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DroDzy czytelnicy!
Grudzień jest miesiącem ocen i podsumowań, styczeń zaś- to miesiąc
planów i postanowień. Wszyscy wszystkim składają życzenia. Kurier
Krzęciński od ośmiu miesięcy stara się prezentować problemy naszej
wsi. W pierwszym numerze SPZK przedstawiło swoje plany działania:
część projektów została zrealizowana, część zamierzeń jest w toku,
kilka spraw zostało na następne lata - samo życie. Ale najważniejsze:
Stowarzyszenie istnieje, ma coraz więcej członków i działa dla
wspólnego dobra. Pięknie dziękujemy Wszystkim za wsparcie.
A teraz życzenia: z okazji Świąt Bożego Narodzenia dużo ciepła
rodzinnego, spokoju i pokoju, a w Nowym Roku miłości dla siebie
i dla bliźnich.
Redakcja

Boże Dzieciątko
Gwiazda Betlejemska na niebie zabłysła,
Boża Dziecina z nieba do nas przyszła.
Witaj Dzieciątko w Betlejem zrodzone,
bądź od wszystkich w świecie kochane, wielbione.
Za Tobą narody z tęsknotą wzdychały
i wreszcie - tej błogiej chwili doczekały,
bo oto nadeszła upragniona chwilaPrzeczysta Panienka porodziła syna.
W ubogiej bydlęcej stajence w Betlejem,
Nad którą anieli nucili z weselem:
Chwała nieskończona Bogu z wysokości,
A na ziemi pokój niech ludziom zagości.
.....................................................................
Przychodzimy Panie Jezu do żłóbka Twojego
i prosimy racz wysłuchać prośby ludu Twego.
Pobłogosław nas Jezuniu rączkami swoimi,
abyśmy tylko dla Ciebie żyli na tej ziemi.
Pobłogosław z nami także i naszą krainęSpraw niechaj pokój Twój święty zstąpi na nizinę.
(Helena Lelek)

AktuAlności SołtySA
Kończy się czteroletnia kadencja sołtysa, czas
na podsumowanie na gorąco co zrobiono
w tym czasie.
Większość budżetu sołectwa poszła na budowę dróg gminnych. Korzystając z dopłat Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz środków powodziowych wykonano korytowanie i
położono asfalt lub emulsję asfaltową na kilku
drogach gminnych, łącznie ok. 4 km. Położono nową nawierzchnię na połowie długości
drogi powiatowej. Udało się położyć nakładdokończenie na str. 2
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Aktualności Sołtysa

Wielki Dzień Dla Krzęcina

kę asfaltową na parkingu przy kościele oraz zamontować wiatę na przystanku MPK. Wykonano oświetlenie
uliczne na drodze wzdłuż cmentarza montując dwa
słupy z trzema lampami oświetleniowymi. Łącznie
zwiększono oświetlenie w tej kadencji o 13 nowych
lamp. Dzięki nowemu oświetleniu przy cmentarzu,
udało się wykonać podłączenie energii elektrycznej
do kaplicy cmentarnej, którego koszty pokryli sponsorzy. Ogrodzono „Ogród zabaw dla dzieci” (ok. 110
m ogrodzenia) oraz częściowo wyposażono go w
sprzęt. Sołectwo razem z KGW i OSP było organizatorem „ Dożynek Gminnych” w 2009 r. Konstrukcja nowego budżetu na 2011 r powinna być ukierunkowana
głównie na budowę dróg, dokończenie ogrodu zabaw,
oświetlenie ulic. O szczegółach budżetu zadecyduje
najbliższe Zebranie Wiejskie.

W dniu 12.11. br. w naszej wsi miało miejsce radosne wydarzenie. Byliśmy świadkami uroczystego otwarcia nowego
budynku połączonego ze Szkołą Podstawową. Mieści się w
nim: piękna, ogromna i nowoczesna sala gimnastyczna, sale
do nauki i zabawy dla najmłodszych dzieci, a także filia skawińskiej biblioteki publicznej.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: burmistrz
MiG Skawina pan Adam Najder, z-ca burmistrza pan Stanisław Żak, wizytator pan Jerzy Niedethal, dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Skawinie pan Michał Grzeszczuk,
dyrektor SP w Krzęcinie pani Halina Jaskierna. Po poświęceniu nowego budynku przez naszego proboszcza ks. kanonika Zdzisława Budka zebrani goście zostali zaproszeni do
środka i mogli na własne oczy zobaczyć to, o czym wszyscy
mieszkańcy Krzęcina marzyli od wielu lat: piękną, wymiarową salę gimnastyczną, z pełnym wyposażeniem sportowym,
trybunami oraz zapleczem sanitarnym.
Było i bardzo uroczyście i bardzo wesoło. Po podziękowaniach i gratulacjach dla wszystkich, którzy przyczynili
się do tego sukcesu zebrani zostali zaproszeni na przeuroczy,
bardzo ciekawy artystycznie program pt.:„Zabawy dworu
Zeusa na Olimpie”. Przedstawienie zostało przygotowane
przez pracowników Szkoły Podstawowej oraz byłych i obecnych uczniów. Słuchaliśmy kwartetu fletowego, wokali, gry
na akordeonie i klawiszach, oglądaliśmy popisy taneczne
i baletowe, zaśmiewaliśmy się z przedstawianych scenek i
skeczy. Mogliśmy zobaczyć prezentacje pokazującą poszczególne etapy powstawania budynku, a także obejrzeć krótki
film o życiu szkoły i jej uczniów. Na zakończenie wielkiego
święta pani Dyrektor zaprosiła zebranych gości na pyszne
pierogi i inne smakołyki przygotowane przez zaprzyjaźnione
panie z Koła Gospodyń Wiejskich. (MK)

