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Wielkanocna radość

Drodzy Czytelnicy!

Wesołego Alleluja!! Radości i Nadziei ży-

Baranku Wielkanocny z oczami dziecka,
ze złotym dzwoneczkiem u szyi
i chorągiewką, która rośnie w lukrowej trawie –
posypałem głowę popiołem,
utopiłem Śmiercichę-Marzannę
(zniknął ten jej szeroki, wyzywający uśmiech)
zrobiłem palmę sięgającą kościelnej powały
obmyłem nogi żebrakowi i zaprosiłem go do stołu,
zmajstrowałem też – najładniej jak umiałem – Grób Pański
i stanąłem na warcie
otworzyłem serce na roścież
i sumiennie go przewietrzyłem,
umaiłem stół bagniątkami i zdziwionymi narcyzami
do bukszpanowego koszyczka włożyłem:
przekomarzające się pisanki, cichą kromkę chleba,
płaczący chrzan, sól patrzącą na przemijanie z odrobiną wyższości,
puszącą się babkę z niewygodnymi rodzynkami
i kawałek zawsze smutnej kiełbasy
kiedy rozhuśtał się dzwon na rezurekcję,
poczułem zapach wiosny
w poniedziałkowy ranek cieszyłem się jak dziecko,
pobiegłem z mokrą głową na Salwator
we wtorek zapaliłem świeczkę na grobie mych bliskich
– przyszli uśmiechnięci
Baranku bez cukrowych podkówek
(z których się wyspowiadałem sto lat temu)
jakże Ci dziękować za tę pyszną, głęboko zamyśloną
wielkanocną radość

czy Redakcja

Krzęcin nad Małą Iną

Smog w Skawinie

W Polsce są dwie miejscowości
o nazwie Krzęcin, nasza w Małopolsce i ta druga w Zachodnio-Pomorskiem.
SPZK postanowiło nawiązać znajomość
z oddalonym o 650 km imiennikiem. Zaprosiliśmy przedstawicieli Gminy Krzęcin do
złożenia wizyty w naszej wsi Krzęcin, będzie można z nimi się spotkać podczas imprezy „Otwarcie Boiska” 18 maja.
Gmina Krzęcin licząca ok. 4 tys. mieszkańców położona jest na południowym
krańcu województwa zachodniopomorskiego, w granicach powiatu Choszczno, na
wschodnim krańcu Pojezierza Choszczeńsko – Myśliborskiego. Jest to gmina rolnicza, o walorach przyrodniczych i krajobra-

