
Pierwsze półrocze bieżącego roku szkol-
nego za owocowało wieloma cie kawymi 
wydarzeniami, w których udział brali krzę-
cińscy harcerze 7 DH im. Armii Krajowej. 

Wrzesień: 23-go wraz z gronem pedagogicznym SP w Krzęcinie • 
drużyna włączyła się w wieczorną adorację przed obrazem Jezusa 
Miłosiernego, który w tym dniu nawiedził naszą parafi ę. W dniach 
28-30 września harcerze wzięli udział w IX Zlocie Harcerstwa Po-
wiatu Krakowskiego, który tym razem odbył się w Gaju pod ha-
słem: „85 Rocznica Mazurka Dąbrowskiego jako Hymnu Narodo-

wego”. Przez trzy dni uczestnicy zmagali się z różnymi zadaniami, 
zdobywali sprawności i świetnie się bawili. Do uzyskania pucharu 
najlepszej drużyny zlotowej zabrakło im zaledwie pół punktu - je-
steśmy z Nich bardzo dumni.
19 października na zaproszenie płk. Grodeckiego 7 dh wzięła udział • 
w uroczystych obchodach Święta Wojsk Łączności i Informatyki 5 
Batalionu Dowodzenia - Kraków –Rząska. Harcerze mogli tam wy-
kazać się umiejętnością strzelania, oglądali wojskowy sprzęt łączno-
ściowy, przyglądali się defi ladzie i smakowali wojskową grochówkę. 

„Jest taki jeden dzień grudniowy, gdzie Niebo Ziemi, Niebu Ziemia” - kon-
certy kolęd organizowane przez SPZK stały się już świąteczną tradycją Krzęcina, 
co roku do stałych wykonawców dołączają nowi. Dwa lata temu występował chór 
SP Krzęcin, w zeszłym roku chór Aniołków z SP Zelczyna. W ostatnią niedzielę 
stycznia tak, jak w poprzednich latach grała orkiestra „Strażak” oraz śpiewał ze-
spół „Żmudzianki”, natomiast w tym roku wystąpiła młodzież gimnazjalna oraz 
młodsze dzieci. 

Jasełka wykorzystujące wdzięczny tekst Lucjana Rydla z „Betlejem Pol-
skiego” przeplatane były dialogiem chóru Aniołów (Małgorzata Lelek, Gabriela 
Meus, Natalia Waga, Klaudia Zięcik, Sylwia Zięcik, Weronika Żak) z chórem pa-
sterzy (Halina Mizura, Maria Żmuda, Czesława Żmuda, Andrzej Żmuda). W ak-
cie I pastuszkowie (Michał Bobula, Michał Kaszycki, Dominik Sasor) zadziwiali 
się Gwiazdą Betlejemską (Krzysztof Bobula) i za namową anielską pospieszyli 
z darami do Betlejem. W akcie drugim, rozgrywającym się w pałacu Heroda, 
przysłuchiwaliśmy się dramatycznej rozmowie Heroda (Maksymilian Gąsior) 
z królową-matką (Anna Stokłosa). Ze strachu o swoje panowanie, z podszeptu 
szatana (Justyna Żmuda) Herod, nieczuły na łzy matczyne kazał zgładzić wszyst-
kie nowonarodzone dzieci. To dzieciobójstwo zostało surowo ukarane: Heroda po-
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Okres świąt Bożego Narodzenia to mróz na dworze, ale ciepło 
w domu, dzięki dobrym sercom ludzi. Na zaproszenie SPZK z po-
czątkiem grudnia św. Mikołaj z orszakiem aniołków odwiedzał 
grzeczne dzieci. Nie tylko dzieci dostawały łakocie - św. Mikołaj 
złożył niezapowiedzianą wizytę najstarszym mieszkańcom: z kobiet 
pani Elżbiecie Jagoszynie i z mężczyzn panu Mieczysławowi Pacuł-
towi. Te wizyty wywołały dużo wzruszeń i radości. W noc sylwe-
strową odbył się w Remizie Charytatywny Bal zorganizowany przez 
KGW i OSP Krzęcin. Sponsorzy i goście dopisali, bal był wielce 
udany, a cały dochód przeznaczono na leczenie dwójki ciężko cho-
rych dzieci z Krzęcina. Doroczny Koncert Kolęd miał się odbyć już 
w święto Trzech Króli, niestety grypa położyła aktorów do łóżka. 
Koncert przeniesiono na ostatnią niedzielę stycznia. W przedstawie-
nie zaangażowali się mali i duzi - rozpiętość różnicy wieku pomię-
dzy występującymi przekroczyła 50 lat - „Koncert Kolęd z Jasełka-
mi” stał się autentyczną integracją pokoleń wokół chrześcijańskich 
wartości będących fi larem polskiej kultury.                        Redakcja