Sołtys Antoni Bylica

I Kwesta Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej

na rzecz odnowy starych, XIX- wiecznych kapliczek znajdujących się na parafialnym cmentarzu w Krzęcinie odbyła się
w dniach 31.10 i 1.11.2010 w godzinach od 7 do 16.
Koordynatorem projektu „kwesta” była pani Teresa Sotwin. Opracowała dokładny harmonogram dla kwestujących, przygotowała puszki, do których zbierano pieniądze; puszki zostały zabezpieczone i opieczętowane pieczątką Stowarzyszenia. Każdy kwestujący otrzymywał plakietkę kwestarza. Ofiarodawcom wręczano na pamiątkę zakładkę z widokiem Krzęcina i drugą z widokiem naszego kościoła. Pomysłodawcą i wykonawcą pocztówek był pan Rafał Bober. Na
zakładkach zamieszczono zdjęcia laureatki naszego konkursu fotograficznego „Cztery pory roku – wiosna” Iwony Zięcik.
Plakaty informujące o kweście oraz fotografie poszczególnych kapliczek umieszczone na tablicach ogłoszeń przygotowała
i zasponsorowała pani Zofia Zięcik wspólnie z panem Rafałem Boberem. Kwestowało 25 osób, zarówno członkowie Stowarzyszenia jak i zaproszeni goście. Z Krzęcina kwestowali: Eryk Świerkosz, Franciszek Ciernia, Anna Zięcik, Barbara
Bobula z synkiem Krzysztofem, Teresa Sotwin, Małgorzata Żmuda, Halina Jaskierna, Teresa Warchał, Zofia Zięcik, Iwona
Zięcik, Monika Kierzyk, Małgorzata Żmuda, Henryk Malinowski, Jan Żmuda, Antoni Poniedziałek, Rafał Bober, Ewa
Byrska, Krzysztof Byrski, Stanisława Żmuda, Alicja Radoń, Badura Michał, a z Polanki: Artur Snieżek z synkiem Markiem i Piotr Natkaniec. Pan Józef Żmuda, bardzo zapracowany w tych dniach w swojej kwiaciarni, z oddali czuwał nad
spokojem kwestujących. W ciągu dwóch dni kwestowania, przy pięknej, ciepłej pogodzie, dzięki życzliwości parafian jak
i przyjezdnych odwiedzających groby swoich najbliższych zebrano kwotę 5588 złotych 68 groszy. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowania.
Jak na pierwszą naszą kwestę oraz nieliczną grupę kwestujących kwesta zakończyła się dużym sukcesem Od uzyskanej kwoty musimy odliczyć poniesione koszty, czyli 82 złote jako opłatę za wydanie przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu MiG Skawina zezwolenia na kwestowanie oraz koszt druku zakładek w wysokości 300 złotych. Na renowację kapliczek mamy obecnie 5208 zł 68 groszy, kwotę tę wpłacimy chwilowo na nasze konto w Krakowskim Banku Spółdzielczym, gdyż z jednej strony jest to pokaźna suma, ale z drugiej strony renowacja zabytkowych kapliczek jest bardzo
kosztowna, gdyż Stowarzyszenie nie jest zwolnione z podatku VAT. (EMB)
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Kronika wsi Krzęcin - rok 2010
W roku 2010 został opracowany i zatwierdzony dla Krzęcina Plan Odnowy Miejscowości; wieś powinna być bezpiecznym,
