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Drodzy Czytelnicy!
Zdrowych i Wesołych Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja
Alleluja! Biją dzwony,
głosząc w świata wszystkie strony,
że zmartwychwstał Pan.
Alleluja, alleluja, alleluja!
Biją długo i radośnie,
że aż w piersiach serce rośnie,
tryumf prawdzie dan.
Alleluja, alleluja, alleluja!

Jak powstawał Klub Seniora w Krzęcinie
Polskie społeczeństwo się starzeje, 15% całej populacji to są
osoby starsze. W 2015r. SPZK do uczestniczenia w projekcie
Kraków – miasto ciekawe zaprosiło seniorów - tych mieszkańców Krzęcina, którzy będąc już na emeryturze opiekują się swoimi wnukami i zupełnie nie mają czasu dla siebie. Zaplanowano
kilka wycieczek, aby w znanym sobie od lat Krakowie zobaczyć
coś nowego i innego, miało być interesująco i nie męcząco. Na
kolejne wycieczki zgłaszało się coraz więcej chętnych, dziadkowie zabierali ze sobą wnuki.
W Krakowie zwiedziliśmy Muzeum Podziemie Rynku i wystawę Pielgrzymek Papieskich w Kurii Krakowskiej, podziwialiśmy przepiękny witraż Boga Ojca w bazylice OO. Franciszkanów, stanęliśmy w zadumie przy tablicy poświęconej pamięci
wielkiego głodu na Ukrainie w trzydziestych latach zeszłego
wieku, zachwycaliśmy się Muzeum Collegium Maius, był też
spacer meleksem po Starym Mieście oraz rejs tramwajem wodnym z Krakowa do Tyńca. Zwiedzano również Skawinę: Muzeum Regionalne, Pałacyk Sokół, Rynek, Ratusz, kościół św.
Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, kościółek, cmentarz paraﬁalny oraz Muzeum Tow. Pamięci gen. Józefa Hallera i Hallerczyków w Jurczycach. Seniorom bardzo spodobał się taki sposób
spędzania czasu. My Krzęcinianie mieszkamy w bardzo interesującym miejscu i zarówno wielki Kraków jak i mała Skawina są
miastami, które warto zwiedzać. Już poza projektem zorganizowano wycieczkę do Lanckorony, gdzie zapoznano się z losami
Konfederatów Barskich i do Wadowic z przeciekawym muzeum
Dom Rodzinny Św. Jana Pawła II. W sierpniu krzęcińscy seniorzy gościli grupę seniorów z Klubu Aktywnego Seniora Chłapowo z gminy Krzęcin. Seniorzy przekonali się, że warto wyjść
z domu, spotkać się i wspólnie spędzić czas. I tak powstał przy
SPZK Klubu Seniora.
(SPZK)

Otwarcie nowych pomieszczeń
dla Świetlicy Wiejskiej
Budynek Kasy Stefczyka zbudowany w latach trzydziestych
zeszłego wieku obecnie jest własnością Kółka Rolniczego. Pomieszczenia na parterze udostępnione zostały dla ośrodka zdrowia. Obok, również na parterze od roku działała Świetlica Wiejska. Niecały rok temu, podczas przeprowadzanej przez władze
KR inwentaryzacji pomieszczeń na strychu śp. Halina Mizura
zażartowała: można by tutaj urządzić przestronną salę z zapleczem kuchenno-sanitarnym, byłoby to świetne miejsce na spotkania wszystkich naszych organizacji, zwłaszcza zimą, budynek jest
ogrzewany. I tak, dzięki staraniom Zarządu KR odbył się szybki,
intensywny remont i z końcem karnawału 2016, w tłusty czwartek, nastąpiło uroczyste otwarcie nowych pomieszczeń w Kasie
Stefczyka przeznaczonych dla Świetlicy Wiejskiej. Przyszło bardzo dużo zaproszonych gości, jak każe obyczaj stoły były suto
zastawione w pączki lekkie jak puch, przepyszny chrust, rozmaite kanapki, smakowite śledzie i napoje różnych rodzajów. Ksiądz
Krzysztof poświęcił obiekt, po krótkim przemówieniu Prezesa
KR i podziękowaniach złożonych w imieniu całej społeczności
krzęcińskiej przez członkinię Rady Sołeckiej, wzniesiono toast
z życzeniami, zaśpiewano 100 lat. A potem odbył się koncert
polskich pieśni (Chopin, Moniuszko, Karłowicz) w wykonaniu
p. Konrada Szoty (tenor) i pani Magdaleny Kurek (akompaniament). Była również zaproszona TV Skawina, króciutkie nagranie oddające atmosferę tamtych chwil https://www.youtube.com/
watch?v=Bhgfk0v22uU&feature=youtu.be
(EMB)

