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Drodzy Czytelnicy!
Redakcja KK obchodzi mały jubileusz. Wydajemy już 15 numer, czyli
razem ze Stowarzyszeniem Przyjaciół
Ziemi Krzęcińskiej działamy już trzeci
rok. Trudna to jest praca, członkowie
przychodzą i odchodzą, ale garstka
wiernie trwa i próbuje coś dobrego
zrobić dla ogółu. Dziękujemy za pracę
wszystkim byłym, a obecnych i tych
co się jeszcze zapiszą zachęcamy do
realizacji nowych wyzwań. Serdeczne podziękowania należą się również
wszystkim sympatykom, z których
życzliwością spotykamy się w róż(Redakcja)
nych sytuacjach.

Zenon Michalski
Jesień
Jesień pachnie
zwiozła cegły arrasy i pająki
w Częsnej zbudowała dekorację
do Hamleta
Słońce jak wiecha z jarzębiny –
podnosi się kurtyna
i z drewnianego lasu
wychodzą płonące żyrafy Dalego
Nie wiem dla kogo ten teatr
na progu ciszy
komu ten list nienapisany
komu to skrzypiące pióro z ognia
roznieconego w sercu
komu ta jesień nieopisana
komu te liście pod głowę

Dożynki 2012
W ostatnią niedzielę sierpnia odbyły się w Ochodzy Dożynki
Gminne. W święcie plonów, mimo „przekropnej” pogody, wzięły udział wszystkie sołectwa gminy. Organizatorami imprezy
byli: Sołtys Ochodzy wraz z Radą Sołecką i KGW oraz CKiS
w Skawinie. Polową Mszę Św. odprawił Ks. Proboszcz z Krzę-

cina Zdzisław Budek. Grała orkiestra dęta „Sygnał” z Radziszowa, kapela ludowa „Sokół” z CKiS, wystąpił dziecięcy zespół regionalny Stowarzyszenia „Miłośników Doliny Cedronu”
z Woli Radziszowskiej. Było dużo zaproszonych gości, specjalnie wyróżnionym poszczególne sołectwa wręczały wieńce.
Delegacja z Krzęcina obdarowała wieńcem p. Mariana Bylicę,
Prezesa Kółka Rolniczego w Krzęcinie.

Nowa Pani Dyrektor
Pani Anna Kawaler jest nowym
dyrektorem szkoły w Krzęcinie wyłonionym w drodze konkursu, który
odbył się w kwietniu bieżącego roku.
Wraz z gratulacjami, z rąk Burmistrza
Miasta i Gminy Skawina p.Adama
Najdera, otrzymała nominację na to
stanowisko na najbliższe pięć lat.
Kim jest ta nowa pani dyrektor?
Przede wszystkim jest młodą, 36-letnią kobietą z pełnymi kwaliﬁkacjami do pełnienia tej funkcji. W 2000
r. ukończyła studia magisterskie na
wydziale pedagogiki przedszkolnej
i wczesnoszkolnej Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Bardzo szybko
zaczęła przygotowywać się do roli
dyrektora, bo już w 2002 roku ukończyła na tej samej uczelni studia podyplomowe w zakresie zarządzania
i kierowania szkołą.
Ciąg dalszy na str 4
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Aktualności Sołtysa
 W dniu 2.09 odbył się „Turniej Sołectw” Gminy Skawina

w Sołectwie Facimiech. Zabawa była wspaniała, ciekawe
konkurencje, zdobyliśmy kilkanaście punktów. Zabrakło
nam dwóch męskich zawodników, którzy w ostatniej chwili
odmówili uczestnictwa. Dziękuję bardzo wszystkim uczestnikom za udział w turnieju, na przyszły rok musimy wystartować w pełnym, 8 osobowym składzie. Takie są wymogi
turnieju. Dziękuję członkowi Rady Sołeckiej p.Wł. Jankowiczowi za pomoc w transporcie uczestników.
 W dniu 17.09 został dokonany odbiór techniczny boiska
sportowego w Krzęcinie. Boisko zostało przekazane Sołectwu Krzęcin. Oﬁcjalne otwarcie i poświęcenie boiska
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planuje się na maj 2013r. Zgodnie z procedurą teren musi
leżakować ok. dziewięciu miesięcy, aby nie zniszczyć trawy
i płyty boiska.
 Zapraszam mieszkańców na stronę: sołectwo Krzęcin,
w google!

