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Drodzy Czytelnicy!
Dwa lata temu, w Kurierze nr2 drukowaliśmy artykuł „Czy przedszkole jest potrzebne w Krzęcinie?” I była cisza. Ale..
w latach 2009 – 2011 co roku rodziło się w naszej wsi dwadzieścioro kilka dzieci – przedszkole jest obecnie bardzo potrzebne.
Młodzi rodzice energicznie zabrali się do działania, władze samorządowe przychylnie podeszły do problemu, trzeba jednak
pokonać kilka przeszkód (lokal, nowe etaty, sanepid), ale jest światełko i prawdopodobnie już w roku szkolnym 2013/14 będzie
przy szkole działać przedszkole dla 3-4 latków. Pan Burmistrz stawia jeden warunek – musi w tej materii panować absolutna
zgoda, wszyscy mieszkańcy powinni być za utworzeniem przedszkola w Krzęcinie. Zgoda buduje – we wrześniu sporządzona
zostanie lista chętnych pozwalająca oszacować konkretnie liczbę dzieci w oddziale przedszkolnym, należy jednak pamiętać, że
tylko 5 pierwszych godzin jest darmowe, pozostałe godziny rodzice muszą opłacić, jednakże dzienny koszt pobytu dziecka będzie
dużo niższy niż w przedszkolu prywatnym.
(Redakcja)
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Podziękowanie

W niedzielę, 17 czerwca odbył się w Krzęcinie II piknik
rodzinny „Hej, od Krakowa jadę”. Gospodarzami imprezy byli
SPZK, KGW i OSP. Pogoda dopisała, na placu przed remizą
przed upałem chroniły nas parasole, ław było dużo, więc każdy
mógł swobodnie zasiąść, konsumpcja doborowa: smaczne
kiełbaski z grilla, piwo Tyskie z beczki, zimne i gorące napoje
oraz rarytasy czyli gofre ze śmietaną i owocami. W ogrodzie
zabaw dzieci miały olbrzymią zjeżdżalnię, tajemniczy domek,
okręt pirata, kolejkę, euro-bunge, baloniki i watę cukrową. Była
też podłoga do tańca, oprawę muzyczną zapewnił młodziutki
Ciąg dalszy na str 3
zespół Wojtka Góralczyka.

Z wielką radością i wdzięcznością wspominam niedzielę
17 czerwca 2012 r. W tej krótkiej notce chciałabym podziękować
przede wszystkim Zarządowi Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi
Krzęcińskiej za pomysł urządzenia beneﬁsu mojego 33-lecia pracy
w Szkole Podstawowej w Krzęcinie podczas pikniku „Hej, od Krakowa jadę”. Za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia dziękuję
również Kołu Gospodyń Wiejskich, Radzie Sołeckiej i Ochotniczej
Straży Pożarnej w Krzęcinie oraz wszystkim mieszkańcom, uczniom,
absolwentom, rodzicom i przyjaciołom, którzy przeżywali ten dzień
ze mną i uświetnili go pięknymi słowami, muzyką, śpiewem i kwiaCiąg dalszy na str 3
tami, a przede wszystkim swoją obecnością.

Przedszkole – marzenie Młodej Mamy

Żmudzianki

W kwietniu tego roku rozpoczęłam starania o przyjęcie mojej córki do przedszkola samorządowego w Borku Szlacheckim.
Przedszkole w Borku pomimo sporej odległości od mojego miejsca zamieszkania wydawało się i tak najrozsądniejszym rozwiązaniem z uwagi na lokalizację przy drodze krajowej 44, z której
korzystam dojeżdżając do pracy w Krakowie. Niestety z uwagi
na wiek córki (3 lata) oraz decyzję rządu o przesunięciu terminu
obowiązku pójścia do szkoły sześciolatków, nie przyjęto jej do
przedszkola. Chcę podkreślić, że w podobnej sytuacji jest kilkaCiąg dalszy na str 4
dziesiąt rodzin w całej gminie.

