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

Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek, Wikłów

Źródło wiedzy o Twojej okolicy



Środowisko przyrodnicze i jego ochrona (1)
Zenon Kowalski - Przewodniczący Rady Gminy

e „Studium warunków i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kruszyna”, który obejmuje Zczęści opisowe i mapy, postanowiłem przedstawić

i omówić fragmenty dotyczące ochrony i kształtowania 
środowiska przyrodniczego.

Obiekty i obszary proponowane do objęcia ochroną 
prawną: śródleśne bagna zachowane w stanie naturalnym 
„Wikłowskie Bagno”, dolina rzeki Warty oraz kompleksy 
leśne w środkowej i północnej części naszej gminy. Teren ten 
będzie objęty ochroną prawną bowiem wchodzi w skład 
Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych i stanowi 
korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym. Posiada 
kontynuację na terenie obecnego woj. łódzkiego gdzie 
funkcjonuje jako obszar chronionego krajobrazu. To, co jest 
kontynuacją na terenie woj. łódzkiego jest unikalnym rysem 
krajobrazowym: kilkaset hektarów łąk otwartych
i śródleśnych, obszarów torfowisk i terenów bagiennych, bór 
suchy z wrzosowiskami.

Przestrzeń ta znajduje się między Jankowicami, 
Jedlnem, Wolą Jedlińską, Radziechowicami i wsią Brodowe. Mogę dodać od siebie, bo część tych obszarów to moje strony 
rodzinne (Radziechowice), że występowały tam rzadkie gatunki ptaków, np. cietrzewie, rośliny bagienne, jak żurawina oraz 
naturalne źródła. W strumieniach występował rzadki gatunek ryb - miętusy.  Długo można by było wymieniać walory 
przyrodnicze tego środowiska, bogactwo flory i fauny znacznie zubożone działalnością człowieka, a przede wszystkim 
brakiem ochrony prawnej tych wspaniałych obszarów. 
Wróćmy jednak do naszego terenu, którego znaczna część 
będzie włączona do wspomnianego już korytarza 
ekologicznego o znaczeniu krajowym zwanym 
Ekologicznym Systemem Obszarów Chronionych. Chodzi 
konkretnie o dolinę rzeki Warty oraz kompleksy leśne
w środkowej i północnej części gminy.

W  s t u d i u m  p l a n u  z a g o s p o d a r o w a n i a  
przestrzennego gminy Kruszyna określone są dla 
wspomnianego wyżej terenu,  ze wsiami Łęg i  Kijów, 
następujące kierunki działania. Są nimi: pozostawienie
w naturalnym stanie nieuregulowanego odcinka rzeki Warty, 
zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych 
doliny rzeki, terenu lasów, zadrzewień łęgowych i łąk, 
możl iwości  wzbogacenia istn ie jących wartości  
przyrodniczych przez wprowadzenie nowych nasadzeń 
drzew i krzewów rodzimych (poza doliną Warty), 
zachowanie istniejących stawów hodowlanych, realizację 
nowej zabudowy w sąsiedztwie już istniejącej, ograniczenie 
wysokości zabudowy do jednej kondygnacji, dachy 
symetryczne dwuspadowe w układzie kalenicowym

oo nachyleniu 35-45 , pokrycia dachu ciemne, możliwość przekształcenia istniejącej zabudowy do potrzeb rekreacyjnych, 
letniskowych, ekoturystycznych, możliwe urządzenie terenów do celów sportowych nie naruszających struktur 

przyrodniczych. Generalnie wsie: Łęg, Kijów są  wskazane 
do realizacji funkcji rekreacyjnej i turystycznej oraz 
specjalistycznych usług turystyczno- usługowych.
Uwagi końcowe. Opis materiałów ochrony środowiska 
krajobrazowego, obszarów o walorach przyrodniczych 
(zanieczyszczenia, dewastacja) zajęłyby kilkanaście stron.

Wymienię zatem jeszcze kilka najważniejszych 
obszarów przyrodniczych proponowanych do objęcia 
ochroną: obszar występowania GZWP w utworach jury 
górnej wskazanych do najwyższej ochrony (ONO) oraz 
kredy górnej wskazanych do wysokiej ochrony (OWO), drogi 
z zachowanym starodrzewem oraz rzadko spotykane 
zadrzewienia śródpolne, obszar występowania 
drzewostanów cennych z powodu ich cech biologicznych, 
uznawanych za miejscowe ekotypy (BMśw, Lmśw), 
pojedyncze okazałe drzewa, zarejestrowane złoże torfów.

Na koniec pragnę jeszcze poinformować, że w jednym 
ze stawów śródleśnych w Łęgu zadomowiły się bobry, 
spotykane są też wydry, co świadczy o poprawie czystości 
wód tamtego terenu.

Na zdjęciach: po lewej - stawy śródleśne,
 po prawej - spiętrzenie wody przez bobry. (fot. Marcin Perliński)
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Sesja Rady Gminy
Grażyna Olczyk

Ostatnia Sesja Rady Gminy - XXIII odbyła się w dniu 29 grudnia 2005 r. W jej porządku 
znalazły się m.in. następujące sprawy: uchwalenie strategii rozwiązywania problemów 
społecznych w gminie, uchwalenie projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych”, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Programu Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi”, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, 
przyjęcie  projektu budżetu gminy na 2006 rok, podjęcie uchwały w sprawie wyłapywania 
bezdomnych zwierząt na terenie gminy.

Zgodnie z podjętą uchwałą na terenie naszej gminy obowiązują następujące stawki 
opłaty administracyjnej:
!za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub za   

wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy   
- 50 zł,
!za  postanowienie o zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu 

zagospodarowania   - 50 zł.                                                                                                        +

Czekając na wiosnę...
Bogusław Mielczarek - Wójt Gminy

Tegoroczną zimę mamy wyjątkowo srogą. Od kilku lat takiej 
nie było. Na szczęście, zdaniem samego redaktora 
Zalewskiego, zimowe rozterki: zawieje - nie zawieje, odśnieżą 
czy nie odśnieżą, zbliżają się już do końca.  Jak co roku, spod 
śniegu wyłaniają się zdewastowane nawierzchnie. Lada 
tydzień rozpocznie się łatanie dziur w jezdniach. Zobaczymy 
czy po rozliczeniu zimy i wiosennych napraw, finanse pozwolą 
na budowę kawałka trwałej nawierzchni. Ot, zwykłe coroczne 
kłopoty, choć co roku mające znaczniejszy wymiar finansowy.
Kilka jeszcze lat temu, do odśnieżania mieliśmy jeden jedyny 
pług na ciągniku SKR. Jakoś przecież musiał wystarczyć na 
całą gminę. Teraz ten stary pług odśnieża tylko rejon Łęgu
i Kijowa. Na pozostałym terenie pracują jeszcze dwa pługi na 
samochodach strażackich, kolejny na wynajętym ciągniku 
rolniczym dużej mocy, ciągnikowy rozrzutnik mieszanki 
piaskowo-solnej, doraźnie korzystamy z równiarki i koparki 
Prywatnego Zakładu Drogowego a i tak  zimie nie bardzo 
możemy poradzić.

Tymczasem, mimo mrozów, na polach pod Kruszyną, w miejscu dawnych chlewni 
RSP, wyrósł zakład produkcyjny z prawdziwego zdarzenia. Zza dwukilometrowego, szczelnego 
ogrodzenia z płyt betonowych ładnie prezentuje się nowa hala. Podobną funkcję otrzymała 
przebudowana stodoła; na miejscu starego magazynku pojawił się funkcjonalny budynek 
socjalno-biurowy. Obiekty ogrzewa  ekologiczna, choć węglowa kotłownia. Całość uzupełniają 
utwardzone drogi zakładowe i place składowe. Kosztowało to kilka milionów  Ale pytanie o koszty 
inwestycji właściciel zbywa milczeniem i dyplomatycznie kieruje rozmowę ku przyszłości. 
Jeszcze w marcu chce przenieść tutaj z Częstochowy produkcję płyt budowlanych z rdzeniem
z wełny mineralnej. Będzie prawie 30 miejsc pracy. Wraz z maszynami przejdzie tu większość 
starej załogi. Ale nowych też będzie potrzeba. Są szanse dla osób posiadających orzeczenie
o częściowej niepełnosprawności, bo firma ma status zakładu pracy chronionej. Zresztą już od 
pewnego czasu pracuje tu czterech naszych mieszkańców: solidnych, rzetelnych, 
obowiązkowych i odpowiedzialnych. I tylko tacy mogą tu liczyć na zatrudnienie.

