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Drodzy Czytelnicy!

We wrześniu, na zakończenie świętowania w Krzęcinie beatyfi kacji Jana Pawła II laureaci konkursów papieskich pojechali na 
wycieczkę autokarową szlakiem JPII (Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Łagiewniki). Wycieczkę zorganizował i sponsorował 
nasz proboszcz ks. kanonik Zdzisław Budek. 

Listopad to miesiąc wspominania Zmarłych, zwykłych ludzi i bohaterów. Z naszej parafi i dwóch ofi cerów zginęło w Starobielsku/
Charkowie w 1940r.- generał Stanisław Haller i porucznik Feliks Grabski. Aby zachować o nich pamięć dla przyszłych pokoleń Sto-
warzyszenie posadzi dwa dęby pamięci. Zwracamy się do wszystkich mieszkańców z prośbą o otoczenie opieką  obu drzew i ochroną 
przed uszkodzeniem.. (Redakcja)

Ludzie od niepamiętnych czasów odnosili się do drzew w szczególny sposób. Drzewa 
należą do gatunków długowiecznych i dorastają do olbrzymich rozmiarów, były w za-
mierzchłych czasach obiektami kultu, odgrywały ważną rolę w życiu duchowym czło-
wieka, a obecnie stały się symbolami zdrowia, czystego środowiska i bezpośredniego 
kontaktu człowieka z naturą. Drzewa są naturalnym źródłem i zbiornikiem tlenu oraz 
wody, zatrzymują bakterie, chronią nas przed niekorzystnymi warunkami środowiska, 
wchłaniają ogromne ilości pyłów, gazów i toksyn znajdujących się w powietrzu.

Jednak coraz częściej traktujemy drzewa jako zło konieczne i wrogi element przyrody. 
Ulegając psychozie medialnej nagłaśnianej po nawałnicach i burzach boimy się drzew 
rosnących koło domu, skazując je na wycięcie. Na cmentarzu nie chce nam się sprzą-
tać liści, ważny jest piękny nagrobek, z którym drzewo zawsze przegrywa. W drzewach 
rosnących przy drodze upatrujemy przyczyny wypadków często koń-

Drzewo przyjaciel, a nie wróg człowieka

ZAPROSZENIE NA WIECZÓR POEZJI
Serdecznie zapraszamy na wieczór "Literackie hobby Zenona Michalskiego", który odbędzie się 5 listopada o godz. 18. w fi lii 

biblioteki publicznej w Krzęcinie. Autor zaprezentuje swoje opowiadania i wiersze związane z Krakowem i Krzęcinem. Będą też 
wiersze i opowiadania adresowane do dzieci, a także najnowsze utwory z tomiku "Tryptyk znikomy". 

Sprawa jest ryzykowna i to z wielu powodów, ale... no, trzeba zaryzykować. Ostatecznie - myślę, że nie powinno to trwać dłużej 
niż godzinę i nie powinno mieć charakteru namaszczonego spotkania z literaturą. Ot, miłe spędzenie czasu z czymś w miarę ciekawym 
i zaskakującym. Słuchacz, tak naprawdę, nie czeka na rozterki wrażliwca, dylematy moralne i egzystencjalne, rozdzieranie duszy i uda-
wanie mędrca, a jeśli już to powinno to mieć formę lekką i atrakcyjną.(ZM).

Zapraszamy gorąco na ten listopadowy, miły sobotni wieczór w bibliotece.                 (SPZK)

Krzęcin jedzie do Brukseli

(Redakcja)

Ciąg dalszy na str 3 

W niedzielę, 21 sierpnia, w Sieciechowicach (gm. Iwanowice) podczas XIII Doży nek Powiatu 
Krakowskiego władze nagradzały specjalnym wyróżnieniami Naj lepszych Rolników Powiatu Krakow-
skiego. Do tego grona zostali zaliczeni pp. Maria i Krzysztof Turajowie z Krzęcina. Zostali oni przez 
p.RóżęThun zaproszeni do odwiedzenia instytucji unijnych w Brukseli. 

