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 Dobiega końca rok 2016. Jeszcze tak niedawno zastanawialiśmy się jaki 

będzie. Niektórzy twierdzili, że parzysty to będzie dobry. Dziś już możemy 

ocenić czy ostatnie 365 dni było pomyślne.
 Dla gminy Kruszyna był to kolejny rok zmagań i walki o pieniądze na 

inwestycje służące zaspakajaniu potrzeb lokalnej społeczności. Środki 

zewnętrzne są coraz trudniej dostępne. Przełom okresów finansowania zadań

z puli funduszu europejskiego powoduje pewne utrudnienia i opóźnienia. 

Skromny budżet naszej gminy w 2016 roku został zrealizowany w optymalny 

sposób. Potrzeby finansowe są znacznie większe niż ich dostępność. Wciąż 

mamy do wykonania lub poprawienia wiele dróg, budynki oświatowe też 

oczekują dofinansowania, a przecież jeszcze nie ruszyliśmy z budową 

kanalizacji w Kruszynie, która musi się rozpocząć w 2017 r., a i strażom czy 

klubom sportowym coś by się należało. 
 W mijającym roku uchwalono wiele nowych ustaw, które znajdują 

odzwierciedlenie w działaniach gminy. Na szczególna uwagę zasługuje reforma 

oświatowa, która wymaga zaangażowania finansowego i administracyjnego. 

Oprócz tego w przypadku naszej gminy musimy rozwiązać problem lokalowy 

przedszkola w Lgocie Małej. Temat ten był przedmiotem wielu dyskusji, 

spotkań, narad, a wszystko po to aby znaleźć najkorzystniejsze rozwiązanie 

ekonomiczne, ku zadowoleniu rodziców i zapewniające bezpieczeństwo 

uczniom i wychowankom.
 Za chwile rozpoczniemy Nowy 2017 Rok i znów czynimy przemyślenia jaki 

będzie. Co prawda jest nieparzysty, ale za to siódemka jest podobno 

szczęśliwa.
 Pozostając z tym optymistycznym stwierdzeniem chciałabym wprowadzić 

Cię Drogi Czytelniku w atmosferę serdeczności, życzliwości, bliskości 

nierozerwalnie związaną ze Świętami Narodzenia Jezusa Chrystusa. 
 Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego 

Nowego Roku 2017 życzę wszystkim, aby ten najpiękniejszy czas napełnił 

wszystkich radością, ciepłem i życzliwością. Niech te szczególne dni będą 

okazją do wspólnego świętowania w serdecznym gronie rodziny i przyjaciół,

a Nowy 2017 Rok niech będzie pełen nadziei, ale i spełnionych marzeń. Pragnę 

życzyć Wam Drodzy Mieszkańcy Gminy Kruszyna również siły i wytrwałości

w realizacji zamierzonych celów, samych sukcesów, dużo zdrowia oraz 

wszelkiej pomyślności.
Jadwiga Zawadzka - Wójt Gminy
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 W dniu 5 października 2016 r. Rada Gminy Kruszyna 
podjęła uchwałę określającą stawki podatku od 
nieruchomości, które będą obowiązywały na terenie 
Gminy od 1 stycznia 2017 r. Oprócz trzech stawek, które 
należało obniżyć, gdyż przekroczyłyby maksymalną 
wysokość określoną przez Ministerstwo Finansów, 
pozostałe stawki utrzymane zostały na dotychczasowym 
poziomie. Poniżej stawki uchwalone na rok 2017 
(zmienione stawki zaznaczone pogrubioną czcionką):
- od gruntów:
· z w i ą z a n y c h  z  p r o w a d z e n i e m  d z i a ł a l n o ś c i 

gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
2

w ewidencji gruntów i budynków - 0,81 zł / 1 m  
powierzchni,

· pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi  płynącymi jezior i zbiorników 
sztucznych - 4,51 zł / 1 ha powierzchni,

· pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez 

2organizacje pożytku publicznego - 0,24 zł / 1 m  
powierzchni,

· niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji,
o którym mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2015 r.
o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1777) i położonych 
na terenach, dla których miejscowy plan zagospo-
darowania  przestrzennego przewiduje przeznaczenie 
pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo 
zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym 
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w 
życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął 
okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,98 zł

2
/ 1 m  powierzchni.

- od budynków lub ich części: 
2

· mieszkalnych - 0,70 zł / 1m  pow. uż.,
· związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  

oraz od  budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
2

na prowadzenie działalności - 18,72 zł / 1m  pow. uż.,
· zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 
2

- 10,59 zł / 1 m  pow. uż.,
· związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty  udzielające tych świadczeń- 

2
4,61 zł / 1 m  pow. uż.,

· rekreacji indywidualnej, letniskowych i mieszkalno - 
2 

letniskowych - 7,28 zł / 1 m pow. uż.,
· pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku publicznego przez 
2

organizacje pożytku publicznego- 4,33 zł / 1m  pow. uż.
- od budowli - 2% ich wartości 
 Cena skupu żyta, stanowiąca podstawę do naliczenia 
podatku rolnego na rok 2017 uległa obniżeniu
w porównaniu z rokiem 2016 (53,75 zł)  i wynosi 52,44 zł. 
W związku z tym podatek rolny w 2017 roku również 
będzie niższy i  wynosił będzie:
· dla gospodarstw rolnych (powyżej 1 ha przelicze-
niowego) – 131,10 zł / ha,
· dla gruntów rolnych (do 1 ha przeliczeniowego) – 
262,20 zł / ha.
 Średnia cena sprzedaży drewna, na podstawie której 
ustalany jest podatek leśny na 2017 rok wyniosła 191,01 
zł. Biorąc powyższe pod uwagę, stawka podatku leśnego 
na rok 2017 wynosi 42,022 zł / ha.

Podatki w roku 2017

Skromna ilość wykonanych zadań wynika z faktu, że nie odbyły się planowane konkursy, w których Gmina mogłaby 
uzyskać środki zewnętrzne. Najbardziej oczekiwane inwestycje mają szansę rozpocząć się w następnym roku - po 
uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego.
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 Dnia 29 października obchodzony był w naszej 
gminie Dzień seniora.
Uroczystość miała miejsce w sali OSP w Kruszynie. 
Dokładnie rok temu w naszej gminie zawiązane zostało 
Koło Seniora mające swoją siedzibę w Kruszynie. Jego 
celem jest przede wszystkim integracja społeczności 
lokalnej poprzez dostarczanie ciekawych propozycji 
spędzania czasu wolnego.
Uroczystość rozpoczął przewodniczący koła Pan Józef  
Wąsikiewicz, który przypomniał ideę zawiązanej 
organizacji. 
Następnie głos zabrała pani wójt Jadwiga Zawadzka, 
życząc  seniorom wiele zdrowia i energii do działania. 
 Kolejnym punktem uroczystości był program artysty-

czny zaprezentowany przez uczniów Zespołu Szkolne-
go w Kruszynie. Młodzież, wcielając się w role seniorów, 
wygłosiła zabawne teksty, w których podkreślała, że 
„jesień życia” wcale nie musi być smutna i nudna. 
Przypieczętowaniem tego była inscenizacja kabaretu 
pt. „Król i wieśniak”.
Po „śmiechoterapii” przyszedł czas na wspomnienia
i refleksje, czemu sprzyjał koncert życzeń w wykonaniu 
uczennicy Gimnazjum im. Bohaterów Września
w Kruszynie - Julii Czernik.  Muzyczny klimat przedłużył 
występ wokalny zespołu „Ale!Babki”.
 Po części oficjalnej przyszedł czas na wspólne 
biesiadowanie i zabawę taneczną. Atmosfera spotkania 
była niezwykle życzliwa i radosna.

Dzień seniora

Justyna Milejska-Cień

 Czy ktoś jeszcze pamięta to radosne podniecenie, 
kiedy zaglądając do skrzynki dostrzegało się 
zaadresowaną odręcznie, znanym nam pismem 
kopertę? Ten promyk radości po ciężkim dniu w pracy,
w szkole, w domu? List oznaczał, że ktoś o nas ciepło 
myśli, pamięta, ceni, chce się podzielić swoją radością 
lub smutkiem, zasięgnąć rady. Słowa znanej piosenki 
Skaldów, że „ludzie listy piszą” zdają się już nie 
pasować do dzisiejszych czasów. Dziś łatwiej jest 
wysłać SMS-a lub e-maila niż kopertę z kolorowym 
znaczkiem i ręcznie zapisaną kartką w środku, dlatego 
też w domowych skrzynkach częściej znajdujemy 
rachunki, reklamy i urzędowe pisma niż prywatną 
korespondencję.
 Do refleksji nad tym odchodzącym w przeszłość 
sposobem porozumiewania się zachęcają październi-
kowe święta. 9 października obchodzimy ustanowiony 
przez ONZ Światowy Dzień Poczty, który otwiera 
Międzynarodowy Tydzień Pisania Listów. Początki tego 
nietypowego święta sięgają ubiegłego stulecia. 
Ustanowione z myślą o pokoju na świecie, dzisiaj jest 
głównie okazją, by odkryć na nowo magię pisania listów 
wypartą przez współczesne środki komunikowania się.
  Sztuka pisania listów jest tak stara, jak stare jest 
samo pismo. Znana była już w starożytnym Egipcie, 
Chinach i państwie Sumerów, później w Imperium 
Rzymskim oraz starożytnej Grecji. Najstarsze listy 
przeważnie były krótkie, a ich treść dotyczyła interesów. 
List kosztował zbyt drogo, aby mówić w nim o błaho-
stkach - trzeba było opłacić skrybę i koszt podróży 
doręczyciela. Jako „papier listowy” służyły tabliczki 
drewniane, skorupki gliniane, płótno, skóra. List był 
opatrzony pieczęcią i zaadresowany. Najdawniejsze 
adresy listowe mogły być tylko przybliżone, chyba że 
dotyczyły jakiejś postaci znanej w całej okolicy. 
Najczęściej odnosiły się zwykle do pobliskiego 
widocznego punktu orientacyjnego. Dostarczali je 
posłańcy piesi lub konni, listy wkładano też pod 
specjalną obrączkę na nogach  gołębi. W Polsce 
pierwsza regularna linia pocztowa została stworzona za 
czasów  króla Zygmunta Augusta. Wiodła z Krakowa do 
Wenecji. Listy w oznaczonych dniach wozili posłańcy, 
na których oczekiwały rozstawne konie. Wiek XVIII 

