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Drodzy Czytelnicy!
Kurier Krzęciński jako biuletyn Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej wychodzi od początku powstania SPZK, czyli
nieprzerwanie przez ostatnie 5 lat. Co roku
6 numerów, każdy ma 4 strony formatu A4.
Obecny numer to nr 30! Jak widać uzbierała
się już mała książeczka (120 stron) informacji
związanych z Krzęcinem.
Pisaliśmy o wszystkich aktualnościach
związanych z Krzęcinem i jego otoczeniem.
Relacjonowaliśmy o czym radzono na zebraniach wiejskich, zamieściliśmy zdjęcia
z uruchomienia instalacji płaszcza wodnego
na kościele, zastanawialiśmy się nad pomysłem nazewnictwa uliczek, było także o dożynkach, o turniejach sołeckich, o zawodach
strażackich, o otwarciu świetlicy wiejskiej.
Zajmowaliśmy się środowiskiem naturalnym, jakością powietrza, pożytkiem drzew
dla człowieka, pisaliśmy apele przeciw wypalaniu praw, propagowaliśmy hasło bądź dobrym dla swoich zwierząt. Popieraliśmy akcje
„przedszkole dla Krzęcina" i petycje o poprawę komunikacji. Ogłaszaliśmy coroczne listopadowe kwesty na cmentarzu, raportowaliśmy
o zebranych funduszach i wykonanych za nie
remontach kapliczek cmentarnych. W Kurierze Krzęcińskim pojawiały się opisy – recen-

zje wielu miejscowych wydarzeń: otwarcia
Izby Regionalnej, różnych wystaw, wrześniowych koncertów kameralnych, koncertów
kolęd i jasełek, wieczorów poezji, przedstawień teatralnych w wykonaniu krzęcińskiej
młodzieży, festynów „Hej od Krakowa”,
akcji św.Mikołaja dla dzieci i seniorów, balów sylwestrowych. Pisaliśmy o wycieczkach
szkolnych i innych ważnych wydarzeniach
z życia szkoły jak: wybudowanie nowej sali
gimnastycznej, otwarcie małego boiska, jubileusz 20-lecia pracy pani Dyr. Haliny Jaskiernej, powitanie nowej Pani Dyrektor Anny
Kawaler, obchody 50-lecia Szkoły. Były też
migawki z życia krzęcińskich harcerzy i sportowców. Raportowaliśmy projekt LGD Blisko
Krakowa pt.: „Skarby blisko Krakowa”, który w kolejnych latach pozwolił okolicznym
społecznościom zapoznać się z zabytkami
i historią Krzęcina. Wiele miejsca poświęcono kontaktom partnerskim z Krzęcinem nad
Iną w woj. zachodniopomorskim. Opisywaliśmy też jubileusze Kółka Rolniczego, Koła
Gospodyń Wiejskich i OSP oraz występy
zespołu „Żmudzianek” na Festiwalach Godki
Krakowskiej w Iwanowicach. Drukowaliśmy
utwory lokalnych artystów. Z okazji obchodów 760-lecia Krzęcina w biuletynie pojawiło się dużo materiałów związanych z historią
miejscowości. W KK nr24 wydrukowaliśmy

Zbigniew Herbert
Guziki
[Pamięci kapitana Edwarda Herberta]

Błogosławieństwo Zmartwychwstałego
Chrystusa niech towarzyszy każdemu
z nas. Alleluja! Alleluja! Alleluja!

Tylko guziki nieugięte
przetrwały śmierć świadkowie zbrodni
z głębin wychodzą na powierzchnię
jedyny pomnik na ich grobie
są aby świadczyć Bóg policzy
i ulituje się nad nimi
lecz jak zmartwychwstać mają ciałem
kiedy są lepką cząstką ziemi
przeleciał ptak przepływa obłok
upada liść kiełkuje ślaz
i cisza jest na wysokościach
i dymi mgłą katyński las
tylko guziki nieugięte
potężny głos zamilkłych chórów
tylko guziki nieugięte
guziki z płaszczy i mundurów

