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Drodzy Czytelnicy!
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkiego najlepszego,
a w Nowym Roku dużo szczęścia i łask Bożych życzy Redakcja

Życzenia z Gminy Krzęcin
Życzymy Wam zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych napełni
Wasze serca spokojem i radością. Niech błogosławieństwo Boże-

Życzenia od Skawińskiego
Stowarzyszenia Pomocy dla Zwierząt
Wszystkim szlachetnym ludziom, którzy cokolwiek zrobili dla braci mniejszych,
wsparli cierpiących, pomogli słabszym,
zadbali o otoczenie, w którym żyją, pojęte
szerzej niż własny dom – czyli wszystkim,
którzy realizują prawdziwą chrześcijańską
miłość życzymy radosnych Świąt oraz samych dobrych dni w Nowym Roku.
Zanim usiądziemy przy bogatych świątecznych stołach zobaczmy, czy nasze i nie
nasze zwierzęta nie cierpią niedostatku.
Sprawdźmy, czy otoczenie psiej budy jest
równie czyste jak nasze obejście, czy kot
i pies mają czystą wodę w czystej misce, czy psia buda w ciągu roku nie
uległa degradacji, może zdążymy przed mrozami ją naprawić, ocieplić.
Zapewnijmy kotu możliwość ogrzania się. Tylko czyste sumienie jest
gwarancją szczęścia, a przecież wszyscy tego szczęścia pragniemy.
Grażyna Zebranowicz
go Dzieciątka towarzyszy Wam przez całe Wasze życie, a szczere
i najpiękniejsze Bożonarodzeniowe życzenia spełniają się w każdym momencie. Życzenia składam w imieniu Klubu Aktywnego
Seniora wszystkim naszym przyjaciołom z Małopolski.
Wiesława Gruszczyńska

Pierwszoklasiści ślubują
Jestem małym Polakiem, uczę się w polskiej
szkole, dlatego obiecuję, że będę szanować
wszystkich ludzi, dbać o rośliny i zwierzęta.
Nauczę się przyjaźni i koleżeństwa.
Będę szanować wszystkich, którzy pracują
w naszej szkole, aby nam było w niej dobrze.
Swą nauką i zachowaniem będę sprawiać
radość rodzicom i nauczycielom.
Postaram się dobrze wypełniać obowiązki
ucznia! Ślubuję.
Jan Bylica

Z nowym Rokiem
Zniknął rok stary w przeszłości fali,
Jak pielgrzym strudzon stanął u mety.
Oto rok nowy przybywa z dali,
Strojny w nadziei świeże bukiety.
Starym zwyczajem u jego progu
Życzeń wzajemnych składa się wiele:
– By obﬁtości złotego rogu
Sypnął skrę szczęścia, był przyjacielem.

W dniu 14.10.2015 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. BCH w Krzęcinie
po złożonym ślubowaniu pierwszoklasiści zostali pasowani wielkim ołówkiem na
uczniów przez Panią Dyr. Annę Kawaler.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością
ich rodzice, Rada Rodziców, uczniowie klas
starszych, przedszkolaki, nauczyciele i pracownicy szkoły. Hala sportowa przybrała na
ten dzień odświętny wygląd. Przybyłym gościom pierwszaki zaprezentowały część artystyczną przygotowaną pod okiem swoich
pań: Ewy Kulak i Anety
Wróblewskiej- Karwacik. Pamiątkowe fotografie, żakowskie czapeczki, dyplomy, gratulacje oraz słodki poczęstunek przygotowany
przez rodziców z pewnością na długo zostaną
w pamięci uczniów klas
pierwszych. Wszystkim
pierwszakom życzymy
samych sukcesów w nauce i jak najlepszych
wyników na pierwszym
szkolnym świadectwie!
(Aneta Wróblewska-Karwacik)
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Aktualności Sołtysa – IV kwartał 2015 roku
W IV kwartale 2015 r. ukończono wszystkie planowane z budżetu Sołectwa zadania na ten rok:
• utwardzono drogi, głównie dojazdowe do pól w ilości 45 ton
tłucznia o granulacji Ø 32. Wyłożono korytami betonowymi
rów przy drodze koło bazy Kółka Rolniczego i położono nakładkę asfaltową dług. 300 mb. Wykonano masą asfaltową
drogę dojazdową na działy do Grabia. Udrożniono rowy przy
drogach gminnych i drodze powiatowej 2171K. Wykonano remont rowu od ogrodu zabaw do potoku Sosnówka.
• zainstalowano kolejne lampy oświetleniowe przy drogach
gminnych. Na boisku sportowym osadzono słupy oświetlenio-

