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

Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek, Wikłów

Źródło wiedzy o Twojej okolicy



W okresie sierpień - wrzesień tego roku grupa mieszkańców, zainspirowana pomysłem Sławka Pruciaka, odbyła kilka 
wycieczek mających na celu poznanie naszej gminy. Pierwsza wycieczka miała swój początek w Lgocie Małej, a zakończyła się w Łęgu. 
Wówczas zobaczyliśmy wszystkie tajemnicze kopce, które leżą w lasach naszej gminy. Podczas kolejnych wycieczek zlokalizowaliśmy 
malowniczą, stara odnogę rzeki Warty oraz cmentarz Miroszowy (Prusicko). Wszyscy jesteśmy zachwyceni pięknymi zakątkami naszej 
gminy.

Marzena Żemejda-Przerada
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Podsumowanie kadencji 2002 - 2006
Bogusław Mielczarek - Wójt Gminy

Mija właśnie cztery lata od chwili, jak 
mieszkańcy Gminy w wyborach wyłonili 
obecną Radę Gminy oraz po raz pierwszy
w wyborach powszechnych wybrali Wójta 
Gminy. Dziś możemy podsumować wyniki 
kończącej się kadencji samorządowej, 
kadencji w pewnym sensie pionierskiej,
o zwiększonych uprawnieniach Wójta,
o umocnionej jego pozycji wobec Rady. Czy 
takie rozwiązanie zdało u nas egzamin? Na to 
pytanie odpowiedzieć można jedynie 
pośrednio, podsumowując wyniki kończącej 
się kadencji, zwracając uwagę i odpowiednio 
interpretując t rendy,  jak ie dały s ię 
zaobserwować w gospodarce Gminy. 

A zatem: Podstawowym parametrem 
charakteryzującym jednostkę samorządu 
terytorialnego jest budżet Gminy. Jego 
wielkość świadczy o potencjale Gminy,
o możliwościach zaspokajania zbiorowych 
potrzeb mieszkańców, a zarazem o zakresie 
władzy organów Gminy. Zgodnie z zasadą: tyle 
władzy, ile pieniędzy. W okresie kadencji 
zanotowaliśmy istotny wzrost budżetu. 
Zarówno dochody, jak i wydatki wzrosły z ok. 7 

mln zł w roku 2003 do ok. 10 mln w roku 2006. 30% wzrost budżetu w trakcie jednej kadencji nie 
był jeszcze notowany w historii naszej Gminy. Na taki wzrost istotny wpływ miało zwiększenie 
dochodów własnych z różnych tytułów (podniesienie powszechności opodatkowania, rozważna 
polityka stosowania ulg i umorzeń, likwidacja zaległości podatkowych) a także zapewnienie 
coroczne wpływu zewnętrznych środków pomocowych. W latach 2002 - 2006 do naszego 
budżetu wpłynęło łącznie 2 mln 745 tys. zł różnych dotacji, przeznaczonych na dofinansowanie 
zadań własnych Gminy. To nie tylko wynik moich osobistych zabiegów i starań, ale efekt 
intensywnej pracy całej administracji gminnej. Liczba pracowników Urzędu Gminy oraz 
pozostałych jednostek gminnych (GOPS, GZO) wzrosła o niecałe 4 etaty. Musiała wzrosnąć, 
gdyż na Gminy spadły nowe i pracochłonne zadania. Wspomnę tu choćby o przejęciu wypłat 
świadczeń rodzinnych, o stypendiach szkolnych, inkasowaniu i rozliczaniu opłat za ścieki, 
pomocy rolnikom w wypełnianiu wniosków o dopłaty do produkcji rolnej, wypłacie zasiłków 
suszowych, powodziowych, organizowaniu akcji zbiorowego wapnowania gleb, zwrocie akcyzy 
za paliwa rolnicze i wiele jeszcze innych. Każde z wymienionych tu zagadnień to od 
kilkudziesięciu do kilkuset obywateli, nowe procedury, setki decyzji, akt, zwrotek i uciążliwej,
a przecież niezbędnej biurokracji. Koszty utrzymania administracji gminnej są niemałe, ale akurat 
w Kruszynie są przecież najniższe w województwie śląskim i jedne z najniższych w kraju. Gmina 
nasza w poszczególnych latach kadencji zajmuje 7 - 10 miejsce w kraju w rankingu najtańszej 
administracji. Wpływ na to mają: najniższe ustawowe zaszeregowanie Wójta, niewysokie płace 
całego personelu, spartańskie warunki lokalowe i sukcesywne oszczędzanie na wszystkich 
wydatkach.

Istotnie spadło zadłużenie gminy. W dużej części spłacone i umorzone zostały kredyty 
zaciągnięte na budowę Gimnazjum w poprzedniej jeszcze kadencji. Na ten cel pożyczyliśmy 
łącznie 1 mln 261 tys.zł. Pozostało do spłaty tylko 85 tys.zł. Aktualnie zadłużenie gminy, łącznie
z kredytem na oczyszczalnię, wynosi 2.017 tys.zł. Stanowi to ok.20% dochodów i budżet jest je
w stanie obsłużyć. Przypomnę, że w roku 2002 było to ponad 36,8% ówczesnego budżetu
a dopuszczalne zadłużenie gminy może wynosić nawet do 60% planowanych dochodów 
budżetowych.

Za najważniejsze uznać należy, największym zresztą wysiłkiem, stworzone podwaliny 
pod gospodarkę ściekową. Zasadnicza część naszej gminy znalazła się w Krajowym Programie 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych, który pomyślnie realizujemy. Wybudowana została 
Gminna Oczyszczalnia ścieków w Widzowie, która może oczyszczać 250 m 3 ścieków na dobę. 
Jest przystosowana do rozbudowy i wówczas jej zdolność wzrośnie do 600m na dobę. To pozwoli 
obsłużyć całą gminę. Przyłączone zostało do sieci kanalizacyjnej Osiedle Stadniny Koni oraz 
skanalizowany Widzów, na wschód od torów PKP. Przygotowany został do realizacji kolejny etap, 
obejmujący Osiedle i część Teklinowa. Niestety, nie udało się na razie uzyskać niezbędnego do 
realizacji dofinansowania. W trakcie opracowania jest kolejny etap Jacków i Baby. Zakładam, że 
oba projekty zgłoszone zostaną do pierwszego konkursu, jaki zostanie ogłoszony w ramach RPO 
województwa śląskiego. To realna perspektywa poprawy jakości środowiska, w którym żyjemy.

Kończymy adaptację starej szkoły w Kruszynie na cele administracyjne i kulturalne. To 
nie tylko poprawa warunków obsługi mieszkańców i krytycznych warunków pracy kilkudziesięciu 
ludzi. To także zwolnienie dla potrzeb OSP w Kruszynie lokalu zajmowanego aktualnie przez 
bibliotekę. 

Wybudowaliśmy, bądź ulepszyliśmy ponad 18 km ulic, dróg gminnych i powiatowych. 
O powiatowych też trzeba powiedzieć, bo od kilku lat prowadzimy przecież politykę 
współfinansowania nakładek na tych drogach.

Zorganizowana została od podstaw akcja zimowego utrzymania dróg gminnych. To
w tej kadencji rozpoczęliśmy zwalczanie gołoledzi na jezdniach dróg gminnych. W miejsce 
jednego, ciągnikowego pługa odśnieżającego, pojawiły się dodatkowe cztery. Dwa na 
samochodach strażackich, dwa na wynajętych ciągnikach, jeden klinowy w rezerwie.
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Większość naszych budynków komunalnych przeszła przepustów i utwardzenie 23 km dróg dojazdowych do pól.
niezbędne remonty. Renowacje dachów w szkołach: w Jackowie Przełamany został wreszcie impas w zagospodarowaniu 
i Lgocie Małej, przedszkolach: w Kruszynie i Lgocie Małej, Ośrodku nie użytkowanych obiektów w gminie. Jakieś rozwiązanie znalazło się 
Zdrowia w Kruszynie, remizach: w Lgocie Małej, Kruszynie i Łęgu. wreszcie dla Zespołu Pałacowo - Parkowego, Bazy SKR, Bazy Obrotu 
Wymiana wszystkich okien w szkołach: w Widzowie, Lgocie Małej Rolnego GS. W miejscu opuszczonych chlewni byłej RSP funkcjonuje 
i Jackowie. Nowe ekologiczne kotłownie w szkole w Lgocie Małej, zakład produkcyjny. 
Ośrodku Zdrowia w Kruszynie; remont instalacji elektrycznej w szkole Trzeba powiedzieć, że jest to kadencja sukcesu. Tyle
w Widzowie. w gminie nie zrobiono jeszcze nigdy. To nasz wspólny sukces: całej 