Małopolska sieć monitoringu powietrza (http://monitoring.krakow.pios.gov.
pl/iseo/) składa się z 11 stacji rozmieszczonych w całym województwie. Stacje ulokowane są m.in. w Krakowie na Alejach Krasińskiego, w Nowej Hucie,
Trzebini i w Skawinie. W stacjach monitoringu powietrza prowadzone są ciągłe pomiary takich zanieczyszczeń jak: ozon, dwutlenek siarki, tlenki azotu,
tlenek węgla, benzen, pył zawieszony PM2.5, pył zawieszony PM10, ponadto
na poszczególnych stacjach mierzone są także parametry meteo. Pył PM10 jest
mieszaniną cząstek organicznych i nieorganicznych zawieszonych w powietrzu,
zawarte w nim są metale ciężkie: arsen, ołów, nikiel, kadm, dwutlenek azotu,
siarki, węgiel, rakotwórcze wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (benzo(a)piren, furany oraz dioksyny). Wdychane cząstki pyłu poprzez płuca dostają
się do krwioobiegu i stają się przyczyną osłabienia odporności i częstych infekcji, zapalenia spojówek, bólów głowy, astmy, chorób skóry, aż do chorób serca
i nowotworów. Średnioroczna norma dla pyłu wynosi 40 μg/m3 (od 2015 r Unia
Europejska wymaga 25 μg/m3 ). Jak można zobaczyć na wykresie w Skawinie
w 2012 r średnie zanieczyszczenia przez pół roku przekraczały dopuszczalne
granice.
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Wspomnienie o śp. Zoﬁi Kochany
17 marca 2013 roku zmarła Zoﬁa
Kochany z domu Śliwka.
W dokumentach Szkoły Podstawowej w Krzęcinie znajduje się następujący zapis: „Od dnia 15 sierpnia 1951
roku Wydział Oświaty przydzielił do
tutejszej szkoły z Liceum bocheńskiego ob. Śliwkę Zoﬁę”. Wynika z tego, że
Pani Śliwka, późniejsza Kochany, zaczęła
pracę w szkole na etacie nauczyciela we wrześniu 1951r. Do pracy
przyjmowała Ją Kierownik Szkoły, pani Kowalska Maria.
W listopadzie 1959 roku Pani Kochany przejmuje obowiązki Kierownika Szkoły. Funkcję tą piastuje przez kolejne 12 lat,
do sierpnia 1971 roku, kiedy to obejmuje stanowisko zastępcy
dyrektora w SP nr 2 w Skawinie. Podczas Jej kadencji, mimo
piętrzących się trudności i braku odpowiednich środków ﬁnansowych, trwa budowa szkoły. Starania pp. Kochany, a potem samej
wdowy po śmierci Jej męża Stanisława, doprowadziły do otwarcia nowego budynku szkoły w październiku 1962 roku. Mimo
braku kanalizacji i sanitariatów, była to ogromna radość dla całej
społeczności lokalnej. Trzy lata później, 9.10.1965 roku odbyła
się uroczystość nadania szkole imienia Batalionów Chłopskich,
aby uhonorować mieszkańców paraﬁi Krzęcin, którzy w czasie
II wojny światowej walczyli w szeregach tej organizacji. Zarówno otwarcie budynku szkoły, jak i nadanie imienia było wielkim
świętem dla wszystkich mieszkańców Krzęcina, a sukcesem kierownika szkoły Pani Zoﬁi Kochany. Za czasów Jej kadencji przeprowadzono reformę szkolnictwa tworząc ośmioklasowe szkoły
podstawowe.
Należy dodać, że Pani Zoﬁa Kochany utrzymywała kontakt
z naszą szkołą, a także interesowała się życiem mieszkańców
paraﬁi. Na początku lat dziewięćdziesiątych założyła wraz z zaprzyjaźnionymi Krzęcinianami Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Krzęcińskiej, które zapoczątkowało w naszym kościele środowe
nabożeństwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Jako donatorka paraﬁi odnowiła m.in. trzy kapliczki na cmentarzu. Stowa-
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rzyszenie Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej w uznaniu jej zasług dla
Krzęcina nadało Jej tytuł honorowego członka. Pani Zoﬁa Kochany pozostanie w pamięci starszego i średniego pokolenia, a Jej zasługi dla szkolnictwa i społeczności lokalnej na zawsze wpisały się
w historię naszej miejscowości. Niech odpoczywa w pokoju.
(H.J.)

Podziękowanie
Przyjaciołom z Krzęcina, Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi
Krzęcińskiej, Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Krzęcinie za serce
okazane w ostatnim pożegnaniu Mojej Mamy serdecznie dziękuję.
Małgorzata Kochany

Zebranie Wiejskie 5.03.2013
odbyło się z uczestnictwem pana Burmistrza Adama Najdera. Omawiano trzy tematy:
1. Modernizacja ewidencji gruntów
i budynków. Starostwo przystąpiło do
sporządzania cyfrowych map w miejsce obecnych papierowych, w przyszłości przy załatwianiu spraw urzędowych
oprócz wypisu z rejestru gruntów trzeba
będzie przedstawiać wypis z kartoteki
budynku i z rejestru budynków. Pomiarów w Krzęcinie będą dokonywać geodeci z ﬁrmy GEOMIAR z Jarosławia
lub GEORES z Rzeszowa. Mierniczy
nie wchodzą do środka budynku, obmiar
jest tylko z zewnątrz. Pomiar powinien
dokonywać się w obecności właściciela,
gdyż po podaniu takich informacji jak: nr
działki, nr porządkowy, nr ewid. (budynek mieszkalny dostaje numer1, kolejne numery przydzielane są pozostałym

budynkom), kod funkcjonalny budynku
(m-mieszkalny, g-gospodarczy), rok zakończenia budowy, liczba kondygnacji (poddasze ma powierzchnię liczoną
przez pół, niski parter też jeżeli wysokość jest <2,20 m) – jedynie właściciel
ma prawo podpisem stwierdzić prawdziwość danych. Po zakończeniu czynności
pomiarowych efekty będą udostępnione
w Geodezji i każdy powinien w ciągu 15
dni roboczych zapoznać się ze swoimi
danymi, gdyż będą one obowiązywać od
momentu zakończenia wyłożenia.
2. Podatek śmieciowy będzie obowiązywał od 1 lipca br. – 13 zł od osoby lub
9,10 zł od osoby za śmieci z segregacją.
Płacimy za ilość osób zamieszkujących.
Do 31 maja trzeba wypowiedzieć umowę

