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Biuletyn Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej Nr 1(5) luty-marzec 2011
drodzy czytelnicy!

Każdy z nas z Nowym Rokiem robi sobie postanowienia, zapisuje
na karteczce, wywiesza w widocznym miejscu ku przypomnieniu.
Redakcja Kuriera Krzęcińskiego także zrobiła noworoczne
postanowienie: postanowiliśmy objąć swoim patronatem akcję
nadawania nazw uliczkom Krzęcina. W roku 2013 nastąpi wymiana
dowodów osobistych –nowe dowody będą zaopatrzone w dane
elektroniczne. Będzie to świetną, bezpłatną okazją do korekty adresu
zamieszkania.
W ostatnich latach nasza wieś rozrosła się, przybyło dużo nowych
domów, powstały nowe, prowadzące do nich drogi. Obecnie nowy
dom dostaje kolejny numer i w ten sposób robi się wielki bałagan:
obok numeru 16 jest numer 165, a tuż obok 385. Jako mieszkańcy
próbujemy to załagodzić poprzez opisowe określanie miejsca
zamieszkania np. przy kościele, za cmentarzem, za szkołą. W
sąsiednich wioskach pobudowano chodniki i nazwano ulice. W naszej
wsi może być podobnie, stosujmy dobre praktyki, zwłaszcza, że jest
dużo interesujących osób związanych z Krzęcinem, było dużo ciekawych wydarzeń, jest także wiele stosowanych nazw tradycyjnych.
Redakcja rozpoczyna dyskusję, mamy na nią dwa lata, jak nazwać ulicę, przy której przyszło Ci mieszkać Drogi Czytelniku. Prosimy,
wymyślajcie nazwy, przysyłajcie swoje propozycje do redakcji. Kurier będzie je zamieszczał w kolejnych numerach. Redakcja ze swej
strony rozpocznie cykl artykułów przybliżających historie ważnych wydarzeń oraz życiorysy ciekawych osób związanych z Krzęcinem.
Mamy nadzieję, że akcja nadawania nazw krzęcińskim ulicom zakończy się sukcesem i wszystkim będzie miło mieszkać przy ulicy,
dla której nazwę sami zaproponowali.

wielki dzień dlA krzęcinA cz. 2
Dyrektor szkoły wraz z gronem pedagogicznym dziękują
wszystkim Rodzicom, którzy dzień otwarcia sali gimnastycznej,
12 listopada, uświetnili wspaniałymi wypiekami oraz pomagali w przygotowaniu kulinarnych smakołyków pod okiem pana
Andrzeja Zięcika. Wdzięczni jesteśmy również naszym byłym
uczniom, już absolwentom, którzy wcielili się w role kelnerek,
kelnerów oraz kucharzy, pomagając podejmować przybyłych na
uroczystość Gości. Podziękowanie nasze kierujemy też do tych,
którzy wcześniej urządzali Oddział Przedszkolny, sadzili krzewy i
tym, którzy przed samą uroczystością porządkowali teren wokół
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nowego budynku, zakładali folię i wysypywali żwirek, choć aura
nie sprzyjała tym pracom. Jesteśmy również wdzięczni kwiaciarni „Margaretka” za udzieloną pomoc przy dekorowaniu wnętrza
sali, a firmie Schurf za zbudowanie sceny.
Jeszcze raz gorące podziękowania Wszystkim, którzy przyczynili się do spełnienia wieloletnich marzeń. Szkoła podstawowa
w Krzęcinie ma przepiękną salę gimnastyczna wraz z zapleczem sanitarnym, a nowa filia biblioteczna zaprasza wszystkich
do czytania.
(Halina Jaskierna)

W styczniu, tym bardzo zimowym, mroźnym miesiącu obchodzone jest bardzo ciepłe święto: Dzień Babci
i Dziadka. Z tej okazji wszystkim Babciom i Dziadkom składamy najserdeczniejsze życzenia oraz dedykujemy
wierszyk
Babcia różni się od dziadka
kilkoma szczegółami:
dziadek zawsze chrapie,
a babcia czasami.
Dziadek ślicznie haftuje,
lubi słodkie babeczki,
a babcia jeździ konno
i hoduje porzeczki.

Zwierzenie wnuczka
Robi też swetry na drutach,
czyta kryminały,
a dziadek róże hoduje
i robi kawały.
Przy śniadaniu zaszczeka,
przy kolacji zaćwierka –
babcia, kiedy to słyszy,
wymownie na dziadka zerka.

