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Drodzy Czytelnicy!
Rok 2013 przejdzie do historii naszej miejscowości jako rok nawiązania partnerstwa z miejscowością o tej samej nazwie Krzęcin, a znajdującą się na drugim krańcu Polski w woj. zachodniopomorskim. W styczniu rozpoczęły się wirtualne rozmowy via Internet, a już w maju odwiedziła nas
delegacja z gm. Krzęcin z p. Wójtem na czele. W sierpniu na tydzień przyjechała z gm. Krzęcin
uczniowska wycieczka. Nasza rewizyta odbyła się we wrześniu. Nawiązane kontakty na pewno
będą kontynuowane w następnych latach, gdyż okazało się, że obie tak samo nazywające się miejscowości oddalone od siebie o 650 km, o zupełnie innym krajobrazie i przeszłości są wzajemnie bardzo interesujące. Trzeba
nadmienić, że przy nawiązywaniu kontaktów z imiennikiem Krzęcina Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej otrzymało
duże wsparcie ze strony Urzędu M. i G. Skawina.
Także w tym roku SPZK promowało Krzęcin poprzez udział w projekcie LGD „Skarby Blisko Krakowa”–
trzykrotnie przyjmowaliśmy gości w Krzęcinie na plenerze malarskim pt.: „Dwie wieże-gościna w Krzęcinie”.
Była to bardzo udana zabawa, każda z 9 miejscowości biorących udział w imprezie „Skarby Blisko Krakowa”
prezentowała swoje ciekawostki, impreza będzie kontynuowana, namawiamy gorąco, aby rodzice z dziećmi
z Krzęcina w przyszłym roku wzięli udział w tym pięknie pomyślanym i do tego bezpłatnym projekcie kulturalnym.
(Redakcja)

W Krzęcinie nad Iną
Wizyta delegacji Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej oraz drużyny piłkarskiej Iskry Krzęcin, w położonej w województwie zachodniopomorskim gminie,
noszącej taką samą nazwę jak nasza miejscowość, odbyła się w dniach 13-16 września na zaproszenie Wójta, pana Krzysztofa
Żuchowskiego. W wyjeździe wzięło udział
sześciu członków SPZK, dziewięciu piłkarzy
oraz przedstawicielka Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast.
Podróż trwała niespełna 10 godzin. Kiedy zbliżaliśmy się do celu naszej wyprawy,
zobaczyliśmy tajemnicze, czerwone światełka, które migocząc, rozpraszały wieczorny
mrok. Dotarłszy do Choszczna – miasta powiatowego – zostaliśmy serdecznie powitani
przez gospodarzy, a następnie zakwaterowani w pięknym i nowoczesnym ośrodku sportowo-wypoczynkowym, położonym nad malowniczym jeziorem. Nieco później zjawiła
się delegacja z niemieckiego miasta Franzburger ze swoją drużyną piłkarską. Wieczorem

w piątek mieliśmy wspólną kolację naszej
delegacji z gośćmi z Franzburga. W sobotę
spotkanie z wójtem gminy Krzęcin i wicestarostą powiatu choszczeńskiego oraz radnymi, zwiedzanie miejscowości należących
do gminy (m.in. Słonice, Granowo, Przybysław, Mielęcin, Objezierze), uczestniczenie
w otwarciu Międzynarodowego Turnieju
Piłkarskiego; udział naszej Iskry w turnieju,
spotkanie z Klubem Seniora w Chłopowie
i księdzem proboszczem tamtejszej paraﬁi,
pamiątkowe puchary na zakończenie turnieju
piłkarskiego, wysłuchanie koncertu w krzęcińskim amﬁteatrze, a wieczorem spotkanie
wszystkich delegacji z przedstawicielami
gminy. W niedzielę: spacer po Choszcznie,
pożegnanie delegacji niemieckiej, przemarsz
korowodu dożynkowego do kościoła, udział
w dożynkowej Mszy Świętej Dziękczynnej,
przemarsz korowodu dożynkowego do amﬁteatru, obrzędy dożynkowe i koncerty okolicznościowe oraz konkurs na najpiękniejszy
wieniec, zwiedzanie szkoły i nowego przedszkola, a na zakończenie wieczorny koncert
w amﬁteatrze: ABBA Show; Bogdan Trojanek & Terne Roma. Z Krzęcinem nad Iną,
z jej niezwykle serdecznymi gospodarzami,
pożegnaliśmy się w poniedziałek rano.
Rewizyta wrześniowa pozwoliła nam
poznać urodę tamtego regionu. Nie tylko
krajobraz jest piękny; byliśmy zachwyceni
pracą rady gminy na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych,
a także pozyskiwaniem środków z funduszy