unikatową mapę Krzęcina z 1845 r., a z samych jubileuszowych obchodów pojawił się
duży reportaż fotograﬁczny. Pisaliśmy również o patriotycznych rocznicach, specjalnie
o sadzeniu Drzew Pamięci dla gen. broni
Stanisława Hallera i kpt. Feliksa Grabskiego. Drukowaliśmy wspomnienia mieszkańców związane z ich osobistym kontaktem ze
świętym Janem Pawłem II. Wspominaliśmy
– żegnaliśmy mieszkańców, którzy już od nas
odeszli na zawsze. Były również teksty poświęcone osobom zasłużonym, których losy
związane były z Krzęcinem jak prof. Stanisław Dobrzycki czy Jan Bylica.
Serdeczne podziękowania należą się
wszystkim, którzy pisywali w poprzednich
numerach Kuriera. Wyrażamy nadzieję, że
dalej będą oni nadsyłać swoje teksty, oraz że
także nowe osoby zechcą zasilić nasz zespół
redakcyjny. Dziękujemy również stałemu
zespołowi wydawniczemu: p. Wojciechowi
Jelonkowi – ﬁrmie Zecer, p. Przemysławowi
Boroniowi – drukarni Zeﬁrek oraz wszystkim
osobom zajmującym się kolportażem. Gorące podziękowania dla Zarządu SPZK, który
corocznie przeznacza pewną sumę na edycję
Kuriera Krzęcińskiego, który jak wszyscy
wiedzą jest bezpłatny i dostarczany do każdego domu w Krzęcinie systematycznie co
dwa miesiące.
(Redakcja)
Mt 18,21-35: Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój
brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem
razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż
siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.

Siedemdziesiąta Siódma
z Krzęcina
77 znaczy nieskończenie wiele, zawsze. To nie
przypadek, że ta jakże wymowna i symboliczna
liczba stała się częścią oﬁcjalnej nazwy drużyny
harcerskiej z Krzęcina.
Ciąg dalszy na str. 3

Kwiecień – pamięć trwa
Żołnierz nie boi się śmierci,
żołnierz boi się zapomnienia.
Nie zginęli w ogniu walki, 75 lat temu jako jeńcy
wojenni strzałem w tył głowy zostali rozstrzelani
w Charkowie. Posadzone w Krzęcinie w 2011 r.
Ciąg dalszy na str. 2
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Aktualności • Aktualności • Aktualności • Aktualności • Aktualności
 Konstytucja RP Art. 61.
ust1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje
publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji
o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.
ust2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy
publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.
 W oparciu o Konstytucję RP oraz zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (art. 2. ust 1 Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej) obywatel może
zapytać każdą publiczną instytucję o interesujący go problem.
Odpowiedź powinna być udzielona niezwłocznie, najpóźniej
do 30 dni. Należy pamiętać, aby podać adres, na jaki chcemy
otrzymać odpowiedź, najlepiej adres mailowy, bo wtedy nie ponosimy żadnych kosztów. Poniżej podajemy przykładową formę
takiego zapytania obywatelskiego.
 Wszystkie sesje RM Skawina są rejestrowane na wideo i można je odsłuchać w Internecie. Polecamy link http://www.gminaskawina.pl/Rada Miejska/Protokoły sesji (wideo). Protokoły
pisemne z sesji oraz z posiedzeń poszczególnych Komisji RM
są zamieszczane w sieci w Biuletynie Informacji Publicznej
(bip), niestety z co najmniej miesięcznym opóźnieniem.

Kwiecień
– pamięć trwa
Żołnierz nie boi się śmierci,
żołnierz boi się zapomnienia.
Ciąg dalszy ze str. 1

„Dęby Pamięci” przypominają o śmierci
z rąk NKWD dwóch polskich oficerów:
gen. broni Stanisława Hallera i kpt. Feliksa
Grabskiego.

 Podczas Zebrania Wiejskiego (3 lutego 2015 r.) w Krzęcinie p.
Burmistrz Paweł Kolasa zachęcał mieszkańców, aby wszystkie
swoje problemy, które chcą by Urząd MiG Skawina pomógł
im rozwiązać, zgłaszali pisemnie. Pierwszą prośbą wszystkich
mieszkańców było zwiększenie liczby kursów autobusu MPK
do Krakowa. Mamy nadzieję, że w czerwcu otrzymamy odpowiedź pozytywną.

Data
Adresat
Wniosek o udostępnienie informacji
Na podstawie art.61 Konstytucji RP oraz art.2
ust1. ustawy o dostępie do informacji publicznej
proszę o udzielenie informacji w następujących
kwestiach:……....................................................
............................................................................
proszę o przesłanie odpowiedzi na adres mailowy:
….......................................................................

