
Biuletyn informacyjno-społeczny
Gminy Kruszyna

Biuletyn informacyjno-społeczny
Gminy Kruszyna

wrzesień / październik 2011wrzesień / październik 2011

5/33

Źródło wiedzy o Twojej okolicyŹródło wiedzy o Twojej okolicy

IS
SN

 1
73

4-
88

97

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

Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek, Wikłów





Wydawca:
Urząd Gminy Kruszyna
ul. Kmicica 5
42-282 Kruszyna
tel.: 34 320 20 03
fax: 34 320 20 54
www.kruszyna.pl
e-mail: ug@kruszyna.pl

Redaguje kolegium
w składzie:
Redaktor Naczelny:
Małgorzata Wierzbicka
Zastępca Redaktora Naczelnego:
Joanna Zasępa
Redaktorzy:
Aneta Musiał, Grażyna 
Wąsikiewicz, Karol Dróżdż, 
Tomasz Maj, Mariusz 
Dobrakowski, Paweł Klekot, 
Justyna Milejska-Cień
Grafika i skład komputerowy:
Piotr Włodarczyk

http://gazeta.kruszyna.pl
e-mail: gazeta@kruszyna.pl

Druk:
F.H.U.  “FUCHA”
Baby 20
42-282 Kruszyna
tel. 515 673 217

Co się dzieje w gminie................
Wybory parlamentarne................
Piękna Wieś Województwa 
Śląskiego....................................
Zmiana organizacji ruchu 
drogowego..................................
Kapitał ludzki...............................
Zawody Sportowo-Pożarnicze 
Powiatu Częstochowskiego........
Dziękujemy Wam, Nauczyciele...
Wydarzenia sportowe..................
Andrzejkowe święto.....................
Pasuję Cię na ucznia pasuję Cię 
na przedszkolaka........................
Animator Społeczny Kagankiem 
Rozwoju Sołectwa.......................
„Akademia Orange dla Bibliotek”.
Związek Młodzieży Wiejskiej 
Jacków Baby...............................
Warzywa i owoce – smakują
i pomagają..................................
Umarli… Znajomi… Kochani…....
Pamiętamy..................................

W numerze:

Głos Gminy

3

4
4

5

5
6

6
7
7
8

9

10
11

11

12
13
14

wrzesień / październik 2011

Dobiega końca miesiąc październik. Spieszymy się, by 
zdążyć przed zimą z wykonaniem ostatnich zaplanowanych na ten 
rok prac. Kończymy prace przy budowie boiska do piłki nożnej
o sztucznej murawie przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym
w Lgocie Małej, boiska do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej 
przy zespole szkół w Widzowie. Dzięki tym inwestycjom z udziałem 
zewnętrznych środków finansowych polepszona zostanie baza 
sportowa naszych obiektów oświatowych. W tym miejscu należy 
podkreślić, że wszystkie placówki szkolne w gminie Kruszyna będą 
miały boiska w plenerze. Wprawdzie potrzeby w zakresie obiektów 
sportowo – rekreacyjnych są nadal duże, ale należy mieć nadzieję, 
że uda się zrealizować choć w części potrzeby i marzenia 
mieszkańców.

Ku końcowi zbliżają się prace przy modernizacji drogi 
transportu rolnego Widzówek – „Rybakówka” z pomocą Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych, drogi dotychczas typowo gruntowej
i często wręcz nieprzejezdnej. Powstanie 1,28 km drogi
o nawierzchni asfaltowej prowadzącej do łąk, pól, lasu oraz stawów 
hodowlanych. 

Trwają prace budowlane związane z adaptacją pomieszczeń 
w OSP Kruszyna na potrzeby orkiestry dętej działającej przy OSP 
Kruszyna.

Ale jesień to nie tylko koniec prac budowlanych, to także czas 
porządków w ogródkach, na podwórkach, a przede wszystkim na 
cmentarzach, czas przygotowań do Święta Zmarłych.

W dniu 1 listopada staniemy przed grobami naszych bliskich
i symbolicznym zniczem uczcimy ich pamięć. Wspomnienie 
najbliższych osób, których nie ma już wśród nas wprowadza w stan 
refleksji i zadumy nad przemijaniem życia. Dzień ten to „takie ciche, 
ciche święto, rozjarzone świeczkami. Dzień, w którym serce 
pozdrawia, pamięta tych, co rozstali się z nami. Święto rozsnute 
mgliście nad jesiennym, zadumanym światem, gdy żywi zmarłym 
dobrą myśl wyślą, zmiotą z grobu zeschłe liście, położą kwiatek”. 
Połóżmy też kwiatek bądź znicz na tych grobach, o których nie ma już 
kto pamiętać.

Jadwiga Zawadzka - Wójt Gminy
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Co się dzieje w gminie
- Trwają prace przy realizacji zadania p.n. „Budowa bądź wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniem 

wraz z wyposażeniem ogólnodostępnego boiska kamiennym oraz ułożenie dywanika asfaltowego. 
sportowego Lgocie Małej. Została ułożona Przedsięwzięcie realizuje Przedsiębiorstwo
podbudowa z kruszywa naturalnego,  nawierzchnia ze z Myszkowa za kwotę 371.432,50 zł. 
sztucznej trawy oraz linie wyznaczające pole gry i inne - Wykonana została konserwacja rowu w miejscowości 
elementy boiska. Do zamontowania pozostały jeszcze Łęg o długości 1000 mb. Z dna i skarp rowu usunięto 
piłkochwyty. Termin realizacji zadania upływa z dniem zakrzaczenia oraz wykonano gruntowne odmulenie 
24 października 2011 roku. koryta. Objęty renowacją rów oprócz odwadniania 

- Przekazano plac pod budowę świetlicy wiejskiej terenów przyległych jest również odbiornikiem wód
w Teklinowie. Wykonawcą robót będzie firma „BUDO- z odbudowanej w bieżącym roku drogi gminnej Łęg
MAX” z Częstochowy. Wartość  zadania wynosi -Szczepocice. Koszty robót wyniosły 12.300,00 zł. 
746.182,12 zł.  Planowany termin ukończenia prac 28 Prace wykonała firma SAZAN z Radomska.
września 2012 roku. - W strażnicy OSP w Kruszynie wykonywane są prace

- Trwa budowa boiska do siatkówki przy Zespole Szkół w zakresie dostosowania pomieszczeń dla potrzeb 
w Widzowie w ramach realizacji I etapu zadania p.n. orkiestry dętej. Po rozebraniu niektórych ścianek 
sala gimnastyczna wraz z zapleczem socjalnym działowych, poprawieniu parametrów akustycznych 
i wyposażeniem w podstawowe urządzenia sportowe. oraz zainstalowaniu elektrycznego ogrzewania 
Wybudowane zostanie boisko z polem gry powstanie lokal odpowiadający potrzebom zespołu. 
o wymiarach 9,0mx18,0m wraz ze strefami Zadanie realizuje firma „Premex” z Częstochowy za 
wybiegowymi o szerokości 2,0 m z nawierzchnią  kwotę 26.212,09 zł.
poliuretanową. Wykonawcą obiektu za cenę - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w dniu 
117.865,94 zł jest firma ACTIV SPORT z Poznania. 13 października 2011 r. poinformował nas, że wniosek 

