
AkTUAlNOśCi SOłTYSA
Energia•	  odnawialna – W dniu 07.07.2010r na XLIV zwyczajnej 
sesji Rady Miejskiej w Skawinie omawiany był  Szwajcarsko 
Polski Program Współpracy dotyczący dofi nansowania kosztów 
zakupu i montażu kolektorów słonecznych do ogrzewania wody 
użytkowej w budynkach prywatnych. Wnioski złożone przez 
zainteresowanych mieszkańców muszą być rozpatrzone do dnia 
31 lipca br i przesłane do lidera projektu /Gmina Niepołomice/. 
Umowy z mieszkańcami zakwalifi kowanymi do projektu będą 
podpisywane w IV kwartale br. Rozpoczęcie instalacji kolektorów 
nastąpi na przełomie 2010/2011 i ma być zakończone w 2012r. 
Mają to być kolektory rurowe, koszt obejmuje również zbiornik. 
Na bieżąco będą umieszczane na stronie internetowej Gminy 
informacje dotyczące tego projektu.
Drogi•	  Gminne – remonty. Zostaną wykonane: emulsją asfaltową 
droga nr K601048 na całej długości od drogi powiatowej nr K2171 
/Szczęsna nad stawem/, dokończenie drogi Nr601049 - masą 
asfaltową /Szczęsna - Kęs/, budowa drogi na działce nr 324 /Krzęcin 
- Dyrga/, nowa nakładka asfaltowa na drodze /Chmielarczyk-
Mlost/, osmolina oraz bieżący remont pozostałych dróg gminnych 
/łatanie ubytków drogi/. Zostały wykonane naprawy skutków po 
powodziowych. Pozostały do naprawy usuwiska brzegów, założenie 
korytek w rowach. Oczyszczono rów wzdłuż bazy Kółka Rolniczego 
na długości ok. 260 mb.

DRODZY CZYTElNiCY!
Z radością informujemy, że z dniem 9 lipca 2010 

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej zostało 
wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS0000360664. SPZK ma coraz więcej członków. Jeżeli 
każdy mieszkaniec wsi ma prawo decydować o tym, jak 
będzie wyglądało jego najbliższe otoczenie, to zebrania 
Stowarzyszenia są świetnym forum do wymiany myśli. 
Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych do współpracy 
na nasze cykliczne, comiesięczne poniedziałkowe 
spotkania. 

SPZK wydaje już drugi numer swojego bezpłatnego 
biuletynu. Gazetka jest kolportowana poprzez pocztę 
i powinna być dostarczona do każdego domu w Krzęcinie. 
Prosimy o informacje, jeżeli ktoś z mieszkańców jej nie 
otrzymał. Pewna ilość egzemplarzy Kuriera Krzęcińskiego 
jest pozostawiona dla gości odwiedzających Krzęcin 
w kwiaciarni przy cmentarzu.

11 sierpnia o godzinie 1800 zostaną zorganizowane - dla 
członków SPZKj – zajęcia informatyczne, w czasie których 
będzie można doskonalić umiejętność zakładania swojego 
konta i korzystania z  poczty elektronicznej.

Z przyjemnością informujemy, że jesienią, w nowo 
wybudowanej szkolnej sali gimnastycznej dorośli będą 
mogli pograć w siatkówkę oraz uczestniczyć w zajęciach 
z aerobiku. (EMB)
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KRZĘCIN

kONkURS FOTO
„CZTERY PORY ROkU -WiOSNA” 

ROZSTRZYGNięTY!

Pierwsza edycja konkursu fotografi cznego „Cztery Pory 
Roku -wiosna” organizowanego przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej zakończona! Zwyciężyła pani 
Iwona Zięcik, która nadesłała interesujące panoramiczne 
zdjęcia Krzęcina. W nagrodę laureatka otrzymuje album 
pięknych fotografi i, po odbiór nagrody zapraszamy na 
wrześniowe spotkanie Stowarzyszenia.
Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy za 
udział w etapie „wiosna” i gratulujemy interesujących ujęć. 
Zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu 
foto „Cztery Pory Roku -Lato”, zapraszamy zarówno 
fotografów już uczestniczących w edycji „wiosna” jak 
i nowe osoby. Na zdjęcia oczekujemy do dnia 01.09.2010 na 
adres foto.krzecinskiej@gmail.com, w temacie maila proszę 
wpisać foto-lato. (MK)

GłOS RADNEGO!
Drodzy czytelnicy Kuriera Krzęcińskiego cieszę się, iż po 20 latach 

mojej pracy w samorządzie na łamach naszej gazety lokalnej mam 
możliwość poinformowania Państwa o realizacji zadań istotnych dla 
mieszkańców Krzęcina. Będąc Przewodniczącym Komisji Infrastruktury 
Wsi i Rolnictwa, członkiem Komisji Spraw Obywatelskich oraz 
członkiem Komisji Rewizyjnej pragnę zapewnić Państwa, iż cały czas 
dążę do tego, aby poprawić atrakcyjność naszej okolicy jako miejsca 
zamieszkania. Dobiega końca budowa sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej (otwarcie przewidziane na miesiąc październik 2010).