****

z poważaniem…

Był rok 1925 – gen. Stanisław Haller von
Hallenburg w swoim rodzinnym majątku
Polance zajmował się uprawą roli i wprowadzaniem nowych osiągnięć agrotechnicznych. Zaprzyjaźniony z dr Franciszkiem
Stefczykiem, założycielem Szkoły Rolniczej
w Czernichowie podjął niecodzienną decyzję – podarował Instytutowi Zootechniki UJ
w Krakowie prawie 400ha majątku na cele
naukowo-dydaktyczne. Drugi jego piękny
gest to podarowanie po 4 morgi pola swo-

im fornalom. Gdy wybuchła wojna w 1939
r. załadował żywność na wozy i pospieszył
z aprowizacją dla polskiego wojska w kieleckie. Niestety nie zdążył. Chłopi wrócili
do Polanki, a Stanisław Haller pospieszył do
Lwowa, do swoich żołnierzy. Po wkroczeniu Sowietów został aresztowany i osadzony
w Starobielsku. Jego nazwisko ze względu
na szarżę i wiek znajduje się na pierwszym
miejscu listy katyńskiej. Po wojnie nie było
parcelacji majątku w Polance Hallera.(spisane wg relacji obecnego administratora
majątku UJ w Polance)

kpt. Feliks Grabski

gen. broni Stanisław Haller Ritter
von Hallenburg

Jan Bylica
– we wspomnieniach
Odbywała się mobilizacja (I wojna
światowa). JB był organistą w Krzęcinie.
Został powołany do wojska. Przed wyruszeniem ukląkł na schodach kościoła
i prosił Matkę Boską Krzęcińską, żeby
go raczej zabrała do siebie niżby miał
wracać kaleką bez palców u dłoni, bo
przecież wtedy nie mógłby grać na organach.
JB był także kasjerem/księgowym Kasy
Stefczyka w Krzęcinie. Gdy pewna kobieta martwiła się brakiem pieniędzy na spłatę zaciągniętej pożyczki na książeczkę
kredytową, to czekał cierpliwie i mówił
do niej, że spłaci jak kurę sprzeda. (MB)
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Siedemdziesiąta Siódma z Krzęcina
Ciąg dalszy ze str. 1
Czyż nie jest to rodzaj deklaracji zawierającej zapewnienie, że zawsze, przez całe swe życie, a więc nieskończenie wiele razy, będę
bronił szlachetnych ideałów? W Przyrzeczeniu Harcerskim, którego
formuła zamknięta jest w jednym zaledwie zdaniu, kryje się doprawdy niezwykle głęboka treść, niesłychanie ludzka, nacechowana żarliwą wiarą i patriotyzmem. Harcerz, który po okresie próby zostaje
dopuszczony do złożenia Przyrzeczenia i otrzymuje krzyż harcerski,
wypowiada następujące słowa: Mam szczerą wolę, całym swoim życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być
posłusznym Prawu Harcerskiemu. I jest to ta chwila, która pozostaje
w pamięci na całe życie, a z przysięgi, którą się składa tylko jeden
jedyny raz, nikt i nic nie może harcerza zwolnić. Zaproszeni goście,
świadkowie tej uroczystości, równie głęboko przeżywają ten podniosły
i wzruszający moment.

