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Zjawiło się nam dziś coś nowego, pokój na ten świat 
przynoszącego, który głosili i roznosili Anieli, Anieli, Anieli. 
Chwała bądź Bogu na wysokości, a ludziom pokój na tej 
niskości! Dziwna nowina, zrodziła Syna Maryja! 

Najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku składa Redakcja.

Drodzy Czytelnicy!   Nowy rok bieży

Zenon Michalski

***
Świeca śpiewa kolędę i płacze
opłatkowi głos się łamie
Dzieciątko właśnie zasnęło
w żłóbeczku na sianie

Choinkowe gwiazdki cicho szepczą
i mrugają wesoło do siebie – 
a anioły zupełnie umilkły
bo dzisiaj są w siódmym niebie

I tyle czułości w spojrzeniach
tyle nieziemskiej radości!
Dzieciątko słodko zasnęło – 
sam Bóg w naszym domu zagościł

Jak co roku Skawińskie Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt 
prowadzi akcję Pomóż zwierzętom przetrwać zimę. 

Jak możesz pomóc? Przede wszystkim zadbaj o własne zwie-
rzęta, nałóż świeżej słomy do budy, sprawdź, czy dach i ściany są 
szczelne. Dopasuj do rozmiarów psa wielkość budy i wejścia do niej. 
Buda zbyt obszerna, z szeroką „bramą” będzie trudna do ogrzania 
własnym ciepłem lokatora. Sprawdź długość łańcucha, jeśli nadal 
uważasz, że łańcuch jest niezbędnym elementem polskiego folk-

Pomóż zwierzętom przetrwać zimę

Krzęcińscy parafianie bardzo gościnnie, na własny koszt, 
przyjmowali latem pielgrzymów Światowych Dni Młodzieży 
rezygnując z dofi nansowania przewidzianego przez organizatorów. 
Z tej niewykorzystanej kwoty Parafi alny Komitet Organizacyjny 
ŚDM 2016 dofinansuje zakup sprzętu dla grupy muzycznej, 
która prowadzi w kościele cykliczne nabożeństwa wieczorne 
oraz przekazuje na ręce SPZK darowiznę w wysokości 1000zł 
z przeznaczeniem na doposażenie paczek mikołajowych dla osób 
niepełnosprawnych i ciężko chorych oraz wszystkich seniorów 84+. 
Składamy z serca płynące podziękowania dla wszystkich, którzy 
zrobili ten dobry uczynek.                                                        (mati)

Szczodre zakończenie Roku Miłosierdzia

Święty Mikołaj w Krzęcinie
Zaproszony przez SPZK już w sobotę, 3 grudnia, o godz. 16 

św. Mikołaj z orszakiem przybył do szkolnej sali gimnastycznej, 
gdzie spotkał się z krzęcińskim maluchami i ich rodzicami oraz 
z harcerzami i zuchami. Była wspólna zabawa, śpiewy, ogólna 
radość i….. oczywiście bardzo dużo prezentów oczekiwanych 
niecierpliwie przez dzieci. A w niedzielę „prawdziwy św. Mikołaj” 
odwiedzał w Krzęcinie w domach naszych sąsiadów ciężko chorych, 
niepełnosprawnych oraz wszystkich seniorów 84+, złożył wizytę 
w 42 domach.            (EMB)