Co w OSP? karosowanie samochodu w Jackowie, Rady, jej Przewodniczącego, każdego Radnego i każdej Radnej
przekładka zabudowy na nowe podwozie w Bogusławicach, system z osobna, pań i panów sołtysów, działaczy samorządowych, aktywu 
selektywnego alarmowania w Kruszynie i w Widzowie, dwie społecznego, sponsorów, podmiotów gospodarczych i wszystkich 
radiostacje, dwa samochody nieodpłatnie przekazane przez mieszkańców, przejawiających inicjatywy społeczne. Także 
Komendę Straży. pracowników Urzędu Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych, 

Zmodernizowane zostało oświetlenie w Łęgu i Kijowie dyrektorów szkół i przedszkoli. 
lewobrzeżnym oraz Pieńkach Szczepockich. Przygotowano do Uważam, że kończymy tę kadencję w poczuciu dobrze 
realizacji wymianę lamp w całej gminie oraz kilka dobudów spełnionego obowiązku. Zostawiamy za sobą trwały i wyraźny ślad.
oświetlenia w zabudowie. Projekt czeka na decyzję o dofinansowanie I przesłanie: oby tak dalej. Serdecznie wszystkim dziękuję za tak 
z WFOŚ i GW w Katowicach. Rozpoczęliśmy projektowanie sali owocną współpracę, za pomoc i angażowanie się w sprawy Gminy
gimnastycznej w Widzowie. i mieszkańców. W mijającej kadencji nastąpiła poprawa warunków 

Podjęte zostało scalenie gruntów w Lgocie Małej życia w naszej gminie. Po raz pierwszy od wielu lat liczba 
i Teklinowie. Na cztery wsie w województwie śląskim, aż dwie mieszkańców wzrosła, mimo spadku urodzeń. Kilkadziesiąt osób 
przypadły właśnie w gminie Kruszyna. A to nie tylko proste osiedliło się w gminie, kupując bądź budując tu domy. Oni też 
uporządkowanie rozłogu gospodarstw. To także, a może przede dostrzegli, że u nas żyje się lepiej.
wszystkim, odbudowa 30 km rowów melioracyjnych, kilkudziesięciu 

Artykuł publikowany na koszt Komitetu Wyborczego PSL

Zbudujmy razem nowy JACKÓW
Iwona Knaś-Toll, lat 28 kandydatka na Radną Gminy Kruszyna.

Nauczycielka historii w Gimnazjum w Kruszynie. Zastępca Redaktora Naczelnego pisma „Głos Gminy”. 
Członek Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny. Członek Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”. Absolwent Akademii im. 
Jana Długosza w Częstochowie i Szkoły Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie.

Jako Radna Gminy Kruszyna zajmę się sprawami miejscowości, z której się wywodzę. Jacków musi 
bowiem mieć swojego reprezentanta w Radzie, który będzie walczył o jego dobry wizerunek. W mojej kadencji 
chciałabym przede wszystkim doprowadzić do:  
−Utrzymania Szkoły Podstawowej w Jackowie,
−Nadania nazewnictwa Jackowskim ulicom,
−Poprawy stanu i wyglądu budynku OSP Jacków,
−Skanalizowania miejscowości Jacków z równoczesnym zachowanie bardzo dobrego stanu drogi,
−Wprowadzenia zebrań informacyjnych z mieszkańcami Jackowa po sesjach Rady Gminy Kruszyna,
−Promowania Jackowa na łamach lokalnego pisma „Głos Gminy”,
−Zaktywizowania młodego społeczeństwa poprzez włączenie ich w imprezy lokalne i stowarzyszenia i organizacje 
samorządowe,

−Zatrudniania w miarę możliwości na wolnych etatach, w pierwszej kolejności mieszkańców Jackowa.
Proszę mieszkańców Jackowa o kredyt zaufania. Bo tylko dzięki Państwa głosom uda się zrealizować 

mój program wyborczy i wprowadzić do Rady Gminy kompetentnego reprezentanta naszej wspólnej miejscowości. 

komunikacyjnego łączącego układ dróg lokalnych gminy KruszynaWywiad z kandydatem na wójta gminy, z autostradą A-1”.
−Co było sukcesem w minionej kadencji?Bogusławem Mielczarkiem
−Przede wszystkim położenie podwalin pod gospodarkę wodno - Marzena Żemejda-Przerada
ściekową w gminie, zapewnienie możliwości skanalizowania 
kolejnych miejscowości. Poza tym położenie asfaltu na 5 km dróg 

−Kiedy się Pan urodził? powiatowych i gminnych, do tego adaptacja niszczejącego budynku 
−Urodziłem się w 263. rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej, i to w tej godzinie po starej szkole w Kruszynie na cele administracyjne. Udało się 
gdy polska jazda zaczęła zajmować obóz wielkiego wezyra. utrzymać istniejącą sieć szkół i przedszkoli, a także przeznaczyć 

−Od jak dawna jest Pan związany z Kruszyną? wiele środków na remonty szkół. Oceniając tę kadencję, śmiało 
−W roku 1973 zacząłem pracę w Urzędzie Gminy w Kruszynie na mogę powiedzieć, że jest ona, nie tyle krokiem, co skokiem
stanowisku Sekretarza. Po roku 1990 pełniłem jednocześnie funkcję w przyszłość. Przecież budżet wzrósł o 30 %. Mamy najtańszą 
zastępcy wójta. Stanowiska te piastowałem do roku 1998, w którym administracje w województwie śląskim i jedną z najtańszych w kraju.
zostałem wybrany wójtem gminy. Wcześniej pracowałem −Co byłoby dla Pana najważniejsze w następnej kadencji?
w Radomsku w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej. −Poprawa warunków życia mieszkańców w gminie we wszystkich 

−Nie ulega wątpliwości, że ma Pan niezwykłe doświadczenie w pracy miejscowościach. Świadomy jestem, że zbliża się koniec mojej 
samorządowej. Co z przygotowaniem merytorycznym? aktywności zawodowej, dlatego też chciałbym pozostawić trwały 

−Jestem absolwentem wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu ślad w krajobrazie gminy.
Śląskiego w Katowicach. Ponadto ukończyłem kilka studiów − Dlaczego Pan kandyduje?
podyplomowych z zakresu: gospodarki nieruchomościami, −Chciałbym dokończyć to, co zacząłem. Pracując na samorządowej 
planowania przestrzennego, zarządzania projektem europejskim. niwie, posiadłem umiejętności rozwiązywania problemów gminy

−Jakie były tematy prac dyplomowych? Czy któraś z nich dotyczyła w warunkach niedostatku środków finansowych i moje 
problemów naszej gminy? doświadczenie chciałbym wykorzystać dla społeczności lokalnej.

