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Ojców – Grodzisko – Pieskowa Skała
W sobotę 17.06.2017 członkowie i sympatycy SPZK pojechali autokarem na zwiedzanie
z przewodnikiem Doliny Prądnika. Od XIXw. Ojców ze względu na swój klimat (przypomina górski, jest rześko, świetnie się oddycha), potok Prądnik z krystaliczną wodą i pięknymi
zjawiskami krasowymi (wysokie do 30m
skały wapienne, jary, jaskinie, iglice, różne
fantastyczne ostańce jak Maczuga Herkulesa, Skała Wernyhory, Skałki Panieńskie czy
Igła Deotymy) cieszył się dużym zainteresowaniem, miejscowość stała się popularnym
uzdrowiskiem, pobudowano łazienki zdrojowe, bywali tutaj m. in: Julian Ursyn Niemcewicz, Fryderyk Chopin, Jadwiga Łuszczewska, Wojciech Gerson, Stanisław Staszic.
Ojców znajdował się w zaborze rosyjskim,
car zabronił ludności wybudowania kościoła
na ojcowskiej ziemi. Miejscowi rzemieślnicy przebudowali w 1901r. jedną z łazienek
zdrojowych położonych na rzece Prądnik
na piękną drewnianą Kaplicę św.Józefa na
wodzie. Do dnia dzisiejszego odprawiają się
Ciąg dalszy na str. 4
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Dolina Mnikowska – Zimny Dół – Zamek w Tenczynie
W sobotę 4.11.2017 członkowie i sympatycy SPZK o godz. 9 z parkingu przy kościele
w Krzęcinie wyjeżdżają busikiem na zwiedzanie dolinek podkrakowskich. Wczoraj padało,
dzisiaj świeci słońce.
Pierwszy postój na parkingu w Mnikowie. Dolina Mnikowska jest krótka, ale za to bardzo malownicza. Jest to wapienny wąwóz miejscami głęboki na 80 m. Oglądamy liczne
formy krasowe, wychodnie skalne, ostańce. Dnem doliny płynie bardzo czysty potok Sanka, tworząc piękne meandry i małe kaskady. W centrum dolinki znajduje się duża polana
z ławkami dla turystów, a bardzo wysoko na skale ołtarz z obrazem Madonny Skalskiej, na
górę prowadzą schodki ze stacjami drogi krzyżowej. Walery Eljasz-Radzikowski (18401905), malarz i taternik, namalował ten obraz naskalny, aby upamiętnić uratowanie się powstańców styczniowych w pobliskiej jaskini wskazanej im przez samą Matkę Boską. Po
upadku powstania był tutaj tajny ośrodek modlitw za ojczyznę, obecnie latem odbywają się
msze św., modlił się tutaj także św.Jan Paweł II. Wycieczkowicze
Ciąg dalszy na str. 3

Budżet Obywatelski 2018
Głosujemy od 8 do 17 XII. Zgłoszono
13 projektów łącznie na 1218651zł.,
do podziału jest 600tys. zł. Mieszkańcy
Krzęcina, Grabia, Polanki Hallera i Gołuchowic powinni licznie zagłosować na
wspólny projekt nr 4 pt.: Nowe bezpieczne boisko Gołuchowice Grabie Krzęcin
Polanka Hallera, koszt 99 987,23 zł.,
boisko dla uczniów i wszystkich mieszkańców. Projekt nr4 jest inicjatywą

rady rodziców, nauczycieli i dyrektor
ZSP w Krzęcinie. Istniejące przy szkole w Krzęcinie boisko nie spełnia norm
bezpieczeństwa. W ramach zadania wymienione zostaną: nawierzchnia boiska,
bramki i kosze. Każdy mieszkaniec
Gminy, który ukończył 16 lat ma jeden
głos. Głosować można internetowo www.
wspoldecydujemy.pl zakładka sondaż /
głosowanie, wybierając Budżet Obywatelski Gmina Skawina 2018, lub tradycyjnie wrzucając kartę do urny.
(KG)