- Zakończono prace związane z odbudową przepustu o przyznanie pomocy złożony w ramach działania 413 
drogowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 
Widzówek, uszkodzonego przez ubiegłoroczną 2007-2013 dla operacji pod tytułem „Remont placu 
powódź. Został ułożony nowy rurociąg, zamontowane przed cmentarnego w miejscowości Kruszyna został 
murki czołowe oraz umocnione dno i skarpy rowu rozpatrzony pozytywnie. W ramach projektu zostanie 
przed wlotem i wylotem. Zadanie wykonał Zakład wykonany parking przed cmentarzem, odwodnienie 
Pana Andrzeja Nowaka z Konar za kwotę 66.638,44 zł. przyległego terenu i modernizacja istniejącej drogi 
Kontynuowane są prace obejmujące modernizację biegnącej wzdłuż muru do tunelu pod DK-1.
samej drogi. Zakres robót obejmuje wykonanie nowej 
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Wybory parlamentarne
9 października b.r. odbyły się wybory parlamentarne. R z e c z y p o s p o l i t e j  s z l a c h e c k i e j  S e j m  b y ł  

W regionie częstochowskim do wybrania mieliśmy przedstawicielem wyłącznie stanu szlacheckiego. Był 
7 posłów i 2 senatorów. Do Sejmu swoje listy wystawiło on jednym z najważniejszych przywilejów szlacheckich, 
8 ugrupowań. Do Senatu wystartowało aż 12 osób. co miało swój wyraz w konstytucji Nihil Novi z 1505 r.,
Platforma Obywatelska wprowadziła do Sejmu trójkę w której zapisano, że król nie może stanowić żadnych 
posłów. Mandaty po raz kolejny zdobyli: Halina praw bez zgody posłów i senatorów. Konstytucja Nihil 
Rozpondek, Izabela Leszczyna, Grzegorz Sztolcman. Nowi określała, że do kompetencji sejmu należą 
Prawo i Sprawiedliwość w nowym Sejmie będzie miało wszelkie zmiany „prawa pospolitego” i „wolności 
dwóch posłów z regionu częstochowskiego: Jadwigę publicznej”. Dzięki konstytucji sejm walny uzyskiwał 
Wiśniewską i Szymona Giżyńskiego. szerokie kompetencje nie tylko w dziedzinie 
Częstochowę w Sejmie będzie reprezentował poseł ustawodawczej, ale również realny wpływ na bieżącą 
z Ruchu Palikota – Artur Brymora. politykę państwa. 
Mandat przypadł również Markowi Baltowi z SLD, który Trzy stany reprezentowane w Sejmie to: posłowie, 
startując z drugiego miejsca na liście osiągnął najlepszy senatorowie i król. W kompetencjach Sejmu było: 
wynik wśród kandydatów lewicy. uchwalanie konstytucji (ustaw) w sprawach wydatków
Wybory do Senatu wygrał dotychczasowy senator PO i dochodów państwa, wielkości podatków, liczebności 
– Andrzej Szewiński oraz Jarosław Lasecki, także wojska oraz podejmowanie decyzji o wojnie, 
kandydat PO. przymierzach politycznych i sojuszach wojskowych. 

Sejm był zwoływany przez króla, a w okresie 
Polska nazwa sejm pochodzi od słowiańskiego bezkrólewia przez prymasa. 

słowa „snem”, „sjem”, „soim” – określającego Po roku 1972 artykuły henrykowskie wprowadziły stałe 
w źródłach liczne zgromadzenie. zasady zwoływania się sejmu. Sejmy zwykłe
Historia Sejmu polskiego sięga 1493 roku, kiedy król – odbywały się co 2 lata i miały trwać 6 tygodni
Jan Olbracht zwołał sejm walny, czyli zjazd – nazywane były ordynaryjnymi i nadzwyczajne 
ogólnokrajowy, na którym wyłoniła się izba poselska zwoływane w miarę potrzeby, obradowały z reguły 2 do 
– osobna izba sejmowa, będąca reprezentacją szlachty 3 tygodni – zwane były ekstraordynaryjnymi. 
wybraną na sejmikach ziemskich. W okresie Po unii lubelskiej (1569) w skład izby poselskiej weszli 



Głos Gminy

5wrzesień / październik 2011

posłowie sejmików powiatowych litewskich, w skład Polskiej, która jako organ mianowany przez prezydenta 
senatu biskupi, wojewodowie, kasztelanowie RP z konieczności przejęła większość funkcji 
i ministrowie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Od 1569 parlamentu. W czasie okupacji rolę tę w kraju pełniła 
r. w skład sejmu wchodzili także reprezentanci Prus Rada Jedności Narodowej. 
Królewskich. Liczba senatorów przed1569 wynosiła 80 W czerwcu 1989 odbyły się wybory do dwuizbowego 
po 1569 - 140,  liczba posłów przed1569 – 45 po -170 Sejmu kontraktowego. Porozumienia Okrągłego Stołu 
(w tym 48 z Litwy). zapewniły automatycznie większość kandydatom 
Sejmy odbywały się w Piotrkowie Trybunalskim, PZPR i jej koalicjantom (wybory do Senatu nie miały 
Warszawie, Krakowie, Lublinie, Grodnie i Wilnie. tych ograniczeń). Następne wybory w latach 1991
W XVII w. Rzeczpospolita przeżywała kryzys. Jednym i 1993 przeprowadzono już na podstawie 
z jego objawów, było częste zrywanie sejmu za pomocą demokratycznych ordynacji. 
liberum veto. Zgodnie z art. 95 Konstytucji, Sejm i Senat są organami 
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, zwołano państwa w zakresie władzy ustawodawczej.
w 1919 roku, jednoizbowy Sejm Ustawodawczy, 
którego zadaniem było uchwalenie tzw. Małej Bibliofrafia:
Konstytucji, która wprowadziła ustrój republikański Michalski Jerzy, Historia sejmu polskiego, Warszawa 
i system rządów parlamentarnych. 1984
Po zamachu majowym, a w szczególności po wejściu Rosner A., Wąsowicz M. Sejm polski 1493-1993, 
w życie konstytucji kwietniowej rola parlamentu Warszawa 1995
zmalała; zwierzchnia władza należała do Prezydenta. Leśnodorski B., Parlamentaryzm w Polsce, Kraków 
W czasie II wojny światowej władze RP na uchodźstwie 1947r.
powołały do życia Radę Narodową Rzeczypospolitej 

Piękna Wieś Województwa Śląskiego
Konkurs „Piękna Wieś Województwa Śląskiego”, dof inansowanie p i łkochwytów w so łectwie 

którego celem jest wspieranie rozwoju wsi poprzez Bogusławice. Nagrodę osobiście odebrali Sołtys Wsi 
pobudzanie aktywności gospodarczej, kształtowanie Bogusławice Henryk Kowalski, Rębiś Marzena, Góra 
ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska Elżbieta, Reterski Łukasz oraz Z-ca Wójta Gminy 
naturalnego, został rozstrzygnięty. W dniu 22 września Kruszyna Tomasz Maj. Nagrody wręczali Członek 
podczas X Forum Sołtysów Województwa Śląskiego Zarządu Województwa Śląskiego Aleksandra 
nasze sołectwo Bogusławice otrzymało III miejsce za Banasiak, Pani Poseł na Sejm RP Halina Rozpondek 
najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi za zadanie oraz Jerzy Motłoch, Dyrektor Wydziału Terenów 
Ukształtowanie przestrzeni publicznej na wyrobisku Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
w centrum wsi Bogusławice. Nagrody były Śląskiego.
przyznawane w czterech kategoriach:
- Najpiękniejsza wieś 
- Najpiękniejsza zagroda wiejska 
- Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi 
- Najlepsza strona internetowa sołectwa (od 2009 roku) 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie było zgłoszenie 
udziału sołectwa przez gminę. O wyborze najlepszych 
rozwiązań zadecydowała komisja, która wizytowała 
gminy i gospodarstwa. Wnioski przyjmował Wydział 
Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego.  
Sołectwo Bogusławice otrzymało dyplom oraz puchar, 
na konto gminy wpłynęła także nagroda finansowa
w wysokości 4000 zł, którą wykorzystano na Serdecznie Dziękujemy

Zmiana organizacji ruchu wynika z konieczności uporządkowania ruchu drogowego na drogach gminnych i drodze 
powiatowej w Dniu Zmarłych w obrębie cmentarza w miejscowości Kruszyna. Generowany Świętem Zmarłych ruch 
kołowy w okolicy cmentarza oraz parkowanie w różnoraki sposób pojazdów powodują duże utrudnienia w ruchu
i niejednokrotnie uniemożliwiają komunikację na drogach w okolicy cmentarza.

