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Drodzy Czytelnicy!

Ciąg dalszy na str. 3

Budżet partycypacyjny 
(obywatelski) to szczególny 
sposób decydowania o czę-
ści wydatków publicznych. 
Polega na tym, że władze 
lokalne oddają do dyspozycji 
mieszkańców część miejskie-
go budżetu. Dzięki temu każ-
dy z nas może bezpośrednio 
zgłaszać, a potem decydować 
w głosowaniu, na co te pienią-
dze zostaną wydane. 

Obywatelki i Obywate-
le – dorośli i młodzież od lat 

16-tu – po raz pierwszy mo-
żemy bezpośrednio uczest-
niczyć w podziale budżetu 
Miasta i Gminy Skawina 
głosując na projekty Budżetu 
Obywatelskiego. Realizacja 
danego projektu zależy tylko 
i wyłącznie od decyzji miesz-
kańców. Gorąco zachęcamy 
wszystkich uprawnionych do 
wzięcia udziału w tej formie 
demokracji uczestniczącej. 

(Redakcja)

Wiesława Gruszczyńska

Gmina Krzęcin taka cudna, nie ma drugiej, no bo gdzie!
Tu od stycznia aż do grudnia nie masz prawa nudzić się.

Mamy piękne okolice, pola łąki, jezior toń,
dobrych ludzi, błogą ciszę, zapach lasów, zieleń łąk.

Głowy nasze posiwiały, zdrowie już nie to,
ale życie wciąż kochamy i śpiewamy piosnkę tą:

Gmina Krzęcin taka cudna, Gmina Krzęcin na 102!
Gmina Krzęcin naszym domem, tu pozostać nam się chce.

Od 24 do 27 sierpnia seniorzy i seniorki z Klubu Aktywnego Seniora 
w Chłopowie zwiedzali piękną Małopolskę. Odwiedziliśmy Skawinę, 
Kraków, Wadowice, Kalwarię, Łagiewniki, Wieliczkę no i oczywiście 
Krzęcin w gm. Skawina. Zwiedzaliśmy i odwiedzaliśmy. 

Niezapomniane wrażenie zrobili na nas seniorzy Krzęcina z Ma-
łopolski. Przyjęto nas iście wyjątkowo. Na powitanie każdy uczestnik 
naszej wycieczki otrzymał czerwoną różę. Seniorzy nawiązali bliskie 
znajomości przy zwiedzaniu Krakowa i na gościnie w Krzęcinie. Był 
wspólny poczęstunek, śpiewy, tańce, występ przy kościele parafi alnym. 
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Hej od Szczecina jadę

Budowa altany rekreacyjnej w Krzęcinie czyli Budżet Obywatelski
Po raz pierwszy w 2015 r. Rada Miejska MiG 

Skawina przeznaczyła w postaci budżetu partycy-
pacyjnego 500 tys. zł. do rozdysponowania bez-
pośrednio przez samych mieszkańców. Swoje po-
mysły na zagospodarowanie tego funduszu mogły 
zgłaszać osiedla, szkoły, sołectwa. Samo Miasto 
zgłosiło 15 projektów na łączną kwotę ok. 1100 
tys. zł, zaś Sołectwa swoje 17 propozycji wyce-
niły na ponad 1150 tys. zł. Daje to kwotę prawie 
pięciokrotnie przewyższającą budżet obywatelski. 
Dlatego udział w głosowaniu na wybrany projekt 
wszystkich mieszkańców Krzęcina, którzy w dniu 
6 grudnia br. będą mieli ukończone 16 lat (i więcej 
też) jest bardzo ważny, aby to właśnie propozycja 
budowy krzęcińskiej altany rekreacyjnej przy re-
mizie dostała się na listę realizacji w 2016r. Nasza 
altana rekreacyjna wybudowana przy remizie za 
47600 zł będzie służyła do organizowania różnych 
imprez wszystkim mieszkańcom. Konkurencyjne 
projekty są tańsze i droższe, niektóre opiewają na-
wet na 100 tys. zł. I tutaj trzeba się zastanowić jak 
rozsądnie głosować na projekty budżetu obywatel-
skiego. Czy preferujemy więcej tańszych projektów 

czy tylko 5 najdroższych. Wybór realizacyjny zale-
ży tylko od liczby (sumy) zdobytych punktów przez 
dany projekt.

