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Drodzy Czytelnicy!
16 listopada odbędą się wybory samorządowe. SPZK jest organizacją statutowo
apolityczną, ale jako organizacja NGO
namawia wszystkich mieszkańców do
uczestnictwa w wyborach. Do okręgu nr
17 należy Krzęcin, Grabie i Polanka Hallera. Wybieramy burmistrza, radnych do
powiatu i sejmiku oraz jednego radnego
do Rady Miasta. Radny ten będzie reprezentować wszystkie trzy wioski. W tych
wyborach nastąpiła zmiana w sposobie
wybierania, głosujemy nie na listę tylko
na osobę radnego, przejdzie ten kandydat,
który dostanie najwięcej głosów. Dlatego

bardzo ważny jest udział w wyborach każdego obywatela: mieszkaniec powinien
dokonać świadomego, własnego wyboru.
Trzeba do wyborów pójść, a nie siedzieć
z założonymi rękami w domu i potem tylko narzekać. Każdy obywatel 16 listopada
ma prawo decydować i proszę z tego prawa skorzystać.
Rok 2014 jest rokiem krzęcińskich jubileuszy. Wiosną świętowaliśmy 760-lecie naszej miejscowości, a teraz jesienią odbywa
się piękny Jubileusz 50-lecia Szkoły. Całej
Szkolnej Społeczności życzymy wszystkiego najlepszego. Ad multos annos.
(Redakcja)
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W sobotę 30.08.br. w Kopance na Popielnikach zgromadzili się przedstawiciele Gminy
Skawina oraz wszystkie sołectwa na corocznym święcie plonów. Tegoroczne dożynki
rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele
paraﬁalnym w Kopance. Po jej zakończeniu
korowód z wieńcami pod przewodnictwem
kapeli „SOKÓŁ HALER” z CKIS w Skawinie
(w której gra nasz krzęcijanin Wojciech Góralczyk) ruszył z pod kościoła - mijając ciekawie
i pomysłowo przystrojone domy i obejścia w stronę Popielników. Sołectwa miały przygo-

towane wieńce, aby wręczyć wybranym przez
siebie osobom. W tym roku Sołectwo Krzęcin
wręczyło wieniec p. Markowi Potocznemu Dyrektorowi VALEO AUTOSYSTEMY Sp.z.o.o.
Panie z KGW pięknie Go przywitały i tradycyjnie ośpiewały. Po części oﬁcjalnej udaliśmy
się na poczęstunek i wspólną zabawę.
Dziękujemy Panu Dyrektorowi Markowi
Potocznemu za miłe przyjęcie od naszej krzęcińskiej społeczności wieńca dożynkowego.
(Teresa Sotwin)
Ciąg dalszy na str. 2

Wycieczka szlakiem JP II
Jak co roku pani Halina Jaskierna, prezes SPZK, zaprasza w sobotę 15 listopada na jesienną
autokarową wycieczkę. Tym razem wybieramy się do rodzinnego miasta Świętego czyli do Wadowic. Miasto ostatnio bardzo wypiękniało, na Ryneczku kwiaty, fontanna, wokół kawiarenki
i restauracje pełne smakołyków i oczywiście papieskich kremówek. W odnowionym Kościele
NMP na plafonach alegorie wszystkich encyklik Ojca św., nowe kaplice. Głównym celem wyjazdu jest zwiedzanie nowo otwartego muzeum „Dom Rodzinny św. Jana Pawła II.” Prosimy
o wcześniejsze zgłoszenia, gdyż zwiedzanie muzeum z przewodnikiem trwa 70 minut i wymaga
wcześniejszej rezerwacji.
(SPZK)

50 lat minęło

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Uczniowie i Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoła Podstawowa im. Batalionów
Chłopskich w Krzęcinie mają zaszczyt zaprosić Szanownych Państwa byłych Pracowników, Absolwentów, Rodziców i Sympatyków
na uroczystość Jubileuszu 50-lecia Szkoły,
który odbędzie się w dniu 7 listopada 2014r.
W programie: uroczysta msza święta w Kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
w Krzęcinie, przemarsz pocztu sztandarowego
i gości do szkoły, złożenie wiązanek przy „Dębach Pamięci”, wspólne odśpiewanie pieśni
patriotycznych, program artystyczny w wykonaniu uczniów szkoły, zwiedzanie szkoły, okolicznościowe wystawy (szkoła dawniej i dziś),
poczęstunek.
Będzie to doskonała okazja, aby na chwilę
zwolnić pęd życia, spotkać się z dawno niewidzianymi przyjaciółmi, kolegami, znajomymi,
powspominać dobre czasy, porównać obraz
szkoły dawnej i dziś.