W roku 2009 powstała ”Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa”. 
Stowarzyszenie to działa  na rzecz wspierania mieszkańców wsi 
w korzystaniu ze środków unijnych pochodzących z programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Od początku powstania tego stowarzyszenia 
jestem jego członkiem. Jednym z wielu celów LGD jest budowa 
i modernizacja infrastruktury sportowej. W tym temacie został złożony 
wniosek na budowę nowego boiska sportowego w Krzęcinie. Jeszcze 

dokończenie na str. 2

dokończenie na str. 2

Zaproszenie dla melomanów
W ramach III Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej 29 sierpnia 2010 
o godz.15 w naszym kościele wystąpi Krakowskie Trio Stroikowe (Marek 
Mleczko-obój, Roman Widaszek –klarnet, Paweł Solecki- fagot).
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„HEJ! RUSZAMY W REJS DO PORTÓW 
NASZYCH MARZEŃ”

Ten tytuł to temat tegorocznej harcerskiej akcji letniej i plan pracy 
obozu. 

Harcerze z Krzęcina zgłębiali tajniki obozowego i harcerskiego 
życia w Pogorzelicy nad Morzem Bałtyckim. W tym roku pojechało 
ich czternaścioro – 5 druhów i 9 druhen. Ania i Dominik pełnili tam 
funkcje zastępowych, a pozostali dzielnie wspierali ich w tym zadaniu. 
Połowa uczestników obozu to już gimnazjaliści (Ania Kudła, Dominik 
Kudła, Bartek Ciernia, Kamil Wyroba, Monika Chmielarczyk, Gabriela 
Morawa i Maksymilian Gąsior), ale po takiej szkole harcerskiego 
życia będą jeszcze lepiej prowadzić drużynę i pracować z młodszymi 
harcerzami i harcerkami, czego im życzymy.

Harcerze z Krzęcina wraz z druhami i druhnami ze Skawiny, Woli 
Radziszowskiej i Ziemi Wadowickiej wędrowali do portów świata w 
poszukiwaniu przygód. Wiemy już, że wrócili szczęśliwi z bagażem nowych 
doświadczeń i przekonani o słuszności wybranej formy wypoczynku. 

Nauczyli się musztry, majsterki obozowej, współpracy  
w grupie, nowych zabaw i piosenek oraz radzenia sobie w nowych 
sytuacjach. Zdobyli wiele sprawności harcerskich. Zaprzyjaźnili 
się z innymi obozowiczami, a nawet nawiązały się nowe sympatie 
przypieczętowane obozowymi ślubami (fot.1). Nowicjusze obozowi 
będą szczególnie wspominać chrzest morski poprzedzony trudnymi 
próbami, a zakończony nadaniem imienia przez samego Neptuna 
(fot. 2). Dzięki pięknej pogodzie uczestnicy obozu w Pogorzelicy 
mogli codziennie cieszyć się słonecznymi i morskimi kąpielami. Nad 
ich bezpieczeństwem czuwała wykwalifikowana kadra instruktorska,  
a podczas kąpieli w morzu wykwalifikowani ratownicy. Nad realizacją 
zadań i duchowym rozwojem harcerzy czuwał nasz Ksiądz Proboszcz 
Zdzisław Budek, który jest kapelanem harcerskim i już trzeci rok 
uczestniczy w obozowym życiu swoich podopiecznych.

Wszystkie  zdjęcia z obozu harcerskiego w Pogorzelicy są dostępne 
na stronie internetowej „Czerwonego Maka” oraz Hufca Ziemi 
Wadowickiej, na które można wejść przez linki umieszczone na stronie 
naszej szkoły spkrzecin.edupage.org – zapraszamy. 

