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Drodzy Czytelnicy!
Dzięki programowi Caritas Polska Rodzina Rodzinie http://
rodzinarodzinie.caritas.pl/ polskie rodziny obejmują
długoterminową opieką rodziny syryjskie w Aleppo w Syrii
i w Libanie. W okresie Bożenarodzeniowym darczyńcom
na skrzynki mailowe przesłano jako podziękowanie za
ofiarowaną pomoc kolędę syryjską.Do programu Rodzina
Rodzinie nadal można przystępować. Zachęcamy gorąco,
pomóżmy ludziom dotkniętym okrucieństwem wojny.
(Redakcja)

Kolęda syryjskich i polskich rodzin
Jezus malusieńki, leży wśród stajenki
Płacze z zimna, nie dała mu matusia sukienki
Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła
Którym dziecię owinąwszy, śpiewać mu zaczęła
Gdzieś na wschodzie wojna, ciemna to godzina
Nie ma domu ni nadziei syryjska rodzina
Płacze Pan Bóg mały, nad tym światem całym
Dziś w Aleppo, dziś w Mosulu zło już nie zna miary
Uciekają dzieci, z wojennej zamieci
Kto przeżyje, głowę skryje, w wielkim dziwnym świecie
Miłość niech nie zginie, rodzina rodzinie
Z polskiej wiary, z serca dary niesie w złej godzinie
Dłonie w dłonie weźmy, światło w ciemność nieśmy
Wiarę, miłość i nadzieję w naszych bliźnich wskrześmy
Bóg się dzisiaj rodzi, ludzi oswobodzi
Pokój w sercach, pokój w Syrii w ciemną noc przychodzi

Legenda o pierścieniu świętej Kingi
Gdy książę krakowski i sandomierski Bolesław poprosił króla Węgier i Chorwacji Belę IV z dynastii Arpadów o rękę jego
córki, Kunegundy, świątobliwa królewna zwróciła się do swego
ojca, aby w wianie nie dawano jej złota i kosztowności, ale kopalnię soli, którą chciała podarować swej przyszłej ojczyźnie.
Król Węgier uposażył córkę najbogatszą kopalnią soli Siedmiogrodu – Praid w Marmarosz. Kinga biorąc
ją w posiadanie, wrzuciła do szybu swój zaręczynowy pierścień,
zaś w drogę do kraju
swego męża zabrała
doświadczonych górników węgierskich.
W Polsce kazała im
szukać soli. Gdy ją
wreszcie znaleźli
w Bochni to, jak pisze
ksiądz Piotr Skarga:
W pierwszym bałwanie soli, który wykopano, pierścień się
on jej znalazł, który
ujrzawszy Kunegunda i poznawszy, dziękowała Panu Bogu,
który dziwy czyni tym,
którzy Go miłują.

Kraków – to warto zobaczyć
Wycieczka piąta – Bochnia
Ostatnią wycieczką organizowaną
przez SPZK w ramach dofinansowanego z budżetu M. i G. Skawina projektu
Kraków – to warto zobaczyć był wyjazd
10 XII.2016 r. do Bochni.
Bochnia (uzdrowisko) jest jedną z najstarszych miejscowości w Małopolsce.
Pierwszy szyb kopalni soli Cystersi wybudowali w 1251 r. Jako miasto została lokowana na prawie magdeburskim
w 1253 r. przez księcia Bolesława Wstydliwego. Największy rozkwit przeżywała
za panowania Kazimierza Wielkiego, jego
pomnik dłuta Walerego Gadomskiego

stoi na Rynku Bocheńskim. Przy Rynku,
w dawnym klasztorze dominikanów, mieści się Muzeum im. Stanisława Fischera,
w którym eksponowane są zbiory z zakresu: archeologii i historii Bochni, etnograﬁi oraz sztuki m.in. prace Teodora
Axentowicza, Olgi Boznańskiej, Juliana
Fałata, Jacka Malczewskiego, Tadeusza
Makowskiego, Włodzimierza Tetmajera,
Leona Wyczółkowskiego. W najstarszym
kościele bocheńskim Bazylice Kolegiackiej św.Mikołaja znajduje się neogotycka
kaplica św. Kingi z polichromią zaprojek-
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Aktualności
1.W efekcie starań Pana Sołtysa wycięto drzewa na cmentarzu
paraﬁalnym i po obu stronach ul. Kalwaryjskiej aż do skrzyżowania z drogą wojewódzką.
2.Zgodnie z Małopolską ustawą antysmogową od 1 lipca 2017 r.
można instalować tylko kotły spełniające wyznaczone normy,
jest także zakaz stosowania mułów i ﬂotów węglowych oraz
zakaz spalania drewna o wilgotności powyżej 20% (suszenie
przynajmniej 2 sezony).
3.W Gminie jest prowadzony ciągły nabór wniosków na wymianę pieców i kotłów węglowych oraz na systemy energii
odnawialnej (solary, fotovoltaika, pompa cieplna). Po 2022r.
będzie wolno palić węglem tylko w piecach zgodnych z ekoprojektem.

