów wiejskich. Programu LEADER+”. Celem 
Na terenie naszej Gminy schematu  I  j es t  tworzen ie  

Pilotażowy Program Leader o programie Leader+ po raz  Lokalnych Grup Działania (LGD) 
+” w ramach Sektorowego Programu pierwszy usłyszeliśmy w lipcu 2004 r. oraz dokonanie, z inicjatywy 
Operacyjnego „Restrukturyzacja Od tego czasu wiele się zmieniło: środowisk lokalnych, analizy 
i  m o d e r n i z a c j a  s e k t o r a  

!29 października 2004 roku  została możliwości rozwojowych terenów 
żywnośc iowego oraz  rozwój  podjęta uchwała Rady Gminy wiejskich i opracowanie na tej 
obszarów wiejskich 2004-2006” ma Kruszyna w sprawie przystąpienia podstawie Zintegrowanej Strategii 
na celu pobudzenie aktywności do porozumienia gmin w celu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
ś r o d o w i s k  l o k a l n y c h  i  i c h  opracowania i złożenia wniosku ( Z S R O W ) .  D l a t e g o  t e ż  

Grudzień 2005
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organizowane będą szkolenia umowa na finansowanie realizacji poz.177 z późn. zm.). 
!informacyjne i doradcze, służące projektu „Razem na wyżyny”.  Z dniem 23 listopada rozpoczął się 

!zaangażowaniu mieszkańców w dniu 7 listopada 2005 roku  cykl szkoleń informacyjnych dla 
w proces  przygotowywan ia  pomiędzy Gminą Mykanów,  mieszkańców gmin: Kłomnice, 
koncepcji  rozwoju obszarów działającą w imieniu wszystkich Kruszyna, Miedźno, Mykanów
wiejskich i tworzenia partnerstw zainteresowanych gmin  a firmą i Rędziny. W dniu 17.02.2006r.
publiczno - prywatnych. PolSpa SGB Consulting sp. z o.o. w gimnazjum w Kruszynie odbędą 
!9 listopada 2004 roku pomiędzy z Poznania nastąpiło podpisanie się: seminarium konsultacyjne
gminami: Kłomnice, Kruszyna, umowy na opracowanie ZSROW z mieszkańcami o projekcie 
Miedźno, Mykanów i Rędziny dla obszaru gmin: Mykanów, ZSROW o godz. 14.00 oraz 
z a w a r t a  z o s t a ł a  u m o w a Miedźno, Kłomnice Kruszyna szkolenie dla LGD z zakresu 
o współfinansowanie projektu i  R ę d z i n y  p o p r z e d z o n e  z a r z ą d z a n i a  o r g a n i z a c j ą ,  
„Razem na wyżyny”. Każda z gmin p r z e p r o w a d z e n i e m  a n a l i z ,  zarządzania projektami, zagadnień 
zobowiązała się do przekazania konkursów, warsztatów, szkoleń rozwoju lokalnego, zarządzania 
określonej kwoty z przeznaczeniem i  kon ferenc j i .  Ofer ta  f i rmy finansami LGD i promocji obszaru
na realizację zadań wynikających realizującej projekt została wybrana o godz. 16.15. Akcja informacyjna
z planu realizacji projektu na jako najkorzystniejsza, w wyniku o projekcie “Razem na wyżyny” 
terenach gmin. przeprowadzonego przetargu trwać będzie przez cały okres jego 
!31 sierpnia 2005 roku w siedzibie n ieog ran i czonego ,  zgodn ie realizacji. Więcej informacji można 
Fundacji Programów Pomocy dla z ustawą Prawo Zamówień uzyskać na stronie internetowej 
Rolnictwa podpisana została Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, www.razemnawyzyny.pl                  +
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Jak usunąć azbest z dachu?
Marcin Tarnowski

Przeprowadzając remont lub modernizację budynku zawierającego materiały z zawartością azbestu,
(nie jest to tylko eternit, lecz również materiały izolacyjne i konstrukcyjne np. suprema) trzeba wiedzieć że zgodnie
z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi demontaż, transport oraz utylizację materiałów azbestowych musi 
wykonać firma posiadająca stosowne uprawnienia. 

Decyzję Starosty Częstochowskiego zatwierdzającą plan gospodarki odpadami niebezpiecznymi
( w tym azbestu ), uprawniającą do tego typu działalności, posiada szereg firm z terenu całej Polski. Z firm mających 
siedzibę na terenie naszego powiatu są to m.in.:
- Pracownia Usług Instalacyjno - Budowlanych INSTALBUD, M.A. Zagrabscy, ul. Wawelska 10a, Częstochowa,
- Zakład Towarowo  Budowlany Władysław Wójcik, ul. Osterwy 14/16, Częstochowa

Pełny wykaz firm oraz więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Kruszyna -  pok. nr 10,
tel. 034 3202003 wew. 30.