europejskich na realizację różnorodnych,
ciekawych i społecznie użytecznych projektów. Zapoznano nas z sukcesami i planami
na przyszłość, mówiono także o bolączkach
i problemach, bo nie ma miejsc idealnych,
ale patrząc na ten północny Krzęcin, chcielibyśmy wiele z ich osiągnięć i przedsięwzięć
przenieść na nasz teren, do naszej gminy.
A małopolskie gminy są zupełnie inne; ta
nasza skawińska jest przemysłowa, z całym bagażem historii i kultury związanej
z Krakowem. Krzęcin nad Iną jest krainą
malowniczych pól, lasów i jezior – dopiero
od zakończenia II wojny światowej tworzy
swoją polską tożsamość i kulturę. Gminę
Krzęcin wyróżnia jeszcze i to, że ma 17 wiatraków produkujących ekologiczną energię
elektryczną. To właśnie one mrugały do nas
tajemniczymi światełkami, kiedy zjawiliśmy
się tam w piątkowy wieczór.
Na koniec wypada wspomnieć o naszych
sportowcach, z Mateuszem Szwedem na czele, którzy reprezentowali RKS Iskrę Krzęcin.
Drużyna wzięła udział w Międzynarodowym Turnieju Piłkarskim, tocząc pojedynki
Ciąg dalszy na str. 3
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Aktualności Sołtysa
 Koniec III-go kwartału br. – zadania Sołectwa planowane
na 2013r zostały zrealizowane w 75%: wykonano planowany remont dróg, zakupiono namiot z ławo-stołami,
wykonano ogrodzenie terenu przy remizie OSP, utwardzono drogi tłuczniem ok. 100 ton W miesiącu wrzesień rozpoczęto instalację oświetlenia ulicznego zgodnie
z planem na br.
 W IV kwartale odbędzie się Zebranie Wiejskie, na którym zostanie podjęta Uchwała w sprawie podziału budżetu wiejskiego na 2014r.

 W dniach od 13 -16.09.2013. SPZK, Sołtys, Drużyna
seniorów Iskra Krzęcin gościła w Krzęcinie nad Małą
Iną w woj. Zachodnio-Pomorskim. Iskra Krzęcin brała
udział w turnieju międzynarodowym piłki nożnej, zajmując V miejsce. Gratulacje. Piękny wieniec dożynkowy
dla Gminy Krzęcin oﬁarowało SPZK, który z uroczystym śpiewem został wręczony Wójtowi Gminy Krzęcin.
Wszyscy zachowali w pamięci wspaniałe wrażenia i gościnność w Gminie Krzęcin!!!
Pozdrawiam Sołtys Antoni Bylica

IV Kwesta Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej
na rzecz odnowy starych, XIX wiecznych kapliczek znajdujących się na cmentarzu paraﬁalnym odbędzie się w dniach 1 i 2 listopada br.
Za zebrane pieniądze podczas poprzednich lat SPZK odnowiło wnętrze kaplicy Matki
Bożej Bolesnej, kapliczkę „Madonna po Baldachimem”, neogotycką kapliczkę hr. Romerowej z hr. Dzieduszyckich, żony Wilhelma Romera – jednego ze współzałożycieli Kółka Rolniczego w Krzęcinie oraz pomnik Dobrzyckich – rodziców prof. Stanisława Dobrzyckiego
(1875-1931), sławnego polskiego uczonego będącego rodem z Krzęcina.
Zgodnie ze zrobioną inwentaryzacją na odnowienie czeka jeszcze kilka kapliczek z XIX
w. Na uwagę zasługują nie tylko dwa grobowce Hallerów, przede wszystkim remontu wymaga niszczejący w oczach wielki Krzyż górujący nad cmentarzem, na cokole którego
znajdują się piękne płaskorzeźby.
Z zebranych funduszy
rozliczyliśmy się co do grosza (patrz poprzednie numery Kuriera), kasa pusta – dlatego 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)