W celu wyeliminowania lub ograniczenia powstałych utrudnień i zatorów na drogach od dnia 30 października 2011r. 
(niedziela) do dnia 2 listopada 2011 roku będzie wprowadzony ruch jednokierunkowy na niektórych drogach w obrębie 
cmentarza zgodnie z załączonym planem orientacyjnym, umieszczonym na 15 stronie biletynu. Zmiana będzie 
dotyczyć ulicy Ogrodowej, Cmentarnej, Sienkiewicza i Kościelnej.

Zmiana organizacji ruchu drogowego związanego z Dniem Zmarłych
w obrębie cmentarza w Kruszynie
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Zawody Sportowo-Pożarnicze Powiatu Częstochowskiego
Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu kolejny raz W klasyfikacji generalnej zwyciężyła drużyna OSP 

reprezentowała naszą gminę na Zawodach Sportowo Częstochowa-Błeszno, przed drugą OSP Cisie i trzecią 
-Pożarniczych Powiatu Częstochowskiego, które tym OSP Łęg. 
razem odbyły się 24 września 2011 roku na Stadionie Optymizmem napawają nie tylko wspaniałe lokaty 
Gminnym w Konopiskach. naszych drużyn, ale wyniki dzięki którym te miejsca są 

Zawody, w których wystąpiło 26 drużyn z całego uzyskiwane. Nasze drużyny z każdym startem biją 
powiatu, były okazją do promocji naszej gminy jak nowe rekordy gminy co pozwala mieć nadzieję na 
i samej jednostki OSP Łęg, która od lat należy do jeszcze lepsze starty w przyszłych latach.
czołówki Powiatu Częstochowskiego. Druhny
i druhowie z Łęgu znów spełnili pokładane w Nich 
nadzieje oraz potwierdzili wysoki poziom technicznego i 
fizycznego przygotowania.

Po dobrym starcie w sztafecie sportowo-pożarniczej 
nasi mężczyźni z wynikiem 58,50 sek. zajmowali
6 miejsce. Swoją klasę pokazali jednak w ćwiczeniu 
bojowym, które ukończyli z rezultatem 35,60 sek. 
ustępując jedynie drużynie OSP Cisie, która swoim 
czasem 32,10 sek. ustanowiła nowy Rekord Polski.

Dzięki uzyskanemu wynikowi męska drużyna OSP 
Łęg pokonała m.in. Mistrzów Województwa Śląskiego
z 2010 roku i 11 drużynę Mistrzostw Polski z 2011 roku
– OSP Częstochowa-Błeszno. 

W klasyfikacji generalnej zwyciężyła drużyna OSP 
Cisie, przed drugą OSP Łęg i trzecią OSP 
Częstochowa-Błeszno.

Wśród kobiet wyniki ułożyły się podobnie. Nasza 
drużyna po sztafecie z czasem 69,70 sek. zajmowała 
trzecią pozycję. Dużo lepiej poszło w ćwiczeniu 
bojowym, w którym nasze dziewczyny z wynikiem 45,50 
sek. zajęły drugie miejsce i uległy jedynie Mistrzyniom 
Województwa Śląskiego z 2010 roku i 5 drużynie 
Mistrzostw Polski w 2011 roku – OSP Częstochowa-
Błeszno. Strata z pierwszej konkurencji nie pozwoliła 
jednak na poprawienie swojej lokaty.

Kompletne wyniki dostępne na stronie internetowej OSP ŁĘG: www.ospleg.pl

Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Kruszyna
Od miesiąca września 2011r. uczestnicy projektu systemowego rozpoczęli udział w kursach zawodowych. Zostali 

zakwalifikowani do następujących kursów: kurs obsługi kasy fiskalne, kurs prawa jazdy kat. C + E, kurs prawa jazdy
kat. B, kurs pozwalający zdobyć uprawnienia do przewozu osób i rzeczy, kurs operatora walca, kurs obsługi 
komputera, kurs modelowania firan, kurs księgowości z obsługą programów komputerowych, wyjazdowy warsztat 
„Wykreuj siebie”.

Wyboru profilu kursu uczestnicy dokonali przy pomocy doradcy zawodowego. Przed rozpoczęciem szkoleń 
zawodowych uczestnicy zostaną skierowani na badania w zakresie medycyny pracy, w celu określenia ich zdolności 
do wykonywania danego zawodu.
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Wydarzenia sportowe
Nowy rok szkolny 2011/2012 uczniowie z terenu reprezentanci wszystkich szkół podstawowych z terenu 

gminy Kruszyna rozpoczęli aktywnie uczestnicząc gminy Kruszyna. Po zaciętych rozgrywkach ustalono 
w wielu zawodach sportowych na poziomie gminnym wyniki: Widzów 5:1 Lgota Mała; Jacków 3:1 Kruszyna; 
czy powiatowym, zajmując wysokie miejsca i tym samy Widzów 3:2 Jacków; Kruszyna 0:2 Lgota Mała; 
potwierdzając swoją wysoką pozycję na tle innych Kruszyna 1:1 Widzów; Jacków 4:0 Lgota Mała
szkół. i ostateczną kolejność: Widzów, Jacków, Lgota Mała, 

Kruszyna. Drużyna zwycięska awansowała do dalszych 
rozgrywek.

Nie czekaliśmy długo, gdy rozegrano mistrzostwa 
powiatu częstochowskiego w piłce nożnej szkół 
podstawowych zorganizowane przez Powiatowe 
Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych
w Częstochowie. Nasi uczniowie nie zawiedli. Zespół ze 
szkoły podstawowej w Zespole Szkolnym w Widzowie 
zajął II miejsce ustępując jedynie drużynie z Kłomnic.
O zespole z Widzowa usłyszeliśmy znowu 26 września 
gdy na Orliku w Kruszynie rozegrano eliminacje gminne 
w ramach igrzysk powiatu częstochowskiego w piłce 
nożnej szkół podstawowych organizowanych przez 
Szkolny Związek Powiatu Częstochowskiego. Chłopcy 
zajęli I miejsce i tym samym awansowali do półfinału, 
który rozegrano 3 października także w Kruszynie. Dla 
nikogo nie było chyba zaskoczeniem, że rozgrywki te 

Niedawno został oddany do użytku kompleks sportowy wygrała drużyna z Zespołu Szkolnego w Widzowie, 
tzw. Orlik, a już zorganizowano na nim wiele imprez która w składzie: Wiśniewski Martin, Porada Łukasz, 
sportowych stając się tym samym gospodarzami a nie Krawczyk Artur, Kubala Damian, Górecki Michał, 
gośćmi promując jednocześnie naszą gminę. Górecki Wojciech, Śliwakowski Kacper, Bobrowski 
9 września rozegrano w Kruszynie eliminacje gminne Dawid,  Maj  Mateusz grając na wyjeździe
piłki nożnej w ramach ogólnopolskiego II Turnieju Orlika w Konopiskach 6 października ostatecznie uplasowała 
o Puchar Premiera Donalda Tuska. Uczestnikami byli się na czwartym miejscu w powiecie częstochowskim.

Dziękujemy Wam, Nauczyciele!
    Prawdziwy nauczyciel to taki, który nie tylko 

potrafi ciekawie przekazywać wiedzę, ale również 
interesuje się uczniem, gotów jest zawsze go wysłuchać 
i pomóc w każdej sytuacji. Potrafi dobrze bawić się wraz 
z nami i cieszyć się z sukcesów oraz dzielić nasze 
smutki i problemy. Umie zarazić nas swoją  pasją
i zaangażowaniem.  