z każdą inną ﬁrmą oprócz MZU.
3. Solary – w marcu zainteresowani
składali w Gminie ankiety. Podpisanie
umów przewidziane jest na początek
czerwca, po uprzedniej wizycie instalatora w posesji i zapoznaniu się z technicznymi możliwościami układu solarnego, który można zainstalować na dachu, elewacji lub ziemi. Jeżeli w domu
mieszkają 3 osoby, to wymagany jest
typ A(zbiornik 200l), 5 osób typ B(300
l), powyżej 5 osób typ C(500l). Proponowane są kolektory płaskie. Do całkowitych kosztów dopłata wynosi 70%,
urządzenie przez 10 lat gwarancji jest
własnością Gminy, potem przechodzi na
własność użytkownika.
(SPZK)
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zowych. W średniowieczu obszar ten kilkakrotnie
zmieniał przynależność państwową. W X-XIII
wieku wchodził w skład monarchii wczesnopiastowskiej. W XIII w. został włączony do Nowej
Marchii.
Wieś Krzęcin jest położona nad rzeczką Małą Iną. W pobliżu są jeziora: Krzęcin, Czyste, Żeńsko i występują zwarte
kompleksy leśne. Prawdopodobnie w 1238 r. Krzęcin został
nadany templariuszom przez księcia wielkopolskiego Władysława Odonica. W XIV w. istniała w Krzęcinie paraﬁa należąca
do diecezji kamieńskiej. Ok. 1540 r. paraﬁa krzęcińska przejęta została przez protestantów. W 1679 r kościół w Krzęcinie
spłonął od uderzenia piorunu. Obecny, neogotycki kościół powstał w 1910 r. Po II wojnie światowej kościół przejęty został
przez katolików. W Krzęcinie zachował się podworski park
z XVIII w. z pomnikowymi drzewami.
(SPZK)

Kwiecień – miesiąc pamięci
Osoba gen. broni Stanisława Hallera związana jest ze zwycięską bitwą pod Komarowem w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. To on, zresztą już wtedy exszef Sztabu
Generalnego Wolska Polskiego, właśnie z racji swoich kwaliﬁkacji, a nie jego brat stryjeczny, „Błękitny Generał” Józef Haller, decyzją marszałka Józefa Piłsudskiego został wyznaczony
w początkach września 1920 na dowódcę 6 armii we Lwowie
w stopniu generała porucznika. Wcześniej jednak 30 sierpnia
objął dowodzenie Grupą Pościgową, złożoną z 13 Kresowej Dywizji Piechoty i 1 Dywizji Jazdy (płk. Juliusz Römmel), mającą
wspomagać 3 Armię gen. Zygmunta Zielińskiego broniącą Zamościa przed natarciem, znanej z sukcesów militarnych i okrucieństwa 1 Armii Konnej Siemiona Budionnego spieszącej na
pomoc odepchniętemu i pokonanemu pod Warszawą Michaiłowi Tuchaczewskiemu. W wyniku brawurowych ataków Grupy
Pościgowej, przede wszystkim 1 Dywizji Jazdy i piechoty St.
Hallera niepokonana dotąd Konarmia Budionnego została całkowicie rozbita, poniosła wielkie straty i wycofała się z terenów
polskich.
A jednak, jak pokazały późniejsze losy generałów tej wojny Historia, przynajmniej w jej doczesnej postaci, nie zawsze
oddziela ziarno od plew. Deﬁnitywnie pokonany na ziemi pol-

skiej Stiepan Budionny dożył głębokiej starości (90.lat), obdarowywany wszelkimi zaszczytami, orderami i urzędami, tytułem
marszałka Związku Radzieckiego i 3-krotnie mianem bohatera
Związku Radzieckiego. Był jednym z głównych dowódców
w czasie II wojny światowej, zawsze obdarzanym zaufaniem
Józefa Stalina. Pochowany został z honorami w zaszczytnym
miejscu przy ścianie Kremla. Gdy tymczasem Stanisław Haller
na wieść o najeździe sowieckim na Polskę 17 września 1939 r.
opuścił Polankę i podążył na tereny wschodnie do Lwowa, aby
bronić ojczyzny. Nie posłuchał rad krewnych we Lwowie ostrzegających go przed pewną śmiercią z rąk NKWD i poszedł – jak
im powiedział do – „swoich żołnierzy”. Zginął zamordowany
w Charkowie wraz ze swoim powinowatym kpt. Feliksem Grabskim, przez sowieckiego kata, strzałem w tył głowy, w piwnicy
Obwodowego Zarządu NKWD. Ciało wrzucono do dołu śmierci
na przedmieściach Charkowa.
Wielkiego generała z Polanki przypominają nam tablice ku
jego czci na Cmentarzu Oﬁar Totalitaryzmu w Charkowie, na
grobie rodzinnym Hallerów na cmentarzu w Krzęcinie i ta trzecia, umieszczona przed rokiem pod dębem „Stanisławem”, przy
krzęcińskiej Szkole.
(Maria Dzielska – stryjeczna powinowata St. Hallera)
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Ustawa o ochronie zwierząt
Od 1.01.2012 roku obowiązuje znowelizowana ustawa o ochronie zwierząt. Przedstawiamy w pigułce jej najważniejsze zasady.
Zakaz znęcania się nad zwierzętami,
np. umyślne zranienie, utrzymywanie
zwierzęcia w niewłaściwych warunkach, w stanie rażącego niechlujstwa,
złośliwe drażnienie lub straszenie zwierząt, porzucanie zwierzęcia będącego
pod naszą pieczą, głodzenie, narażanie
na zbytnie działanie warunków atmosferycznych, czyli nie zapewnienie cienia w lecie i trzymanie w nieocieplonej
budzie zimą. Kara za znęcanie się to od