Są już sto lat ze sobą,
albo jeszcze więcej,
a kiedy się zjawiam, mówią:
- Przyszło nasze serce!
Zenon Michalski
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Aktualności wsi Krzęcin
Zebranie wiejskie 30 grudnia 2010
1. Na wiejskim zebraniu w grudniu przedstawione zostało przez
pana Sołtysa Antoniego Bylicę sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2010. Wydano w sumie 128952,90 zł. W tym: budowa dróg gminnych 85720,52 zł, udrożnienie rowów 5821,14
zł, tablice ogłoszeniowe 2755,55 zł, sanitariaty 1550 zł, kamień
na drogi 5478,10 zł, ogród zabaw 6988,60 zł, instalacja strony
internetowej 1500zł, oświetlenie ulic 11049,27 zł, dotacja dla
OSP Krzęcin 1436,68 zł, MZU Skawina – odśnieżanie 6578,14
zł, MZU opróżnianie koszy 74,90 zł. W/w kwocie mieści się dopłata do budowy dróg z FOGR w wysokości 5539 zł.
2. Zaplanowano również budżet na rok 2011. Na wydatki przewidziano mniej więcej podobną sumę. Podjęto uchwałę o następującym podziale budżetu: budowa dróg gminnych 65000
zł, ogród zabaw dla dzieci 10000 zł, oświetlenie ulic 13000 zł,
kamień tłuczeń na drogi 5100 zł, odśnieżanie i posypywanie
dróg sołectwa 5000 zł, renowacja zabytków /kapliczek/ 5000
zł, utrzymanie sanitariatów /TOI/ 5000 zł, udrożnienie rowów
przy drogach gminnych 8000 zł, OSP Krzęcin– wyposażenie
5000 zł, w sumie 121 100 zł.
3. Jako zaproszeni goście na zebranie przybyli pan Artur Kasicki Komendant Policji w Skawinie, w zastępstwie dzielnicowego pan Marcin Janik oraz pan Grzegorz Rybarczyk z-ca
Komendanta Straży Miejskiej w Skawinie. Pan Komendant
Kasicki przedstawił sprawy bezpieczeństwa wsi: w ciągu roku
we wsi były dwa włamania, dwie kradzieże, zwiększyła się
w stosunku do roku poprzedniego ilość przypadków przemocy w rodzinie. Poinformował mieszkańców, że w Skawinie
działa Centrum Wspierania Rodziny, (tel. 122763410, telefon
wsparcia 122700026), które świadczy bezpłatnie pomoc prawną, psychologiczną oraz terapeutyczną osobom, małżeństwom
i rodzinom przeżywającym trudności życiowe np. uzależnienie
lub współuzależnienie, przemoc w rodzinie, konflikty z najbliższymi, kłopoty w wychowaniu dzieci, problemy osobiste,
stres związany z życiem codziennym, poczucie choroby, straty,
krzywdy lub winy.
4. Przedstawiciel Straży Miejskiej poruszył problem bezpańskich psów grasujących po Krzęcinie. Dzięki akcji oznakowania
i rejestracji psów w ramach programu „Bezpieczny Zwierzak”
prowadzonej przez Skawińskie Stowarzyszenie Pomocy dla
Zwierząt, każdy właściciel psa otrzymuje breloczek do zawieszenia na obroży, a dane psa zostają umieszczone w bazie komputerowej. W razie zaginięcia psa, pozwoli to na jego łatwiejszą
identyfikację. Ze względów bezpieczeństwa (zwłaszcza dzieci)
psy nie powinny wałęsać się po drogach i polach.
5. Kolejnym, bardzo istotnym tematem zebrania wiejskiego były
trudności komunikacyjne, czyli dojazd do Skawiny i Krakowa
komunikacją zbiorową. Mieszkańcy Krzęcina wnioskowali, aby
autobus MPK linii nr 213 w godz. 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00
wyjeżdżał z Krzęcina z większą kubaturą /długi/ oraz taki sam
wyjeżdżał z Krakowa Łagiewniki w godz.14:00. 15:00, 16:00,
17:00. Są to godziny największego natężenia podróżujących
pasażerów /młodzież szkolna/. Był alternatywny wniosek rozwiązania problemu ciasnoty w autobusach poprzez puszczenie