Korzystając z usług uprawnionych firm nie mamy problemu z odpadem niebezpiecznym, a ponadto 
oszczędzamy zdrowie swoje i swojej rodziny, które jest droższe niż usługi wyspecjalizowanej firmy remontowej.           +

  Andrzej Dyksy       Widzów ul.   

NISKIE CENY !!!   

WULKANIZACJA SKŁAD BUDOWLANY
-KOMPUTEROWE WYWAŻANIE -CEMENT, -PAPY, -ART. MEBLOWE,
 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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Koło o planowanym zbiorze najpóźniej na 7 dni przed jego Odszkodowania łowieckie 
dokonaniem.

Marcin Tarnowski
[Koło wyznacza termin ostatecznego szacowania najpóźniej 

na dzień przed zbiorami.
Tematyka  odszkodowań łowieckich jest problemem 

[ z każdego szacowania sporządza się protokół, który 
dość palącym na terenie naszej rolniczej gminy, więc za podpisują uczestnicy szacowania . Jeśli nie zgadzamy się z 
celowe wydało się przybliżenie rolnikom procedury jego treścią to odmawiamy jego podpisania wpisując 
szacowania szkód w uprawach, oraz innych związanych z tym jednocześnie powód odmowy. Wszystkie obliczenia
zagadnień. i ustalenia powinny być wpisane do protokołu od razu na 

Podstawową sprawą jest to kto ma wypłacać miejscu oględzin. Jeśli jakaś rubryka nas nie dotyczy 
odszkodowanie za konkretne szkody. I tak: żądamy jej wykreślenia lub wpisania w niej „nie dotyczy” . 
>w przypadku szkód wyrządzonych w uprawach i płodach Możemy też żądać wpisania do protokołu naszych uwag

rolnych przez dziki, jelenie, daniele i sarny oraz przy i szacujący musi je wpisać.
wykonywaniu polowania wypłacającym jest Koło Łowieckie, 

[w przypadku, jeśli szkoda wystąpi krótko przed terminem 
które dzierżawi obwód, zbioru to szacowanie wstępne jest jednocześnie 
> za szkody wyrządzone przez zwierzęta pod ochroną ostatecznym. Natomiast jeśli szkoda występuje wielokrotnie 

gatunkową takie jak: wilki, rysie, niedźwiedzie oraz  bobry w czasie sezonu wegetacyjnego i przy szacowaniu 
 i zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną np. łosie ostatecznym mogłaby nie być widoczna, szacowanie 
wypłaca do końca roku Wojewoda a w roku przyszłym wstępne wykonuje się wielokrotnie.
Zarząd Województwa.

[ rozmiar szkody oblicza się mnożąc wielkość obszaru 
Warto wiedzieć również kiedy odszkodowanie nie uszkodzonego przez procent jej zniszczenia i przez wielkość 

przysługuje a mianowicie: plonu. Za cenę płodu rolnego przyjmuję się cenę tego 
> gdy uprawa została zebrana później niż 14 dni po terminie artykułu w skupie, zaś gdy skup nie jest prowadzony to cenę 

przyjętym przez Wojewodę, jako termin zakończenia rynkową na naszym terenie. Wysokość odszkodowania 
zbiorów danej uprawy, pomniejsza się o nieponiesione koszty (np. transport, 
>wówczas gdy, rolnik nie zgodził się na budowę urządzeń lub przechowywanie). 

wykonywanie zabiegów odstraszających zwierzynę, 
[ jeśli przy ostatecznym szacowaniu okaże się, że uprawa 

> jeśli szkody nie przekraczają wartości 100 kg żyta na nadaje się tylko do zaorania to wysokość odszkodowania 
1 ha uprawy ( jeśli uprawa ma 0,5 ha wartość ta maleje do 50 zależy od terminu powstania szkody i wypłacany jest tylko 
kg ), procent kwoty oszacowanej w poprzednim punkcie,
> kiedy uprawy były założone z rażącym naruszeniem zasad a mianowicie: do 15 kwietnia - 25 %, od 16 kwietnia do 20 

agrotechnicznych. maja  40 %, od 21 maja do 10 czerwca  60 %,  od 11 czerwca  
Procedura uzyskiwania szkód  wygląda następująco: 85 %.
[ stwierdzamy szkodę i jeśli przekracza ona minimalną 

[ na łąkach i pastwiskach szkoda jest liczona jako  suma 
wartość szkody, to zgłaszamy ją (koniecznie na piśmie, kosztów zabiegów agrotechnicznych pozwalających na 
dobrze widziane jest potwierdzenie odbioru) uprawnionemu przywrócenie do stanu sprzed wystąpienia szkody, 
przedstawicielowi Koła Łowieckiego w terminie 7 dni od daty mieszanki traw oraz wartość straconej trawy lub siana.
wystąpienia szkody (o tym jakie koło dzierżawi obwód oraz 