Drodzy Czytelnicy!
SPZK w 2017 r. zrealizowało kilka projektów współfinansowanych z budżetu Gminy
Skawina. Są to: świetlica dla dzieci i młodzieży, wspólny turniej sportowy dla dzieci i dorosłych Florianada (zorganizowany razem z LKS
Iskra), zajęcia gimnastyczne dla seniorów oraz
udział mieszkańców Krzęcina w życiu kulturalnym metropolii krakowskiej poprzez zwiedzanie Krakowa i okolic. Z przeprowadzonych
wywiadów wynika jednoznacznie, że wszyscy
uczestnicy są bardzo zadowoleni. Zachęcamy
gorąco Czytelników do przysyłania swoich pomysłów, co mieszkańców interesuje, w jakich
wydarzeniach chcieliby uczestniczyć w 2018 r.
Czekamy na propozycje.
(Redakcja)

77 dh Biedronka im.
AK ZHP w Białymstoku
XVII Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru został zorganizowany przez władze Białegostoku dla uczczenia polskich Sybiraków, ofiar okrutnych,
represyjnych deportacji, które biorą swój
początek w czasach wojen polsko-rosyjskich w XVII w. i poprzez okres powstań
narodowowyzwoleńczych sięgają aż do
początku lat pięćdziesiątych XX w. W tej
patriotycznej manifestacji wzięli udział Polacy z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi i Ukrainy.
Co roku ulicami Białegostoku maszerują
Sybiracy i ich rodziny, młodzież szkolna,
a także ci wszyscy, którym los zesłańców
nie jest obojętny. W tegorocznym święcie
wśród 12 tys. uczestników – obecnych było
240 pocztów sztandarowych – znalazła się
także nasza 32-osobowa grupa zuchów, harcerzy, instruktorów, wychowawców ZSP
w Krzęcinie i Sybiraczek druhny Barbary
Łuczyńskiej.
Do Białegostoku przyjechaliśmy autokarem w środę (6.IX) późnym popołudniem.
Po kolacji wyruszyliśmy na nocne zwiedzanie Białegostoku, przede wszystkim centrum miasta. Odwiedziliśmy także siedzibę
Chorągwi Białostockiej ZHP. Na ulicach
miasta rozwieszono plakaty informujące
o naszym koncercie, który był zaplanowany jako impreza towarzysząca XVII Międzynarodowemu Marszowi Żywej Pamięci
Polskiego Sybiru.
Ciąg dalszy na str. 2
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Pożegnanie
śp. Franciszka Cierni
Różaniec bez granic
Paraﬁa Krzęcin brała udział w ogólnopolskiej akcji Różaniec bez granic. Wybraliśmy
piękny drewniany kościół w Jurgowie na
granicy ze Słowacją. Autobusem pojechało
29 osób, dwie rodziny dojechały do nas samochodami. Łącznie było nas w Jurgowie
37 osób. Nasza grupa jako mała cząstka całej
procesji szła około 5km do granicy ze Słowacją. Jako jedyni pielgrzymi mieliśmy ze sobą
krzyż paraﬁalny, co zadecydowało o tym, że
prowadziliśmy tych, którzy przybyli do Jurgowa na wspólną modlitwę różańcową. Podczas marszu podziwialiśmy piękne krajobrazy
Doliny Białki i Tatr Bielskich pokrytych śniegiem. Każdy odczuwał wdzięczność, że dane
mu było uczestniczyć w czymś tak wzniosłym
i ważnym dla Polski i Świata i dzielnie znosił
trudy drogi i własne dolegliwości. Do domu
wracaliśmy umocnieni wiarą, z radością w sercach i pieśnią na ustach.
(H.J)

