
Prawdziwy św. Mi-
kołaj żył na przełomie 
III/IV w. Jako biskup 
miasta Miry (obecnie 
Demre w południowej 
Turcji) podbił sobie ser-
ca wiernych gorliwo-
ścią pasterską i troską 

o ich potrzeby materialne, chętnie dzieląc 
się swoim majątkiem z potrzebującymi. 
A cuda, które czynił, przysparzały mu 
jeszcze większej chwały. Jedna z legend 
głosi, że pewien człowiek, który popadł 
w nędzę, postanowił sprzedać swoje trzy 
córki do domu publicznego. Gdy biskup 
dowiedział się o tym, nocą wrzucił przez 
okno do jego domu trzy sakiewki z pie-
niędzmi. Pozwoliło to trzem pannom na 
godne zamążpójście. Inna legenda mówi 
o tym, że Mikołaj pojawił się marynarzom 
pochwyconym przez sztorm u wybrzeży 
Lycji i doprowadził ich bezpiecznie do 
portu. A kiedy cesarz Konstantyn I Wielki 
skazał trzech młodzieńców z Miry na karę 
śmierci za jakieś wykroczenie, niepropor-
cjonalne do aż tak surowego wyroku, św. 
Mikołaj udał się osobiście do Konstanty-
nopola, by uprosić dla swoich wiernych 
ułaskawienie. Kiedy indziej miał swoją 
modlitwą uratować rybaków od niechyb-
nego utonięcia w czasie gwałtownej bu-
rzy. W czasie zarazy, jaka nawiedziła jego 
strony, usługiwał zarażonym z narażeniem 
własnego życia. O biskupie z Miry św. Mi-
kołaju wspomina Dante Alighieri w "Bo-
skiej komedii".                                   (EMB)

W piątkowe popołudnie, 7 listopada br. w SP im. Batalionów Chłopskich w Krzęcinie 
świętowano 50 lat istnienia tej placówki oświatowej i kolejną, trzecią już rocznicę posa-
dzenia Dębów Pamięci, a wszystko odbywało się w przededniu 96. rocznicy odzyskania 
niepodległości.

Kurier
Krzęciński
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Drodzy 
Czytelnicy!

Z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia 

serdeczne życzenia 
– niech Nowonarodzone Dziecię 

napełnia nasze życie 
nową nadzieją, miłością i radością. 

Oby zaczynający się 
Nowy Ro  k 2015 

był dla wszystkich Rokiem 
Pokoju i Bożego Błogosławieństwa. 

(Redakcja)

Dzień ten nam sam Pan Bóg sprawił,
Na nim światu się objawił;

Niechaj świat się dziś weseli, 
Bo z nim radość niebo dzieli.

Ciąg dalszy na str. 3

Ciąg dalszy na str. 2

50-lecie Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich

Św. Mikołaj w KrzęŚw. Mikołaj w Krzęciniecinie

SPZK razem z harcerzami z 77 dh 
im. AK Biedronka ZHP zorganizowało 
w Krzęcinie imprezę mikołajową. W sobo-
tę, 6 grudnia br. dzieci zostały zaproszone 
do Hali Sportowej SP, gdzie czekała na nie 
wielka niespodzianka. Komendant Podkra-
kowskiego Hufca phm. Jarosław Nowak 
i dh Paweł Poręba przygotowali wielkie 
dmuchane zabawki: była ścianka wspi-
naczkowa, dmuchane boisko piłkarskie 
i wspaniały dmuchany dom dla wszelkich 
zabaw, tańców i podskoków. Na przyjście 
św. Mikołaja razem z dziećmi i ich rodzica-

mi oczekiwali także zaproszeni goście: Na 
przygotowanej przez SPZK liście zaproszo-
nych były 42 osoby, były to osoby niepeł-
nosprawne, ciężko chore i wszyscy krzę-
cińscy Seniorzy liczący lat 86+. Wszystkich 
tych, którzy ze względu na stan zdrowia 
nie mogli przyjść na sobotnią imprezę św. 
Mikołaj z orszakiem odwiedzał wcześniej, 
od czwartku do soboty. Na zakończenie so-
botniej imprezy św. Mikołaj, po wręczeniu 
paczek dzieciom, harcerzom i zaproszo-
nym gościom, wziął udział razem z dziećmi 
w wesołej zabawie.                           (EMB)