Helena Lelek 

Matka Boża Gromniczna

Poprzez ciemne lasy, pola, wśród śnieżnej zawiei
Idzie cicha i łagodna, w pięknych szatach, bieli…
Wiotkim płaszczem otulona, który sięga aż do ziemi,
Idzie wpośród nocy głuchej, czyniąc ślady stopy swymi.
Blaskiem światła oświecona, z gromnicą w drobnej dłoni,
Wioskę wśród śniegu uśpioną od napaści wilków chroni.

I Swą ręką przenajświętszą lud uśpiony błogosławi.
Odpędziwszy stado wilków, błogi spokój pozostawi.
Na łagodne jej skinienie wilki kornie się wracają,
Odwróciwszy się od wioski za swą Panią podążają,
Która wpośród nocnych cieni idzie od miasta do wioski,
I światłem swojej gromnicy koi ludzki ból i troski…

Koncert Kolęd z Jasełkami

Z życia krzęcińskich harcerzy
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Aktualności Sołtysa
Szanownym Mieszkańcom Krzęcina życzę „Wszystkiego 
Najlepszego w Nowym A.D. 2013 r.”. Dużo zdrowia, Bło-
gosławieństwa Bożego w życiu rodzinnym, zawodowym 
i osobistym. 
�  W pierwszym kwartale odbędą się przetargi w UMiG na 

zadania do wykonania w 2013 r. w Sołectwach. Od 1.VII. 
Samorząd Gminny przejmuje gospodarkę odpadami komu-
nalnymi. Będzie zwołane Zebranie Wiejskie w tej sprawie, 
na którym zostaną wyjaśnione sprawy związanie z odbiorem 
odpadów komunalnych od mieszkańców i fi rm. Mamy okres 
zimowy, czyli okres grzewczy w naszych domach. Bardzo 
proszę, aby nie spalać w piecach c.o. odpadów plastiko-
wych, gumy, obuwia starego. Podczas spalania w/w odpa-
dów wytwarzają się bardzo szkodliwe dla zdrowia związki 
chemiczne, które wszyscy wdychamy, dzieci też. Za dodat-

kowe worki z plastikami MZU nie pobiera opłaty. W okre-
sie zimowym, proszę o zgłaszanie telefonicznie do Sołtysa 
/122706049/, ulic do odśnieżania, szczególnie oblodzonych. 
Most na drodze powiatowej koło stawu został naprawiony. 

�  13.01. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wybor-
cze LKS ISKRA Krzęcin, na którym wybrano nowy Zarząd 
Klubu poszerzony do dziewięciu osób oraz trzy osobową 
Komisję Rewizyjną. Dokonano zmiany w nazwie z LKS na 
RKS, czyli z Ludowy Klub Sportowy na Regionalny Klub 
Sportowy. Życzę owocnej pracy Zarządowi i Komisji Rewi-
zyjnej, a drużynom pierwszego miejsca w tabeli. 

�  19.01.odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2012 r. 
członków OSP w Krzęcinie. Stan członków OSP wynosi 75 
osób. Duże nadzieje pokładane są w Młodzieżowej Druży-
nie Pożarniczej w liczbie 10 osób. OSP planuje w 2013 r. 
budowę dachu dwuspadowego na remizie. 

Pozdrawiam Antoni Bylica

Smog nas pożera
Tej zimy spadło dużo śniegu, nawet 

wszystkie śmieci walające się po rowach 
przydrożnych zostały schowane, wszę-
dzie biało i czysto, więc w dobrej wierze 
otwieramy okna, wietrzymy mieszkania, 
wybieramy się na spacer z dziećmi, a tu 
napada na nas niewidoczny, ale bar-
dzo groźny smog. W całej Małopolsce 
alarm - wszelkie normy dla powietrza, 
którym oddychamy zostały przekroczo-
ne. Zanieczyszczenie powietrza pyłem 
zawieszonym w Krakowie jest przy-
czyną kilkuset (ok. 300 - 600) zgonów 
rocznie! Nie tylko Kraków, ale i Skawi-