Jak wygląda procedura głosowania, które 
odbędzie się w dniach 29 listopada do 6 grudnia 
włącznie? Każdy obywatel otrzymuje kartę do gło-
sowania z wypisanymi w losowej kolejności pro-
pozycjami projektów, przy każdej pozycji znajduje 
się kratka do wpisania liczby punktów jakie chce-
my jej przydzielić. Każdy obywatel ma w sumie 
6 punktów: 3pkt. przeznacza na projekt naj-
bliższy sercu, 2pkt. na kolejny i 1pkt na jeszcze 
jeden projekt. Wygrywa ten projekt, który zbierze 
największą liczbę punktów z całej Gminy. W ten 
sposób każdy mieszkaniec Gminy może głosować 
na wybrane przez siebie z losowej listy trzy pro-
jekty. Aby głosowanie było prawidłowe kartę nale-
ży podpisać swoim imieniem, nazwiskiem, podać 
pesel i adres. Podpisanie karty nie grozi 
żadnymi niemiłymi konsekwen-
cjami, na pewno nie zostanie-
my umieszczeni w żadnej ko-
mercyjnej bazie danych.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej 
zwraca się z gorącą prośbą do wszystkich Krzęci-
nian, aby swoje 3 pkt. przydzielili na krzęcińską 
altanę rekreacyjną oraz namówili swoich krewnych 
i znajomych zamieszkałych na terenie całej Gminy, 
aby również głosowali na krzęciński projekt, każdy 
punkt się liczy (2 lub 1 też), chodzi o to, aby zająć 
jak najwyższą pozycję na liście rankingowej, czyli 
zebrać największą liczbę punktów. Z powodu ma-
łego funduszu obywatelskiego budżetu obywatel-
skiego praktycznie zostanie zrealizowanych tylko 
kilka projektów z 32 zgłoszonych. 
Prosimy, zróbmy wszystko, żeby jed-
nym z nich była krzęcińska altana 
rekreacyjna. 

             (SPZK)



z Włoch, z kraju sprzymierzonego z Niemcami. Pełną ekspresji rzeźbę 
w 1944 r. zaprojektowaną przez architekta Adolfa Szyszko-Bohusza 
postawiono w kościele św. Katarzyny, aby tu na Kazimierzu, z którego 
wywożono do Auschwitz Żydów, 
w miejscu pełnym beznadziei, 
tragicznie ogołoconym z miesz-
kańców, przypominać o świętej od 
spraw niemożliwych.

Ciało św. Rity nigdy nie spo-
częło pod ziemią. Nieuległe roz-
kładowi, pociemniałe i wyschnię-
te można oglądać przez ściany 
kryształowej trumny w Cascii. 
W jubileuszowym roku 2000 pod-
wieszona do helikoptera poleciała 
z Cascii do Watykanu. Modlił się 
przed nią Jan Paweł II, który miał 
ogromną cześć do świętej.
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Kraków – miasto ciekawe
Wycieczka trzecia – Rejs po Wiśle