otworzył epokę dyliżansów pocztowych. Kursowały one 
zwykle dwa razy w miesiącu, a podróż trwała około
2 tygodni. Odjazd dyliżansu sygnalizowano trąbką - 
dzisiaj jest ona symbolem Poczty Polskiej. Do momentu 
wynalezienia telegrafu, a później telefonu i Internetu 
listy były jedynym sposobem na porozumiewanie się 
ludzi na odległość. 
 Zachowana korespondencja z dawnych czasów jest 
dziś nieocenionym źródłem historycznym. Nasza 
wiedza o minionych epokach, zdarzeniach, ludzkich 
uczuciach i stanach ducha byłaby znacznie uboższa, 
gdyby król Jan Sobieski nie pisał listów do Marysieńki, 
Fryderyk Chopin i Zygmunt Krasiński do swoich 
przyjaciół, a Juliusz Słowacki do matki. 
  Pisanie listów ma w sobie coś niezwykłego. Każdy 
odręcznie napisany list to przecież unikatowa historia, 
rodzaj osobistego podarunku dedykowanego konkre-
tnej osobie. Warto uzmysławiać to młodemu pokoleniu. 
Dlatego też nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkolnego 
w Kruszynie po raz pierwszy w tym roku szkolnym 
włączyli się w obchody Międzynarodowego Tygodnia 
Pisania Listów. Z inicjatywy opiekuna biblioteki szkolnej, 
nauczycieli języka polskiego i edukacji wczesno-
szkolnej  zorganizowano szkolny konkurs „Piszemy list 
do przyjaciela”. Uczniowie przypomnieli sobie elementy 
charakterystyczne dla tej formy wypowiedzi, poznali jej 
historię, zastanawiali się także nad przyszłością listów. 
W końcu nadszedł czas na „ćwiczenia praktyczne”. 
Wzięło w nich udział ponad 20 uczniów z klas III-VI 
szkoły podstawowej oraz  gimnazjum.  Po skończonych 
zajęciach lekcyjnych, przy herbatce i słodyczach 
uczniowie pochylili się nad kartkami papieru, by napisać 
listy do przyjaciół. Jury miało niełatwe zadanie - autorzy 
wszystkich listów wykazali się dobrą znajomością 
„sztuki”, a prace były bardzo ciekawe. Wyróżniono listy: 
Anny Zasępy, Aleksandry Mierczak, Natalii Muchy, 
Urszuli Blukacz, Mai Borowskiej i Kingi Łapety. 
Nagrodami w konkursie były oczywiście... papeterie.
 Mamy nadzieję, że udało się rozbudzić wśród 
naszych uczniów zainteresowanie tą formą wymiany 
myśli. Dobrze byłoby przecież czasem otrzymać parę 
miłych, nakreślonych znajomą ręką słów na pięknie 
zdobionym papierze...

Ludzie listy piszą...

Agnieszka Włodarczyk - Peszke
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 W sobotę 8 października 2016 r. z inicjatywy Wójta Gminy  W sobotę 8 października 2016 r. z inicjatywy Wójta Gminy 
Kruszyna odbyła się uroczystość jubileuszu 50-lecia Kruszyna odbyła się uroczystość jubileuszu 50-lecia 
zawarcia związku małżeńskiego. zawarcia związku małżeńskiego. 
Celebrowanie złotych godów to święto nie tylko zgodnych Celebrowanie złotych godów to święto nie tylko zgodnych 
małżonków, ale także ich rodziny i przyjaciół. Para, która małżonków, ale także ich rodziny i przyjaciół. Para, która 
wspólnie przeżyła pół wieku, niezmiennie od 50 lat dzieli się wspólnie przeżyła pół wieku, niezmiennie od 50 lat dzieli się 
radościami i stawia czoła codziennym trudnościom. radościami i stawia czoła codziennym trudnościom. 
Przywitanie na świecie dzieci, radość z ich sukcesówPrzywitanie na świecie dzieci, radość z ich sukcesów
i ocieranie łez szczęścia, kiedy po raz pierwszy zostali i ocieranie łez szczęścia, kiedy po raz pierwszy zostali 
dziadkami, to jedne z tych wydarzeń, które scementowały dziadkami, to jedne z tych wydarzeń, które scementowały 
wspaniały związek. Pół wieku wspólnego kroczenia przez wspaniały związek. Pół wieku wspólnego kroczenia przez 
życie zasługuje na prawdziwe fetowanie! życie zasługuje na prawdziwe fetowanie! 
 Niewiele jest rzeczy tak cennych jak złoto, nic zatem  Niewiele jest rzeczy tak cennych jak złoto, nic zatem 
dziwnego, że święto półwiecza szczęśliwego pożycia dziwnego, że święto półwiecza szczęśliwego pożycia 
nazwano właśnie złotymi godami. nazwano właśnie złotymi godami. 
 Zaproszenie zostało skierowane do par małżeńskich,  Zaproszenie zostało skierowane do par małżeńskich, 
które przeżyły wspólnie 50 lat i więcej. Jubilaci to: Irenaktóre przeżyły wspólnie 50 lat i więcej. Jubilaci to: Irena
i Tadeusz Gizler, Aleksandra i Julian Jabłońscy, Juliannai Tadeusz Gizler, Aleksandra i Julian Jabłońscy, Julianna
i Stanisław Kępa, Teodozja i Stanisław Kołaczkowscy, i Stanisław Kępa, Teodozja i Stanisław Kołaczkowscy, 
Marianna i Wiesław Kuźniccy, Krystyna i Stefan Marchewka, Marianna i Wiesław Kuźniccy, Krystyna i Stefan Marchewka, 
Bogumiła i Ryszard Nogaj, Halina i Wiesław Piaseccy, Bogumiła i Ryszard Nogaj, Halina i Wiesław Piaseccy, 
Barbara i Stanisław Poroszewscy, Janina i Józef Rybak, Barbara i Stanisław Poroszewscy, Janina i Józef Rybak, 
Maria i Edmund Stachowscy, Stanisława i Eugeniusz Maria i Edmund Stachowscy, Stanisława i Eugeniusz 
Śliwakowscy, Anna i Kazimierz Szczęch, MariannaŚliwakowscy, Anna i Kazimierz Szczęch, Marianna
i Kazimierz Szlęg, Maria i Waldemar Szpigiel, Helenai Kazimierz Szlęg, Maria i Waldemar Szpigiel, Helena

i Władysław Wasilewscy, Bożena i Marian Wiatrak, Annai Władysław Wasilewscy, Bożena i Marian Wiatrak, Anna
i Eugeniusz Zasępa, Teresa i Ryszard Zasępa.i Eugeniusz Zasępa, Teresa i Ryszard Zasępa.

00 O godzinie 13  w kościele w Kruszynie w intencji 00 O godzinie 13  w kościele w Kruszynie w intencji 
małżonków odprawiona została msza św koncelebrowana małżonków odprawiona została msza św koncelebrowana 
przez ks. Proboszcza Dariusza Cona i ks. proboszcza przez ks. Proboszcza Dariusza Cona i ks. proboszcza 
Zbigniewa Jeża. Zbigniewa Jeża. 
Jubilaci otrzymali pamiątkowe albumy. Jubilaci otrzymali pamiątkowe albumy. 
Dalsza część uroczystości odbyła się w sali OSPDalsza część uroczystości odbyła się w sali OSP
w Kruszynie. w Kruszynie. 
 Swą obecnością zaszczycili: Wójt Gminy Kruszyna  Swą obecnością zaszczycili: Wójt Gminy Kruszyna 
Jadwiga Zawadzka, Przewodnicząca Rady Gminy Kruszyna Jadwiga Zawadzka, Przewodnicząca Rady Gminy Kruszyna 
Wanda Krawczyk, członek Zarządu Powiatu Częstocho-Wanda Krawczyk, członek Zarządu Powiatu Częstocho-
wskiego Krzysztof Smela, Sekretarz Gminy Kruszyna wskiego Krzysztof Smela, Sekretarz Gminy Kruszyna 
Małgorzata Wierzbicka, za-ca kierownika USC w Kruszynie Małgorzata Wierzbicka, za-ca kierownika USC w Kruszynie 
Helena Kubala.Helena Kubala.
Oprawę artystyczną zapewnił zespół Ale!Babki. Oprawę artystyczną zapewnił zespół Ale!Babki. 
 Pani Wójt złożyła gratulacje oraz wręczyła dostojnym  Pani Wójt złożyła gratulacje oraz wręczyła dostojnym 
Jubilatom medale przyznane przez Prezydenta RP. Jubilatom medale przyznane przez Prezydenta RP. 
Wyrazem uznania i wdzięczności były symboliczne różeWyrazem uznania i wdzięczności były symboliczne róże
i skromne upominki. i skromne upominki. 
Uroczystość zakończyła się jubileuszowym tortem, który Uroczystość zakończyła się jubileuszowym tortem, który 
dzieliła najstarsza stażem małżeńskim para. Z okazji Złotych dzieliła najstarsza stażem małżeńskim para. Z okazji Złotych 
Godów życzymy Wam, abyście nadal patrzyli zgodnieGodów życzymy Wam, abyście nadal patrzyli zgodnie
w jednym kierunku. Niech Wasza miłość nadal będzie tak w jednym kierunku. Niech Wasza miłość nadal będzie tak 
silna i tak piękna. silna i tak piękna. 

