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Drodzy Czytelnicy!
W Krzęcinie mieszka dość dużo seniorów, w kwietniu jedna 

z mieszkanek obchodziła swoje setne urodziny. Jak najdłuższego 
życia w zdrowiu życząc wszystkim seniorom, należy pomyśleć nad 
tajemnicą długowieczności osób, które urodziły się na początku 
zeszłego wieku: historia kraju pełna wojen i okrucieństwa, 
warunki materialne trudne, ale…. warunki ekologiczne były 
dobre. Dopiero pod koniec XX w. i na początku obecnego 
stulecia okazało się, że poprzez gwałtowny rozwój przemysłu 
ludzie skazani zastali na picie niedobrej wody, spożywanie 

pożywienia pełnego „chemii”, ale co najgorsze oddychanie 
bardzo zanieczyszczonym powietrzem. Zgodnie z ostatnim 
raportem Małopolska, Kraków, Skawina są miejscami najbardziej 
zasmogowanymi w Europie. Ozon w ciepłe dni, a przez cały rok 
pył PM10, a zwłaszcza PM2,5 niewidoczny dla oka, wchłaniany 
przez krwioobieg, osadzający się w różnych narządach powodują 
wiele różnych chorób i niestety zwiększają statystycznie liczbę 
zgonów w ciągu roku. Dzieci rodzące się na początku XXIw. mają 
znikome szanse dożycia 100 lat, chyba, że … wszyscy, zarówno 
władze jak i poszczególni obywatele będziemy aktywnie działać, 
aby polepszyć powietrze, którym oddychamy.             (Redakcja)

W niedzielę, 24.04.2016 r. ob-
chodziła swoje 100-letnie uro-

dziny pani Elżbieta Jagocha – nie opuszczająca 
swojej parafi i przez całe życie – mieszkanka 
Krzęcina. Dziękczynną mszę św. odprawił Dy-
rektor Skawińskiego Centrum Don Guanella 
ks. Jarosław Januszewski w asyście ks.Józefa 
Chodurka i kleryka Krzysztofa Pierzchały. Pani 
Elżbieta, która ze względu na zaawansowany 
wiek nie bywała już od kilku lat w parafi alnym 
kościele, popłakała się ze wzruszenia na widok 
cudownego obrazu Matki Boskiej Krzęcińskiej. 
W otoczeniu rodziny (najbliższa rodzina liczy 
96 osób), sąsiadów i przyjaciół dziękowała 
Panu Bogu za swoje dobrze przeżyte 100 lat. 

Jubilatka otrzymała kosze kwiatów i ży-
czenia od księży celebransów, Burmistrza 
Pawła Kolasy, Sołtysa z Radą Sołecką, Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej, Kół-
ka Rolniczego i Koła Gospodyń Wiejskich. 
Były też pisemne gratulacje od Wojewody 
Małopolskiego i Pani Premier RP. Specjalne 
błogosławieństwo przysłał Papież Franciszek.

Po mszy św. na uroczystym obiedzie 
w sali bankietowej remizy spotkała się licz-

Jubileusz Babci Jagoszyny
na rodzina i zaproszeni goście. Jubilatka ma 
5 dzieci, 19 wnuków, 31 prawnuków i 12 
praprawnuków. Zanim pokrojono tort prze-
czytano znajdujący się na nim napis – słowa 
Jubilatki Dziękuję Ci Panie Boże za 100 lat 
mojego życia, bo to od Ciebie wszystko zale-
ży. Starość jest nagrodą życia, pozwala długo 
widzieć bliskich. Do księgi pamiątkowej pod 
życzeniami Nie troszcz się, nie zaprzeczaj, 
głupstwem jest troska, sąd w obłędzie. Twe 
dzienne rany sny uleczą, a jutro co ma być 
to będzie. Żyjąc umiej przeżyć wszystko, nie-
pokój, radość, smutek, trwogę. Czego masz 
pragnąć? cóż jest blisko? Przeżyłaś dzień – 
dziękuj Bogu wpisywali się wszyscy obecni. 
Odbyła się także sesja fotograficzna, każdy 
chciał mieć fotkę z dostojną i bardzo skromną 
Jubilatką. Spotkanie przeciągnęło się do póź-
nych godzin, wychodzących obdarowywano 
słodkim gościńcem. Był to piękny Jubileusz, 
pięknie przygotowany przez Rodzinę Babci 
Jagoszyny. 

