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Drodzy Czytelnicy!
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Podczas Światowych Dni Młodzie-
ży w Krakowie Papież Franciszek za-
apelował do wszystkich zejdź z kanapy, 
ubierz buty i wyjdź… do innych ludzi. 
Mamy nadzieję, że artykuły Kuriera od-
powiadają na prośbę Ojca Świętego.  

(Redakcja).

SPIESZMY SIĘ
ksiądz Jan Twardowski

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko to co nieważne jak krowa się wlecze
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego.

Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna
zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście
przychodzi jednocześnie jak patos i humor
jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej
tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu
jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon
żeby widzieć naprawdę zamykają oczy
chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć
kochamy wciąż za mało i stale za późno

Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na zawsze
a będziesz tak jak delfi n łagodny i mocny

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
czy pierwsza jest ostatnia czy ostatnia pierwsza.

Gościnności nie zapominajcie, przez nią 
bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, 

aniołów gościli.

Na koniec 2015 r. na świecie było ponad 
65 milionów osób, które z powodu wojen 
i prześladowań opuściły swoje domy. Z po-
wodu wojny w Syrii 2 mln dzieci nie chodzi 
do szkoły, rodziny nie mają pieniędzy na 
ich edukację. Pamiętamy także, że w czasie 
drugiej wojny światowej, uciekający przed 
wojną Polacy znaleźli dla siebie schronienie 
w Libanie. Na apel papieża Franciszka Ca-
ritas Polska rozpoczęła akcję pomocy syryj-
skim uchodźcom Rodzina Rodzinie. Pomoc 
ta jest przeznaczona dla ludzi znajdujących 
się w trudnym położeniu, ludzi, którym 

Rodzina rodzinie

grozi śmierć z powodu wojny i głodu. Pro-
jekt Rodzina Rodzinie oznacza, że polskie 
rodziny pomagają rodzinom uchodźców 
na miejscu w Libanie oraz Syrii. W Polsce 
można wpłacać dowolną kwotę, która zosta-
nie przekazana najbardziej potrzebującym 
rodzinom. Można wybrać jedną rodzinę 
i wspierać ją systematycznie przez 6 miesię-
cy lub wesprzeć wpłatą jednorazową. Pomoc 
konkretnym osobom, w odpowiedzi na zna-
ne potrzeby, najbardziej porusza człowieka. 
Wtedy każdy wie, komu pomaga i dlaczego 
pomaga. To także sprawia, że osoba, która 
udziela wsparcia, utożsamia się z osobą, 
której pomaga. Jednej wybranej rodzinie 
w potrzebie może pomagać kilka polskich 
rodzin. Aby zaangażować się w akcję należy 
wypełnić deklarację na stronie internetowej 
- www.rodzinarodzinie.caritas.pl

Jak co roku, 30 października i 1 listo-
pada, członkowie i sympatycy Stowarzy-
szenia Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej będą 
kwestować na cmentarzu parafi alnym na 
odnowę starych kapliczek. 

Za zebrane fundusze pragniemy odre-
montować grobowiec Marcina Alojzego 
Hallera, który w 1795 r. zakupił od rządu 
austriackiego wsie należące do parafi i krzę-
cińskiej. Jego prawnukami są dwaj polscy 
bohaterowie - dwaj generałowie Hallerowie: 
Józef i Stanisław. Grób Józefa znajduje się 
w kościele św.Agnieszki w Krakowie, Sta-
nisław grobu nie ma, gdyż zginął w Char-
kowie w 1940r. Na odnowienie czekają tak-
że stare kamienne krzyże, pomnik Kasany, 
grobowiec księży parafi alnych, grobowiec 
Hallerów. Prosimy o wrzucanie do puszek 
kwestarskich szczodrych datków. Z góry 
szczere Bóg zapłać.                           (SPZK)

VII Kwesta 

Rewitalizacja (łac. re-+vita- ożywienie) stanowi proces wypro-
wadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, pro-
wadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania 
na rzecz lokalnej społeczności i przestrzeni, skoncentrowane teryto-
rialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie 
gminnego programu rewitalizacji. 