W ramach XIII Dożynek obył się także konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Wieniec 
w kształcie Polski – rękodzieło Krzęcińskich Gospodyń: pp.Małgorzaty Żmuda, Stanisławy Żmuda, 
Marii Żmuda, Haliny Mizura, Teresy Sotwin oraz Małgorzaty Czara zachwycił Krakowskiego Starostę. 
Krzęcijanki otrzymały wyróżnienie i 400 zł nagrody, a sam wieniec krzęciński zostanie przekazany pol-
skiej eurodeputowanej p. Róży Thun. Pani Wice-starosta Urszula Stochel pogratulowała wyróżnienia 
i zasugerowała, aby Gospodynie z Krzęcina osobiście wręczyły wieniec pani Euro-poseł w Brukseli. 

Krzęcijanie odwiedzą Brukselę w I kw 2012 r. Składamy serdeczne gratulacje wszystkim wyróżnio-
nym i życzymy udanego pobytu w stolicy Unii Europejskiej. 
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Sprawy lokalne: Wykonano już wszystkie zadania zapla-
nowane w budżecie Sołectwa na 2011r: asfaltowanie dróg 
gminnych (łącznie 420 mb), projekt na oświetlenie uliczne 
Krzęcin–Zelczynki, założono 4 lampy uliczne przy drogach 
gminnych i powiatowej, oddano i poświęcono ogród zabaw, 
utwardzono tłuczniem (ok. 80t) drogi gminne, postawiono 
dwie ławki na Rondzie Kościelnym. Z budżetu Gminy wyko-
nano 2 koszenia traw w rowach przy drogach gminnych, jak 
również zlikwidowano szkody powstałe po gwałtownych 
ulewach W ramach Inicjatyw Samorządowych z Powiatem 
wykonano na drodze powiatowej nr K 2171 nawierzchnię 
asfaltową (ok. 1400 mb). Uruchomiono przystanek na żąda-
nie Krzęcin–Częsna linii MPK nr 213. Przystanek na żądanie 
Krzęcin–Dąbrówki będzie powtórnie rozpatrywany.

Zadania Gminy: Obwodnica miasta Skawina zaplanowa-
na jest przez GDBDiA na 2013r. Nie planuje się wykona-
nia drugiej nitki mostu na Skawince. Oddanie mostu bu-
dowanego przez Powiat na drodze z Tyńca do Skawiny 
Samborek ma nastąpić do końca października br. W ramach 
rewitalizacji rozpoczęły się prace na Rynku w Skawinie, 

jest to związane z wykorzystaniem przyznanych na ten cel 
środków unijnych (ok. 7mln zł). W chwili obecnej przed-
stawiane są propozycje projektowe pomnika związanego 
z historią Skawiny. W IV kw. br ma nastąpić fi nał spraw 
związanych z kolektorami słonecznymi, w I kw. 2012 mają 
odbyć się przetargi na wykonanie instalacji oraz podpisy-
wanie umów z mieszkańcami, którzy są na liście budowy. 
Dotacja do kolektorów z funduszu szwajcarskiego wynosi 
60% plus 10% dopłaca Gmina, łącznie 70% całości kosz-
tów. Budowa boiska sportowego do piłki nożnej obok hali 
sportowej w Krzęcinie, rozpocznie się w I kw. 2012r., środki 
z budżetu Gminy oraz z LGD. Sprawa budowy przystanku 
autobusowego na drodze krajowej nr 44 została zgłoszona 
przeze mnie przedstawicielowi GDDiA na sesji RM. Jednak 
jest to teren poza Sołectwem Krzęcina, a główne starania 
w tej sprawie powinien czynić właściciel Centrum Delika-
tesy i partycypować w kosztach budowy, ponieważ jest to 
w jego interesie, aby pozyskiwać coraz więcej klientów. Jest 
to również pole działania Sołectw Zelczyny i Faćmiecha. 
Popieram ideę budowy tegoż przystanku.                        