Drogiej Jubilatce jeszcze raz składamy 
najlepsze życzenia dalszych lat dobrego życia 
w otoczeniu kochających osób. (EMB) 

Dwa projekty SPZK
Stowarzyszenie aplikowało do dwóch 

gminnych konkursów w 2016 r. i wygrało 
dofinansowanie z budżetu MiG. Skawina na 
projekt z dziedziny kultura pt.: Kraków – to warto 
zobaczyć. Uczestnictwo mieszkańców Krzęcina 
w życiu kulturalnym metropolii oraz projekt 
z dziedziny sportu pt.: Sportowy duch krzęcińskich 
seniorów. 

Projekt Kraków – to warto zobaczyć składa się 
z 5 wycieczek i przygotowujących je warsztatów. 
Odwiedzimy miejsca związane z wielkim polskim 
malarzem Janem Matejką (Plac Jana Matejki, ASP, 
Dom Rodzinny, Galeria Sukiennice, Dworek 
w Krzesławicach), Muzeum Narodowe, Muzeum 
Etnografi czne, kopalnię soli w Bochni, Jaskinię 
Wierzchowską. 

Projekt Sportowy duch krzęcińskich seniorów 
jest promocją aktywnego spędzania czasu 
i integracji międzypokoleniowej. W zeszłym roku 
latem gościliśmy członków Klubu Aktywnego 
Seniora z Chłapowa, gm. Krzęcin. W tym roku 
w pierwszym tygodniu lipca Klub Seniora SPZK 
wyjeżdża z rewizytą. Na miejscu czekają nas 
zawody wędkarskie na jeziorze Krzęcin i spływ 
kajakowy rzeką Drawą. Będziemy zwiedzać leśne 
ścieżki dydaktyczno – sportowe w Drawińskim 
Parku Narodowym, jak i dalszą okolicę. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w obu 
projektach wszystkich mieszkańców. Można 
zapisywać się na poszczególne wydarzenia.

(EMB)

Podziękowanie
Bardzo dziękuję za udział w uroczystej 

Mszy Świętej odprawionej z okazji jubileuszu 
moich setnych urodzin. Jestem niezmiernie 
wdzięczna za modlitwę, za przepiękne kwiaty 
i prezenty, za okazaną serdeczność, sympatię 
i szacunek oraz miłe słowa i gesty kierowane 
ku mojej osobie. Niech Wam Bóg błogosławi.    

Elżbieta Jagocha
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Mali kolejarze
W lutym br. przedszkolaki spotkały się z p. 

Marcinem Lisowskim – kierownikiem pociągu 
PKP. Dzieci poznały historię kolei, zobaczyły 
zdjęcia dworca kolejowego oraz dowiedziały 
się jak działa maszyna parowa, na czym polega 
praca dróżnika, maszynisty i konduktora, co 
to jest rozkład jazdy i po co na dworcu jest 
tyle zegarów. Dzieci mogły założyć czapkę 
dyspozytora ruchu i pobawić się czerwonym 

lizakiem. Dużo radości sprawiło kasowanie 
biletów, robienie zdjęć z rekwizytami kolejarza 
i kolorowanie książeczek pt. „Beni uczy 
bezpieczeństwa”. Składamy podziękowania p. 
Marcinowi Lisowskiemu za przeprowadzenie 
zajęć, a biorąc pod uwagę zainteresowanie 
jakie wykazały przedszkolaki w trakcie zajęć, 
pragniemy kontynuować nasze spotkania 
w przyszłych latach szkolnych.              (ZPS)