Sylwester 2016
Huczne przywitanie Nowego Roku to
tradycja, którą zapewne każdy z nas lubi
kultywować. Również w naszej miejscowości odbyła się wspaniała zabawa sylwestrowa zorganizowana przez Ochotniczą
Straż Pożarną w Krzęcinie, na którą zostali
zaproszeni mieszkańcy Krzęcina i okolicznych miejscowości. Cudowna atmosfera,
pięknie przystrojona sala, pyszne jedzenie oraz wesoła muzyka – czego można
chcieć więcej?!
Gdy o poranku 31 grudnia panie działające w Kole Gospodyń Wiejskich zaczęły
krzątać się po kuchni oraz wokół Remizy
OSP w Krzęcinie, już wiedzieliśmy, że
czeka nas wspaniała zabawa. Nie od dzisiaj wiadomo, że nikt nie gotuje tak wspaniale jak krzęcińskie gospodynie! Swoją
rolę w przygotowaniu miała też męska
część społeczności Krzęcina – nasi panowie pięknie przystroili salę, w której się
bawiliśmy.
Cały dzień przygotowań nie zepsuł jednak nikomu humoru. W doskonałej atmosferze koło godziny 19. rozpoczęliśmy
wspólną zabawę, do której zapraszał sam
Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej
w Krzęcinie. Ile było śmiechu, tańców,
śpiewów – wie tylko ten, kto bawił się
razem z nami! O wspaniałą atmosferę
dbał zespół muzyczny, który grając znane i lubiane piosenki podrywał do tańca
nawet najbardziej opornych tancerzy.
W przerwach między tańcami mogliśmy
posmakować smakołyków przygotowanych przez panie z KGW, które pomimo
zmęczenia z uśmiechem na twarzy serwowały nam kolejne dania. Było naprawdę
cudownie!
Dziękujemy serdecznie organizatorom:
działaczom OSP, paniom z KGW oraz
wszystkim, którzy przyczynili się do
zorganizowania tej wspaniałej imprezy!
Wspomnienia trwającej do białego rana
zabawy będą towarzyszyć nam cały naj(J.Sz.)
bliższy rok!

4.Rozpoczął działalność Skawiński Alarm Smogowy. Nadszedł
czas aby chroniąc swoją rodzinę zmienić zaniedbania wielu
lat i walczyć o oddychanie świeżym powietrzem https://www.
chceoddychac.pl/skawina
5.Rozpoczęła działanie skawińska infolinia antysmogowa
t. 12 2770167 – mieszkańcy mogą uzyskać informacje o aktualnym stężeniu szkodliwych substancji w powietrzu, jaki jest
wpływ smogu na zdrowie, a także o działaniach dotacyjnych
likwidujących smog.
6. Od 1 marca zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska na
wycięcie drzewa trzeba mieć zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Naruszenie zakazów [..]stanowi wykroczenie.

W projekcie Kraków – to warto zobaczyć zaplanowano oprócz wycieczek
również spotkania świetlicowe związane
tematycznie z wycieczkami do Krakowa.

(SPZK)

wybitne dzieła sztuki średniowiecznej
i nowożytnej, które powstały jako oprawa kultu Marii Matki Miłosierdzia, ukazujące m.in. Matkę Boską w płaszczu