Zima jeszcze w pełni w naszym Pałacu. Pracownicy ochrony dokarmiają sarny, które 
znalazły się w ogrodzeniu. Zwierzęta mają się wcale dobrze, choć przybiera na sile społeczny 
ruch domagający się ich uwolnienia. Myślę, że właściciele obiektu w porozumieniu z władzami 
Koła Łowieckiego, podejmą w swoim czasie właściwą decyzję. Akurat tym tematem gmina 
zajmować się nie będzie.

Wiosną pałac ma być podłączony do wodociągu gminnego. Trzeba wykonać kilkaset 
metrów przewiertu sterowanego. Pod dnem stawu, pomiędzy korzeniami starodrzewu. 
Właściciele rozważają też, w jaki sposób ogrzewać w przyszłości  pałacowe budynki.  Najlepszy, 
bo ekologiczny i wygodny w użyciu jest gaz ziemny. Ze wstępnych konsultacji przeprowadzonych 
z Górnosląska Spółka Gazownictwa Sp. zo.o. wynika, że sieć gazowa może być bardzo szybko 
doprowadzona z Borowna do Kruszyny i Bogusławic. Warunek jest jeden: musi być odpowiednia 
ilość odbiorców. W Pałacu, na razie gazem byłaby ogrzewana tylko „prawa oficyna”. Reszta 
dopiero po remoncie, a więc nie prędko. Szkoła w Kruszynie i Zakład pana Bardy mają nowe 
kotłownie węglowe. Przyszły budynek administracyjny Urzędu też ma zaprojektowane 
ogrzewanie węglowe. Na taki rodzaj nośnika energii otrzymaliśmy pozwolenie budowlane
i wyłoniliśmy wykonawcę. Te obiekty nie wchodzą na razie w rachubę. Cała nadzieja
w mieszkańcach, właścicielach mniejszych budynków. Ale dla Gazowni, odbiorca posiadający 
tylko kuchenkę, to mało liczący się klient. Piecyk łazienkowy, kocioł grzewczy - to co innego. Ale 
luksus gazowego ogrzewania kosztuje więcej niż tradycyjny węgiel. 

W każdym bądź razie gaz w Kruszynie i Bogusławicach jest realny.  Czekamy na 
sygnały od zainteresowanych. Jeśli znajdzie się grupa osób zdecydowanych na taką inwestycję  
Urząd Gminy zorganizuje spotkanie z przedstawicielami Zakładu Gazownictwa. Wówczas 
otrzymamy  szczegółową informację o kosztach, terminach i wzajemnych obowiązkach. Tylko od 
nas zależy, czy i kiedy nowe media pojawią się w granicach gminy.                                               +



Zalecenia gospodarcze na  marzec
Zbigniew Ociepa - Śląski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego

 w polu 
Oziminy i rzepaki zasilamy azotem. 
Pamiętajmy przy tym, że efektywność 
wykorzystania przez rośliny azotu zależy 
od jednoczesnego dostarczenia im fosforu 
i potasu. Jeśli chodzi o nawożenie azotem, 
to pamiętajmy, że pierwsza wiosenna 
dawka winna być wysiana w formie 
nawozów szybko działających, tj., saletra 
wapniowa lub amonowa. Mocznik jest 
nawozem zbyt wolno działającym
w niskich temperaturach. Dlatego winien 
być stosowany w późniejszych stadiach 
rozwojowych zbóż.
Azot będzie dobrze wykorzystany, jeśli 
zastosujemy go w dawkach, pamiętając
o tym, aby jednorazowo nie przekroczyć 60 
kg N/ha.
W zbożach ozimych wykonujemy zabiegi 
zwalczające miotłę zbożową i chwasty 
dwuliścienne, jeśli te nie były wykonane 
jesienią.
Najtańszymi herbicydami są te, które 
zawierają izoproturon, zwracamy uwagę 
na występowanie chwastów uciążliwych, 
jak przytulia czepna, rdesty, fiołki
i przetaczniki.
Marzec to również miesiąc przygotowania 
gleby pod siewy roślin jarych. Potrzebną 
ilość nawozów najlepiej określić na 
podstawie (wyników badań gleby), 
przewidywanego plonu i wymagań 
poszczególnych roślin. Zaprawianie 
nasion - to najtańsza i najpewniejsza  
metoda ochrony roślin przed chorobami
w początkowym okresie rozwoju.
J e ś l i  w y k o n u j e m y  z a b i e g  
podkiełkowywania sadzeniaków, to 
rozpoczynamy rozładowywanie kopców. 
Zdejmując okrywę pamiętajmy, aby odkryć 
tylko taką powierzchnię, którą jesteśmy
w stanie przesortować. Sadzeniaki 

opodkiełkowujemy w temperaturze 12-15 C 
wilgotności względnej 85-95%, przy 
dostępie światła 10 -12 godzin na dobę.
Oceniamy stan przezimowania roślin 
rzepaku.

 w sadzie
Wiosna to odpowiedni czas na wykonanie 
cięcia drzew i krzewów, które można 
zacząć już w lutym. Trzeba pamiętać, że 
wczesne cięcie może osłabić odporność 
mrozową drzew.
Wiosna to czas sadzenia drzew 
owocowych i krzewów - sadzimy na glebie 
nawiezionej. Przed założeniem sadu 
trzeba pamiętać o analizie chemicznej 
gleby i zwrócić uwagę na jakość materiału 
szkółkarskiego. W sadach śliwowych na 
przedwiośniu należy wykonać zabieg na 
torbiel śliw. Wykonujemy go na krótko 
przed pękaniem pąków liściowych.
Na plantacjach truskawek sadzonych 
bezpośrednio przed zimą, herbicydy 
doglebowe mogą być stosowane 
bezpiecznie wiosną, dopiero po ruszeniu 
wegetacji.

 w warzywniku
Przygotowujemy inspekty zimne oraz 
tunele foliowe, gdzie wysiewamy nasiona 
rzodkiewki i kopru, sadzimy pietruszkę do 
pędzenia, a od połowy miesiąca 
wysadzamy rozsadę sałaty. 
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Psi problem
Marcin Tarnowski

Temat opieki nad zwierzętami dotyczy prawie każdego z  nas, warto więc przytoczyć 
wynikające z prawa, jak i szeroko pojętej etyki, aspekty tego zagadnienia. Mieszkańcy 
utrzymujący zwierzęta mają wobec nich szereg obowiązków, a mianowicie: zapewnienie psu lub 
kotu odpowiedniego miejsca, które swą konstrukcją nie może powodować cierpień dla 
zwierzaka, odpowiedniej ilości pożywienia oraz stałego dostępu do bieżącej wody. Niestety 
częste są przypadki ignorowania tych reguł. 

Utrzymywanie psa w granicach swojej nieruchomości jest podstawowym 
obowiązkiem każdego właściciela i wynika z kilku powodów:

−wałęsające się psy stwarzają zagrożenie dla osób postronnych. Jest to szczególnie rażące
w przypadku psów dużych lub agresywnych (często oba przypadki naraz),

−pies nie zna przepisów ruchu drogowego i nikt nie jest w stanie zapewnić, że nie spowoduje 
stłuczki lub co gorsza wypadku drogowego. Istnieje wtedy duże ryzyko obrażeń, a w skrajnych 
przypadkach nawet śmierci dla dwunożnych uczestników wypadku. Straty materialne
w przypadku takiego „sprawcy” pokrywa, niestety, właściciel psa.