Strachocina
– św.Andrzej Bobola
Wieś Strachocina, położona jest w dolinie
potoku Różowego w powiecie sanockim,
w województwie podkarpackim. Jest ona miejscem urodzenia św. Andrzeja Boboli herbu Leliwa (1591–1657), patrona Polski, autora tekstu ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza,
jezuity, misjonarza i kaznodziei, męczennika,
zwanego Apostołem Pińszczyzny i Polesia.
W Strachocinie 22 – 24 IX w Sanktuarium
św. Andrzeja Boboli 35-osobowa grupa,
w tym 25 osób z Krzęcina, odbywała swoje
rekolekcje. Mieszkaliśmy u Sióstr Rycerek
Niepokalanej, które przyjęły nas z wielką
serdecznością. Codziennie uczestniczyliśmy
we Mszy Św. i konferencjach proboszcza
ks. Józefa Niżnika. Braliśmy udział w jutrzni, w adoracji Najświętszego Sakramentu
i Krzyża, a także w modlitwie przed relikwiami Świętego. Obejrzeliśmy film o św.
Andrzeju Boboli. Odprawiliśmy plenerową
Drogę Krzyżową, rozważając Mękę Pańską
w połączeniu z okrutnymi cierpieniami św.
Andrzeja – była już noc pogrążona w ciszy,
stacje Drogi Krzyżowej ożywały w chybotliwym blasku zapalonych lampek.
Między modlitewnymi spotkaniami mieliśmy czas na zwiedzanie. W sobotę byliśmy
w Sanktuarium Matki Bożej Starowiejskiej,
muzeum i ogrodzie biblijnym oo.Jezuitów
w Starej Wsi. Następnie udaliśmy się do Komańczy, by odwiedzić Klasztor Sióstr Nazaretanek, miejsce internowania ks. kardynała
Stefana Wyszyńskiego. W niedzielę, w drodze powrotnej, zatrzymaliśmy się w Miejscu
Piastowym, aby nawiedzić Sanktuarium św.
Michała Archanioła.
Ten wrześniowy weekend spędzony
w Bieszczadach pozwolił nam pogłębić swoją reﬂeksję nad czasem, który jest podarowany każdemu z nas.
(H.J)

Jan Twardowski Można odejść na zawsze,
by stale być blisko. We wtorek 10 października 2017r. zmarł Franciszek Ciernia. W Drugim Liście św.Pawła do Tymoteusza czytamy
W dobrych zawodach wystąpiłem,
bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem.
Takimi słowami możemy najkrócej
opisać ziemskie życie naszego sąsiada i przyjaciela Franciszka, zmarłego
po chorobie pełnej cierpienia. Franciszek większą część 69 letniego życia
mieszkał wśród nas: urodził się w Sosnowicach, tam spędził dzieciństwo
i młode lata aż do małżeństwa z Marysią. W Krzęcinie założył rodzinę, zbudował
dom. Był troskliwym synem, bardzo dobrym
mężem, czułym ojcem, kochającym dziadkiem.
Franciszek po ukończeniu liceum w Kalwarii, pracował w hucie aluminium w dziale
korundów, a następnie w Wodociągach Miejskich w Skawinie. Pracował nie tylko zawodowo, ale i dla dobra lokalnej społeczności: przez
dwie kadencje był sołtysem Krzęcina, przez
trzy sprawował mandat Radnego Rady Miejskiej w Skawinie, w ostatnich latach był Radnym Skawińskiej Rady Seniorów. W latach
dziewięćdziesiątych był współzałożycielem
i przewodniczącym komitetu wodociągowego w Krzęcinie. Był także współzałożycielem
i długoletnim członkiem Lokalnej Grupy Dzia-

łania Blisko Krakowa. Działał w zarządach
LKS Iskra Krzęcin, Kółka Rolniczego oraz
Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej.
Pisał artykuły do Kuriera Krzęcińskiego. Interesował się również sprawami paraﬁi, był członkiem Rady Paraﬁalnej.
Uczestniczył w uroczystościach lokalnych, gminnych, zarówno świeckich jak i kościelnych. Kiedy pełnił
funkcję radnego i sołtysa zawsze
wspomagał ﬁnansowo akcje szkolne
i harcerskie. Miał duże zasługi dla
rozbudowy i urządzenia terenu wokół
szkoły. Franiu zawsze miał czas dla
swoich bliskich i dla Pana Boga, często bywał
na nabożeństwach, uczestniczył w pielgrzymkach, pomagał przy pracach wokół kościoła
i plebanii. Jeszcze w sobotę podczas Różańca do granic uczestnicy wyjazdu do Jurgowa
modlili się za Niego. Był człowiekiem, który
nigdy nie odmawiał pomocy i dobrego słowa
tym, którzy tego potrzebowali. Był po prostu
dobrym człowiekiem. W domu Ojca mego jest
mieszkań wiele zapewnia nas Pan Jezus. Bóg
powołał naszego Przyjaciela Franciszka do
Siebie, ale jesteśmy przekonani, że Franciszek
żyjący zgodnie z przykazaniami i miłujący
Pana znalazł w Domu Ojca swoje miejsce.
Rodzinie Zmarłego składamy głębokie wyrazy
szczerego współczucia i żalu.
(H.J)