Właśnie takie wydarzenie miało miejsce 1.02.2015 r. w szkole w Krzęcinie. Głównym jego organizatorem była „Siedemdziesiąta Siódma” –
czyli 77 Drużyna Harcerska „Biedronka” im. Armii Krajowej – a także
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej. Wśród zaproszonych
gości znaleźli się: Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Paweł Kolasa,
wiceburmistrz Norbert Rzepisko, poseł na Sejm RP Piotr Ćwik, radni
powiatu krakowskiego Krzysztof Gębala i Arkadiusz Wrzoszczyk, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie i sołtys Krzęcina Antoni
Bylica, troje przedstawicieli z krakowskiego oddziału Związku Sybiraków z panią Barbarą Łuczyńską, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Krzęcinie
Anna Kawaler oraz dyrektor Szkoły Podstawowej im. Walerego Goetla
w Zelczynie Teresa Dąbrowska, a także Kazimiera Skałuba - poetka
i sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Skawiny oraz Czesława Kopeć, również reprezentująca skawińskie Towarzystwo, prócz tego przedstawiciele
zaprzyjaźnionej Próbnej Drużyny Harcerskiej z Gaja z drużynową pwd.
Beatą Kęską, a ponadto przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej
i Koła Gospodyń Wiejskich z Krzęcina, jak również przedstawiciele
Szkolnej Rady Rodziców oraz rodzice harcerzy.
Ceremoniał złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego poprzedziło wspólne
kolędowanie, przeplecione recytacjami lirycznych wierszy o Bożym Narodzeniu, o Świętej Rodzinie, o Gwieździe Betlejemskiej, o choince, na
szczycie której fruwa cherubin, o cudownym, grudniowym dniu, w którym
wszyscy jesteśmy razem. A potem druhna Halina, to znaczy harcmistrzyni
Halina Jaskierna – wokół której krążą wszystkie planety harcerskie i nie
tylko; a widzą wszyscy, że pracy tej oddaje całe swe serce i siły – poprosiła
wybranych gości spośród szacownego grona przybyłych, by rozpalili ognisko-świeczkowisko i by stanęli obok tych, którzy za chwilę złożą uroczystą przysięgę harcerską. Druh Wojtek Góralczyk odczytywał Rozkaz Specjalny podpisany przez podharcmistrz Teresę Warchał: „Na wniosek Rady
Drużyny dopuszczam do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego druhny:
Annę Lach, Magdalenę Żmudę, Karolinę Ślęzak, Zuzannę Gąsior i druha

Szymona Kawalera.” A potem nastąpiła jeszcze jedna niezwykła i uroczysta chwila – przyznanie dwóm druhnom – Natalii Wadze i Wioletcie Kęsce
– Naramiennika Wędrowniczego, który oznacza rzecz zgoła niebagatelną.
Zobowiązuje on do tego, by wędrując przez życie rozsiewać dobro – wszędzie, gdzie się jest – rozdawać życzliwość i pogodny uśmiech, dzielić się
dobrym słowem, dodawać otuchy, wlewać nadzieję, karmić mądrą radą.
Żeby otrzymać taki naramiennik trzeba przejść niełatwe próby wędrownicze – bardzo odległe i dla wielu wręcz nieosiągalne.
Spotkanie to, utrzymane w świątecznym jeszcze bożenarodzeniowym
klimacie, zakończono przy wspólnym, pięknie nakrytym stole ustawionym w podkowę. Częstowano się znakomitym bigosem autorstwa
wybornego mistrza kuchni Andrzeja Zięcika, smakowano wypieków
spod znaku „niebo w gębie”, raczono się czekoladkami i owocami etc.
Dziękowano sobie wzajemnie za tę wspólnie przeżytą chwilę – miłą
i radosną, ale także podniosłą, reﬂeksyjną i z nutką nostalgii.
(Z .Michalski)
*****
W niedzielę, 1 lutego br. w Szkole Podstawowej w Krzęcinie odbyło
się kolędowanie, a przy tym krótka uroczystość harcerska. Był to dla
mnie ważny dzień, ponieważ awansowałam ze stopnia samarytanki na
wędrowniczkę oraz pierwszy raz przemawiałam przed taką publicznością. Na początku stresowałam się tak jak moja koleżanka, druhna Wiola,
ale gdy usłyszałam tyle ciepłych słów od mojej harcmistrzyni, Haliny
Jaskiernej, czułam tylko wzruszenie. Dużo osób mi gratulowało i życzyło mi owocnej pracy, ale wiele budujących słów powiedziała mi również
p. Ania Zięcik, za co jej bardzo dziękuję.
Zachęcam wszystkich by dołączyli do naszej drużyny, ponieważ to
naprawdę dużo radości i szczęścia.
(Natalia W.)
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Miasto bez drzew!
Tuż przed zakończeniem II wojny światowej, małe niemieckie
miasto Würzburg został zbombardowany w 90%. Było tak dużo
zniszczeń, że zastanawiano się nawet nad opuszczeniem miasta
i założeniem w pobliżu całkiem nowego. Jednakże cała miejska
infrastruktura pozostała niezniszczona (między innymi kanalizacja), dlatego zdecydowano się na odbudowę miasta – nowocześnie, wolno i starannie. Zbudowano bardzo dużo parkingów
podziemnych. Dzięki tej decyzji w mieście do dnia dzisiejszego
parkuje się pod ziemią, na ulicach stoją tylko nieliczne samochody. Niestety przy odbudowie miasta nie pomyślano o rekonstrukcji terenów zielonych, o drzewach i parkach miejskich; zupełnie
je pominięto na korzyść podziemnych parkingów. W przeciągu