 Właśnie za to jesteśmy najbardziej wdzięczni 
naszym nauczycielom i wychowawcom. Okazją do 
wyrażenia naszej wdzięczności była szkolna 
uroczystość  związana z Dniem Edukacji Narodowej. 
Tradycją szkoły towarzyszącą tej okazji  jest zwyczaj 
wcielania się w rolę pedagogów uczniów klasy VI
i najstarszych gimnazjalistów. ”Ucząc” przez chwilę 

dzień  był prawdziwym świętem naszej szkoły również naszych młodszych kolegów byliśmy pełni podziwu i... 
dzięki obecności wspaniałych gości. 14 październikawspółczucia dla naszych nauczycieli, bo przekonaliśmy 
w murach Zespołu Szkolnego w Kruszynie witaliśmy się na własnej skórze, że ten zawód wymaga wielu 
Zastępcę Wójta Gminy Kruszyna Pana Tomasza Maja, umiejętności i mnóstwa anielskiej cierpliwości. Jak co 
nauczycieli seniorów i emerytowanych pracowników roku, pod kierunkiem pań: Lidii Wychowaniec, Beaty 
szkoły, przedstawicieli Rady Rodziców. W trakcie Poroszewskiej, Agnieszki Włodarczyk–Peszke, 
uroczystości  Pan Dyrektor Paweł Klekot uhonorował p rzygo towa l i śmy d la  naszych  nauczyc ie l i
nauczycieli i pracowników szkoły Nagrodami Dyrektora. i pracowników szkoły część artystyczną.  Nasi starsi 
Miłym akcentem były również kwiaty i słodkie upominki.koledzy rozbawili publiczność swoją interpretacją 

W imieniu wszystkich uczniów życzymy naszym „Autobiografii” Perfectu, a my świetnie bawiliśmy się 
pedagogom  wielu lat w zdrowiu i szczęściu, sukcesów inscenizując lekcję. Nie zabrakło również podziękowań
zawodowych i osobistych oraz tego, aby podejmowany i płynących prosto z serca życzeń. Ten ciepły i radosny 
trud był źródłem prawdziwej radości. 

Klaudia Stacherczak, Paula Frymus, Natalia Simińska – uczennice klasy VI Szkoły Podstawowej w Kruszynie
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4 października w Rędzinach uczniowie gimnazjów mogą sprawdzić swoje umiejętności i godnie 
z Kruszyny i Widzowa brali udział w eliminacjach reprezentować gminę Kruszyna zajmując wysokie 
gimnazjady powiatu częstochowskiego w piłce nożnej. miejsca na podium. Pisząc o statystyce należy 
Tym razem z pierwszego miejsca awansowali wspomnieć, że od kwietnia tego roku na kompleksie 
uczniowie z Zespołu Szkolnego w Kruszynie, którzy sportowym Orlik zorganizowano już wiele zawodów 
w składzie: Piotr Wawrzyniec, Artur Łągiewka, Adrian sportowych rangi gminnej, powiatowej czy regionalnej 
Zalewski, Jakub Kaźmierczak, Kacper Kowalski, Kamil w takich dyscyplinach jak piłka nożna czy piłka 
Frymus, Kamil Rybak, Mateusz Nawrot, Kamil Kluczny, koszykowa. Udało się przeprowadzić rozgrywki 
Krystian Biecek, 7 października w Mstowie zajęli II regionalne, w których uczestniczyły także drużyny nie 
miejsce w powiecie częstochowskim ustępując jedynie tylko z powiatu częstochowskiego ale i z powiatu 
drużynie z Mstowa. Wyniki z rozgrywek w ramach radomszczańskiego. Na organizację tych zawodów 
gimnazjady i igrzysk powiatu częstochowskiego pozyskano także środki ze Starostwa Powiatowego

w Częstochowie. W sumie w 10 większych turniejach 
sportowych uczestniczyło około 360 zawodników
i zawodniczek. Sukcesami naszych zawodników są 
między innymi: I miejsce uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Kruszynie oraz II miejsce uczniów
z Gimnazjum w Widzowie (którzy uplasowali się za 
drużyną z Dobryszyc) w mistrzostwach regionalnych 
piłki nożnej, czy też II miejsce dziewcząt ze Szkoły 
Podstawowej w Widzowie (tuż za drużyną z Pławna)
w regionalnych rozgrywkach piłki koszykowej. Na Orliku 
w Kruszynie oprócz zawodów kwalifikacyjnych 
organizowane są także rozgrywki towarzyskie
w wymienionych dyscyplinach sportowych jak i w piłce 

u m i e s z c z a n e  s ą  n a  b i e ż ą c o  n a  s t r o n i e  
siatkowej i tenisie ziemnym oraz treningi zespołów 

www.szsczest.cba.pl.
biorących udział w rozgrywkach Okręgowego Związku 

Miesiąc październik obfitował w rozgrywki piłki 
Piłki Nożnej w Częstochowie. Zapraszamy wszystkich 

nożnej. Po sukcesach chłopców przyszła pora na 
do korzystania z tego obiektu wg harmonogramu pracy 

dziewczęta i tak 7 października w Kruszynie 
animatora „Moje Boisko Orlik 2012” Pana Sylwestra 

zorgan izowano rundę p ie rwszą e l im inac j i
Rorata.

w ogólnopolskim turnieju Coca Cola Cup 2012
w kategorii dziewczęta szkół gimnazjalnych. I miejsce
i awans do drugiej rundy uzyskała drużyna z Zespołu 
Szkolnego w Widzowie. Zapraszamy wszystkich do 
śledzenia dalszych rozgrywek, które opisywane są na 
stronie www.cocacolacup.pl.

Podsumowując wrzesień i październik, uczniowie ze 
szkół podstawowych i gimnazjów z terenu naszej gminy 
uczestniczyli w 11 wydarzeniach sportowych, głównie 
rozgrywkach piłki nożnej i biegach. W sumie 
uczestnikami było około 160 uczniów, 5 turniejów 
rozegrano na terenie naszej gminy, pozostałe
w Mstowie, Mykanowie, Rędzinach, Konopiskach czy 
Ostrowach. Uczestnictwo w tych wszystkich zawodach 
możliwe było jedynie przy udzielonym wsparciu i tutaj 
chciałbym podziękować radnym naszej gminy z Panią 
Wójt na czele za wszelką pomoc. Dzięki temu uczniowie 

Andrzejkowe święto
Andrzejki to wieczór wróżb. Wtedy to dziewczynki, a Dniem szczególnym był 29 listopada - nazywany wigilią 

nawet chłopcy, chcą dowiedzieć się o swoim przyszłym świętego Andrzeja. Andrzejki to tradycja ludowa 
losie. Zwyczaj wróżenia w wieczór andrzejkowy znany obchodzona nie tylko w Polsce, ale w innych krajach też 
jest od bardzo dawna. Pamiętajmy jednak, że wróżba to np. w Niemczech, Szwajcarii. Dawniej w dniu św. 
zabawa i nie należy traktować jej poważnie, chociaż nie Andrzeja wróżyły sobie panny, które bardzo chciały 
jest wykluczone , że może się spełnić. Andrzejki są też wyjść za mąż. Wróżby odbywały się w samotności przy 
okazją do rozbudzenia w dzieciach ciekawości i chęci zapalonych świecach, zasłoniętych oknach
poznawania naszej ludowej tradycji. - wieczorami. Panny dawały upust swojej pomysłowości 

Dawno temu późną jesienią, po skończeniu w odczytywaniu znaków, losowały włożone pod 
wszystkich prac rolnych, gdy dni były coraz krótsze, poduszkę karteczki z imionami chłopców. Wróżono też 
a wieczory coraz dłuższe, następował okres wróżb. sobie ze sztachet w płocie. Dziewczyna dotykała 
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sztachety i powtarzała: kawaler, wdowiec. Zdarzało się, Raz w roku jest taki wieczór pełen czarów, magii i uroku.
że chłopcy posmarowali sztachety smołą, by zrobić Rada Rodziców i Dyrektor Gminnego Przedszkola
pannom kawał. w Kruszynie serdecznie zapraszają na magiczny 

00Obecnie „Andrzejki” są wesołym spotkaniem Wieczór Andrzejkowy w dniu 26.11.2011r o godz. 20
towarzyskim, wspaniałą zabawą dostarczającą wielu w sali przyjęć IMPRESJA w Kruszynie.
przeżyć i emocji.