W poniedziałek, 3 sierpnia odbyła się trze-
cia wycieczka z projektu Kraków-miasto cie-
kawe. Niektórzy seniorzy zabrali ze sobą wnu-
ki. Tym razem autobus podwiózł uczestników 
do Podgórza, na ul. Mostową. Stąd przeszli-
śmy zbudowaną w 2010 r. kładką Ojca Laetusa 
Bernatka (zakonnika, który na przełomie XIX 
i XX w. doprowadził do wybudowania budyn-

ków szpitala oo. Bonifratrów w Krakowie) 
na drugą stronę Wisły, gdzie przy Bulwarze 
Kurlandzkim przy barce Basia czekały na nas 
trzy zamówione wcześniej tramwaje wodne. 
Punktualnie o godz. 9:30 wyruszyliśmy w rejs 
do Tyńca. Na ten dzień zapowiadany był upał, 
ale bliskość wody sprawiła, że dwugodzinny 
rejs okazał się bardzo miły, a Kraków oglą-

dany z wody zupełnie inny; za klasztorem ss. 
Norbertanek dużo zieleni, drzew, w wodzie 
kaczki, rybitwy i mewy, z brzegu przyglądała 
nam się czapla biała/siwa. Zdziwienie wywo-
ływali wędkarze nabrzeżni, szyper stwierdził, 
że woda w Wiśle jest teraz o wiele czystsza. 
Wielką frajdą, zwłaszcza dla dzieci było poko-
nywanie śluzy na stopniu Kościuszko. Piękny 
jest widok skały wapiennej, na którym posado-
wione jest opactwo tynieckie, taki widok jest 
tylko możliwy, gdy podpłynie się w stronę 
ujścia Skawinki. 

Już na lądzie, na przystani w Tyńcu w Go-
spodzie pod Lutym Turem zjedliśmy lody dla 
ochłody i z nową energią pokonaliśmy schodki 
prowadzące do opactwa, gdzie zapoznaliśmy 
się z jego 1000 letnią historią, uczestniczyli-
śmy w południowej modlitwie mnichów, zwie-
dziliśmy muzeum Wielka Ruina oraz wystawę 
Gdzie bije serce pustyni? i… spotkaliśmy się 
z Ojcem Leonem, który m.in. wytłumaczył 
nam na czym polega dewiza św. Benedyk-
ta „Ora et labora” czyli Módl się i pracuj 
z uśmiechem, bez smutku w sercu. Był też czas 
wolny wykorzystany na odwiedzenie księgarni 
i sklepu z towarami benedyktyńskimi. Zado-
wolonych wycieczkowiczów zgodnie z umo-
wą o godz.14 autobus odwiózł do domu.

(EMB)

W kościele św.Katarzyny Aleksandryjskiej w Krakowie znajduje 
się największy ośrodek kultu św. Rity w Polsce. Na liturgii sprawo-
wanej ku czci świętej w jej wspomnienie, 22. dnia każdego miesiąca 
gromadzą się pątnicy z różami w ręku. 

Św. Rita żyła na przełomie XIV/XV w., była to zwyczajna kobieta 
– góralka, córka słuchająca rodziców, żona, matka dwóch synów, me-
diatorka między skłóconymi rodami, wdowa, zakonnica-augustianka. 
Jej życie pokazuje, że droga do świętości prowadzi przez nasze nor-
malne życie. Nie pamiętając zła innym, zwracała się do Boga słowami 
psalmu: „Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, któż się ostoi?”

Na jej kanonizacji w 1900r. w Rzymie była Polka – 18-letnia Ma-
ria Zembaczyńska i właśnie wtedy zdecydowała, że zostanie mnisz-
ką augustiańską. Dzięki niej w Krakowie zaczęto modlić się do św. 
Rity. Podczas okupacji hitlerowcy zakazali kultu polskich świętych 
Stanisława, Wojciecha, ale zgodzili się na kult św. Rity pochodzącej 

Św.Rita z Cascii, święta od spraw 
niemożliwych i przebaczania 
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Kraków – miasto ciekawe
Wycieczka czwarta – Wawel