części kursów MPK z Brzeźnicy przez Krzęcin, Polankę Hallera, Rzozów, Skawinę–Kraków. Ponadto wnioskowano o uruchomieniu z Krakowa dwóch dodatkowych kursów: ostatniego
kursu linii 213 z Krakowa o godz. 22:30, aby mogli powracać do
domu pracujący na drugą zmianę. Pracujący na drugą zmianę
w Skawinie proszą o autobus wyjeżdżający ze Skawiny o godz.
22:10. Omawiano także sprawę dodatkowych przystanków
w Krzęcinie dla linii 213.
6. W związku z rozpoczęciem działalności „Centrum Handlowe Delikatesy Zelczyna” przy wjeździe do Krzęcina (droga
K2171) zachodzi potrzeba budowy przystanku autobusowego
z zatokami na drodze krajowej nr 44.
7. Poruszono także sprawę nieprawidłowej pracy komunikacji
busowej: nieregularne lub skracane kursy, brak wywieszonych
na przystankach rozkładów jazdy „busa”.

Zebranie wiejskie 18 stycznia 2011
1. W styczniu 2011r. zakończyła się czteroletnia kadencja Rady
Sołeckiej Krzęcina w osobach: Władysław Jankowicz, Grażyna
Lelek, Henryk Malinowski, Janusz Pijocha, Lucyna Sasor, Czesław Waś, Andrzej Żmuda oraz kadencja Sołtysa pana Antoniego Bylicy.
2. Na styczniowym zebraniu została wybrana nowa Rada Sołecka w składzie: Bogusława Bylica, Ewa Byrska, Marek Grabiec,
Władysław Jankowicz, Grażyna Lelek, Eryk Świerkosz, Maciej
Ożóg, Tadeusz Zuch. Sołtysem został ponownie pan Antoni
Bylica, który jest jednocześnie Radnym MiG Skawina.
W imieniu mieszkańców składamy podziękowania za wieloletnią pracę członkom poprzedniej Rady Sołeckiej, a wszystkim
nowo wybranym składamy serdeczne gratulacje. Życzymy owocnej pracy, cieszenia się z sukcesów, nie poddawania się porażkom.
Wszystkiego dobrego!!!!
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Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej pięknie dziękuje
Członkowie SPZK na jednym z jesiennych spotkań uchwalili
podjęcie akcji ratowania od zapomnienia pozostałości po naszych pradziadach, czyli m.in. odrestaurować zabytkowe kapliczki na cmentarzu w Krzęcinie.
Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową
organizacji pozarządowych nie jest rzeczą prostą. Jednym ze
sposobów pozyskiwania środków jest fundraising czyli proces
zdobywania funduszy poprzez proszenie o wsparcie finansowe
osób indywidualnych, firm, fundacji dobroczynnych lub instytucji rządowych. Słowo zaczerpnięte jest z języka angielskiego,
ale przyjęło się zarówno Polsce, jak i na całym świecie. Najpopularniejsze metody fundraisingowe to kwesty, loterie, aukcje,
imprezy publiczne połączone ze zbiórkami pieniędzy. Szczególną formą fundraisingu jest dialog bezpośredni, czyli pozyskiwanie funduszy bezpośrednio od indywidualnych osób, z którymi
fundraiserzy podejmują rozmowę i przekonują do wsparcia finansowego swojej organizacji. Bezpośredni kontakt z firmami,
które są potencjalnymi darczyńcami pozwala na dokładniejsze
przedstawienie celu zbiórki. Fundraising nie jest łatwym zajęciem, gdyż fundraiserzy, czyli osoby pozyskujące fundusze na
szczytny cel muszą poświęcić swój czas i jednocześnie muszą
się liczyć z licznymi odmowami. Z badań statystycznych wynika, że we wszystkich krajach, w których stowarzyszenia zwracają się do społeczeństwa o wsparcie, tylko pewien procent osób
decyduje się go udzielić.
Członkowie SPZK przeprowadzili w listopadzie kwestę na
cmentarzu w Krzęcinie. Zebrano ponad 5 tysięcy złotych, lecz
suma ta nie wystarcza na odnowienia przynajmniej jednej
zniszczonej kapliczki. A okazało się, że takich stareńkich, niszczonych przez czas i erozje zabytków jest 10. Stowarzyszenie