Dzięki staraniom Zarządu Kół-
ka Rolniczego powstała w Krzęci-
nie Świetlica Wiejska. Mieści się ona 
w budynku „Kasy Stefczyka”, w po-
mieszczeniach po nieczynnej aptece. 
Zajęcia odbywają się 4 razy w tygo-
dniu: w środę, piątek, sobotę i niedzielę 
w godz.17–21. W przyszłości chcemy 
przekazać funkcjonowanie świetlicy do 
Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, 
kompetentnej instytucji Gminnej. Dzię-
kuję wszystkim, którzy pomagali przy 

Świetlica Wiejska



W imieniu własnym i seniorów obdarowanych 
słodkościami przez Mikołaja zorganizowanego przez 
SPZK składamy serdeczne podziękowanie na ręce 
pani Prezes Halinki Jaskiernej za pomysł i zaanga-
żowanie. Bo dla nas starszych nie paczka, lecz same 
odwiedziny nas w domach czy zaproszenie do hali 
sportowej, jak i sama rozmowa – wspomnienie daw-
nych czasów to jest dużo. Poczuliśmy się ważni, do-
cenieni, no i przede wszystkim nie zepchnięci na bok 
(zapomniani). Jeszcze raz dziękujemy wszystkim 
zaangażowanym w to przedsięwzięcie i życzymy 
Stowarzyszeniu dużo pomyślności w realizowaniu 
zaplanowanych działań, a członkom dużo zdrowia, 
szczęścia i wytrwałości w pracy społecznej na rzecz 
społeczności krzęcińskiej. Wesołych Świąt! Włady-
sława Żmuda, Anna Waś, Mieczysław Pałac, Stani-
sław Lelek, Dorota Kowalczyk i Justynka Wyroba.
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�  W budynku Kasy Stefczyka, dzięki staraniom KR zo-
stała otwarta Świetlica Wiejska. Sołectwo dziękuję 
Zarządowi KR za realizację statutowej działalności tj. 
dbałość o rozpowszechnianie kultury na wsi. Mam na-
dzieję, że Świetlica będzie zarówno miejscem spotkań/
zebrań naszych lokalnych organizacji: Rady Sołeckiej, 
SPZK, KGW, RKS Iskra, OSP jak i miejscem na orga-
nizację spotkań ze znanymi osobami życia kulturalnego 
naszej Gminy i Powiatu, co pozwoli pogłębić integrację 
mieszkańców.

�  Przejście dla pieszych! Na drodze powiatowej nr 2171K 
przy kościele powstało pierwsze oznakowane przejście 
dla pieszych. Cała procedura załatwiania wniosku Sołec-

twa Krzęcin w Zarządzie Dróg Powiatu Krakowskiego 
trwała prawie rok. Oznakowanie przejścia przy tak du-
żym natężeniu ruchu pieszych w tym miejscu zapobie-
gnie wypadkom. Już w chwili obecnej jest zauważalna 
pozytywna reakcja kierowców, którzy zmniejszają pręd-
kość ze względu na wykonane oznakowanie. 

�  Szanujmy wiaty przystankowe MPK! Nie należy nakle-
jać ogłoszeń reklam itp. na wiatach. W chwili obecnej 
zostały zamontowane na wiatach tzw. kieszenie z rozkła-
dami jazdy, jak również szyldy z nazwą przystanku. Jest 
to sfi nansowane przez Gminę z naszych podatków, dla-
tego szanujmy wszyscy nasz wspólny majątek gminny. 

Pozdrawiam Sołtys Antoni Bylica

Szanownym mieszkańcom Krzęcina, Grabia i Polanki Hallera dziękuję bardzo za tak licznie oddane głosy na moją 
kandydaturę na radnego Rady Miejskiej w Skawinie oraz za poparcie mojego programu wyborczego. Zdobyte zaufanie 
u Wyborców zobowiązuje mnie do realizacji zadań samorządowych w naszych miejscowościach i w całej Gminie. 

Z poważaniem – Antoni Bylica

Aktualności Sołtysa

SPZK zaprasza na Bal Sylwestrowy w Remizie w Krzęcinie. Gra zespół 
BLACK & WHITE. Koszt 250 zł od pary. W cenie biletu wstępu: 2 dania 
gorące + zimna płyta, napoje, kawa, herbata, ciasta, kieliszek szampana. 