Analiza przeprowadzona w ramach Programu Rewitalizacji dla 
Gminy Skawina wykazała, że Krzęcin jak i połowa sołectw znaj-
duje się w stanie degradacji wysokim. Zdiagnozowano brak oferty 
na spędzanie czasu wolnego, brak skutecznych sposobów integra-
cji wsi. Z powodu braku chodników przy drodze powiatowej we 

wsi istnieje poczucie zagrożenia ruchem drogowym. Dla poprawy 
funkcjonowania obszaru i przeciwdziałania negatywnym zjawiskom 
społecznym przestrzeń publiczna powinna zostać poddana procesom 
przekształceń.

W oparciu o wywiady z mieszkańcami zdefi niowano obszary 
do rewitalizacji. Są to: otoczenie kościoła, ścisłe centrum wsi, aż 
za remizę oraz ok. 3ha przeznaczone na cele rekreacyjno-sportowe 
(mapka). 

Teren przeznaczony na cele sportowo-rekreacyjne znajduje się 
za budynkiem szkolnym w kierunku małego boiska. Tutaj, w pobli-
żu istniejącego już szkolnego boiska, powstanie pełnowymiarowe 
boisko piłkarskie z trybunami, zapleczem i parkingiem. Także na 

Rewitalizacja Krzęcina
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W okresie trzech kwartałów br. zrealizowano planowane zadania 
na 2016r. do kwoty 105 752 PLN, tj. 71% planu. Wykonano nakład-
kę asfaltową w ilości ok.190 mb na drodze nr 601054K oraz położo-
no emulsję asfaltową na drodze nr dz.1350. Wykonano oświetlenie 
uliczne w ilości 7 lamp przy drodze powiatowej i wojewódzkiej. 
Udrożniono rowy poprzez korytowanie przy drodze nr 601063K. 
Pozostałe zadania są w trakcie realizacji. Rozpoczęto budowę alta-
ny przy remizie OSP, fi nansowanej z budżetu obywatelskiego 2016 
w 72%, a pozostałe 28% kosztu jest fi nansowane z budżetu sołec-

twa. Zakończenie budowy altany przewidziane jest na koniec listo-
pada br., koszt inwestycji ok. 47 tys. zł. Od 24 do 30 października 
w Szkole w Krzęcinie będziemy oddawali głosy na budżet obywa-
telski 2017- projekt nr 5 remont drogi nr 601217K tj. Działy Krzę-
cińsko – Zelczyńskie w stronę Krzęcina. Jest to projekt na 100 tys. 
zł. Jest to sukcesywny remont, w planie przewiduje się wykonanie 
remontu na odcinku ok. 200 mb. ZAPRASZAM WSZYSTKICH 
MIESZKAŃCÓW DO ODDANIA GŁOSU NA PROJEKT nr 5! 

Z poważaniem Sołtys – Antoni Bylica

Aktualności Sołtysa – październik 2016 roku

Zebranie Wiejskie w Krzęcinie w dniu 
04.10.2016r swoją obecnością zaszczycili: 
Wicewojewoda Piotr Ćwik, Burmistrz Pa-
weł Kolasa, Zastępca Burmistrza Norbert 
Rzepisko, Radny Powiatu Krzysztof Gęba-
la, Prezes ZWiK Jerzy Sioma oraz dwóch 
inspektorów Straży Miejskiej.

Na początku Zebrania większością gło-
sów podjęto uchwałę w sprawie podziału 
budżetu sołectwa na 2017r. Przeznaczono 
na: asfaltowanie dróg gminnych 601054K, 
601217K, dz.1350, dz.1406/4 -73 000, 
udrożnienie rowów korytami -28 385, ogród 
zabaw -18 000, oświetlenie ulic -9 700, 
utrzymanie zieleni -5 000, utwardzanie dróg 
kamieniem tłuczniem -5 000, odśnieżanie 
dróg -5000, remont traktor -kosiarka -2000, 
remont w remizie OSP wod-kan i elektr. -6 
000, utrzymanie w.c. Toi-Toi -3 300, obsługa 
strony internetowej -300. Razem 155 685zł. 
 Rada Miejska podjęła uchwałę za-

twierdzającą nazwy ulic w Krzęcinie. Cze-
kamy na odpowiednie oznakowania, Sołtys 
zapewnia, że zostanie to sfi nansowane z bu-
dżetu Gminy.
 Na wymarzone przez krzęcińskich 