W upalną niedzielę, 1 lipca br. w Biskupicach gm. Iwanowice odbył się II Festiwal Godki Krakowskiej. Na festiwal
przyjechało ponad 140 uczestników. W tym festiwalu wzięły
także udział nasze Krzęcijanki – „Siostry Żmudzianki” – czyli
Halina Mizura (Żmuda), Maria Żmuda (Żmuda), Czesława
Żmuda wraz z koleżankami z KGW Małgorzatą Żmuda, Grażyną
Malinowską, Teresą Sotwin (Żmuda). Zespół został zgłoszony
do przeglądu festiwalowego przez SPZK, Urząd MiG Skawina
użyczył swojego transportu busowego.
Ciąg dalszy na str 2
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Aktualności Sołtysa!
 W m-cu czerwcu br zakończono planowaną budowę dróg gminnych o powierzchni asfaltowej – łącznie wykonano ok. 950 mb,
z tego 600 mb sﬁnansowano ze środków powodziowych Urzędu
Marszałkowskiego. Rozpoczęto budowę nowej drogi gminnej
(utwardzenie tłuczniem i korytowanie). Wykonano krótki chodnik
łączący drogę powiatową z drogą gminną koło kościoła z myślą
o przejściu dla pieszych, które w tym miejscu zatwierdził Wydział
Ruchu Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego. O estetykę przy
chodniku zadbał ks. Józef, sadząc piękne słoneczniki i kwiaty.
 W lipcu rozpoczęła się budowa oświetlenia drogi Krzęcin –
Zelczynki – Działy.
 Rozpoczęta budowa boiska sportowego ma być ukończona we
wrześniu br.
 Wrócił temat przedszkola w Krzęcinie. Sołectwo otrzymało pismo od zainteresowanych rodziców (z listą 235 podpisów popierających tę ideę). W dniu 6 lipca odbyło się Zebranie Wiejskie poświęcone głównie organizacji Przedszkola przy Szkole
Podstawowej w Krzęcinie dla dzieci w wieku 3 i 4 lat. Zaproszony z-ca Burmistrza p. Paweł Kolasa przybliżył zgromadzonym
licznie rodzicom dzieci realia powstania Przedszkola: w oddziale musi być minimum 25 dzieci oraz czas pobytu dziecka co

najmniej 8 godz. Po bardzo owocnej dyskusji i bardzo dużym
zainteresowaniu ustalono termin następnego spotkania w m-cu
sierpniu, na które będzie zaproszony p. Burmistrz A. Najder.
Panie dyr. Halina Jaskierna i dyr. Anna Kawaler poinformowały
zebranych, że z chwilą uruchomienia przedszkola prawdopodobnie nauka w Szkole będzie musiała być prowadzona w systemie dwuzmianowym. Pan Burmistrz Kolasa oświadczył, że
jeśli warunki lokalowe będą akceptowane przez Sanepid, to
procedura powołania Przedszkola zostanie rozpoczęta, a otwarcie Przedszkola będzie możliwe od 1 września 2013 r. Zobowiązano Sołtysa-Radnego do złożenia pisma w tej sprawie na ręce
Burmistrza UMiG oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej, jak
również pilotowanie tej sprawy w Gminie.
 Zapraszam dzieci i młodzież do „Ogrodu Zabaw” i bardzo proszę o przestrzeganie regulaminu obowiązującego na placu zabaw. Nie pozwólmy, aby dzieci zapamiętały plac zabaw jako
miejsce zaśmiecone butelkami po piwie, napojach chłodzących,
opakowaniach po słodyczach. Jest kosz na śmieci, również
można składować w/w odpady do większej siatki i złożyć przy
koszu. Ogród Zabaw jest czynny codziennie od 8 do 20-tej.
Z pozdrowieniami Sołtys Antoni Bylica.

Żmudzianki
Ciąg dalszy ze str 1

Festiwal Godki Krakowskiej organizowany jest przez Gm. Iwanowice, Lokalną Grupę Działania „Jurajska Kraina” przy wsparciu
„Dziennika Polskiego”, ma na celu reaktywowanie dawnej gwary.
W tym roku do Biskupic przyjechało bardzo dużo bajarzy, którzy nie
uczą się gwary na potrzeby festiwalu, ale znają ją z dawnych czasów.
Oni bawią się tą mową na scenie, przekazując dalej. Oni właśnie rozśmieszali publiczność, a nasze Żmudzianki rozbawiły towarzystwo
„Godką o Jaśku i Marysi” oraz zaśpiewały piosenkę „Jestem sobie
Krzęcijanka fajduli, fajduli faj” i „Z nas muzykalna jest rodzina”.
W jury zasiadali naukowcy z UJ dialektolog dr hab.Kazimierz Sikora
i dr Anna Lubecka. Kronika TVP pokazała migawkę z tego festiwalu, i w ten sposób wszyscy mieszkańcy powiatu krakowskiego mogli
oglądać nasze Żmudzianki (program jest do obejrzenia w internecie).
Już po raz drugi przedstawicielki Krzęcina rozsławiają naszą miejscowość oraz Gminę Skawina z czego możemy być dumni, a o czym
świadczą dwa pochlebne artykuły w Gazecie Krakowskiej Dziennika
Polskiego z 2.07 2012 i 07.07.2012.
(Teresa Sotwin)