[ jeśli strony dojdą do porozumienia Koło musi wypłacić 
kto jest jego przedstawicielem można dowiedzieć się odszkodowanie nie później niż w ciągu miesiąca od 
w Urzędzie  Gminy - pok. nr 10, tel. 0343202003 wew.30). szacowania, a w przypadku zwłoki powinno doliczyć 
[Koło jest zobowiązane przeprowadzić wstępne szacowanie ustawowe odsetki.

szkody w terminie 7 dni od daty jej zgłoszenia, 
[ jeśli strony nie zgadzają się z ustaleniami mogą wystąpić

powiadamiając poszkodowanego o terminie szacowania o mediację w celu polubownego rozstrzygnięcia do Wójta 
odpowiednio wcześniej, aby mógł uczestniczyć osobiście Gminy, a jeśli i to nie przyniesie rozstrzygnięcia pozostaje 
w szacowaniu lub wyznaczyć pełnomocnika (na piśmie). droga sądowa.
Można też żądać obecności przedstawiciela Izby Rolniczej 

[w sądzie będziemy mieć szansę wyłącznie wtedy, gdy 
w szacowaniu. zachowamy wszystkie procedury, a Koło je złamie lub 
[ jeśli zgłosimy prawidłowo szkody a Koło w terminie 7 dni nie wyliczy wartość szkody wg zaniżonych wskaźników. 

przeprowadzi szacowania to możemy powołać Pragnąc uniknąć zaognień na linii rolnik - Koło 
rzeczoznawcę, który oszacuje szkody. Koszty Łowieckie warto przestrzegać powyższych procedur, 
rzeczoznawcy powinno zapłacić Koło. ponieważ tak ziemia rolna, jak i zwierzyna na niej występująca 
[ jeżel i  mimo zawiadomienia odmówimy udziału stanowi element natury objęty gospodarką człowieka rolną lub 

w oględzinach to szacowanie będzie ważne. łowiecką, które z natury rzeczy powinny się uzupełniać.
[ po tym etapie, w zależności od uzgodnień pomiędzy Warto wiedzieć również że Koła Łowieckie powinny 

stronami, wypłaca się odszkodowanie lub sprawę odracza współpracować z rolnikami w celu zminimalizowania szkód 
się celem dokonania szacowania ostatecznego przed łowieck ich  np .  poprzez  dos tarczan ie  ś rodków 
zbiorami. odstraszających zwierzynę w miejscach, gdzie jest to 
[w celu dokonania szacowania ostatecznego rolnik informuje uzasadnione.                                                                         +

Nowe uregulowania przy produkcji pasz
Zbigniew Ociepa

Wszyscy rolnicy mający zamiar prowadzić  działalność w zakresie produkcji, przetwarzania, przechowywania, transportu 
i dystrybucji pasz od dnia 1 stycznia 2006r. zobowiązani są złożyć pisemny wniosek do Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Częstochowie w terminie do 31.12.2005r. Obowiązek ten dotyczy także rolników wytwarzających produkty, które mogą być 
stosowane w żywieniu zwierząt. Wniosek można otrzymać w Urzędzie Gminy, u sołtysów lub na stronie internetowej: 
www.kruszyna.com W praktyce oznacza to, że rolnicy, którzy nie złożą w/w wniosku będą mieć trudności w zbyciu swojego 
produktu. Dodatkowych informacji udziela Z. Ociepa: w pn. - w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie,
ul. Radomska 2 - tel. 0343627254 lub we wt. w Urzędzie Gminy Kruszyna - tel. 0343202003.
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Są ludzie, którym ordery
przynoszą zaszczyt

i ludzie, którzy przynoszą
zaszczyt orderom.

Soren Kierkegaard
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Dlaczego musi wzrastać cena wody?
Marzena Żemejda-Przerada

Na tak postawione pytanie odpowiedź jest 
prosta: bo rosną koszty jej dostarczania. Dotychczas 
obowiązywała cena ustalona w 2002 roku w wysokości 

31,85 zł brutto za 1 m . Rada Gminy zatwierdziła nową 
cenę - obowiązującą od 21 grudnia 2005r. - 2 zł brutto za 

31 m  oraz wprowadziła opłatę od każdego wodomierza
w wysokości 2,50 zł na kwartał. 

Jakie elementy mają wpływ na cenę wody? 
Mianowicie: cena 1 KWh energii elektrycznej, będąca 
podstawowym elementem cenotwórczym, która wzrosła 
z 0,4678 zł w 2002r. do 0,4735 zł obecnie, a na przyszły 
rok, w którym nowa cena ma obowiązywać zakłada się 
dalszy jej wzrost. Dalej wymienić należy opłatę za pobór 
wód podziemnych, którą obowiązani jesteśmy płacić do 
Urzędu Marszałkowskiego. Od opłat za pobieraną wodę 
z wodociągu odprowadzany jest podatek VAT - 7%, 
dlatego do budżetu gminy nie trafia cała kwota za 
dostarczoną wodę. Przepisy nakładają na eksploatora 
wodociągu obowiązek systematycznej legalizacji bądź 
wymiany wodomierzy. A nasz wodociąg przecież 
starzeje się. Nie tylko wodomierze wymagają wymiany. 
Rośnie awaryjność sieci.