Kontynuując projekt Kraków –miasto ciekawe, uczestnictwo mieszkańców Krzęcina 
w wydarzeniach kulturalnych Krakowa, projekt współfi nansowany z budżetu Gminy Ska-
wina w ramach konkursu Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, 
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej członkowie Stowarzyszenia 
Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej, seniorzy z wnukami wybrali się we wtorek 25 sierpnia na 
wycieczkę do Krakowa na Wzgórze Wawelskie. Spacer rozpoczęto od gotyckiego kościoła 
św. Katarzyny Aleksandryjskiej, gdzie kultywowany jest od czasów okupacji kult św. Rity, 
potem Skałka z Bazyliką św. Michała Archanioła – Sanktuarium Męczeństwa św. Stanisła-
wa, Krypta Zasłużonych i ołtarz Trzech Tysiącleci, następnie bulwarem Czerwieńskim na 
Wawel. Zwiedzano Katedrę, Groby Królewskie, Kryptę Srebrnych Dzwonów, Komnaty 
Królewskie. Wycieczkowiczów zapraszały również Apartamenty, Muzeum Katedralne, 
Dzwon Zygmunta, Wawel Zaginiony czy nowo otwarte Królewskie Ogrody. Po pokona-
niu (schodów) Smoczej Jamy z drugiej stronie Wisły kusił lot balonem nad Krakowem. 
Niestety deszcz zmusił wycieczkowiczów do szybszego powrotu autobusem do domu. 
Miłe było to, że w zwiedzaniu Wzgórza seniorom z Krzęcina Gmina Skawina towarzyszyli 
seniorzy z Gminy Krzęcin, którzy właśnie przyjechali do nas w odwiedziny. (EMB)

Spotkanie mieszkańców dwóch miejscowości o nazwie Krzęcin od-
dalonych od siebie o około 650 km było niezwykłym i bardzo sympa-
tycznym wydarzeniem. Miało ono miejsce w ostatnim tygodniu sierpnia, 
a było wynikiem wspólnych ustaleń i negocjacji trwających kilka mie-
sięcy. Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej zaan-
gażowali się w przygotowanie programu pobytu u nas 31 Krzęcinian 
z północnego zachodu, byli przewodnikami, a także wspólnie z Kołem 
Gospodyń Wiejskich i harcerzami 77 DH „BIEDRONKA” im. AK urzą-
dzili biesiadę, która miała miejsce w naszej szkole.

Późnym popołudniem poniedziałkowym w Skawinie w Domu Piel-
grzyma Gości powitali: Krystyna Michalska, Anna Zięcik, Teresa So-
twin, Halina Jaskierna i Marian Bylica. Podczas wieczornego spaceru 
pokazali przybyłym najciekawsze miejsca w Skawinie.

We wtorek od rana Goście razem z Seniorami z naszego Krzęcina 
wędrowali po Krakowie zaczynając wędrówkę od św. Rity na Smoku 
Wawelskim kończąc. Podczas wspólnej wędrówki zawiązały się miłe 
znajomości. Po Katedrze na Wawelu oprowadzał nas Dyrektor Archi-
wum Krakowskiej Kapituły Katedralnej ks. prof. dr hab. Jacek Urban, 
zaprzyjaźniony z nami od czasu obchodów Jubileuszowych 760-lecia 
Krzęcina. Obie grupy zwiedziły komnaty królewskie, a następnie udały 
się do Smoczej Jamy, gdzie po serdecznym pożegnaniu Seniorzy z na-
szego Krzęcina wrócili do domów, a Goście wyruszyli na dalsze zwie-

Seniorzy z Gminy Krzęcin 
z wizytą w Krzęcinie

dzanie Krakowa. Przejechali się melexem po Starym Mieście, zobaczyli 
Muzeum Collegium Maius i Galerię Sztuki Polskiej XIX w. w Sukien-
nicach. Wieczór spędzono w uroczej knajpce na Kazimierzu. Do Skawi-
ny wycieczkowicze z zachodnio-pomorskiego wrócili zmęczeni i pełni 
pozytywnych wrażeń.