nie ma wystarczających funduszy, by pokryć wszystkie związane z tym koszty. Dlatego w okresie Świąt Bożego Narodzenia
właścicieli „firm z Krzęcina” odwiedzili nasi wolontariusze –
fundraiserzy. Byli to: pp. Marian Bylica, Antoni Poniedziałek,
Teresa Sotwin, Eryk Świerkosz, Zofia Zięcik, Małgorzata Żmuda, Jan Żmuda, Józef Żmuda.
Stowarzyszenie dziękuje wszystkim potencjalnym Darczyńcom
za ciepłe przyjęcie i zrozumienie sprawy. Akcja fundraisingowa spotkała się z oddźwiękiem, kwoty pieniężne wpływają na
konto Stowarzyszenia. Osobom, które już wpłaciły, czy to osobiście, czy na konto SPZK składamy serdeczne podziękowania,
na pozostałych, którzy się jeszcze wahają, czekamy z nadzieją.
Z wielkim sercem pospieszyło Sołectwo wsi Krzęcin, planując
w budżecie na rok 2011 kwotę 5 tys. zł na cel odnowy kapliczek.
W tym miejscu składamy piękne dzięki starej Radzie Sołeckiej
Krzęcina z panem Sołtysem na czele. Zarząd Stowarzyszenia
zwrócił się także o wsparcie finansowe zamierzenia do Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Skawinie, w którym Stowarzyszenie ma konto, do Pana Burmistrza MiG Skawina, do firmy
Agawa. W lutym zwrócimy się również o wsparcie akcji do sołectw sąsiednich wiosek tj. Polanki, Grabia, Gołuchowic, Zelczyny, Facimiechu, Ochodzy, Pozowic. Uzbierana do tej pory
kwota została wpłacona na lokatę bankową. Podsumowujące
sprawozdanie z całej akcji dokładnie przedstawimy w kolejnym
numerze Kuriera.
Czekamy z nadzieją i niepokojem na odzew. Dzięki Państwa
ofiarności uratujemy od zniszczenia i zapomnienia kawałek
przeszłości naszej Małej Ojczyzny.
(Zarząd SPZK)

nr konta Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej:
12 8591 0007 0310 0562 0825 0001 Krakowski Bank Spółdzielczy o/Skawina
Gdzie jest dom szczęśliwych psów i kotów,
tam jest też dom szczęśliwych ludzi.
Wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre, jest całością i uczestniczy w relacji StworzenieOdkupienie. Współczucie dla wszystkich istot żyjących jest ideą głęboko chrześcijańską,
która po wiekach zapomnienia wreszcie odzyskuje należne jej miejsce.
Skawińskie Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt (www.zwierzaki.skawina.net., tel.
12 277 01 50 lub 12 277 01 66) jest organizacją charytatywną opartą na wolontariacie
i darowiznach. Jest propagatorem „Gminnego programu zapobiegania bezdomności wśród
zwierząt”. Dzięki temu programowi gmina zabezpiecza środki finansowe na pokrycie
kosztów sterylizacji i leczenia zwierząt bezdomnych, a także częściowo finansuje te zabiegi
w przypadku, gdy właścicielami zwierząt są ludzie ubodzy.
Stowarzyszenie działa od 2008 roku. Dzięki życzliwości Władz Gminy zbudowano
ogromnym nakładem pracy ośrodek adopcyjny dla psów, przez który przewinęło się ponad
100 psów. Ani jeden pies z terenu naszej gminy nie trafił do schroniska. Stworzenie sieci
domów zastępczych dla zwierząt oczekujących na adopcję (szczenięta, kocięta) pozwoliło
na wyadoptowanie ponad 170 psów i ok. 100 kotów. Wszystkie zwierzęta Stowarzyszenia
są pod stałą opieką weterynaryjną, zaszczepione, odrobaczone, oznaczone, każde ma
książeczkę zdrowia.
Skawińskie Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt we współpracy ze Strażą Miejską podejmuje
interwencje w sprawach zwierząt przetrzymywanych w złych warunkach. Wygrało już jedną
sprawę w sądzie przeciwko właścicielowi psa. Członkowie Stowarzyszenia mówią: „Nie
robimy zdjęć z każdej interwencji, nie działamy dla poklasku. Wystarcza nam świadomość,
że dzięki naszej działalności są szczęśliwe psy i koty, wyleczone zwierzaki, uwolnione
z metrowego łańcucha kundle. One nie powiedzą ani słowa (nawet w Wigilę), ale może
ludzie przekonają się, że działalność społeczna, również ta na rzecz zwierząt nie dowodzi
odchyleń od normy.
(Grażyna Zebranowicz)
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Bezpieczny zwierzak
Od dwóch miesięcy we wszystkich wsiach należących do gminy Skawina prowadzona
jest akcja Skawińskiego Stowarzyszenia Pomocy dla Zwierząt oznakowania i
rejestracji psów w ramach programu „Bezpieczny Zwierzak” współfinansowanemu
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wolontariusze odwiedzają gospodarstwa, wydają
właścicielom znaczek identyfikacyjny dla psa. Nieodpłatnie wydawany znaczek jest
przypisany psu na całe życie, a dane adresowe właściciela umieszczane są w rejestrze
umożliwiającym szybkie odszukanie zagubionego zwierzaka. Celem akcji jest
poprawa bezpieczeństwa psów oraz zmniejszenie zagrożenia związanego z psami
biegającymi bez dozoru, ułatwienie odszukania właściciela zagubionego zwierzaka.
Rozdawane są ulotki informacyjne, udzielane porady dotyczące zdrowia zwierząt oraz
konieczności sterylizacji/ kastracji, można również zakupić obroże dla psów. Pomimo
zniesienia opłaty lokalnej za posiadanie psa i łatwego dostępu do znaczków- niektórzy
właściciele psów pozostają obojętni wobec tego obowiązku. Nie oznakowane, często
bez obroży psy biegają po drogach, stanowiąc zagrożenie dla ruchu, obszczekując i
strasząc przechodniów, często same giną pod kołami lub zostają ranne. Zabłąkane,
wystraszone, tęskniące, często ranne trafiają do przepełnionego ośrodka adopcyjnego.
Właściwe oznakowanie umożliwi szybkie odszukanie właściciela i powrót zwierzaka
do domu.
(Grażyna Zebranowicz)