Wiosenne zmagania 
matematyczno 
– przyrodnicze

21 marca br. w ZSP w Krzęcinie od-
były się I Międzyklasowe Igrzyska Ma-
tematyczno – Przyrodnicze dla uczniów 
klas IV–VI, które zorganizowane zostały 
przy okazji obchodów pierwszego dnia 
wiosny. W czasie zmagań uczniowie mu-
sieli wykazać się zarówno bogatą wiedzą 
i umiejętnościami z wybranych dziedzin, 
jak i ogromną sprawnością manualną 
i motoryczną. Wiele radości dostarczyło 
zawodnikom łowienie fi gur geometrycz-
nych za pomocą profesjonalnej wędki, 
rozwiązywanie łamigłówek matematycz-
nych, przyrodniczych krzyżówek i eko-
logicznych dopasowywanek oraz gry 
i zabawy zręcznościowe. Członkowie 
każdej z drużyn pięknie wydeklamowa-
li przygotowane przez siebie żartobliwe 
wiersze zachwalające potęgę matematyki 
oraz wiersze zachęcające do ochrony śro-
dowiska, dobierając do tego przemyślane 
stroje i rekwizyty. Ponadto zaprezentowa-
li pokaz mody wiosennej, wykazując się 
przy tym dużą kreatywnością i zaanga-
żowaniem. Każda klasa zaśpiewała także 
piosenkę związaną tematycznie z szeroko 
pojętą przyrodą wykonując przy tym wła-
sny układ choreografi czny. Po podliczeniu 
punktów za wszystkie wykonywane zada-
nia okazało się, że zarówno matematycz-
nie jak i przyrodniczo zwyciężyły zespoły 
z klasy 5b. Dzięki zorganizowanej uroczy-
stości uczniowie mogli spędzić pierwszy 
dzień wiosny w sposób zabawny i kre-
atywny, a ponadto poprzez zabawę po-
szerzyć i usystematyzować swoją wiedzę 
z dziedziny przedmiotów matematyczno 
– przyrodniczych. 

(Ewa Brożek, Małgorzata Paciuch)

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to święto ustanowione przez UNESCO 

i obchodzone corocznie 21 lutego. Głównym przesłaniem obchodów tego szczególnego dnia 
w ZSP w Krzęcinie było zwrócenie uwagi na potrzebę kulturalnego i poprawnego używania 
języka polskiego w codziennej komunikacji.

Na szkolnym korytarzu pojawiły się wierszyki łamiące język, ciekawostki i fakty 
z historii oraz hasła zachęcające do unikania wulgaryzmów. Wystawa została przygotowana 
przez mgr Grażynę Lelek. Uczniowie klas drugich i trzecich mogli popisać się znajomością 
reguł poprawnej pisowni w czasie konkursu ortografi cznego. Udowodnili, że dyktanda, 
krzyżówki, rebusy i łamigłówki nie są im straszne. Laureatami w kategorii klas drugich 
zostali: Mateusz Pala z klasy IIa – I miejsce, Antonina Chlebowska, klasa IIb – II miejsce, 
Emilia Gajewska, klasa IIa – III miejsce. Wyróżniono Gabrielę Słoninę i Konrada Brózdę 
z klasy IIb oraz Sandrę Kosek z IIa. Wśród uczniów klas trzecich zwyciężył Arkadiusz 
Lisowski z klasy IIIb, drugie miejsce zajął Filip Waś z klasy IIIa, na trzecim miejscu 
uplasowała się Monika Motyl z klasy IIIb. Wyróżnienia otrzymali: Wiktoria Burzyńska – 
IIIb, Piotr Kaszycki i Kacper Lelek – IIIa. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy! 
Pamiętajmy, że język ojczysty jest naszym dziedzictwem oraz symbolem, który wyróżnia 
nas wśród innych narodów. Dbajmy o poprawność językową, nie zaśmiecajmy języka 
polskiego zbędnymi zapożyczeniami czy wulgaryzmami. Bądźmy dumni, że władamy 
jednym z najbogatszych i najtrudniejszych języków na świecie!                        (Anna Zima)