W środę nasi Goście wędrowali Szlakiem Papieskim: Wadowice, 
Kalwaria, Łagiewniki wraz z Centrum Jana Pawła, które wywarło szcze-
gólne wrażenie, podobnie jak Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II 
w Wadowicach. Wieczorem powitaliśmy naszych przyjaciół w naszym 
kościele, a dokonali tego ks. Józef Chodurek w imieniu parafi i i p.Antonii 
Bylica w imieniu naszego sołectwa. Panie z Klubu Aktywnego Senio-
ra przebrane w piękne stroje zaśpiewały naszą i swoją pieśń o Krzęci-
nie Hej, od Krakowa (Szczecina) jadę, wspólnie zaśpiewaliśmy Barkę 
i w pięknym korowodzie z pieśnią ludową na ustach powędrowaliśmy do 
szkoły. Tutaj przywitali nas p.Dyrektor Anna Kawaler, harcerze z Wojt-
kiem Góralczykiem grającym na akordeonie na czele oraz dużą grupą Se-
niorów – wczorajszych wycieczkowiczów i Koło Gospodyń Wiejskich. 
Organizatorzy musieli postawić dodatkowy stolik na korytarzu, bo w sali 
przeznaczonej na biesiadowanie brakło miejsca. Nasi Krzęcinianie dopi-
sali obecnością i zapełnili salę po brzegi z czego wszyscy bardzo się cie-
szyli. Dziękujemy za tę życzliwą obecność, za przyniesione przepyszne 
domowe ciasta, za pomoc w przygotowaniu poczęstunku, w tym szcze-
gólnie p. Andrzejowi Zięcikowi i harcerzom za pracę i wspólny śpiew.

W trakcie spotkania było dużo śmiechu, radości, były rozmowy, 
piosenki i tańce. Padło wiele ciepłych słów pod adresem obu grup 

Ciąg dalszy na str. 4

Byrska i Halina Jaskierna poświęciły nam wiele cza-
su i uwagi, aby było wszystko „naj”. Tak też i było. 
Nasi seniorzy uhonorowali seniorów Krzęcińskich 
zapinką z logo naszego klubu i zaprosili z rewizytą 
w przyszłym roku. My w naszych strojach z napi-
sem „Gmina Krzęcin” i śpiewem przemaszerowa-
liśmy z mieszkańcami z placu przykościelnego do 
Szkoły Podstawowej, gdzie czekano na nas z mu-
zyką (grał akordeonista Wojtek) i zaśpiewaliśmy 
wspólnie piosenkę „Hej od Szczecina jadę...”. Klub 
Aktywnego Seniora w Chłopowie jest żywą reklamą 
naszej gminy. A popis śpiewu na dziedzińcu zamko-
wym Wawelu zgromadził wielu widzów i otrzyma-
liśmy brawa. Jako organizator wycieczki składam 
serdeczne podziękowanie dla wszystkich osób, które 
zaangażowały się w uświetnienie pobytu, asystowa-
nie w każdym dniu, pomoc organizacyjną i wielkie 
serce.             (Wiesława Gruszczyńska)

Ciąg dalszy ze str. 1

Hej od Szczecina jadę
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  Szły przez Krzęcin Zło i Brzydota. Zatrzymały się przed szkołą, 
zobaczyły szklaną wiatę przystankową. Zło wybiło kamieniem lewą 
szybę – Brzydota zachichotała: dzieci zobaczą jak łatwo się niszczy. 

Zło wybiło prawą szybę – Brzydota się ucieszyła: dorośli ponarzekają 
i tak pozostawią. I od tej pory, w każdą noc, Zło i Brzydota zasiadają 
z piwkiem w rozbitej wiacie. Mają władzę. (A.Fe)

Czytelnic y piszą! • Czytelnic y piszą! • Czytelnic y piszą! • Czytelnic y piszą!
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzęcinie 
bardzo dba o bezpieczeństwo swoich uczniów, 
zwłaszcza będących uczestnikami ruchu dro-
gowego. Zagrożenia dla naszych dzieci są 
duże, gdyż w Krzęcinie nie ma chodników, 
a kierowcy nie zawsze przestrzegają ograni-
czenia prędkości obowiązującego na terenie 
obszaru zabudowanego. 