−istnieje też problem psów kłusujących na polach i w lesie. Może nasz przysłowiowy „azorek” nie 
jest w stanie dogonić sarny, ale nie ma raczej większego problemu z wybraniem jaj kuropatwy 
lub małych zajęcy. Kłusowanie psa na polach i w lesie niesie też niebezpieczeństwa dla niego 
samego: po pierwsze z powodu wnyków, a po drugie ustawa Prawo Łowieckie umożliwia 
myśliwemu w przypadku stwierdzenia, że pies kłusuje powyżej 200 m od zabudowań, 
odstrzelenie go. O ile mi wiadomo żaden myśliwy nie robi tego dla mylnie pojętej przyjemności, 
ale właśnie dla przytoczonych na wstępie kuropatw i zajęcy.

−nie utrzymywanie psa w obrębie własnej nieruchomości jest też naruszeniem kodeksu 
wykroczeń (Dz.U. Nr 12. poz 114 z 13 maja 1971r. z późn zm.) i jest zagrożone karą 
upomnienia, nagany lub grzywny.

Odrębną sprawą jest postępowanie ze zwierzętami bezdomnymi, które stanowią 
problem zarówno ze względu na zagrożenie pogryzieniem, jak i ze względów humanitarnych. 
Gmina jest zobowiązana na podstawie ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U.  nr 106, poz.1002
z 2003 z późn. zm. ) do uchwalenia zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie jej 
podległym, przy czym objęte tym regulaminem są zwierzęta wyłapywane doraźnie, jak i w trakcie 
planowych wyłapywań zwierząt bezdomnych w określonym terenie. 

Zwierzęta te wyłapywane są na koszt gminy, a więc na koszt wszystkich podatników. 
Nie powinien  więc dziwić fakt, że w przypadku „wykrycia właściciela” wałęsającego się 
zwierzęcia  będzie on obciążony kosztami wyłapywania, aby nie stosować tak nie lubianej 
odpowiedzialności zbiorowej. 

Koszty takiej operacji są wypadkową kosztów wyłapania, transportu oraz 
dwutygodniowego pobytu w schronisku (obligatoryjnego ze względów sanitarnych) i kształtują 
się w okolicach 400 zł. 

Jeśli już ze względu na różne okoliczności życiowe zdecydujemy się na oddanie psa 
do schroniska to znacznie taniej jest to zrobić samemu ponieważ koszt wynosi około 150 zł. 
Mając dwa rozwiązania Polak bardzo często wybiera trzecie tj. skrócenie azorkowi żywota 
samodzielnie. Warto wiedzieć, że za uśmiercenie zwierzęcia grozi do roku więzienia, a jeśli 
wykażemy się szczególnym okrucieństwem nawet do dwóch lat. Warto więc, zamiast 
podbudowywać policyjne statystyki wykrywalności, odżałować parę złotych na schronisko,
a w uzasadnionych przypadkach na weterynarza i postąpić ze zwierzęciem tak, jak na to 
zasługuje.
Reasumując, spełnianie powyższych wymagań nie stwarza większych problemów dla właścicieli 
zwierząt wystarczy, że zastosują oni zasady etycznego z nimi postępowania. Uda się w ten 
sposób zażegnać wiele konfliktów powstających na tym tle.                                                         +

Obowiązkowe ubezpieczenia rolników
Elżbieta Kocińska, Joanna Normont

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych (Dz.U.Nr 124 poz.1152  z późn. zm.) informuje się rolników, że zgodnie
z art. 4 w/w ustawy  ubezpieczeniami obowiązkowymi są:
1)ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, 
zwane  „ubezpieczeniem OC rolników”,
2)ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych 
zdarzeń losowych, zwane „ubezpieczeniem budynków rolniczych”.

Według przepisów rozdziału 6 w/w ustawy przeprowadzane będą kontrole spełnienia 
obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa 
rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych i ubezpieczenia OC rolników.

Podmiotami zobowiązanymi do zawarcia umów ubezpieczeń obowiązkowych
w rolnictwie są rolnicy, czyli osoby fizyczne, w których posiadaniu lub współposiadaniu znajduje 
się gospodarstwo rolne. Rolnik, który nie spełnił obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, 
zgodnie z ogólnymi warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, jest obowiązany 
wnieść opłatę, której wysokość wynosi:
! w ubezpieczeniu OC rolników  równowartość w złotych 30 euro,
! w ubezpieczeniu budynków rolniczych  równowartość w złotych 100 euro.                                +
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Zalecenia gospodarcze na  
kwiecień
Zbigniew Ociepa - Śląski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego

w polu 
Okres nasilenia prac polowych m.in. 
wykonywania zabiegów ochrony roślin.
Osoby wykonujące opryski zobowiązane 
są do posiadania zaświadczenia
o ukończeniu szkolenia w tym zakresie 
(ważnego przez 5 lat od daty wystawienia)  
i atestowanego opryskiwacza. Należy 
wykonywać zabiegi zgodnie z zaleceniami 
na etykiecie oraz prowadzić rejestr 
zabiegów dla poszczególnych upraw.
Siejemy zboża jare i mieszanki ze 
strączkowymi. Obserwujemy plantacje 
wschodzących i rosnących roślin. 
Wczesna interwencja może zapobiec 
dużym stratom, zwłaszcza w przypadku 
nasilenia chorób czy szkodników.
Przystępujemy do sadzenia ziemniaków 
pobudzonych. 
Do siewu kukurydzy należy stosować 
nasiona kwalifikowanych mieszańców 
zalecanych w danym rejonie uprawy. 
Termin siewu zależy od stopnia nagrzania 
warstwy ornej, której temperatura nie 

opowinna być niższa niż 8 C.
w chlewni, oborze

Dbajmy o zdrowie i kondycję zwierząt
w myśl starej zasady: profilaktyka tańsza 
niż leczenie, dlatego należy stosować 
w łaśc iwą p ie lęgnac ję :  regu larne 
odrobaczanie, szczepienia ochronne, 
zwalczanie pasożytów. Zabiegi te 
wykonujemy po konsultacji z lekarzem 
weterynarii.
Rozpoczynamy wypas bydła, gdy 
wysokość runi wynosi 10 cm. Musimy 
pamiętać o stopniowym przyzwyczajeniu 
zwierząt do nowej paszy, najlepiej po 
nakarmieniu w oborze.

w sadach
Na jabłoniach mogą pojawić się objawy 
mączniaka. Przed kwitnieniem należy 
zastosować program zapobiegawczy 
przeciwko parchowi.
Na plantacjach truskawek, przed 
kwitnieniem, powinno się wykonać zabieg 
na kwieciaka malinowca, który podcinając 
pąki kwiatowe może obniżyć plon nawet
o 10-70%. Zabieg należy wykonać tylko 
wieczorem po oblocie pszczół.
Okres przed kwitnieniem to najważniejszy 
termin zwalczania przędziorków.
Wszystkie preparaty, zarówno przeciwko 
chorobom grzybowym, jak i szkodnikom, 
powinny być stosowane wówczas, gdy 
zachodzi potrzeba.

w warzywniku
Przystępujemy do przygotowania gleby do 
siewu. Spulchniamy wierzchnią warstwę 
gleby, aby przerwać parowanie. Następnie 
g lebę nawoz imy i  wyrównu jemy 
powierzchnię.
W kwie tn iu  wys iewamy nas iona 
większości warzyw. Wysiewane nasiona 
powinny być zaprawione przeciwko 
chorobom i szkodnikom. 
Zak ładamy pryzmę kompostową,  
gromadzimy tu chwasty, odpadki 
kuchenne, torf itp. Dla równomierniejszego 
rozkładu masy organicznej pryzmy 
przerabiamy dwukrotnie w ciągu roku tak, 
aby głębsze warstwy znalazły się na 
wierzchu i na odwrót.