−Tak, wszystkie. Dla przykładu podam dwa tytuły: „Skutki −dziękuję Panu za rozmowę.
jednostkowych zmian planu zagospodarowania przestrzennego −dziękuję.
w gminie Kruszyna w latach 1995-98”, „Budowa węzła 
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miejscowościach, za rozbudową infrastruktury gminnej Postaw na SAMORZĄDNOŚĆ
przy wykorzystaniu środków unijnych, za tworzeniem 
sprzyjającego klimatu dla inwestowania i rozwijania Reprezentując zdecydowaną większość 
przedsiębiorczości.społeczeństwa, która dostrzega i pozytywnie ocenia 
W ciągu nadchodzącej kadencji zapewnimy:zapoczątkowane przemiany w gminie, utworzyliśmy 
· budowę kanalizacji sanitarnej Osiedla Widzów, Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄDNOŚĆ, 
Teklinowa,  Bab i Jackowa oraz przygotowanie do dążąc do tego by władze samorządowe wybrane
skanalizowania  kolejnych wsi;w wyborach 12 listopada br. podtrzymały i umocniły te 
· budowę sali gimnastycznej w Widzowie oraz korzystne tendencje.
zagospodarowanie na cele sportowe terenów  W skład Komitetu wchodzą: Andrzej Wrona, 
przyszkolnych w Lgocie i Jackowie; (Pełnomocnik Komitetu), Krystyna Flis, Zenon 
· modernizację oświetlenia ulicznego w całej Kowalski, Jan Kubik, Mirosław Maciejewski, Sławomir 
gminie, wraz z niezbędnymi dobudowami lampPruciak.
w obrębie zabudowy;KKW SAMORZADNOŚĆ zgłosił kandydata na 
· dodatkowe ujęcie wody dla wodociągu Wójta Gminy Kruszyna - Bogusława Mielczarka, 
gminnego;pełniącego aktualnie tę funkcję. Kandydat nasz posiada 
· sukcesywną modernizację dróg gminnych,odpowiednie przygotowanie zawodowe, długoletnie 
w tym zwłaszcza uszlachetnienie „żużlówek” w obrębie doświadczenie samorządowe oraz praktyczną 
zabudowy oraz utwardzenie dróg gruntowychumiejętność realizowania zadań gminy przy bardzo 
i zdewastowanych prowadzących do przysiółkówskromnych środkach finansowych.
i oddalonych zagród;Wytypowaliśmy następujących kandydatów na 
·  zagospodarowanie placu w Bogusławicach, radnych Rady Gminy:
parkingów przy szkołach, boiskach, przystankachw Bogusławicach - Jarosława Stefanowskiego,
i innych obiektach publicznych;w Babach - Bogumiłę Matusiak, w Jackowie - Leszka 
· utrzymanie istniejącej sieci szkół oraz poprawę Kulińskiego i Janusza Włodarka, w Kruszynie - Andrzeja 
ich wyposażenia,Krzypkowskiego, Andrzeja Wronę i Joannę Zasępa,
· utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury;w Lgocie Małej - Karola Drożdża i Henryka Domagałę,
· przeprowadzenie scaleń gruntów w kolejnych w Łęgu - Radosława Maciejewskiego, w Teklinowie - 
wsiach, wraz z odbudową rowów melioracyjnychRomana Koćwina, w Widzowie - Elizę Ogrodowczyk, 
i utwardzeniem dróg dojazdowych do pól;Sylwestra Rorata i Iwonę Zatoń, w Widzówku - 
· wspieranie działalności Klubów Sportowych, Sławomirę Zatoń.
Ochotniczych Straży Pożarnych, Strażackiej Orkiestry To osoby znające problemy gminy, posiadające 
Dętej oraz Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny;własne pomysły na ich rozwiązanie. W większości 

posiadające też doświadczenie samorządowe, 
· przystosowanie lokali Ośrodków Zdrowia do sprawdzone w roli radnych, sołtysów lub innych 
wymogów określonych w rozporządzeniu Min. Zdrowia;formach społecznego działania i zdecydowane podjąć 
· pomoc instruktażową i organizacyjną dla grup niełatwe obowiązki reprezentantów swojego 
mieszkańców w pozyskaniu środków unijnychśrodowiska w organach gminy.
i krajowych, na wsparcie produkcji rolnej, drobnej Dziękujemy mieszkańcom za poparcie 
przedsiębiorczości, agroturystyki  i modernizacji podpisami list naszych kandydatów oraz apelujemy
posesji;o oddanie na nich głosów w wyborach.
· prowadzenie polityki podatkowej stosownej do Popieramy kandydującą do Rady Powiatu
niskiego poziomu zamożności społeczeństwaw Częstochowie Jadwigę Zawadzką, zgłoszoną przez 
a zarazem przyjaznej dla inwestorów;KWW Porozumienie dla Powiatu Częstochowskiego.
· współdziałanie :To dobra kandydatka na radną powiatową, a przy 
- z Powiatem Częstochowskim w zakresie koncentracji głosów naszych mieszkańców, ma szanse 
modernizacji dróg powiatowych (odwodnienie i chodnik pokonać kontrkandydatów z gminy Mykanów.
w  W i d z o w i e ,  d r o g i :  K r u s z y n a - B o r o w n o ,  Wybierając radnych do Sejmiku Województwa 
KruszynaWidzów, Lgota-Zdrowa, Wikłów-Łęg),Śląskiego nasze głosy oddamy na Wiesława Marasa
- z Powiatem Radomszczańskim w zakresie - dotychczasowego Członka Zarządu Województwa 
modernizacji drogi Pieńki Szczepockie Szczepocice),Śląskiego, życzliwie promującego sprawy gminy
- z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowychw Urzędzie Marszałkowskim.
i Autostrad w zakresie przygotowania alternatywnych Posiadamy kompleksowy i realny program 
rozwiązań komunikacyjnych przy przebudowie DK-1 na rozwoju gminy na nadchodzącą kadencję.  
autostradę),Przedstawiliśmy ludzi godnych zaufania i gotowych ten 
-  w ramach projektu LEADER+, z gminami program zrealizować. Apelujemy o głosowanie na 
ościennymi w zakresie promocji gminy i przedsięwzięć nasze l isty i  poparcie naszych zamierzeń
prorozwojowych.w nadchodzących wyborach.

Podtrzymaj dotychczasowy, zrównoważony rozwój Oddając głos na kandydatów zgłoszonych przez 
gminy - głosuj na SAMORZĄDNOŚĆ!SAMORZĄDNOŚĆ, tym samym głosujesz za 

kontynuacją rozpoczętych przekształceń w gminie, za 
Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄDNOŚĆ w Kruszyniepoprawą  warunków życ ia  we  wszys tk i ch  
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Zalecenia gospodarcze na wrzesień
Kalendarzowa jesień rozpoczyna się 23 września, kiedy 

to następuje zrównanie dnia z nocą. Jednak pierwsze objawy tej 
barwnej pory roku w przyrodzie zaobserwować można nieco 
wcześniej.
Wrzesień to najlepszy czas siewu zbóż ozimych i dokonania 
wapnowania - zgodnie z uzyskanymi wynikami i rodzajem gleby 
wybieramy rodzaj wapna.
Zabezpieczamy nasiona poprzez zakup, sprawdzamy jakość 
własnego ziarna przeznaczonego do siewu. Przy wyborze odmiany 
zwracamy uwagę na mrozoodporność.
Starajmy się dotrzymać agrotechnicznych terminów siewu, aby 
rośliny przed zimą mogły się dobrze ukorzenić i rozkrzewić.
Oceniamy na bieżąco plantacje kukurydzy przeznaczonej na 
kiszonkę. Pamiętajmy o jej dobrym rozdrobnieniu i prawidłowym 
zakiszeniu. Podczas zbioru każde ziarno powinno być uszkodzone.
Przed zbiorem ziemniaków zaleca się niszczyć nać oraz chwasty. 
Zabieg ten przyśpiesza dojrzewanie bulw - skorkowacenie skórki 
oraz ułatwienie wykonania zabiegu.
Przygotowujemy silosy do jesiennej produkcji kiszonek, poprzez 
uzupełnienie ubytków, konserwację ścian środkami dostępnymi na 
rynku.
Prowadzimy zabiegi pielęgnacyjne zwierząt: korekcję racic, 
zwalczanie pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych.
W sadzie na początku września przeprowadza się cięcie letnie 
jabłoni odmian późnych na 3-5 tygodni przed przewidywanym 
terminem zbioru.
Trwają zbiory owoców. Wrzesień to dobry termin sadzenia 
truskawek, bezwzględnym warunkiem powodzenia tej uprawy jest 
zakładanie plantacji z sadzonek wolnych od najgroźniejszych 
chorób i i szkodników, na plantacjach owocujących usuwamy 
rozłogi. 
Jesienny las to mozaika najróżniejszych barw, kolorów i odcieni,
w lasach, w których jest wystarczająco dużo wilgoci, w dużych 
ilościach występują grzyby.