Z poważaniem Sołtys

Aktualności Wsi i Gminy

II Kwesta Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej

odbędzie się w dniach 30.X.-1.XI. Podczas I kwesty w 2010 r. zebrano 5588,68 zł. 
Po odliczeniu kosztów zostało 5208,68 zł. Do tej sumy dodali swoje datki indywidu-
alni darczyńcy (wymieniani sukcesywnie w poprzednich numerach KK), a ostatnimi 
czasy również Kółko Rolnicze z Krzęcina dołożyło 2500 zł, za co serdecznie wszyst-
kim dziękujemy. Z tych pieniędzy wyremontowano kaplicę Matki Bożej Bolesnej, 
pozostała suma jest przeznaczona na remont kapliczki „Madonna”. Mamy jeszcze 
zapewnionego sponsora: pp. Iwona i Paweł Pasierbek sfi nansują zakup nowej da-
chówki potrzebnej do remontu dachu kaplicy MBB, natomiast p. Kazimierz Michalik 
własnym sumptem wykona nowy baldachim dla „Madonny”.
Jak wynika z przeprowadzonej inwentaryzacji – kapliczek wymagających renowacji 
jest 10, dlatego zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich parafi an i ich gości 
o szczodrość w czasie przeprowadzanej kwesty. Z góry składamy serdeczne Bóg za-
płać za wsparcie tej szlachetnej inicjatywy.

(Zarząd SPZK)

na rzecz odnowy starych, XIX wiecznych kapliczek znajdujących się na cmentarzu parafi alnym

Jak wiemy Wieńce Dożynkowe należą do jednych z najstarszych wiejskich tradycji. KGW 
z Krzęcina słynie w całej Gminie (i nie tylko) z pięknego rękodzieła plecionego co roku. 
Wieniec „made in Krzęcin” zdobi kościół w słowackim mieście Turčianske Teplice, wie-
niec z r.2010 podarowany Sołtysowi Krzę-
cina był eksponowany na wystawie regio-
nalnego rękodzieła w Muzeum Skawina. 
W r 2011 panie uplotły aż trzy wieńce: 
najokazalszy, z konturem Polski będzie 
ozdobą biura euro-posłanki w Brukseli p. 
R.Thun. Drugi wieniec w czasie gminnych 
dożynek został podarowany wice-burmi-
strzowi Skawiny p.Stanisławowi Żako-
wi. Trzeci wieniec podczas krzęcińskiego 
odpustu otrzymali pp. Jan i Małgorzata 
Żmudowie.                            (SPZK)

Piękno tradycji dalej trwa
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czących się śmiercią, zapominając, że to nadmierna prędkość, 
alkohol i brawura kierowców doprowadza do tragicznego 
końca. Nie zauważamy piękna drzew i samych dobrodziejstw 
przez nie niosących, a jedynie drewno opałowe do kominka. 
Człowiek na pewno nie jest taki pożyteczny dla drzew jak one 
dla nas. Może więc warto usiąść pod drzewem, zrelaksować 
się i wsłuchując się w szum liści pomyśleć że:
•  Drzewa w krajobrazie rolniczym są schronieniem i miejscem 

lęgowym ptaków oraz nietoperzy, wnętrza starych drzew to 
bogaty ekosystem, żyją tu setki gatunków owadów, grzy-
bów i drobnoustrojów.

•  Drzewa łagodzą mikroklimat, spowalniają wiatry, chronią gle-
bę przed erozją, na podtopionych polach drzewa przyspieszają 
osuszanie, co było jednym z powodów tradycyjnego na pol-
skiej wsi sadzenia wierzb wśród pól, a także wpływają na glo-
balny klimat.

•  Drzewa zdobią i uatrakcyjniają krajobraz, a drzewa przy-
drożne ułatwiają i umilają podróż.

•  Stare, dorodne, piękne drzewo przy domu jest czymś wy-
jątkowym. Daje cień domownikom i wprowadza na nasze 
podwórko niepowtarzalny klimat jest świadkiem historii na-
szej rodziny.

•  Podczas pamiętnej tragedii z 11 września 2001 r., potężny 

stary platan rosnący w pobliżu World Trade Center przy-
jął na siebie gigantyczną siłę uderzenia walącej się wieży 
i w ten sposób ocalił zabytkowy kościół ratując życie wielu 
przebywających w pobliżu ludzi. Platan poległ, ale kościół 
ocalał. Władze Nowego Yorku jako akt wdzięczności posta-
nowiły wybudować pomnik bohaterskiemu drzewu.