na z okolicą stają się niebezpieczne dla 
mieszkańców. W powietrzu zawieszony 
pył (PM2.5 i PM10), benzo(a)pieren, wo-
dorotlenki węgla, siarczki i dwutlenki 
azotu - codziennie przekroczone normy 
(patrz www.krakowskialarmsmogowy.pl). 
A czy w Krzęcinie jest lepiej? Nie bar-
dzo, to widać i czuć: palone są wszel-
kie śmieci w piecach, a i węgiel jest nie 
pierwszej jakości - tzw. „bieda-węgiel” 
zanieczyszczony, zasiarczony, ale tani - 
może pozwala na ogrzewanie domu ta-
niej niż gazem, ale zaoszczędzone w ten 
sposób pieniądze wydajemy na lekarzy 
i lekarstwa, chorują dzieci i dorośli, bo 
ten wstrętny smog wydostający się z ko-

minów naszego domu, czy domu sąsiada, 
wchodzi do nosa, gardła i płuc, osadza 
się w oskrzelach, a chemiczne związki 
z krwioobiegiem dostają się do serca 
i mózgu, w konsekwencji grozi to nam 
zachorowaniem na astmę, alergię, raka, 
zawał serca. Dioksyny i inne składniki 
rakotwórcze zabijają po cichu, umieral-
ność w krótkim okresie czasu wzrasta. 
Z prostego rachunku ekonomicznego 
wynika co tańsze: oszczędności, czyli 
palenie śmieciami i „bieda węglem”? 
czy nasze zdrowie i naszej rodziny? 
Codziennie paląc w piecu dokonujemy 
wyboru, czy naprawdę najbardziej dla 
naszego zdrowia korzystnego?     (EMB)

31.12.2012 r. odbył się w Remizie Sylwestrowy Bal Charytatywny, z którego 
dochód został przeznaczony na wsparcie leczenia mieszkających w naszej 
wsi dwójki ciężko chorych dzieci: Mikołaja i Julki. Organizacją imprezy za-
jęli się: KGW i OSP. Pełna sala bawiących się osób mogła skorzystać z wielu 
atrakcji. Powodzeniem cieszyła się loteria fantowa, słodkości oraz róże. Go-
spodynie z Koła zadbały o smaczne dania, a orkiestra grała do samego rana. 
Na szczególne podkreślenie zasługuje hojność gości, którzy nie szczędzili 
datków na chlubny i szlachetny cel. Okazuje się, że los pokrzywdzonych leży 
na sercu wielu ludziom dobrej woli. Cała inicjatywa nie byłaby możliwa, 
gdyby nie życzliwość i ofi arność sponsorów z naszej miejscowości Krzęcin 
jak również z Jaśkowic, Ochodzy, Zelczyny, Borku Szlacheckiego, Skawiny 
Brzezinki. Do pomocy w organizacji balu zgłosiło się aż 41 sponsorów - fi rm 
i osób prywatnych. W imieniu organizatorów składamy wszystkim sponso-
rom i gościom bardzo serdeczne podziękowania - KGW i OSP Krzęcin.

Sylwester w Krzęcinie
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Ciąg dalszy ze str. 1
Koncert Kolęd z Jasełkami

rwała wraz z diabłem śmierć (Justyna Guguła). Trzeci akt rozgrywał się w stajence lichej- Święta Rodzina 
(Żaneta Czara, Damian Mistela) w otoczeniu Aniołów i Aniołków (Asia Pasierbek, Marysia Piwowońska) 
przy żłóbku. Małemu Jezuskowi dary przynieśli pasterze, a następnie w dworskim orszaku (Kamila Fryc, 
Ola Janicka, Karolina Kęs, Agnieszka Klimkowicz, Kinga Waga, Bartek Romek, Michał Stasik, Kamil 
Stokłosa) przybyli z pokłonem Trzej Królowie (Norbert Kapuściński, Wojciech Kapuściński, Kacper Ko-
sek). Jak to było we zwyczaju występował w Jasełkach także Żyd (Angelika Mistela) i proszalny Dziadek 
(Henryk Malinowski). Nad całością koncertu czuwały dwie panie: Ewa Byrska i Anna Zięcik. Każdemu 
z licznie zgromadzonej publiczności wręczano kartki z tekstami kolęd, śpiewali wszyscy-widzowie i akto-
rzy, śliczne solówki wykonali: Żaneta Czara, Weronika Żak, Antoni Bylica i Benedykt Grabiński. Oprawę 
muzyczną zapewnili: orkiestra „Strażak” (Antoni Bylica, Benedykt Grabiński, Krzysztof Kudła, Jarosław 
Rachwał, Józef Stoczek, Ryszard Świerkosz), na klawiszach przygrywał Wojtek Góralczyk.