Zalecenia gospodarcze na  październik
 W naszych warunkach klimatycznych październik bywa 

zazwyczaj pogodny i ciepły, choć oczywiście słońce nie grzeje tak 
mocno, jak latem.
Przy opóźnionym terminie siewu zbóż zwiększyć o 10-15% obsadę 
roślin.
Systematycznie kontrolujemy stan przechowywanego ziarna, aby 
nie dopuścić do żerowania szkodników magazynowych.
Kończymy zbiór kukurydzy na ziarno. Po wystąpieniu przymrozków 
należy zebrać ją jak najszybciej. W czasie przechowywania 
ziemniaków kontrolować systematycznie warunki termiczno-
wilgotnościowe.
Dobrze jest dokonać wyboru i ewentualnie zakupu bardzo 
wczesnych odmian ziemniaka z przeznaczeniem do 
podkiełkowywania i uprawy na wczesny zbiór.
Wykonujemy zabiegi chemiczne w zbożach na chwasty jedno i dwu 
liścienne.
Aparaturę do aplikacji pestycydów dokładnie umyć. Usunąć wodę
z elementów roboczych, osuszyć, zakonserwować i przechowywać 
u suchym miejscu.
Przystąpić do bilansu pasz na okres żywienia zimowego, 
uwzględniając wielkość stada podstawowego i produkcję mleka. 
przechodząc z żywienia letniego na zimowe, należy pamiętać
o zachowaniu okresu przejściowego około dwóch tygodni.
W sadach wiśniowych w okresie opadania liści wykonuje się zabieg 
na raka bakteryjnego raz lub w zależności od odmiany.
Jeżeli planujemy przechowywać warzywa w kopcach, należy 
pamiętać o tym, że nie będziemy mieli do nich dostępu w czasie 
mrozów. Miejsce na kopiec powinno być usytuowane na 
przepuszczalnym, podłożu i w innym miejscu niż w roku ubiegłym 
oraz nie mogą zagrażać mu myszy i nornice.
Charakterystycznymi zjawiskami w przyrodzie są częste poranne 
mgły oraz iskrzące w promieniach porannego słońca pajęczyny. 
Gdzieniegdzie, w spokojnych i niedostępnych zakątkach wód 
można spotkać skrzydlatych wędrowców - kaczki, łabędzie, gęsi, 
żurawie i inne.
Powoli kończy się najbarwniejszy okres w przyrodzie, pełen kolorów 
i blasków.

Zbigniew Ociepa - Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ZBIÓR RZEPAKU NA POLETKACH 
DOŚWIADCZALNYCH 
Zbigniew Ociepa

I. Pokaz zbioru rzepaku
W dniu 28.07.2006 r. w gospodarstwie Pana 

Jana Błaszczyka w miejscowości Kruszyna odbył się 
pokaz jednofazowego zbioru rzepaku. Pokaz 
zorganizował Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego 
w Częstochowie wspólnie z firmą PIONEER odział
w Polsce, Swadzin k/ Poznania.
Na 50 arowych poletkach zaprezentowano 4 odmiany 
rzepaku ozimego a mianowicie: W-10, W-31,W-9 oraz 
odmianę półkarłową. Zbioru rzepaku dokonano 
kombajnem zbożowym Clas-056 po wcześniejszej 
adaptacji. Adaptacja polegała na wymianie: zespołu 
żniwnego na stół do zbioru rzepaku z bocznymi kosami, 
przenośnika pochylnego, zespołu sit. Zbiór każdej 
odmiany odbywał się oddzielnie a następnie odbywało 
się ważenie i oznaczanie wilgotności.
II. Droga do wysokich plonów.

Rzepak jest roślina cechującą się wysokim 
potencjałem produkcyjnym, ale należy do gatunków
o wysokich wymaganiach glebowych. Potrzebuje dużo 
światła i wilgoci. Jest rośliną dość dobrze komponującą 
się w płodozmianach, szczególnie silnie obciążonymi 
zbożami. 

Duża ilość produkowanej masy organicznej 
stawia rzepak w grupie roślin wymagających dużego 
zapotrzebowania na składniki pokarmowe. Podstawą 
dostosowanego do warunków glebowych nawożenia 
powinny być badania gleb, potwierdzające zawartość 
składników pokarmowych. Jego nawożenie można 
oprzeć wyłącznie na nawozach mineralnych, chociaż 
warto pamiętać, że bardzo dobrze wykorzystuje składniki 
zawarte w nawozach organicznych, i odwdzięcza się 
wysokim plonem. Nawożenie w gospodarstwie było 
następujące:N- 230 kg, P- 92 kg, K- 120 kg. Prawidłową 
obsadę oraz właściwe umieszczenie nasion w glebie 
umożliwia tylko wysiew nasion dobrym siewnikiem. W 
analizowanym gospodarstwie siewu dokonano po 
uprzednim dociśnięciu gleby. Na każdy metr kwadratowy 
przypada zaledwie 30 - 40 roślin , stąd tak ważne jest 
ustalenie prawidłowej obsady, która ma bezpośredni 
wpływ na wysokość i jakość uzyskiwanego plonu.
W gospodarstwie pana Błaszczyka wysiano 2,5 kg 
nasion na 1 ha.

Należy sobie zadać pytanie, jaką drogę trzeba 
pokonać, aby dojść do wysokich plonów, na co należy 
zwrócić uwagę: jest to właściwe przygotowanie gleby, 
odpowiednie nawożenie mineralne, program ochrony 
przed chwastami i szkodnikami, duża ilość wody, PH 
gleby (około 6,0), dobór właściwych mieszańców dla 
danego obszaru, cechujących się wysokim i stabilnym 
potenc ja łem p lonotwórczym,  bardzo dobrą  
zdrowotnością roślin i odpornością na wyleganie, niskim 
stopniem porażenia przez chowacze i słodyszka 
rzepakowego.
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Jubileusz 80-lecia... i koniec OSP Widzów?
Jacek Jędrzejkiewicz

Jednostka OSP Widzów powstała w 1926 roku jako jedna z pierwszych na terenie gminy 
Kruszyna. Przez cały swój okres działalności aż do początku lat dwutysięcznych była jedną
z wyróżniających się w naszej gminie. Tak w działalności ratowniczo-gaśniczej, jak też w działalności 
organizacyjnej. 

Od 12.06.2000 roku nasza jednostka jest członkiem Krajowego Systemu Ratownictwa 
Gaśniczego, co wiąże się z corocznym wsparciem finansowym sumą około 4 tys. zł. na zakup sprzętu 
przeciwpożarowego. Z drugiej strony wymaga to dyspozycyjności i uczestnictwa w akcjach 24 godziny 
na dobę.

Po wprowadzeniu w naszym kraju zasad demokracji i kapitalistycznych norm pracy, 
zatrudniający niechętnym okiem patrzą na uczestniczenie swoich pracowników  strażaków w akcjach 
pożarowych, ponieważ wiąże się to z ich nieobecnością w pracy. Największą naszą bolączką jest 
właśnie obsada kierowcy w OSP i kłopoty z 30-letnim samochodem bojowym, coraz częściej 
ulegającym awariom. Zarząd OSP podejmował różne próby zmian na stanowisku kierowcy. Na obecną 
chwilę nie mamy odpowiedniego człowieka, który za kwotę 170 zł. byłby w stanie sprostać wymaganiom 
KSRG (dyspozycyjność 24 godziny na dobę, gdzie zawodowy strażak po 24-godzinnej służbie ma 48 
godzin wolne). 

W roku bieżącym rysowała się możliwość pogodzenia “wody z ogniem”. W oczyszczalni 
ścieków w Widzowie można było zatrudnić strażaka kierowcę na etacie konserwatora elektryka, co 
dawało szansę brania udziału w akcjach pożarowych. Niestety, pomimo starań i próśb ze strony 
zarządu OSP Widzów, władze Gminy zatrudniły na tym stanowisku inną osobę. Od 4 lat (od momentu 
zmiany na stanowisku naczelnika i kierowcy w naszej OSP) obserwujemy brak zainteresowania 
problemami naszej jednostki i pomocy ze strony zarządu gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych.
 Należy również nadmienić, że od kilku lat zmienił się ciężar gatunkowy pożarów (jesteśmy wzywani do 
gaszenia lasów, zakrzaczeń i suchych traw). Tymczasem powołaniem strażaka ochotnika jest chęć 
niesienia pomocy ludziom w ratowaniu ich życia i dobytku. Inną stroną medalu jest też to, że w dalszym 
ciągu strażak ochotnik wykonuje swoje obowiązki, nie mając nic w zamian, za wyjątkiem 
podziękowania i medali. 

W związku z przedstawionymi wyżej problemami i niemożnością rozwiązania ich własnymi 
siłami Zarząd OSP Widzów ma zamiar wycofania jednostki z KSRG.

Komentarz Urzędu 
Gminy

S t o s o w n i e  d o  
przepisów ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej, gmina ma 
zapewnić  Ochotn iczym 
Strażom Pożarnym środki na 
zakup  pa l iwa ,  sp rzę tu  
gaśniczego oraz innych 
bieżących potrzeb. Natomiast 
każda OSP ma zapewnić całą 
resztę, a przede wszystkim 
ochotników (!). Gdyby gmina 
z a s t ą p i ł a  o c h o t n i k ó w  
pracownikami  wówczas 
mówilibyśmy o zawodowej 
straży, co być może będzie 
miało miejsce w przyszłości. 