wygodnym i atrakcyjnym miejscem zamieszkania. Przedstawiamy zatem wydarzenia, które można uznać za sukces oraz
problemy do rozwiązania na następne lata.
Co dobrego się zdarzyło w roku 2010?
• Spotkanie Seniorów w remizie z okazji dnia Babci i Dziadka
• Zarejestrowanie w KRS Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej.
• Koncert sierpniowy Tria Stroikowego w ramach III Gminnego Festiwalu Organowo- Kameralnego.
• Dożynki wiejskie – KGW obdarowało w tym roku wieńcem dożynkowym Sołtysa.
• Obchody 120- lecia Kółka Rolniczego i 50- lecia Koła Gospodyń Wiejskich.
• Wybudowanie ogródka jordanowskiego dla maluchów.
• Zainstalowanie 13 lamp przydrożnych, oświetlenie przystanku na pętli autobusu 213. Wraz z zainstalowaniem lamp
przy cmentarzu doprowadzono elektryczność do kaplicy cmentarnej.
• Ustawienie nowoczesnych toalet w pobliżu kościoła i na cmentarzu.
• Sfinansowanie przez panią Zofię Kochany renowacji trzech zabytkowych nagrobków na cmentarzu
• I Kwesta na rzecz odnowy kapliczek cmentarnych.
• Zakończenie budowy i otwarcie nowej sali gimnastycznej wraz z filią biblioteki publicznej przy SP
A jakie pozostały do rozwiązania problemy na następne lata?
• Brak kanalizacji – miejscowość Krzęcin znalazła się w 15% obszarze Gminy Skawina nie ujętym w planach
skanalizowania w latach 2010-2013. Niedogodność ta powinna być skompensowana poprzez zwiększony budżet
sołectwa z przeznaczeniem na rozwiązanie innych problemów.
• Brak chodników, zwłaszcza w pobliżu szkoły, ośrodka zdrowia i do cmentarza. Wobec dużego ruchu samochodowego
przez środek wsi, w tym ciężkiego transportu, zagraża ten stan bezpieczeństwu pieszych.
• Drogi gminne, te które zostały wyasfaltowane, w większości nie posiadają rowów odpływowych. Niedokończenie
prac powoduje przyspieszone niszczenie nawierzchni oraz zalewanie podwórek domów znajdujących się przy danej
drodze.
• Brak przedszkola dla dzieci w wieku 2-5 lat. Młode, pracujące matki korzystają z pomocy babci, wynajmują opiekunki
lub dowożą dzieci do przedszkoli w sąsiednich miejscowościach.
• Brak świetlicy wiejskiej. W pozostałych wioskach Gminy istnieją świetlice wiejskie, domy ludowe czy kluby stwarzające
warunki do organizowania imprez kulturalno– oświatowych dla całej społeczności. Nasza krzęcińska młodzież, z
braku jakiejkolwiek oferty spędzania wolnego czasu na wsi, spotyka się wieczorami na rozdrożach dróg gminnych, na
schodach kościoła, przy parkanie szkoły, na trybunie boiska i w wiatach przystanków autobusowych.
• Transport publiczny: autobus 213 w porannych kursach (młodzież jedzie do szkoły) jest przepełniony, przydałby
się jeszcze jeden poranny kurs. Busy nie zawsze jeżdżą zgodnie z rozkładem jazdy. Może udałoby się zawiesić na
przystankach rozkłady jazdy dla busa Kraków-Skawina-Krzęcin?