Dzięki jednej z mam, p. Annie Marczyk 
zorganizowano w Szkole na początku wrze-
śnia spotkanie dotyczące zasad bezpiecznego 
poruszania się pieszego po szlakach komunika-
cyjnych oraz stosowania odpowiednich odbla-
sków, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, 
znacznie poprawiających bezpieczeństwo pie-
szego na drodze. Prelekcję na ten temat przy-

gotowali skawińscy policjanci. W spotkaniu 
uczestniczyli: p. Bogdan Bogdali – Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w Krakowie oraz p. Paweł Kolasa – Burmistrz 
MiG Skawina, którzy wraz z Dyrektor ZSP 
p. Anną Kawaler rozdali dzieciom kamizelki 
odblaskowe przekazane przez ARiMR w ra-
mach programu „Bezpieczeństwo dzieci wiej-
skich na drogach”. Uczniowie klas IIa oraz 
IIIb zaprezentowali krótki program, w którym 
śpiewali o znakach drogowych, sygnalizacji 
świetlnej i sposobie ostrożnego przechodzenia 
przez jezdnię. Na pytanie: Jak być lepiej wi-
docznym na drodze? każdy uczestnik spotkania 
zna już odpowiedź: nosząc odblaski!!!. 

(Anna Zima)

Odblaskowa szkoła

była tzw. sesją wyjazdową i miała miejsce 30 
września 2015 r. w Krzęcinie w sali remizy 
OSP. W pkt.4 porządku obrad znalazło się 
Omówienie spraw związanych z sołectwem 
Krzęcin. Do tej pory nie rozwiązanymi pro-
blemami wsi są: 
•  brak kanalizacji – istnieją tylko zatwierdzone 

plany budowy (niezbyt dobrze znane miesz-
kańcom), 

•  kompleks sportowy pozostający jedynie 
w planach, 

•  niezbyt dogodna komunikacja z Krakowem 
realizowana rzez MPK 213 i prywatne busy, 

•  nie wykonany przystanek autobusowy przy 
skrzyżowaniu drogi powiatowej K2171z 
dk44, 

•  brak chodników przy drodze powiatowej bie-
gnącej przez całą wieś, co wobec stale zwięk-
szającego się ruchu samochodowego staje się 
dużym zagrożeniem dla pieszych, zwłaszcza 
w okolicy szkoły i ośrodka zdrowia, 

•  brak funduszy na profesjonalne, programowe 
działanie świetlicy wiejskiej. Pełny zapis 
video sesji znajduje się pod adresem: 

https://www.youtube.com/
watch?t=32&v=xyQuqhJgeF0         (SPZK)

XI zwyczajna sesja 
Rady Miejskiej 

w Skawinie

Krzęcinian. Powstał też pomysł, aby podob-
ną grupą pojechać do Krzęcina nad Małą Iną 
w przyszłym roku podczas wakacji na ofi cjal-
ne zaproszenie wypowiedziane przez szefową 
Klubu Aktywnego Seniora p. Wiesławę Grusz-
czyńską. Gdyby nie panowie kierowcy, którym 
kończył się czas pracy, zabawa trwałaby pew-
nie do późnej nocy, choć i tak zakończyła się 
około 23. Pożegnaniom i uściskom nie było 
końca, wszyscy byli wzruszeni i zadowoleni 
ze wzajemnego spotkania. Życzyliśmy sobie: 
do miłego zobaczenia! (Halina Jaskierna)

Seniorzy z Gminy 
Krzęcin

z wizytą w Krzęcinie