A jak wyglądają opłaty za wodę u naszych 
sąsiadów? W Kłomnicach w br. obowiązuje cena 1,90 

3zł/1 m . Cena ta utrzymuje się od 2002 roku.
3W Mykanowie i Rędzinach - 1m  wody pobranej

z wodociągu kosztuje 2,36 zł.
Z naszych kalkulacji wynika jedno: Urząd Gminy 

nie zarabia na prowadzeniu wodociągu. Woda stale jest 
sprzedawana poniżej kosztów. Okresowe, tudzież 
bardzo umiarkowane, podwyżki mają na celu 
zmniejszenie stale rosnącego deficytu.                            +

przez Radę Gminy w 1998 roku Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kruszyna. Do końca 
listopada br. takiego przyłączenia dokonali właściciele 91. zagród. Ustawowy termin przyłączenia się do sieci upływa
z dniem 26 marca 2006r. Po tym terminie nie przyłączenie wewnętrznej instalacji do sieci kanalizacyjnej będzie 
zakwalifikowane jako wykroczenie, dalsze postępowanie reguluje Kodeks Wykroczeń.   

Z końcem 2005 roku upłynie okres zwolnień z opłat za odprowadzanie ścieków. Od początku 2006 roku 
rozliczenie za usługi będzie następować na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy na sesji w dniu 

325.11.2005 br. - 2,20 zł za 1 m  ścieków.
Ilość odprowadzanych ścieków będzie ustalana jako równa ilości pobieranej wody z wodociągu gminnego.

W uzasadnionych przypadkach rozliczenie może następować według innych zasad, a mianowicie: osoby zużywające 
wodę bezpowrotnie, np. na potrzeby chowu zwierząt gospodarskich, mogą korzystać z odliczenia poprzez 

Kanalizacja funkcjonuje
-  przyłączanie posesji do sieci trwa
Zbigniew Zasępa

W związku z zakończeniem  budowy I. etapu 
kanalizacji w miejscowości Widzów właścicielom 154. 
nieruchomości, do których doprowadzono przyłącza 
kanalizacyjne zakończone studzienką, stworzono 
warunki techniczne do odprowadzania nieczystości 
ciekłych do urządzeń zbiorowego odprowadzania
i oczyszczania. Natomiast mieszkańcy są zobowiązani 
do wykonania we własnym zakresie przyłączenia do 
wybudowanej sieci. Obowiązek taki nakłada uchwalony 

Projekt wydatków budżetu gminy na 2006r.

Symbol
działu Nazwa działu Kwota [zł]

010 Rolnictwo i łowiectwo 1.057.484
400 Wytwarzanie i zaopatrzenie

w energię elektryczną, gaz i wodę 189.100
600 Transport i łączność 200.000
700 Gospodarka mieszkaniowa 74.653
710 Działalność usługowa 51.344
750 Administracja publiczna 945.268
751 Urzędy naczelnych organów władzy

Państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa  844

754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa 64.797

756 Dochody od osób prawnych, osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem 27.000

757 Obsługa długu publicznego 16.174
758 Różne rozliczenia 72.000
801 Oświata i wychowanie 3.929.252
851 Ochrona zdrowia 80.000
852 Pomoc społeczna 1.579.639
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 38.000
900 Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska 297.226
921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 94.000
926 Kultura fizyczna i sport 18.000

RAZEM WYDATKI 8.734.781

Projekt dochodów budżetu gminy na 2006r.

Symbol
działu Nazwa działu Kwota [zł]

010 Rolnictwo i łowiectwo 452.710
400 Wytwarzanie i zaopatrzenie

w energię elektryczną, gaz i wodę 198.400
700 Gospodarka mieszkaniowa 119.850
750 Administracja publiczna 35.592
751 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa  844

756 Dochody od osób prawnych, osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem 2.496.724

758 Różne rozliczenia 4.122.764
801 Oświata i wychowanie 50.370
852 Pomoc społeczna 1.372.707
900 Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska 97.020

RAZEM DOCHODY 8.946.981
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„Ślubujemy…”
Katarzyna Trelińska

W Szkole Podstawowej w Kruszynie,
20 października, grupa pierwszaków dostąpiła 
zaszczytu dołączenia do braci uczniowskiej.

Punktualnie o godzinie 10 rozpoczęła się 
uroczystość przygotowana przez wychowawczynię 
klasy I - Katarzynę Trelińską. Troszkę przejęci 
uczniowie śpiewem i recytacją pokazali, że są gotowi 
podnieść rękawicę rzuconą im przez obowiązki 
szkolne. Jeszcze bardziej podenerwowani rodzice
z dumą oglądali występy swoich pociech, a sam 
moment pasowania mieszał łzy wzruszenia
z niedowierzaniem: „To moje dziecko? Takie duże…”

Pani dyrektor Krystyna Flis przyjęła 
ślubowanie i powitała już pełnoprawnych uczniów. 

wreszcie „zająć się” ciastem, sokiem i herbatą. Radosne Każdy z nich otrzymał na pamiątkę tego szczególnego 
wspomnienia tego dnia pozostaną na baaaardzo długodnia książkę oraz troszkę słodyczy.  Wśród śmiechu
w sercach nas  wszystkich!                                                 +i gwaru rozmów po części oficjalnej można było 

publicznych są odpowiedzialni zarówno kierowcy jakKonkurs o bezpieczeństwie
i piesi.