Warsztaty Warsztaty Warsztaty
Pierwsze wycieczki z projektu poświęcone były zapoznaniu się z życiem
i twórczością jednego z największych
polskich malarzy Jana Matejki. Dlatego
mieliśmy warsztat poświęcony malarstwu–radość rysowania, kolorowania,
malowania, malarze nieprofesjonalni–
Warsztat przeprowadził nasz miejscowy
artysta pan Zenon Michalski. Uczestnicy po wysłuchaniu krótkiej prelekcji samodzielnie pod kierunkiem instruktora
tworzyli własne kolorowanki. Powstały
bardzo ciekawe prace, postanowiono
zrobić wystawę.
Podczas kolejnej wycieczki zwiedzaliśmy Muzeum Etnograﬁczne pełne m.in.
przepięknych rękodzieł. Uczestnicy zapragnęli wypróbować własnych sił i odbył się warsztat pod kierunkiem artystki
pani Kingi Gadomskiej. Wykonano interesujące prace techniką decoupage.
W lipcu byliśmy w Muzeum Narodowym w Krakowie na wystawie „Maria
Mater Misericordiae”. Zobaczyliśmy

opiekuńczym, modlącą się w intencji
ludzkości, karmiącą i tulącą małego Jezusa i opłakującą martwego Syna. Wiele
interesujących dzieł o podobnej tematyce, znajdujących się w centrum Krakowa, nie mogło zostać przeniesionych na
tę wystawę. Dlatego u nas w Krzęcinie
mieliśmy warsztaty poświęcone Wizerunkom Matki Boskiej. Uczestnicy
prezentowali swoje ulubione wizerunki
Matki Boskiej, potem oglądali album
z wystawy Maria Mater Misericordiae
i wybrali się na wirtualną wycieczkę
(w Wiejskiej Świetlicy mamy Internet)
Krakowskim Szlakiem Wizerunków Marii Matki Miłosierdzia. Podajemy link,
pod którym znajduje się mapa, wskazująca lokalizację i są zamieszczone podstawowe informacje o tych krakowskich
dziełach sztuki. http://mnk.pl/images/
upload/pliki/wystawy/Mapa_MBM.pdf.
Zachęcamy gorąco do zobaczenia tych
krakowskich skarbów via internet, albo
zrobienia wycieczki w realu. (EMB)

Podziękowanie

będąc w szpitalu cieszyła się kocykiem,
opowiadała, że „dostała od św. Mikołaja taki milutki kocyk”, wszystkim pielęgniarkom pokazywała z radością „taki
był miękutki” i radości jej dokładał
przez ostatni miesiąc życia.
Ja chciałam podziękować w imieniu
swoim i wszystkich obdarowanych za
te upominki i pamięć Stowarzyszenia,
a także Zarządowi Kółka Rolniczego za
pamięć o swoich członkach, a księdzu
Józefowi Chodurkowi za pamięć o starszych paraﬁanach.
(Władysława Żmuda)

Kochani nasi przyjaciele ze Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej.
Skończył się rok 2016, był pamiętny
jako dobry, bo dużo się działo. Było bardzo
dużo wycieczek, którzy nasi podziwiali,
wspaniałe wycieczki, których nie widzieli
dawno, bo dawno czegoś takiego nie było.
Chcę także wspomnieć i podziękować Stowarzyszeniu i św. Mikołajowi
za obdarowanie tyle osób 84+ latków,
którzy tak wspaniale wspominają, że
ktoś o nich pamięta. Śp. Gienia Zięcik
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Kraków – to warto zobaczyć
Wycieczka piąta – Bochnia

Ciąg dalszy ze str. 1
towaną przez Jana Matejkę, nawiązującą
do wystroju kościoła Mariackiego w Krakowie.
Niedaleko Plant Solnych znajduje się
Muzeum Motyli Arthropoda. W tym największym w Polsce muzeum owadów
oglądamy ponad 5 tysięcy pochodzących
z całego świata okazów motyli dziennych
i nocnych podzielonych według rodzin
i rodzajów. Jest tutaj bardzo kolorowo.
W XXI w. już nie wydobywa się soli
w Bochni. Stare wyrobiska stanowią
prawdziwy podziemny labirynt pod miastem, na powierzchni nieczynne szyby
zaznaczone są odremontowanymi wagonikami, które dawniej przewoziły sól.
Kopalnia soli obecnie pełni funkcje turystyczne oraz lecznicze, czynne są tylko
trzy szyby.
Szybem Campi, pod opieką przewod-

niczki, zjeżdżamy na dół. Temperatura
w kopalni stale wynosi ok.14°C, tzn. jest
taka sama jak dzisiaj na powierzchni,
wilgotność powietrza 70%. Czas zwiedzania naszej trasy turystycznej wynosi
ok. 3godz. Pokonujemy część trasy pieszo, jest bardzo dużo schodów (ok.700)
w dół i w górę, część trasy jedziemy kolejką. Zwiedzamy najstarsze i najpięk-