piłkarzy pełnowymiarowe boisko, które ma 

zostać wraz z terenem rekreacyjnym urzą-
dzone na terenach sąsiadujących z małym 
boiskiem poszukiwane są fundusze. Roz-
waża się pozyskanie ich albo poprzez LGD 
„Blisko Krakowa”, albo w ramach rewitali-
zacji wsi.
 Prezes ZWiK przyznał, że kanali-

zacja Krzęcina i Grabia łącznie przewidzia-
na jest na lata 2017 (projekt) i lata dalsze 
(wykonanie). Obecnie trwa uzyskiwanie 
brakujących zgód od niektórych mieszkań-
ców oraz przepisywanie pozwolenia z Gmi-
ny na ZWiK. Koszt kanalizacji to ok.6 mln 
zł, w tym połowa to odtworzenie dróg gmin-
nych i powiatowej. Ze względu na wskaźnik 
zagęszczenia nie wszystkich obejmie sieć 
kanalizacyjna, będą oczyszczalnie przydo-
mowe, które Gmina spróbuje dofi nansować, 
ale nie na osuwiskach. Część domów ma-
jąca zaplanowaną sieć ciśnieniową, będzie 
płacić ok. 30 zł/rok za prąd zużywany przez 
pompki przydomowe, które jako własność 
ZWiK, będą serwisowane w razie ich awa-
rii. Mieszkańcy planowani na kanalizację 
grawitacyjną na własny koszt prowadzą ka-
nalizację od granic posesji. Kto ma już wy-
budowaną oczyszczalnię przydomową nie 

ma obowiązku (wg obecnie obowiązującego 
prawa) podłączania się do kanalizacji.
 Nastąpiła podwyżka cen za tonę 

śmieci zmieszanych oddawanych do utyli-
zacji w Brzeszczach, warunkiem nie podno-
szenia opłat dla poszczególnego mieszkańca 
jest jeszcze dokładniejsze segregowanie na 
papier, plastik, metal, szkło. Chwilowo cena 
za segregowane śmieci pozostaje bez zmian 
9,10zł/os. 
 W 2017 r. nie będą jeździć pocią-

gi trasą 94 Skawina-Oświęcim, natomiast 
jest szansa na Szybką Kolej Aglomeracyjną 
w 2018r., a do Dworca Głównego w Krako-
wie w 2019r. 
 Gmina nie podnosi stawki podat-

kowej, ale kto nie jest rolnikiem, ten będzie 
płacił wyższy podatek z powodu zmiany 
kwalifi kacji gruntów zatwierdzonej moder-
nizacją, gdyż nowa cyfrowa mapa ewiden-
cyjna już obowiązuje. 
 Radny Powiatu Krzysztof Gębala 

poinformował mieszkańców, że w przy-
szłym roku pojawi się oznakowanie drogi 
przy szkole oraz zostanie wybudowany je-
dynie chodnik szkoła – boisko, pozostałe 
chodniki w dalekim 2025r. 
 Inspektorzy Straży Miejskiej nie 

zabrali głosu.
(SPZK)

tym terenie, w pobliżu szkoły, powstanie mini ogród botaniczny 
z różnorodnymi nasadzeniami i oczkiem wodnym. Będą tutaj alejki, 

Zebranie Wiejskie 4.X.2016

Rewitalizacja Krzęcina ławeczki, plac zabaw i siłownia zewnętrzna. Całość pomyślana jest 
jako miejsce spotkań wszystkich mieszkańców. 

Do liczącego 41 osób Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Ska-
wina należą m.in. Antoni Bylica (Radny Rady Miejskiej Skawiny) 
i Ewa Byrska (reprezentująca wieś Krzęcin).                        (SPZK)

Ciąg dalszy ze str. 1
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Ze smogiem walczy cała Małopolska. 
Duże stężenia zanieczyszczeń powietrza 
są w miastach, a co się dzieje na wsi, gdzie 
powietrze powinno być świeże i zdrowe? 
Jesień, rozpoczął się sezon grzewczy. Już 
z wieczora i przez całą noc snują się czar-
ne dymy po Krzęcinie. 