Tradycją Gminnego Przedszkola w Kruszynie od 
ponad dwudziestu lat jest organizowanie „Andrzejek”
– zabawy dla rodziców i mieszkańców Kruszyny oraz 
okolicznych miejscowości. Dochód z zabawy corocznie 
przeznaczany jest dla dzieci na zakup zabawek z okazji 
św. Mikołaja oraz licznych trwałych pamiątek tj. pomocy 
dydaktycznych, mebli, sprzętu audio itp. W minionym 
roku szkolnym Rada Rodziców dokonała zakupu rolet 
do wszystkich okien w budynku przedszkolnym za 
sumę 1500 zł.

„Pasuję Cię na ucznia. Pasuję Cię na przedszkolaka...”
Co robiono przed ceremonią i jak zachowywano się
w trakcie jej przebiegu, opisał biskup Wilhelm Durand
w 1295r: otóż w przeddzień pasowania adept rycerstwa 
odbywał oczyszczającą kąpiel w łaźni spędzając 
następnie noc w czystej pościeli. Rankiem wkładał 
białą-symbolizującą czystość - odzież, na nią zakładał 
wierzchnie odzienie w kolorze krwi, którą miał 
przelewać oraz brunatne buty - w kolorze ziemi, do 
której każdy musi wrócić. Następnie święcono miecz
i resztę uzbrojenia. Miecz wręczano rycerzowi, ten 
chował go do pochwy i przypinał giermkowi - adeptowi 
rycerstwa- do pasa. W tym momencie wszyscy obecni 
na uroczystości wymieniali znak pokoju, a biskup 
uderzał lekko młodego rycerza nakazując mu 
„odrzucenie pokus diabelskich, czujność i wierność 
Chrystusowi”. Teraz już młodzieniec mógł wejść
w szeregi innych rycerzy.Zwyczaj pasowania powstał  we wczesnym 

średniowieczu. W wieku IX oraz X, królowie frankijscy w 
chwili koronacji otrzymywali broń. Tak też było podczas  
koronacji niemieckiego króla Ottona I Wielkiego, który 
swój miecz wziął z ołtarza. Jednak w miarę upływu 
czasu, aby zostać pełnoprawnym rycerzem trzeba było 
spełnić coraz większą liczbę warunków, a sama 
ceremonia stawała się bardziej skomplikowana. Święto 
pasowania bardzo często urządzano w Zielone Świątki, 
co - prócz sprzyjającej wiosennej pogody - miało na celu 
przywoływać wspomnienie zesłania Ducha Świętego 
na apostołów, podkreślając tym samym mistyczny,
a także religijny aspekt samej uroczystości.

Współcześnie pasowanie na rycerza zostało 
zamienione na pasowanie na ucznia w klasach 
pierwszych, bądź pasowanie na przedszkolaka. 
Miesiąc wrzesień, jest miesiącem, w którym dzieci po 
raz pierwszy przekraczające mury szkoły i przedszkola, 
przystosowują się do nowej roli. Poznają zasady 
obowiązujące w danej placówce, poznają nowych 
kolegów i koleżanki, przyswajają nowe wiadomości. 
Zazwyczaj po tym okresie adaptacyjnym w placówkach 
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W naszej gminie szkoły podstawowe oraz 
przedszkola we wrześniu
i w październiku również organizowały takie 
uroczystości.
W Szkole Podstawowej w Jackowie Pani Dyrektor 
przyjęła do grona społeczności uczniowskiej 
dziewięcioro uczniów. W Szkole Podstawowej im. 
Powstańców Styczniowych w Kruszynie Pan Dyrektor 
dokonał uroczystego pasowania siedemnaściorga 
uczniów z klasy pierwszej. W Szkole Podstawowej
w Widzowie  Pani Dyrektor przyjęła pod swoje skrzydła 
czternaścioro uczniów klasy I. W Szkole Podstawowej 
w Lgocie Małej pasowanych zostało pięcioro 
pierwszoklasistów. Natomiast pełnoprawnymi 
przedszkolakami zostało czterdzieści dwoje dzieci
z Gminnego Przedszkola w Widzowie, starszaki oraz 
maluchy z Gminnego Przedszkola w Kruszynieorganizowane są uroczyste spotkania, w czasie  
- ogółem czterdzieści pięć osób, a także dwudziestu których następuje właśnie pasowanie na ucznia lub 
ośmiu przedszkolaków z Gminnego Przedszkolaprzedszkolaka. Ową uroczystość uświetniają śpiewane 
w Lgocie Małej.przez dzieci piosenki, a także recytowane przez nie 

Bardzo miło jest uczestniczyć w takim spotkaniu, wiersze. Obecnie nie ma miecza, został on zastąpiony 
gdzie widać wielkie zaangażowanie uczniów, wielkim ołówkiem.
nauczycieli a także i rodziców. Oby ta tradycja trwała jak 
najdłużej.

Animator Społeczny Kagankiem Rozwoju Sołectwa
Gminny Ośrodek Kul tury  w Mykanowie

w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum 
Wspierania Aktywności Lokalnej CAL realizuje na 
terenie działania LGD „Razem na wyżyny” projekt 
„Animator Społeczny Kagankiem Rozwoju Sołectwa” w 
ramach programu „EDEN – od animacji do partycypacji 
mieszkańców sołectw”. Realizacja tego projektu 
rozpoczęła się we wrześniu 2010r. przygotowaniem 
animatorów do pracy w terenie.

Z naszej gminy w projekcie tym uczestniczy  
sołectwo Widzów w którym działania animacyjne 
prowadzą Grażyna i Józef Wąsikiewiczowie.

W pierwszym półroczu 2011 roku opracowana 
została przez animatorów fotografia sołectwa – krótka 
charakterystyka zasobów i aktywności. Są to materiały 
przygotowujące do drugiego etapu projektu, który 
przebiega pod hasłem „Mapa Zasobów i Potrzeb

W tym czasie odbyły się trzy spotkania integracyjne– Pierwszym Krokiem Rozwoju Sołectwa”.
z mieszkańcami, jedno z młodzieżą III klas Gimnazjum. 
Badaczki przeprowadziły wiele indywidualnych 
anonimowych wywiadów z przedstawicielami różnych 
grup środowiskowych.

Obecnie 15-osobowa grupa młodzieży gimnazjalnej 
przy współpracy z dyrekcją zespołu szkolnego, 
an imatorami  oraz  mieszkańcami  so łec twa 
przygotowuje wystawę fotograficzną „Widzów dawniej
i dziś”. Młodzież gimnazjalna zaprasza na nową stronę 
internetową: www.widzowdawniejidzis.dbv.pl.

Wszystkie materiały zebrane w II półroczu 2011 roku 
wykorzystane zostaną do opracowania „Mapy Zasobów 
i Potrzeb Sołectwa Widzów”.