•  Drzewa pełnią ważną rolę na cmentarzu, stwarzają nastrój 
ciszy, spokoju, zadumy i piękna, a ponadto są dobrym tłem 
dla nagrobków. 

Pamiętajmy, że drzewa służą wszystkim, nie tylko tym, któ-
rzy je posadzili bądź są właścicielami działki, na której rosną. 
Dzięki drzewom miasta i wsie są piękniejsze, zdrowsze i we-
selsze. Szanujmy drzewa! To one utrzymują nas przy życiu. 

  (Wojciech Mackiewicz)

Drzewo przyjaciel, a nie wróg człowieka
Ciąg dalszy ze str 1 

Jan Kochanowski

Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie!
Nie dójdzie cię tu słońce, przyrzekam ja tobie,
Choć się nawysszej wzbije, a proste promienie
Ściągną pod swoje drzewa rozstrzelane cienie.
Tu zawżdy chłodne wiatry z pola zawiewają,
Tu słowicy, tu szpacy wdzięcznie narzekają.
Z mego wonnego kwiatu pracowite pszczoły
Biorą miód, który potym szlachci pańskie stoły.

Na przełomie czerwca i lipca harcerze z 7 dh im.AK 
z Krzęcina przebywali na obozie pod namiotami w Pogorzeli-
cy. Pogoda dopisała, program był bardzo bogaty. Spaliśmy na 
twardych kanadyjkach, ale nikt nie narzekał. Długo będzie-
my pamiętali obozowy chrzest, dla nowicjuszy. Podczas tego 
wydarzenia poddawani byliśmy różnym próbom: rzucaliśmy 
kołem hula – hop na patyk, przechodziliśmy pod i nad sznur-
kami, turlikaliśmy się pod kanadyjkami w błocie z szyszka-
mi, wkładaliśmy ręce i głowy w dyby, szukaliśmy pierścienia 
Neptuna w pomyjach, byliśmy oblewani zimną wodą, jedli-
śmy dżem z ryżem i różnymi przyprawami, nasze twarze zo-
stały pomalowane farbą i musieliśmy tańczyć dla Neptuna. 
Na koniec ceremonii pomaszerowaliśmy w orszaku z Neptu-
nem na plażę, gdzie zostaliśmy wrzuceni do morza i wreszcie 
mogliśmy się opłukać. Bardzo fajne były też gry terenowe, 
zwłaszcza nocne, kiedy trzeba było wstawać o północy i ustawiać się na zbiórkę. Podczas tych gier wykonywaliśmy różne 
zadania, za które dostawaliśmy punkty, a nawet uciekaliśmy przed smokiem. Ciekawym doświadczeniem były zbiórki tzw. 
„świeczki”, na których można było powiedzieć co się czuje, kto kogo uraził, można było przeprosić się, a także się pośmiać. 

Podczas wycieczki do Międzyzdrojów zwiedziliśmy ga-
binet fi gur woskowych, aleję gwiazd, płynęliśmy statkiem 
„Wiking” i oglądaliśmy pokaz laserowy w planetarium. Po 
wycieczce, tę jedną noc spaliśmy na plaży, a rankiem oglą-
daliśmy wschód słońca. Miło wspominamy też harcerskie 
ogniska, zabawy sportowe, przedstawienia przygotowywane 
przez nas samych i śluby obozowe. Każdy musiał stać na war-
cie oraz brać udział w służbie kuchennej, ale najważniejsze 
było codzienne plażowanie, kąpiele w morzu i słońcu. 

Będziemy ten obóz długo i ciepło wspominać razem z na-
szymi rówieśnikami, których poznaliśmy podczas pobytu 
w Pogorzelicy. Chcemy znów tam wrócić za rok.

Harcerska Akcja Letnia – Pogorzelica 2011

(Gosia Lelek, Asia Kudła)
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....Chciałabym poruszyć bardzo ważny temat odnośnie bez-
pieczeństwa na drodze naszych dzieci przy szkole, nikt do tej 
pory o to nie pytał, a uważam, że bezpieczeństwo dzieci jest 
najważniejsze, nawet starszych osób, które oczywiście szyb-
ko przez ulice przejść nie mogą. 
Byłam już u Pana Burmistrza dowiadywać się na temat pasów 

przy szkole i znaków drogowych, bo nie ukrywajmy, że jest 
to bardzo potrzebne - samochodów jest coraz więcej, a dzie-
ci chcą bezpiecznie przechodzić do szkoły. Nie da się zrobić 
progów zwalniających, ale pasy i znaki jak najbardziej, tylko 
o to musi kwestionować sołtys i rada sołecka. 