 W sobotę 8 października 2016 r. z inicjatywy Wójta Gminy 
Kruszyna odbyła się uroczystość jubileuszu 50-lecia 
zawarcia związku małżeńskiego. 
Celebrowanie złotych godów to święto nie tylko zgodnych 
małżonków, ale także ich rodziny i przyjaciół. Para, która 
wspólnie przeżyła pół wieku, niezmiennie od 50 lat dzieli się 
radościami i stawia czoła codziennym trudnościom. 
Przywitanie na świecie dzieci, radość z ich sukcesów
i ocieranie łez szczęścia, kiedy po raz pierwszy zostali 
dziadkami, to jedne z tych wydarzeń, które scementowały 
wspaniały związek. Pół wieku wspólnego kroczenia przez 
życie zasługuje na prawdziwe fetowanie! 
 Niewiele jest rzeczy tak cennych jak złoto, nic zatem 
dziwnego, że święto półwiecza szczęśliwego pożycia 
nazwano właśnie złotymi godami. 
 Zaproszenie zostało skierowane do par małżeńskich, 
które przeżyły wspólnie 50 lat i więcej. Jubilaci to: Irena
i Tadeusz Gizler, Aleksandra i Julian Jabłońscy, Julianna
i Stanisław Kępa, Teodozja i Stanisław Kołaczkowscy, 
Marianna i Wiesław Kuźniccy, Krystyna i Stefan Marchewka, 
Bogumiła i Ryszard Nogaj, Halina i Wiesław Piaseccy, 
Barbara i Stanisław Poroszewscy, Janina i Józef Rybak, 
Maria i Edmund Stachowscy, Stanisława i Eugeniusz 
Śliwakowscy, Anna i Kazimierz Szczęch, Marianna
i Kazimierz Szlęg, Maria i Waldemar Szpigiel, Helena

i Władysław Wasilewscy, Bożena i Marian Wiatrak, Anna
i Eugeniusz Zasępa, Teresa i Ryszard Zasępa.

00 O godzinie 13  w kościele w Kruszynie w intencji 
małżonków odprawiona została msza św koncelebrowana 
przez ks. Proboszcza Dariusza Cona i ks. proboszcza 
Zbigniewa Jeża. 
Jubilaci otrzymali pamiątkowe albumy. 
Dalsza część uroczystości odbyła się w sali OSP
w Kruszynie. 
 Swą obecnością zaszczycili: Wójt Gminy Kruszyna 
Jadwiga Zawadzka, Przewodnicząca Rady Gminy Kruszyna 
Wanda Krawczyk, członek Zarządu Powiatu Częstocho-
wskiego Krzysztof Smela, Sekretarz Gminy Kruszyna 
Małgorzata Wierzbicka, za-ca kierownika USC w Kruszynie 
Helena Kubala.
Oprawę artystyczną zapewnił zespół Ale!Babki. 
 Pani Wójt złożyła gratulacje oraz wręczyła dostojnym 
Jubilatom medale przyznane przez Prezydenta RP. 
Wyrazem uznania i wdzięczności były symboliczne róże
i skromne upominki. 
Uroczystość zakończyła się jubileuszowym tortem, który 
dzieliła najstarsza stażem małżeńskim para. Z okazji Złotych 
Godów życzymy Wam, abyście nadal patrzyli zgodnie
w jednym kierunku. Niech Wasza miłość nadal będzie tak 
silna i tak piękna. 

50-lecia zawarcia związku małżeńskiego50-lecia zawarcia związku małżeńskiego50-lecia zawarcia związku małżeńskiego



W dniu 1 października 2016 r w Sali OSP Bogusławice odbyła W dniu 1 października 2016 r w Sali OSP Bogusławice odbyła 
się uroczystość z okazji jubileuszu 5-lecia działalności się uroczystość z okazji jubileuszu 5-lecia działalności 
artystycznej zespołu Ale!Babki. Wraz JUBILATKAMI artystycznej zespołu Ale!Babki. Wraz JUBILATKAMI 
świętowali: Wójt Gminy Kruszyna Jadwiga Zawadzka, świętowali: Wójt Gminy Kruszyna Jadwiga Zawadzka, 
Przewodnicząca Rady Gminy Kruszyna Wanda Krawczyk, Przewodnicząca Rady Gminy Kruszyna Wanda Krawczyk, 
Sekretarz Gminy Małgorzata Wierzbicka, Skarbnik Gminy Sekretarz Gminy Małgorzata Wierzbicka, Skarbnik Gminy 
Ewelina Kokot oraz znajomi i przyjaciele Ale!Babek.Ewelina Kokot oraz znajomi i przyjaciele Ale!Babek.

Oprawę muzyczną zapewniła kapela TALIZMAN z ŻywcaOprawę muzyczną zapewniła kapela TALIZMAN z Żywca
w ramach współpracy z Ale!Babkami  w ramach współpracy z Ale!Babkami  
Jubileusz jest okazją do przedstawienia całokształtu Jubileusz jest okazją do przedstawienia całokształtu 
działalności, dorobku  zespołu Ale!Babki.działalności, dorobku  zespołu Ale!Babki.
Idea powstania zespołu wyniknęła z potrzeby zaistnienia Idea powstania zespołu wyniknęła z potrzeby zaistnienia 
organizacji, która reprezentowałaby gminę na uroczysto-organizacji, która reprezentowałaby gminę na uroczysto-
ściach zewnętrznych a także pomogłaby w organizowaniu ściach zewnętrznych a także pomogłaby w organizowaniu 
lokalnych imprez. Najlepiej w takiej roli sprawdzają się lokalnych imprez. Najlepiej w takiej roli sprawdzają się 
różnego rodzaju koła gospodyń, z tym tylko że kobiety wolą różnego rodzaju koła gospodyń, z tym tylko że kobiety wolą 
być animatorkami kultury a nie gospodyniami. Nabór do być animatorkami kultury a nie gospodyniami. Nabór do 
zespołu odbył s ię poprzez rozpropagowanie ideizespołu odbył s ię poprzez rozpropagowanie idei
w poszczególnych miejscowościach przez sołtysów i nie był w poszczególnych miejscowościach przez sołtysów i nie był 
uwarunkowany żadnymi kwalifikacjami i umiejętnościami. uwarunkowany żadnymi kwalifikacjami i umiejętnościami. 
Instruktorem i trenerem nowej organizacji zgodził się zostać Instruktorem i trenerem nowej organizacji zgodził się zostać 
Arek Kluba, wówczas nauczyciel muzyki w naszych szkołach.Arek Kluba, wówczas nauczyciel muzyki w naszych szkołach.

I tak pierwsze inauguracyjne spotkanie kobiet gotowych I tak pierwsze inauguracyjne spotkanie kobiet gotowych 
podjąć się utworzenia zespołu odbyło się 3 marca 2011 rokupodjąć się utworzenia zespołu odbyło się 3 marca 2011 roku

00
o godz. 17  w Sali OSP Bogusławice. Przybyło 9 pań

00
o godz. 17  w Sali OSP Bogusławice. Przybyło 9 pań
z różnych miejscowości gminy Kruszyna. W pierwszym z różnych miejscowości gminy Kruszyna. W pierwszym 
momencie nie wiadomo było od czego zacząć, ale już po momencie nie wiadomo było od czego zacząć, ale już po 
chwili nakreślony został cel działania nowej organizacji. chwili nakreślony został cel działania nowej organizacji. 

Zdecydowanie odrzucona została propozycja koła gospodyń. Zdecydowanie odrzucona została propozycja koła gospodyń. 
Postanowiono że ma to być  żeński zespół śpiewaczy.Postanowiono że ma to być  żeński zespół śpiewaczy.
Termin następnego spotkania został ustalony na dzieńTermin następnego spotkania został ustalony na dzień
8 marca. Jako że było to święto kobiet więc padła propozycja 8 marca. Jako że było to święto kobiet więc padła propozycja 
spotkania się przy kawie. spotkania się przy kawie. 
Wtedy frekwencja była imponująca. Było ciasto, kawa i 25 Wtedy frekwencja była imponująca. Było ciasto, kawa i 25 
kobiet z różnych miejscowości.  Kobiety podjęły naukę śpiewu kobiet z różnych miejscowości.  Kobiety podjęły naukę śpiewu 
pod kierownictwem Arka Kluby.  Zapadła decyzja, że pod kierownictwem Arka Kluby.  Zapadła decyzja, że 
spotkania będą odbywać się co tydzień.spotkania będą odbywać się co tydzień.
I tak minęło kilka tygodni. Zespół nabierał kształtów. Nie miał I tak minęło kilka tygodni. Zespół nabierał kształtów. Nie miał 
jednak jeszcze nazwy. Pierwsza propozycja to KRUSZYNKI. jednak jeszcze nazwy. Pierwsza propozycja to KRUSZYNKI. 
Ale nazwa się nie przyjęła. Na jednym ze spotkań padło: Ale nazwa się nie przyjęła. Na jednym ze spotkań padło: 
Ale!Babki z wykrzyknikiem. Ta nazwa została zaakceptowana Ale!Babki z wykrzyknikiem. Ta nazwa została zaakceptowana 
przez wszystkich i bardzo się podobała.przez wszystkich i bardzo się podobała.
W czerwcu w Lgocie Małej odbywał się lokalny festyn.  Pani W czerwcu w Lgocie Małej odbywał się lokalny festyn.  Pani 
Wójt zaproponowała organizatorom, że przed publicznością Wójt zaproponowała organizatorom, że przed publicznością 
Lgoty może wystąpić po raz pierwszy nowy zespół śpiewaczy Lgoty może wystąpić po raz pierwszy nowy zespół śpiewaczy 
Ale!Babki. Dziewczyny nie miały jednakowych strojów Ale!Babki. Dziewczyny nie miały jednakowych strojów 
scenicznych, ale za to wielka tremę. Wystąpiły w ponadcza-scenicznych, ale za to wielka tremę. Wystąpiły w ponadcza-
sowych białych bluzkach. sowych białych bluzkach. 
Od tego momentu datuje się działalność artystyczną Od tego momentu datuje się działalność artystyczną 
Ale!Babek zaznaczoną wieloma sukcesami.Ale!Babek zaznaczoną wieloma sukcesami.
Skład zespołu ulegał ciągłym zmianom. Jedne Panie rezy-Skład zespołu ulegał ciągłym zmianom. Jedne Panie rezy-
gnowały, inne podejmowały wyzwanie aby w końcu uzyskać gnowały, inne podejmowały wyzwanie aby w końcu uzyskać 
obecną formę. obecną formę. 