O dalszym przebiegu realizacji projektu będziemy 
naszych czytelników informować w kolejnych Od 5 do 13 września w sołectwie przebywały badaczki z 
wydaniach Głosu Gminy.Collegium Civitas.
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„Akademia Orange dla Bibliotek”
W 2011 roku Gminna Biblioteka Publiczna zdobywania wiedzy. Dodatkowym celem Programu jest 

w Kruszynie i Filia w Widzowie biorą udział w programie pokazanie, że Internet i nowoczesne technologie mogą
„AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK”. Program ma i powinny być narzędziem edukacji.
na celu popularyzację wykorzystania Internetu przez Biblioteka prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci
użytkowników Bibliotek, w szczególności zapewnienie i młodzieży, które pokazują, jak umiejętnie 
dostępu do szerokopasmowych łączy, a także zakup wykorzystywać zasoby Internetu nie tylko do zabawy, 
materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze ale przede wszystkim do zdobywania wiedzy. Osobom 
edukacyjnym. starszym, które chciałyby z kolei doskonalić swoje 

Biblioteka otrzymała dotację w wysokości 4890,24 umiejętności w zakresie obsługi komputera, 
zł, która prawie w całości pokrywa koszty dostępu do proponowane są warsztaty, w trakcie których mogą 
Internetu dla użytkowników Biblioteki Głównej i Filii. nauczyć się jak korzystać z poczty elektronicznej czy 

Celem programu Akademii Orange jest promowanie przeglądarek internetowych.
nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży poprzez Dla wszystkich, którzy chcą korzystać z zasobów 
wspieranie innowacyjnych projektów edukacyjnych, Internetu, zarówno w Gminnej Bibliotece Publicznej, jak 
które w nowatorski i atrakcyjny sposób zachęcają do i Filii w Widzowie dostęp do Internetu jest bezpłatny.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie
zaprasza wszystkich mieszkańców gminydo korzystania z pracowni internetowej

00 00 00 00od poniedziałku do wtorku w godzinach 9 -17  oraz od środy od piątku od godziny 10  do 18 .
Pracownia internetowa w Filii Biblioteki Publicznej w Widzowie

00 00czynna jest w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od godziny 12  do 17 .
Dostęp do Internetu jest bezpłatny!

Serdecznie zapraszamy!

Związek Młodzieży Wiejskiej Jacków Baby
Związek Młodzieży Wiejskiej w Jackowie i Babach Staramy się też angażować w różnego rodzaju 

powstał w lutym 2010 roku. Od początku swojej przedsięwzięcia społeczne na terenie naszej gminy. 
działalności staramy się aktywnie działać i angażować Sami też podejmujemy działania na naszym terenie. 
młodzież w działania podejmowane przez inne koła Wspólnymi siłami przyczyniliśmy się do rekultywacji 
ZMW. Organizujemy ciekawe przedsięwzięcia na boiska sportowego w Babach, gdzie nasza młodzież 
naszym terenie. może aktywnie spędzać swój wolny czas. Odnowiony 

Pierwszą akcją, którą organizowaliśmy był wspólny obiekt został poświęcony i oddany do użytku 29 sierpnia 
wyjazd naszych członków do kręgielni, gdzie 2010 roku. We wrześniu uczestniczyliśmy w wyjeździe 
rywalizowaliśmy ze sobą, doskonale się przy tym szkoleniowym dotyczącym Programu Rozwoju 
bawiąc. Nie zabrakło nas również na Powiatowym Obszarów Wiejskich. Spotkanie odbyło się
Turnieju Piłki Siatkowej w Zawadzie i choć nie zajęliśmy w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. 
wysokiego miejsca, to zawarliśmy dużo nowych Mięliśmy również okazję spotkać się i porozmawiać
znajomości z członkami innych kół ZMW, co na pewno z kierownictwem resortu. 
zaowocuje wspólnymi przedsięwzięciami. Ostatnim wydarzeniem ubiegłego roku w naszym kole 

Największym sportowym sukcesem naszego koła było zorganizowanie przedwyborczych spotkań 
jest zajęcie 3 miejsca w I Śląskiej Spartakiadzie kandydatów na Wójta naszej Gminy. Podczas tych 
Młodzieży Wiejskiej, która odbyła się w zeszłym roku spotkań mieszkańcy mogli wysłuchać każdego 
w Konopiskach. kandydata oraz zadawać im pytania.

Sport i rekreacja to ważny aspekt funkcjonowania I Turniej Piłki Halowej, który organizowaliśmy 
naszego koła, dlatego też nasi członkowie wzięli udział wspólnie z kołem ZMW Bogusławice oraz przy wydatnej 
w I Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej w Bogusławicach pomocy Dyrektora Gimnazjum w Kruszynie Pawła 
w miesiącu październiku  2010r. Klekota, który udostępnił salę gimnastyczną rozpoczął 

Po spotkaniu i wymianie opinii z organizatorami tych naszą działalność w roku 2011. Nauczeni 
wszystkich imprez, postanowiliśmy, że jesteśmy gotowi doświadczeniami roku poprzedniego, w lipcu 
aby zorganizować nasze pierwsze samodzielne zorganizowaliśmy już po raz drugi Turniej Piłki 
przedsięwzięcie. W lipcu zeszłego roku odbył się u nas Plażowej, który dzięki pięknej i słonecznej pogodzie 
I Turniej Piłki Plażowej, w którym uczestniczyło 5 kół zgromadził całkiem sporą grupę uczestników i kibiców. 
ZMW : Kamienica Polska, Lubojenka, Bogusławice, Ponadto nasze koło co roku organizuje wyjazd 
Kruszyna oraz Jacków. Uczestnicy przez kilka godzin, integracyjny dla swoich członków do domku „Pstrąg” w 
w palącym słońcu walczyli honorowo i w duchu Złotym Potoku. W czasie tego wyjazdu mile spędzamy 
sportowej rywalizacji o Puchar Wójta Gminy Kruszyna. czas między innymi na wspólnych wędrówkach 

pieszych po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.
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Warzywa i owoce – smakują i… pomagają
Warzywa i owoce od dawna znane są ze swych Czosnek pomocny w leczeniu cukrzycy 
wartości odżywczych. Niektóre składniki zawarte Szacuje się, że liczba chorujących na cukrzycę
w tych produktach działają profilaktycznie, w Polsce wynosi około miliona ludzi, spośród których 
zapobiegając lub łagodząc przebieg wielu chorób, ponad 200 tysięcy wymaga codziennego podawania 
szczególnie cywilizacyjnych. insuliny. Zachorowalność na cukrzycę zwiększa się 
Marchew a choroby układu krążenia wraz z wiekiem, jednak prowadzi do niej także 

Jednym z zagrożeń dla człowieka są choroby układu niezdrowy styl życia – palenie papierosów, brak ruchu. 
krążenia. Każdego roku zawał serca przechodzi ponad Pomocny w leczeniu cukrzycy jest czosnek. Dzięki 
100 tysięcy osób. Z badań WOBASZ (Wieloośrodkowe dużej zawartości różnorodnych substancji jest jednym
Ogólnopolskie Badanie Stanu Zdrowia Ludności), z  na jcenn ie jszych warzyw pod wzg lędem 
przeprowadzonych w 2005 r., wynika, że na prozdrowotnym.* 
nadciśnienie (powyżej 140/90 mmHg) choruje aż 36 A – jagody, C – porzeczki, E – brukselka… żeby 
proc. Polaków w wieku 20 – 74 lat. lepiej widzieć

Przed nadciśnieniem może uchronić nas Do tak zwanych chorób cywilizacyjnych lekarze 
odpowiednia dieta. Badania holenderskie wykazały zaliczają również krótkowzroczność. To jedna 
50-proc. spadek ryzyka śmierci z powodu chorób serca z najczęstszych chorób oczu wśród Polaków. 
w grupie 800 mężczyzn w wieku powyżej 65 lat, których Spędzając wiele godzin w ciągu dnia przed 
dieta zawierała ponad 30 mg flawonów i flawonoli. komputerem czy telewizorem powodujemy, że nasz 
Znajdują się one m.in. w jabłkach, winogronach, wzrok zdecydowanie się osłabia. Warto więc 
żurawinie, cebuli, kukurydzy i pomidorach. wspomagać się witaminami: A – która występuje m.in..