(Teresa Warchał)

Toalety przewoźne typu  „TOY-TOY” - •	 planujemy wydzierżawić od  
1 września br. 2 szt. Jedna będzie na parkingu przy kościele, druga na 
cmentarzu w części gospodarczej cmentarza. Ma to głównie rozwiązać 
problem parafian przyjeżdżających do kościoła  oraz na cmentarz.
Tablice ogłoszeniowe•	  - na życzenie mieszkańców zamontowano trzy: na 
działach krzęcińsko-zelczyńskich, przy remizie oraz przy figurze /stare boisko 
sportowe/.
Plac zabaw dla dzieci •	 jest na etapie zakupu wyposażenia.
Wywóz rzeczy wielko -gabarytowych•	  przez MZU Skawina nastąpi  
w poniedziałek, 25 października. Do odpadów wielkogabarytowych należą: 
zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (lodówki, pralki, odkurzacze, telewizory) 
w stanie kompletnym; stare meble; stolarka budowlana (okna, drzwi – bez szyb); 
wykładziny, dywany, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów. Odpadami 
wielkogabarytowymi nie są: odpady komunalne, opony i wyroby z gumy, 
opakowania po środkach ochrony roślin oraz materiałach niebezpiecznych, 
akumulatory i baterie, odpady medyczne, odpady segregowane, odzież, kołdry 
itp.; odpady budowlane (styropian, opakowania, folie) itp. Zasady odbioru: po 
uprzednim zgłoszeniu (2-3 dni przed odbiorem) do Działu Usług MZU Sp. z o.o.

Z poważaniem Sołtys
Antoni Bylica

P.s. Bardzo proszę, aby po akcji koszenia rowów, mieszkańcy oczyścili z odpadów /butel-
ki, plastiki/ wzdłuż swoich posesji i działek

w tym roku zostanie opracowana dokumentacja, 
natomiast w roku 2011 zostanie rozpoczęty  
I etap tej inwestycji – roboty ziemne. Obecnie trwa 
podpisywanie umów na instalacje kolektorów 
słonecznych. Około 100 budynków w Krzęcinie 
w przyszłym roku będzie mogło korzystać z tego 
taniego źródła energii. Tych, którym się nie udało 
przystąpić do tego programu pragnę poinformować, 
że gmina nadal będzie szukała możliwości do 
montażu kolektorów słonecznych dla wszystkich, 
którzy będą zainteresowani tą inwestycją. 

Również w tym roku jest opracowywana 
koncepcja funkcjonowania komunikacji 
zbiorowej na terenie naszej gminy. Mam 
zapewnienia ze strony Pana Burmistrza, iż nie ma 
mowy o likwidacji autobusu linii 213.

Chciałbym podziękować Pani Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Krzęcinie za jej 
ogromne zaangażowanie i pomoc w powstaniu 
Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej, 
a nowo wybranemu zarządowi życzę dużo 
satysfakcji z podejmowanych działań na rzecz 
naszej Małej Ojczyzny. 

Radny Franciszek Ciernia

AkTUAlNOśCi SOłTYSA dokończenie ze str. 1 GłOS RADNEGO dokończenie ze str. 1
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Helena lelek 
wiersz w rytmie poloneza

Dzielni męże tu przed laty
Żyli na tej Polskiej Ziemi.
Cerkwie, miasta, wiejskie chaty
Zasłaniali piersi swymi.

Grunt, co dzisiaj traktor orze,
grobowcami ich zasłany.
W górach, lasach, ponad morzem
wszędzie znajdziem ich kurchany.

Nie dla swojej to korzyści
wiedli oni krwawe boje -
bądźmy tak jak oni czyści,
znośmy chętnie trudy, znoje.

Oni patrzą na nas z nieba
czyśmy tacy szczerzy, prawi -
naśladować nam ich trzeba,
a Bóg nam pobłogosławi.

lEżAkOWiEC kONTRA GlObTROTER
Wakacje w pełni, więc chciałoby się wyjechać daleko, najchętniej tam, gdzie jeszcze nas nie było. Jeżeli mamy odpowiednie środki 

finansowe, możemy śmiało realizować nasze ambitne plany. Wykupujemy więc wczasy krajowe lub zagraniczne, bo tak jest najłatwiej 
i najprościej, a przebywając już w wybranym miejscu zazwyczaj oddajemy się błogiemu lenistwu, zażywamy kąpieli, w tym także 
tych słonecznych, poświęcamy czas na towarzyskie spotkania. Tkwiąc w jednym zakątku, nie tęsknimy zbytnio za pokonywaniem 
przestrzeni, przemierzaniem egzotycznych 
szlaków, szukaniem przygody zapierającej 
dech, chcemy sobie leżeć i spacerować. 
Dochodzi niekiedy do tego, że rezygnujemy 
nawet z proponowanych przez organizatora 
turnusu wycieczek krajoznawczych, tłumacząc 
się na przykład złym samopoczuciem  
z powodu nadmiernych upałów. 