Nowiny z Gminy
 Sprawa przedszkola w Krzęcinie jest na etapie rozmów

w Komisjach. Ostateczne decyzje zostaną podjęte w IV
kwartale br. Rada pracuje nad budżetem Gminy na 2013 r.
 W dniu 22.09 odbyło się oﬁcjalne otwarcie i poświęcenie
Rynku w Skawinie po rewitalizacji.
Pozdrawiam Antoni Bylica

Chodniki – kolejne marzenie???
Jak czytamy w Planie Odnowy Miejscowości Krzęcin na
lata 2010 -2017 celem strategicznym Rozwoju Gminy Skawina
na lata 2003-2013 jest tworzenie warunków dla podniesienia
standardu jakości życia mieszkańców i osiągnięcie europejskich standardów w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury komunalnej. Jest to zgodne ze Strategią Rozwoju Powiatu
Krakowskiego na lata 2008-2013, której jednym z celów jest
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.
Krzęcin jest czwartym z sołectw gminy pod względem liczby ludności (zamieszkuje go 1 555 osób, t.j. 4% populacji Gminy). Położony jest pomiędzy dwoma arteriami komunikacyjnymi: drogą wojewódzką nr 953: Skawina – Kalwaria Zebrzydowska i drogą krajową 44 Kraków – Oświęcim. Obydwie te
szosy łączy droga powiatowa K2171 poprowadzona przez całą
wieś Krzęcin – jest ona bardzo ruchliwa: jeżdżą nią zarówno
samochody osobowe, jak i dosyć dużo ciężarowych, tirów.
Przy tak ruchliwej drodze K2171, mimo zapewnień władz
o dbaniu o bezpieczeństwo mieszkańców nie ma chodników.
Jeszcze nie było wypadku śmiertelnego ale... powinno się
dmuchać na zimne – sprawa chodników staje się bardzo pilna.

W Szczęsnej na skrzyżowaniu drogi K2171 z drogą 44 powstało centrum handlowe, to generuje dość duży ruch pieszy, do
sklepu wędrują mamy z wózkami i małymi dziećmi. Nie ma
również chodnika w środku wsi pomiędzy ośrodkiem zdrowia
i szkołą oraz od kościoła do cmentarza. To są najwrażliwsze
miejsca, gdzie o wypadek nie trudno. W Szczęsnej nie ma problemu z poboczem, jest dość miejsca na zbudowanie normatywnego chodnika. Ciasno jest w środku wsi, ale pod pewnymi
warunkami można budować wąskie chodniki. Tłumaczenie, że
przeszkodą jest to, iż chodnik trzeba utrzymywać w czystości
jest niepoważne, trudniejsza jest sprawa ze znalezieniem rozwiązania satysfakcjonującego właścicieli domów przy drodze,
ale na pewno po odpowiednich negocjacjach można dojść do
kompromisu. Chodniki są w Zelczynie, są i na Grabiu.
Krzęcin jako wieś na skraju Gminy nie ma kanalizacji
i nie ma chodników. O kanalizacji się mówi, że będzie w najbliższych latach, ale o chodnikach jest pełne milczenie. Czy
trzeba czekać na tragiczny wypadek, aby problem braku chodnika został wzięty pod uwagę?
(EMB)