O c z y s z c z a l n i a  
ścieków kosztowała 3 mln zł i 
musi być dozorowana przez 
fachowca, którego nie może 
zastąpić, choćby najlepszy 
kierowca OSP.

wymagać będzie przesunięcia ścian działowych i nośnych, co z kolei Restrukturyzacja czy likwidacja służby podlega ograniczeniom wynikającym z obowiązującego prawa 
budowlanego, uwzględnić należy obecność mieszkańców z I. piętra zdrowia?
wspomnianego budynku i nieodparty wymóg wynikający z umowy

Romuald Sitek z NFZ o „zasadzie przerwanej dostępności świadczeń zdrowotnych”. 
W rozporządzen iu  pomin ię to  fak t ,  że  w ie lu  

Dnia 22.06.2005r. weszło w życie rozporządzenie Ministra świadczeniodawców nie jest właścicielem lokalu, w którym prowadzi 
Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod się usługi medyczne np. w Widzowie. W istocie przeprowadzenie 
względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zmian może się okazać niewykonalne z przyczyn nie leżących po 
zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005r. Nr 116, poz. 985). stronie świadczeniodawcy, a z braku zgody właściciela. Nie zwrócono 

Powyższy akt prawny budzi szereg zastrzeżeń i uwag, gdyż uwagi na faktyczne możliwości i koszty zmian, tym samym 
rozmija się z aktualnymi formami organizacyjnymi zakładów opieki doprowadzić to może w nieodległej perspektywie do kryzysu i upadku 
zdrowotnej (dotyczy wszystkich przychodni i szpitali w kraju) z racji służby zdrowia w Polsce.
krótkiego terminu realizacji  - bo do 2008 roku i bardzo wysokich Wymagane prawem koszty inwestycji i remontów dla 
kosztów związanych z zalecanymi innowacjami. małych i średniej wielkości zakładów opieki zdrowotnej, do których 

Duża część zmian wynikających z obostrzonego prawa jest zalicza się NZOZ w Kruszynie, są niewspółmiernie duże do 
w ogóle niemożliwa do spełnienia, jak chociażby wymogi dotyczące przewidywanego efektu. Co wobec nierównej sytuacji kondycyjnej 
korytarzy i powierzchni pomieszczeń zakładu. Zwiększenie podmiotów (in. świadczeniodawców) na starcie reformy w ochronie 
wymogów, co do powierzchni pomieszczeń z jednej strony oraz zdrowia budzi dodatkowe wątpliwości i frustracje.
wobec korytarzy z drugiej, czyni zmiany niemożliwymi z racji Zatem cała nasza nadzieja w złagodzeniu przepisów 
ewidentnych ograniczeń powierzchni zakładu opieki zdrowotnej. Np. rozporządzenia i oczywiście w kondycji finansowej budżetu państwa
w Przychodni w Kruszynie adaptacja do nowej formy prawnej i samorządów.

z Kruszyny, Tadeusz Rolak z Warszawy, Katarzyna Rolak z Kruszyny, Historia powstania i działalności Irena i Antoni Perlińscy z Kruszyny, Zygmunt Kołodziejczyk
z Wałbrzycha, Wanda Patyk Korzeniowska, Edward Zasępa ze Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny
Skierniewic. Wystąpiono o rejestrację do Urzędu Gminy

Małgorzata Kluza i jednocześnie o zezwolenie na budowę obelisku z tablicą 
upamiętniającą poległych w 1863r. Ilość osób deklarująca chęć 

TPK istnieje i działa już 20 lat. Jego historia zaczęła się tak: przynależności do TPK przerosła oczekiwania Komitetu 
1 listopada 1985 r. na cmentarzu w Kruszynie spotkała się grupa organizacyjnego. 
przyjaciół, znajomych, pasjonatów. Należeli do niej: Antoni Marszałek Wersja obelisku została opracowana przez Lechosława 
z Częstochowy, Stefan Poroszewski z synem Krzysztofem Marszałka (reżysera filmu dla dzieci w Bielsku  Białej) i Stefan 
z Bełchatowa, Wiktoria i Alojzy Bugajowie z Kłomnic, Maria i Roman Poroszewski. Wzór okazał się za mały do dwóch tablic, bo okazało 
Feliksowie z Katowic, Stanisław i Józefa Rybakowie z Lisowa. Pan się, iż tablica upamiętniająca zamordowanych kruszynian 4 września 
Stefan Poroszewski rzucił pomysł: należy się zorganizować i działać 1939 r., wisząca przy ścianie pałacu też będzie umieszczona przy 
dla naszej rodzinnej Kruszyny. Podjęto decyzję o powołaniu Komitetu obelisku. Jego projekt opracowali profesjonaliści:  Alicja Nadolska
Organizacyjnego Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny. Głównym i Szymon Wypych (, który wykonał także rzeźbę). Dużej pomocy 
organizatorem wybrano Antoniego Marszałka. Natychmiast włączyli udzielił Urząd Gminy z ówczesnym naczelnikiem  Zenonem 
się aktorzy dawnego teatru amatorskiego z Kruszyny i inni podobni Kowalskim. Także Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna z prezesem 
społecznicy. Byli to: Franciszek Bodanka z Lututowa, Leon i Regina Czesławem Śliwakowskim. Mimo wielu trudności, TPK zostało 
Kucharscy z Kruszyny, Tadeusz, Marta, Alfred, Zofia Dobrzańscy
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Czy wycieczka edukacyjna musi być 
nudna?
Anna Gabryel

18.10.2006-godzina 7.30
Uczniowie przybywają, trzeba przyznać, punktualnie. Opiekunowie: 
Anna Gabryel, Magdalena Krzypkowska-Ujma, Iwona Knaś-Toll. 
Sprawdzamy obecność i wsiadamy. Do Krakowa droga dość daleka-
ok.160 km. Ruszamy. Zaczynają szeleścić papiery, co oznacza 
spożywanie, pierwszych podczas wycieczki, kanapek. Uczniowie 
zadowoleni i zadziwiająco grzeczni(szkoda, że nie są tacy na co dzień 
w szkole). 
godzina 8.15
Zabieramy przewodnika. Po drodze przeprowadza on z uczniami 
wywiad:
Czy ktoś wie, w jakiej krainie geograficznej się znajdujemy? - pyta.
 Na Wyżyyniee Krakoowskoo Częstochowskiej - wołają gimnazjaliści.
Jest może w okolicach miejscowość Brudzowice?
Nieee, ale są Bogusławice i Borowno - odpowiadamy.
No tak, pomyliłem nazwy. A znacie może legendę o obelisku pomiędzy 
Kruszyną a Borownem?
Znaaamy.
W tym miejscu nasza szkolna prymuska Karolina Wrona opowiada 
legendę. Opiekunowie byli nieco zdziwieni tą „klasówką” z wiedzy
o regionie, ale może warto czasem powtórzyć te wiadomości.
kilka godzin później

Sześciuset lat przez całą dobę co godzina trębacz gra hejnał na cztery 
Jesteśmy na miejscu. Green Crakow (zielony Kraków), jak mówią 

strony świata. Wysłuchaliśmy melodii, przewodnik opowiedział 
Anglicy, jak zwykle zachwyca. Przewodnik niemal biegnie, my 

legendę o hejnale. Uczniowie nagrodzili trębacza brawami, za co 
pędzimy za nim. Przed wejściem na Wawel spotykamy się z panią 

podziękował kilkakrotnie nam machając. 
przewodnik, która oprowadzi nas po zamku. Ta bardzo miła osoba 

Oczywiście odwiedziliśmy też smoka wawelskiego- zionął ogniem na 
została oczywiście uwieczniona na fotografii. 

powitanie. Całkiem miłe zwierzę. Czym tu postraszyć uczniów, skoro 
Zwiedzanie zaczynamy od Zamku Królewskiego. Poznajemy jego 

nawet smoka się nie lękają.
historię oraz dzieje panujących w nim władców. Najwięcej uwagi 

po jakimś czasie…
przewodniczka poświęca dynastii Jagiellonów. Świetna lekcja historii. 

Czas na zwiedzenie części Krakowa zamieszkałego kiedyś przez 
Zadziwiała nas wiedza historyczna wspomnianej Karoliny, uczennicy 

Żydów. Dziś pozostało ich niewielu ponad stu. Żydzi pojawili się na 
klasy III a, która potrafiła odpowiedzieć na wszystkie zadawane przez 

Kazimierzu w 2 połowie XIV w tworząc odrębne „żydowskie miasto”. 
przewodniczkę pytania. Podziwiamy królewskie grobowce.