77 dh Biedronka im. AK ZHP w Białymstoku
Ciąg dalszy ze str. 1
W czwartek 7 IX o godz.13 aula Uniwersytetu Białostockiego, mogąca pomieścić 300
osób, wypełniła się po brzegi. Przyszła młodzież szkolna, harcerze, osoby dorosłe oraz
przedstawiciele władz miasta. Nasz koncert
złożony z recytacji utworów poetyckich oraz
muzyki towarzyszącej chórowi i solistom
wokalnym prowadziła pani Anna Kietlińska
z Muzeum Sybiru.
Po koncercie wyruszyliśmy do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie, gdzie znajduje się cudowne źródełko,
a także Góra Krzyży. My mieliśmy swój
duży, brzozowy krzyż z tabliczką, każdy z nas
miał też swój własny, mały krzyżyk. Przywieźliśmy także 7 dużych wiślanych kamieni

do umocowania podstawy krzyża. Po Mszy
Św. wyruszyliśmy z krzyżem i krzyżykami na
górę, gdzie pozostawiliśmy je pośród innych.
Ks. Kustosz, aby ochronić nas przed ciągle
padającym deszczem podarował nam błękitne
parasole. Dzień zakończyło ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Główne obchody pod hasłem Ojczyzna
w naszych sercach i pamięci odbyły się
w piątek. Przy Pomniku Katyńskim były
przemówienia, odznaczenia dla zasłużonych
i salwa honorowa. Następnie wszyscy zebrani
przemaszerowali ulicami miasta do kościoła
pw. Św.Ducha na Mszę Św.. Uroczystości
zakończyły się Apelem Pamięci przy Grobie
Nieznanego Sybiraka. Potem były pamiątkowe zdjęcia, wojskowa grochówka i powrót do
Krzęcina.
(H.J)
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Dolina Mnikowska – Zimny Dół – Zamek w Tenczynie
Ciąg dalszy ze str. 1

nie zważając na trud pokonania dużej liczby
schodków (schodki są śliskie, ratuje nas poręcz) wspinają się do stóp ołtarza. Niestety
spokój przyrody zakłóca hałas przelatujących samolotów – bardzo blisko jest lotnisko w Balicach.
Po zwiedzeniu dolinki wracamy do autobusu i jedziemy do kolejnej dolinki zwanej
Zimny Dół (zalegają tam masy zimnego powietrza). Jest to bardzo mały rezerwat, zajmuje powierzchnie ok. 2 ha. Zatrzymujemy się
na parkingu przy kapliczce pod Wielką Skałą
i znowu pieszo wędrujemy wygodną trasą
środkiem doliny wzdłuż strumienia będącego
dopływem rzeki Sanki. Jest i źródełko z lodowatą wodą. Ze zdziwieniem zauważamy,
że wzdłuż drogi gdzieniegdzie pojawiają się
domostwa. Oglądamy piękne wapienne zbocza i roślinność. Rośnie tutaj od ponad 600 lat
wspaniały bluszcz pospolity, pnie się w rozgałęzieniach po masywach wapiennych, a pnie
jego mają grubość kilkudziesięciu cm.
Wracamy do autobusu i jedziemy do Rudna k.Krzeszowic. Ponad wioską Rudno, na
Górze Zamkowej (398m.n.p.m.) wznoszą
się okazałe, jedne z największych na Jurze
(widać je z autostrady A4), ruiny zamku
Tenczyn, który od czasów średniowiecza po
XVII stulecie stanowił gniazdo rodowe Tęczyńskich, możnych i znaczących niemal na