Krasnoludki palą odpadami w naszych piecach?
Gmina Skawina ma bardzo zanieczyszczone powietrze. Gdy ze źle pojmowanej oszczędności spala się śmieci
w domowych piecach, to do atmosfery dostają się szkodliwe zanieczyszczenia, którymi oddychają zarówno
rodziny gospodarzy palących w piecach jak i ich sąsiedzi. A czym oddychają? W spalinach ze śmieci znajdują się
różne niebezpieczne związki: pyły, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, metale ciężkie, wielopierścieniowe
węglowodory aromatyczne, w tym benzoalfapiren, cyjanowodór, chlorowodór oraz dioksyny i furany. Spalanie
odpadów powoduje także osadzanie tzw. „mokrej sadzy” w przewodach kominowych, a to może prowadzić do
pęknięć komina, zaczadzenia, pożaru.
W takiej okolicy ludzie mają podrażnione drogi oddechowe, uszkodzone płuca, ze zdziwieniem zauważają
trudności w oddychaniu, częściej się przeziębiają. Zanieczyszczone powietrze powoduje, że deszcze są skażone
siarczanami i kwasem siarkowym. Opady zanieczyszczają glebę, trucizny przez lata odkładają się w ziemi. Czy
można hodować zdrowe warzywa w skażonej przez kwaśne deszcze glebie? To nie niewidoczne krasnoludki tylko
sami, paląc złym, słabo odsiarczonym węglem, spalając w domowych paleniskach plastiki i inne paskudztwa
narażamy się na wdychanie toksyn, na konsumpcję skażonych warzyw z własnego ogródka. A skutki tego będą
widoczne po latach w postaci nieuleczalnych chorób. Czyli paląc śmieci narażasz siebie i sąsiadów na przyszłe
cierpienia, a czas szybko leci......
Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że narażenie na wysokie stężenia pyłów powoduje skrócenie życia
mieszkańców Małopolski o ponad 9 miesięcy. Za pozorne oszczędności podczas spalania odpadów płacimy
zdrowiem i życiem własnym, swoich najbliższych, dzieci. W Polsce
Kurier Krzęciński
obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach do tego
Biuletyn Stowarzyszenia Przyjaciół
nie przystosowanych. Zgodnie z ustawą o odpadach, Regulaminem
Ziemi Krzęcińskiej
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz kodeksem redaguje kolegium:
wykroczeń, zakazane jest spalanie odpadów w piecach, kotłowniach Rafał Bober (RB), Ewa Byrska (EMB),
domowych, jak również na wolnym powietrzu. Spalanie odpadów Monika Kierzyk (MK), Krystyna
stanowi wykroczenie i podlega karze aresztu albo grzywny do 5 tys. Michalska (KM), Zofia Zięcik (ZZ)
zł. (cytat ze strony www.um.skawina.net). To nie krasnoludki będą opr. graf i skład: Krzysztof Korzeniak
e-mail: s.p.z.krzecinskiej@gmail.com,
ukarane tylko ty...”oszczędny palaczu”.
(EMB) www.stowarzyszeniekrzecin.110mb.com
Zapraszamy wszystkich czytelników Kuriera Krzęcińskiego do wędrówki wirtualnej czyli odwiedzenia strony

www.stowarzyszeniekrzecin.110mb.com