IV Turniej Sołectw
W niedzielę, 2 września, gospodarzem zawodów rozgrywanych o Puchar Przechodni Burmistrza MiG Skawina było sołectwo Facimiech. Na boisku sportowym LKS „Zryw” do wstępnych eliminacji przystąpiło 14 drużyn (Facimiech, Gołuchowice, Grabie, Jaśkowice, Jurczyce, Kopanka, Krzęcin, Polanka
Hallera, Pozowice, Radziszów, Rzozów, Wielkie Drogi, Wola
Radziszowska, Zelczyna). Wstępne eliminacje składały się z następujących konkurencji: szukanie 120 jajek, slalom w folii, rzut
pomidorem, niesienie pieczeni, zaprzęgi, piwowarzy, wyścig
z jajem. Do ﬁnału przeszły Gołuchowice, Jurczyce i Facimiech.
Po takich konkurencjach jak: sok pomidorowy, nosidła, wyścig
na nartach, słomiany tor przeszkód, zbieranie plonów drużyna
z Gołuchowic zdobyła I miejsce i to ona będzie gospodarzem
V Turnieju Sołectw w przyszłym roku. Gratulujemy zwycięzcom.
Specjalne podziękowania należą się dzielnej drużynie z Krzęcina w osobach: Agnieszka Gielas, Olka Kosek, Karolina Kosek,
Anna Pacułt, Justyna Pająk, Katarzyna Skorus, Michał Grabiec,
Tomasz Żmuda. Niestety drużynie krzęcińskiej zabrakło dwóch
męskich zawodników. Regulaminowo w turnieju drużyna występuje w układzie 4 panie + 4 panów.
(SPZK)
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Redakcja Kuriera w zeszłym roku rozpoczęła cykl „Krzęcińskie ślady Karola Wojtyły”. W poprzednich numerach drukowaliśmy
wspomnienia mieszkańców Krzęcina, obecnie drukujemy wspomnienie mieszkanki Skawiny. Bardzo prosimy Czytelników
o przysyłanie swoich wspomnień związanych z Osobą Błogosławionego Jana Pawła I I – ocalmy je od zapomnienia.

Skawińskie ślady Karola Wojtyły
Był to koniec lat sześćdziesiątych. Po intensywnych przygotowaniach, w które przede wszystkim nasi księża uczący religii
wkładali wiele serca, nadszedł w końcu dzień bierzmowania. Zgromadziliśmy się licznie na cmentarzu kościelnym, pod ﬁgurką.
Wydawało się, że setki osób przyszły uczestniczyć w tym sakramencie. Może i tak było, jako że byliśmy wyżem demograﬁcznym,
a klasy liczyły po około 50 uczniów. Towarzyszyli nam rodzice, chrzestni, rodzeństwo. Biskup Karol Wojtyła przyjechał punktualnie,
jak zawsze uśmiechnięty, życzliwy. Staliśmy w szeregu, za każdym z nas parę osób towarzyszących. Przy każdej klasie stał ksiądz
katecheta i drugi, trzymający tubę wzmacniającą głos. Ksiądz Biskup pytał, jakiego świętego imię wybraliśmy na swojego patrona,
czasami zadawał pytania dotyczące nauki religii. W końcu traﬁł na naszego kolegę Henia, który nie dość, że się jąkał, zawsze
denerwował się przy odpowiedziach, to jeszcze miał problemy z wszelką nauką. Widząc rozbiegane spojrzenie i nerwowość dziecka,
Ksiądz Biskup zadał mu bardzo proste pytanie: „a powiedz no, mój drogi, co to skłania człowieka do popełniania grzechów?”. Henio
milczał jak zaklęty. Schowany za plecami Biskupa ksiądz chciał ratować sytuację, przyłożył do głowy palce wskazujące rąk i zrobił
straszną minę. Patrząc na pantomimę księdza katechety Henio, ku uciesze Biskupa i radości zebranych udzielił jedynej właściwej
odpowiedzi: „KOZA”.
(Grażyna Zebranowicz)

Listopad – miesiąc pamięci o naszych przodkach.