W dniach 2-3 XII w Krzęcinie miał miejsce IV Biwak 
Mikołajkowy, wzięło w nim udział w sumie 84 harcerzy 
i zuchów z: 77DH Biedronka im.AK i 77GZ Leśne Robaczki 
z Krzęcina, 73DH Jastrząb im.AK z Gaja i DH Nieprzetartego 
Szlaku Radosne Bratki z Waganowic. W piątek pod okiem 
artystki p.Kingi Gadomskiej odbyły się warsztaty z decupage. 
Potem było świecowisko o tematyce mikołajkowej, a wieczorem 
seans fi lmowy. W sobotę rano odbyły się zajęcia programowe 
takie jak: sprawnościowe (rzut do celu, obieranie marchewek na 
czas), układanie ogniska, przekazywanie informacji alfabetem 
morse’a za pomocą chorągiewek, warsztat literacki, gra Tabu, 
kalambury dla zuchów oraz warsztaty plastyczne wyklejania 
bałwanka Mrozika- gotowe prace posłużyły do dekoracji szkolnej 
sali gimnastycznej, w której miało po południu nastąpić spotkanie 
ze św. Mikołajem. Biwak zakończył się apelem: harcerki Natalia 
Waga, Wioletta Kęska i harcerze Wojciech Góralczyk, Bartłomiej 
Ciernia zamknęli próbę i otrzymali stopień Harcerki Orlej 
i Harcerza Orlego, a wszyscy uczestnicy otrzymali mikołajkowe 
plakietki. Ostatnim punktem biwaku było radosne oczekiwanie 
na przybycie św.Mikołaja.                                                    (H.J)

Biwak Mikołajkowy
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Gmina Skawina na realizacje projektów z Budżetu Obywatelskiego 
w 2017 r. przeznaczyła 600 tys. zł. Startowało 12 projektów, wygrało 
6. W głosowaniu wzięło udział 11 412 mieszkańców. Oddano 11 227 
ważnych głosów, w tym poprzez Internet 807. Wśród wygranych 
projektów, każdy na sumę 100tys.zł jest nasz krzęciński projekt 
Remont drogi gminnej nr 601217K, nr dz. ew. 556 w Krzęcinie - 
Zelczyna – Krzęcin, otrzymał 1280 głosów. Pozostali zwycięzcy 

Budżet Obywatelski 2017 
– wyniki głosowania

to: Modernizacja i wyposażenie remizy dla potrzeb mieszkańców - 
Skawina – Korabniki (1831), Plac zabaw - Pozowice - Facimiech 
- Ochodza – Kopanka (1516), Wykonanie remontu nakładkowego 
drogi gminnej 601214K ul. Przemysłowa w Radziszowie (1357), 
Muszla koncertowa. Mobilne wyposażenie placu w urządzenia 
biesiadne, wyposażenie budynku domu ludowego w stoły, krzesła, 
klimatyzacja – Jaśkowice (1276) oraz za kwotę 90 tys. zł. Budowa 
boiska wielofunkcyjnego - Borek Szlachecki (910). Niewykorzystane 
10 tys. zł zasili BO następnego roku. Do przegranych należą: Remont 
wewnątrz budynku Domu Ludowego w Woli Radziszowskiej (849), 
Ogród Maryjny –Rzozów (729), Wydłużenie kursów linii do Ochodzy 
przez Borek Szlachecki i Zelczynę (263). Projekt Wykonanie nakładek 
asfaltowych na istniejących wielostanowiskowych parkingach -os.
Bukowskie (605), który dostał najwięcej głosów internetowych (160) 
znalazł się dopiero na miejscu 9, czytelnictwem Zaczytana Skawina 
- zakup nowości książkowych do Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Skawinie zainteresowanych było 406 mieszkańców, najmniejsze 
poparcie otrzymała sterylizacja kotów 300 MINUS –tylko 20 pkt. (u)

W piątek, 4.XI., przy SP w Krzęcinie, z inicjatywy 77.dh 
Biedronka im. AK ZHP, by upamiętnić bohaterskie życie Sybiraków 
posadzono Sosnę. Na metalowej tablicy na postumencie obok 
drzewa wyryto napis: „Zesłańcom Sybiru: Jeśli zapomnę o Nich, 
Ty Boże na niebie, zapomnij o mnie! Adam Mickiewicz”. Wśród 
zaproszonych gości znaleźli się: „rodzice chrzestni” sosny-pomnika: 
Aleksandra Szemioth (prezes Związku Sybiraków), Stanisław 
Libura (Sybirak), Piotr Ćwik (Wicewojewoda Małopolski), 
Paweł Kolasa (Burmistrz M. i G. Skawina) oraz przedstawiciele 
lokalnych instytucji i organizacji, dyrektorzy, nauczyciele placówek 
oświatowych i mieszkańcy.