Pierwszym sztandarowym przebojem Ale!Babek był utwór Pierwszym sztandarowym przebojem Ale!Babek był utwór 
„Czerwone korale”. Piosenka ta wiązała się z elementem „Czerwone korale”. Piosenka ta wiązała się z elementem 
nowego jednolitego stroju. Chabrowe sukienki z czerwonymi nowego jednolitego stroju. Chabrowe sukienki z czerwonymi 
dodatkami określały charakter zespołu.  Obecnie repertuar dodatkami określały charakter zespołu.  Obecnie repertuar 
stanowią przeróżne piosenki popowe . stanowią przeróżne piosenki popowe . 
Ale!Babki były zapraszane i tak jest do tej pory na wszystkie Ale!Babki były zapraszane i tak jest do tej pory na wszystkie 
lokalne festyny i uroczystości. Publiczność nagradza występy lokalne festyny i uroczystości. Publiczność nagradza występy 
gromkimi brawami.gromkimi brawami.
W repertuarze Ale!Babek jest mnóstwo różnych utworów W repertuarze Ale!Babek jest mnóstwo różnych utworów 
dostosowanych do okoliczności występu. dostosowanych do okoliczności występu. 
Ale!Babki były zapraszane na występy do gmin sąsiednich np. Ale!Babki były zapraszane na występy do gmin sąsiednich np. 
do Szczepocic, Rzerzęczyc, Zrębic a także zaprezentowały do Szczepocic, Rzerzęczyc, Zrębic a także zaprezentowały 
się w Częstochowie na Placu Biegańskiego z okazji Święta się w Częstochowie na Placu Biegańskiego z okazji Święta 
Palmy Wielkanocnej. Gościły z wzruszającym recitalem dla Palmy Wielkanocnej. Gościły z wzruszającym recitalem dla 
podopiecznych w Domu Opieki  Społecznej w Częstochowie. podopiecznych w Domu Opieki  Społecznej w Częstochowie. 
Ale!Babki uświetniają uroczystości organizowane przez Ale!Babki uświetniają uroczystości organizowane przez 
Urząd Gminy. I tak śpiewały dla jubilatów z terenu naszej Urząd Gminy. I tak śpiewały dla jubilatów z terenu naszej 
gminy obchodzących 50 lecie pożycia małżeńskiego w roku gminy obchodzących 50 lecie pożycia małżeńskiego w roku 
2014 i 2016.2014 i 2016.

W dniu 1 października 2016 r w Sali OSP Bogusławice odbyła 
się uroczystość z okazji jubileuszu 5-lecia działalności 
artystycznej zespołu Ale!Babki. Wraz JUBILATKAMI 
świętowali: Wójt Gminy Kruszyna Jadwiga Zawadzka, 
Przewodnicząca Rady Gminy Kruszyna Wanda Krawczyk, 
Sekretarz Gminy Małgorzata Wierzbicka, Skarbnik Gminy 
Ewelina Kokot oraz znajomi i przyjaciele Ale!Babek.

Oprawę muzyczną zapewniła kapela TALIZMAN z Żywca
w ramach współpracy z Ale!Babkami  
Jubileusz jest okazją do przedstawienia całokształtu 
działalności, dorobku  zespołu Ale!Babki.
Idea powstania zespołu wyniknęła z potrzeby zaistnienia 
organizacji, która reprezentowałaby gminę na uroczysto-
ściach zewnętrznych a także pomogłaby w organizowaniu 
lokalnych imprez. Najlepiej w takiej roli sprawdzają się 
różnego rodzaju koła gospodyń, z tym tylko że kobiety wolą 
być animatorkami kultury a nie gospodyniami. Nabór do 
zespołu odbył s ię poprzez rozpropagowanie idei
w poszczególnych miejscowościach przez sołtysów i nie był 
uwarunkowany żadnymi kwalifikacjami i umiejętnościami. 
Instruktorem i trenerem nowej organizacji zgodził się zostać 
Arek Kluba, wówczas nauczyciel muzyki w naszych szkołach.

I tak pierwsze inauguracyjne spotkanie kobiet gotowych 
podjąć się utworzenia zespołu odbyło się 3 marca 2011 roku

00
o godz. 17  w Sali OSP Bogusławice. Przybyło 9 pań
z różnych miejscowości gminy Kruszyna. W pierwszym 
momencie nie wiadomo było od czego zacząć, ale już po 
chwili nakreślony został cel działania nowej organizacji. 

Zdecydowanie odrzucona została propozycja koła gospodyń. 
Postanowiono że ma to być  żeński zespół śpiewaczy.
Termin następnego spotkania został ustalony na dzień
8 marca. Jako że było to święto kobiet więc padła propozycja 
spotkania się przy kawie. 
Wtedy frekwencja była imponująca. Było ciasto, kawa i 25 
kobiet z różnych miejscowości.  Kobiety podjęły naukę śpiewu 
pod kierownictwem Arka Kluby.  Zapadła decyzja, że 
spotkania będą odbywać się co tydzień.
I tak minęło kilka tygodni. Zespół nabierał kształtów. Nie miał 
jednak jeszcze nazwy. Pierwsza propozycja to KRUSZYNKI. 
Ale nazwa się nie przyjęła. Na jednym ze spotkań padło: 
Ale!Babki z wykrzyknikiem. Ta nazwa została zaakceptowana 
przez wszystkich i bardzo się podobała.
W czerwcu w Lgocie Małej odbywał się lokalny festyn.  Pani 
Wójt zaproponowała organizatorom, że przed publicznością 
Lgoty może wystąpić po raz pierwszy nowy zespół śpiewaczy 
Ale!Babki. Dziewczyny nie miały jednakowych strojów 
scenicznych, ale za to wielka tremę. Wystąpiły w ponadcza-
sowych białych bluzkach. 
Od tego momentu datuje się działalność artystyczną 
Ale!Babek zaznaczoną wieloma sukcesami.
Skład zespołu ulegał ciągłym zmianom. Jedne Panie rezy-
gnowały, inne podejmowały wyzwanie aby w końcu uzyskać 
obecną formę. 

Pierwszym sztandarowym przebojem Ale!Babek był utwór 
„Czerwone korale”. Piosenka ta wiązała się z elementem 
nowego jednolitego stroju. Chabrowe sukienki z czerwonymi 
dodatkami określały charakter zespołu.  Obecnie repertuar 
stanowią przeróżne piosenki popowe . 
Ale!Babki były zapraszane i tak jest do tej pory na wszystkie 
lokalne festyny i uroczystości. Publiczność nagradza występy 
gromkimi brawami.
W repertuarze Ale!Babek jest mnóstwo różnych utworów 
dostosowanych do okoliczności występu. 
Ale!Babki były zapraszane na występy do gmin sąsiednich np. 
do Szczepocic, Rzerzęczyc, Zrębic a także zaprezentowały 
się w Częstochowie na Placu Biegańskiego z okazji Święta 
Palmy Wielkanocnej. Gościły z wzruszającym recitalem dla 
podopiecznych w Domu Opieki  Społecznej w Częstochowie. 
Ale!Babki uświetniają uroczystości organizowane przez 
Urząd Gminy. I tak śpiewały dla jubilatów z terenu naszej 
gminy obchodzących 50 lecie pożycia małżeńskiego w roku 
2014 i 2016.
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5-lecie działalności artystycznej zespołu Ale!Babki5-lecie działalności artystycznej zespołu Ale!Babki5-lecie działalności artystycznej zespołu Ale!Babki
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Na szczególną uwagę zasługuje występ Ale!BabekNa szczególną uwagę zasługuje występ Ale!Babek
w Teklinowie. Kilka lat temu budowana tam była długo w Teklinowie. Kilka lat temu budowana tam była długo 
wyczekiwana świetlica. Na tę okoliczność słowa piosenki wyczekiwana świetlica. Na tę okoliczność słowa piosenki 
Golców „tu na razie jest ściernisko” zostały zastąpione Golców „tu na razie jest ściernisko” zostały zastąpione 
słowami „tu na razie jest boisko, a świetlica będzie stać”. słowami „tu na razie jest boisko, a świetlica będzie stać”. 
Piosenka ta wyrażała wielką determinację społeczności Piosenka ta wyrażała wielką determinację społeczności 
Teklinowa do działania żeby „swój kąt” posiadać.Teklinowa do działania żeby „swój kąt” posiadać.

Ale!Babki wzięły na swe barki także organizowanie imprez Ale!Babki wzięły na swe barki także organizowanie imprez 
cyklicznych. Tu trzeba wspomnieć o dożynkach. Gmina cyklicznych. Tu trzeba wspomnieć o dożynkach. Gmina 
Kruszyna lokalnych dożynek nie organizuje, ale wysyła Kruszyna lokalnych dożynek nie organizuje, ale wysyła 
reprezentację w osobach Ale!Babek na dożynki powiatowe.  reprezentację w osobach Ale!Babek na dożynki powiatowe.  
Tam trzeba zaprezentować się „śpiewająco” na scenie a także Tam trzeba zaprezentować się „śpiewająco” na scenie a także 
poddać pod ocenę jury wieniec dożynkowy wykonanypoddać pod ocenę jury wieniec dożynkowy wykonany
z plonów zebranych w danym roku.z plonów zebranych w danym roku.
I tu potrzeba dużo pracy, aby zebrać odpowiednie kłosy zbóż, I tu potrzeba dużo pracy, aby zebrać odpowiednie kłosy zbóż, 
zaprojektować wieniec i wykonać tak żeby był bezkonku-zaprojektować wieniec i wykonać tak żeby był bezkonku-
rencyjny. Naszym Ale!Babkom zawsze wieńce „wychodzą” rencyjny. Naszym Ale!Babkom zawsze wieńce „wychodzą” 
piekne. 3 lata temu wykonały z kłosów zbóż postać kobiety-piekne. 3 lata temu wykonały z kłosów zbóż postać kobiety-
gospodyni. Wtedy wszystkie lokalne gazety relacjonujące gospodyni. Wtedy wszystkie lokalne gazety relacjonujące 
dożynki powiatowe zamieszczały na swych łamach zdjęcie dożynki powiatowe zamieszczały na swych łamach zdjęcie 
wieńca z Kruszyny z pozytywnym komentarzem. wieńca z Kruszyny z pozytywnym komentarzem. 