równi z królem. Zamek w Tenczynie leży na
szlaku Orlich Gniazd, został zbudowany na
dawnym stożku wulkanicznym. Na Tenczynie, nazywanym Małym Wawelem, często
bywali: Mikołaj Rej z Nagłowic, Jan Kochanowski, a także więzieni byli tutaj jeńcy
krzyżaccy z bitwy pod Grunwaldem. Plenery
zamku zostały wykorzystane w serialu Czarne chmury oraz w serialu Rycerze i rabusie.
Dzisiaj spotyka nas przykra niespodzianka: Zamek odnowiony w 2017r. i przygotowany do zwiedzania jest już zamknięty
na okres zimowy. Możemy oglądnąć tylko
z zewnątrz mury, Barbakan, Basztę Nawojową. Niestety nie zobaczyliśmy atrakcji
przygotowanych przez grupy rekonstrukcyjne czyli Dragonów Pana Zebrzydowskiego
Starosty Lanckorońskiego oraz obozu szlacheckiego wraz z pocztami husarskimi, nie
zobaczyliśmy szermierki bojowej i strzelania z muszkietów.
Z Tenczynem jest związana legenda:
W trzeciej, najgłębszej kondygnacji lochów
zamkowych pod dawną kaplicą znajdują się
wielkie skarby. Bogactw tych strzegą diabły
pod postaciami wielkich psów. Można je
wykraść przez 2 dni w roku: nocą w Boże
Narodzenie i na Wielkanoc. Należy się jednak wystrzegać cienia tajemniczego rycerza,
który nocą krąży po zamku, bo kto go ujrzy

już nigdy nie wraca. Skarbów nie było, cienia rycerza też. Wróciliśmy do domu cali,
zdrowi i bardzo zadowoleni z kolejnej wycieczki z projektu Kraków i okolice – zwiedzania ciąg dalszy współfinansowanego
z budżetu Gminy Skawina.
(EMB)

Zebranie Wiejskie 05.10.2017 r.

Uchwała w sprawie podziału środków Sołectwa Krzęcin na 2018r.:(w zł) asfaltowanie dróg 601044K, 601217K, dz. nr.
509 – 70tys., udrożnienie rowów korytami –
30 tys., oświetlenie ulic –15 tys., utwardzanie dróg tłuczniem – 7tys., zakup kontenera
socjalnego – 5085, ogród zabaw – 5 tys.,
utrzymanie zieleni – 5 tys., odśnieżanie dróg
– 5 tys., utrzymanie w.c. Toy-Toy – 3300, remont traktor/kosiarka – 2 tys., nagłośnienie
sali w remizie OSP Krzęcin – 5 tys., remont
w remizie OSP wod-kan i elektr. – 3 tys.,
obsługa strony internetowej – 300. Razem
155 685 zł. Z niewykorzystanych środków

Budowa grobowca Księży Paraﬁalnych
Zarząd SPZK serdecznie dziękujemy
wszystkim, którzy przychylnie poparli ﬁnansowo nasze wspólne przedsięwzięcie. Poniżej
przedstawiamy rozliczenie ﬁnansowe (w zł):
Koszt całkowity 25 824 (faktury): piwnica10 824 + grobowiec granitowy 15 000
Zebrano: koperty z całej parafii 13 770
(Gołuchowice1060, Polanka Hallera1600,
Grabie1080, Zelczyna 1820, Zelczyna domy
za kanałem 80, Działy Zelczyńsko-Krzęcińskie 1200, Ochodza 1600, Krzęcin 5270, indywidualna wpłata – Skawina 50), Paraﬁa
Krzęcin – ks. Zdzisław Budek 3 000, z kwesty 2016 r. 7000, z kwesty 2017r. 2 054.
Dziękujemy sponsorom:

• Firmie pogrzebowej Bażela – ufundowała
trumienki i przeprowadziła ekshumacje
szczątków księży,
• Osobom, które pomagały przy przenoszeniu szczątków z kaplicy do grobowca,
• Firmie Lauda Metal-Plast Janusz Pijocha za
ufundowanie krzyża ze stali nierdzewnej,
• Firmie P.H.U. ZBis Zbigniew Grabowski
za ufundowanie kostki brukowej,
• Pani Małgorzacie Gąsior za ufundowanie
roślin zielonych,
• Kwiaciarni Stokrotka za ufundowanie
kwiatów i zniczy,
• Paniom, które ufundowały kwiaty do
ﬂakonu.

w 2017r.(przewidywane 24 tys.): doﬁnansowanie zakupu kontenera –12 tys. i doﬁnansowanie nagłośnienia sali w remizie 12 tys.