Nowe władze w jednostkach OSP
Piotr Włodarczyk

Luty był miesiącem, w którym druhowie z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
naszej gminy wybierali nowych przedstawicieli.

Działając na podstawie statutów OSP, walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze 
dokonały wyboru prezesów, naczelników, sekretarzy, skarbników i gospodarzy swoich jednostek.
Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Bogusławic na prezesa wybrali P. Macieja 
Poroszewskiego, w Jackowie został nim P. Stanisław Kępa, w Kruszynie wybrano P. Macieja 
Zasępa, w Lgocie Małej P. Ryszarda Maja. Prezesem OSP Łęg został P. Leszek Jaros, natomiast 
w Widzowie funkcję tę będzie pełnił P. Jan Matyjaszczyk.

Oprócz zarządów, w poszczególnych jednostkach wybrano również składy komisji 
rewizyjnych oraz delegatów na Zjazdy Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP.                                                                                                                             +

Badanie i wapnowanie gruntów
Joanna Normont

22 lutego 2006r. odbyło się spotkanie z rolnikami zainteresowanymi wapnowaniem 
gleb. Tak, jak w roku ubiegłym dotacja przysługuje gminom, w których udział gleb
o pH 5,5 przekracza 50% powierzchni użytków rolnych. Z dotacji mogą korzystać jedynie 
gospodarstwa posiadające gleby bardzo kwaśne lub kwaśne (stan ten musi być potwierdzony 
aktualną analizą kwasowości). Dotacja przy zakupie wapna nawozowego wynosi do 90% 

1kosztów zakupu. Corocznie wapnowaniu podlegać może /  powierzchni gleb w gospodarstwie. 4

Średnie dawki nie powinny przekraczać 3 Mg/ha. 
Próbki gleb wraz z należną opłatą w wysokości 7,50 zł za jedną próbę należy złożyć

u sołtysa swojej miejscowości w terminie do 28 marca br.
Zgodnie z informacją uzyskaną od pracownika Biura Terenowego Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Częstochowie, rok 2006 jest ostatnim, 
w którym można ubiegać się o dofinansowanie w zakresie wapnowania gleb. 

Powinniśmy zatem rozważyć czy nie należałoby przebadać jak największej 
powierzchni użytków rolnych swojego gospodarstwa, wówczas mamy możliwość skorzystania
z większej dotacji.                                                                                                                        +
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>zaświadczeniem o dochodach za 2005r. w przypadku osób Świadczenia rodzinne po 1 września ubiegających się o świadczenie pielęgnacyjne,
>decyzją ZUS lub KRUS o wstrzymaniu wypłaty zasiłku 2005r. pielęgnacyjnego w przypadku osób, którym do dnia 31.08.2005r. 
w/w. świadczenia wypłacał  w/w. organ.Część 2. Świadczenia opiekuńcze i „becikowe”.

W przypadku kontynuacji prawa do świadczeń rodzinnych Iwona Organka
uzależnionych od niepełnosprawności, prawo do świadczeń 
rodzinnych przysługiwać będzie od pierwszego dnia miesiąca 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności 
pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie poprzedniego orzeczenia, nie wcześniej jednak niż od miesiąca,
niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby, w związku w którym osoba złożyła wniosek o kontynuację świadczenia 
z niezdolnością do samodzielnej egzystencji Zasiłek pielęgnacyjny rodzinnego.
wynosi 144 zł miesięcznie i przysługuje: Ponadto GOPS w Kruszynie informuje, że w marcu br. nie 
>niepełnosprawnemu dziecku, będzie prowadzona weryfikacja prawa do świadczeń rodzinnych, tym 
>osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli samym nie ma obowiązku dostarczenia do dnia 15 marca 2006r. 
legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności załącznika o dochodach za 2005r. wypełnianego na podstawie
lub o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli PIT-ów z zakładów pracy itp.
niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia, W nawiązaniu do artykułu o świadczeniach rodzinnych
>osobie, która ukończyła 75 lat. w Głosie Gminy Nr 3/3 informujemy, że od 01 stycznia 2006r. nastąpiła 

Świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 420 zł miesięcznie zmiana wysokości jednorazowego dodatku do zasiłku rodzinnego
przysługuje osobom, które nie podjęły lub zrezygnowały z tytułu urodzenia dziecka z 500 do 1000 zł dla rodzin, w których 
z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad dzieckiem dochód w rodzinie nie przekracza 504 zł na osobę. Ponadto od
niepełnosprawnym, ze wskazaniami: 9 lutego 2006r. można składać wnioski o tzw. „becikowe” czyli
>konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka bez względu 
w  związku z ograniczeniem samodzielnej egzystencji, na dochód w rodzinie (Dz. U. Nr 12, poz. 67). Jednorazowa zapomoga 
>konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 1000 zł przysługuje, jeżeli rodzina 
leczenia, rehabilitacji i edukacji, złoży o nią wniosek w tut. Ośrodku Pomocy w terminie 3 miesięcy od 
>orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. u rodzen ia  dz iecka .  Druk i  wn iosków można  pobrać
Świadczenie to przysługuje, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie w  GOPS w Kruszynie, pokój nr.13. Do wniosku należy dołączyć:
przekracza kwoty 583 zł.

>kserokopię aktu urodzenia dziecka,
Świadczenia opiekuńcze naliczane są od miesiąca,

>kserokopię dowodu osobistego osoby ubiegającej się o zapomogę.
w którym do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynie wniosek Więcej informacji można uzyskać w  GOPS w Kruszynie, 
o w/w. świadczenia wraz z wymaganymi dokumentami, tj.: pokój nr 13 lub pod nr telefonu 320-20-03,  wew.28.
>kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności, W następnym numerze  Głosu Gminy ukażą Się informacje 
>kserokopią dowodu osobistego osoby ubiegającej się, dotyczące zaliczki alimentacyjnej.                                                      +

Zakres Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Małgorzata Wróbel - Zasępa

W dniu 29 grudnia 2006 roku została podjęta uchwała Rady 
Gminy Kruszyna w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok. 
Kwota przeznaczona na realizację zadań ujętych w programie wynosi 
80.000 zł. Środki finansowe pochodzą w całości z opłat za zezwolenia 
na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Główne kierunki działań i formy realizacji to: współpraca ze 
szkołami w zakresie realizacji imprez o charakterze gminnym  
konkurs pieśni biesiadnej, Gminny Przegląd Artystyczny, Dzień 
Dziecka oraz zajęć sportowych w ramach godzin pozalekcyjnych; 
organizowanie czasu wolnego uczniów po zajęciach szkolnych; 
wspieranie finansowe Uczniowskich Ludowych Klubów Sportowych; 
współpraca  z policją, szkołami, Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej, Zakładami Opieki Zdrowotnej w zakresie rozpoznawania 
zjawiska nadużywania alkoholu i przemocy w rodzinie.                      +

Konkurs ofert dla klubów
Urszula Wasiel

Na terenie gminy Kruszyna działają dwa kluby: Uczniowski 
Ludowy Klub Sportowy „Kmicic” w Kruszynie i Uczniowski Ludowy 
Klub Sportowy „Polonia  Unia” w Widzowie. Kluby dofinansowywane 
są z budżetu gminy i Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na zasadach otwartego 
konkursu ofert. Właśnie taki konkurs został ogłoszony 8 lutego 2006r. 
trwał do 9 marca br. Rozpatrzenie ofert nastąpiło 10 marca br.
z wynikiem: I miejsce ULKS „Polonia Unia” Widzów  10 pkt., II miejsce  
ULKS „Kmicic” Kruszyna  8 pkt., Gimnazjum Widzów  8 pkt., 
Gimnazjum Kruszyna  8 pkt. 