Wielki mróz na zewnątrz, a na sali ciepła, rodzinna atmosfera - członkinie SPZK (Teresa Sotwin, 
Maria Szwed) każdego częstowały gorącą herbatą z sokiem i ciasteczkami, podarowanymi przez fi rmy 
Bahlsen i Lajkonik. Występujący otrzymali na pamiątkę egzemplarze bardzo ładnych śpiewników kolęd 
przekazanych przez Dział Promocji Gminy Skawina, a od  SPZK certyfi katy wolontariusza i paczki słody-
czy. Piękne podziękowania należą się pani dyr. SP Annie Kawaler za wypożyczenie na imprezę szkolnego 
sprzętu muzycznego oraz pani Małgorzacie Gąsior i pani Iwonie Pasierbek pieczołowicie przewożącym 
sprzęt do remizy i z powrotem. 

Imprezę należy uznać za bardzo udaną. Wszystkim widzom, wykonawcom i organizatorom biorącym 
udział w „Koncercie Kolęd z Jasełkami” składamy serdeczne podziękowania.                    (Zarząd SPZK)
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*  Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę. Jak co roku apelujemy 
do mieszkańców pamiętajmy o zwierzętach: o ociepleniu budy dla 
psa, spuszczaniu go z łańcucha, aby mógł pobiegać i się rozgrzać. 
Sprawdźmy, czy w misce woda nie zamarzła i nie zapominajmy go 
codziennie nakarmić. Pokażmy swoją życzliwość dla kota, niech ma 
to okienko do stodoły, aby mógł się tam schować. Jeżeli zrobiliśmy 
karmnik dla ptaków, to codziennie trzeba dać coś tym, co to nie sieją 

i nie orzą, ale są stworzeniem bożym, nasypać ziarna, a i słoninkę 
wypada zawiesić dla sikorek.       (Skaw. Stow. Pomocy dla Zwierząt)

*    Apel do mojego sąsiada! Ten zasiarczony węgiel, to nie powinien 
znaleźć się w sprzedaży, ale kopalnie dbają tylko o własny zysk! 
MZU dostarcza bezpłatnie worki na plastiki i kolorowy papier - Dro-
gi Sąsiedzie, proszę uszczelnij okna i nie pal przynajmniej śmieciami, 
a już troszeczkę będzie się lepiej nam wszystkim oddychać.     (MK)

Czytelnicy piszą! • Czytelnicy piszą! • Czytelnicy piszą! • Czytelnicy piszą!

Od sezonu 2012/13 trenerem Iskry jest Marcin Sadko, 
zastąpił Piotra Szewczyka. Marcin Sadko poprzednio był 
trenerem m.in ekstraklasowej Cracovii i Lotnika Kryspi-
nów. Jako zawodnik występował w LKS Niedźwiedź (III 
liga), CKS Warta Chicago (Major Division National Soc-
cer League), MKS Alwernia (IV liga), MKS Garbarnia (III 
i V liga) oraz LKS Lotnik Kryspinów (VI liga, Krakowska 
Ekstraklasa Futsalu). 

W niedzielę 13.01.2013 r. odbyło się walne zebranie 
członków zarządu i sympatyków klubu. Na spotkaniu po-
ruszono wiele ważnych tematów, wybrano nowy Zarząd, 
Prezesem ponownie został Jacek Żmuda. Jedną z ważniej-
szych spraw, była propozycja zmiany nazwy klubu. Zmia-
na była udokumentowana otworzeniem się klubu na przyjęcie nowych zawodników z innych miejscowości, w których nie ma klubu 
lub poszczególnych grup młodzieżowych m.in z Wielkich Dróg, Jaśkowic itd. Nazwa „Regionalny Klub Sportowy Iskra Krzęcin” 
została poparta większością głosów. 14.01.br. na szkolnej hali drużyna seniorów RKS Iskry rozpoczęła okres przygotowawczy do 
rundy rewanżowej. Treningi odbywać się będą systemem 3 treningi w tygodniu lub 2 treningi i mecz kontrolny. Zaplanowane są też 
wyjścia na zewnątrz. Podczas okresu przygotowawczego Iskra rozegra dziewięć lub dziesięć meczy kontrolnych.   (Redaktor Iskry)