III Kwesta
Stowarzyszenia Przyjaciół
Ziemi Krzęcińskiej
na rzecz odnowy starych, XIX wiecznych
kapliczek znajdujących się na cmentarzu
paraﬁalnym odbędzie się 1 listopada br.
Do tej pory, SPZK za zebrane fundusze
wyremontowało wnętrze kaplicy Matki
Bożej Bolesnej oraz odrestaurowało kapliczkę „Madonna”. Obecnie odnawiana
jest piękna, neogotycka kapliczka hrabiny Romerowej, żony Wilhelma Romera
– jednego ze współzałożycieli Kółka Rolniczego w Krzęcinie.
Zwracamy się z gorącą prośbą do
wszystkich paraﬁan i ich gości o szczodrość w czasie przeprowadzanej kwesty.
Z góry składamy serdeczne Bóg zapłać za
wsparcie tej szlachetnej inicjatywy.
(Zarząd SPZK)

Pierwsze dni listopada poświęcamy naszym drogim zmarłym. Modlimy się za nich,
zapalamy znicze, kładziemy kwiaty na grobach. Pamiętamy o zapaleniu znicza tym,
którzy nie wrócili, a miejsce ich pochówku jest nieznane.
Z naszą paraﬁą jest związany poprzez miejsce urodzenia i zamieszkania w Polance
Hallera Stanisław Haller Ritter von Hallenburg (1872-1940). Generał broni Stanisław
Haller był zawodowym wojskowym. Po odpowiednich studiach pełnił służbę
wojskową w Krakowie, w latach 1912-1915 jako szef sztabu Twierdzy Kraków,
a od 1916 roku jako szef sztabu w korpusie austriackim. W 1917 roku awansował
do stopnia pułkownika i został dowódcą brygady na froncie włoskim, gdzie walczył
do końca I wojny światowej. Po powrocie do kraju był zastępcą komendanta miasta
Krakowa, a w okresie 20.XI 1919 do 6.II.1920 roku szefem Sztabu Dowództwa Okręgu
Generalnego „Kraków”. Brał czynny udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Jest
najstarszym rangą polskim oﬁcerem straconym w Charkowie.
„Bóg-Honor-Ojczyzna” – generałowi bez grobu znicz możemy zapalić na kurhanie
Hallerów, gdzie znajduje się tablica wspomnienie lub przy dębie „Stanisław” przed
szkołą postawową.
11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Wolności. W zeszłym roku, o tym czasie,
mieliśmy w Krzęcinie piękną uroczystość sadzenia „Dębów Pamięci”. Dzięki starannej
opiece Szkoły Podstawowej obydwa dęby: „Stanisław” i „Feliks” ładnie się ukorzeniły
i dobrze rosną. Duże podziękowania za tę troskę dla całej szkolnej społeczności. (SPZK)
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Przedszkole – marzenie Młodej Mamy c. d.
W nawiązaniu do poruszonego tematu w poprzednim numerze KK informuję
o aktualnej sytuacji dotyczącej przedszkola. W dniu 13 sierpnia 2012 byłam
na rozmowie w Urzędzie Miasta i Gminy
u p.Norberta Rzepisko – ówczesnego Przewodniczącego Rady
Miejskiej, tematem spotkania było „przedszkole w Krzęcinie”. Niestety Pan Przewodniczący nie był mi w stanie nic konkretnego powiedzieć gdyż… nie znał tematu. Ogólnie przedstawił mi procedurę
jaka musi być spełniona, aby przedszkole powstało. Zaproponował
mi udział w posiedzeniu Komisji Edukacji, na której mogę się dowiedzieć konkretów w poruszonym powyżej temacie. W dniu 22
sierpnia uczestniczyłam w posiedzeniu Komisji Edukacji, w którym
uczestniczyli Radni oraz p. Burmistrz Kolasa. Pierwszym punktem
posiedzenia był temat „Krzęcina”. Swoje stanowisko przedstawił
p.Kolasa, który zapoznał p. Ewę Masłowską – Przewodniczącą Komisji z pismem złożonym przez Pana Antoniego Bylicę –Sołtysa wsi
i Radnego. Rozpoczęła się dyskusja, podczas której miałam możliwość zabrania głosu i przedstawienia swojego stanowiska. Na moje
pytanie, czy Krzęcin został ujęty w strategii oświaty, którą Radni
opracowują na dzień 22 sierpnia 2012 uzyskałam odpowiedź negatywną. Zostały poruszone kwestie jakie kroki należy podjąć, aby
dostosować szkołę w Krzęcinie, by spełniała wymogi dla powstania