Przedsięwzięciami objętymi konkursem są: prowadzenie 
zajęć treningowych mających na celu usportowienie dzieci
i młodzieży, przygotowywanie zawodników klubów sportowych do 
rywalizacji w rozgrywkach w piłce nożnej, uczestniczenie
w rozgrywkach piłkarskich w różnych kategoriach wiekowych 
organizacji imprez rekreacyjno  sportowych oraz utrzymanie bazy 
sportowej w stanie umożliwiającym prowadzenie zawodów 
sportowych.                                                                                       +

Internet w bibliotece
Renata Włodarek

 W miesiącu grudniu 2005r. Gminna Biblioteka Publiczna
w Kruszynie otrzymała z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach 
programu IKONKA trzy zestawy komputerowe w celu utworzenia 
czytelni internetowej. 

Głównym celem programu jest zapewnienie jak najszerszej 
grupie społeczności lokalnej łatwego, powszechnego i bezpłatnego 
dostępu do sieci Internet. Wyposażenie bibliotek publicznych 
w czytelnie internetowe daje szansę na zmianę oblicza biblioteki 
publicznej, oraz na przywrócenie bibliotekom ich pierwotnej, 
oświeceniowej roli miejsca kojarzonego z wiedzą, informacją
i postępem.                                                                                        +
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uczniowie szkół podstawowych kl.IV-VI: Aleksandra StaniewskaIV Międzyparafialny Festiwal Kolęd
- Szkoła Podstawowa im. E.Reszke w Borownie, Karolina Mikke

Danuta Kulińska - Szkoła Podstawowa w Lgocie Małej, Aneta Radziszewska - Szkoła 
Podstawowa w Jackowie, Paulina Borowik - Szkoła Podstawowa

8 stycznia 2006 r. w Szkole  Podstawowej  w Jackowie w Kruszynie.
odbył się IV Międzyparafialny Festiwal Kolęd  zorganizowany przez gimnazjaliści: Natalia Dzimińska - Gimnazjum im.Jana Pawła II
dyrektora placówki panią Danutę Kulińską we współpracy z ks.kan. w Borownie, Katarzyna Czernik - Gimnazjum w Kruszynie, Paulina 
Piotrem Krzemińskim, proboszczem parafii św. Wawrzyńca Kokoszka  -  Gimnazjum w Widzowie.
w  Borownie.  Komisja  w składzie : ks.Rafał Żak, mgr Marcin Czerwiński, 

W tym dniu szkoła gościła przedstawicieli władz mgr Jerzy Konieczek wyłoniła zwycięzców poszczególnych kategorii 
samorządowych gminy Kruszyna i Mykanów, społeczności lokalnej wiekowych. Pierwsze miejsca wywalczyli sobie m.in. Sonia  
oraz dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych z Borowna, Stacherczak z  Przedszkola w Lgocie Małej, Przemysław Misiewicz 
Kruszyny, Widzowa, Lgoty Małej i Jackowa. ze  Szkoły Podstawowej  w Jackowie, Paulina Borowik ze Szkoły 

Część konkursową festiwalu  poprzedziła inscenizacja Podstawowej w Kruszynie oraz Natalia Dzimińska z Gimnazjum im. 
słowno- muzyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej Jana Pawła  II w Borownie. Wszyscy uczestnicy festiwalu  otrzymali 
w Jackowie pt. „Opowieść świąteczno-noworoczna”. pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

W prezentacji pięknych  kolęd i pastorałek polskich wzięły Festiwal uświetnił występ Adriana Kokoszki ucznia Szkoły 
udział dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Podstawowej w Jackowie, który w swym mini koncercie na trąbce 
gminy Mykanowa i Kruszyny, a wśród nich: zaprezentował gościom  festiwalowym  jedne  z piękniejszych kolęd 
przedszkolaki: Julia Dudek, Mateusz Remiszewski, Piotr Jurczyk, polskich.
Karolina Kluska , Sonia Stacherczak - Przedszkole w Lgocie Małej;   Międzyparafialny Festiwal Kolęd w Jackowie już od 
Anna Sznajder - Przedszkole w Widzowie, Sandra Sosnecka czterech lat jest uroczystością stwarzającą okazję nie tylko do 
- Przedszkole w Kruszynie, Agnieszka Wilk - Oddział przedszkolny zaprezentowania  przez dzieci swych umiejętności wokalnych
w Szkole Podstawowej  w Jackowie. i instrumentalnych , lecz jest jednocześnie corocznym świętem 
uczniowie szkół podstawowych kl.I-III: Bartosz Kwiatkowski - Szkoła lokalnej społeczności Jackowa, czasem wspólnych spotkań 
Podstawowa im. E.Reszke w Borownie, Katarzyna Dróżdż - Szkoła integracyjnych prowadzonych w miłej atmosferze poświąteczno
Podstawowa w Lgocie Małej, Przemysław Misiewicz - Szkoła -noworocznej, niezapomnianych przeżyć i doznań każdego 
Podstawowa w Jackowie, Monika Wrona - Szkoła Podstawowa uczestnika i gościa festiwalu.                                                             +
w Kruszynie.

przeprowadzeniu scalenia gruntów. W Lgocie i Teklinowie będą drogiScalenie gruntów - dziś i na przyszłość
i odwodnienia. Uwagę naszą przykuwają jakże rozdrobnione grunty 

Joanna Normont wsi Bogusławic, Widzowa i Widzówka. Żaden użytkownik roli nie 
może na scaleniu stracić. Nie ponosząc żadnych kosztów może 

Zapewne wszyscy mieszkańcy naszej gminy wiedzą, że we zmienić położenie gruntów, do czego wymagana jest jego zgoda. 
wsiach Lgota Mała i Teklinów rozpoczęto prace scaleniowe. Już teraz Dlatego wielu rolników pozostanie w dotychczasowym stanie 
możemy mówić o dużym sukcesie, gdyż nasz wniosek jest jednym posiadania. A korzyści? Dla zamierzających sprzedać ziemię  
z trzech realizowanych w województwie śląskim. wydzielenie nowego stanu posiadania w pobliżu kompleksów dużych 

Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych gospodarstw; dla planujących zalesienie  położenie w sąsiedztwie 
wykonało wstępne prace przygotowawcze. Od dnia 15 lutego 2006r. lasów, zmniejszenie ilości działek dla wszystkich rolników, zniesienie 
rozpoczęło się zbieranie życzeń od uczestników. Wnioski zbierane są współwłasności na koszt państwa, wyznaczenie trwałych granic, 
w dni robocze, w godzinach od 14.00 do 18.00 w budynku Szkoły roczne zwolnienie z podatku rolnego. A co nie mniej ważne  
Podstawowej w Lgocie Małej przez okres około jednego miesiąca odbudowa urządzeń melioracyjnych i budowa nowych twardych dróg 
 Po tym terminie uczestnicy scalenia winni kontaktować się dojazdowych do użytków rolnych, gleboznawcza klasyfikacja gruntów  
z wykonawcą scalenia  w jego siedzibie w Częstochowie przy całkowicie bezpłatne, bo na koszt organu prowadzącego scalenie. 
ul. Śląskiej 23, III piętro (tel. 034 3249414 lub 034 3242676). Działania te są ujęte w budżecie unijnym na lata 2007-2013 (jest to 
Prace scaleniowe spotkały się z dużym zainteresowaniem kwota 17 mln EURO). Wydaje się, że mamy jeszcze dużo czasu. Otóż 
miejscowych rolników. Są już one znacznie zaawansowane nie! Jeśli nie wystąpimy z wnioskiem o środki finansowe już dziś 
i częściowo zmierzają do końca, przy okazji zostaną załatwione inne zamkniemy sobie drogę do roku 2014. Rolnicy z Bogusławic, 
bolączki. Stan rowów i dróg transportu rolnego jest fatalny. Już dziś Widzowa, Widzówka. Tylko od was zależy czy wasze wsie znajdą się 
możemy ubiegać się o środki finansowe na:  budowę, przebudowę w programie prac urządzeniowo-rolnych do roku 2013. Szczegółowe 
i utwardzenie dróg transportu rolnego, korektę przebiegu rowów informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kruszynie  pok. nr 10. 
melioracyjnych, ich odbudowę i czyszczenie, czy też urządzanie (tel. 343202003 wew. 30).                                                                  +
przepustów. Przedstawione działania możliwe są tylko po 

Komendant Komisariatu Policji w Kłomnicach 

podaje adresy i telefony, pod którymi ofiary przestępstw mogą uzyskać specjalistyczną pomoc. Telefon dla ofiar przemocy w rodzinie: „Niebieska 
Linia” 0800163102 o zasięgu ogólnopolskim, czynny codziennie w godz.: 16.00 -20.00. Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie, czynny 
codziennie w godz.: 16.00 -20.00, a mieści się on w Centrum Edukacyjno- Interwencyjnym w Częstochowie ul. Sikorskiego 78/80. Częstochowski 
telefon Zaufania o nr 9288, czynny codziennie od 16.00 do 6.00.