Są tacy sąsiedzi, co sko-
rzystali z Programu Ograni-
czenia Niskiej Emisji (PONE) 
i wymienili piece na nową 
generację, każdemu z nich 
Gmina zwróciła 4,5 tys. zł. 
Warto było. Pali się w takim 
nowoczesnym piecu łatwiej 
i z komina nie unoszą się sa-
dze. Są tacy, co po przeliczeniu 
wszystkich wydatków (łącznie 
z leczeniem chorób spowodo-
wanych smogiem) mają pie-
ce gazowe, bo to się w sumie 
opłaca, zdrowie najważniejsze. Są i tacy, 
co oszczędzając na paliwach stałych zain-
stalowali na dachach kolektory słoneczne 
do ogrzewania wody. 

Ale jest jeszcze wiele domów posiada-
jących piece/kopciuchy spalające wszyst-
ko: malowane ramy okienne, fl ot i miał, 
tani/niskokaloryczny węgiel, różne odpa-
dy, plastiki. W ten sposób również dom 
jest ogrzany, ale jaki kosztem? Wbrew 
pozorom to nie jest oszczędność, palenie 

czym popadnie jest po prostu głupotą. 
Kopciuch produkuje niską emisję, czyli 
pył PM10, PM2,5, tlenki węgla, benzo(a)
pireny i inne trujące substancje. W powie-
trzu zasilanym takim kominem znajdują 
się gazy bojowe, które wywołały wielkie 

przerażanie podczas pierw-
szej wojny w XX w. Naukowo 
udowodniono, że oddychanie 
codzienne dymami z kopciu-
chów jest bardzo szkodliwe, 
przyczynia się do zwiększenia 
liczby nowotworów, grozi cho-
robami płuc i krążenia, przy-
spiesza zgony nie tylko osób 
starszych, jest groźne dla dzie-
ci. Zwłaszcza, że te wszystkie 
szkodliwe substancje opadają 
w pobliżu, na własne i sąsiada 
podwórko, wchodzą do miesz-
kania przez otwarte okna, 

zbierają się w ogródku, gdzie uprawiamy 
warzywa i owoce. Przeliczono, że palenie 
odpadami to oszczędność 200 zł rocznie. 
Oszczędność względna, do rachunków 
wzięto tylko ceny materiałów opałowych, 
nie uwzględniono wydatków na ratowanie 
zdrowia i skracanie ludzkiego życia. 

Samolubie!!! nie pal w piecu swoim 
zdrowiem, zdrowiem swoich dzieci i są-
siadów!!!! 

(EMB)

Budżet Obywatelski 2017 rok
W 2016r. mieszkańcy Miasta i Gminy 

Skawina mieli po raz pierwszy możliwość 
głosowania na projekty Budżetu Obywa-
telskiego. Kwota do podziału wynosiła 500 
tys. zł., zgłoszono 27 projektów, w głoso-
waniu wybrano 6 projektów: 3 ze Skawi-
ny i po jednym z Radziszowa, Woli Radzi-
szowskiej i Krzęcina, przy czym dla naszej 
wsi przydzielona kwota na (szósty) projekt 
altany rekreacyjnej była mniejsza od wnio-
skowanej i z budżetu sołectwa trzeba było 
dołożyć pewną sumę. Do października br. 
zostały wykonane dwa projekty: pracownia 
komputerowa dla szkoły nr 1 w Skawinie 
i plac rekreacyjny w Woli Radziszowskiej. 
Krzęcińska altana jest w budowie, powinna 
być gotowa do końca roku.

Po ewaluacji zmieniono regulamin 
Budżetu Obywatelskiego. W 2017r. cał-
kowitą sumę do podziału podniesiono do 
600tys zł. Efekty zgłaszanego projektu 
muszą być ogólnodostępne. Każdy miesz-
kaniec Gminy, który skończył 16 lat może 
głosować tylko na jeden projekt dając mu 
jeden punkt. Nie wymagana jest zgoda ro-
dzica dla głosującej osoby niepełnoletniej. 

Głosowanie będzie trwało od 
24.X. do 30.X. Głosujemy 
poprzez wrzucenie do urny 
wypełnionej karty do głoso-
wania podpisanej imieniem, 
nazwiskiem i adresem za-
mieszkania (w Krzęcinie urna 
będzie dostępna w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w godz.8-20). W 
głosowaniu internetowym trzeba będzie 
podać jeszcze pesel.