Organizatorzy : Magdalena Czernik, Beata Poroszewska W konkursie wzięło udział 17. uczniów ze szkół 
podstawowych: Widzowa, Lgoty Małej, Jackowa
i Kruszyny. Przybyli również zaproszeni goście: Gminny 
Kierownik Oświaty - Pani Anna Bednarek oraz 
nauczyciele Panie: Palmira Bednarek, Renata Pruciak, 
Anita Gałkowska, Katarzyna Stróż. Na konkurs była 
zaproszona również policjantka z Powiatowej Policji
w Częstochowie, z którą współpracujemy od trzech lat, 
jednak nie przybyła z powodu ważnych spraw 
służbowych. 

Jury w składzie: p. Anita Gałkowska, Anna 
Bednarek, Renata Pruciak oceniało prace uczniów. 
W klasach młodszych :
I miejsce zajął Krzysztof Dryjka kl. I SP Widzów,
II miejsce zajął Łukasz Rygał kl. II SP Kruszyna,
III miejsce zajął Kamil Śliwakowski kl. I SP Widzów.
W klasach starszych:
I miejsce zajął Mateusz Porada kl. IV SP Widzów,

Dnia 3 listopada 2005 roku w Szkole II miejsce zajęła Anna Pruciak kl. VI SP Lgota Mała,
Podstawowej w Kruszynie odbył się II Gminny Konkurs III miejsce zajęła Roksana Kmiecik kl. VI SP Lgota Mała.
Plastyczny pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali statuetki
Celem konkursu jest zwiększenie bezpieczeństwa z wygrawerowanym znaczkiem „Bezpieczna droga do 
uczniów w drodze do szkoły i ze szkoły oraz szkoły” oraz dyplomy. Wszyscy uczestnicy konkursu 
uświadomienie im, że za bezpieczeństwo na drogach otrzymali drobne upominki i poczęstunek.                        +

opomiarowanie takiego poboru za pomocą dodatkowego wodomierza, zainstalowanego i utrzymywanego na koszt 
odbiorcy usług wodociągowo  - kanalizacyjnych. Ilość odprowadzanych ścieków u odbiorców korzystających
z własnego ujęcia wody będzie ustalana według obowiązujących norm zużycia lub według rzeczywistej wielkości, 
wskazanej przez urządzenie pomiarowe zabudowane na przyłączu kanalizacyjnym przez odbiorcę usług na własny 
koszt.                                                                                                                                                                                               +

3W związku z ustaleniem nowej ceny - 2 zł za 1 m  wody pobieranej z wodociągu gminnego, która będzie 
obowiązywać od 21 grudnia 2005r. w dniach od 19 do 30 grudnia 2005r. na terenie całej gminy będą spisywane stany 
wodomierzy przez pracowników Urzędu Gminy.

Osoby, u których odczyt nie zostanie dokonany mogą podać stan wodomierza osobiście w Urzędzie Gminy
 - pok. nr 6 lub telefonicznie  (34) 3202003 wew. 26. 

W tych dniach w terenie nie będą pobierane opłaty za wodę! 
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społeczno - gospodarcze i kulturę innych narodów oraz DYREKTOR W 
opanować co najmniej dwa języki obce .

Konieczność gruntownej reformy naszego ZREFORMOWANEJ SZKOLE - 
systemu edukacji nie podlega dzisiaj dyskusji. Ważną część pierwsza
jest rzeczą, aby te reformę oprzeć na starannie 

Paweł Klekot
przemyślanych zasadach oraz jasno i precyzyjnie 
sformułować cele. Struktura systemu szkolnego nie ma 

„Zarządzanie to forma
rozstrzygającego znaczenia dla efektywności 

powierzchownej transformacji;
podejmowanych w edukacji reform. Dwunastoletni cykl 

Przewodzenie innym 
nauczania podstawowego i średniego, najczęściej 

to transformacja duchowa,
spotykamy w szkolnictwie światowym, można, zatem 

dotarcie do serca ludzi”.
dzielić w różny sposób, przy czym pierwsze trzy  cztery 

( I. Percy )
lata nauki tworzą na ogół początkowy szczebel tego 
cyklu. 