Życzenia dla 100-letniej Jubilatki
Pani Elżbieta Jagocha 24 kwietnia kończy 100 lat! Jedynej znanej
nam Stuletniej Babci życzymy, aby w dobrym zdrowiu cieszyła się
jeszcze niejedną wiosną, blaskiem słońca, zapachem kwiatów, śpiewem ptaków i widokiem tych, których kocha. Jak pisał Phil Bosmans
Kto się starzeje zachowując młode serce, ten wie jak należy przyjmować ze spokojem liczne małe i duże uciążliwości… zna sens życia.
Wie, jak krótkie i małe jest wszystko na tej ziemi, bo żyje nadzieją na
życie wieczne. Kochana Pani Elżbieto! proszę przyjąć najszczersze
gratulacje i wiele, wiele serdeczności od wszystkich członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej.
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Jasełka

W ostatnią niedzielę stycznia przedstawienie jasełkowe zgromadziło w hali
sportowej Szkoły wielu mieszkańców
Krzęcina, a także wielu znamienitych
Gości. Organizatorami tego Noworocznego Spotkania byli: SPZK, Dyrektor
ZSP oraz zuchy 77GZ LEŚNE ROBACZKI i harcerze 77 DH BIEDRONKA im. AK. Wypełnioną po brzegi
salę powitały: Prezes SPZK i Dyrektor
Szkoły, po czym rozpoczęły się jasełka,
w których występowali: harcerze, zuchy
i „zuszki” czyli przedszkolaki – w niedalekiej przyszłości mundurowe zuchy.

Efektowna dekoracja stwarzała wyjątkowy klimat, a wieczorny mrok za
oknami i teatralne reﬂektory wewnątrz
sali przydały atmosferze baśniowego
uroku. Gra świateł, śpiewanie najpiękniejszych polskich kolęd, fantastyczne
kostiumy (niektóre przygotowane przez
rodziców, inne pożyczone z Przedszkola Katolickiego w Skawinie i od Rady
Sołeckiej w Zelczynie), uduchowiona
gra Marii i sekundującego jej Józefa,
stadko „żywych”, beczących owieczek
(tę nagrodzoną rzęsistymi oklaskami
rolę zagrały w sposób cudownie natu-

Dzień Babci i Dziadka
Zapraszanie na uroczystość z okazji Święta Babci i Dziadka jest naszą szkolną tradycją. Wszyscy Goście oglądnęli piękny program przygotowany przez wnuczki i wnuków.
Na scenie kolejno pojawił się balet z Jeziora Łabędziego, krasnoludki i tancerze que(ke),
si que(ke) z przedszkola, uczniowie klas I-III wykonywali scenki do piosenek Zawsze
z Tobą chciałbym być, Zośka, Rudy się żeni, Taniec piratów, Bałkanica i My Słowianie. Starsi uczniowie śpiewali i grali na instrumentach. Dzieci zaśpiewały tradycyjne
100 lat i wręczyły ukochanym Babciom i Dziadkom własnoręcznie wykonane prezenty
w formie serc. Był również poczęstunek. Gościom towarzyszyły radość, uśmiech i łzy
wzruszenia. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i w uświetnienie
tej uroczystości.
(K.S,A.Z)

ralny najmłodsze dzieci), tańce górali
wokół rozpalonej watry, Trzej Mędrcy
ze Wschodu – wszystko razem złożyło
się na urzekające, bożonarodzeniowe
wydarzenie. Widownia żywo reagowała na to, co się działo na scenie, przerywając spektakl gorącymi brawami.
Wykonawcy zostali nagrodzeni nie
tylko gromkim aplauzem, lecz także
wzbogacili się o kwotę, która pozwoli
na zakup harcerskich bluz z polaru dla
zuchów. W drugiej części noworocznego spotkania odbyła się biesiada przy
degustacji domowych ciast, owoców,
zimnych i gorących napojów. Rodzicom
harcerzy, członkom SPZK i Klubu Seniora dziękujemy za wspaniałe wypieki,
a Wszystkim przybyłym na Noworoczne Spotkanie dziękujemy za obecność
i hojne datki.
W poniedziałek przedstawienie jasełkowe zostało powtórzone dla całej społeczności szkolnej. Gościem specjalnym
był ks. Łukasz Piórkowski, prowadzący
niedzielny program dla dzieci ZIARNO. Reportaż zdjęciowy na stronie http://77dhbiedronkaak.blogspot.com/ Galeria 2015/2016.
(H.J.)
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Wycieczka do Lanckorony i Wadowic
Ładna pogoda, piękna kolorowa jesień - Klub Seniora wyjeżdża na kolejną
wycieczkę: pierwszym punktem programu jest maleńkie miasteczko Lanckorona.
Tutaj na pochyłym ryneczku, otoczonym
domkami jak ze skansenu podzieliliśmy
się na dwie grupy: pierwsza grupa po wo-