A tymczasem w naszym środowisku jest 
ktoś, kto spędza wakacje w sposób zaiste 
niekonwencjonalny i, powiedzmy to sobie 
wprost, trudny do naśladowania przez 
przeciętnego „leżakowca”. Dla Beaty Żmudy, 
bo o niej tu mowa, nie ma zgody na taką formę 
wypoczynku, nie ma też rzeczy niemożliwych. 
Beata precyzyjnie planuje swoje podróże, 
przygotowuje się do nich bardzo starannie, 
obmyśla każdy szczegół wyprawy, a potem 
teorię przekuwa w czyn. Chiny? Proszę 
bardzo, niech będzie najdłuższą na świecie 
koleją transsyberyjską, przekraczającą aż osiem stref czasowych.  Rzym – banalnie proste. Więc może Krym? I Bakczysaraj – ten 
z „Sonetów Krymskich” Adama Mickiewicza?  Indie – jakże fascynują odmiennością, więc koniecznie trzeba je zobaczyć na własne 
oczy. Nieprawdaż? A potem skok na Sri Lankę! A czy oglądali Państwo groźny i majestatyczny lodowiec w północnej Skandynawii  
i rzeźbione przez naturę w ciągu kolejnych epok lodowcowych fiordy Norwegii – żeglując wzdłuż nich odkrywa się krajobrazy, których 
próżno szukać w innych częściach świata. Dla odmiany zróbmy skok w rejony, gdzie klimat jest nieco cieplejszy, no, na przykład na 
skalistą, starożytną Sardynię, a potem przez Morze Śródziemne do Maroka, żeby zwiedzić Tanger, Fez i żeby doświadczyć jazdy na 
jednogarbnym okręcie pustyni, to znaczy na grzbiecie dromadera.

Beata sama jest sobie sterem, żeglarzem, okrętem, a ponadto – rzecz niebagatelna – umie wyszukać tanie połączenia, znaleźć 
niewygórowane ceny miejsc noclegowych, a jeszcze zarobić na to wszystko w czasie studenckich wakacji; w tym roku obroniła pracę 
magisterską na wydziale geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Beata zwiedza świat, poznaje jego złożoną urodę, a do swej wiedzy 

Pani Helenie Lelek, poetce ludowej, autorce wielu pięknych i wzruszających wierszy, które sławią Boga, życie i trud prostego człowieka,  
a także  urodę naszej krzęcińskiej ziemi, poetce wrośniętej w pejzaż rodzimej kultury z Matką Boską Krzęcińską – Cudowną  Opiekunką  
i Pocieszycielką w tle, wielu lat życia w zdrowiu i pogodzie ducha, w otoczeniu miłości swych bliskich i znajomych z okazji zbliżających 
się 83 urodzin życzą członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej.

etnologicznej, wiedzy o obyczajach i kulturze różnych nacji, dodaje własne 
obserwacje; chciałoby się rzec: Beata to taka nasza Beata Pawlikowska, znana 
powszechnie i lubiana podróżniczka, globtroter, niespokojny duch. Gdyby 
zdobyła się na opisanie swych przygód, choćby na blogu, zapewne byłaby to 
pasjonująca lektura. 

Ot chociażby wyprawa do Chin. Pisząca te słowa nigdy nie była w Pekinie, 
nie widziała więc na własne oczy Zakazanego Miasta – cesarskiego pałacu  
z dynastii Ming, nie napawała się urodą Ogrodu Pielęgnowania Harmonii,  
w którym usytuowana jest cesarska rezydencja, Pałac Letni, ani też nie 
wstępowała na schody Świątyni Nieba, w której cesarz, pośrednik między 
Ziemią a Niebem, oddawał się medytacjom, zasięgał rady od bogów w sprawach 
państwowych i prosił Niebo o obfite plony. Nie wspinała się po miejscami 
niebotycznie stromych schodach Wielkiego Muru Chińskiego. Nie podziwiała 
Wiszącej Świątyni w Datong, misternego cacka, klasztoru „przylepionego” do 
skały. Nie płynęła po Jangcy, najdłuższej rzece w Azji, ani nie spała w jurcie, 
którą trudno odnaleźć w noc ciemną choć rozgwieżdżoną, bowiem równina 
stepowa aż po horyzont jest monotonna, bez punktów odniesienia. 