Usiądźmy wspólnie
Usiądźmy razem przy ognisku – to jest
zaproszenie skierowane do wszystkich.
Magiczny blask ognia, rozgwieżdżone niebo, przyjazne grono, dźwięki gitary, rozpalona w sercu nostalgia i ów metaﬁzyczny
dreszcz… Halina Jaskierna zaprasza każdego do swego kręgu, do stołu, do bycia
razem – ognisko staje się symbolem. Nie
sposób zapomnieć takich spotkań. Na przykład te w jej ogrodzie (nawiasem mówiąc,
kryje on w sobie jakiś czarowny urok) albo
te obozowe, harcerskie w jakże różnych
miejscach, albo te w sadzie przy plebani.

Za każdym razem budzą się silne emocje,
otwiera się radość i wzruszenie, rozpalają
się piękne uczucia i pragnienia.
Bycie razem z nią przy ognisku, w kręgu jej przyjaciół bywa też niekiedy swego
rodzaju wspólną modlitwą, bo oprócz ciepła, dobroci, serdeczności emanuje z niej
także to jasne światło, które – prócz tego,
że daje jej siłę, by mogła dźwigać niemałe ciężary i mierzyć się z niełatwymi sytuacjami – sprawia, że jest autorytetem,
którego się słucha. Warto w tym miejscu
wspomnieć o „Światełku Betlejemskim”.
Co roku 7. DH „Czerwonego Maka”, prowadzona przez hm Halinę Jaskierną, bierze udział w przekazywaniu różnym wła-

dzom i instytucjom tego symbolu ciepła,
miłości, pokoju i nadziei; w 2008 roku
drużyna uczestniczyła w wyjeździe do
Wiednia, a później w Krakowie w uroczystym przekazaniu tego symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa.
Tańczące płomyki ognia przykuwają
wzrok, hipnotyzują, sprawiają, że myśli
zaczynają wędrować gdzieś wzwyż. Wydaje się, że Halinka cały czas nas zaprasza:
usiądźmy razem przy ognisku, choćby tylko po to, by razem pomilczeć, posłuchać
trzasku płonących drew, popatrzeć na
iskierki skaczące przecież aż do nieba.
(Zenon Michalski)
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Część artystyczna imprezy „Hej...”
została podzielona na dwie odsłony. W ramach pierwszej otwarto w remizie wystawę obrazów zamieszkałej po sąsiedzku
w Wielkich Drogach malarki p. Zuzanny
Wędzicha. Następnie odbyła się promocja wydanego przez SPZK przy wsparciu
ﬁnansowym MiG Skawina tomiku prozy
poetyckiej „Tu, gdzie jestem” p. Zenona Michalskiego. Wielu z obecnych skorzystało z okazji, aby otrzymać autograf.
Nakład tomiku jest niewielki, tylko 200
egzemplarzy, tomik posiada numer ISBN
toteż egzemplarze będą znajdować się
w bibliotekach w całej Polsce oraz we
wszystkich ﬁliach gminnej biblioteki. Jako
trzeci punkt był przewidziany beneﬁs pani
dyr. Haliny Jaskiernej. Było tak wielu
chętnych do udziału i gratulacji, że beneﬁs
został podzielony na dwie tury. W pierwszej, na sali, pani Halina przyjmowała gratulacje od „dorosłych” czyli SPZK, OSP,
komitetów rodzicielskich, swoich uczniów

z rocznika 1982 i 1985 oraz przybyłych gości. Wysłuchaliśmy także małego koncertu Jej
wychowanków uzdolnionych muzycznie. Druga tura, która odbyła się już na świeżym
powietrzu rozpoczęła się tortem i szampanem, którymi to specjałami Jubilatka częstowała
wszystkich obecnych. „Dzień dobry wam goście, coście się zebrali, ...Panią Dyrektor
będziemy żegnali. 33 lata z nami pracowała i te nasze dzieci dobrze wychowała. I o szkołę
dbała, harcerzy kochała i dużo wycieczek organizowała. Bo Dyrektorem być, to jest ciężka
praca, głową trzeba kręcić, pieczątką obracać. Dzisiaj Krzęcijanie pięknie się spisują,
wszyscy tutaj przyszli i pięknie dziękują: Kochana Halinko teraz odpoczywaj, z wnuczkami się pobaw – nas nie zapominaj”. Tę piosenkę, napisaną dla Jubilatki przez p. Władysławę Żmuda, zaśpiewały panie z KGW i wręczyły ozdobiony specjalnie bochen chleba.
Potem był występ harcerek, a następnie uczniowskiego zespołu DanceSport.