we, na których w 2016 r. zostaną zawieszone lampy. Wykonano projekt techniczny oświetlenia na Dąbrówkach przy drodze
powiatowej.
• niestety nie udało się załatwić zmiany rozkładu jazdy linii 213
MPK, dalej trwają konsultacje w tej sprawie w ZIKIT w Krakowie. Termin realizacji projektu zmian linii 213 ma nastąpić
od 01.01.2016 r.
Wszystkie nowe zapotrzebowania zgłaszane przez mieszkańców zostały ujęte w planie zadań budżetowych na 2016 r., priorytetem dla naszego Sołectwa jest KANALIZACJA.
(Antoni Bylica)

Budżet Obywatelski
– wyniki głosowania
Głosowanie odbyło się 6.XII.2015r., frekwencja w całej Gminie wyniosła 30,78 %.
Z urn wyciągnięto łącznie 10758 kart, z czego poprawnie wypełnionych kart zweryﬁkowano 10340. Łączna ilość oddanych punktów: 46288. Wygrało 5 projektów: 1. Radziszów –remont chodnika, 2. Skawina – sp1
baza sportowa, 3. Skawina – sp2 pracownia
komputerowa, 4.Wola Radziszowska – plac
rekreacyjny, 5 Skawina – park „Ogrody” na
łączną sumę 464746 zł., wolnych środków
pozostało 35254 zł. Krzęcin budowa altany uzyskał miejsce nr 6, zabrakło nam 46
punktów!
(SPZK)

Tu mieszkam,
tu zmieniam
SPZK zostało laureatem II edycji konkursu grantowego tu Mieszkam, tu Zmieniam
organizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK. Z pośród setek aplikacji
składanych przez różne organizacje z całej
Polski wybierano najciekawsze inicjatywy społeczne. Wniosek SPZK na zadanie
Współpraca międzypokoleniowa przy ochronie miejscowych zabytków w Krzęcinie. Odnowienie XIX-wiecznego, wykonanego z piaskowca Krzyża z płaskorzeźbami na wiejskim cmentarzu został pozytywnie oceniony
przez jury, czego efektem było przyznanie
4 tys. zł. na jego realizację.
(SPZK)

Zebranie Wiejskie
19.X.2015 r. na Zebraniu Wiejskim
podjęto uchwałę o rozpoczęciu procedury
nadawania nazw ulicom Krzęcina, uchwalono podział ﬁnansów sołectwa na 2016r.
Omawiano także problemy związane z Budżetem Obywatelskim oraz niezadawalającą mieszkańców komunikacją publiczną.
(SPZK)

Obchody Święta Niepodległości
W niedzielę 11.XI. z okazji Narodowego
Święta Niepodległości odbył się w Krzęcinie
I Marsz Niepodległości. W takt pieśni patriotycznych harcerze z 77dh Biedronka im. Ak
ZHP i mieszkańcy razem z orkiestrą dętą „Strażak” OSP przeszli uliczkami miejscowości, aby
na zakończenie marszu na cmentarzu paraﬁalnym zapalić znicze na grobach bohaterów.
Po południu w Świetlicy Wiejskiej odbył
się turniej wiedzy o Krzęcinie. Prowadząca,
w oparciu o wiszące na ścianach Świetlicy ta-