Do tegorocznego BO zgłoszono 12 
projektów na ogólną sumę 1 072 736 zł. 
Są to: 2 projekty ogólnogminne: steryliza-
cja kotów (40 000) oraz zakup nowości do 
Miejskiej Biblioteki Publicznej (60 000), 
7 projektów po 100 000 zgłosiły: Krzęcin, 
Radziszów (remont dróg gminnych), os. 
Bukowskie (asfaltowanie parkingu), os. 
Korabniki (remont remizy), Jaśkowice 
(muszla koncertowa i doposażenie domu 
ludowego), Rzozów (Ogród Maryjny), 
Pozowice/Facimiech/Ochodza/Kopanka 
(4place zabaw), wspólny projekt Zelczy-
na/Ochodza/Borek Szlachecki na 92 736 
(wydłużenie linii autobusowej do Ocho-

dzy), 2 projekty po 90 000 Wola Radzi-
szowska (remont domu ludowego), Borek 
Szlachecki (budowa boiska). 

Nasz krzęciński projekt ma nr 5. Jest to 
remont drogi gminnej nr 601217K, drogi 
komunikacyjnej - dla mieszkańców Krzę-
cina dojazd do PKP oraz wyjazd na dk44, 
dla mieszkańców Zelczyny dojazd do pa-
rafi i i drogi powiatowej nr2171K. Przy za-
chowaniu istniejącej szerokości zostanie 
odbudowane odwodnienie oraz wykonana 
nawierzchnia z asfaltobetonu wraz z wy-
mianą podbudowy na długości ok. 200 mb. 

Drogi Mieszkańcu Krzęcina, który 
masz 16 lat lub więcej weź udział w gło-
sowaniu na Budżet Obywatelski!!! 

(SPZK)

Tradycyjne palenie od dołu w pie-
cach starego typu powoduje dosyć 
duże kopcenie, są duże straty ciepła 
uciekające przez komin. Ogrzewanie 
węglem/drewnem może być efektyw-
niejsze poprzez dokładanie mniejszy-
mi porcjami, palenie kroczące, roz-
palanie od góry. Wtedy uzyskujemy 
mniej dymu i więcej ciepła. 

Na czym polega rozpalanie od 
góry? Na ruszt kładziemy węgiel, a na 
wierzchu podpałkę i rozpalamy, dba-
my o odpowiedni dopływ powietrza. 
Żar schodząc w dół wypala wydzie-
lający się tlenek węgla, otrzymujemy 
dodatkowe ciepło, a z komina nie wy-
chodzą czarne sadze. Ten sposób pale-
nia wymaga nabrania pewnej wprawy, 
pełny opis jest na stronie: http://czy-
steogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/ 

(EMB)

Jak palić czysto 
węglem i drewnem

Nie pal w piecu odpadami
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* W dniu Zaduszek, w czas 
jesieni, odwiedzamy bliskich 
groby, zapalamy zasmuceni 
małe lampki - znak żałoby. 
Światła cmentarz rozjaśniły, że 
aż łuna bije w dali, lecz i takie 
są mogiły, gdzie nikt lampki 
nie zapali. 

(Wł. B.)

* Mam prośbę do wszystkich 
czytelników: na Wszystkich Świę-
tych zamiast drogich wiązanek 
połóż na grobach bliskich po jed-
nym pięknym kwiatku, zapal tyl-
ko kilka zniczy, a zaoszczędzoną 
kwotę przeznacz na hospicjum 
im. św. Łazarza w Krakowie tel. 
12-641-46-66. (Szczupaczyńska)

* Na placu zabaw jest otwarta 
piaskownica, z niewymienianym 
piaskiem. Grzebią w niej kury 
z sąsiedztwa, koty wykorzystują 
jako kuwetę. Żadna matka nie 
pozwoli się dziecku bawić w ta-
kiej piaskownicy.          (Maria) 
* Dlaczego w budżecie sołec-
kim nie przewidziano funduszy 