V Kwesta Stowarzyszenia
Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej
Już po raz piąty
członkowie i sympatycy SPZK w dniach
1 i 2 listopada br.
będą kwestować na
rzecz odnowy starych, XIX wiecznych
kapliczek
znajdujących się na
cmentarzu paraﬁalnym w Krzęcinie.
Ciąg dalszy na str. 4
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Aktualności Sołtysa
W trzecim kwartale 2014 r. ukończono wszystkie planowane z budżetu Sołectwa zadania na ten rok.
 Utwardzono drogi – głównie dojazdowe do pól w ilości
85 ton tłucznia o granulacji Ø32. Wyłożono korytami
betonowymi rów przy drodze koło bazy Kółka Rolniczego i położono nakładkę asfaltową dług. 100 mb. Wykonano drogę dojazdową na Działy do Grabia (emulsją
asfaltową ok.80mb). Wykonano remont rowu od ogrodu
zabaw do potoku Sosnówka.
 Dzięki środkom ﬁnansowym z Urzędu Marszałkowskiego udało się zbudować nową drogę na Działy
Krzęcińsko-Zelczyńskie oraz wykonać remont kapitalny mostku na Zelczynkach. Również ze środków
UM został wykonany remont drogi, tak bardzo potrzebny, z Krzęcina do Sosnowic.
 Zainstalowano trzy lampy oświetleniowe w okolicach
remizy i ogrodu zabaw. Wykonano projekt techniczny

oświetlenia nowego boiska sportowego oraz wykonano instalację dwóch lamp oświetleniowych boiska, co
umożliwia sportowcom treningi późnym wieczorem.
 W ogrodzie zabaw została zainstalowana karuzela dla
dzieci. Wymieniono piasek w piaskownicy. Bardzo
proszę, aby zamykać bramkę do ogrodu zabaw przed
kotami i psami, które mogą zanieczyścić piaskownicę.
 Przeniesiono przystanek MPK na Dąbrówkach oraz wykonano peron przystankowy. Na prośbę mieszkańców
pracujących w Skawinie na III zmianę dokonano zmiany
rozkładu jazdy autobusu MPK linia 213 przyśpieszając
odjazd z Krzęcina o 15 min przed 22.
Wszystkie nowe potrzeby w naszej miejscowości zgłaszane przez mieszkańców zostaną umieszczone w planie zadań budżetowych na 2015 r. Obecnie stoimy przed nowym
wyzwaniem o nazwie „KANALIZACJA”.
Pozdrawiam Sołtys Antoni Bylica

Zebranie Wiejskie
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tekst Władysława Żmuda, na melodię przyśpiewki weselnej „12 aniołków”
Dzień dobry wam gościom, tu wszystkim
zebranym,
My Koło Gospodyń z Krzęcina są znane.
Dożynki w Kopance, tak się jakoś składa,
Że ta nasza Gmina tu wszystko układa.
Wianek upleciony, dzisiaj przywieziony,
Panu Potocznemu, będzie on wręczony.
Dyrektor z Valeo, Gość jest honorowy,
On wianeczek przyjmie, w biurze
go położy.
My Koło Gospodyń, bardzo się cieszymy,
Że ten nasz wianeczek pójdzie do Skawiny,
Bo od nas z Krzęcina dużo tu pracuje,
Pana Dyrektora każdy też szanuje.
Dzisiaj są dożynki, trzeba się radować,
Za obﬁte plony Bogu podziękować.
Bo wielkie trudności, polski rolnik znosi,