Bilety do nabycia u p. Teresy Sotwin, tel.: 607 032 391

Sylwester 2014

organizacji Świetlicy – mówił Prezes 
KR podczas otwarcia Świetlicy10 listo-
pada br.

Na wyposażenie Świetlicy KR po-
zyskało środki unijne brutto ok. 28tys. 
zł. W pozyskaniu funduszy wspomaga-
ło LGD „Blisko Krakowa” O/Skawina. 
Świetlica składa się z trzech pomiesz-
czeń: sali telewizyjnej, sali zebrań, sali 
gier i zabaw oraz zaplecza kuchennego. 

Główne składniki wyposażenia to: 50 
stołków, 15 stolików, 2 szafy, telewizor 
55 cali, rzutnik multimedialny z ekra-
nem, kuchenka elektryczna, lodówka, 
ekspres do kawy, czajnik elektryczny. 
W sali gier i zabaw znajdują się cieka-
we gry stolikowe: Monopol, Eurobiz-
nes, scrabble, szachy, warcaby, karty 
itp. Są to gry, w które mogą grać całe 
rodziny. Wielką popularnością cieszy 
się gra zręcznościowa piłkarzyki oraz 
rzutki do elektronicznej tarczy darts. 
W miarę zainteresowania mieszkańców 

Świetlicą wyposażenie będzie uzupeł-
niane. Serdecznie zapraszamy do od-
wiedzin dzieci, młodzież oraz osoby 
dorosłe. Zapewniamy, że spędzicie czas 
w miłej atmosferze. 

(Danuta Stańdo) 

Świetlica Wiejska

Podziękowania

Ciąg dalszy ze str. 1



Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. 
w kościele parafi alnym pw. Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny w Krzęcinie, 
którą koncelebrowali: ks. proboszcz Zdzi-
sław Budek, ks. Józef Chodurek (obecny 
katecheta), ks. Antoni Wróblewski (absol-
went SP w Krzęcinie) i ks. Wiesław Popie-
larczyk (nauczyciel religii w roku szkol-
nym 1991/1992). 

Po przejściu z kościoła na plac przed 
„Dębami Pamięci”, organizacje działa-
jące na terenie Krzęcina złożyły kwiaty 
i zapaliły znicze przed tablicami upamięt-
niającymi dwóch bohaterów walczących 
w obronie naszej Ojczyzny – gen. bro-
ni Stanisława Hallera i kapitana Feliksa 
Grabskiego. Wartę honorową przed pa-
miątkowymi tablicami trzymali żołnierze 
z 5 batalionu dowodzenia im. gen. Stani-
sława Hallera z Rząski koło Krakowa. Or-
kiestra Dęta „Strażak” OSP w Krzęcinie 
odegrała wiązankę pieśni patriotycznych. 

Następnie wszyscy zebrani udali się 
na dalszą część uroczystości do sali gim-
nastycznej. Dyrektor Zespołu Szkolno–
Przedszkolnego w Krzęcinie, Anna Kawa-
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W dniach 1 i 2 listopada br. 
podczas  kwesty na rzecz odnowy 
starych, XIX wiecznych kapliczek 
znajdujących się na cmentarzu 
parafi alnym w Krzęcinie dzięki 
szczodrości ofi arodawców zebra-
no 6069,05 zł + 7 euro. Pieniądze 
zostały wpłacone na specjalne sub-
konto, z wiosną odbędzie się remont 
kolejnego pomnika. Wszystkim 
biorącym udział w Kweście składa-
my serdeczne Bóg zapłać. 

(Zarząd SPZK)

V Kwesta SPZK 
– sprawozdanie

Ciąg dalszy ze str. 1

50-lecie Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich50-lecie Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich
ler przywitała zaproszonych gości, m.in. 
Małopolskiego Kuratora Oświaty – Alek-
sandra Palczewskiego, Stanisława Żaka 
i Pawła Kolasę – zastępców burmistrza, 
byłych dyrektorów, byłych i obecnych 
nauczycieli i pracowników oraz absolwen-
tów Szkoły. Po powitaniu zaprosiła „na 
wycieczkę do krainy historii Szkoły”. Ru-
szył wehikuł czasu i zebrani przenieśli się 
do średniowiecznego Kra-
kowa w czasy panowania 
księcia Bolesława Wsty-
dliwego, gdyż już wtedy 
były wzmianki o miej-
scowości Krzęcin. Ze 
średniowiecznej rzeczy-
wistości wehikuł pomknął 
do czasów współczesnych 
– w wiek XX i XXI. Opo-
wieść o historii szkoły 
przeplatana była śpiewa-
mi i tańcami. Kolejnym etapem wehikułu 
czasu była wędrówka przez historię Polski 
i oddanie czci tym wszystkim, którzy wal-
czyli i ginęli za naszą wolność, a szcze-
gólnie dwóm polskim ofi cerom, którzy 
związani byli z naszą miejscowością. Hołd 