W związku z dużą ilością kradzieży butli gazowych na podległym nam terenie zwracamy się z apelem, aby wszyscy, którzy posiadają na 
swoich posesjach takie punkty sprzedaży wymiany butli gazowych podjęli działania mające na celu zabezpieczenie takich stojaków przed 
złodziejami np. poprzez umieszczenie stojaka w głębi posesji, a nie przy samej drodze i zamykanie tych stojaków na kłódkę lub podobne 
zabezpieczenie. Prosimy również, aby w przypadku uzyskania jakichkolwiek informacji w tej sprawie powiadomić Komisariat Policji w Kłomnicach. 
Zapewniamy anonimowość osoby informującej. Zwracając się do Państwa z niniejszym apelem mamy, tylko i wyłącznie, na uwadze bezpieczeństwo 
naszych obywateli. Trzeba jednak pamiętać, że końcowe efekty pracy policji w walce z przestępczością, w dużej mierze, zależą od wyników 
współpracy ze społeczeństwem. Im większa aktywność społeczeństwa, w tym zakresie, tym większe jest bezpieczeństwo nas wszystkich. 
Komisariat Policji w Kłomnicach czynny jest całą dobę i wszelkie problemy oraz spostrzeżenia należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie dzwoniąc 
pod nr 0343281007 lub nr alarmowy 997.                                                                                                                                                                    +

MRiRW, KRUS, PIP oraz inne organizacje działające na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie organizują IV edycję 
ogólnokrajowego konkursu „BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE”. Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie prowadzące 
produkcyjną działalność rolniczą, które wypełnią formularz zgłoszeniowy i przekażą go do dnia 31 marca 2006 r. do najbliższego OR KRUS 
(Częstochowa ul. Korczaka 5, pok. nr 24,25). W zgłoszonych do Konkursu gospodarstwach oceniane są m.in.: ład i porządek w obrębie podwórza, 
stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: stan schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych, wyposażenie 
maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia, stan pilarek tarczowych, warunki 
obsługi zwierząt gospodarskich, stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej. Dla laureatów przewidziano cenne nagrody i wyróżnienia.
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oświatowych. Może to być albo dociekanie, jakie są treści DYREKTOR W ZREFORMOWANEJ poszczególnych elementów kultury (podejście analityczne) albo, jaki 
typ kultury dominuje w określonych instytucjach oświatowych SZKOLE  część druga
(podejście syntetyczne). 

Paweł Klekot Nie jest obojętne, jaki typ kultury organizacji panować będzie w szkole. 
Zapewne w małych szkołach, z silnym dyrektorem, najczęściej tworzy 

Jaki powinien być dyrektor polskiej szkoły pierwszej połowy się kultura siły. Dyrektor, który chce wprowadzić dobrą współpracę 
XXI wieku? zespołową nauczycieli, musi dbać o kulturę zadania. Kultura zadania - 
Biorąc pod uwagę wszystkie zmiany dotyczące polskiej edukacji organizacji tworzy się powoli, latami. Jednak jest trwałą cechą 
konieczne jest tworzenie kadry profesjonalnych kierowników instytucji. Właściwa kultura jest widoczna od progu szkoły. Widać ją
placówek oświatowych  menedżerów oświaty. Albowiem menadżer w zachowaniach nauczycieli, w kontaktach uczniów, w autorytecie 
to kierownik samodzielnie i twórczo, a jednocześnie sprawnie dyrektora, w zwyczajach, świętach, i tradycjach, w cenionych 
i efektywnie  w ramach szerokich kompetencji  zarządzający wartościach. Kultura organizacji nadaje smaku życia w szkole.
przedsiębiorstwem lub instytucją, czyli właśnie kierownik W procesie zmiany kultury ludzie mogą odgrywać zarówno rolę siły 
profesjonalny, wyspecjalizowany fachowiec od zarządzania. napędowej, jak i hamującej. Zmiana kultury może polegać albo na 

W teorii zarządzania często używa się zamiennie zmianie leżących u jej podstaw wartości lub zmianie jej typu albo na 
terminów takich, jak przywódca (lider) i menedżer. Terminy te, choć doskonaleniu istniejącego stanu rzeczy. W okresie transformacji, która 
maja ze sobą wiele wspólnego  obydwa stosowane są dla określenia odciska swe piętno na każdej dziedzinie życia, w tym również oświacie, 
osób odgrywających role kierownicze  cechują istotne odmienności częściej doświadczamy radykalnych zmian niż doskonalenia tego, co 
znaczeniowe. Podstawowa różnica polega na tym, że przywódca było. Zmiana wartości stanowiących fundament pojęcia kultury
przewodzi ludziom, tj. tworzy wizję i inspiruje do jej i pozostałych, wynikających z nich elementów tego pojęcia, łączona 
urzeczywistnienia, natomiast menadżer zarządza instytucją, jest zwykle z planowaniem rozwoju szkoły lub placówki. Stworzenie 
tj. planuje i organizuje bieżące działania. To sprawia, że uwaga wizji, a następnie opracowanie planu rozwoju to zabiegi organizacyjne 
przywódcy bardziej nakierowana jest na przyszłość, gdy tymczasem uznane za konieczne, by zmiana kultury mogła, choć powoli, lecz 
menedżera  na sprawy dnia dzisiejszego. Tymczasem efektywne stopniowo dochodzić do skutku. 
funkcjonowanie instytucji wymaga i zarządzania, i przywództwa. Dyrektor jako kierownik placówki oświatowej powinien 
Efektem wieloletnich poszukiwań wzorów zachowań skutecznego charakteryzować się szerokim zakresem uprawnień, czego 
przywódcy okazało się pojawienie stylów przewodzenia. Biorąc pod konsekwencją będzie sprawne i efektywne rozwiązywanie bieżących 
uwagę stopień swobody działania pozostawionego podwładnym, do problemów pedagogicznych, ekonomicznych, organizacyjnych oraz 
najpopularniejszych należą style: autokratyczny, demokratyczny administracyjnych, a także kreowanie własnych koncepcji, 
oraz liberalny. doskonalących funkcjonowanie kierowanej przez niego placówki. 