Działanie przeciwmiażdżycowe mają natomiast w jagodach, C – którą znajdziemy w czarnej porzeczce 
zawarte w warzywach i owocach karotenoidy. Jeden lub czerwonej papryce oraz E – w którą bogate są 
z nich – beta-karoten – obecny jest w marchwi, dyni, brukselka, warzywa liściaste i szpinak. 
morelach, pomidorach, papryce czy mango. BezpieczneWarzywa.pl
Znajdziemy go także w warzywach liściastych, takich Wzrostowi spożycia warzyw i owoców ma służyć 
jak szpinak, brokuł czy kapusta włoska.* ogólnopolska kampania społeczno-edukacyjna 
Pomidory w walce z nowotworami BezpieczneWarzywa.pl, sfinansowana ze środków 

Badania wskazują, że odpowiednia dawka likopenu Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. Jej celem jest 
w naszym organizmie może chronić przed ryzykiem odbudowanie zaufania do polskich warzyw i owoców 
zachorowania na nowotwory, zwłaszcza prostaty, płuc oraz przekonanie Polaków, że są one nie tylko 
i żołądka, a także trzustki, jelita grubego, sutka i szyjki smaczne, ale i bezpieczne. 
macicy. Częścią kampanii jest akcja „Pora na pomidora, 

Najwięcej likopenu znajdziemy w arbuzach oraz czyli jak tu nie kochać polskich warzyw i owoców”. 
w różowej odmianie grejpfrutów. Ich bogatym źródłem W wybranych miastach w Polsce odbywały się akcje 
w naszej diecie są także pomidory. Ciekawostką jest, że happeningowe w ramach trasy koncertowej Lata
gotowanie pomidorów powoduje wzrost zawartości z Radiem, zachęcające do spożywania świeżych 
likopenu.* produktów. Pierwszy happening miał miejsce
Ryzyko wystąpienia niektórych nowotworów w Warszawie 22 lipca, w dniu inauguracji kampanii 
zmniejszają także zawarte w warzywach i owocach przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marka 
gukozynolany. Ich duże ilości znajdują się w warzywach Sawickiego. Kolejne happeningi promujące polskie 
kapustnych, takich jak brokuł, brukselka, kalafior, warzywa i owoce gościły w Krynicy-Zdroju, Gnieźnie, 
kapusta.** Mielnie, Szczytnie, Koninie oraz ostatni, 25 września
Grejpfruty kontra osteoporoza – w Spale. W trakcie imprez wypuszczanych było do 

Po chorobach układu krążenia i nowotworach, nieba tysiąc czerwonych balonów, symbolizujących 
trzecie miejsce wśród najczęstszych chorób Polaków pomidory. Wszyscy też mogli częstować się świeżymi i 
zajmuje osteoporoza. Częstość występowania tej pysznymi pomidorami, rozdawanymi przez Miłośniczki
choroby wzrasta z wiekiem, szczególnie wśród kobiet. i Miłośników pomidorów.
Z danych epidemiologicznych wynika, że w Polsce W i ę c e j  i n f o r m a c j i  n a  t e m a t  k a m p a n i i  
ponad 25 proc. populacji po 50 roku życia zagrożona BezpieczneWarzywa.pl oraz kwestii związanych
jest złamaniami osteoporotycznymi. Chcąc uniknąć tej z bezpieczeństwem warzyw i owoców znajduje się na 
choroby lub zmniejszyć jej skutki, należy zadbać, by stronie internetowej www.bezpiecznewarzywa.pl. 
w diecie znalazły się mikroelementy i witaminy. Warto Szczegóły akcji „Pora na Pomidora, czyli jak tu nie 
wspierać się również takimi warzywami, jak marchew, kochać polsk ich warzyw i  owoców” – na 
fasola czy kapusta. Badania naukowe wskazują także www.facebook.com/poranapomidora. 
na wysoką wartość witaminy K, która może zmniejszać * Krystyna Elkner, Zdrowotne właściwości warzyw. 
ryzyko złamań. Znajdziemy ją w szpinaku, sałacie, Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka, 
brukselce i brokułach. Z owoców warto zwrócić uwagę Skierniewice
na grejpfruty, które znacznie zmniejszają utratę wapnia ** Justyna Szwejda-Grzybowska, Właściwości 
oraz magnezu z tkanki kostnej. prozdrowotne warzyw. Instytut Warzywnictwa im. Emila 

Chroboczka, Skierniewice
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Umarli… Znajomi… Kochani…
„Dla tych, którzy odeszli”
Danuta Gellnerowa
Dla tych
Którzy odeszli
W nieznany świat,
Płomień na wietrze
Kołysze wiatr.
Dla nich tyle kwiatów
Pod cmentarnym murem
I niebo jesienne
U góry.
I dla nich ten dzień -
Pierwszy dzień
Listopada. 

Są dni pełne radości, szczęścia i uniesień. Ale są też inne - pełne zadumy
i smutku. I taki jest listopadowy dzień, kiedy to przychodzimy na cmentarze, 
zapalamy znicze, wzdychamy, tęsknimy i... odchodzimy. Niestety, życie ma 
swój początek i swój koniec. Tylko od nas zależy, co ocalimy i o czym 
będziemy pamiętać...

1 listopada udajemy się na groby bliskich nam osób. W ciszy cmentarza przy 
blasku zniczy kontemplujemy swoje życie doczesne. Wspominamy nad grobami 
osoby, które od nas odeszły. 
Czy zastanawiamy się nad sobą i swoim życiem? 
Czym jest dla nas dzień wszystkich świętych? 

Uroczystość Wszystkich Świętych jest jednym z najbardziej radosnych dni dla 
chrześcijan. W ciągu roku niemal każdego dnia przypada wspomnienie jednego lub 
kilku świętych znanych z imienia. Jednak ich liczba jest znacznie większa. Wiele 
osób doszło do świętości w zupełnym ukryciu. 1 listopada Kościół oddaje chwałę 
wszystkim świętym, tym oficjalnie uznanym i tym nieznanym z imienia.

Dz ień  1  l i s topada  p rzypomina  p rawdę
o powszechnym powołaniu do świętości. Każdy
z wierzących, niezależnie od konkretnej drogi życia: 
powołania do małżeństwa, do kapłaństwa czy zakonu, 
do życia w samotności, jest powołany do świętości. Tej 
pełni człowieczeństwa nie można osiągnąć własnymi 
siłami. Konieczna jest pomoc łaski Bożej, czyli dar 
życzliwości Boga. Ponieważ Stwórca powołuje do 
świętości wszystkich, także każdemu człowiekowi 
pomaga swą łaską. Teologia wskazuje, iż każdy 
otrzymał dar zbawienia, bo Jezus Chrystus złożył ofiarę 
za wszystkich ludzi. Od każdego z nas jednak zależy,
w jakim stopniu przyjmiemy od Boga dar świętości. 
Dzień ten wskazuje na hojność Pana Boga i pogłębia 
nadzieję, że wszelkie rozstanie nie jest ostateczne, bo 
wszyscy są zaproszeni do domu Ojca.
Razem jednak Dzień Wszystkich Świętych i Dzień 
Zaduszny przypominają prawdę o wspólnocie Kościoła, 
obejmującej świętych w niebie, pokutujących w czyśćcu 
i żyjących jeszcze na ziemi. Wśród tych trzech stanów 
Kościoła dokonuje się, poprzez modlitwę, pamięć czy 
ofiarę, ciągła wymiana dóbr duchowych. 