I tylko o pomoc Pana Boga prosi.
Gospodarstwa małe, są ku upadkowi,
Bo nikt nie chce przyjąć problemów
do głowy.
Młodzi wolą jechać do pracy do Unii,
Pola nie chcą przejąć, po dziadku,
babuni.
Jadą do Carrefoura, albo do Biedronki,
Kupią mleka w proszku i świńskie ogonki.
I rosół z torebki, gulasz ze słoika.
Bo u nas już nie ma krowy i konika.
Pola obsadzone, przetrzebione lasy,
Nigdy już nie wrócą stare, dawne czasy.
Na ten piękny wianek zboża wystarczyło,
Żeby nam się w życiu dobrze powodziło.
Panie Dyrektorze przyjmij ten wianeczek
I z dobrego serca postaw kieliszeczek.

W czwartek 9.10.br. odbyło się Zebranie
Wiejskie. Frekwencja była taka sobie (10%
mieszkańców wsi?). Można to tłumaczyć
tym, że mieszkańcy zasadniczo są zadowoleni z pracy Rady Sołeckiej. Głównym tematem zebrania był podział budżetu na rok
2015. Krzęcin otrzymał taką samą kwotę co
w zeszłym roku tj. 121100zł., co relatywnie
oznacza mniej, gdyż jak wiemy wszystko
drożeje. Środki zostały przeznaczone na: asfaltowanie dróg gminnych, kamień na drogi,
udrożnienia rowów, doświetlenie ulic i boiska,
doposażenie placu zabaw, utrzymanie zieleni
i remont kosiarki, odśnieżanie, postawienie
kolejnej wiaty przystankowej, dzierżawę 2 WC
(przy kościele i na boisku), utrzymanie strony
www.solectwokrzecin.pl, doposażenie OSP
oraz wybudowanie wiaty przy remizie dla celów rekreacyjnych. A jakie problemy nurtują
mieszkańców? 1. Kanalizacja – powinna rozpocząć się już w przyszłym roku, trzeba się
liczyć z rozkopaniem dróg gminnych. Jest wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina i każdy powinien
się z nim zapoznać. 2. Chodniki przez wieś–
niestety pozostają w sferze marzeń. 3. Zmiana rozkładu jazdy MPK 213- tak, aby można
było również w sobotę i niedzielę dojechać do
miasta – sprawa trudna, powinniśmy poczekać,
aż ruszy kolej aglomeracyjna Podbory Skawińskie – Kraków. 4. Doposażenie placu zabaw
w ciekawsze zabawki – został na to przeznaczony fundusz z budżetu Sołectwa z nadzieją, że Gmina dołoży drugie tyle. 5.Szpecące
wklejki i napisy pseudo graﬁciarzy oszpecają
naszą wieś. Gośćmi zebrania byli: Komendant
Policji i dwóch przedstawicieli Straży Miejskiej. Ze słów Pana Komendanta wynikało, że
rok 2014 jest bezpieczniejszy od 2013 (zgłoszono tylko 1 przypadek przemocy w rodzinie), a sam Pan Komendant był pod wrażeniem
faktu, że mieszkańcom tak bardzo zależy na
bezpieczeństwie drogowym. Przedstawiciele
Straży Miejskiej nie zabrali głosu.
(EMB)
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Skawina – obszar
o bogatej historii.
SPZK jako partner LGD Blisko Krakowa co roku bierze udział w projekcie
„Skarby Blisko Krakowa”. W ten sposób
przyczynia się do promocji miejscowości
Krzęcin. Nadmienić należy, że w Gminie
Skawina wysoko ceni się walory i zabytki
historyczne znajdujące się zarówno w samym mieście jak i w Krzęcinie, Polance
Hallera, Jurczycach i Woli Radziszowskiej.
W 2014 r. LGD Blisko Krakowa realizuje
serię ﬁlmików będącą promocją „Skarbów
Blisko Krakowa” – marki, w ramach której
zawierają się walory obszaru LGD. Specyﬁką obszaru LGD jest to, że walory można podzielić tematycznie i każda z 4 gmin
należących do obszaru została tak właśnie
ujęta: Gmina Czernichów – rekreacja blisko Krakowa, Skawina – historia blisko
Krakowa, Mogilany – z kulturą i folklorem
blisko Krakowa, Świątniki Górne – tradycja i rzemiosło blisko Krakowa. Filmików
będzie 5, każdy promuje markę „Skarby
Blisko Krakowa”, 4 skupiają się na danej
tematyce, a 5 spina wszystko w całość
i stanowi element wprowadzający lub podsumowujący. Filmy będą umieszczone na
portalu You tube, będą również do dyspozycji gmin i partnerów, którzy brali udział
w realizacji.
(LGD)