Mamy możliwość wejścia do synagogi-większość gimnazjalistów 
Niezwykłe wrażenie robi na nas dziedziniec arkadowy. Dowiadujemy 

nigdy nie widziała jak modlą się Żydzi. Ciekawostką były dla nas 
się, które komnaty zajmowali władcy, a które służba oraz gdzie 

książki pisane od końca ku początkowi. Uczniowie obracali je 
przyjmowano posłów. 

próbując „odpowiednio” otworzyć. 
Wdrapujemy się po wąskich, wyślizganych schodach, aby dotknąć 

potem…
Dzwonu Zygmunta, co gwarantuje spełnienie pomyślanego życzenia. 

Nareszcie obiad. W restauracji „Dookoła świata” można za 15zł 
półtorej godziny później

dostać talerz kilku wybranych potraw. Wielka, pyszna porcja. 
Zwiedzamy Kościół Mariacki. Piękne arrasy, XV-wieczny ołtarz Wita 

Robimy zakupy i wracamy do autokaru. 
Stwosza. Największe figury mają wysokość ponad dwóch metrów. 

Wspaniała lekcja historii i tolerancji. A myśleliście, że wycieczki 
Oglądamy życie Marii i Chrystusa - ogromny wybór scen z 200 

edukacyjne są nudne…
postaciami, wszystkie rzeźbione w drzewie lipowym, polichromowane 

następnego dnia
i złocone. Podziwiamy w ciszy. 

Mimo dość późnego powrotu z wycieczki, większość uczniów jest 
Wieża Mariacka jest jedyną na świecie, z której od przeszło 

przygotowana do lekcji.

zarejestrowane 12 listopada 1986 roku. Na I Walnym Zgromadzeniu marca 1992 r. otwarto w domu strażaka Izbę Historii; w 1993 r., w 130. 
wybrano przewodniczącego Antoniego Marszałka, postawiono rocznicę powstania styczniowego, umieszczono pamiątkową tablicę
sprawy: budowy obelisku, uruchomienia Izby Historii. Obelisk został i poświęcono pomnik Powstańców Styczniowych na cmentarzu w 
odsłonięty 4 czerwca 1988 r. Po lewej tablica upamiętniająca bitwę, Kruszynie; w czerwcu 1995 r. wzmocniono kolumnę pod Borownem; 
tzw. kruszyńską z czasów powstania styczniowego 1863r. Po prawej w 1996r. TPK włączyło się w uroczystość 300. rocznicy konsekracji 
tablica z nazwiskami pomordowanych kruszynian z września 1939 r. kościoła. Wykonano kopię albumu foto i części opisowej „wnętrze 

Jeszcze w tym samym roku, bo 11 listopada, w 70. rocznicę kościoła parafialnego św. Macieja” z oryginału z Izby Historii
odzyskania niepodległości Polski, TPK wmurowało pamiątkową i wręczono arcybiskupowi Stanisławowi Nowakowi. Ponadto TPK 
tablicę na pomniku wybudowanym przez państwo Morawskich (ul. wpłacało pewne kwoty na ratowanie figury Chrystusa na bramie 
Strażacka). Na 50. rocznicę wybuchu II wojny światowej odnowiono kościelnej i innych sakralnych zabytków. W roku bieżącym TPK 
zabytkową bramę cmentarza, wmurowano tablicę z brązu, przekazało 80 kg brązu na nową tablicę na obelisku w Kruszynie, co 
upamiętniającą kruszynian poległych na frontach II wojny światowej, a zmniejszyło całkowity koszt jej wykonania. W czerwcu 1996 r. TPK 
także miejsce grozy 400. mieszkańców Kruszyny postawionych do otrzymało złoty medal za ochronę zabytków. W czasie swej 
rozstrzelania 4.09.1939r. Na tę uroczystość Włodzimierz Zasępa działalności, TPK zorganizowało 4 plenery malarskie (1989, 1991, 
napisał wiersz „W 50. rocznicę napaści na Polskę”. Na murze 1998, 2004). 
cmentarza umieszczono tablicę, gdzie rozstrzelano obywateli Wspomniałam wiele osób, także tych,  których już dziś nie 
polskich narodowości żydowskiej. Wybudowano bramę gospodarczą ma wśród nas. Ale pamiętajmy co powiedział ks Jan Twardowski: 
na cmentarzu, żeby nie niszczyć bramy zabytkowej. Lista działań TPK ”Można odejść na zawsze by stale być blisko”. Celami TPK są: 
jest ogromna: - wmurowanie tablicy z brązu na 200. rocznicę ratowanie przed zniszczeniem zabytków, przyrody; podtrzymywanie 
Konstytucji 3 maja, 1791 - 1991, w kościele parafialnym w Kruszynie; tradycji, obyczajów; zachowanie historii; pamięć o tych, co zginęli dla 
wykonanie i wmurowanie na bramie kościelnej tablicy upamiętniającej Polski w powstaniach niepodległościowych; upamiętnianie ważnych 
działalność społeczno  kulturalną 1910 - 1948 Wiktorii Marszałkowej  dla Kruszyny wydarzeń; ożywienie i krzewienie kultury; propagowanie 
mieszkanki Kruszyny; wydanie w 1991 r. informatora o Kruszynie; 29 piękna Kruszyny. Te cele TPK wypełniało i wypełnia. 
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UCZNIOWSKIEGO - Opiekun Samorządu Iwona Knaś-Toll, 30 IX Co w szkole…piszczy? 2006 - DZIEŃ CHŁOPAKA - WYCHOWAWCY KLAS(Beata Kulesza, 
Anna Gabryel Justyna Milejska-Cień, Katarzyna Knaś, Lidia Wychowaniec, Anna 

Gabryel, Iwona Knaś-Toll), 13 X 2006 - DZIEŃ EDUKACJI 
Gimnazjum im.Bohaterów Września w Kruszynie to NARODOWEJ - Anna Gabryel, Iwona Knaś-Toll, 28 X 2006 - 

niewielka szkoła, jednak sporo się u nas dzieje. Nie każde wiejskie ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH - Lidia 
gimnazjum może się pochwalić tym, że jego uczniowie poznają dwa Wychowaniec, Anna Gabryel, Iwona Knaś-Toll, 10 XI 2006 - ŚWIĘTO 
języki obce: angielski i niemiecki. Prócz zajęć obowiązkowych NIEPODLEGŁOŚCI - Katarzyna Knaś, Magdalena Krzypkowska-
większość naszych nauczycieli prowadzi społecznie koła Ujma, 28 XI 2006 - ANDRZEJKI, Opiekun Samorządu Iwona Knaś-
zainteresowań, na których pomagamy uczniom mającym problemy Toll, XII 2006 - SPOTKANIE WIGILIJNE - WYCHOWAWCY 
w nauce lub rozwijamy uzdolnienia i przygotowujemy do konkursów KLAS(Beata Kulesza, Justyna Milejska-Cień, Katarzyna Knaś, Lidia 
oraz szkolnych inscenizacji. Staramy się zająć uczniom czas wolny Wychowaniec, Anna Gabryel, Iwona Knaś-Toll), XII 2006  JASEŁKA - 
w sposób interesujący i wpływający na ich rozwój. Justyna Miejska-Cień, Jerzy Konieczek, I 2007 - ZABAWA 
Każdego dnia w gimnazjum odbywają się przynajmniej jedne zajęcia NOWOROCZNA - Opiekun Samorządu Iwona Knaś-Toll, 14 II 2007  
pozalekcyjne. WALENTYNKI - Justyna Broniszewska, Laura Modrzewska, 21 III 
Poniedziałek godz. 13.50-14.30 Koło wychowania fizycznego - 2007 - POWITANIE WIOSNY - Magdalena Chrząstek, Aneta 
Magdalena Chrząstek,  godz. 13.50-14.30 Koło polonistyczne - Anna Majcherek, IV 2007 - DZIEŃ EUROPEJSKI - Beata Kulesza, Justyna 
Gabryel, wtorek godz. 12.15-14.40 Koło wychowania fizycznego - Broniszewska, V 2007 - ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJ 
Iwona Knaś-Toll, 13.50-14.30 Koło chemiczne - Anna Kowalczyk, 3 MAJA - Magdalena Krzypkowska-Ujma, Justyna Milejska-Cień, VI 
środa godz. 13.00-13.45 Koło matematyczne - Lidia Wychowaniec, 2007 - IMPREZY SPORTOWE - Magdalena Chrząstek, 1 VI 2007 - 
13.50-14.30 Koło biologiczne - Katarzyna Bieda, godz. 13.50-14.30 DZIEŃ DZIECKA - Anna Kowalczyk, VI 2007 - POŻEGNANIE KLAS 
Koło teatralne - Justyna Milejska-Cień, czwartek godz. 13.00-14.30 III  - UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO - Lidia 
Koło matematyczne - Aneta Majcherek, godz. 13.00-14.30 Koło Wychowaniec, Iwona Knaś-Toll, Anna Gabryel
fizyczne - Katarzyna Knaś, piątek godz. 12.15-13.00 Zajęcia Nauczyciele naszego gimnazjum pełnią dyżury, na które 
dydaktyczno-wyrównawcze z j.polskiego dla klasy I - Anna Gabryel, zapraszamy Rodziców pragnących zasięgnąć informacji
godz. 13.50-14.30 SKS - Iwona Knaś-Toll, godz. 13.50-14.40 Koło o postępach w nauce danego ucznia. Ważne jest przestrzeganie 
muzyczne - Jerzy Konieczek. tych terminów, gdyż są to godziny w czasie których nie prowadzimy 