Sosna Sybiraków rośnie teraz pomiędzy dwoma Dębami Pamięci: 
gen. Stanisława Hallera i kpt. Feliksa Grabskiego- polskich 
ofi cerów, którzy zginęli z rąk NKWD w 1940 r.

Niezwykle wymowny, podczas uroczystego aktu sadzenia sosny, 
był apel skierowany do polskich władz państwowych w formie listu 
otwartego w sprawie Sybiraków. Oto jego fragmenty:
[…] W tym liście, my harcerki i harcerze 77.dh Biedronka im. 
AK i zuchy 77.GZ ZHP oraz cała społeczność SP im. Batalionów 
Chłopskich w Krzęcinie, pragniemy zwrócić się do Was z gorącym 
apelem, którego sens dobitnie wyraża hasło: PRZYWRÓĆMY 
SYBIRAKOM OJCZYZNĘ  […] Zwracamy się  do polskich 
władz z gorącym apelem o przywrócenie niezbywalnych praw 
i przywilejów tym, którzy stracili wszystko - ojczyznę, dom […] 
- a mimo to przetrwali […]; dzisiaj borykają się z niedostatkiem 
materialnym, słabym zdrowiem, samotnością, […]. Zesłańcy, 
którzy przeżyli tamto piekło, to wojenne dzieci - dzisiaj babcie 
i dziadkowie. […].

Ten wyjątkowy dzień poświęcony był także zbliżającemu się 
Świętu Niepodległości, świętu zwycięstwa. Przypomniano o tym na 

……Uważałem na więźnia postawę i ruchy –
On postrzegł, że lud płacze patrząc na łańcuchy,
Wstrząsł nogą łańcuch na znak, że mu niezbyt ciężył,
A wtem zacięto konia – kibitka runęła –
On zdjął z głowy kapelusz, wstał i głos natężył,
I trzykroć krzyknął: „Jeszcze Polska nie zginęła!” 

Wpadli w tłum – ale długo ta ręka ku niebu,
Kapelusz czarny jako chorągiew pogrzebu,
Głowa, z której włos przemoc odarła bezwstydna,
Głowa niezawstydzona, dumna, z dala widna,
Co wszystkim swą niewinność i hańbę obwieszcza
I wystaje z czarnego tylu głów natłoku,
Jak z morza łeb delfi na, nawałnicy wieszcza.

Ta ręka i ta głowa zostały mi w oku
I zostaną w mej myśli – i w drodze żywota
Jak kompas pokażą mi, powiodą, gdzie cnota.
Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie,
Zapomnij o mnie… Adam Mickiewicza  Dziady cz.III 

Święto Niepodległości 
i Sosna Sybiraków

początku części artystycznej, która odbyła się już w hali sportowej. 
Niezwykle sugestywna scenografi a zanurzała przybyłych w aurze 
listopadowej zadumy nad narodową historią. Odbyła się celebracja 
zapalenia harcerskiego świeczkowiska, odezwał się harcerski chór, 
zabrzmiały nuty nostalgicznych pieśni. Pani Aleksandra Szemioth 
usiadła przy ognisku-świeczkowisku pośród zuchów i opowiedziała 
im swoją sybiracką historię. Prababciu, powiedz, jak przetrwałaś 
okrutną Syberię, gdzie przestrzenie takie, jak w westernach 
prerie? Jak to się stało, żeś ty ocalała, gdy tam leśna kraina cała 
w ogniu stała? pytała mała zuch słowami sybiraczki BarbaryTeresy 
Dominiczak.     (Zenon Michalski) 
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Kraków – to warto zobaczyć
Wycieczka szósta – Jaskinia Wierzchowska

W Polsce jes t  ok.2000 jaskiń.  Na 
początku Jury Krakowsko-Częstochowskiej, 
w odległości ok. 40 km od Krzęcina 
znajduje się Jaskinia Wierzchowska. Jest to 
największa podziemna forma krasowa na 
tym terenie, posiada trzy otwory wejściowe 
skierowane na płd.-zach., korytarze mają 
975 m długości, wewnątrz panuje stała 
temperatura ok. 8°C. Jaskinia ta była celem 
naszej wycieczki zorganizowanej przez 
SPZK w ramach projektu Kraków – to warto 
zobaczyć dofinansowanego z budżetu M. 
i G. Skawina. 