Kurier Krzęciński

Wrześniowe komunikaty z www.
malopolska.pl/Obywatel/EKO-prognozaMalopolski/ – „Dzisiaj na obszarze
Skawiny zanieczyszczenie powietrza
ozonem może przekroczyć poziom
dopuszczalny. Zaleca się ograniczenie
przebywania na powietrzu, szczególnie
przez dzieci, osoby starsze i chore na
astmę, a także ograniczenie czasu uprawiania sportów i ćwiczeń na otwartym
powietrzu. Dlaczego ozon, którym się
uzdatnia wodę, w powietrzu w nadmiarze jest szkodliwy dla człowieka? Otóż
ozon jest gazem drażniącym i powoduje uszkodzenie błon biologicznych.
Pierwszymi objawami podrażnienia
ozonem są kaszel, drapanie w gardle,
senność i bóle głowy. W większych stężeniach może prowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego, przyspieszenia tętna
i obrzęku płuc.
Październikowy komunikat zmienił
się – „Dzisiaj i jutro na obszarze Skawiny zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10 może przekroczyć poziom
dopuszczalny. Nie należy przebywać na
otwartym powietrzu zbyt długo. Doty-

czy to zwłaszcza kobiet w ciąży, dzieci
i osób starszych oraz chorych na astmę,
choroby alergiczne skóry, oczu i choroby krążenia. Co to jest PM10? Są to pyły
zawierające substancje toksyczne o średnicy poniżej 10 mikrometrów absorbowane w górnych drogach oddechowych.
Inhalowane do płuc mogą powodować:
kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku
ﬁzycznego. Przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia infekcjami układu
oddechowego oraz występowania zaostrzeń objawów chorób alergicznych:
astmy, kataru siennego i zapalenia spojówek. Nasilenie objawów zależy w dużym stopniu od stężenia pyłu w powietrzu, czasu ekspozycji, oraz zwiększonej
podatności osobniczej (dzieci i osoby
w podeszłym wieku, współwystępowanie przewlekłych chorób serca i płuc).
Ponieważ pewne składniki pyłów mogą
przenikać do krwioobiegu, dłuższe narażenie na wysokie stężenia pyłu może
mieć istotny wpływ na przebieg chorób
serca (nadciśnienie, zawał serca) lub nawet zwiększać ryzyko zachorowania na
choroby nowotworowe, szczególnie płuc.
(eko-obywatel)

Pies błąkający się po Krzęcinie, przywieziony przez
Straż Miejską do Ośrodka w Skawinie.

świeżej słomy lub siana. Wszelkie kocyki
i szmatki szybko nawilgają i zamiast grzaćsprawiają, że w budzie jest nie tylko zimno,
ale i mokro. Starajmy się lepiej karmić psy
i koty- niech nabiorą ciałka przed zimą. Jeśli
nasz pies koniecznie musi być przywiązany
do budy, to sprawdźmy czy łańcuch jest
odpowiednio długi, dający możliwość pobiegania dla rozgrzewki. Pamiętajmy, że nasze
zwierzęta świadczą o nas.
(Grażyna Zebranowicz)