Gmina Kruszyna od 4 lat przyłączyła się do najpiękniejszej Gmina Kruszyna od 4 lat przyłączyła się do najpiękniejszej 
orkiestry jaką jest WOŚP a więc orkiestra serc. To właśnie orkiestry jaką jest WOŚP a więc orkiestra serc. To właśnie 
Ale!Babki kwestują na ulicach gminy Kruszyna w zimową Ale!Babki kwestują na ulicach gminy Kruszyna w zimową 
niedzielę stycznia. Nie trzeba tu przekonywać o bezintereso-niedzielę stycznia. Nie trzeba tu przekonywać o bezintereso-
wnym trudzie i poświęceniu jaki wkładają w akcję. Finał wnym trudzie i poświęceniu jaki wkładają w akcję. Finał 
zawsze odbywa się w ZS w Kruszynie. Ale!Babki występują zawsze odbywa się w ZS w Kruszynie. Ale!Babki występują 
dla zgromadzonej publiczności z atrakcyjnym programem.dla zgromadzonej publiczności z atrakcyjnym programem.
W tym roku była „Szansa na sukces”, gdzie wylansowana W tym roku była „Szansa na sukces”, gdzie wylansowana 
została piosenka pt. „Wszystkie drogi prowadza do Kruszy-została piosenka pt. „Wszystkie drogi prowadza do Kruszy-

ny”, a dwa lata temu piosenki ABBY. Panie były wówczas ny”, a dwa lata temu piosenki ABBY. Panie były wówczas 
ubrane w stroje  z lat 70-tych i peruki. ubrane w stroje  z lat 70-tych i peruki. 
Ale!Babki próbowały swoich sił także w kościele. Oprawiały Ale!Babki próbowały swoich sił także w kościele. Oprawiały 
okazjonalne msze np. z okazji ślubu, czy uroczystości okazjonalne msze np. z okazji ślubu, czy uroczystości 
patriotycznych. No i oczywiście kolędy. patriotycznych. No i oczywiście kolędy. 
Ale!Babki inspirują działalność rozrywkową w naszej gminie. Ale!Babki inspirują działalność rozrywkową w naszej gminie. 
Zawsze w listopadzie organizują zabawę andrzejkową,Zawsze w listopadzie organizują zabawę andrzejkową,
a w marcu Dzień Kobiet, który cieszy się wielkim zaintereso-a w marcu Dzień Kobiet, który cieszy się wielkim zaintereso-
waniem. Z okazji swojego święta bawi się nawet 130 pań.waniem. Z okazji swojego święta bawi się nawet 130 pań.
Ale!babki umieją się bawić, ale także gotować. Dużym Ale!babki umieją się bawić, ale także gotować. Dużym 
sukcesem reklamowym dla gminy Kruszyna był udziałsukcesem reklamowym dla gminy Kruszyna był udział
w ogólno powiatowym pokazie potraw i stołów wigilijnych, w ogólno powiatowym pokazie potraw i stołów wigilijnych, 
który odbył się w Rędzinach. Panie niezwykle gustownie który odbył się w Rędzinach. Panie niezwykle gustownie 
ustroiły stół z potrawami wigilijnymi, które były bardzo ustroiły stół z potrawami wigilijnymi, które były bardzo 
smaczne. smaczne. 
Ale!Babki wspomagają także uroczystości organizowane dla Ale!Babki wspomagają także uroczystości organizowane dla 
dzieci oczekujących od nas więcej uśmiechu i serca.dzieci oczekujących od nas więcej uśmiechu i serca.
W Mikołajki dziewczyny przeistaczają się w bałwanki, W Mikołajki dziewczyny przeistaczają się w bałwanki, 
śnieżynki, postacie z bajek i świetnie bawią się z dziećmi.śnieżynki, postacie z bajek i świetnie bawią się z dziećmi.
Z okazji Dnia Dziecka 3 lata temu Ale!Babki przedstawiły Z okazji Dnia Dziecka 3 lata temu Ale!Babki przedstawiły 
najmłodszym bajkę pt. „Rzepka”, a więc posiadają także najmłodszym bajkę pt. „Rzepka”, a więc posiadają także 
zdolności aktorskie. zdolności aktorskie. 
Przez pięć lat  „życiem zespołu” kierował Arek Kluba. To on Przez pięć lat  „życiem zespołu” kierował Arek Kluba. To on 
dobierał repertuar, uczył poprawności wykonania a w razie dobierał repertuar, uczył poprawności wykonania a w razie 
„scenicznej wpadki” nadrabiał niedociągnięcie swoim „scenicznej wpadki” nadrabiał niedociągnięcie swoim 
pięknym głosem, cieszył się z sukcesów podopiecznychpięknym głosem, cieszył się z sukcesów podopiecznych
i martwił porażką. Pracował jako DJ na wspomnianym Dniu i martwił porażką. Pracował jako DJ na wspomnianym Dniu 
Kobiet. Kobiet. 

W czerwcu tego roku Arek podjął decyzję zmiany pracyW czerwcu tego roku Arek podjął decyzję zmiany pracy
i Ale!Babek już nie prowadzii Ale!Babek już nie prowadzi
Zespół Ale!babki od lipca  tego roku prowadzony jest przez Zespół Ale!babki od lipca  tego roku prowadzony jest przez 
Panią Justynę Szalińską. Panią Justynę Szalińską. 
Pod nowym kierownictwem Ale!Babki rewelacyjnie Pod nowym kierownictwem Ale!Babki rewelacyjnie 
zaprezentowały się na tegorocznych dożynkach powiatowychzaprezentowały się na tegorocznych dożynkach powiatowych
Nic nie bierze się z niczego. Osiągnięty poziom to godziny Nic nie bierze się z niczego. Osiągnięty poziom to godziny 
prób śpiewu, setki spotkań, uzgodnień, przygotowań, często prób śpiewu, setki spotkań, uzgodnień, przygotowań, często 
burzliwych dyskusji.burzliwych dyskusji.
To ogrom pracy wykonanej przez Ale!Babki na rzecz promocji To ogrom pracy wykonanej przez Ale!Babki na rzecz promocji 
gminy Kruszyna.gminy Kruszyna.
Panie nie otrzymują żadnego wynagrodzenia. Nie Panie nie otrzymują żadnego wynagrodzenia. Nie 
refundowane są również koszty własne każdej z Pań np. refundowane są również koszty własne każdej z Pań np. 
koszty dojazdu na próby i występy.koszty dojazdu na próby i występy.
Po przedstawieniu historii zespołu Ale!Babki był jubileuszowy Po przedstawieniu historii zespołu Ale!Babki był jubileuszowy 
tort i sto lat w wykonaniu kapeli  Talizman. tort i sto lat w wykonaniu kapeli  Talizman. 
Jubilatkom gratulacje złożyła Pani Wójt oraz goście.Jubilatkom gratulacje złożyła Pani Wójt oraz goście.
Zespołowi Ale!Babki serdecznie gratulujemy i życzymy Zespołowi Ale!Babki serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów w działalności artystycznej. dalszych sukcesów w działalności artystycznej. 

Na szczególną uwagę zasługuje występ Ale!Babek
w Teklinowie. Kilka lat temu budowana tam była długo 
wyczekiwana świetlica. Na tę okoliczność słowa piosenki 
Golców „tu na razie jest ściernisko” zostały zastąpione 
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Teklinowa do działania żeby „swój kąt” posiadać.

Ale!Babki wzięły na swe barki także organizowanie imprez 
cyklicznych. Tu trzeba wspomnieć o dożynkach. Gmina 
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smaczne. 
Ale!Babki wspomagają także uroczystości organizowane dla 
dzieci oczekujących od nas więcej uśmiechu i serca.
W Mikołajki dziewczyny przeistaczają się w bałwanki, 
śnieżynki, postacie z bajek i świetnie bawią się z dziećmi.
Z okazji Dnia Dziecka 3 lata temu Ale!Babki przedstawiły 
najmłodszym bajkę pt. „Rzepka”, a więc posiadają także 
zdolności aktorskie. 
Przez pięć lat  „życiem zespołu” kierował Arek Kluba. To on 
dobierał repertuar, uczył poprawności wykonania a w razie 
„scenicznej wpadki” nadrabiał niedociągnięcie swoim 
pięknym głosem, cieszył się z sukcesów podopiecznych
i martwił porażką. Pracował jako DJ na wspomnianym Dniu 
Kobiet. 

W czerwcu tego roku Arek podjął decyzję zmiany pracy
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Zespół Ale!babki od lipca  tego roku prowadzony jest przez 
Panią Justynę Szalińską. 
Pod nowym kierownictwem Ale!Babki rewelacyjnie 
zaprezentowały się na tegorocznych dożynkach powiatowych
Nic nie bierze się z niczego. Osiągnięty poziom to godziny 
prób śpiewu, setki spotkań, uzgodnień, przygotowań, często 
burzliwych dyskusji.
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Panie nie otrzymują żadnego wynagrodzenia. Nie 
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tort i sto lat w wykonaniu kapeli  Talizman. 
Jubilatkom gratulacje złożyła Pani Wójt oraz goście.
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 W dniu 26 kwietnia 2016 roku Zarząd  W dniu 26 kwietnia 2016 roku Zarząd 
Województwa Śląskiego zatwierdził regulamin Województwa Śląskiego zatwierdził regulamin 
konkursu „Piękna wieś województwa śląskie-konkursu „Piękna wieś województwa śląskie-
go”. go”. 
 Celem konkursu było wspieranie rozwoju  Celem konkursu było wspieranie rozwoju 
wsi poprzez pobudzenie aktywności gospo-wsi poprzez pobudzenie aktywności gospo-
darczej, kształtowanie ładu przestrzennego darczej, kształtowanie ładu przestrzennego 
oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego.oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego.
W tym roku na nagrody w konkursie przeznac-W tym roku na nagrody w konkursie przeznac-
zona została kwota 100 000 zł za wyróżnienia zona została kwota 100 000 zł za wyróżnienia 
w następujących kategoriach:w następujących kategoriach:
· Najpiękniejsza wieś· Najpiękniejsza wieś
· Najpiękniejsza zagroda wiejska· Najpiękniejsza zagroda wiejska
· Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi· Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi
· Najlepsza strona internetowa sołectwa · Najlepsza strona internetowa sołectwa 
· Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące · Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące 
tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe.tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe.
 W kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie  W kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie 
odnowy wsi” Gmina Kruszyna zgłosiła do odnowy wsi” Gmina Kruszyna zgłosiła do 
udziału w konkursie przedsięwzięcie pn. udziału w konkursie przedsięwzięcie pn. 