2 do 3 lat pozbawienia wolności, odebranie prawa do posiadania zwierząt na
okres do 10 lat, kara grzywny od 500
zł do 100 000zł. Ustawa zakazuje: trzymania zwierząt na uwięzi dłużej niż 12
godzin, w sposób powodujący cierpienie, np. zakładanie łańcucha bezpośrednio na szyję, bez obroży. Uwięź musi
być dłuższa niż 3 metry. Nie wolno
przycinać uszu ani ogonów. Wszystkie
psy muszą być oznakowane numerkiem
zawieszonym na obroży. Numerki bezpłatnie można wziąć z UMiG Skawina, Rynek 3 pokój 1, w naszej gminie
nie płaci się opłaty od psów. Ustawa
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zabrania sprzedaży i nabywania psów
na targowiskach. Zwierzęta można rozmnażać jedynie w zarejestrowanych
hodowlach. W bieżącym roku znacznie
nasilą się kontrole sprawdzające warunki życia zwierząt oraz oznakowanie
psów. Leniwi i bezduszni właściciele
zapłacą mandaty, a w skrajnych wypadkach sprawy o znęcanie się nad
zwierzętami będą kierowane do prokuratury.
Robiąc wiosenne porządki nie zapomnijmy uprzątnąć kojców i otoczenia
bud. Przez zimę uzbierało się…. Miski też trzeba umyć lub wymienić na
nowe….
(Grażyna Zebranowicz SSPdZ)

Ciąg dalszy ze str. 1

nie na pagórkach, a nie w niecce jak Kraków, nie można winić
tylko mieszkańców, że spalają śmieci w piecach, musi być jeszcze inna przyczyna tak wielkiego zapylenia (latem też?).

Rok 2013 nie jest lepszy, z wykresu dla miesiąca stycznia
wynika, że w cyklach tygodniowych zanieczyszczenie pyłem
PM10 znacznie przekracza normy. Nasuwa się pytanie co powoduje tak wielkie zanieczyszczenie Skawiny, większe niż na
Alejach Krasińskiego w Krakowie? Skawina ma dobre położe-

Smog i zanieczyszczenia to problem cywilizacyjny, jednakże są w Europie miasta z czystym powietrzem. Do walki ze smogiem powinni przystąpić wszyscy mieszkańcy, a przede wszystkim Samorząd.
(EMB)

Smog w Skawinie

Czytelnicy piszą! • Czytelnicy piszą! • Czytelnicy piszą! • Czytelnicy piszą!
* POMYŚL zanim podpalisz! Wypalanie traw jest zabiegiem szkodliwym, gdyż powoduje obniżenie plonu zielonej masy, niszczenie
mikroorganizmów (bakterii, grzybów) niezbędnych do utrzymania
równowagi biologicznej w biocenozie; niszczenie miejsc lęgowych
ptaków, owadów, płazów i zwierząt. Jest niebezpieczne, bo pożar
może przenieść się na lasy czy zabudowania, dymem można się
zaczadzić, dym utrudnia widoczność kierowcom. Kosztuje – za akcje gaszenia płacimy wszyscy z naszych podatków. Wypalanie traw
na łąkach, nieużytkach, w rowach jest zabronione! Wykroczenie to
(ROŚ)
podlega karze grzywny lub aresztu.

* Mój prywatny śmieciuch prawie codziennie zostawia mi
w rowie prezent – worek ze śmieciami. Zamiast do swojego kubła na śmieci, upodobał sobie akurat mój rów, żeby pozbywać
się odpadów. To nie są śmieci segregowane, tylko hurtem wrzucone czasopisma, odpadki, puszki po piwnie, butelki po soku,
środki higieniczne, etc. Niestety z powodu odpadków konsumpcyjnych worek ze śmieciami jest rozrywany przez zwierzęta,
a ja potem muszę sprzątać wszystko wokół. Mój śmieciuch ma
też poczucie humoru: w Dniu Kobiet w rowie znalazłam klasycznego tulipana.
(Katarzyna)
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