został oddany także 
żołnierzom Batalionów 
Chłopskich oraz żołnie-
rzom Armii Krajowej 
z batalionu Biedronka, 
którego imię w ubie-
głym roku przyjęła 
szkolna drużyna har-
cerska. Zwieńczeniem 
uroczystości było wrę-
czenie przez Panią Dy-
rektor pamiątkowych 

Rodowód Szkoły Podstawowej 
w Krzęcinie sięga 1598 r., kiedy to funk-
cjonowała ona jako szkoła parafi alna. 
Postawienie budynku szkolnego leżało 
wtedy w gestii parafi an. Celem szkółki 
parafi alnej było wychowanie chłopców 
dla potrzeb kościelnych. W okresie od 
XVI do XVIII wieku wizytujący Szkołę 
często zwracali się do gromady wiejskiej 
z zaleceniem wybudowania nowego bu-
dynku, gdyż budulcem było drewno z gli-
ną i szkolne budynki szybko murszały. 
Fundusze potrzebne do budowy zbierano 
zazwyczaj drogą składek. Obecny budy-
nek, zbudowany 50 lat temu, jest już bar-
dzo solidny, murowany i powinien jesz-

cze służyć dziewczętom i chłopcom co 
najmniej przez kolejne kilkadziesiąt lat. 

Wiele zmieniło się w ciągu ostatnich 
50 lat. Na rozpoczęciu jubileuszowych 
uroczystości w kościele NNMP ks. A. 
Wróblewski w homilii wspominał swoje 
szkolne czasy, kiedy to za drobne prze-
winienia nauczycielka w Krzęcinie biła 
uczniów kijem od miotły. Na zakończenie 
jubileuszowych uroczystości, odbywa-
jących się w pięknej szkolnej hali spor-
towej, Prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci Roman Ficek przypomniał zebra-
nym, że właśnie mija 25-lat od przyjęcia 
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Kon-
wencji o Prawach Dziecka, dokumentu 

obowiązującego niemal we wszystkich 
państwach świata. Uchwalenie Konwen-
cji jest jednym z ważniejszych osiągnięć 
Polski w dziedzinie ochrony praw dziec-
ka. W roku 1978 Polska zaproponowała 
Komisji Praw Człowieka ONZ uchwale-
nie tego typu konwencji i przedstawiła jej 
projekt. Na podstawie Konwencji z 1989 
r. powołano do życia organ nadzorują-
cy jej realizację przez państwa, które ją 
ratyfi kowały – Komitet Praw Dziecka. 
Wśród 54 artykułów wymienione jest 
m.in. prawo dziecka do nauki (bezpłat-
nej i obowiązkowej w zakresie szkoły 
podstawowej), prawo do wolności, god-
ności, szacunku, nietykalności osobistej, 
prawo do wolności od przemocy fi zycz-
nej lub psychicznej. 

(SPZK)

Obyczaje się zmieniają

odznak „Przyjaciel szkoły” w postaci tarcz 
szkolnych, które otrzymali m.in. zastępcy 
burmistrza, dyrektorzy pracujący w szko-
le od 1971 r., osoby, instytucje i sponso-
rzy wspierający Szkołę. Wzruszające były 
wspomnienia absolwentów pierwszego 
rocznika 1963/1964 i byłych dyrektorów. 
Na ręce Pani Dyrektor wpłynęły podzięko-
wania za wspaniałą uroczystość i życzenia 
owocnej dalszej pracy dla wszystkich pra-
cowników Szkoły.        (Beata Nowalska)



Zapraszamy wszystkich czytelników Kuriera Krzęcińskiego do wędrówki wirtualnej czyli odwiedzenia strony

www.stowarzyszeniekrzecin.pl
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•  Grudniowa eko-prognoza: „Dzisiaj i jutro na obszarze zamieszka-
nia zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10 przekracza normy. 
Nie należy przebywać na otwartym powietrzu zbyt długo. Dotyczy 
to zwłaszcza kobiet w ciąży, dzieci i osób starszych oraz chorych na 
astmę, choroby alergiczne skóry, oczu i choroby krążenia.” 