Wycieczka gimnazjalistów
Goście przyjechali własnym autobusem i zaprosili do
uczestnictwa w wycieczkach po naszej okolicy naszą młodzież. W programie było zwiedzanie Krzęcina i Skawiny:
wizyta w ratuszu u p. Burmistrza Adama Najdera, Muzeum
Regionalne, zabawa w Multicentrum i basen Camea. Sołtys Krzęcina p. Antoni Bylica zaprosił wszystkich na lody
do znanej cukierni p. Zająca na Rynku Skawińskim.
W Krakowie zwiedzano Stare Miasto, Muzeum Narodowe Podziemia Rynku, Kazimierz i oba Sanktuaria w Łagiewnikach. Niezapomniane wrażenia pozostawiła wycieczka tramwajem wodnym do Tyńca z pokonywaniem
stopnia wodnego Kościuszko. Wycieczka do Kopalni Soli
w Wieliczce połączona została z Aqua Parkiem na Dobre-

go Pasterza. Uczniowie byli także w Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowicach, Auschwitz i Brzezince. Był czas przeznaczony na wieczorne spotkania z miejscową młodzieżą,
zostały pozawierane przyjaźnie. Może w przyszłym roku
młodzi ludzie z sołectwa Krzęcin będą spędzać wakacje
nad jeziorem Krzęcin w gminie Krzęcin?
Jak wspomina jedna z uczestniczek Natalia W. „W sierpniu odwiedziła Nas młodzież z Krzęcina nad Iną. Spotkaliśmy się kilka razy i jeździliśmy razem na wycieczki,
które były bardzo ciekawe i wesołe. Mieliśmy też wspólne
ognisko, na którym śpiewaliśmy i bawiliśmy się, a także
rozmawialiśmy i poznawaliśmy się lepiej. Czas, który spędziliśmy płynął szybko i na prawdę miło, mamy nadzieję,
że za rok znów się zobaczymy i tym razem to My odwiedzimy Ich”.
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pomniany czas pełen intensywnych przeżyć
i kształcących doświadczeń, czas nawiązywania nowych przyjaźni, wypełniony radością i serdecznościami okazywanymi przez
goszczących nas ludzi z wójtem Krzysztofem Żuchowskim na czele. Jesteśmy bardzo
wdzięczni wszystkim osobom, które zajmowały się naszą delegacją, gdyż pracowały
z ogromnym zaangażowaniem i poświęciły

z dwoma drużynami niemieckimi i trzema z gminy Krzęcin. W rezultacie zdobyli
piąte miejsce. Nasza młodzież stanowiła
zwartą, zaprzyjaźnioną grupę, pozytywnie
reagującą na sugestie dorosłych, w związku
z czym zebrali wiele pochwał. Pokazali też,
że umieją się bawić, kiedy jest na to czas.
Nasz pobyt na północy Polski to nieza-
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wiele własnego czasu wolnego, aby nam towarzyszyć przez cały czas naszej gościny.
Wszystkim, którzy chcą wypocząć wśród
czystych jezior pełnych ryb, wśród lasów
pełnych grzybów, którzy chcą pooddychać
nieskażonym powietrzem, a także spotkać
miłych, życzliwych ludzi – polecamy gminę
Krzęcin w powiecie choszczeńskim.
(Halina Jaskierna)

Wrażenia uczestnika wycieczki z Krzęcina do Krzęcina
Jak zapewne naszym Czytelnikom
wiadomo, w maju w naszej miejscowości gościła delegacja z Krzęcina w woj.
zachodniopomorskim. Goście z Krzęcina nad Małą Iną byli bardzo zadowoleni
z pobytu u nas i z naszej gościnności. Potem przyszedł czas na rewizytę. W dniach
13–16 IX delegacja naszego Krzęcina
przebywała w Krzęcinie nad Małą Iną.
W skład delegacji weszli członkowie
SPZK: Halina Jaskierna, Teresa Sotwin,
Małgorzata Żmuda, Antoni Poniedziałek,
Rafał Bober oraz Krystyna Kutek ze Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa
Miast. W sobotę dołączyli do nas p. Antoni Bylica z Małżonką. Byli także piłkarze
Iskry Krzęcin, którzy zostali zaproszeni
przez Wójta gminy Krzęcin do wzięcia
udziału w międzynarodowym turnieju
piłkarskim. W naszym „Kurierze” jest
zbyt mało miejsca, żeby opisać, w jak
fantastyczny sposób zostaliśmy przyjęci
przez Władze Gminy i jej Mieszkańców.
Dwa dni pobytu na miejscu zostały tak
zaplanowane i zagospodarowane, że nie
było mowy o nudzie.
W skład gminy Krzęcin wchodzi 11
sołectw, a zamieszkuje ją blisko 4000
mieszkańców. Zwiedziliśmy wszystkie
najważniejsze miejsca w gminie. Mogli-