RKS ISKRA przygotowania do rundy wiosennej czas zacząć!
26.01  (Kraków): Iskra Krzęcin – Lotnik Kryspinów (V liga), 
02.02  (Kraków): Iskra Krzęcin – MKS Cracovia SSA (juniorzy starsi) 
07.02  (Kraków): Iskra Krzęcin – Cracovia II (IV liga) 
14.02  (Kraków): Iskra Krzęcin – MKS Cracovia SSA (juniorzy młodsi) 
17.02  (Kraków): Iskra Krzęcin – Krakus Swoszowice (A klasa) 
25.02  (Kraków): Iskra Krzęcin – Garbarnia II Kraków (V liga) 
02.03  (Kraków): Iskra Krzęcin – SMS Kraków (juniorzy starsi) 
09.03  (Ryczów): Iskra Krzęcin – Orzeł Ryczów (A klasa) 
16.03  (Krzęcin): Iskra Krzęcin – Skawinka (V liga) ewentualnie: 
23.03  mecz sparingowy lub gra wewnętrzna. 
23 lub 30 marca runda rewanżowa sezonu 2012/13 
w A klasie krakowskiej (gr. III).

Mieli tam też kolejną okazję spotkać się 
z zaprzyjaźnionymi Żołnierzami Sił Zbroj-
nych na Zachodzie, którzy walczyli w cza-
sie II Wojny Światowej u boku gen. Włady-
sława Andersa.
Listopad: 8-go grupa harcerzy wzięła udział • 
w IV Wieczornicy Niepodległościowej or-
ganizowanej przez SP nr 4 w Skawinie. 
9-go uczestniczyli w uroczystym odsłonię-
ciu tablicy pamiątkowej (na skawińskim 
cmentarzu) poświęconej batalionowi AK 
„Biedronka”, który działał w czasie wojny 
na terenie Skawiny i okolic. Tablica zawiera 
nazwiska żołnierzy, którzy oddali życie za 
Ojczyznę, a miejsce ich pochówku nie jest 
znane. W związku z tym zrodził się pomysł, 
aby nasza drużyna uczyniła batalion AK 
„Biedronka” swoim bohaterem. Praca zwią-
zana z przyjęciem nazwy rozpocznie się 
z nowym półroczem. 13-go drużyna czyn-
nie uczestniczyła w uroczystości związanej 
z pierwszą rocznicą posadzenia „Dębów Pa-
mięci” gen. broni Stanisława Hallera i kpt. 
Feliksa Grabskiego i kolejną rocznicą Od-

Z życia krzęcińskich harcerzy
zyskania Niepodległości. Przed głównymi 
uroczystościami nasi harcerze spotkali się 
z seniorkami i seniorami harcerstwa naszej 
gminy. Wysłuchali wspomnień i śpiewali 
wspólnie harcerskie piosenki.
Grudzień: 16-go przedstawiciele drużyny • 
udali się wraz z innymi harcerzami po Betle-
jemskie Światełko Pokoju do słowackiego 
miasteczka Svit, aby przywieź je do naszej 
gminy i miejscowości. Grupa harcerzy 22 
grudnia podczas rorat przekazała Betlejem-
skie Światełko Pokoju naszej wspólnocie 
parafi alnej.
Styczeń: 12-go przedstawiciel-• 
ka naszej drużyny uczestniczyła 
w przygotowaniu opłatka dla Sto-
warzyszenia Rodzin Katyńskich, 
które odbyło się w kościele św. Ka-
tarzyny w Krakowie. Od 12 do 16-
go troje harcerzy (ze względu na 
brak większej ilości miejsc) uczest-
niczyło w kursie przybocznych i za-
stępowych zorganizowanym przez 
Hufi ec ZiemiWadowickiej w Korz-
kwi koło Krakowa. Mamy nadzieję,

że zaowocuje to jeszcze większym zaanga-
żowaniem w pracę na rzecz drużyny i środo-
wiska lokalnego. Wielu starszych harcerzy 
zaangażowało się w projekt „Koncert Kolęd 
z Jasełkami” przygotowywany przez SPZK.

Harcerze to wyjątkowa młodzież, która 
charakteryzuje się wieloma umiejętnościami. 
Muszą umieć śpiewać, grać na instrumentach, 
być aktorami, wykazywać się wiedzą z róż-
nych dziedzin i sprawnością fi zyczną, a także 
znać wiele gier i zabaw, aby nikt z nimi się 
nie nudził. 

Kochani rodzice dziękujemy wam za te 
dzieci i gratulujemy umiejętności wychowaw-
czych. Z harcerskim pozdrowieniem 
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