W ramach walki ze smogiem podczas okresu grzewczego komisja złożona ze
Straży Miejskiej i urzędnika Gminy będzie
sprawdzać dom po domu czym palą w piecu gospodarze. Istnieje możliwość pobrania
próbek z paleniska celem sprawdzenia zawartości popiołu. Palenie śmieciami, plastykami, mułem i ﬂotem jest zabronione, grozi
grzywna lub pozew sądowy. Gdy widzisz
czarny dym z komina reaguj – Straż Miejska: 12 276 29 73.

VIII kwesta
SPZK corocznie od 2010 r. kwestuje na odnowę zabytków znajdujących się na cmentarzu
krzęcińskim i z zebranych funduszy remontuje
kolejne pomniki. Ostatnio odrestaurowano pomnik karbowego i ekonoma rodziny Guntherów
(4 tys.zł). Tegoroczna VIII kwesta zebrała datki
w wysokości 8.019,60 zł + 5$ USA + 6 Euro.
W 2017 r. w miejsce starego z połowy XX w.
grobowca Księży Parafialnych postawiono
nowy grobowiec (6 miejsc). Pochowani w nim
są proboszczowie: ks. kanonik Wojciech Karabuła i ks. dziekan Władysława Mięso (jego
szczątki doczesne znajdujące się pod kaplicą
cmentarną ekshumowano i przeniesiono do nowego grobowca). Wszystkim darczyńcom i wykonawcom składamy szczere podziękowania.
(Zarząd SPZK)
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Kraków i okolice – zwiedzania ciąg dalszy Wycieczka III

Ojców – Grodzisko – Pieskowa Skała
Ciąg dalszy ze str. 1

tu co niedzielę nabożeństwa. Jak przyjechaliśmy właśnie dekorowano kościół na ślub.
Oglądamy ruiny zamku górującego nad
Ojcowem. Zamek, zbudowany dla ochrony
szlaku handlowego wiodącego ze Śląska do
Krakowa, został nazwany przez Kazimierza
Wlk. Zamek Ociec u Skały (dla upamiętnienia Wł. Łokietka ukrywającego się w tych
okolicach podczas walk o tron krakowski
z kuzynami/książętami). Wędrujemy aż do
Bramy Krakowskiej o wys. 15 m, tutaj bije
Źródełko Miłości i czeka na chętnych przejażdżki dorożka. My jesteśmy dzielnymi piechurami, idziemy drogą wzdłuż strumienia
(tędy biegnie oznaczony muszlami polski
szlak św.Jakuba). Na krystalicznym potoku
znajdują się stawy z ojcowskimi pstrągami,
zatrzymujemy się na chwilę- w pobliskiej

restauracji dokonujemy degustacji różnych
pstrągowych potraw, bardzo smaczne.
Od XVI w. w samej Dolinie Prądnika budowano domy, tartaki, młyny, folusze, papiernie,
prochownie. Niektóre z nich pracują do dnia
dzisiejszego. My odwiedzamy mini skansen posadowiony w cieniu skał Cichych nad
potokiem Prądnik czyli Boroniówkę (osadę
młynarską Grodzisko/Skała). W XV w. była to
własność ss.Klarysek, w XIX w. została przekazana w ręce prywatne. Rodzina Boroniów na
początku prowadziła młyn i tartak wspólnie,
była to jedna wielka drewniana budowla stojąca nad potokiem. Potomkowie, dwaj bracia podzielili budynek pionowo: Karol został młynarzem, Szczepanowi przypadł tartak. Pod koniec
XX w. była to już drewniana ruina. W XXI w.
znaleźli się nowi właściciela, pasjonaci, odremontowali tę cenną drewnianą architekturę
przemysłową, zachowano oryginalne wyposażenie. Stare urządzenia działają znowu: młyn
mieli ziarno na kamieniach i sieje pytlową
mąkę. Obserwujemy cały proces mielenia, jest
też przygotowana mąka do sprzedaży, wycieczkowicze kupują jadalną pamiątkę. Potem przyglądamy się jak wprawiony w ruch zbudowany
z samego drewna tartak wodny (wykorzystano
różną twardość drzew do zbudowania kół przekładni) trze deski. Odnowiono też zabudowania mieszkalne i gospodarcze, w jednym z nich
znajduje się kawiarenka z pysznymi domowymi wypiekami. Jest też mały ogródek i zagroda, w której zgodnie pasą się czarne owieczki
i białe, węgierskie kudłate świnki.
Następnie w Pieskowej Skale zwiedzamy
niedawno odrestaurowany renesansowy Zamek, będący oddziałem Zamku Królewskiego na Wawelu: piękne zbiory tworzą wystawę Przemiany stylowe w dziejach sztuki
europejskiej od średniowiecza do dwudziestolecia międzywojennego. W pierwszej
sali niespodzianka: eksponowane są pocho-