Zachęcamy uczniów oraz Rodziców do zainteresowania zajęć, dzięki czemu możemy skoncentrować się na rozmowie
się tymi zajęciami, gdyż nie każde dziecko zrozumie cały materiał na z opiekunem dziecka. Jeśli nie macie Państwo możliwości 
lekcji, niektóre potrzebują dodatkowych instrukcji. W małej grupie odwiedzenia szkoły w podanym terminie, dobrze jest umówić się
i w mniej formalnej atmosferze wyjaśniamy wątpliwości. Dla z nauczycielem (za pośrednictwem dziecka) co pozwoli nam uniknąć 
prymusów kółka to czas na zdobycie wiedzy wykraczającej ponad przerywania lekcji.
program, którą zaprezentują podczas konkursów i olimpiad. Paweł Klekot - czwartek - 9.45-10.30, Katarzyna Bieda - wtorek - 

Szkoła to nie tylko ciężka praca, ale także zabawa. 11.25-12.10, Justyna Broniszewska - czwartek - 9.45-12.20, 
Organizujemy dla naszych wychowanków inscenizacje, akademie, Ks.Dariusz Con - poniedziałek - 13.00-13.45, Magdalena 
dyskoteki. Tu też nauczyciele oraz uczniowie starają się wykazać Chrząstek  - poniedziałek - 12.15-13.00, Anna Gabryel  
umiejętnościami. Każda impreza gimnazjalna to godziny prób, ale poniedziałek - 11.20-12.05, Iwona Knaś-Toll - wtorek - 8.50-9.35, 
oceniając efekty trzeba przyznać, że warto. Co będzie się działo Katarzyna Knaś  - czwartek - 9.35-10.30, Anna Kowalczyk -  
w roku szkolnym 2006/2007? Oto harmonogram. czwartek - 12.15-13.00, Jerzy Konieczek  piątek - 9.45-10.30, 
4 IX 2006 - UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO - Beata Kulesza  -  wtorek - 8.00-8.45, Magdalena Krzypkowska -
Justyna Milejska-Cień, Katarzyna Knaś, IX 2006 - SPRZĄTANIE Ujma  środa - 12.15-13.00, Aneta Majcherek -  wtorek - 9.45-10.30, 
ŚWIATA - WYCHOWAWCY KLAS(Beata Kulesza, Justyna Milejska- Justyna Milejska-Cień -  wtorek - 10.00-10.30 - Laura 
Cień, Katarzyna Knaś, Lidia Wychowaniec, Anna Gabryel, Iwona Modrzewska - piątek - 11.20-12.05 - Justyna Niska - piątek - 8.50-
Knaś-Tol l) ,  IX 2006  -  WYBORY  DO SAMORZĄDU 9.35 - Lidia Wychowaniec -  czwartek - 11.25-12.10. Zapraszamy.

propagujących: wiedzę o tym, co sprzyja, a co zagraża zdrowiu; Witamy w przedszkolu nabywanie przez dzieci właściwych nawyków żywieniowych; 
Beata Mucha rozwijanie aktywności ruchowej poprzez organizowanie zajęć i zabaw 

na świeżym powietrzu w różnych porach roku.” 
Minęły wakacje. Wypoczęte, opalone i pełne radości dzieci Ponadto w zestawie programów jest program samodzielnie 

powróciły do odnowionego przedszkola. W okresie przerwy opracowany przez nauczycielki: ,,Chcę być sprawny i zdrowy”, 
wakacyjnej w Gminnym Przedszkolu w Kruszynie zostały wykonane którego głównym celem jest propagowanie zdrowego i bezpiecznego 
następujące prace remontowe :pomalowano sale edukacyjne stylu życia. Realizacja programu wzbogaci dzieci o nowe wiadomości 
i łazienki w grupie ,,3,4,5 - latków”, mebelki, ławeczki i krzesełeczka; dotyczące zagadnień: jak dbać o swoje zdrowie, jak najlepiej spędzać 
odnowiono plac zabaw w ogrodzie przedszkolnym. Jednak wolny czas, jak przestrzegać zasad higieny. Dzięki tematyce zawartej 
największym przedsięwzięciem jest remont dachu na budynku w programie dzieci będą mogły zapoznać się z nowymi, nietypowymi 
przedszkola, który aktualnie dobiega końca. sytuacjami, z którymi mogą się spotkać w życiu codziennym.

W roku szkolnym 2006/2007 do naszego przedszkola W związku z wyrabianiem u dzieci zamiłowania do 
uczęszcza 40 dzieci, w tym 17 do grupy ,,6 - latków” i 23 do grupy spacerów i aktywnego spędzania wolnego czasu,  15 września 2006 r. 
,,3,4,5 - latków”. W pierwszych dniach pobytu dzieci w przedszkolu została zorganizowana wycieczka do lasu znajdującego się w Kijowie. 
szczególnie serdecznie i gorąco witaliśmy gromadkę nowych Słoneczna pogoda zachęcała do spaceru po lesie, podczas którego 
przedszkolaków, które po raz pierwszy zawitały w murach naszej przedszkolaki podziwiały piękno jesiennego lasu, zbierały grzyby i 
placówki. Na miesiąc październik zaplanowana jest uroczystość ,,skarby” do kącika przyrody. Ponadto dzieci nauczyły się odróżniać 
z udziałem rodziców ,,Pasowanie na przedszkolaka” drzewa iglaste od liściastych, rozpoznawały grzyby jadalne i trujące, 

Nasze przedszkole posiada bogatą ofertę zajęć dotykały mech, korę drzew i słuchały odgłosów lasu. 
dodatkowych. Są to nieodpłatne zajęcia z języka angielskiego Nasze przedszkole nawiązało współpracę ze 
i gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia z rytmiki finansowane przez Stowarzyszeniem Ekologiczno  Kulturalnym  ,,Klubem Gaja.”
rodziców. W placówce organizowane są ponadto różne imprezy W związku z tym przystąpiliśmy do IV edycji programu edukacyjno
i uroczystości. Są to : Święto Drzewa, Wróżby andrzejkowe, Mikołajki, - ekologicznego pt.,, Święto Drzewa”, który poświęcony jest sadzeniu
Wigilia, Zabawa karnawałowa, Dzień Babci i Dziadka, Powitanie i ochronie drzew oraz popularyzacji znaczenia drzew w biosferze. Do 
wiosny, Dzień Ziemi, Dzień Mamy, Uroczyste zakończenie roku akcji przystąpiły dzieci z grupy ,,0” i grupy ,,mieszanej” pod opieką 
szkolnego. Nauczycielki wspólnie z dziećmi organizują zajęcia pani dyrektor Jolanty Mostowskiej oraz nauczycielek : Beaty Muchy
otwarte, podczas których rodzice mogą zobaczyć swoją pociechę i Ewy Lis . Dzięki tej akcji dzieci nauczą się doceniać i szanować to, co 
i dostrzec jego relacje z rówieśnikami. dla nas najcenniejsze czyli przyrodę. 