W Polsce dokonują się intensywne 
Pierwszym strategicznym celem rozwoju 

przeobrażenia społeczno-ekonomiczne, które 
edukacji w Polsce jest wyrównanie startu szkolnego

prowadzą do wielu problemów niejednokrotnie 
i szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz 

trudnych, a wręcz niemożliwych do rozwiązania. 
zapewnienie nauczania na poziomie kształcenia 

Głębokim zmianom ulegają również umiejętności 
średniego do około 80% populacji z każdego rocznika. 

potrzebne dyrektorom placówek oświatowych. Jest 
Pozostałe cele strategiczne mają charakter jakościowy. 

wielu dyrektorów, którzy są w miarę dobrze 
Końcowymi efektami urzeczywistnienia powinno być 

przygotowani od strony naukowej, lecz nie posiadają 
zbudowanie społeczeństwa wychowującego, 

dostatecznej wiedzy na temat problemów, jakie wiążą 
przystosowanie systemu szkolnego do zmieniających 

się ze sprawną pracą z zespołami zorganizowanymi. 
się potrzeb społecznych, gospodarczych i kulturalnych, 

Zapoczątkowany został w systemie oświatowym 
wynikających z przeobrażeń dokonujących się w świecie 

proces prowadzący ku upodmiotowieniu ucznia
i w Polsce oraz rozbudowa szkolnictwa wyższego

i uczynieniu twórczym zawodu nauczyciela. Głównym 
i rozwój nauki jako czynnika warunkującego właściwą 

wyzwaniem dla reformy jest przygotowanie ucznia do 
realizację pozostałych celów.

życia we współczesnym świecie i wykorzystywania 
Przemiany ustrojowe wpływają m. in. na cele

zdobytej wiedzy w praktyce dnia codziennego. 
i kierunki przekształceń w kierowaniu 

Stworzona została nowa droga konstruowania
i zarządzaniu edukacją. W ich rezultacie prowadzenie 

i zatwierdzania programów nauczania, umożliwiając 
szkół i innych placówek oświatowo - wychowawczych 

dopasowanie treści szczegółowych do szybko 
powierzono jednostkom samorządu terytorialnego oraz 

zmieniającej się rzeczywistości, oglądanej przez 
osobom prawnym i fizycznym. W szczególności 

pryzmat różnych dziedzin życia. W reformowanym 
zadaniem gmin stało się ustalenie sieci szkół 

systemie nauczyciel uzyskał realny wpływ na 
podstawowych i gimnazjów, a powiatów  sieci szkół 

tworzenie programu nauczania, przedmiotu oraz 
średnich i administrowanie nimi. W tej sytuacji kurator 

programu wychowawczego szkoły, a także systemu 
przestał pełnić obowiązki organu prowadzącego, 

oceniania uczniów.
wskutek czego wzrosła jego rola jako inspiratora, 

Historia edukacji jest w gruncie rzeczy historią 
koordynatora i doradcy władz samorządowych

związanych z nią reform. Opracowywane projekty 
w sprawach edukacji. Oprócz tego wzrosły też obowiązki 

reform edukacji poprzedzane są analizą tendencji 
i uprawnienia dyrektorów szkół i placówek oświatowych, 

rozwojowych współczesnych społeczeństw. Dzieje się 
m. in. w sprawie polityki kadrowej oraz organizowania 

tak dlatego, że za jeden z głównych warunków 
wewnątrzszkolnego systemu dokształcania 

skuteczności planowanych i realizowanych reform 
i doskonalenia nauczycieli. 

edukacji uważa się ich możliwie ścisłe powiązanie
Czasy, w których szkoła stanowiła  obok rodziny  

z szerokim wachlarzem czynników społeczno  
główną instytucję dydaktyczno - wychowawczą, 

ekonomicznych i kulturowych. Zadania wynikające dla 
wpływającą na kształcenie ogółu obywateli, należą już 

edukacji maja charakter globalny a dotyczą między  
do przeszłości. Obecnie coraz silniej wspomagają ją

innymi:
w tym dziele pozostałe instytucje i placówki edukacyjne, 

a) zmiany rynku pracy, co spowoduje zmiany również
jak przede wszystkim radio, telewizja, kino, teatr, muzea, 

w edukacji,
organizacje społeczne i kulturalne, związki zawodowe,

b) eksplozji informacyjnej  jednym z zadań szkoły 
a także zakłady pracy. Oddziaływania oświatowe

stanie się przede wszystkim przygotowanie dzieci
i wychowawcze tych instytucji nie są na ogół ze sobą 

i młodzieży do radzenia sobie z lawinowym napływem 
zharmon izowane ,  a  zw łaszcza  pow iązane  

różnorakich informacji, w tym ich selekcją, 
merytorycznie i organizacyjnie z pracą szkoły.

p r ze twa rzan iem,  p r zechowywan iem o raz  
Impulsem do reformy staje się zazwyczaj 

wykorzystaniem,
niezadowolenie uczniów, rodziców, nauczycieli i innych 

c) rozwoju środków masowej komunikacji,
kręgów społeczeństwa z funkcjonowania szkoły. 