Podstawowym warunkiem bycia menadżerem jest szeroki Powinien to być, zatem wszechstronnie i nowocześnie przygotowany 
zakres kompetencji. Tylko kierownik posiadający szerokie fachowiec zarówno w dziedzinie zarządzania, jak i szeroko rozumianej 
uprawnienia, a tym samym i rozległą odpowiedzialność może edukacji. Dyrektor-menadżer powinien, bowiem stwarzać warunki 
zarządzać instytucją w sposób menedżerski, co w praktyce polega organizacyjne, kadrowe 
na działaniu: i ekonomiczne do sprawnego i efektywnego przebiegu procesów 
a. samodzielnym, dydaktyczno-wychowawczych w kierowanej przez niego placówce.
b. twórczym, Wdrażanie reformy zmienia kontekst zarządzania szkół, placówek
c. sprawnym, i instytucji oświatowych, dlatego ważnym staje się odpowiednie 
d. efektywnym. odczytanie założeń reformy, a także stwarzanych przez nią możliwości 
Uważam więc, że także w oświacie jest miejsce dla kierowników  jako szansy. Wymaga to myślenia kategoriami sukcesu a nie porażki; 
menedżerów. Biorąc jednak pod uwagę edukacyjny charakter wykazania się „mentalnością człowieka bogatego” stawiającego przed 
placówki, którą kieruje, menadżer oświaty powinien być sobą ambitne cele i zdobywającego środki na ich realizację, a nie 
równocześnie pedagogiem, bo przecież jego działania kierownicze „mentalnością człowieka biednego” podporządkowującego swoje cele 
dotyczą szeroko rozumianych oddziaływań dydaktyczno- ograniczonym zasobom i doświadczanym niedostatkiem. 
wychowawczych. Same jednak kwalifikacje pedagogiczne nie Gwałtowne tempo zmian i wynikający stąd brak ciągłości, 
wystarczają do skutecznego kierowania szkołą  potrzebne są rodzi potrzebę odczytywania teraźniejszego kontekstu zarządzania 
również kompetencje ekonomiczne, prawne, psychologiczne bardziej „z przyszłości” tzn. z wyobrażeń tego, co będzie, niż
i socjologiczne. z tendencji wyprowadzonych na podstawie analizy czasów minionych. 
Ważnym elementem składowym prawidłowego funkcjonowania W konsekwencji stawia oświatowe kadry kierownicze wobec 
placówki oświatowej staje się pojęcie kultury. Warto pamiętać, że konieczności uczenia się antycypacyjnego, a nie z doświadczeń, 
sukces zmian oświatowych uzależniony jest między innymi od ponieważ każda sytuacja jest niepowtarzalna.
poziomu kultury reprezentowanego przez nauczycieli i kadry W kolejnym numerze chciałbym przedstawić skróconą 
zarządzającej edukacją. O ile teoretycy nastawieni są na opis analizę problemu dotyczącego codziennej pracy dyrektora szkoły
omawianego pojęcia, o tyle badający kulturę interesują się stanem i zaprezentować podstawowe problemy, jakie niesie ze sobą 
istniejącym teraz, tzn. kulturą panującą w szkołach i placówkach zarządzanie taką placówką.                                                                 +

  Andrzej Dyksy       Widzów ul.   

NISKIE CENY !!!   

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

Oświata

Marzec 2006



Głos Gminy

9

2 grudnia 2005r.  odbyły się wybory kandydatów do miana Gimnazjum w Kruszynie patrona naszej szkoły. Wybory przeprowadzono zgodnie z zasadami: 
demokracji, powszechności, równości, bezpośredniości i tajności. ma swego patrona
Prawo uczestnictwa w wyborach przysługiwało uczniom Gimnazjum

Lidia Wychowaniec, Beata Kulesza w Kruszynie, nauczycielom oraz pracownikom szkoły, a w II turze 
rodzicom uczniów. Wybory nadzorowała komisja wyborcza w składzie: 

Pierwszym krokiem w celu nadania szkole imienia było Lidia Wychowaniec, Katarzyna Knaś i przedstawiciel Samorządu 
przedstawienie przez dyrektora mgr Pawła Klekota nauczycielom, Uczniowskiego -Celestyna Weżgowiec. Każdy z głosujących otrzymał 
rodzicom i uczniom potrzeby wzorca osobowego godnego kartę do głosowania z nazwiskami 7. kandydatów, podpisywał się na 
naśladowania przez młodzież. liście wyborczej i oddawał swój głos po postawieniu krzyżyka przy 

Do wyboru patrona szkoły przygotowywaliśmy się od jednym z kandydatów wrzucając kartę do urny. Po podliczeniu głosów 
ubiegłego roku szkolnego. Podjęto szereg działań mających na celu komisja ogłosiła trzech wyłonionych kandydatów do imienia:
efektywną organizację tego ważnego zadania. Na godzinach o. Maksymiliana Kolbe, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Bohaterów 
wychowawczych  i zajęciach języka polskiego uczniowie wraz Września.
z opiekunami zastanawiali się kto mógłby być patronem naszej Te postacie zaprezentowano licznie przybyłym na szkolne 
placówki. Efektem tych rozważań były plakaty i gazetki szkolne, które zebranie rodzicom 5 grudnia 2005 roku. To właśnie społeczność 
przybliżały dorobek twórczy, naukowy oraz sylwetki wybranych lokalna zdecydowała w II turze głosowania stawiając na karcie do 
postaci. głosowania krzyżyk przy nazwisku wybranej osoby kto zostanie 

W sierpniu 2005r. spośród nauczycieli powołano zespół do patronem szkoły. Wszystkie głosy zostały policzone i okazało się, że 
spraw patrona w składzie: Justyna Niska, Beata Kulesza i Lidia bardzo zbliżoną ilość głosów mieli Krzysztof Kamil Baczyński
Wychowaniec, którego zadaniem było koordynowanie wszelkich i Bohaterowie Września.Ostateczny wynik wyborów ogłosił dyrektor 
działań związanych z założonym celem, opracowaniem regulaminu Paweł Klekot 22 grudnia 2005 roku po zakończeniu prezentacji Jasełek 
i harmonogramem wyborów. W ostatnim tygodniu listopada klasy przez dzieci i młodzież wraz z życzeniami świątecznymi
prezentowały swoich kandydatów na forum szkoły. Były nimi i noworocznymi.
postacie: Adama Mickiewicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Gimnazjum w Kruszynie będzie nosiło imię Bohaterów Września.
ks. Jana Twardowskiego, o. Maksymiliana Kolbe, Czesława Obecnie trwają prace nad wnioskiem do Rady Gminy
Niemena, Bohaterów Września i Haliny Poświatowskiej. w Kruszynie o nadanie szkole imienia.                                                 +

Herbatka dla Babci i Dziadka
Izabela Możejko

W  dniu  23.01.06 r. w  Szkole  Podstawowej  w Jackowie  
odbyło  się  spotkanie z  udziałem  najstarszych  mieszkańców 
społeczności  lokalnej.

„Szkolna Herbatka dla Babci i Dziadka” jest przygotowywana 
przez całą społeczność szkolną w  celu  uczczenia  przez wnuków święta 
ich babć i dziadków. 

Uczniowie każdej  z  klas przygotowali dla swych gości  nie  tylko 
tradycyjną herbatkę i ciasteczko lecz  również sporą porcję emocji i wrażeń 
artystycznych. Serca wszystkich  babć i dziadków  roztapiały słowa wierszy 
i piosenek, obrazy scenek teatralnych i gorące życzenia.Mile  spędzony 
czas  długo  pozostanie w pamięci wszystkich  i dzieci i dorosłych.

Jednocześnie należy podkreślić iż spotkania tego typu  
pozwalają na zacieśnianie więzi międzypokoleniowych, uczą dzieci 
szacunku do  osób starszych, stwarzają warunki do  wspólnej  zabawy,
a  więc  mają   wymiar  wychowawczy i prospołeczny.                                 +

Konkursy rozstrzygnięte
Joanna Normont

W dniu 26 stycznia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Mykanowie 
nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów dla dzieci i młodzieży szkolnej: 
plastycznego dla dzieci w wieku 6-12 lat pod tytułem "Mój świat za 10 lat" 
oraz literackiego skierowanego do gimnazjalistów " Mój region i moje 
marzenia i moja przyszłość". Konkursy ogłoszone były w ramach projektu 
"Razem na wyżyny" Pilotażowego Programu Leader+. Na konkurs 
wpłynęło 189 prac plastycznych oraz 22 prace literackie z terenu gmin 
objętych projektem. Z placówek szkolnych i przedszkolnych naszej gminy 
wpłynęło 35 prac plastycznych z czego 7 znalazło się wśród nagrodzonych
i wyróżnionych. Pierwsze miejsce przyznane zostało uczennicy Szkoły 
Podstawowej w Lgocie Małej Anecie Dróżdż.