Idąc na cmentarz w dniu 1 listopada każdego roku, 
robimy to zgodnie z przyjętą od lat tradycją, ale warto 
może bardziej zagłębić się w genezę tego jakże 
refleksyjnego polskiego święta. 

Święto Wszystkich Świętych ma swoje początki
w starym celtyckim święcie „Samhain” (śmierć ciała). 
Celtyccy kapłani,  zwani druidami, w nocy
z 31 października na 1 listopada odwiedzali okoliczne 
domostwa w celu pozyskania ofiary dla boga śmierci 
Samahaina. Przekazanie ofiary dawało domownikom 
ochronę przed demonami. Ten obyczaj jest obecnie 
kontynuowany w pochodzących z Irlandii obchodach 
Halloween, gdy poprzebierane w różne straszydła 
dzieciaki odwiedzają okoliczne domy, a przekazywane 
im słodycze są odpowiednikiem dawnej ofiary składanej 
druidom.
Kościół rzymskokatolicki w osobie papieża Grzegorza 
IV w 834 r. n.e. ustalił 1 listopada Dniem Wszystkich 
Świętych. Postanowiono, by co roku tego dnia czcić 
wszystkich świętych, którzy nie posiadali własnego 
święta. Kościół miał nadzieję, że w ten sposób uda się 
zastąpić ciągle praktykowane czary i pogańskie rytuały. 

Święto nazwano All Hallows E'en (ang. Wieczór 
Wszystkich Świętych), a w skrócie Halloween.
Kościół katolicki, episkopalny i luterański obchodzą do 
dziś święto zmarłych 1 listopada jako dzień Wszystkich 
Świętych. Kościół katolicki ponadto 2 listopada 
obchodzi Dzień Zaduszny, zapoczątkowany w 988r. 
n.e. przez piątego opata klasztoru benedyktyńskiego
w Cluny (Francja). Dzień ten został wkrótce przejęty 
przez wszystkie klasztory Benedyktynów, a od XIII 
wieku uznany został za powszechne święto katolickie.

Do początku XX w. w Polsce (na terenach wiejskich) 
istniał zwyczaj przygotowywania w dniu 31 października 
różnych potraw. Pieczono chleby, gotowano bób
i kaszę, a na wschodzie kutię z miodem i wraz z wódką 
pozostawiano je na noc dla dusz zmarłych (prawosławni 
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„Umarli… Znajomi… Kochani”
Kazimiera Iłłakowiczówna
Idą ku mnie tylko kalinami
po cierniach, po sinych jagodach, 
umarli, znajomi, kochani. 
Idą ku mnie tylko po szelestach, 
między wichry zadyszane wplątani: 
"Tu, tu?... Ach, cóż za pogoda... "
Od szronów - brwi ich siwe, 
młode rzęsy dziwnie ociężały... 
I głaszczę ich, choć wiem, że - nieżywi... 
znajomi... ci, których kochałam: 
Jaś, co spalił się wraz z samolotem, 
i Kazio, co zginął potem, 
Pawełek oceanem przykryty, 
Tadzio zastrzelony przez bandytów... 
Młodzi, zamyśleni, zmarnowani, 
idą ku mnie, idą kalinami
znajomi, umarli, kochani.

na grobach, katolicy na domowych stołach). Wieczorem zostawiano 
uchylone drzwi wejściowe, aby dusze zmarłych mogły w swoje 
święto odwiedzić dawne mieszkania. Był to znak gościnności, 
pamięci i życzliwości. W zwyczaju było również nawoływanie 
zmarłych po imieniu. Wierzono, że dusze doświadczają głodu
i pragnienia, potrzebują wypoczynku i bliskości krewnych. W całej 
Polsce ugaszczano obficie żebraków, ponieważ wierzono, że w ich 
postać mogła wcielić się zmarła osoba. W zamian za jadło 
zobowiązani byli oni do modlitwy za dusze zmarłych.

Dzisiaj w Polsce Święto Wszystkich Świętych jest dniem zadumy, 
gdy całymi rodzinami stajemy w ciszy wokół przyozdobionych 
kwiatami i zniczami grobów bliskich nam osób. Jest to więc okazja, 
by przywołać wspomnienia o tych, których kochaliśmy i którzy 
odeszli od nas. Te wspomnienia sprawiają, że ożywają oni na nowo
w naszej pamięci.
Wspólne spotkania rodzinne z tej okazji stają się też zachętą do 
odświeżania wspomnień i odnajdywania rodzinnych korzeni. Może 
warto przy tej okazji odszukać stare albumy, pamiątki lub pomyśleć o 
zrobieniu własnego drzewa genealogicznego? Długie listopadowe 
wieczory z pewnością będą nam sprzyjać...

Pamiętamy
rodziny nie wiedzą gdzie leżą ich bliscy, ale na 
szczęście świadkowie wydarzeń, czy mieszkańcy 
okolic brutalnych zajść pamiętają o tym, aby zapalić 
znicz czy odmówić modlitwę. Na terenie gminy 
Kruszyna jest wiele  takich grobów, niektóre podpisane 
lecz i takie bez tabliczki, których historię przekazuje się 
podczas spotkań rodzinnych czy prelekcji w szkołach. 
Każda szkoła czy przedszkole z terenu naszej gminy 
opiekuje się takimi grobami, czy tablicami pamięci 
ucząc w ten sposób o historii, patriotyzmie, aby pamięć 
o tych którzy odeszli nie zanikła. Widzimy jak
w przeddzień święta 1 listopada uczniowie sprzątają 
miejsca pamięci i zapalają znicze. Wiele grobów jest 
widocznych, jak te przy głównych drogach między 
innymi w Pieńkach Szczepockich (pomnik 
upamiętniający rozstrzelanie mieszkańców Pieńków 
Szczepockich), w Kruszynie (pomnik poległych na 
ziemiach Gminy Kruszyna w czasie Powstania 
Styczniowego i II Wojny Światowej), w Widzowie 
(pomnik mieszkańców, którzy zostali rozstrzelani 
podczas „krwawego poniedziałku” gdy wojska agresora 
niemieckiego maszerowały przez teren gminy Kruszyna 
siejąc śmierć i zniszczenie). Są groby na cmentarzach 
(często zbiorowe) jak np. w Kruszynie pomnik poległym 
dnia 29 sierpnia 1863 roku czy też poległym
i zamordowanym w latach 1939-1956 na terenie gminy 
Kruszyna i okolic. Są miejsca pamięci na placach 
szkolnych jak wspomniany wcześniej pomnik
w Widzowie, tablica pamiątkowa na ścianie Szkoły 
Podstawowej w Jackowie pomordowanym 4 września 
na Babach i Jackowie, czy też miejsce pamięci na placu 
Zespołu Szkolnego w Kruszynie dla wspomnienia 1 listopada obchodzimy Dzień Wszystkich Świętych, 
poległych w Katyniu. Wiele grobów i miejsc pamięci który kojarzy nam się z przemijaniem, ale także
znajdujących się na bezdrożach czy w lasach jak te z pamięcią o tych, którzy odeszli. Niestety wiele grobów 
bezimienne koło Pustkowia Jackowskiego, czy koło pozostaje zapomnianych i to nie dlatego, że ktoś nie 
Lgoty Małej. Starajmy się podtrzymywać pamięć o tych, chce o nie dbać, ale dlatego, że w historii było wiele 
którzy odeszli i dbajmy szczególnie o miejsca, które bez tragicznych zdarzeń jak np. II wojna światowa podczas 
nas ulegną zapomnieniu.których wielu ludzi przepadało bez wieści. Często 