Kurier Krzęciński 
w MBP

Miejska Biblioteka Publiczna w Ska-
winie włączyła do swoich zbiorów lokal-
ną prasę z całej Gminy. Prasa ta jest świa-
dectwem lokalnych inicjatyw, promuje 
wydarzenia kulturalne i sportowe, lokal-
nych liderów, działające instytucje i or-
ganizacje pozarządowe. Bardzo często 
jest źródłem informacji o następujących 
zmianach na różnych polach, przebie-
gających na przestrzeni lat. Jest również 
znakomitą płaszczyzną wymiany myśli 
i opinii. Materiały te są niejednokrotnie 
jedynym źródłem informacji o lokalnej 
ojczyźnie, będącym bazą do badań i prac 
naukowych nad rozwojem danej społecz-
ności. Do zbiorów prasy lokalnej należy 
również nasz Kurier Krzęciński. 

(SPZK) 
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Wielkopiątkowa Noc
25 marca w Wielkopiątkową Noc, jak 

co roku, harcerze, uczniowie i grono pe-
dagogiczne przygotowali Adorację Grobu 
Pańskiego. W ten wyjątkowy wieczór Roku 
Miłosierdzia modliliśmy się o Pokój na 
Świecie i w nas samych, o dobre przeżycie 
spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem 
w czasie ŚDM i o zanurzenie się w Bożym 
Miłosierdziu – byśmy umieli zauważyć 
drugiego człowieka, a w nim Boga. Przez 
wiele lat podczas adoracji wykorzystywa-
liśmy teksty wielkich myślicieli, fi lozofów 
i poetów. W tym roku teksty były napisane 
specjalnie na tę noc, w tym kościele i dla 
tych, którzy chcieli się z nami modlić. Na-
pisał je nauczyciel szkoły w Zelczynie, 
mieszkaniec Krzęcina, przyjaciel harcerzy 
i naszej szkoły – Zenon Michalski. Dzię-
kujemy. Dziękujemy również wszystkim za 
udział w czuwaniu modlitewnym, a harce-
rzom za trzymanie warty przy Grobie Pana 
Jezusa.                                                (H.J.)

Harcerze 77 dh z Krzęcina w hołdzie Sybirakom
W dniu 24 lutego br. odwiedzili naszą 

szkołę szczególni goście: Wicewojewoda 
Małopolski Piotr Ćwik oraz dyr. Wydz. Re-
waloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzic-
twa Narodowego Joanna Florkiewicz-Kamie-
niarczyk. Goście mieli dla nas niespodziankę 
w postaci wydanej płyty DVD pod tytułem: 
A MYŚMY SZLI…, nad którą patronat objął 
Wojewoda Małopolski i Centrum Dokumen-
tacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwer-
sytetu Pedagogicznego. Na płycie znalazł się 
montaż słowno-muzyczny wykonany przez 
harcerzy 77DH Biedronka im. AK z Krzę-
cina, przygotowany z okazji 75. rocznicy II 
wywózki Polaków na Syberię w 1940r.