niejsze wyrobiska, wędrujemy przez sieć
komór i korytarzy o unikatowych kształ-

tach i budowie geologicznej, podziwiamy
przepiękne nacieki (tzw.włosy św.Kingi),
oglądamy kieraty transportowe, Stajnię
Mysiur, zatrzymujemy się na chwilę w tajemniczej Kaplicy Św.Kingi. Wycieczka
po kopalni ma charakter podróży w czasie, poczynając od Bolesława Wstydliwego i księżnej Kunegundy. Przewodniczce
w opowiadaniu o kopalni pomagają wirtualni polscy królowie, żupnicy genueńscy,
a także duch mnicha Cystersa. Zwiedzanie
kopalni kończy się pobytem w największej komorze Ważyn, tutaj jest restauracja,
sklep z pamiątkami, boisko sportowe, plac
zabaw dla dzieci i bardzo duża zjeżdżalnia, którą wypróbowuje jeden z naszych
wycieczkowiczów. Na powierzchnię wyjeżdżamy windą i oglądamy jeszcze małe
muzeum z wielką maszyną parową.
Na pytanie jak było na wycieczce nr 5?
rozradowani uczestnicy zgodnym chórem

O smogu dramatyczne dziadków rozmowy
Odsłona pierwsza
Głos1: Smog? z mojego komina? mnie
nie stać na lepszy węgiel. Palę miałem,
flotem, bo jest tani i jak sprzedają, to
czemu nie kupować?
Głos2: Ale ty stale chorujesz, a teraz
w styczniu to wszyscy w domu chorują.
Głos1: No właśnie, muszę oszczędzać.
Dzieci chorują, to i cała jedna pensja
idzie na lekarstwa.
Odsłona druga
Głos1: Ostatnio, idąc śladami dziennikarzy telewizyjnych z Krakowa włożyłem białą szmatkę do węża odkurzacza
i uruchomiłem go na zewnątrz domu, na
10 minut – kolor szmatki zmienił się na
szary.
Głos2: Chodzę do sklepu w jasnym polarze, kilka metrów i muszę go prać raz
w tygodniu, bo jest pokryty czarnymi
plamkami.
Głos1: Wnuki wożę do przedszkola pod
same drzwi. W okresie od listopada do
stycznia chorowali przez 2 miesiące (kaszel, gardło, katar).
Głos2: Zobaczmy w szkole na frekwencję ile dzieci choruje (oskrzela, zapalenie płuc). Skąd to wszystko?
Głos1:Nawet nie wyobrażam sobie co
będzie za dwa lata, kiedy wnuki drogę
do szkoły będą pokonywać pieszo.
Głos3: Nie mówiąc o tym, że nie można
otwierać okien, wietrzyć pościeli, bo ten
unoszący się z naszych kominów smród
tuż nad ziemią wszystko zatruwa.

Odsłona trzecia
Głos1: Namawiam państwa do wymiany pieców. Ja to zrobiłem, widzę poprawę. Niektórzy mówią, że chyba palę
gazem, bo nie widzą dymu z komina.
Urząd Miasta i Gminy dofinansowuje
do tych pieców, jest to jakiś zastrzyk.
Mimo to obserwując działania innych
gmin to nasze dofinansowanie jest za
niskie, jeszcze ogranicza się takimi
zarządzeniami jak niższa moc pieca
o 20%. Jestem przekonany, że zostanie
to zmienione.
Głos2: Mieszkańcy mówią, że co to
jest, przecież oni kupują ten dobry węgiel. Przypomnijcie sobie dawne czasy
jak wyglądał ten dobry węgiel.
Głos3: Pewno, że najlepiej, czysto,
zdrowo i najekonomiczniej byłoby, aby
nasz rząd nie pompował grubych pieniędzy w kopalnie węglowe, ale na okres