W sobotę ,  22 .X.  mimo kapryśne j 
pogody na wycieczkę wybrało się aż 89 
osób (seniorzy i dzieci z rodzicami). Było 
chłodno, ale nie padało. Dwa autobusy 
zawiozły nas na parking z placem zabaw 
w centrum wsi Wierzchowie k. Białego 

Kościoła, w gm. Wielka Wieś. Stamtąd, 
już pieszo malowniczą uliczką (po jednej 
s t ronie  domy,  po drugiej  wapienne 
skały) po 15 min. dotarliśmy do wylotu 
jaskini. Ze względu na tak dużą liczbę 
uczestników zwiedzanie samej jaskini 
zostało podzielone na dwa etapy: gdy 
jedna grupa wędrowała z przewodnikiem, 
to w tym czasie druga grupa zasiadała 
w groc ie  za  s to łami  i  za jada ła  s ię 
grillowanymi kiełbaskami. Jaskinia składa 
się z grot i korytarzy wydrążonych przez 
rzekę, my wędrujemy po jej korycie, czyli 
jakby do góry nogami-rzeka nad nami, 
gdyby płynęła, ale została tylko bardzo 
ciekawa rzeźba w wapieniu, oglądamy 
skamieliny amonitów i benonitów. Trasa 
jest oświetlona elektrycznie, panuje jednak 
półmrok, przydały się światła telefonów 

komórkowych, lecz brak latarek nie 
pozwala nam dokładnie oglądać pięknej 
szaty naciekowej pokrywającej ściany 
i stropy komór. Trasa turystyczna prowadzi 
krętym Przesmykiem Długim poprzez Salę 
z Kotłami i Hotelik do największej komory 
jaskiniowej - Sali Balowej i dalej do Sali 
Człowieka Pierwotnego, gdzie u sufitu 
wiszą nietoperze, naturalni mieszkańcy tej 
komory. Tutaj czekał na nas „żywy człowiek 
pierwotny Neolitosia”. Zachwycone dzieci 
zadawały jej pytania związane z życiem 
w prehistorycznych czasach. Podczas prac 
archeologicznych znaleziono w jaskini 
fragmenty naczyń, narzędzi, ślady po 
ogniskach. W namulisku natrafiono m.in. 
na kości niedźwiedzi jaskiniowych, hien 
oraz innych zwierząt występujących na tym 
obszarze w epoce lodowcowej. 

Wybraliśmy się również do znajdującej 
się w pobliżu urokliwej Doliny Kluczwody, 
przez którą przepływa kryształowej 
czystości strumyk z pstrągami. U wejścia do 
dolinki zostały zrekonstruowane stojące tu 
w latach 1815-1914 słupy graniczne Austrii, 
Rosji i Królestwa Polskiego. Obok herbów 
Habsburgów i Romanowów są wypisani 
wszyscy panujący w okresie zaborów. 
Bardzo ciekawy jest herb Królestwa 
Polskiego –na piersi dwugłowego orła 
znajduje się Orzeł Jagielloński.         (EMB)

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej wraz Klubem 
Seniora i 77 dh Biedronka im. AK ZHP w Krzęcinie kwestowali 
na odnowę zabytków na cmentarzu parafialnym w ostatnią 
niedzielę października oraz 1 listopada. Zebrano 8 372,82 zł i 2 
euro. Składamy wielkie podziękowania wszystkim darczyńcom, 
którzy przez dwa dni wrzucali datki do puszek, jak też 
wolontariuszom, dzięki którym sama zbiórka i jej promocja były 
możliwe. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na renowację 
kolejnych pomników.