Jak doszło do wydania płyty? W kwiet-
niu 2015 r. drużyna otrzymała zaproszenie 
od Związku Sybiraków O/Kraków na ob-
chody 75. rocznicy II wywózki Polaków na 
Syberię. W związku z tym został przygoto-
wany montaż słowno-muzyczny, w którym 
została uczczona pamięć Tych, którzy byli 
uczestnikami Golgoty Wschodu. Program 
został zaprezentowany podczas uroczysto-
ści w kościele oo. Kapucynów w Krakowie. 
Występ zachwycił wszystkich obecnych, 
w tym pracowników Małopolskiego Urzę-
du Wojewódzkiego, którzy zaproponowali 
uwiecznienie występu w formie pamiątko-
wej płyty, a dyr. Joanna Florkiewicz-Ka-

mieniarczyk zobowiązała się zorganizować 
fundusze na ten cel. Podczas tej uroczysto-
ści Szkoła Podstawowa w Krzęcinie została 
odznaczona Złotą Odznaką Honorową za 
Zasługi dla Związku Sybiraków, a 77DH 
Biedronka im. AK otrzymała Odznakę Ho-
norową Sybiraka.

W czerwcowe popołudnie przez kilka 
godzin, walcząc z ogromnym upałem, dziel-
ni harcerze wraz z pracownikami Centrum 
Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesie-
dleń Uniwersytetu Pedagogicznego na czele 
z dr hab. Hubertem Chudzio oraz opiekuna-
mi nagrywali przygotowany program. Sce-
nariusz opracowały dh H. Jaskierna i dh B. 
Nowalska, reżyserią zajęły się K. Michalska 
i dh T. Warchał, oprawę muzyczną przygo-
towali P. Żmuda i W. Góralczyk, a nagra-
niem zajęli się H. Chudzio, M. Solarz, A. 
Szopa.

Dzięki tej wspaniałej inicjatywie wszy-
scy Sybiracy, uczestnicy nagrania oraz szko-
ła i drużyna harcerska zostali obdarowani 
płytami. Są one rzeczywistym dowodem 
wielkiego zaangażowania młodego pokole-
nia w pamięć o Tych, których tragiczne losy, 
przez wiele lat, starano się wymazać z kart 
naszej historii.                                   

(Anna Kawaler)

Mali odkrywcy – zabawy z nauką 
Uczniowie klasy IIIb z ZSP w Krzęcinie 

przekonali się, że odkrywanie tajników nauki 
może być fascynującą przygodą. Od paździer-
nika 2015 do lutego 2016 r., uczestniczyli 
w innowacji pedagogicznej Mali odkrywcy – 
zabawy z nauką, której autorką jest p. Anna 
Zima, wychowawca klasy. Trzecioklasiści po-
przez zabawę i poznawanie polisensoryczne 
zaznajamiali się z zagadnieniami naukowymi. 
Z ogromnym zaangażowaniem i entuzjazmem 
wykonywali eksperymenty fi zyczne i chemicz-

ne, niejednokrotnie byli zaskoczeni rezultatami 
własnych odkryć. Tworzyli m.in. gumowe jaj-
ka, niezwykłe kwiaty i samo-nadmuchujące się 
baloniki. Dokonywali obserwacji mikroskopo-
wych, zbudowali też baterie z owoców i wa-
rzyw. Patynowali monety, badali właściwości 
wody i ciśnienia, uczyli się wykrywać skrobię 
oraz odróżniać kwas od zasady. Nie obyło się 
także bez śmiechu i dobrej zabawy, gdy eks-
perymentowali z cieczą nienewtonowską czy 
wulkanem.            ciąg dalszy na str. 4

Dzień Prima Aprilis 1 kwietnia 2016r. 
okazał się dla chóru z ZSP w Krzęcinie nie 
żartem, a sukcesem! W Gminnym Kon-
kursie Piosenki Religijnej Sacrosong 2016 
organizowanym przez Zespół Szkół Kato-
lickich w Skawinie zajął bowiem pierwsze 
miejsce. Ten ogromy sukces jest udziałem 
uczniów z klas IV–VI przygotowywanych 
pod kierownictwem Pawła Żmudy, muzyka 
pracującego na co dzień z uczniami. W kon-
kursie pokonali oni wielu reprezentantów ze 
szkół podstawowych z całej Gminy. Chór 
wykonał dwa utwory: piosenkę harcerską 