dzące z kościoła w Woli Radziszowskiej
piętnastowieczne drzwi z zamkiem na 11
rygli. W kolejnych komnatach, rozmieszczonych na dwóch piętrach oglądamy gotyckie rzeźby, wspaniałe gobeliny, majolikę
i porcelanę, obrazy znanych malarzy, intarsjowane i inkrustowane sepety oraz meble
ze wszystkich epok od renesansu do secesji
i modernizmu. Po komnatach przechadzają
się dworzanie królewscy i też oglądają gabloty. Z zamkowego bastionu patrzymy na
piękne ogrody zamkowe. To była bardzo
ładna wycieczka orzekli wszyscy uczestnicy.
(EMB)

W naszej Świetlicy
tyle się działo!
Dzięki finansowemu wsparciu z budżetu
Gminy Skawina w tym roku SPZK prowadzi
zajęcia z socjoterapii środowiskowej z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży
krótko nazywane Świetlicą. Bardzo różnorodne i ciekawe zajęcia prowadzone są przez
pp. Grażynę Pospuła, Bożenę Żmuda i Annę
Zięcik. Młodzież z Paniami zorganizowała wspaniały Dzień Matki i Dzień Dziecka,
brała udział w Florianadzie, na której Iskierki
w samodzielnie uszytych strojach dały z siebie wszystko dopingując piłkarzy LKS Iskra
Krzęcin podczas ostatniego meczu ubiegłego
sezonu. Świetnie bawiono się także na nocy ﬁlmowej zorganizowanej na koniec roku szkolnego, a najbardziej zapadła w pamięć wycieczka do Skawiny i Krakowa, której celem było
zapoznanie uczestników z ośrodkami wspomagającymi rodziny i pokazanie, jak można
ciekawie i bezpiecznie spędzać czas wolny.
Po odwiedzeniu specjalistycznych poradni
zwiedziliśmy krakowskie zabytki i poszliśmy
do kina, a koszty wycieczki zostały rozliczone w ramach projektu. Mamy nadzieję, że do
Świetlicy będzie przychodzić jeszcze więcej
osób, gdyż mamy mnóstwo świetnych pomysłów, którymi chcemy się podzielić z innymi!
(SPZK)

Czytelnic y piszą! • Czytelnic y piszą! • Czytelnic y piszą! • Czytelnic y piszą!
Nie wstydźmy się noszenia masek antysmogowych. Od grudnia w krakowskich poradniach pulmonologicznych pacjentom będą
rozdawane maski. Niestety Skawina nie podjęła tego pomysłu. Maseczki (np. w Internecie)
musimy zakupić sami. Smog nie żartuje, co

roku przyspiesza śmierć w Polsce ok.48 tys.
ludzi.
(aza)
Zabrakło 1000 głosów, aby Skawiński
Alarm Smogowy wygrał w Małopolskim Budżecie Obywatelskim pieniądze na zbudowanie w całej Gminie Skawina tablic informują-

cych mieszkańców o stopniu zanieczyszczenia
powietrza. Dobrze, że przynajmniej w szkołach i przedszkolach są tablice informujące,
czy w danym dniu spacer lub bieganie na
„świeżym” powietrzu są bezpieczne dla naszego zdrowia.
(eko-obywatel)
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