dzą pani Prezes SPZK postanowiła zdobyć
górę z ruinami zamku, druga grupa w tym
czasie pod wodzą pani Vice-prezes wybrała się do muzeum, aby podziwiać chatę
regionalną oraz poznawać bogatą historię
miejscowości związaną z walkami Konfederatów Barskich. Były też zakupy pieczy-

wa w słynnej lanckorońskiej piekarni oraz
w kramach regionalnych. Drugim punktem
programu były Wadowice. Obowiązkowo
przechadzamy się po Rynku i delektujemy
się papieskimi kremówkami. Zwiedzamy
Wadowicką Górkę z klasztorem oo. Karmelitów i Sanktuarium św. Józefa z relikwiami św. Rafała Kalinowskiego i bł. Alfonsa
Marii Mazurka. To tutaj młody Karol Wojtyła chodził do spowiedzi, a już jako papież podarował świątyni Pierścień Rybaka.
Zwiedziliśmy również pięknie odnowioną
Bazylikę Oﬁarowania NMP, na plafonach
wymalowano wszystkie encykliki Jana
Pawła II. Specjalny czas był poświęcony
na zwiedzanie muzeum Dom Rodzinny
Ojca Świętego Jana Pawła II. Tyle pamiątek zostało tu zgromadzonych, tak piękna
jest ich nowoczesna ekspozycja, że z trudem podążaliśmy za przewodniczką, bo
każdy z nas chciał coś jeszcze zobaczyć,
a tu kolejna wycieczka czeka. 70 minut to
za mało na zwiedzanie, poradzono nam,
żeby po prostu co roku przyjeżdżać, aby
zobaczyć „coś jeszcze”.
(EMB)

Krzęciński św. Mikołaj
Zgodnie z tradycją Stowarzyszenie
Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej zaprasza co
roku św. Mikołaja do Krzęcina. W tym roku
oczekiwano na jego przybycie w sobotę 5
grudnia, w szkole podstawowej. W sali gimnastycznej zgromadziły się dzieci z rodzicami, harcerze z 77dh Biedronka im. AK oraz
zaproszeni przez Stowarzyszenie seniorzy
85+, mieszkańcy Krzęcina. Seniorów, którzy
ze względu na chorobę nie mogą wychodzić
z domu oraz wszystkie osoby (bez względu
na wiek) ciężko chore lub niepełnosprawne

Podziękowanie
W imieniu własnym oraz wszystkich
seniorów 85+ z Krzęcina chcę podziękować Zarządowi SPZK za kolejny raz obdarowanie nas paczkami mikołajowymi
oraz odwiedziny w naszych domach. Jest
to bardzo miły gest wobec nas, te kilka

św. Mikołaj z orszakiem aniołków odwiedzał już od piątku. Złożył ponad 40 wizyt.
Oczekując na pojawienie się św. Mikołaja dzieci bawiły się przy muzyce z harcerzami, a dorośli gawędząc ze sobą częstowali się przygotowanymi ciasteczkami, kawą
i herbatą. Wreszcie przyjechał św. Mikołaj,
niestety samochodem, bo tej zimy śniegu
brak. Były prezenty dla każdego, czyli dla
dzieci, harcerzy i zaproszonych seniorów.
Zabrakło wśród seniorów honorowego
członka Stowarzyszenia, pani Władysławy,

słów są dla nas bezcenne, czujemy się lepiej wiedząc, że jest jeszcze ktoś kto pamięta o starszych i za to dziękujemy – jest
to rzecz nieoceniona.
Jestem dumna też, że przy kolejnej
mojej hospitalizacji w szpitalu Galla
wspominana była grudniowa wizyta krzęcińskiego Mikołaja u pacjentów i personelu szpitalnego.