na utrzymanie czystości we wsi? 
W przydrożnych rowach pełno bu-
telek po wódce, puszek po piwie 
i coca-coli, na placu zabaw trawa 
niewykoszona i śmieci. Dlaczego 
mieszkańcy mają sprzątać miejsca 
ogólnodostępne? Samorząd wiej-
ski dostaje fundusze z naszych 
podatków.                 (zirytowany)
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Krajowa mapa 
zagrożeń 
bezpieczeństwa
czyli serwis http://www.policja.pl/pol/
mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html 
przyjmuje dziennie z danego adresu IP 
jedno zgłoszenie dotyczące przestępstw, 
wykroczeń i zagrożeń, które w odczuciu 
mieszkańców negatywnie wpływają na ich 
poczucie bezpieczeństwa. Mogą to być: 
nieprawidłowe oznakowanie drogi, zła or-
ganizacja ruchu drogowego, niewłaściwa 
infrastruktura drogowa, przekraczanie do-
zwolonej prędkości, nieprawidłowe parko-
wanie, niedozwolone rajdy samochodowe, 
palenie wyrobów tytoniowych, używanie 
środków odurzających, spożywanie alko-
holu w miejscach niedozwolonych, akty 
wandalizmu, bezdomność, żebractwo, 
miejsca grupowania się nieletnich, uto-

Seniorzy (osoby 60+) stanowią ok.30% populacji Gminy 
Skawina. Są wśród nich seniorzy sprawni i aktywni, angażujący 
się w różnorodne działania, seniorzy częściowo sprawni, wy-
magający opieki i wsparcia medycznego oraz seniorzy chorzy, 
niepełnosprawni, niewychodzący z domu. Do pomocy organom 
gminnym przy rozwiązywania wszystkich problemów tej grupy 
wiekowej została uchwałą Rady Miejskiej powołana Skawińska 
Rada Seniorów. SRS rozpoczęła działalność 12.07.2016r. 

SRS jest organem doradczym, konsultacyjnym i inicjatyw-
nym w sprawach dotyczących seniorów w Gminie Skawina, li-
czy 15 radnych: 1 osoba ze Skawiny, 9 przedstawicieli Jaśkowic 
oraz 5 Radnych z Krzęcina w osobach: Teresa Kolasa, Aniela 
Radoń, Marian Bylica, Franciszek Ciernia (wiceprzewodniczący 
SRS), Henryk Malinowski. Przewodniczący SRS Józef Tomczak 
zwrócił się listownie do SPZK z propozycją współpracy. W od-
powiedzi Stowarzyszenie zaproponowało, aby Radni Seniorzy 
wystąpili z kilkoma inicjatywami m.in.: dokonania przeglądu 
przestrzeni miejskiej pod kątem miejsc nieprzyjaznych seniorom 
i podjęcia decyzji o postawieniu np. dodatkowych ławek wzdłuż 

ciągu pieszego, posadzeniu nowych drzew, zlikwidowania zbyt 
wysokich krawężników, powiększeniu czcionki rozkładów jazdy 
na przystankach autobusowych. Zaproponowaliśmy także dzia-
łania prowadzące do powstania w przyszłości jako stowarzysze-
nie/fundacja Skawińskiego Centrum Aktywnego Seniora (SCAS) 
z główną siedzibą w mieście i fi liami na wsiach; do SCAS se-
niorzy przychodziliby w celach spotkań nie tylko towarzyskich, 
ale także by uzyskać poradę/pomoc prawną, uczestniczyć w cy-
klicznych wykładach z dietetyki i profi laktyki zdrowia, szkolić 
się informatycznie/nabywać umiejętności korzystania z Inter-
netu, uczestniczyć w zajęciach profi laktyczno- ruchowych jak 
gimnastyka, taniec, itp., uczestniczyć w zajęciach typu robótki 
ręczne, majsterkowanie, malarstwo. Należałoby również pomy-
śleć o powstaniu dziennego domu seniora VIGOR oraz zespołów 
charytatywnych działających lokalnie, spieszących z pomocą 
seniorom nie wychodzącym z domu. Proponujemy także zorga-
nizowanie na wzór krakowski w 2017 r. Skawińskich Seniorali. 
Może w przyszłości w Skawinie powstanie Uniwersytet Trzecie-
go Wieku? 

Z całego serca życzymy Skawińskiej Radzie Seniorów wy-
trwałości i owocnego działania.                                          (SPZK)

Skawińska Rada Seniorów

nięcia, kłusownictwo, nielegalna wycinka 
drzew, niszczenie zieleni, znęcanie się nad 
zwierzętami, dzikie wysypiska, wypalanie 
traw, poruszanie się po terenach leśnych 
quadami. W Krzęcinie, potwierdzone na 

początku października, było przekraczanie 
prędkości na drodze przy kościele oraz dzi-
kie wysypisko śmieci w środku wsi, zgło-
szono także niewłaściwą strukturę drogową 
na Skotnicy.                                    (SPZK)