Piknik udał się znakomicie. Już dzisiaj zapraszamy na trzecią edycję imprezy „Hej, od Krakowa jadę” za rok, 16 czerwca 2013. (SPZK)
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Podziękowanie

Zastanawiam się, czym sobie na to zasłużyłam, bo przecież przez te
wszystkie lata starałam się pracować, jak umiałam najlepiej, ale tylko z myślą
o moich wychowankach, aby ta szkoła, tak jak dla mnie, była dla nich drugim
domem. Nie pracowałam po to, aby zbierać laury czy pochwały, kochałam
swoją pracę i traktowałam ją bardziej jak powołanie, choć nieraz nie było
łatwo. Nie zdążyłam nawet skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia. Powiem tak: bycie nauczycielem, a potem dyrektorem szkoły w miejscowości
gdzie się człowiek urodził, gdzie uczęszczał do tej szkoły i spędził tu prawie
całe życie, to wielkie wyzwanie.
Chcę podkreślić, że wszystkie moje osiągnięcia, o których była mowa podczas uroczystości, dokonały się przy wsparciu wielu ludzi: moich przyjaciół,
współpracowników, znajomych, rodziców moich kochanych uczniów, szefów
ﬁrm, a także Organu Prowadzącego, którzy pomagali mi realizować moje pomysły i marzenia. To Wam dziękuję, że byliście ze mną przez te wszystkie
lata. To Wy zasłużyliście na wdzięczność. I jeszcze jedno podziękowanie.
Ono należy się mojej rodzinie, a szczególnie dzieciom, które pozwoliły mi na
oddanie się pracy, wspierały mnie w moich poczynaniach i zawsze są ze mną
w dobrych i złych chwilach. DZIĘKUJĘ!
Halina Jaskierna