Specjalne podziękowania składamy panu Stanisławowi 
Rościszewskiemu, Wiceprezesowi Ipsen Logistics Sp. z o.o.  
Morawica 339, Morawica k.Krakowa, za datek w wysokości 
4000 zł przelany na konto bankowe SPZK z przeznaczeniem 
na remont pomnika postawionego przez Antoniego Güntera 
karbowemu i ekonomowi.      (SPZK)

VII Kwesta - rozliczenie

25.XI. w ZSP w Krzęcinie 
obchodzono urodziny pluszowego 
misia. Na początku uroczystości 
Pani Dyrektor powitała zarówno 
dzieci jak i przyniesione przez 
nie misie. O historii tego pluszaka 
opowiedziała Pani Bibliotekarka. Uczniowie kl.III wystawili 
przedstawienie O Misiu Rozbójnisiu. A potem był misiowy 
bal, Rada Rodziców częstowała urodzinowym tortem 
z miodem uwielbianym przez wszystkie misie, zaśpiewano 
tradycyjne 100 lat. Na zakończenie zabawy dzieci robiły 
sobie pamiątkowe zdjęcie ze swoim misiem-przyjacielem.

(ZSP)

Światowy Dzień
 Pluszowego Misia 
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* Chorych nawiedzać, strapionych 
pocieszać. Prośba, aby ludzie byli 
czujni i dawali znać, bo dużo biedy 
jest we wsi, ludzi potrzebujących 
odezwania się do drugiego, odwie-
dzenia, pogadania. Często sąsiad 
nie zna sąsiada. Chodzi o to, żeby 
być czujnym i wrażliwym, komu 
potrzebna jest pomoc. I do kogo 
się zwrócić, aby zaradzić tej bie-
dzie. Może znajdzie się kilka osób, 

które znajdą czas, aby odwiedzić 
tych sąsiadów co są schorowani, 
nie wychodzą z domu, czują się sa-
motni –oni są po prostu spragnieni 
pobycia i porozmawiania z drugim 
człowiekiem.                         (cnsp)
* Porady co robić gdy za oknem 
czyha duży smog:
nie wstydzić się i na ulicy zakładać 
maseczkę antysmogową, po powro-
cie do domu przebierać się, aby nie 

chodzić po mieszkaniu w ubraniu, 
w którym się wróciło z miasta, sto-
sować w domu dobre oczyszczacze 
powietrza, nie uprawiać sportów 
na powietrzu (biegi, rower, gry), 
nie wychodzić z dziećmi na spacer, 
śledzić prognozy pogody- zapisać 
się do serwisu powiadamiającego 
(sms/mail) o stanie alarmowym.
(eko-obywatel) 
*Doświadczenie: w październi-

ku powiesiłam na oknie od strony 
zewnętrznej (od pola) białą moski-
tierę. Po dwóch miesiącach siatka 
zrobiła się szara, była pełna sadzy 
i śmierdziała dymem/spalinami 
z komina. Musiałam moskitierę 
wyprać, woda była czarna. I tak zo-
baczyłam na własne oczy pył PM10 
czyli jak brudne jest w Krzęcinie 
powietrze, którym codziennie w se-
zonie grzewczym oddychamy. (ela)
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Złomem drzewnym nie wolno palić 
w piecu, jest niebezpieczny ze względu na 
swój skład chemiczny. Najgroźniejsze są 
płoty, stolarka okienna i drzwiowa, pod-
kłady kolejowe - te elementy powinny 
zostać zutylizowane przez specjalistycz-
ne fi rmy. Także wyposażenie wnętrz nie 
jest czystym drewnem, jest ono nafasze-
rowane klejami, barwnikami, lakierami 
i lepiszczami przygotowanymi na bazie 
aldehydu, formaliny, fenolu i mocznika - 
substancji, z których każda sama w sobie 
jest dla człowieka bardzo niebezpieczna. 
Najmniej „trujące” są skrzynie i palety. 
drewniane. Spalanie złomu drzewnego 
w piecu domowym rodzi toksyczną mie-
szankę, która uwolniona w postaci dymu 
do środowiska jest rakotwórcza. Chemicz-
ny koktajl unosi się w powietrzu, którym 
oddychamy, a z czasem osiada np. na zja-
danych przez nas warzywach i owocach. 