blice przedstawiające 8 wieków historii wsi,
przygotowała 50 pytań. Zarząd KR ufundował
nagrody: MP4, słuchawki, piłkę. I miejsce zajęła Jolanta Kowalczyk, II miejsce Ola Grela,
III miejsce Weronika Kowalczyk. Młodzież wykazała się dużą wiedzą o swojej miejscowości.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji działających na terenie wsi. Odbyły się
też konkursy zręcznościowe na wesoło, startujący zostali obdarowani nagrodami. Całe spotkanie
upłynęło w miłej atmosferze. (Danuta Stańdo)
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Kraków – miasto ciekawe
Wycieczka piąta – Skawina – Jurczyce
W ostatnią sobotę października grupa seniorów krzęcińskich wybrała się na wycieczkę
do Skawiny i Jurczyc. Wycieczkę tę realizowano w ramach projektu SPZK Kraków –miasto
ciekawe, projektu z konkursu Podtrzymywanie
tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości,
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej współﬁnansowanego z budżetu
Gminy Skawina.
Naszym przewodnikiem był niezastąpiony skawiński cicerone p. Czesław Gąsiorowski, dyr. Muzeum Regionalnego w Skawinie.
Spacer po mieście rozpoczęliśmy od kościoła św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
Kościół, pierwotnie gotycki (1364 r.), zbudowany przez króla Kazimierza Wielkiego,
był dwukrotnie odbudowywany po pożarach w 1704 r. i 1826 r., a następnie zgodnie
z projektem znanego krakowskiego architekta Władysława Ekielskiego rozbudowany na
przełomie XIX/XX w., w latach trzydziestych
XX w. dobudowano nawy boczne. W październiku 2015r., w dniu naszej wycieczki zakończono kolejny remont kościoła. Mogliśmy
podziwiać jako jedni z pierwszych zupełnie
nowe, odnowione wnętrze, z poprzedniego
wystroju została zachowana polichromia na
łuku tęczy. W odległości ok. 50 m od kościoła paraﬁalnego znajduje się mały kościółek
o ciekawej historii. Postawiony został przez

opata tynieckiego Macieja Skawinkę za murami Skawiny w XV w. razem z przytułkiem
i szpitalem dla ubogich. Początkowo był pod
wezwaniem św. Walentego (patrona ludzi
chorych na epilepsję). Ostatnich 14 ubogich
przebywało w nim jeszcze w 1899 r. Następnie przeszliśmy na cmentarz paraﬁalny
założony w 1802 r. Tutaj znajdują się groby
powstańców styczniowych i wielu innych
bohaterów związanych z walkami o wolność
naszej ojczyzny.

Zielona Flaga dla ZSP w Krzęcinie
W Programie Eco Schools uczestniczy ponad 15 000 szkół z Europy, Afryki,
Ameryki Płd., Azji i Oceanii. Decyzją Kapituły Szkół dla Ekorozwoju 25.IX. SP im.
BCH ZSP w Krzęcinie otrzymała międzynarodowy Certyﬁkat Zielona Flaga. Aby
uzyskać certyfikat należy spełnić bardzo
wymagające kryteria potwierdzające najwyższą jakość działań dla zrównoważonego rozwoju. Dzięki certyﬁkatowi szkoły
mają otwartą drogę do międzynarodowej
Sieci Eco-Schools, zrzeszającej liderów
praktycznej edukacji ekologicznej z 58
krajów świata. Wręczenie certyﬁkatów od-

było się na corocznym zjeździe Szkół dla
Ekorozwoju, który odbył się w Krakowie
12.X. Było to okazją dla uczestników do
wymiany doświadczeń, wzajemnej inspiracji i celebrowania osiągnięć. Należy
zaznaczyć, że ten sukces jest wspólnym
dziełem dzieci, ich rodziców, nauczycieli,
pracowników szkoły i całej społeczności
lokalnej i nie byłby możliwy bez udziału
któregokolwiek z tych ogniw. Wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób wsparli nas
w naszych działaniach, składamy serdeczne podziękowania.
(Szkolne koordynatorki projektu)