Nasze Konkursy
Miło nam donieść, że laureatką konkursu –„Moja pasja
–mój piękny ogród” została pani Stanisława Świerkosz.
Laureatka odebrała nagrodę (sadzonkę piwonii krzaczastej) i dyplom z rąk prezesa SPZK na październikowym
zebraniu. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy.
Konkurs fotograficzny –„Cztery pory roku –widok z mojego okna” etap II –„lato” został rozstrzygnięty! Laureatką została Gosia Lelek, której gratulujemy zwycięstwa.
Nagroda albumowa czeka! Jednocześnie wszystkich
mieszkańców, którzy lubią fotografować i nie boją się
wyzwań zachęcamy do udziału w edycji III etapu. Tym
razem czekamy na zdjęcia pięknych jesiennych krajobrazów. Prosimy o nadsyłanie fotografii na adres: fotokrzecinskiej @gmail.com do dnia 22.12.2010. (MK)
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Siódemka, która śpiewa…
Za miesiąc już Boże Narodzenie, okres wielu wzruszeń wywołanych choinką, kolędami i wieczerzą wigilijną, z którą kojarzy się światło spod Betlejem. Corocznie w daleką drogę po owe światełko udają się młodzi ludzie w harcerskich mundurkach, obecni i byli uczniowie tutejszej szkoły.
Drużyna harcerska powstała w Krzęcinie jeszcze w latach osiemdziesiątych. W jej skład wchodzili uczniowie kl. IV-VIII,
liczna gromada z okresu wyżu demograficznego. Po kilku latach działalność ZHP została zawieszona. W roku 1998/99
nastąpiła reaktywacja tej organizacji pod nową już nazwą: 7dh im. Armii Krajowej Niezależnego Związku Harcerstwa
„Czerwony Mak” przy SP w Krzęcinie. Od tej pory minęło sporo czasu. I chociaż wyludniła się nieco nasza szkoła, to w
dalszym ciągu nie brakuje chętnych do złożenia harcerskiej przysięgi. Każda drużyna w czymś się specjalizuje. Harcerze
z Krzęcina potrafią pięknie śpiewać, zasłynęli więc jako „Śpiewająca Siódemka”. W ciągu ponad 10 lat uczestniczyli w
niezliczonej ilości uroczystości państwowych, harcerskich, religijnych, środowiskowych i szkolnych, występowali w kraju
i za granicą. Na swej drodze spotkali wielu niezwykłych ludzi, którzy już odeszli, a ich wizerunek utrwalony został na
wspólnej fotografii. Ze wzruszeniem oglądamy dziś zdjęcia harcerzy z Janem Pawłem II podczas prywatnej audiencji.
Z zadumą przyglądamy się fotografiom dokumentującym spotkanie z kapelanem spod Monte Cassino – Ojcem Adamem
Studzińskim, czy też byłym prezydentem na uchodźstwie – Ryszardem Kaczorowskim.
„Śpiewającą Siódemką” w harcerskich mundurkach zachwyciła się, przebywająca na uroczystości w Skawinie, generałowa
Irena Anders, która także pozowała do wspólnej fotografii śpiewając razem z dziećmi pieśni patriotyczne. Występom
harcerzy z Krzęcina przysłuchiwali się kombatanci II wojny światowej, żywiołowo reagując na znane sobie spod Tobruku
i Monte Cassino pieśni żołnierskie i roniąc łzy wzruszenia. Repertuar „Śpiewającej Siódemki” jest niezwykle różnorodny:
od pieśni żołnierskich, tych ogólnie znanych i na nowo odkrytych starych pieśni patriotycznych, do kolęd i popularnych
piosenek na różne okazje. A okazji nigdy nie zabrakło. Raz wystąpiwszy, byli zapraszani po raz wtóry i kolejny: do starostwa, do sztabu WP, do Urzędu Miasta, do Filharmonii. W szeregach harcerzy znaleźli się uczniowie dobrze recytujący
oraz ci, którzy szlifowali talent aktorski w kole teatralnym. Umiejętności te zostały wykorzystane do przygotowania inscenizacji na różne spotkania: opłatkowe, jubileuszowe, par małżeńskich, z okazji zawarcia układu o partnerstwie miast,
z okazji nadania honorowego obywatelstwa miasta Skawiny itp.
Dla „Śpiewającej Siódemki” nie ma rzeczy niemożliwych. Dzieci ładnie wykonują nawet trudne utwory muzyczne, a gdy
trzeba, to nawet z brawurą i w języku ukraińskim. Harcerze poświęcają wiele czasu na próby i śpiew oraz występy, rezygnując z innych, niekiedy łatwiejszych zajęć i rozrywek. Wielu z nich jest tu za sprawą swoich matek, które same przeszły
drogę od zucha do harcerza i świetnie rozumieją magię munduru, krzyża harcerskiego i śpiewów przy ognisku.
Nad „Śpiewającą siódemką” czuwają dwie druhny: Halina Jaskierna, od momentu powstania drużyny, oraz Teresa Warchał. Obie panie poświęcają harcerzom większość swojego, wcale nie wolnego czasu. Dzielnie noszą mundur i są dumne
ze swoich podopiecznych. A za kilka lat w szeregach harcerzy ujrzymy Kasię, Hanię i Michałka – dorosłe wnuczęta druhny
Halinki – bo jakżeby inaczej? (KM)

Stare Kapliczki

Już kilka dni po kweście Stowarzyszenie
nawiązało kontakt z firmą Konserwacja
Dzieł Sztuki mgr Tadeusz Sokala i dokonano inwentaryzacji kapliczek znajdujących
się na cmentarzu parafialnym we wsi Krzęcin. Oglądano również grobowiec księży
parafialnych, grobowiec Hallerów i kaplicę cmentarną Całkowity koszt renowacji
wszystkich zabytków na cmentarzu oszacowano na ok. 90 tys. zł. Z braku środków
finansowych prace te musimy rozłożyć na
lata. Jednakże w tym roku powinna zostać
poddana renowacji kapliczka z Madonną,
gdyż na skutek dużych pęknięć posągu
grozi jej rozpadnięcie. SPZK będzie poszukiwać dodatkowych funduszy, czy to
poprzez pozyskanie sponsorów, czy aplikowanie o dotacje. (EMB)
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