W konkursie literackim pierwsze miejsce zajęła praca Anny 
Jurczyńskiej z Gimnazjum w Miedźnie. Na ten konkurs z terenu naszej 
gminy wpłynęło 5 prac. Wśród wyróżnionych znalazła się praca Aleksandry 
Krzypkowskiej z Gimnazjum w Kruszynie.

Dyplomy oraz nagrody dla w/w osób zostaną wręczone na 
Konferencji podsumowującej Projekt "Razem na wyżyny", która odbędzie 
się w dniu 16 marca 2006 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Mykanowie. 
Nagrodzone prace można zobaczyć w dziale Galeria na stronie 
internetowej projektu "Razem na wyżyny"www.razemnawyzyny.pl             +

Pomoc przy wypełnianiu wniosków obszarowych można będzie uzyskać w Urzędzie Gminy w Kruszynie - pok. nr 5:
! od 15marca do 18 kwietnia - wt., śr. w godz.: 8.00 - 15.00
!Od 19 kwietnia do 15 maja - codziennie w godz.: 8.00 - 15.00

Oświata
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z Kruszyny.Pośród choinek, koło żłóbka, przygotowane miejsca dla „PÓJDŹMY WSZYSCY…” orkiestry zapowiadały wspaniałą ucztę dla ducha. Publiczność 
Marcin Czerwiński zgromadzona licznie, mimo temperatury, która raczej zachęcała do 

wieczoru przy kominku niż do wyjścia na dwór, z niecierpliwością 
oczekiwała na koncert. Wszystko to zapoczątkowało miłą atmosferę Choć według słów znanej kolędy stajenka była mizerna
wspólnego spotkania.i cicha, to w niedzielę 22 stycznia 2006 roku naszą stajenką stał się 

Mimo siarczystego mrozu punktualnie o godzinie 17 na Kościół Parafialny w Kruszynie. Nie mizerny, lecz przepiękny i nie 
znak Kapelmistrza pana Andrzeja Powroźnika rozpoczął się koncert. cichy - a to za sprawą Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej
Nasza sprawdzona i lubiana Orkiestra, wraz z wokalistkami
z gimnazjum w Kruszynie nie zawiodła. Repertuar był urozmaicony. 
Pomiędzy klasycznymi kolędami usłyszeliśmy utwory o tematyce 
świątecznej takie jak: „Jingle bells” czy „White Christmas”. Zasłuchani 
goście często nucili sobie znane im fragmenty, a nogi same 
podrygiwały i to wcale nie za sprawą mrozu! Po zakończeniu koncertu 
gromkie brawa i kilkakrotne bisy były chyba najwspanialszą nagrodą 
dla pana Kapelmistrza, orkiestry i śpiewających dziewcząt. Gorące 
wyrazy wdzięczności płynęły pod adresem organizatora koncertu, 
który jednocześnie dobrał repertuar i przygotował orkiestrę
i wokalistki. Wysiłek włożony przez pana Andrzeja Powroźnika
w przygotowanie całego koncertu opłacił się! Podziękowania płynęły 
w stronę proboszcza parafii Kruszyna, księdza Stanisława Świątka
i wikarego, księdza Dariusza Cona za umożliwienie zorganizowania 
tak wspaniałego wydarzenia i udostępnienie świątyni parafialnej.

Po tak wspaniałym i budującym wydarzeniu pozostaje nam 
tylko z żalem wspominać minione chwile z nadzieją czekając na 
przyszłe święta Bożego Narodzenia. Na pewno znajdzie się wtedy 
czas na następne spotkanie z orkiestrą i kolędami na koncercie, który 
powoli staje się już tradycyjnym wydarzeniem kulturalnym naszej 
społeczności. Jeszcze raz dziękujemy i zapraszamy za rok!               +

Statuetki Starosty 
Marzena Żemejda  Przerada

Podobnie jak w latach  poprzednich, w Filharmonii 
Częstochowskiej 11 lutego br. odbyło się uroczyste wręczenie Statuetek 
Starosty Częstochowskiego w piątej już edycji konkursu „Za wybitne zasługi 
dla powiatu częstochowskiego”. Jednym z pięciu nominowanych
w kategorii: kultura był mieszkaniec naszej gminy - p. Andrzej Powroźnik  
kapelmistrz Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie. 
Niestety nie powrócił ze statuetką. Nagrodę w tej kategorii otrzymał 
Śpiewaczy Zespół Folklorystyczny „Klepisko” z Kłomnic.  Jednakże, 
zgodnie ze słowami Starosty Częstochowskiego  p. Mieczysława Chudzika,  
„każdy z nominowanych, zarówno w swojej pracy zawodowej, jak
i w działalności społecznej, wykracza daleko poza ogólnie przyjęte normy. 
Nie ma wątpliwości, że wszyscy, którzy 11 lutego pojawili się na scenie 
Filharmonii Częstochowskiej, zasługują na najwyższe słowa uznania. I choć 
tylko niektórzy wrócili do domu ze statuetką, wszystkim serdecznie gratuluję 
i dziękuję”.                                                                                                   +

Medal dla Wójta
Marzena Żemejda - Przerada

Brązowy medal „Za 
Zasługi dla Obronności Kraju” 
otrzymał z rąk wice wojewody 
śląskiego Wójt Bogusław 
Mielczarek. To prestiżowe 
wyróżnienie miało miejsce
1 marca 2006r. w Urzędzie 
Wojewódzkim w Katowicach. 
Odznaczonych zostało ok. 20 
osób z województwa śląskiego, 
w tym kilku wójtów m. In.
z: Mykanowa, Poczesnej
i Janowa. Podziękowanie
w imieniu nagrodzonych 
wygłosił Burmistrz Koniecpola.

Zimowe spotkanie z lasem
Mariola Górecka

Uczniowie II klasy Szkoły Podstawowej
w Kruszynie na to wydarzenie przygotowywali się
o dłuższego czasu, zbierając kasztany, żołędzie, 
„przysmaki” dla zwierząt i ptaków leśnych. W dowód 
uznania, Myśliwi z Koła Łowieckiego „Knieja”
z Radomska postanowili zorganizować dla nas ognisko 
w naturalnej scenerii. W dniu „wyprawy” panowała 
wspaniała atmosfera. Ruszyliśmy w drogę z kilkoma 
mamusiami i oczywiście z inicjatorem i organizatorem 
imprezy p. Jarosławem Skórą. Gdy dotarliśmy do celu, 
na polanie płonęło już wspaniałe ognisko. 

Panowie myśliwi S. Efenberg i J. Skóra 
przeprowadzili „konkurs wiedzy o życiu zwierząt 
leśnych”. Przeglądaliśmy również czasopismo „Łowiec 
Polski”, opowiadaliśmy o zwierzętach i ptakach ich życiu 
i zwyczajach oraz o tym jak je chronić i dożywiać. 
Chodząc leśnymi dróżkami wypatrywaliśmy tropy i ślady 
saren, zajęcy, lisów. Na olbrzymiej sośnie dostrzegliśmy 
gniazdo jastrzębia. 

Upieczone na ognisku kiełbaski smakowały 
jak nigdy! Do domu wróciliśmy trochę zmęczeni ale pełni 
wspaniałych wrażeń. 

Bardzo dziękujemy Zarządowi Koła 
Łowieckiego „Knieja” za wspaniałe „spotkanie
z przygodą”.                                                                  +

ZAPROSZENIE
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Uczniowie
Szkoły Podstawowej w Kruszynie serdecznie zapraszają na

III Gminny Przegląd Piosenki Biesiadnej
Przegląd odbędzie się dnia 23 kwietnia 2006 roku o godz. 1500.

W programie przewidziany jest koncert Orkiestry Dętej z Kruszyny
i wybór Laureata Nagrody Publiczności.

Regulamin i karty zgłoszeń zostaną w niedługim czasie dostarczone do placówek 
oświatowych z terenu gminy.

Kultura

Marzec 2006



IV Międzyparafialny Festiwal KolędIV Międzyparafialny Festiwal Kolęd
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