Pozdrawiam  Agnieszka

Czytelnicy piszą! • Czytelnicy piszą! • Czytelnicy piszą! • Czytelnicy piszą!

Każde prawo wywodzi się z zasad moralnych, 
przyjętych i akceptowanych w danej społeczności. 
18.08.2011 Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy 
o ochronie zwierząt oraz o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. Wystarczy odrobina sumie-
nia i ludzkich odruchów, żeby zrozumieć i uznać 
przepisy za naturalne, zgodne z zasadami przyzwo-
itości i religii. Oto najważniejsze punkty ustawy: 

Zabrania się dręczenia zwierząt, zadawania im 1. 
cierpień, traktowania ze szczególnym okrucień-
stwem. 
Ubój zwierząt hodowlanych ma być fachowy 2. 
i natychmiastowy. Niedopuszczalne są praktyki 
zabijania np. prosiaka „ po kawałku”, wieloma 
uderzeniami. To samo dotyczy drobiu i ryb. Nie 
wolno już kupować świątecznego „pływającego” 
karpia. 
Decyzje o uśpieniu lub zastrzeleniu zwierzęcia ran-3. 
nego w wypadku komunikacyjnym wydaje lekarz 
weterynarii, jeśli cierpienia są wielkie, a szansa na 
uratowanie nikła- decyzje podejmuje inna upraw-
niona osoba, np. członek koła łowieckiego, poli-
cjant, leśniczy itp. 
Każda gmina ma obowiązek do 15 marca każdego roku 4. 
uchwalić program opieki nad bezpańskimi zwierzętami oraz 
program zapobiegania bezdomności wśród zwierząt, zabez-
pieczając stosowne środki fi nansowe na ten cel. Program musi 
obejmować opiekę nad bezpańskimi zwierzętami, poprzez 
fi nansowanie pewnej ilości miejsc w schronisku oraz dokar-
mianie wolno żyjących kotów, udostępnienie im schronień 
w okresie zimowym oraz pokrycie kosztów sterylizacji.
Zabrania się odławiania5.  wolno żyjących psów i kotów. My-
śliwi spotykający w lasach i na łąkach biegające, nie oznako-
wane psy mogą złapać je, jedynie jeżeli są w stanie ustalić ich 
właściciela. Jeśli gmina nie może zapewnić zwierzęciu miej-
sca w azylu, to nie ma obowiązku odbierania od kół łowiec-
kich takich zwierząt 
Ślepe mioty kotów i psów6. , jeśli właściciel nie może zapew-
nić im stosownej opieki i dachu nad głową powinny zostać 

uśpione przez weterynarza. Odpłatność jest nieduża 
Najlepszym sposobem zapobiegania bezdomności wśród 7. 
zwierząt jest sterylizacja i kastracja. Sterylizacja nie jest 
droga, wydatek jest jednorazowy. 
Wszelki 8. handel psami i kotami na placu jest surowo za-
broniony. Wyjątek stanowią zwierzęta z zarejestrowanych 
hodowli.
Pies w gospodarstwie powinien mieć ocieploną budę. Jeżeli 9. 
jest przywiązany do budy, to nie dłużej niż 8 godzin bez prze-
rwy, łańcuch musi mieć ponad 3 metry długości. 

Zwierzęta muszą być szczepione. 10. 
Jak widzimy Ustawa odwołuje się do idei humanitaryzmu w sto-
sunku do zwierząt, zarówno hodowlanych jak i domowych, dla-
tego artykuł ten dedykujemy mieszkance Krzęcina, która kolejny 
rok trzyma swojego psa przywiązanego do betonowego kręgu, 
stanowiącego jedyną osłonę przed upałem, słotą i mrozem. 

(Grażyna Zebranowicz)

Humanitarni dla zwierząt