wielu lat klimat się ocieplił. Dzisiaj w Würzburgu w ciągu całego roku jest 27 tropikalnych nocy, kiedy nie ma czym oddychać, a umieralność na serce i z powodu braku powietrza wzrasta o 30%. Umierają ludzie starsi i młodzi, alergicy, niemowlęta
i dzieci, umierają w nocy, w czasie snu, umierają z powodu braku
tlenu i zbyt wysokiej temperatury. Nie ma drzew – są parkingi
podziemne, tylko że parkingi nie produkują tlenu i nie chłodzą
rozgrzanego w lecie powietrza i nie ratują ludzi przed przegrzaniem. Drzew posadzić się nie da, ponieważ stropy parkingów
podziemnych nie pozwalają ukorzenić się nowym roślinom. Klimatolodzy znowu ostrzegają – z powodu dalszego ocieplenia klimatu w Würzburgu już w tym roku – 2015 – można się spodziewać aż 37 tropikalnych nocy, kiedy nie będzie czym oddychać.
Drzewa umieszczone w donicach nie zastąpią tych naturalnych.
Ludzie znowu będą umierać z braku tlenu i przegrzania.(jmmb)

Podpisz apel o czyste powietrze, którym chcesz oddychać
http://www.polskialarmsmogowy.pl/apel/
Oddychamy powietrzem zagrażającym
zdrowiu i życiu, najgorszym powietrzem
w całej UE. Brudne powietrze jest w Polsce przyczyną 45 tys. przedwczesnych
zgonów rocznie. Lista chorób, do których
przyczynia się zanieczyszczenie powietrza jest długa: astma, infekcje górnych
dróg oddechowych, przewlekła obturacyjna choroba płuc, nadciśnienie, wylewy,
zawały, udary, rak płuc, a także szybsze
starzenie się układu nerwowego. Silny

i bardzo negatywny jest wpływ zanieczyszczeń powietrza na rozwój płodu.
NIK rekomenduje wprowadzenie odpowiednich norm jakości dla węgla oraz
minimalnych standardów emisyjnych dla
nowych pieców. Spalanie niskiej jakości
węgla w domowych instalacjach grzewczych powoduje bardzo wysokie emisje
pyłów, substancji rakotwórczych i mutagennych oraz metali ciężkich
Łatwiej i taniej jest zapobiegać niż
leczyć. Brak działań mających na celu
poprawę jakości powietrza oznacza, że

ogromne sumy wydawane są na zwolnienia lekarskie, hospitalizację i leczenie
chorób, których można uniknąć inwestując znacznie mniejsze kwoty w poprawę
stanu środowiska, a tym samym zdrowia mieszkańców. Do realnych kosztów
związanych z zanieczyszczeniem powietrza trzeba będzie wkrótce doliczyć także
kary unijne, które grożą nam za nieprzestrzeganie wspólnotowych wytycznych
dotyczących jakości powietrza. Komisja
Europejska wszczęła już postępowanie
w tej sprawie.

Czytelnic y piszą! • Czytelnic y piszą! • Czytelnic y piszą! • Czytelnic y piszą!
• Jedno drzewo pochłania dwutlenek węgla wydzielany przez
dwa domowe kominy i wypija 80 wiader wody na dobę. Mieszkańcy bojąc się, że za wycięcie drzewa o obwodzie >20 cm
trzeba będzie zapłacić wycinają brzozy, dąbki za młodu. Urząd
MiG Skawina wydaje zezwolenia na wycinkę drzew z opłatą

lub bez. Pytam: kiedy odbędzie się wielka gminna akcja sadzenia drzew? (WB)
• Marzy nam się plac zabaw: w zadaszonej od słońca piaskownicy
świeży piasek, karuzela na kilkoro dzieci, zabawki dla starszych
dzieci, więcej ławek. I... jesteśmy szczęśliwe mamy☺
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