która ze względu na stan zdrowia przebywała w szpitalu. Dlatego po obdarowaniu zgromadzonych w szkole i po krótkiej z nimi
zabawie, korzystając z bezśnieżnego środka
lokomocji (czyt. samochodu) św. Mikołaj
udał się do Krakowa, do szpitala na ul. Galla. Jakież było wielkie zaskoczenie wszystkich przebywających na tym oddziale, gdy
późnym wieczorem w korytarzu szpitalnym
pojawił się św. Mikołaj. A miał w swoim
worku słodycze dla wszystkich chorych oraz
całego personelu medycznego. Radości było
co nie miara, gdyż św. Mikołaj z każdym
rozmawiał i dodawał otuchy tak potrzebnej
w chorobie. Załączamy zdjęcia na dowód,
że działo się to naprawdę i zgodnie z legendą o prawdziwym św. Mikołaju, biskupie
miasta Miry (Azja Mniejsza), który swoją
troską obdarzał potrzebujących na przełomie
III/IV wieku.
(EMB)
Podziękowanie chcę złożyć też na ręce
Prezesa KR w Krzęcinie, że nie zapominają o swoich członkach seniorach i co roku
przychodzą z wizytą.
Podziękowanie należy się też ks.Józefowi Chodurkowi za paczki, które otrzymaliśmy od niego. Niech Matka Boska ma
go w Swojej opiece i obdaruje zdrowiem.
Władysława Żmuda
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Co słychać u sportowców RKS Iskra?
Obecnie posiadamy tylko sekcje Piłki
Nożnej działającą w trzech grupach: Seniorzy 23 zawodników, Juniorzy Młodsi 16 zawodników, Żaczki 18 zawodników (chłopcy
i dziewczęta w jednej drużynie). Seniorzy
występują w „A” klasie krakowskiej, Juniorzy młodsi w II lidze juniorów młodszych
Kraków, Żaczki w swojej kategorii wiekowej.
Nie posiadamy własnej bazy sportowej,
jesteśmy jedynie dzierżawcą pełnowymiarowego boiska sportowego wraz z zapleczem sanitarnym, oprócz tego do treningów
korzystamy z małego boiska znajdującego
się przy szkole, ale przy tym boisku brakuje szatni i pomieszczeń na sprzęt sportowy.

Podczas treningów zawodnicy przebierają
się na głównym boisku i przebiegają ok. 1
km na boisko treningowe. Żadne z boisk nie
posiada kompletnego oświetlenia, co w okresie jesienno zimowym sprawia spory problem
w prowadzeniu treningów na odpowiednim
poziomie.
Główne działania Klubu skupiają się na
rozgrywaniu spotkań ligowych, ale od czasu do czasu organizujemy imprezy okolicznościowe tj. festyny lub turnieje piłkarskie
z okazji jubileuszy klubu, oprócz tego czasem wyjeżdżamy na turnieje do zaprzyjaźnionych klubów. W kolejnych latach chcemy stworzyć więcej grup młodzieżowych,

chcielibyśmy także otworzyć inne sekcje
takie jak siatkówka kobiet oraz sekcję biegową. Kolejnym planem jaki chcemy zrealizować w najbliższych latach jest awans do
klasy okręgowej przez seniorów. Ostatnim
celem jest stworzenie grupy Oldboys.
Od Gminy Skawina oczekujemy zbudowania na terenach należących do Gminy
pełnowymiarowego boiska wraz z pełnym
zapleczem sanitarnym (szatnia z natryskami, pomieszczenie na sprzęt treningowy,
pomieszczenie na sprzęt do przygotowywania boiska na mecze, sala do prowadzenia
treningów taktycznych), zrobienie oświetlenia na małym boisku, zbudowanie trybuny
dla publiczności przy dużym boisku oraz
parkingu przy całym kompleksie.
(mati)