Beata doświadczyła tego wszystkiego, zwiedziła także te Chiny 
ultranowoczesne, a więc Szanghaj i Hongkong. Wystarczy spojrzeć na panoramę 
tych zapierających dech aglomeracji, żeby zrozumieć, że Chiny to doprawdy 
licząca się potęga m.in. gospodarcza, że w tej fabryce świata istnieją porażające 
kontrasty i że język chiński, a nie angielski, jest najczęściej używanym językiem 
na świecie. 

(Krystyna i Zenon Michalscy)

W Ogrodzie Pielęgnowania Harmonii Yineyuan znanym jako Pałac Letni - Pekin
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Zapraszamy wszystkich czytelników Kuriera Krzęcińskiego do wędrówki wirtualnej czyli odwiedzenia  strony

 www.stowarzyszeniekrzecin.110mb.com 

liGA kRZęCiNSkA – ROZGRYWki Piłki NOżNEJ
Młodzież krzęcińska aktywnie wypełnia swój wolny czas. Pod koniec lutego chłopcy z gimnazjum i szkoły podstawowej  powołali 

Ligę Krzęcińską. Składa  się ona z 6 drużyn, każda drużyna liczy do 5 zawodników, w meczu gra 3 zawodników. 
W lidze grają następujące drużyny:

1. Wisła Krzęcin – Kamil Chrostek, Kamil Sekuła, Kamil Mistela.  
2. SKR  - Piotr Pająk, Paweł Pająk, Grzegorz Pacułt,  Tomek Chmielarczyk. 
3. Mastel Club - Konrad Mistela, Damian Mistela, Tomek Żmuda. 
4. K.S.Torpeda -  Maciek Zięcik, Tomek Leśniak, Dawid Chrząszcz, Marcin Chrostek, Kamil Grzesiak. 
5. L.K.S Bystra Krzęcin – Grzesiek Kukuła, Łukasz Sekuła, Dominik Urant, Oskar Żmuda, Patryk Szymański. 
6. L.K.S  Grabczanka  -Rafał Grabiec, Krzysztof Grabiec, Michał Grabiec.

Każda drużyna zrobiła sobie własne boisko. Własnym sumptem zadbali o jednakowe stroje piłkarskie i nawet nagrodę dla 
zwycięzcy ufundowali samodzielnie. Mecze rozgrywano systemem szkockim tzn. rozegrano 4 rundy. Najlepszą drużyną okazała się 
Wisła Krzęcin gromadząc 51 pkt. 17 lipca rozegrano mecz o Puchar Krzęcina pomiędzy Wisłą Krzęcin a Mastel Club, zwyciężyła 
Wisła Krzęcin wygrywając w rzutach karnych 3:2. Warto podkreślić i docenić inicjatywę chłopców, którzy bez pomocy starszych 
zorganizowali kilkumiesięczny turniej. O Krzęcińskiej Lidze, terminach rozgrywek, wynikach  można przeczytać na stronie  www.
kzpn.futbolowo.pl.  – prowadzonej przez  Tomka Leśniaka. 

Szkoda tylko, że lokalna społeczność nie miała szansy pokibicować –  na pewno byliby chętni - a może i sponsor by się znalazł i 
ufundował Puchar? Gratulujemy chłopcom pomysłu, zachęcamy do brania przykładu z młodzieży. (ZZ)

CZY PRZEDSZkOlE JEST 
POTRZEbNE W kRZęCiNiE?

Na ostatnim spotkaniu SPZK omawiany 
był pomysł założenia w Krzęcinie punktu 
przedszkolnego /przedszkola niepublicznego/ dla 
dzieci w wieku 3-4 lat. Przebywając w przedszkolu 
maluchy uczą się poprzez zabawę współdziałać 
z rówieśnikami, rozwijają swoje predyspozycje 
i zdolności.
Utworzenie punktu przedszkolnego w Krzęcinie 
byłoby ogromnym wyzwaniem, gdyż wiąże się 
to przede wszystkim ze znalezieniem lokalu 
oraz zaangażowaniem ludzi, którzy podejmą się 
tego zadania. Czy przedszkole jest potrzebne  
w Krzęcinie? Tym pytaniem zapraszam wszystkich 
zainteresowanych, zwłaszcza młode małżeństwa 
do dyskusji. Wszystkie konkretne pomysły 
dotyczące założenia punktu przedszkolnego jak 
również zdeklarowanie chęci posłania swoich 
dzieci do przedszkola niepublicznego prosimy 
przesyłać na adres mailowy: s.p.z.krzecinskiej@
gmail.com. 

(Bożena Żmuda)