śmy podziwiać szkołę podstawową wraz
z gimnazjum, obok której w ostatnich
dniach września zostało otworzone bardzo nowoczesne przedszkole (sic!) wraz
z dużym placem zabaw dla dzieci. W samym Krzęcinie jest duży orlik, na którym był rozgrywany wspomniany turniej
piłkarski. Przy orliku jest także budynek
z szatniami i prysznicami. Jest też nowo
wybudowane boisko piłkarskie, pełnowymiarowe, z oświetleniem, trybunami
i zapleczem. Praktycznie w każdej miejscowości wchodzącej w skład gminy jest
albo orlik, albo wielofunkcyjne boisko
z zapleczem! I widać, że te boiska są używane, mają swoich gospodarzy, którzy
dbają o porządek wokół nich. Każdy tego
typu obiekt jest wyposażony w zaplecze
z szatniami i prysznicami. W każdej miejscowości na terenie gminy działają też
wiejskie domy kultury, w których zatrudnieni instruktorzy (na 5/8 etatu) prowadzą
codziennie zajęcia dla dzieci, młodzieży
czy osób starszych. Działają też prężnie:
ośrodek pomocy społecznej, środowiskowy dom samopomocy, klub seniora.
Dzięki gościnności naszych Gospodarzy mogliśmy zwiedzić te wszystkie miejsca, podpatrzyć, jak one działają, i tylko
żałować, że u nas tego nie ma… Tam, nie

tak jak u nas, wszystkie najważniejsze
instytucje czy ośrodki są zlokalizowane
w stolicy gminy, ale są rozproszone na terenie całej gminy, dzięki czemu dostęp do
nich jest łatwiejszy.
Jest tam jeszcze coś, z czego Gmina
Krzęcin jest znana i dzięki czemu – jak
mówią sami mieszkańcy – jest gminą pełną energii. A mianowicie na jej terenie
znajduje się 17 wiatraków prądotwórczych, dzięki którym budżet gminy jest
bogatszy; korzyść ﬁnansową czerpią także właściciele gruntów, na których stoją
te wiatraki.
Udało nam się, tzn. m.in. piszącemu
te słowa, zwiedzić jeden taki wiatrak. Budowla jest niesamowita. Gondola, do której są przytwierdzone skrzydła, wznosi
się na wysokość 100 m, długość skrzydeł
wynosi 25 m. W środku oprócz urządzeń
kontrolnych jest też winda, którą można
wyjechać na wysokość 80 m, a dalej to
już tylko drabina, aby wyjść na gondolę
w celu np. konserwacji urządzenia – koniecznie w specjalnych szelkach bezpieczeństwa. Trzeba dodać, że wiatraki te
bardzo fajnie wkomponowują się w krajobraz. Ciekawe, czy na terenie naszej
gminy byłaby możliwość instalacji takich
urządzeń?
Ciąg dalszy na str. 4
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Wrażenia uczestnika wycieczki z Krzęcina do Krzęcina
Ciąg dalszy ze str. 3

Krótko mówiąc, możemy tylko pozazdrościć mieszkańcom Gminy Krzęcin ich
władz, których wysiłek i zaangażowanie
w rozwój gminy (i to całej gminy, a nie
tylko stolicy) widać na każdym kroku.
Może i u nas się tego doczekamy? Choćby chodników przez całą wieś…..
Wypada jeszcze wspomnieć, że w niedzielę 15 IX wzięliśmy udział w Dożynkach Gminnych, które zostały przygotowane z wielkim rozmachem i pomysło-

wością, a miały miejsce w amﬁteatrze
wybudowanym specjalnie na tego typu
imprezy, usytuowanym nad jednym
z kilkunastu jezior, jakie znajdują się na
terenie Gminy Krzęcin. Nasza delegacja
wręczyła Wójtowi wieniec dożynkowy
przygotowany specjalnie na tę okazję.
A o występie Antoniego Poniedziałka to
już chyba krążą legendy… ;)
Na koniec trzeba jeszcze powiedzieć,
że nasi piłkarze (w nie najsilniejszym
składzie) pokonali w czasie turnieju jedną
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z drużyn niemieckich! I przywieźli okazały puchar.
Podsumowując, wyjazd był bardzo
udany nie tylko pod względem towarzyskim, ale też, co chyba najważniejsze,
„edukacyjnym” – udało się podpatrzeć,
jak można działać dla dobra swojej społeczności i co u nas jeszcze trzeba zrobić.
Choć nasza gmina jest ponad 10-krotnie
bogatsza, tak naprawdę poza miastem
Skawina jakoś nie wszędzie to widać…
W przyszłym roku będziemy obchodzić
760-lecie naszego Krzęcina i mam nadzieję,
że jednymi z zaproszonych gości będą nasi
Przyjaciele z Krzęcina nad Małą Iną. (RB)