d) przeobrażeń w sferze kontaktów międzyludzkich
Niezadowolenie to nie określa jednak kierunku reformy, 

 w programach nauczania więcej miejsca niż 
ponieważ w poszczególnych grupach może ono wynikać 

dotychczas powinny zająć zagadnienia pozwalające 
z rozmaitych i rozbieżnych powodów. Ta rozbieżność 

uczniom lepiej poznać historię, geografię, stosunki 
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powodów niezadowolenia jest bardzo ważna dla ale nie metod zarządzania i eliminacji biurokratycznych 
przeprowadzenia reformy, ponieważ rodzi rozbieżność sposobów działania aparatu administracyjnego. 
ocen proponowanych czy dokonywanych zabiegów Mówi się więc dzisiaj dużo o nowych 
reformatorskich. Niewielka jest szansa na zgodną koncepcjach zarządzania placówką oświatową przez 
ocenę reformy, jeżeli jedni uważają, że przyczyną dyrektora, o niezbędnych umiejętnościach, które musi 
złego funkcjonowania szkół jest zbyt małe posiadać, aby szkoła stała się miejscem nowego
uwzględnienie postępu techniki, inni  że szkoły dają za i kreatywnego komunikowania się tych, którzy wiedzą 
mało treści humanistycznych, jeszcze inni za więcej i tych, którzy chcą tę wiedzę posiąść.
podstawowy brak uważają świeckość nauczania. Tak Dlatego w następnym numerze chciałbym 
więc przeprowadzane reformy dotyczą przede przedstawić i określić rolę dyrektora placówki oświatowej 
wszystkim programów nauczania, czasu trwania nauki w świetle rysujących się potrzeb społecznych oraz 
w różnych szkołach i na różnych poziomach wymogów reformy systemu edukacji w Polsce
kształcenia, sposobów przygotowywania nauczycieli, z perspektywy dyrektora jako menedżera placówki 
może nawet formalnej struktury zarządzania szkołami, oświatowej.                                                                           +
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Międzynarodowy Dzień Karty Nauczyciela, obchodzony „Trud twój nie umrze...”
20 listopada. W kolejnych latach Międzynarodowy Dzień 

Joanna Zasępa Karty Nauczyciela przeobraził się w narodowy Dzień 
Nauczyciela obchodzony 20 października. W 1972 roku 

14 października w szkole w Kruszynie odbyła w ustawie sejmowej zapisano, że 14 października,  
się uroczystość związana z obchodami Dnia Edukacji rocznica utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
Narodowej. Gospodarzami imprezy byli: Pani Dyrektor - pierwszej w Europie państwowej i świeckiej władzy 
Krystyna Flis i Pan Dyrektor Paweł Klekot. oświatowej, będzie obchodzony jako Dzień Nauczyciela.
W uroczystości uczestniczyli m.in. Wójt Gminy                                                                                                +
Kruszyna Bogusław Mielczarek, Przewodniczący 
Rady Gminy Zenon Kowalski, Dyrektorzy szkół 
podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz 
nauczyciele i uczniowie. Na uroczystość zaproszeni 
zostali także nauczyciele emerytowani. 

Pan Wójt oraz Pan Przewodniczący, życzyli 
wszystkim pracownikom oświaty satysfakcji
z wykonywanej pracy oraz sukcesów. Wójt wręczył 
dwóm dyrektorom i trzem nauczycielom nagrody Wójta 
Gminy Kruszyna. Wszyscy uczestnicy uroczystości 
obejrzeli również pięknie przygotowaną część 
artystyczną, w wykonaniu uczniów ze Szkoły 
Podstawowej oraz Gimnazjum w Kruszynie. 

Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest
w Polsce od kilkudziesięciu lat. Najpierw był to 

Dn. 24.10.2005r uczniowie GimnazjumWycieczka do stolicy
w Kruszynie mieli okazję zwiedzić stolicę Polski 

Iwona Knaś-Toll Warszawę. W programie wycieczki było zwiedzanie 
Zamku  Królewskiego, starówki, pomnika nieznanego 
żołnierza, Łazienek, Sejmu, Muzeum Powstania 
Warszawskiego oraz cmentarza na Powązkach. 
Największe zainteresowanie wzbudziło Muzeum 
Powstania Warszawskiego, które w sposób bardzo 
nowoczesny i multimedialny przedstawiło uczniom 
historię powstania z roku 1944. Zwiedzając muzeum 
można było poczuć się tak, jak czuli się uczestnicy 
tamtych strasznych sierpniowych dni. Ostatnim punktem 
programu wycieczki było zwiedzanie starego 
zabytkowego cmentarza na Powązkach; uczniowie mieli 
okazję zatrzymać się przy grobach znanych artystów
i poetów min. Czesława Niemena, Jerzego Waldorfa, 
Władysława Reymonta. 