Dym z jałowca, i hymn ŚDM Błogosławieni 
miłosierni. Pierwsza piosenka została za-
prezentowana z akompaniamentem instru-
mentalnym, natomiast do drugiego utworu 
uczniowie przedstawili układ choreografi cz-
ny. Było wiele wspaniałych wykonań, ale 
to utwory przygotowane przez Śpiewającą 
Siódemkę znalazły uznanie wśród jurorów. 
Uczniom i Nauczycielowi gratulujemy suk-
cesu i życzymy powodzenia w następnych 
konkursach. Rodzicom gratulujemy wspa-
niałych pociech. 

(Paweł Żmuda)

Sacrosong 2016 dla Śpiewającej siódemki z Krzęcina



RKS Iskra 
W 2015 r. Klub posiadał trzy drużyny: Seniorów, Juniorów, Żaków. Umowa 

bezpłatnego dzierżawienia boiska od p. Wiesława Wasia została przedłużona do czerwca 
2017 r.

Drużyna seniorów występując w IIIA Klasie Krakowskiej w sezonie 2014/15 
zajęła 10 miejsce w tabeli, co pozwoliło utrzymać się w A-Klasie, w maju 2015 r. klub 
otrzymał licencję na grę w A klasie na okres 2 lat. W trakcie trwania rundy wiosennej 
nastąpiła zmiana trenera, po zakończeniu sezonu ponownie doszło do zmiany trenera. 
Sezon 2015/16 drużyna seniorów zaczęła od występów w PP, w których doszła do 
czwartej rundy. W obecnym sezonie nasza drużyna zajmuje 10 miejsce z dorobkiem 13p.

Drużyna Juniorów nie zdołała dokończyć sezonu 2014/15 przez brak zawodników. 
Do rozgrywek w sezonie 2015/2016 została zgłoszona drużyna Juniorów Młodszych, 
która występuje w II lidze juniorów młodszych, gdzie zajmuje 7 miejsce z 6p. 

W drużynie Żaczków głównym celem jest organizacja zajęć sportowych dla dzieci 
z roczników 2005-2008 poprzez organizację mini turniejów, w których dzieci regularnie 
biorą udział.         (mati)
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*Zmiany na gorsze w komu-
nikacji publicznej 213MPK. 
Do końca maja było 16 kursów 
bezpośrednich Czerwone Maki 
– Krzęcin. Od maja jest ich 
tylko 15! są duże „dziury cza-

sowe” np.10:05, 12:30, 14:10 
oraz 19:30, 22:25. Dlaczego za-
brano kurs o 20:50 z Krakowa? 
a o kursach w sobotę i niedzielę 
to szkoda gadać! tylko własny 
samochód – taka jest praktyczna 

realizacja redukcji niskiej emisji 
w Gminie.                     (pasażer)

*Smutna ciekawostka? Poziom 
alarmowy dla pyłu zawieszonego 
PM10 jest w Polsce dwukrotnie 

wyższy niż na Słowacji, trzykrotnie 
wyższy niż na Węgrzech i w Cze-
chach i aż czterokrotnie wyższy niż 
we Francji (w Polsce to 300 μg/m3, 
we Francji 80 μg/m3). 

(eko-obywatel)
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20 lat Naczelnikowania w OSP Krzęcin 
Stanisław Urant wstąpił do OSP 

Krzęcin w 1995 r., w 1996 r. został 
Naczelnikiem i był nim nieprze-
rwanie przez 20 lat, aż do stycznia 
2016r., kiedy to na Walnym Zebra-
niu zrezygnował z funkcji Naczel-
nika, ale został wybrany na członka 
Zarządu OSP. Burmistrz Paweł Ko-
lasa, Sołtys Antoni Bylica dzięko-
wali Panu Stanisławowi za 20-letni 
trud pełnienia tej odpowiedzialnej 
funkcji, życząc dalszej owocnej pra-
cy w Zarządzie OSP. Pan Stanisław 

Urant udowodnił, że można pogo-
dzić pracę zawodową, obowiązki 
rodzinne z pracą społeczną. 