„Wykonanie zbiornika wodnego jako miejsca „Wykonanie zbiornika wodnego jako miejsca 
rekreacji i wypoczynku weekendowego w rekreacji i wypoczynku weekendowego w 
sołectwie Widzów”.sołectwie Widzów”.
 Zadanie, przy realizacji którego znaczący  Zadanie, przy realizacji którego znaczący 
udział miało stowarzyszenie PRZYSZŁOŚĆ  udział miało stowarzyszenie PRZYSZŁOŚĆ  
JEST W NAS prowadzące działalność na JEST W NAS prowadzące działalność na 
terenie sołectwa Widzów zrealizowane zostało terenie sołectwa Widzów zrealizowane zostało 
w okresie od 7 października 2014r. do 31 w okresie od 7 października 2014r. do 31 
marca 2015 roku. marca 2015 roku. 
 W pierwszym etapie powstał staw o wymiarach  W pierwszym etapie powstał staw o wymiarach 
62x28m, średnia głębokość wody – 1,4m,62x28m, średnia głębokość wody – 1,4m,
w drugim etapie na obiekcie zamontowano w drugim etapie na obiekcie zamontowano 
elementy małej architektury takie jak dre-elementy małej architektury takie jak dre-
wniana altana, ławki, kosze na śmieci, miejsce wniana altana, ławki, kosze na śmieci, miejsce 
do grillowania, betonowy stół do tenisa do grillowania, betonowy stół do tenisa 
stołowego, 2 kosze do koszykówki oraz stojak stołowego, 2 kosze do koszykówki oraz stojak 
na rowery.na rowery.
 Inwestycja finansowana była w ramach  Inwestycja finansowana była w ramach 
działania wdrażanie Lokalnych Strategii działania wdrażanie Lokalnych Strategii 
Rozwoju PROW na lata 2007-2013 dla Rozwoju PROW na lata 2007-2013 dla 

operacji, które odpowiadają warunkom operacji, które odpowiadają warunkom 
przyznania pomocy w ramach „Programu przyznania pomocy w ramach „Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013”. 2013”. 
 W sierpniu 2016 roku członkowie komisji  W sierpniu 2016 roku członkowie komisji 
konkursowej Urzędu Marszałkowskiego Woje-konkursowej Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Śląskiego dokonali oceny obiektuwództwa Śląskiego dokonali oceny obiektu
w trakcie wizji lokalnej oraz wysłuchali preze-w trakcie wizji lokalnej oraz wysłuchali preze-
ntacji multimedialnej.ntacji multimedialnej.
 Ostatecznie w listopadzie br. otrzymaliśmy  Ostatecznie w listopadzie br. otrzymaliśmy 
informacje o przyznaniu III miejsca oraz informacje o przyznaniu III miejsca oraz 
nagrody pieniężnej dla sołectwa Widzównagrody pieniężnej dla sołectwa Widzów
w konkursie Najpiękniejsza wieś województwa w konkursie Najpiękniejsza wieś województwa 
śląskiego.śląskiego.
 Uroczystość wręczenia dyplomu i statuetki  Uroczystość wręczenia dyplomu i statuetki 
odbyła się 24 listopada w Śląskim Urzędzie odbyła się 24 listopada w Śląskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Katowicach.Wojewódzkim w Katowicach.
 Wszystkim osobom zaangażowanym Wszystkim osobom zaangażowanym
w realizację przedsięwzięcia dziękujemy, w realizację przedsięwzięcia dziękujemy, 
gratulujemy stowarzyszeniu „Przyszłość jestgratulujemy stowarzyszeniu „Przyszłość jest
w nas” i życzymy jak najwięcej sukcesóww nas” i życzymy jak najwięcej sukcesów
w swojej lokalnej działalności.w swojej lokalnej działalności.

 W dniu 26 kwietnia 2016 roku Zarząd 
Województwa Śląskiego zatwierdził regulamin 
konkursu „Piękna wieś województwa śląskie-
go”. 
 Celem konkursu było wspieranie rozwoju 
wsi poprzez pobudzenie aktywności gospo-
darczej, kształtowanie ładu przestrzennego 
oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego.
W tym roku na nagrody w konkursie przeznac-
zona została kwota 100 000 zł za wyróżnienia 
w następujących kategoriach:
· Najpiękniejsza wieś
· Najpiękniejsza zagroda wiejska
· Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi
· Najlepsza strona internetowa sołectwa 
· Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące 
tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe.
 W kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie 
odnowy wsi” Gmina Kruszyna zgłosiła do 
udziału w konkursie przedsięwzięcie pn. 

„Wykonanie zbiornika wodnego jako miejsca 
rekreacji i wypoczynku weekendowego w 
sołectwie Widzów”.
 Zadanie, przy realizacji którego znaczący 
udział miało stowarzyszenie PRZYSZŁOŚĆ  
JEST W NAS prowadzące działalność na 
terenie sołectwa Widzów zrealizowane zostało 
w okresie od 7 października 2014r. do 31 
marca 2015 roku. 
 W pierwszym etapie powstał staw o wymiarach 
62x28m, średnia głębokość wody – 1,4m,
w drugim etapie na obiekcie zamontowano 
elementy małej architektury takie jak dre-
wniana altana, ławki, kosze na śmieci, miejsce 
do grillowania, betonowy stół do tenisa 
stołowego, 2 kosze do koszykówki oraz stojak 
na rowery.
 Inwestycja finansowana była w ramach 
działania wdrażanie Lokalnych Strategii 
Rozwoju PROW na lata 2007-2013 dla 

operacji, które odpowiadają warunkom 
przyznania pomocy w ramach „Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013”. 
 W sierpniu 2016 roku członkowie komisji 
konkursowej Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Śląskiego dokonali oceny obiektu
w trakcie wizji lokalnej oraz wysłuchali preze-
ntacji multimedialnej.
 Ostatecznie w listopadzie br. otrzymaliśmy 
informacje o przyznaniu III miejsca oraz 
nagrody pieniężnej dla sołectwa Widzów
w konkursie Najpiękniejsza wieś województwa 
śląskiego.
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 Najpiękniejszą tradycją, która nas nieodmiennie 
kształtuje od najwcześniejszego dzieciństwa, są 
przeżycia  związane ze  świętami  Bożego 
Narodzenia. Kim bylibyśmy bez doznań czasu 
choinki, Wigilii, opłatka, wspólnie śpiewanych 
kolęd, Pasterki o północy, stajenki betlejemskiej w 
naszych kościołach, szopek, gwiazdy i jasełek? 
Pytanie takie musi pozostać retoryczne, gdyż nie 
sposób wyobrazić sobie sytuacji, że mogłoby tego 
zabraknąć w naszym życiu…
 Zarówno choinka, jak i wyłącznie polski zwyczaj 
łamania się opłatkiem, pojawiły się stosukowo 
niedawno. Strojenie choinki upowszechniło się u nas 
dopiero w drugiej połowie XIX w. Natomiast opłatkiem 
nasi przodkowie łamią się od końca XVIII w.
 Śpiewanie kolęd to jeden z najpiękniejszych 
zwyczajów w polskich domach. Zwyczaj kolędowania 
związany jest ze Świętami Bożego Narodzenia, a więc 
wydarzeniami dotyczącymi przyjścia na świat Syna 
Bożego – Jezusa Chrystusa. Najstarsze polskie kolędy 
pochodzą z XV i XVI wieku. Śpiewanie kolęd i pasto-
rałek rozpoczyna się od wieczerzy wigilijnej i trwa aż do 
Święta Matki Bożej Gromnicznej. Kolędy maja 
charakter sakralny o treści teologicznej, pastorałki 
natomiast to utwory ludowe.
 Śpiewanie kolęd w rodzinnej atmosferze było 
wynikiem potrzeby bycia razem. Kolędowanie zbliża 
ludzi, buduje więź między nimi, daje poczucie bliskości
i łączności. Kolędy są przepełnione ciepłem, dobrem
i miłością. Tym wszystkim czego nam na co dzień 
brakuje. Zawierają treści religijne, a religia ma przecież 
funkcję uspołeczniającą, potwierdza nasza tożsamość. 
Zarówno słowa jak i melodie kolęd dostarczają 
śpiewającym pozytywnych emocji, nastrajają opty-
mistycznie.
 Niestety dzisiaj bardzo rzadko pamięta się o tej 
tradycji, wspólne śpiewy wyparły współczesne 
technologie, które zdominowały społeczeństwo, 
odizolowały ludzi. Święta zostały skomercjalizowane
i przekształcone w jeden wielki jarmark.
 Na przekór komercyjnym świeckim zwyczajom 
pielęgnujmy piękne kolędy, śpiewajmy je w rodzinnym 
gronie i w kościołach. Nie pozwólmy sobie zabrać kolęd 
przez speców od reklam i mediów.
 Przypomnijmy sobie historię kolędy, by na nowo 
doświadczyć jej wyjątkowości i piękna, które coraz 
skuteczniej usiłuje nam zabrać popkultura. Ze Świętym 
Mikołajem już się jej udało, ale nie dajmy sobie 
zbanalizować kolędy!
 Rzeczywiście kolebką pojęcia „kolęda” był pogański 
Rzym. Istniał zwyczaj świętowania pierwszego dnia 
miesiąca - calendae, jednak szczególnie świątecznie 
obchodzono calendae styczniowe. Było to święto 
radości i hojnych uczt, składano sobie życzenia, 
obdarowywano prezentami i śpiewano pieśni na cześć 
gospodarza. Wraz z przyjęciem chrześcijaństwa,
a potem obchodzeniem świąt Bożego Narodzenia, te 
pogańskie zwyczaje zaadaptowano. Było to trudne, 
bowiem zdążyły się one rozprzestrzenić w niemal całej 