Powrót z Warszawy, choć długi i męczący, nie 
dał się odczuć uczniom, którzy całą powrotną drogę 
sprawdzali swoje umiejętności wokalne.                          +
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Czy moje wnętrze zyskało poprzez uczciwą pracę nad Jan Paweł II - Orędownik Prawdy
sobą? Czy mój duch stara się być wielki na wzór ducha Marcin Czerwiński
Jana Pawła Wielkiego? Czy próbowałem, starałem się 
upiększyć świat wokół mnie? Nie muszę być Od 2001 roku w niedzielę poprzedzającą 
rzeźbiarzem, malarzem, wystarczy uśmiechrocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową 
i szczerość… Artysta uśmiechu!obchodzimy „Dzień Papieski”. Przyglądając się nieco 
Czy potrafię podzielić się z innymi? Nie tylko groszem, bliżej idei tego święta powinniśmy zauważyć, że 
ale przede wszystkim czymś, co jest moim posiada ono aż cztery wymiary: intelektualny, duchowy, 
wyrzeczeniem… Kanapką z kimś głodnym, napojem ze artystyczny i charytatywny. W wymiarze intelektualnym 
spragnionym, wiedzą z potrzebującym…organizowane są w całej Polsce wykłady mające 
To nie klasówka. Odpowiedzi na te pytania nie będą przybliżyć postać, naukę i ideały Jana Pawła II.
sp rawdzane  p rzez  żadnego  nauczyc ie la .O duchowym aspekcie dnia papieskiego można by 
To sprawdzian z życia. Test z miłości. Sam musisz na napisać wiele, a artyści prześcigają się w uraczaniu nas 
nie odpowiedzieć i sam musisz je sprawdzić…strawą duchową. Wymiar charytatywny to przede 
A Dzień Papieski? No cóż, może warto, aby nie był to wszystkim zbiórki do puszek na fundusz stypendialny 
tylko jeden dzień, może przesłanie Wielkiego Polaka „Dzieło nowego Tysiąclecia”. A my? Gdzie w tym 
spróbować realizować, na co dzień. Może uśmiech, wszystkim znajdujemy się my? Uczniowie, nauczyciele, 
pomoc, praca nad sobą będą ważniejszym darem dla rodzice… Cztery wymiary to cztery światy życia 
wszystkich niż odżałowane parę groszy dla świętego człowieka.
spokoju… Zostawiając was z pytaniami zachęcam do Czy Dzień Papieski sprawił, że postanowiłem w pełni 
odpowiedzi na nie i do reformy swojego postrzegania wykorzystać swoje zdolności intelektualne? Uczyć się 
Dnia Papieskiego. W końcu czy nasze życie nie jest jak na takim poziomie, żeby móc powiedzieć: „Zrobiłem 
dzień w porównaniu do wieczności…                               +swoje!”

Głos Gminy

14

Kultura

Nasza Sekretarz odznaczona
Marzena Żemejda-Przerada

Są ludzie, którym ordery przynoszą zaszczyt
i ludzie, którzy przynoszą zaszczyt orderom.

Soren Kierkegaard

W dniu 24 listopada br. odbyła się sesja w Starostwie Powiatowym, na 
której zostały wręczone medale „Za zasługi dla obronności kraju”. Jedną z 14. 
nagrodzonych osób z terenu powiatu częstochowskiego była p. Anna Mrożek - 
Sekretarz Gminy Kruszyna, która w tutejszym Urzędzie pracuje od 1.X.1971 roku, 
zaś w referacie spraw obywatelskich od 1.X.1974 roku. Medal ten został nadany 
za rzetelne prowadzenie spraw wojskowych, czyli rejestracji przedpoborowych
i współpracy z Wojewódzką Komisją Poborową oraz organizowania akcji 
kurierskiej. Jest to piąte odznaczenie p. Mrożek w tej dziedzinie.                                +

Młodzi artyści
Joanna Zasępa

W październiku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w 
Mykanowie, odbył się IV Przegląd Dziecięcych
i Młodzieżowych Wokalistów „Złoty Mikrofon”
i Zespołów Artystycznych „Złota Lilia”. Organizatorem 
imprezy było częstochowskie Starostwo Powiatowe. 
Wystąpiło czterdzieści siedem wokalistów oraz 
trzydzieści zespołów. W prezentacji wzięli udział także 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Lgocie Małej.
Do występu przygotowała zespół Pani Joanna Potocka 
- Włodarczyk. Trud się opłacił, gdyż nasi uczniowie,
w kategorii zespoły, zajęli III miejsce, a solistka 
Katarzyna Dróżdż otrzymała wyróżnienie. zgromadzoną publiczność. Starosta częstochowski Pan 
Uwieńczeniem sukcesu był występ laureatów w dniu Mieczysław Chudzik, po części artystycznej wręczył 
21 listopada na scenie Teatru im. Adama Mickiewicza laureatom nagrody oraz wyraził zadowolenie, że na 
w Częstochowie. Prezentacje młodych artystów terenie naszego powiatu znajduje się tak wielu młodych, 
zostały nagrodzone gromkimi brawami przez licznie utalentowanych ludzi.                                                          +
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