Krzęcińskie ulice
Nazwano 37 ulic. Wybrane nazwy można podzielić na
cztery kategorie: patronów: św. Floriana, św. Mikołaja, św.
Stanisława, historyczne: Księcia Bolesława, Kalwaryjska,
Ostra Góra, Wodzieniec, Dąbrówki, Rokitowiec, Za Browarem, Zalas, Szczęsna, Podgórska, przyrodnicze: Akacjowa,
Lipowa, Jodłowa, Sosnowa, Wierzbowa, Leśna, Kwiatowa, Polna, Ogrodowa, Słoneczna, Wichrowe Wzgórze, inne: Boczna,
Brzegowa, Cicha, Działowa, Graniczna, Krótka, Prosta, Sąsiedzka, Spacerowa, Spokojna, Szkolna, Wspólna, Zgody.
Nie znalazły uznania wśród młodszych mieszkańców
(czyt. współczesnych decydentów) nazwy związane z przeszłością miejscowości takie jak: św. Kingi, Grzymisławy, ss.
Norbertanek, gen. Stanisława Hallera, kpt. Feliksa Grabskiego, Lamuzy, Osmolina, Skotnica, Strzyganiec, Żakowiec,
Grabówki, Pod Grabie, Zelczynki, Podgórze, Dziewięcior,
Sowieniec, Glinik, Zadawie, Łęki, Działy, Księży Staw, Długie Zagony, Lisiaki, Płatno, Pod Lipki, Przedmoczydło, Przy
Rowie, Gać, Komorowskie Stawki, Wierzbie, Piskórki, Zagumieniec, Kurzeniec, Skowronkowa. Nazwy te jak i dziadkowie,
dla których są one związane z ich młodością, muszą zostać
chwilowo odłożone ad akta, ale nie powinny być zapomniane.
Może pokolenie prawnuków zapragnie coś pozmieniać, może
powstaną nowe drogi i te archiwalne jak się wyrażano nazwy
zostaną wydostane z zapomnienia. Wszystkim przegłosowanym przypominamy na pociechę, że los lubi płatać ﬁgle, a fortuna kołem się toczy.
(EMB)

Zebranie Wiejskie
Na Zebranie Wiejskie w ostatnim dniu karnawału 9 lutego br.
przyszło bardzo dużo mieszkańców,
w programie było: zatwierdzenie
Planu Odnowy Miejscowości, przyjęcie nazw ulic, kanalizacja, komunikacja. Za stołem prezydialnym zasiedli: Burmistrz Paweł Kolasa, Przew.
Rady Miejskiej Witold Grabiec, Sołtys i Rada Sołecka oraz przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej.
POM przyjęto jednogłośnie,
procedura nazywania ulic wywołała wiele emocji, dyskusje były
burzliwe, zapał studził widok czterech mundurowych. W końcu podjęto uchwałę o przydzieleniu nazw
drodze powiatowej oraz wszystkim
drogom gminnym. Następnie Pan

Burmistrz zapewnił, że kanalizacja
do roku 2020 zostanie wykonana,
ale istniejący plan wymaga przeprojektowania, aby nie popełniać tych
błędów jakie zrobiono w wioskach
już skanalizowanych. Wniosek:
każdy mieszkaniec wsi powinien
zainteresować się nowymi planami,
ze względu na wskaźniki kosztowe
nie wszyscy zostaną podłączeni do
kanalizacji sieciowej.
Co z komunikacją? Mamy już 16
bezpośrednich kursów w tygodniu
do Krakowa autobusu 213 MPK,
niezadowolenie wywołuje dojazd
w sobotę i niedzielę, Sołtys przyjmował wnioski poprawkowe. Pytanie mieszkańca o transport busowy
zostało skwitowane stwierdzeniem,
że Gmina nie ma wpływu na jakość
pracy prywatnego przewoźnika.
Również interpelacja mieszkanki do
Straży Miejskiej dotycząca pętających się bezkarnie psów po centrum
wsi została załatwiona odmownie,
stwierdzeniem, że psy mają swoich
właścicieli, to niech ich pilnują.
(SPZK)

Czytelnic y piszą! • Czytelnic y piszą! • Czytelnic y piszą! • Czytelnic y piszą!
* Z okazji Świąt Wielkanocnych w Roku Miłosierdzia składam
gorące życzenia/prośbę: zamiast drogich wieńców pogrzebowych
podaruj zmarłemu jedną piękną różę, dekorując groby bliskich
zapal tylko jeden znicz, a zaoszczędzoną kwotę przeznacz na hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie - nr konta Bank Pekao S.A.
I O/Kraków 38 1240 1431 1111 0000 0976 3744
(Szczupaczyńska)

*Autorzy blogu podróżniczego Ruszaj w Drogę podróżując po
Małopolsce układają talię kart Małopolski Nieoczywistej, tzn. wyszukują miejsca, które warto odwiedzić i polecić innym. Królem
zostało Muzeum Dom Rodzinny Św. Jana Pawła II w Wadowicach,
waletem Kopalnia Soli w Bochni, zaś damami świątynie ze Szlaku
Architektury Drewnianej w Małopolsce. Gratulacje dla Kościoła
NNMP w Krzęcinie.
(Katarzyna)
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