grzewczy dofinansowywał dla każdej
rodziny do opału gazowego. No cóż
chyba o tym musimy zapomnieć. Byłoby to najlepsze rozwiązanie.
Głos1: Nasze wnuki, dzieci i my wszyscy bylibyśmy zdrowsi, a szpitale nie
byłyby tak zapełnione i nie musiały by
być zamykane.
Osłona czwarta
Głos1: O! klepsydra, znowu ktoś umarł.
Głos2: W radio mówili, że rocznie więcej umiera od smogu niż w wypadkach
samochodowych.
Chór: strach, strach, smog nas pożera,
wisi nad nami, truje powoli. Nie potrzeba czujników, czujemy jak śmierdzi, nie
ma czym oddychać! Ratujmy się sami,
bo któż nam na wsi pomoże?!
(fmc)
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Bal Karnawałowo-Walentynkowy
Wspaniała zabawa – szczytny cel.
Uczestniczący goście zachwyceni całokształtem imprezy już pytają kiedy następna. W sobotę 11 lutego 2017 roku
o godz.19 w remizie OSP rozpoczął się
Bal Karnawałowo-Walentynkowy zorganizowany przez Radę Rodziców działająca przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Krzęcinie. Zebranych gości
powitały Przewodnicząca Rady Rodziców p.Katarzyna Grzesiak oraz Dyrektor Szkoły p.Anna Kawaler. W zabawie
wzięło udział 140 osób, które w rytm
muzyki zespołu BLACK&WHITE bawiły się do samego rana. Magiczna ser-

duszkowa sceneria i dekoracje w kolorze
czerwonym nawiązywały do walentynek,
a lampiony dodawały urokliwego wyglądu sali, w której goście nie tylko świetnie
się bawili, ale również delektowali wspaniałym jedzeniem a zwłaszcza przepysznymi ciastami. Atrakcjami wieczoru były
niewątpliwie loteria z główną nagrodą
DRONEM , walce czekoladowy i różany
oraz licytacje tortów w kształcie serca
i szkoły. Bal okazał się wielkim sukcesem, świadczy to o tym, że społeczność
lokalna chce uczestniczyć w tego typu
imprezach, gdzie zabawa idzie w parze
z pomaganiem.

Dziękujemy z całego serca: sponsorom za
wsparcie ﬁnansowe i rzeczowe, a gościom
za zakup biletów oraz za partycypacje w loterii, licytacjach i walcach, rodzicom za poświęcenie swojego czasu w przygotowanie,
organizację i obsługę imprezy, a także za
przepyszne wypieki, pracownikom szkoły
i tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do wspaniałej i niezapomnianej atmosfery jaka panowała przez
całą noc. To dzięki Waszej hojności mogliśmy zorganizować Bal tak dostojnie. Zgromadzone środki pieniężne zostaną przeznaczone na doposażenie szkoły. Dziękuję
serdecznie w imieniu własnym i Rady Rodziców działającej przy ZSP w Krzęcinie.
(Katarzyna Grzesiak)

muzycznych, piosenki i różnorodne tańce,
teatrzyk i scenki rodzajowe prezentowali
swoje wielostronne talenty oraz wyrażali
dziadkom miłość i wdzięczność za trud
włożony w ich wychowanie i opiekę.
Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze przy suto zastawionych
stołach. Zadbali o to rodzice piekąc pyszne ciasta i panie kucharki przygotowując
smaczne pierogi. Po odśpiewaniu Babciom i Dziadkom tradycyjnego Sto lat,
nadszedł czas składania życzeń i wręczania upominków wykonanych własnoręcz(A.Z. i K.S.)
nie przez dzieci.

Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły nie tylko dla dziadków, ale także
dla wnuków. W dniu 27 stycznia 2017 r.
w przyozdobionej kwiatami sali gimnastycznej ZSP w Krzęcinie dzieci z oddziału przedszkolnego i z klas I-III pod
okiem swoich wychowawczyń rozpoczęły widowisko artystyczne pt.: Mam talent.
W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje wnuki w różnych formach artystycznych. Mali artyści
poprzez utwory zagrane na instrumentach

Czytelnic y piszą! • Czytelnic y piszą! • Czytelnic y piszą! • Czytelnic y piszą!
* Ośmioletnia dziewczynka mieszkająca w prowincji Jiangsu, to najmłodsza
osoba w Chinach, a być może nawet
w świecie, ze zdiagnozowanym rakiem
płuc spowodowanym zanieczyszczeniem powietrza. Zazwyczaj na raka płuc

zapadają osoby starsze, ale jak pokazują
oﬁcjalne statystyki ryzyko zachorowania
na tę chorobę gwałtownie wzrosło w dużych chińskich miastach, gdzie jakość
powietrza jest dramatyczna. Czy możemy biernie czekać, aż u nas też będzie

tak źle? (sąsiad mieszkający w centrum
Krzęcina)
* Szkoda, że zajęcia dla młodzieży
w Świetlicy Wiejskiej organizowane
w 2016r. przez KR już się nie odbywają.
(az)
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