Lata 1996-2016 były okresem 
wspaniałego rozwoju OSP Krzęcin: 
wymieniono stare samochody typu 
Żuk i Star na Mercedesa i Steyera 
w pełni uzbrojone do działań p-
-poż., wyremontowano w remizie 
salę, kuchnię, pomieszczenia sani-
tarne, garaże, dach, ocieplono cały 
budynek i zrobiono nową elewację. 
W 2002 r. nasza OSP weszła w Kra-

jowy System Ratowniczo Gaśni-
czy. Jednostka jest bardzo dobrze 
wyposażona w sprzęt ratowniczo 
– gaśniczy, druhowie na bieżąco są 
szkoleni, a w 2014 r. zajęli I miejsce 
w Gminnych Zawodach Pożarni-
czo – Sportowych, w których brało 
udział 11 jednostek OSP. W 1996 
r. OSP liczyła 60 druhów, obecnie 
ma 40 członków (druhen i druhów). 
Przy OSP Krzęcin działa orkiestra 
dęta „Strażak”. 

Jeszcze raz w imieniu całej krzę-
cińskiej społeczności dziękujemy 
Panie Stanisławie!   (Antoni Bylica)

Szansa dla wiaty z BO
W dniu 23 marca br. Rada Miejska 

w  Skawin ie  pod ję ł a  uchwa łę  Nr 
X V I I / 2 2 4 / 1 6  w  s p r a w i e  z m i a n y 
uchwały nr X/123/15 Rady Miejskiej 
w Skawinie z dnia 26 sierpnia 2015 r. 
w sprawie przeprowadzenia na terenie 
MiG Skawina konsultacji społecznych 
w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 
rok 2016. Uchwalono nowe brzmienie 
pkt. 24 rozdz.4 w zał.1 W sytuacji, gdy 
pozostałe środki fi nansowe nie pozwalają 
na realizację kolejnego projektu z listy 
rankingowej – dodano pkt. b) realizacja 
kolejnego projektu jest możliwa poprzez 
partycypacje w kosztach z innego budżetu 
np. sołeckiego, czy osiedlowego w danym 
roku budżetowym. Dzięki tej nowelizacji, 
projekt  krzęciński  budowa al tany 
z utwardzonym dojściem na sumę 47 600 
zł, który zajął pozycję nr 6 w rankingu 
Budżetu Obywatelskiego zostanie 
zrealizowany. Z Budżetu Obywatelskiego 
otrzyma 35 254 zł, pozostała suma 
zostanie dołożona przez Sołectwo. 

              (SPZK) 

ciąg dalszy ze str. 3
Mogli wcielać się w prawdziwych, szalo-

nych naukowców (dzięki fachowym strojom 
sfinansowanym przez rodziców). W ramach 
innowacji, uczniowie klasy IIIb odwiedzili 
Ogród Doświadczeń w Krakowie, wzięli rów-
nież udział w spotkaniu z biotechnologiem/ ge-
netykiem. Przeprowadzili wywiad z panią na-
ukowiec, dowiedzieli się m.in. za co odpowie-

dzialne są geny, jak bada się ślady sprawców 
przestępstw i przeprowadzili doświadczenie 
z izolowaniem DNA. Dzięki temu spotkaniu 
z pewnością mogli zarazić się pasją do wyko-
nywania pracy naukowej. Zdjęcia z innowacji 
są dostępne na stronie internetowej Zespołu: 
www.spkrzecin.edupage.org. Mamy nadzieję, 
że zajęcia zaowocują ciekawością świata na 
całe życie!                                     (Anna Zima)

Mali odkrywcy – zabawy z nauką