Głównym zadaniem piorytetowym do pracy wychowawczo Każdy dzień w naszym przedszkolu niesie wiele atrakcji.. 
- dydaktycznej na bieżący rok szkolny jest hasło: ,,Dbam o swoje Przedszkolaki z uśmiechem na twarzy codziennie przekraczają jego 
zdrowie” - organizowanie dla dzieci zajęć edukacyjnych progi., gdyż czeka tu na nich wiele niespodzianek.
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Klekot. Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęło się Gminny Dzień Edukacji Narodowej. przedstawienie artystyczne, przygotowane przez uczniów Szkoły 
Iwona Knaś-Toll Podstawowej i Gimnazjum w Kruszynie pod kierownictwem: Anny 

Gabryel, Iwony Knaś-Toll, Joanny Zasępa, Agnieszki Peszke. Po 
W piątek 13. października br. odbyły się uroczyste obchody zakończeniu przedstawienia, życzenia i nagrody złożył i rozdał 

Gminnego Dnia Edukacji Narodowej w Gimnazjum im. Bohaterów nauczycielom Wójt Gminy Kruszyna Bogusław Mielczarek. Do życzeń 
Września w Kruszynie. Na uroczystość przybyli licznie zaproszeni dołączyli się również wizytator Pan Andrzej Gracki oraz 
goście, w wśród nich przedstawiciele urzędu gminy, wizytator, Przewodniczący Rady Gminy Zenon Kowalski. Uroczystość 
dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie. Powitania gości dokonali zakończyła się symbolicznym kwiatkiem wręczanym wszystkim 
gospodarze szkoły:Pani Dyrektor Krystyna Flis i Pan Dyrektor Paweł nauczycielom i słodkim poczęstunkiem.

Do dzisiejszego dnia w Kruszynie stoi pomnik z nazwiskami osób, „Wyżyna Krakowsko-Częstochowska  jej którzy polegli za ojczyznę w tej wojnie....
W czasie tej wojny zostały zabite 44 osoby, a zespół piękno i tradycje”

pałacowy został częściowo zniszczony i splądrowany przez Niemców. 
Paulina Wiewióra  - praca konkursowa Mieszkańcy także opowiadają sobie innego typu 

legendy...., np. ta mówi jak powstała nazwa Kruszyna. 
Kruszyna - miejscowość położona na Wyżynie Krakowsko Według legendy na terenach, gdzie dziś leży Kruszyna rozciągały się 

Częstochowskiej, czyli na południu Polski. „Miejscowość jak każda olbrzymie lasy. Zostało zorganizowane polowanie przez hetmana 
inna” można powiedzieć, ale.... Koniecpolskiego, na które zaproszono Kacpra Denhoffa. Zapędził się 

Jest jedno „ale”.... Z tą miejscowością są związane legendy, za olbrzymim dzikiem i oddalił się od towarzystwa. Dopędził zwierzę i 
m.in. o Pałacu i Kościele w Kruszynie tzn. o rodzie Denhoffów, zranił je. Rozwścieczony dzik rzucił się na niego i myśliwy ratując się 
Koniecpolskich i Lubomirskich, czyli rówież historia... Do Kruszyny musiał uciekać na najbliższe drzewo, a raczej ogromny krzak 
przyjeżdżali królowie Jan Kazimierz i Władysław IV. kruszyny. Denhoff w miejscu swego ocalenia wybudował kościół,

Na przełomie wieku XVI i XVII Kruszyna należała do a swoją siedzibę przeniósł tu... do Kruszyny.... 
Koniecpolskich. W późniejszych latach Kacper Denhoff zbudował tu Znana jest jeszcze druga legenda, która prawdopodobnie 
pałac, który został zaprojektowany przez Tomasza Poncini, a w 1661 r. nic nie odbiega od legendy spisanej na początku naszego stulecia... 
Denhoffowie zaczęli budować kościół. Zbudował tu także (oczywiście tamta powyżej również). 
prawdopodobnie pierwszy prywatny budynek teatralny w Polsce. Stanisław Denhoff miał jednego syna, którego królowa 

W 1673r. Królowa Eleonora po śmierci męża Michała postanowiła ożenić z kuzynką, ale syn był zakochany w Barbarze 
Korybuta Wiśniowieckiego zamieszkała w pałacu przed wyjazdem Szafraniec z pobliskiej miejscowości - Bogusławic. Stanisław, 
z Polski. wykorzystując nieobecność syna, kazał spalić dworek Szafrańca 

Na początku XIXw. pałac uległ ruinie. Za niedługi czas wraz z uwięzioną w nim rodziną, ponieważ uważano, że Barbara 
jeden z kolejnych właścicieli wsi - Martini odbudował zrujnowany czarami usidliła młodego Denhoffa. Gdy syn był z wizytą
pałac. W II poł. XIXw. majątek znalazł się w posiadaniu Lubomirskich. w sąsiedztwie zobaczył płonący dworek i popędził do ukochanej...

W czasie powstania w 1863r. w pałacu mieścił się szpital  W drodze spotkał powracających dworzan, którzy powiedzieli mu
polowy, a wtedy na polach pobliskich wsi Nieznanice, Baby, Zdrowa o śmierci Barbary. Zrozpaczony młodzieniec zastrzelił się w tym 
stoczona została walka z wojskami rosyjskimi. Lubomirski po miejscu, gdzie dowiedział się o tej tragedii. Stary Denhoff miejsce 
powstaniu (1867r.) przeprowadził remont i częściową rekonstrukcję swojego jedynego syna uwieńczył kolumną, która do dziś stoi między 
pałacu. Kruszyną, a Borownem. Sam trapiony wyrzutami postanowił 

1 września 1939r. o godzinie 6:45 zaczęła się II wojna zbudować pustelnię w środku pałacowego parku i miał spędzić tam 
światowa. Wojska niemieckie wkroczyly 4 września do Kruszyny.... resztę swojego życia. Istniała wzmianka, że Denhoff miał tajne 
Mieszkańcy nigdy tego nie zapomną... To były najgorsze dni w historii podziemne przejście do kościoła...
Kruszyny.... Ludzie z pokolenia na pokolenie opowiadają sobie tamte Dzisiaj w Kruszynie mamy piękny kościół wybudowany 
chwile i za każdym razem jest tak samo smutno.... przez ród Denhoffów i Pałac.... Na cmentarzu są pochowani ludzie, 
     „Hitlerowcy jechali ulicą Kościelną.... W pewnej chwili dwóch którzy polegli w powstaniu i na wojnie. Miejscowość ta posiada też 
żołnierzy wchodzi do domu państwa Klekotów. Jeden z nich mówi, że Bibliotekę Publiczną, Zajazd „Kruszyna” i „Leśny”, Publiczną Szkołę 
chce się ogolić i zdejmując mundur żąda wody.... Golący się żołnierz Podstawową i Gimnazjum im. Bohaterów Września”. Nazwa tego 
zauważył, że jedzie ich wódz, więc pokazał ręką gdzie są. Jeden gimnazjum nie jest przypadkowa... Wrzesień to miesiąc wybuchu II 
z Hitlerowców myślał, że to golący się Polak i oddał śmiertelny strzał wojny światowej. Ból, płacz i śmierć niewinnych ludzi to obraz okrutnej 
prosto w szyję. O zbrodnię podejrzewano oczywiście Polaka. wojny. Tego cierpienia nie można zapomnieć, dlatego społeczność 
Hitlerowcy zabili to małżeństwo.... Gdy jechali przez Kruszynę szkolna Gimnazjum w Kruszynie uznała, że ich patronem nie będzie 
i zobaczyli na drodze wroga to zabierali go i pod murem koło jedna osoba, lecz ludzie i wydarzenia....
cmentarza został rozstrzeliwany.... 

Wystawa zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny

W dniach od 30. VII do 15 VIII trwała wystawa zbiorów TPK zbiory przekazano w 2 częściach . I część - historyczna dotyczyła 
pamiątek od mieszkańców Kruszyny i członków TPK. Są to: odznaczenia, militaria-kaski, menażki, broń, stare dokumenty i zdjęcia, portrety postaci
z historii Polski i Kruszyny, książki, kronika. W części 2 „piękno Kruszyny” - pokazaliśmy obrazy, grafiki, rysunki.

Wystawa odbyła się w Gimnazjum w Kruszynie. Przy tej okazji chcielibyśmy jeszcze raz szczególnie serdecznie podziękować osobom, 
które szczególnie przyczyniły się do zorganizowania wystawy zbiorów TPK Dziękujemy dyrekcji szkoły i gimnazjum w Kruszynie, nauczycielom: 
p.Laurze Modrzewskiej, p.Agnieszce Peszce, p.Joannie Zasępa, p Włodzimierzowi Wasiakowi, sportowcom z Klubu Kmicic, p. Wrona Elżbieta,
p. Agnieszce Zalewskiej, p. Grażynie Kaniowskiej, p. Janowi Kustalowi,  p.Iwonie Waloszczyk i p. Annie Kuban.

Zarząd TPK

Zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców Gminy Kruszyna o dostarczanie artykułów do 
„Głosu Gminy”. Twórzmy razem naszą gazetę, niech będzie bliżej nas.
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