(www.malopolska.pl/powietrze)
•  Oszczędności sprytnego gospodarza: dostał za darmo lakierowa-

ne framugi okienne, są drewniane, to je porąbie i spali w piecu, 
dołoży trochę taniutkiego węgla i będzie ciepło w domu. A tym-
czasem z komina wylatuje ten trujący pył PM10 i PM25, dioksy-
ny z lakieru przenikają do ziemi w ogródku, żona dostaje zapa-

lenia płuc dwa razy w roku, potem pojawia się astma, dzieci nie 
wiadomo dlaczego takie mało odporne na przeziębienia i mają 
alergię, dziadek choruje na serce. Czy warto tak oszczędzać na 
własnym zdrowiu? Zaoszczędzone pieniądze zostaną wydane nie 
na dobry opał, ale na wizyty u lekarzy i specjalistów, zostaną 
przeznaczone na drogie leki. Nie przeliczam na złotówki cierpie-
nia najbliższych.  (eko-obywatel)

•  Idą Święta – a tu kłopoty w pracy, w domu nie lepiej. I jeszcze te ba-
zgroły i chamskie napisy na znakach drogowych, wiatach, płotach, 
ścianach – toż to okrucieństwo na każdym kroku. (gryz)

Czytelnic y piszą! • Czytelnic y piszą! • Czytelnic y piszą! • Czytelnic y piszą!

Jak zawsze o tym czasie przychodzi czas 
na podsumowanie minionego roku - nie ina-
czej jest ze sportem. Miniony rok nie można 
zaliczyć do szczególnie udanych naszego 
klubu, ponieważ każda z naszych drużyn ma 
swoje problemy, co odbija się na wynikach. 

Kadra pierwszego zespołu liczy na obec-
ną chwile 15 osób plus 4 juniorów (przez 
co juniorzy musieli grać w kilku meczach 
w 9 osób). Mimo to naszej młodzieży udało 
się awansować do II ekstra ligi juniorów star-
szych, co jest dużym osiągnięciem, ale także 
wielkim wyzwaniem. Dlatego zachęcamy 
wszystkie osoby z rocznika 96,97,98,99 do 
przyjścia na treningi i wsparcia swoich kole-
gów w osiągnięciu sukcesu. 

W drużynie seniorów przed sezonem na-
stąpiła zmiana trenera. Obecnym trenerem 
obu drużyn jest dr Leszek Gargula. Pierw-
sza runda dla nowego trenera nie była łatwa, 

Minimalny psi kojec to 2,50m x 2,50m, o ile buda 
stoi poza kojcem. Posiadanie kojca nie zwalnia wła-
ściciela z obowiązku puszczania psa luzem na ogro-
dzonym terenie lub w formie spaceru pod nadzorem 
właściciela.Mamy wybór - zabieramy na mroźną noc 
psa do domu/stajni - albo organizujemy mu naprawdę 
ciepłą budę. Jeżeli woda zamarzła, to nalewamy mu no-
wej, woda w misce jest potrzebna psu przez cały rok. 

Nasze zwierzęta świadczą o nas. W cichą, świę-
tą, wigilijną noc podzielmy się opłatkiem z naszymi 
zwierzętami. Zobaczmy przy okazji, czy nasz pies nie 
przymarzł do łańcucha. Wesołych Świąt i spokojnego 
sumienia. Życzenia od zwierzakiskawina<zwierzaki-
skawina@gmail.com>.

 (Grażyna Zebranowicz)
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Rok 2014 od 
strony sportowej

Miej serce dla psa – przyszła zima

ponieważ drużyna seniorów nie radzi sobie 
za dobrze w rozgrywkach A klasy i zajmuje 
dopiero 11 miejsce. Ale już teraz zawodnicy 
zapowiadają ciężką pracę w okresie przygoto-
wawczym i poprawę lokaty na koniec sezonu. 

Od niedawna w naszym klubie trenują 
także najmłodsi, dlatego zapraszamy do tre-
ningów dzieci (chłopców i dziewczęta) z rocz-
nika 2005 i młodszych do rozwijania swoich 
umiejętności sportowych.                       (MSz)