Europie. Jeszcze w XVI wieku pogański zwyczaj 
„kolędowania" - odwiedzania znajomych i śpiewania 
pochwalnych pieśni - był obecny na słowiańskich 
terenach. 
 Według tradycji, autorem pierwszej kolędy był św. 
Franciszek z Asyżu. To właśnie w XIII wieku ma 
początek ogromna popularność widowisk przedsta-
wiających wydarzenia nocy betlejemskiej, w których 
wierni oddawali hołd nowo narodzonemu w ubogiej 
stajence Dzieciątku. Podczas tych pierwszych jasełek 
nie mogło zabraknąć śpiewu, a zwyczaj kołysania 
Dzieciątka upodobały sobie później klaryski i karme-
litanki, śpiewając pełne macierzyńskiego ciepła 
wzruszające kołysanki. 
 Kolędy - pieśni bożonarodzeniowe „przywędrowały" 
do Polski z Zachodu, wraz z powstawaniem nowych 
klasztorów i przybyciem do nas mnichów, zwłaszcza 
franciszkanów, którzy pielęgnowali kult żłóbka, ale 
także włoskich benedyktynów. 
 W XVI wieku zaczęto coraz częściej tłumaczyć 
łacińskie i czeskie kolędy na język polski. Na przykład 
średniowieczny utwór „Dies est laeti t iae” to 
przetłumaczone na polski i śpiewane do dziś „Anioł 
pasterzom mówił".
 Na przełomie XVII i XVIII wieku ustalił się termin 
„kolęda" w znaczeniu pieśni bożonarodzeniowej, ten 
czas to także okres wielkiej popularności tego gatunku. 
Właśnie wtedy powstała prawie połowa śpiewanych do 
dziś polskich kolęd. Wiele z nich ma charakter czułych 
kołysanek: „Gdy śliczna Panna Syna kołysała”, „Lulajże 
Jezuniu”, „Jezus malusieńki”, „Oj maluśki”. W okresie 
baroku stała się modna tematyka pasterska. Kolędy 
wchłaniając piosenki ludowe, przybrały postać 
pastorałek. Wówczas powstały „Dzisiaj w Betlejem”, 
„Przybieżeli do Betlejem pasterze”, „Wśród nocnej 
ciszy”, „My też pastuszkowie”, „Pasterze mili”.  
 Większość kolęd to dzieła anonimowe, lecz autorów 
niektórych doskonale znamy. „W żłobie leży” napisał 
prawdopodobnie Piotr Skarga, jezuita, teolog i pisarz, 
nadworny kaznodzieja Zygmunta III, żyjący w latach 
1536-1612. „Mizerna cicha” z XIX wieku jest dziełem 
poety Teofila Lenartowicza. Natomiast słynną kolędę 
„Bóg się rodzi” napisał Franciszek Karpiński (1741-
1825). Wydał ją w druku w 1792 roku w śpiewniku 
„Pieśni nabożne” pod oryginalnym tytułem „O Naro-
dzeniu Pańskim”. Karpiński nie opatrzył swego tekstu 
żadną notką zawierającą sugestie co do melodii,
a znana dziś wersja polonezowa została zaadapto-
wana później - współcześnie śpiewamy wersję kolędy
z XIX wieku. Jako ciekawostkę należy wspomnieć, że 
„Pieśń o Narodzeniu Pańskim” chciano uczynić nawet 
hymnem narodowym z powodu patriotycznych 
akcentów jednej ze zwrotek. W okresie zaborów 
zresztą cenzura nakazała zastąpić wers „Błogosław 
Ojczyznę miłą” zwrotem „Błogosław krainę miłą”. 
Kolęda Karpińskiego jest do dziś chętnie umieszczana 
w śpiewnikach innych wspólnot chrześcijańskich, 
zyskując znaczenie ekumeniczne.
 Polska posiada najwięcej pieśni bożonarodze-

Kolędy w polskiej tradycji
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niowych - niemal dwieście kolęd i czterysta pastorałek - 
żaden inny kraj na świecie nie może pochwalić się 
takim zbiorem.
 Zwyczajem uświęconym przez wieki zaśpiewajmy 
całą rodziną, po wieczerzy wigilijnej, choć kilka z nich.
I życzmy sobie, żeby ta tradycja nigdy, przenigdy nie 
zanikła. "
 N ieodzownym e lementem Świą t  Bożego 
Narodzenia jest choinka. Świerk, sztuczny czy tez 
prawdziwy zgodnie z tradycją strojony jest różnymi 
ozdobami. Najpopularniejsze są jednak bombki. 

Różnej wielkości szklane kule specjaliści malują na 
wszystkie możliwe kolory i dekorują oryginalnymi 
wzorami złotymi lub srebrnymi. W blasku lampek 
bombki mienią się niczym diamenty.
 Na terenie naszej gminy działa firma zajmująca się 
zdobieniem i sprzedażą bombek. Tegoroczna choinka 
w Urzędzie Gminy ubrana jest bombkami wykonanymi 
przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KALUNIA 
z Bogusławic, ul. Okrężna 12. Drzewko pochodzi
z zasobów Nadleśnictwa Gidle.

 W poniedziałek 28 listopada grupa młodzieży
z naszej gminy uczestniczyła w programie edukacyjno-
artystycznym z zakresu ochrony środowiska „Zielona 
Polska”, który miał miejsce w hali widowiskowo-
sportowej w Mysłowicach. 
 Wyjazd został zorganizowany przez Urząd Gminy 
Kruszyna.
 Program składał się z dwóch części: edukacyjnej
i artystycznej. W części edukacyjnej spotkania zostały 
poruszone następujące tematy:
· relacje ludzi ze środowiskiem na przestrzeni 

dziejów,
·  katastrofy ekologiczne,
·  zrównoważony rozwój,
·  rozpoznanie zagrożeń środowiska,
·  ptaki jako wskaźnik stanu środowiska,
· bioróżnorodność,
·  odnawialne źródła energii,

·  ochrona gatunków i ich siedlisk.
 Do dbania o nasze środowisko zachęcał Gerard 
Sawicki – przyrodnik oraz dziennikarz Telewizji Polskiej 
SA. Główny temat prelekcji przybliżył szeroko pojęte 
treści ekologiczne: relacji ludzi ze środowiskiem na 
przestrzeni dziejów, zrównoważonego rozwoju, kata-
strof ekologicznych, rozpoznania zagrożeń środo-
wiska, korytarzy ekologicznych, rozpoznawania 
zagrożeń środowiska oraz ochrony gatunków.
 Dodatkową atrakcją dla uczestników spotkania 
okazał się koncert zespołu WEEKEND - jednego
z najpopularniejszych zespołów muzycznych wykonu-
jących muzykę z pogranicza gatunków disco polo
i dance, istniejącego od roku 2000. Liderem i wokalistą 
zespołu jest Radosław Liszewski. 
Koncert spotkał się z dużym entuzjazmem ze strony 
młodzieży, przy dźwiękach znanych utworów m.in. „Ona 
tańczy dla mnie” wszyscy doskonale się bawili.

„Zielona Polska”

Justyna Milejska-Cień

„Jeśli nie uwierzysz w to, że możesz wygrać, przegrasz 
zanim zaczniesz biec.”
 W pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017 
drużyny sportowe z Zespołu Szkolnego w Widzowie 
oraz Zespołu Szkolnego w Kruszynie trenowane przez 
Pana Sylwestra Rorata, Panią Magdalenę Chrząstek, 
Pana Marka Smolińskiego oraz Pana Marcina Woldona 
sprawiły nam kolejne powody do dumy.
 Chłopcy z Gimnazjum w Kruszynie zajęli
I miejsce w rozgrywkach piłki nożnej Powiatu 
Częstochowskiego. W skład drużyny weszli: Mikołaj 
Kołaczkowski, Dominik Majcherek, Dawid Sztekler, 
Kacper Koszczewski Dawid Klekot, Patryk Kluska, 
Radosław Rachwalik, Marcin Praszczyk, Dawid 
Łapeta, Mateusz Szumigraj. W tym samym turnieju
II miejsce zajęli chłopcy z Gimnazjum w Widzowie. 
W skład drużyny weszli: Piotr Gieroń, Kacper 
Kokoszczyk, Dawid Bobrowski, Konrad Stajszczak, 
Michał Górecki, Paweł Kruk, Bartosz Śliwakowski,  
Krzysztof Szczakowski, Mateusz Szczakowski, Milosz 
Porada, Arkadiusz Kręt, Bartosz Perliński, Aleksander 
Postawa, Brian Remiszewski. Aby dojść do ścisłego 
finału obie drużyny musiały przebrnąć przez dwie rundy 
eliminacyjne, które odbyły się w Rędzinach i Czarnym 
Lesie. Finały rozegrano w Konopiskach. Po raz 
pierwszy zdarzyło się taż, że w rundzie finałowej

o I miejsce walczyli chłopcy z obu gimnazjów naszej 
gminy. Ich sukces jest tym większy, że ogółem w turnie-
ju brało udział aż 20 drużyn.
 Kolejną niespodziankę przyniosły dziewczęta
z Gimnazjum w Kruszynie. Zdobyły one II miejsce
w powiatowych rozgrywkach piłki nożnej. Pierwszy 
etap tegoż turnieju odbył się w Kruszynie, natomiast 
drugi w Kłomnicach. W skład drużyny weszły: Dominika 
Peszke, Daria Przygodzka, Olga Bawor, Julia Mucha, 
Aleksandra Woźniak, Rozalia Broniszewska, Monika 
Wójcik, Weronika Knaś, Nikola Kaźmierczak, Kinga 
Łapeta, Julia Czernik, Anna Olczak. Uczennice te mają 
jednak jeszcze jeden sukces, tym razem w piłce 
ręcznej, mianowicie zakwalifikowały się do ścisłego 
finału.
 Pozostając w tematyce piłki ręcznej należałoby 
wspomnieć, że chłopcy z Gimnazjum w Widzowie 
zdobyli II miejsce w rozgrywkach powiatowych, 
natomiast uczniowie z Gimnazjum w Kruszynie zajęli 
miejsce IV. Do nazwisk uczniów wymienionych 
powyżej w rozgrywkach piłki nożnej dołączyli tym 
razem Bartosz Dyksy wraz z Szymonem Żurkiem 
(Gimnazjum w Widzowie).
 Jednak nie tylko starsi uczniowie odnoszą sukcesy. 
Ich młodsi koledzy ze Szkoły Podstawowej w Widzowie 
zajęli II miejsce w lidze okręgowej trampkarzy 

Sport



Głos Gminy

13październik / listopad / grudzień 2016

Sprawozdanie z działalności animatorów na 
boisku Orlik 2012 w Kruszynie.