Eko-prognoza Skawiny

Zima za pasem
Niech nas nie zwiedzie złota polska
jesień. Już teraz pomyślmy o zapasach opału,
ciepłych ubraniach, łopacie do odgarniania
śniegu – bo zima lubi zaskoczyć. Planowany
od wiosny remont psiej budy pora rozpocząć,
a nawet i zakończyć przed pierwszymi
mrozami. Budy należy ocieplić styropianem,
wełną mineralną – zawsze się coś stosownego znajdzie. Do środka najlepiej nałożyć
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Jesień – pora napalić w piecu
Jesień to pora roku, kiedy zaczyna się grzanie w naszych domach. Czym palimy w piecach? Czy palimy tworzywa sztuczne? Przyznaję, że do kotłowni domowych nie mamy dostępu,
ale to co wychodzi z komina zdradza każdego palacza. Często
mimo pięknej złotej jesieni, a więc ciepłych dni, nie możemy
cieszyć się przebywaniem na świeżym powietrzu. Nie będę tutaj pisać o składzie chemicznym wydostających się toksyn, bo
o tym już w Kurierze było. Często jest tak, że zamiast otwierać okna i drzwi domów, biegniemy, żeby je zamykać i chronić
dzieci i siebie przed tym co unosi się w powietrzu. I wierzcie
mi, nie da się ukryć tego co jest spalane, bo komin nas zdradzi.
Trzeba przyznać, że wiele rodzin, rozumiejąc problem i skutki
palenia tworzyw sztucznych (w tym pampersów) już tego nie
robi i chwała im za to. Niestety mamy jeszcze wśród nas takich,
którzy myślą, że ich problem nie dotyczy i do nich apelujemy.
Kochani, nie palcie w piecach czegoś co potem zjecie z warzywami i owocami z waszych ogródków albo będziecie wdychać
wraz z powietrzem. Pomyślcie o własnym zdrowiu, ale przede

wszystkim o zdrowiu naszych najmłodszych mieszkańców. Drodzy Krzęcinianie dbajmy o nasze środowisko, bo zawsze trzeba
zacząć wymagać najpierw od siebie.
(babunia)
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V Kwesta Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej
Ciąg dalszy ze str. 1

Dzięki hojności oﬁarodawców do tej
pory zebrano: I kwesta-5588,68 zł., II kwesta
-5806,65zł., III kwesta- 4876,66zł., IV kwesta
5781,65 zł. Z tych funduszy sﬁnansowano
restaurację: kapliczki „Madonna po Baldachimem”, odtworzono neogotycką kapliczkę
hr.Romerowej–Dzieduszyckiej, postawiono
pomnik Nieznanego Żołnierza oraz odtworzono napis na grobowcu założyciela rodu Hallerów Marcina Alojzego. Jeszcze przed zimą
zostanie postawiony pomnik Dobrzyckich.
Ząb czasu i zanieczyszczenie powietrza
powodują szybkie niszczenia znajdujących
się na cmentarzu zabytków. Bardzo pilnego
remontu wymaga wielki Krzyż ozdobiony
pięknymi płaskorzeźbami, które po prostu
znikają z biegiem dni. Restauracja będzie

bardzo kosztowna, ok. 16 tys. zł. Zabytek
ten znajduje się na terenie cmentarza paraﬁalnego i niestety nie jest wpisany do rejestru zabytków, jedynie widnieje w ewidencji zabytków gminnych, dlatego nie udało
nam się uzyskać doﬁnansowania z Gminy.
Jeżeli chcemy go zachować musimy liczyć
tylko na prywatne fundusze. Naszą troską
powinniśmy otoczyć również grobowiec
„karbowego i ekonoma Hallerów”, którego znaczne pochylenie grozi upadkiem
i uszkodzeniem sąsiednich grobów oraz zaniedbany Grób Księży Paraﬁalnych.
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)

Czytelnic y piszą! • Czytelnic y piszą! • Czytelnic y piszą! • Czytelnic y piszą!
• Wieczór, mgła, nic nie widać-jadę samochodem krajówką, mam
włączone przeciwmgielne, w ostatniej chwili zauważam szaro-buro
ubranego człowieka idącego poboczem. Uf! Proszę wszystkich, któ-

rzy muszą wędrować drogą po zmroku załóżcie opaskę odblaskową.
Taki odblaskowy znaczek, to nie obciach, tylko świadectwo zdrowego rozsądku.
(Krzysztof)
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