Spalanie mebli w domu jest karalne - 
zużyte przedmioty należy poddać utyli-
zacji. Z każdych odpadów można zrobić 
płytę wiórową.               (wos)

loru. Umożliw psu pobieganie, poruszanie 
się przez parę godzin w ciągu doby. Taka 
rozgrzewka jest niezbędna przy nadchodzą-
cych mrozach. Kotu zapewnij możliwość 
minimum 40 minutowego pobytu w ogrza-
nym pomieszczeniu. Zapewnij zwierzętom 
dostęp do ciepłej wody, wszyscy ją pijemy 
przez okrągły rok. Podnieś kaloryczność je-
dzenia, zapomnij o ziemniakach z wczoraj-
szego obiadu. To jest do zrobienia w domu, 
w obejściu. 

A co możemy zrobić dla zwierząt 
w ośrodku adopcyjnym w Skawinie? Prze-
bywają w nim głównie psy, zagubione, 
porzucone, często chore i stare, z marny-
mi szansami na znalezienie domu. Młode 

pieski znajdują opiekunów, gorzej z psimi 
emerytami. Starsi ludzie powinni przygar-
niać starsze psy i koty. Unikną sprzątania 
po szczeniaku czy słodkich wygłupów ko-
ciej młodzieży. Starowinka pies czy kot są 
dozgonnie wdzięczne i potrafi ą tę wdzięcz-
ność okazać. Osoby starsze często narzekają 
na samotność. Oczywiście pies nie zastąpi 
bliskiego człowieka, ale łeb oparty o kolana 
opiekuna, psie oczy przepełnione miłością 
dowiodą, że zawsze jest kogo kochać i jest 
komu być niezbędnym do życia. Może ktoś 
z Czytelników zapewni ciepły kąt starszemu 
zwierzakowi, choćby tylko na zimę? Nasze 
kojce nie są ogrzewane, a „ciepły domek” 
ufundowany przez wspaniałe małżeństwo 
Karolinę i Edmonda ze Szwajcarii z myślą 
o ogrzewanym pomieszczeniu dla starych 
i chorych psów zaanektowały koty, bez-
myślnie wrzucane przez bezmyślnych ludzi 
na teren ośrodka. Nawet szpitalik im. Kota 
Fafułka, dar Beaty i Andrzeja przestał peł-
nić swoją funkcję, bo jest wykorzystywany 
jako przechowalnia dla najbardziej potrze-
bujących zwierząt, po operacjach, ciężko 
chorych.

Zwierzęta w zimie potrzebują dużo ru-
chu, spacerów, biegania. Stąd apel do wo-
lontariuszy- razem wyprowadzimy więcej 
psów, zgłaszajcie się do nas, choćby tylko 
w okresie ferii czy świąt. Każda pomoc jest 
potrzebna. Prosimy jak co roku o zbiórkę 
karmy dla kotów i psów, zbiórkę akcesoriów 
np. smyczy, obroży, misek, garnków, trans-
porterków dla kotów, ciepłych materiałów 
do okrycia bud, słomy w balach, środków 
czystości i odkażających, wiader i nawet 

łopaty. Jak widać, potrzeby są ogromne, 
każdy, kto chce pomóc znajdzie stosowną 
i możliwą dla siebie formę. 

Mieszkańcom Krzęcina życzymy rado-
snych Świąt Bożego Narodzenia, obfi tują-
cych nie tylko w łaski, ale i w spełnienia 
dobrych uczynków na rzecz bliźnich, zwie-
rząt, przyrody i wszystkiego, co jest dziełem 
Bożym. Do Siego Roku !                 (gryzia)

Pomóż zwierzętom przetrwać zimę Spalaniu śmieci 
meblowych mówimy 
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