Pogoda była jesienna, wiatr i deszcz spowodował, że schroniliśmy się, celem ogrzania
i nabrania sił, do nowopowstałej kawiarenki.
Przy Rynku znajduje się historyczny budynek
Ratusza, również zaprojektowany przez Władysława Ekielskiego. Stojąc na środku Rynku
ze smutkiem wysłuchaliśmy tragicznej historii
lata 1942 r., tragicznej historii zagłady Żydów,
spędzonych na Skawiński Rynek i wywiezionych do obozu zagłady w Bełżcu. W zadumie
przeszliśmy do Parku, by oglądnąć miejsce po
dawnym zamku, na którym obecnie stoi Pałacyk
Sokół. Piękne ślady przeszłości przypomina tablica poświęcona Józefowi Piłsudskiemu i Skawińskim Sokołom oraz monumentalny posąg
króla Kazimierza Wielkiego założyciela miasta.
Ostatnim etapem naszej wycieczki było
Muzeum Regionalne. Pan Dyrektor pokazał
nam piękne zbiory etnograﬁczne (Skawina słynęła ze skrzyń wiannych) oraz pokaźny zbiór
pamiątek historycznych podarowany Muzeum
przez TPS. W drodze powrotnej wstąpiliśmy
do Muzeum Pamięci gen. Józefa Hallera i Hallerczyków w Jurczycach. Jego kustosz, p. Teresa Szczygieł przedstawiła nam dzieje dwóch
kuzynów generałów: gen. Józefa Hallera
z Jurczyc i gen. Stanisława Hallera z Polanki.
Należy tutaj nadmienić, że grobowiec ich pradziada Marcina Alojzego Hallera znajduje się
na cmentarzu paraﬁalnym w Krzęcinie. (EMB)

VI Kwesta na odnowę
zabytków na cmentarzu
paraﬁalnym w Krzęcinie
Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej razem z Seniorami
z Klubu Krzęcińskich Seniorów, harcerzami z 77dh Biedronka im. AK i p. Sołtysem
z Polanki kwestowali w dniach 31.X. i 1.XI.
na odnowę zabytkowych pomników/kapliczek znajdujących się na cmentarzu paraﬁalnym w Krzęcinie. Oﬁarodawcy wrzucili
do puszek kwestarskich 7683,03 zł i 5,70
euro. Składamy wszystkim darczyńcom
serdeczne Bóg zapłać. Dziękujemy także
wszystkim kwestującym wolontariuszom
za poświęcony czas.
(Zarząd SPZK)
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IV Rocznica Posadzenia Dębów Pamięci
Ojczyzna jest matką ziemską. Polska jest
matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje,
zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci, (…)
dlatego też ma prawo do miłości szczególnej –
tymi słowami św. Jana Pawła II p. Anna Kawaler Dyrektor ZSP w Krzęcinie 5.XI. otworzyła

coroczną uroczystość Rocznicy Posadzenia
Dębów Pamięci gen. broni Stanisława Hallera
i kpt. Feliksa Grabskiego.
Wartę przy Dębach i Kamieniach Pamięci
wystawiła 77dh Biedronka im. AK ZHP Krzęcin. Po złożeniu kwiatów przez SPZK, KR,

KGW, Radę Rodziców i Dyrektor ZSP wszyscy udali się do sali gimnastycznej, aby wziąć
udział w uroczystości upamiętniającej bohaterów walk o niepodległość RP. Uczniowie,
nauczyciele oraz licznie przybyli goście wspominali dzieje naszej Ojczyzny od I rozbioru
do zakończenia II wojny światowej. Montaż
słowno- muzyczny mający formę gawędy, podczas której starsi harcerze przybliżają historię
Polski zuchom, obejmował tak ważne wydarzenia jak powstania narodowowyzwoleńcze,
odzyskanie niepodległości, wybuch II wojny
światowej, działalność AK, zsyłki Polaków
na Sybir. Uroczystą atmosferę spotkania podkreślały liczne pieśni patriotyczne brawurowo
wykonywane przez szkolny chór, okolicznościowe wiersze, nastrojowa dekoracja sali
oraz interesująca prezentacja multimedialna.
Gwoździem programu okazała się śpiewana
przez wszystkich piosenka Kraina brzóz.
I taki był zamysł osób przygotowujących
tę uroczystość – pamiętajmy o historii, oddajmy cześć bohaterom, cieszmy się z odzyskanej
niepodległości, bądźmy szczęśliwymi i dumnymi Polakami.
(ZSP)

Czy wiesz, że:

I miejsce harcerzy z Krzęcina

• 1 stary kocioł węglowy emituje tyle pyłu co: 2 nowoczesne kotły węglowe, 5 kotłów na pelety, 109 kotłów olejowych, 800 kotłów gazowych,
• 1 stary kocioł węglowy emituje tyle benzo(a)pirenu co: 2 nowoczesne
kotły węglowe, 4 kotły na pelety, 10 kotłów olejowych, 400 000 kotłów gazowych,
• zastosowanie kotła retortowego (kocioł na paliwo stałe zasilany automatycznie) powoduje, że do powietrza dostaje się 40% mniej pyłu
PM10 i 35% mniej benzo(a)pirenu niż ze starego kotła węglowego,
• wieczorem widać i czuć, gdzie są największe źródła takich zanieczyszczeń w Krzęcinie (to nie tylko chodzi o palenie śmieciami, ale przede
wszystkim o jakość danego pieca domowego),
• według ostatnich badań statystycznych co dziesiąty mieszkaniec Małopolski jest pacjentem poradni onkologicznej,
• program PONE (zmniejszenie niskiej emisji na wsi) daje doﬁnansowanie 50% kosztów na wymianę starego typu pieców (tzw. kopciuchów)
na nowe, V-tej generacji.

W dniach 10-11.X. harcerze 77 Drużyny Harcerskiej BIEDRONKA im. AK
oraz zuchy 77 Gromady Zuchowej LEŚNE ROBACZKI z Krzęcina, uczestniczyli w XXI Rajdzie Jurajskim Hufca Podkrakowskiego ZHP zorganizowanym
przez Szczep Zielony na terenie Gminy Zielonki.
Patrole harcerskie wykonywały zadania na trasie Zielonki-Korzkiew,
natomiast patrole zuchowe na terenie Korzkwi i okolicy. Zadania nawiązywały do czasów rycerskich, było to m.in.: ułożenie „żywej wieży”, odegranie
scenki teatralnej, rozszyfrowanie wiadomości, rzut do celu z wykorzystaniem
„żywej” katapulty, zbieranie fantów podczas jazdy na „rumaku”, turniej rycerski itp. Wieczorem podczas wspólnego kominka nasze zuchy i harcerze
prezentowali przygotowane wcześniej stroje rycerskie i dworskie oraz teledyski z rycerską balladą.
Dzięki wspaniałemu zaangażowaniu drużynowych, a przede wszystkim samych zuchów i harcerzy zdobyliśmy najwięcej punktów w ogólnej klasyﬁkacji.
Na uroczystym apelu wręczono nam puchar za zajęcie I miejsca wśród drużyn
harcerskich, patrole zuchowe zostały obdarowane nagrodami, które będą im
służyły podczas zbiórek. Wszyscy uczestnicy wrócili z pamiątkowymi plakietkami i radosnymi wspomnieniami. Gratulujemy!
(Anna Kawaler)

Czytelnic y piszą! • Czytelnic y piszą! • Czytelnic y piszą! • Czytelnic y piszą!
* W domu palą papierosy. Wychodzę na pole – z komina sąsiada
unosi się czarny dym – pali tanim węglem, śmierdzi. Lekarz rozpoznał
u mnie POChP (Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc) – szybko się
męczę, mam zadyszkę. Jestem biernym palaczem, oﬁarą niskiej emisji!
Kochana rodzino nie pal w domu papierosów! Drogi sąsiedzie kup
bardziej kaloryczny węgiel, skorzystaj z programu PONE – wymień
piec na V-ej generacji. Nie truj siebie i mnie!
(Mjaka)

* Ok 2 mln Polaków choruje na POChP. Rocznie z tego powodu
umiera 15 tys. osób. POChP polega na znacznym zwężeniu dróg oddechowych. Chory nie może wypchnąć powietrza z płuc, nabranie powietrza też jest trudne, odczuwa duszność, ucisk w klatce piersiowej i często
słyszy własny świszczący oddech. Przeczytaj http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-oddechowy/przewlekla-obturacyjna-choroba-plucgprzyczyny-objawy-leczenie-pochp_36421.html
(eko-obywatel)
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