Sportowa strona wyjazdu do Krzęcina
Wyjazd do Krzęcina nad Małą Iną nie był tylko okazją do
zwiedzania, ale także szansą do sprawdzenie swoich sił sportowych w międzynarodowym turnieju piłki nożnej rozgrywanym
na gminnym orliku.
Nasza drużyna pojechała do zachodniopomorskiego Krzęcina w dziewięciu zawodników – w skład drużyny weszli Chrostek
Marcin, Chrostek Michał, Lelek Piotr, Mistela Konrad, Pijocha
Adam, Sekuła Kamil, Szwed Mateusz, Szwed Wojciech, Zięcik Piotr. Po dotarciu do miejsca zakwaterowania, którym był
Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy w Choszcznie, wszyscy od
razu zwrócili uwagę na wspaniałą infrastrukturę sportową tego
ośrodka.
Następnego dnia po śniadaniu udaliśmy się do Krzęcina nad
Małą Iną, gdzie po oﬁcjalnym powitaniu przez p. Krzysztofa
Żuchowskiego Wójta gminy Krzęcin, zawodnicy udali się na
zwiedzanie obiektów sportowych mieszczących się w tej miejscowości. Naszym przewodnikiem był p. Janusz Głowacki. Po
tym spacerze udaliśmy się na „gminny orlik”, gdzie miał być
rozegrany międzynarodowy turniej. Turniej oﬁcjalnie otworzył
sam pan Wójt. Przed rozpoczęciem meczy zostały rozlosowane
grupy: drużyna Iskry traﬁła do grupy „B”, w której znaleźli się
także gospodarze turnieju Klon Krzęcin, jedna niemiecka i jeszcze jedna lokalna drużyna. Pierwszy mecz Iskra przegrała 2:0,
potem przyszedł mecz z klubem z Niemiec – walczyliśmy zacięcie i po bramce Adama Pijochy wygraliśmy ten mecz 1:0, co
dawało nam szansę na wyjście z grupy do fazy pucharowej. Naszym ostatnim przeciwnikiem w grupie byli gospodarze – był to
też mecz o pierwsze miejsce w grupie. Mecz odbywał się w bardzo dobrym tempie, ale niestety nie udało się wygrać, przegra-

liśmy 3:1 – dla naszego klubu bramkę zdobył Marcin Chrostek.
Po przegranym meczu zajęliśmy trzecie miejsce w grupie i odpadliśmy z całego turnieju, a ten wygrała drużyna Klonu Krzęcin. Po zakończeniu całego turnieju zostały rozdanie nagrody
za poszczególne miejsca dla drużyn oraz nagrody indywidualne
w trzech kategoriach: najlepszy strzelec, bramkarz oraz zawodnik, potem był czas na pamiątkowe zdjęcia.
Taki wyjazd był również dobrą okazją do spojenia naszej
drużyny co dało się zauważyć podczas wieczornych koncertów
w amﬁteatrze. Nazajutrz podczas dożynek otrzymaliśmy zaproszenie na otwarcie nowego, pełnowymiarowego boiska wraz ze
stadionem.
Wszyscy zawodnicy wyrażają podziękowania dla osób, które
przyczyniły się do naszego wyjazdu i liczymy także, że to nie
będzie ostatnia tego typu podróż.
(S.M.)

Czytelnicy piszą! • Czytelnicy piszą! • Czytelnicy piszą! • Czytelnicy piszą!
• Każda posesja płaci za wywóz śmieci, jak mieszkańcy segregują to płacą
od osoby mniej. Jeżeli wszyscy płacą
i ﬁrma MIKI odbiera wszystkie śmieci, to dlaczego pewien mieszkaniec
po zrobieniu porządków domowych

załadował śmieci na przyczepę trak- • Na wsi mieszkańcy kompostują odpady biodegratorową i wywiózł na pole sąsiada? dowalne, niepotrzebne są osobne worki, jaka jest
Mandat za takie wykroczenie wynosi szansa na obniżkę opłat za odbiór odpadów pose5000 zł. Czy nasz sąsiad dalej będzie gregowanych? Na stronie um.skawina.net napisabezkarnie wywoził swoje śmieci na no, że w Myślenicach płaci się 5 zł od osoby.
cudze pole?
(nn)
(W.B.)
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