SPZK pięknie dziękuje
kolejnym darczyńcom
W poprzednim numerze KK składaliśmy podziękowania osobom wspierającym naszą działalność, teraz chcemy podziękować kolejnym
sponsorom: Zarządowi KR z Krzęcina, Piekarni
„Rola” z Krzęcina oraz pp. Grzegorzowi Waga
i Antoniemu Bylicy. Kwoty od poszczególnych
darczyńców są różnej wysokości, ale zapewniamy,
że każdą złotówkę wysoko sobie cenimy. W sumie
w tym roku od darczyńców na konto SPZK wpłynęło 2250 zł.
Wyrażamy nadzieję, że pozostali będą o nas
także pamiętać (nr konta: 12 8591 0007 0310 0562
0825 0001 Krakowski Bank Spółdzielczy o/Skawina). Bardzo liczymy na szczodrą rękę darczyńców. Wszystkim pięknie dziękujemy za dotychczasowe i przyszłe wsparcie.
(Zarząd SPZK)
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Przedszkole
– marzenie Młodej Mamy
W związku z powyższym postanowiłam wziąć sprawy w swoje ręce i zaczęłam działać. W pierwszej kolejności napisałam piCiąg dalszy ze str 1
smo do Burmistrza MiG Skawina, z zapytaniem o możliwość
utworzenia przedszkola w Krzęcinie. W odpowiedzi zostałam zaproszona w dniu 25.06 na
rozmowę do p. Pawła Kolasy – z-cy Burmistrza MiG. Podczas rozmowy usłyszałam o wytycznych, które muszą być spełnione i sprawach organizacyjnych niezbędnych dla powstania przedszkola.
Pozytywnie nastawiona rozmową postanowiłam działać dalej i kolejnym moim krokiem
było pismo do p. A. Bylicy – Sołtysa i Radnego. W odpowiedzi na moje pismo odbyło
się 5.07 zebranie wiejskie, którego głównym tematem było „Przedszkole dla 3 i 4-latków
w Krzęcinie”. Jednocześnie mając na celu poinformowanie mieszkańców Gminy o tej inicjatywie rozwiesiłam ogłoszenia z prośbą o poparcie osób dla tej akcji. W tym celu w wielu
miejscach były dostępne listy, na których wszystkie chętne osoby mogły poprzeć inicjatywę
(zebrałam ogółem 235 podpisów).
W dniu 5.07 w budynku SP w Krzęcinie odbyło się zebranie, w którym uczestniczyli
pp. A. Bylica, P. Kolasa oraz Dyrekcja SP – p. H. Jaskierna i p. A. Kawaler. Frekwencja
rodziców na zebraniu była wysoka, wynosiła ponad 30 osób. Po wprowadzeniu w główny
temat zebrania przez p. Sołtysa głos zabrał p. Burmistrz, który przybliżył warunki, jakie
muszą zostać spełnione, aby powstało przedszkole w Krzęcinie, m.in. warunki lokalowe,
dopuszczenie przez Sanepid, zatrudnienie dodatkowego personelu oraz dostosowanie statutu szkoły. W trakcie zebrania padały różne propozycje mające na celu znalezienie odpowiedniej sali dla najmłodszych pociech. Jedną z propozycji było wykorzystanie biblioteki
na pomieszczenie przedszkola i znalezienie dla niej innego lokalu.
Poruszono temat konieczności reorganizacji pracy szkoły tak, aby sprostać zarówno najmłodszym jak i obecnym uczniom klas I-VI. Wyliczono jaka ilość dzieci jest wymagana,
aby grupa mogła powstać. Zaproponowano, aby zapisy do przedszkola na rok 2013/2014
odbyły się we wrześniu 2012 roku. Dzięki temu będzie można uzyskać wiarygodną informację na temat ilości chętnych, którzy chcą oddać swoje dzieci pod opieką przedszkolną.
Jestem przekonana, czując mocne wsparcie wielu rodziców, że inicjatywa, którą przedstawiłam ma szansę na realizację. Potrzebny jest tylko „zdrowy” nacisk na osoby, które
w naszej Gminie są władne podjąć odpowiednie decyzje związane z powstaniem przedszkola w Krzęcinie.
(Katarzyna Grzesiak)
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Szkółka piłkarska
żaków i orlików
Iskra Krzęcin
już funkcjonuje
W poprzednim numerze informowaliśmy o założeniu szkółki piłkarskiej
ISKRA dla dzieci w wieku 7 – 10 lat.
Teraz możemy z dumą powiedzieć, że
rozpoczęliśmy treningi w dwóch grupach wiekowych: żaków rocznik 2004 –
2005 i młodsi oraz orlików 2002 – 2003.
Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci oraz ich rodziców, którzy
licznie oglądają swoje pociechy w trakcie zajęć. Nabór nadal trwa, a same rozgrywki rozpoczynają się we wrześniu.
Gorąco zachęcamy do skorzystania
z tej formy rozrywki dla dzieci, która
integruje lokalne społeczeństwo.
Trudno nie wspomnieć o drużynie
seniora, która jest wizytówką naszej
miejscowości. ISKRA utrzymała się
w A klasie z bezpiecznym dorobkiem
punktowym zajmując ósmą lokatę.
Także juniorzy zajęli dobre miejsca
w swoich ligach. Nowy sezon tuż, tuż
– jego rozpoczęcie zaplanowane jest na
18 sierpnia. Zapraszamy do aktywnego
odwiedzania naszego boiska – emocje
gwarantowane ☺.
(Jacek Żmuda)

Czytelnicy piszą! • Czytelnicy piszą! • Czytelnicy piszą! • Czytelnicy piszą!
Wyjątki z pisma jakie 27 czerwca 2012 mieszkańcy
Krzęcina wystosowali do władz Samorządowych w sprawie utworzenia przedszkola dla dzieci od lat 3 przy Szkole Podstawowej w Krzęcinie.
(...)Jako rodzice oraz mieszkańcy Krzęcina(...) zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie inicjatywny pod nazwą
„Przedszkole w Krzęcinie”. Celem tej obywatelskiej inicjatywy jest utworzenie przy Szkole Podstawowej w Krzęcinie przedszkola dla dzieci od lat 3. Takie przedszkola
funkcjonują z powodzeniem w miejscowościach Kopanka,
Wielkie Drogi, Facimiech, Borek Szlachecki, Radziszów,

Wola Radziszowska i w Skawinie. (...) Krzęcin jako jedna
z większych miejscowości w Gminie, pomimo wielkiego
zainteresowania rodziców, do tej pory nie doczekał się utworzenia placówki przedszkolnej. Jako rodzice płacący podatki i uczestniczący aktywnie w życiu społeczności Krzęcina
oraz Gminy Skawina uważamy, że mamy prawo domagać
się od osób podejmujących decyzje w Gminie utworzenia
w/w przedszkola.(...) Stworzenie przedszkola funkcjonującego od 7–17 pomoże w opiece nad najmłodszymi...
Mieszkańcy wsi Krzęcin
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