takiej placówki. Ogólnie stwierdzono, że należy dokonać adaptacji
pomieszczeń, zmienić statut szkoły, zatrudnić dodatkowy personel
i co najważniejsze ująć wydatki w budżecie Gminy. Sanepid nie ma
uwag co do funkcjonowania kuchni. Wszyscy zebrani Radni wraz
z Panem Burmistrzem Pawłem Kolasą opowiedzieli się zgodnie za
powstaniem przedszkola.
Pragnę przypomnieć, że zgodnie z ustaleniami wiejskiego zebrania lipcowego kolejne spotkanie o tematyce przedszkola powinno odbyć się w sierpniu – niestety nie odbyło się. Dwukrotnie rozmawiałam na temat tego spotkania z p. Sołtysem, który oznajmił,
że jest jeszcze czas na organizację spotkania, żeby działać spokojnie. Zdziwiło mnie ogłoszenie w Kościele 9 września wzywające
mieszkańców wsi Polanka Hallera do licznego udziału w zebraniu
wiejskim mającym na celu podjęcie kluczowych decyzji w sprawie
szkoły, a także pojawiające się w związku z tym informacje o pomyśle utworzenia przedszkola w Polance.
Reasumując, mam wrażenie, że wszelkie działania Gminy i osób
decyzyjnych są pozorowane i mają na celu odwleczenie w czasie
podjęcia decyzji, czego efektem będzie brak przedszkola w Krzęcinie. Natomiast na mieszkańców wsi spadnie odpowiedzialność za decyzję w sprawie Szkoły w Polance. Mam nadzieję, że na najbliższej
sesji Rady Miejskiej pojawi się długo oczekiwany temat i zostanie
podjęta uchwała o przedszkolu w Krzęcinie. (Katarzyna Grzesiak)

Nowa Pani Dyrektor
Ciąg dalszy ze str 1

Przez pierwsze osiem lat po ukończeniu studiów pracowała jako nauczyciel
wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu nr 92 w Krakowie.
W latach 2007 – 2012 pełniła funkcję

dyrektora Szkoły Podstawowej w Pozowicach – również objęła to stanowisko
w drodze konkursu. Przez te pięć lat dała
się poznać jako ambitna, kompetentna,
pełna energii, zaangażowania i jednocześnie poczucia humoru. Dodać należy, że
nie zaniedbała przy tym swojego rozwoju
zdobywając kolejne stopnie awansu zawodowego. Obecnie jest nauczycielem
dyplomowanym, a życzymy jej tytułu
profesora oświaty.
W życiu prywatnym jest szczęśliwą
małżonką i matką jednego dziecka – syna.
Mieszka z rodziną w Zebrzydowicach.
Zapytana o zainteresowania odpowiada:
dobra książka, muzyka.

Pani dyrektor jest osobą, która stosunkowo łatwo nawiązuje kontakty, jest
otwarta, uśmiechnięta, a jednocześnie
stanowcza. Życzymy jej wielu sukcesów
i serdecznie witamy w naszym obwodzie
szkolnym – Krzęcin, Grabie, Polanka Hallera, Gołuchowice.
(H.J)

Czytelnicy piszą! • Czytelnicy piszą! • Czytelnicy piszą! • Czytelnicy piszą!
Jak wieść gminna niesie... waży się obecnie decyzja o likwidacji szkoły w Polance – (powodem niż demograﬁczny?). Jednocześnie mieszkańcy Krzęcina wyszli z inicjatywą utworzenia przedszkola – czy to oznacza, że zostanie

utworzone przedszkole w Polance Hallera dla dzieci z obu
wsi? Dla mnie nie ma różnicy gdzie moje dziecko będzie
chodziło, nie wiem jak reszta rodziców?
(K.G)
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