 Zajęcia na obiekcie typu „Moje Boisko ORLIK 2012” 
w roku 2016 przy Zespole Szkolnym w Kruszynie 
odbywały się codziennie (z wyjątkiem dni deszczo-
wych), począwszy od 1.04.2016 r. aż do końca harmo-
nogramu na rok 2016. Zainteresowanie zajęciami było 
duże, z tego względu, że dla okolicznego środowiska 
jest to spora atrakcja. Zwłaszcza dzieci w wieku 10-12 
lat chętnie i systematycznie brały udział w zajęciach,
a z dnia na dzień ich zaangażowanie w ćwiczenia było 
większe. 
 Po upływie 2 tygodni od otwarcia i rozpoczęcia zajęć 
na boisku, zwiększyło się zainteresowanie piłką nożną, 
zwłaszcza osób dorosłych. Regularnie zaczęły 
zapisywać się miejscowe kluby do odwiedzenia boiska 
przynajmniej raz w tygodniu.
 Zainteresowanie zawodami organizowanymi na 

boisku było duże, odbyło się kilka turniejów i zawodów, 
oto ważniejsze z nich:
- powiatowy turniej piłki nożnej dziewcząt (szkoła 
podstawowa),
- powiatowy turniej piłki nożnej dziewcząt (gimnazja),
- powiatowy turniej piłki nożnej chłopców (szkoła 
podstawowa),
- drugi bieg rodzinny,
- zawody łucznicze.
 W sierpniu została założona drużyna Orlików która 
startuje w rozgrywkach piłki nożnej. Skład drużyny 
stanowią zawodnicy i zawodniczki z terenu gminy 
Kruszyny - trenerem jest animator Patryk Włodarek. 
 Przy współpracy Rodziców zorganizowano akcję 
„Piłka za puszki”.
 Z zajęć prowadzonych na Orliku największym 
zainteresowaniem cieszyła się piłka nożna, piłka 
ręczna i lekkoatletyka. Nieco mniejszym piłka 
koszykówka.

młodszych C2 oraz I miejsce w lidze żaków grupa F5 
(jest to pika nożna).
 Weronika Bogacz mieszkanka naszej Gminy po 
raz kolejny uplasowała się na podium zdobywając I, 
II, III miejsce w Międzynarodowych i krajowych 
zawodach w powożeniu zaprzęgowym. Tegoroczne 
zawody odbyły się w miejscowościach Kornice, 
Poręba, Bogusławice, Siedlec. Weronika to jedna
z najmłodszych i najbardziej utalentowanych 
zawodniczek w naszym kraju. Swoimi sukcesami sławi 

imię całej Gminy. W dniu 5 października w obecności 
radnych i sołtysów podczas sesji Weronika otrzymała 
gratulacje. Nagrodę wręczyła Wójt Gminy Kruszyna. 
Wszyscy trzymamy kciuki za dalsze sukcesy Weronik 
Bogacz.
 Bardzo dziękujemy za te powody do dumy i życzy-
my dalszych sukcesów.
Pamiętajcie, że „tam gdzie nie ma walki, nie ma siły”, 
zatem walczcie i bądźcie silni.

Aneta Musiał, Marek Smoliński
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 11 listopada - Dzień Niepodległości - Święto 
patriotyzmu, dzień radości z odzyskania wolności 
naszej Ojczyzny. 
 Obchody Święta Odzyskania Niepodległości odbyły 
się w całej Polsce. W gminie Kruszyna zostały one 
połączone z 30-leciem działalności Towarzystwa 
Przyjaciół Kruszyny, które aktywnie pielęgnuje pamięć
o bohaterskiej przeszłości Polski. 
 Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele 
parafialnym w Kruszynie z udziałem pocztów sztanda-
rowych szkół i jednostek OSP gminy Kruszyna 
odprawiona w intencji Ojczyzny oraz Towarzystwa 
Przyjaciół Kruszyny. 
 Po mszy św. w asyście orkiestry dętej z Kruszyny 
zebrani udali się do budynku szkoły gdzie odbyła się 
akademia. Wyjątkową oprawę uroczystości zapewnił 
chór CANTABILE z Radomska pod kierownictwem 
Marka Kopra. Uczniowie Zespołu Szkolnego w Kruszy-
nie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny tema-
tycznie związany z odzyskaniem przez Polskę 
niepodległości. 
 Pani Wójt w swym przemówieniu przybliżyła fakty 
historyczne z dziejów naszego kraju dotyczące 
odzyskania niepodległości po 123 latach zaborów. 
 Druga część uroczystości związana z 30-leciem 
działalności Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny 
rozpoczęła się utworem autorstwa Róży Lubomirskiej 
pt. Wspomnienie w wykonaniu: Adama Dobrako-
wskiego - akordeon i wokal Malwina Tkaczówna. Po raz 
pierwszy mogliśmy usłyszeć brzmienie tej pieśni 
odtworzonej na podstawie materiału źródłowego 
znajdującego się w zbiorach TPK. 
 Historię postania TPK, wspomnienia i podsumo-
wanie dotychczasowych osiągnięć przedstawiła 
Joanna Zasępa - Prezes organizacji. 
 Pani Wójt oraz goście złożyli na ręce Prezesa TPK 
gratulacje i podziękowania. 
 W holu szkoły wystawione były prace malarskie
i inne dokumenty historyczne znajdujące się
w archiwum Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny. 
 Na zakończenie uroczystości był jubileuszowy tort 
przygotowany przez członków TPK. 
 Towarzystwu Przyjaciół Kruszyny składamy 
serdeczne gratulacje i życzymy wszelkiej pomyślności. 

„Żeby Polska była Polską”

„Ziemio ojczysta, ziemio jasna,
nie będę powalonym drzewem.
Codziennie mocniej w ciebie wrastam
radością, smutkiem, dumą, gniewem.
Nie będę jak zerwana nić.
Odrzucam pustobrzmiące słowa.
Można nie kochać cię – i żyć,
ale nie można owocować.”

(Wisława Szymborska)

 Słowa poetki przekazują mądrość, jaką chcemy 
wpoić najmłodszym Polakom. Uczymy ich patriotyzmu, 
pilnujemy, by czcili święta narodowe, pamiętali o tych, 
którzy odeszli, którzy przelali swoją krew za wolność
i niepodległość. Przypominamy czasy, kiedy naszego 
kraju nie było na mapach, kiedy Polska istniała tylko

w sercach naszych przodków marzących o Jej 
wolności. Już prawie sto lat mija od odzyskania 
niepodległości i ponad siedemdziesiąt od zakończenia 
wojny. Trudno przekazać dzieciom uczucia ludzi 
walczących, ból i rozpacz po przegranych walkach. 
Trudno nauczyć patriotyzmu w dzisiejszych trudnych 
czasach, kiedy to najwyższą wartością jest pieniądz
a ludzie myślą tylko o sobie, kłócą się niepotrzebnie i nie 
potrafią się porozumieć. Ludzie powinni czuć więź
z krajem, w którym się urodzili, szanować tradycję
i naszą historię. Dlatego też wspaniałą inicjatywą jest 
organizowanie imprez środowiskowych, gdzie 
pokolenia spotykają się, by wspólnie powspominać 
trudne chwile naszych przodków, pośpiewać pieśni, 
które dodawały otuchy żołnierzom i powstańcom
w ciężkich momentach, pomagały w tęsknocie
i walkach. 
 Jedną z takich imprez jest Festiwal Pieśni patrio-
tycznej i Żołnierskiej „Żeby Polska była Polską”, który 
organizowany jest się cyklicznie w Jackowie.
W tym roku impreza odbyła się z inicjatywy Wójta Gminy 
Kruszyna- p. Jadwigi Zawadzkiej, Ochotniczej Straży 
Pożarnej i Związku Młodzieży Wiejskiej w Jackowie. 
Rozpoczęła się przemówieniem Pani Wójt, w którym 
zwróciła uwagę na potrzebę rozwijania postaw 
patriotycznych, przypomniała o walecznej postawie 
Polaków i wprowadziła w atmosferę konkursu. 
Przemawiali także zaproszeni goście: Barbara Mizera - 
Radna Rady Powiatu i Konrad Kokoszka - Prezes 
Zarządu Powiatowego ZMW w Częstochowie.
 Następnie uczniowie Szkoły Podstawowej Fundacji 
Elementarz w Jackowie w krótkim przedstawieniu 
zobrazowali stosunek młodych ludzi do kraju, 
przedstawili Polskę jako kobietę, której należy się 
szacunek. Przypomniano daty trzech rozbiorów,
a wszystko to na tle utworu: „Nie gniewaj się na mnie 
Polsko”.
 Po skończonej uroczystości odbył się konkurs 
piosenki patriotycznej i żołnierskiej, gdzie dzieci
w trzech kategoriach wiekowych prezentowały znane
i mniej znane utwory.
 Celem festiwalu było popularyzowanie tradycji 
śpiewania pieśni ze wszystkimi aspektami edukacyj-
nymi i wychowawczymi, a w szczególności:
- zainteresowanie dziedzictwem kulturowym, pieśnią, 
tradycją i obyczajami,
- uświadomienie i zrozumienie roli wartości narodowo- 
patriotycznych w życiu człowieka.
- włączenie wartości narodowo patriotycznych do 
własnej hierarchii wartości.
 Komisja zaznaczyła, iż poziom przesłuchań 
konkursowych był niezwykle wysoki w każdej kategorii, 
gratulowała więc wszystkim laureatom niezwykłej 
wrażliwości muzycznej oraz umiejętności twórczej 
interpretacji tradycyjnych oraz współczesnych polskich 
pieśni patriotycznych.
 Cieszy fakt, że remizę OSP w Jackowie tego dnia 
odwiedziło bardzo dużo ludzi, nie tylko licznie 
zgromadzonych uczestników, ale też społeczności 
lokalnej w różnym wieku. Oznacza to, że organizowanie 
podobnych imprez naprawdę ma sens.
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