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Bieg terenowy
7 kwietnia 2019 r. w Rybnej odbędzie się
bieg terenowy pod honorowym patronatem Wójta Gminy Czernichów „Lotomy
przez Rybnom” szlakiem wąwozów i jaskiń na dystansie 11 km. Szczegóły imprezy dostępne są na stronie FB: https://
www.facebook.com/lotomy.przez.Rybnom

Serdecznie zapraszają do udziału wójt gminy
Czernichów oraz organizatorzy.
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O budżecie na rok 2019
Jak zawsze podczas ostatniej
sesji w roku uchwalany jest
budżet na rok przyszły. 28
grudnia 2018 roku, podczas III
sesji Rady Gminy Czernichów,
uchwalony został budżet na
rok 2019.

Na ochronę powietrza przeznaczono znaczną kwotę, bo aż 8 910 602,26 zł. Gmina
dofinansuje z budżetu wymianę kotłów
w indywidualnych gospodarstwach domowych, przeprowadzi głęboką termomodernizację obiektów użyteczności publicznej,
dofinansuje zintegrowaną komunikację
aglomeracyjną, a ponad milion złotych
przeznaczy na realizację programu Czysta
Energia Blisko Krakowa.

powiatową nr 2186K w miejscowości Przeginia Duchowna.
Na drogi publiczne powiatowe zapisano
1 497 750,00 zł, w tym dofinansowanie
znajdą następujące inwestycje:
Przebudowa odcinka drogi powiatowej
nr 2190K w miejscowości Czułówek wraz
z budową chodnika i odwodnieniem.
Przebudowa odcinka drogi powiatowej
nr 2181K oraz nr 2182K wraz z budową
chodnika i odwodnieniem w miejscowości
Czernichów – Wołowice - Dąbrowa Szlachecka.
Przebudowa odcinka drogi powiatowej
nr 2186K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Przeginia Duchowna - Przeginia Narodowa.
Przebudowa odcinka drogi powiatowej
nr 2187K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Kłokoczyn.
Przebudowa odcinka drogi powiatowej
nr 2187K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Rusocice.
Przebudowa odcinka drogi powiatowej
nr 2183K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Zagacie.
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr
2184K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Nowa Wieś Szlachecka.

Na transport i łączność przeznaczono
5 529 450,00 zł:
Na drogi publiczne wojewódzkie 640
000,00 zł - całość na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 780 z drogą

Na drogi publiczne gminne przeznaczono
kwotę 1 441 700,00 zł, w tym na inwestycje:
Czernichów (odwodnienie i nakładka - ul.
Poprzeczna).

D

ochody budżetu to 65 274 438,76
zł, a wydatki 73 307 658,74 zł.
Deficyt budżetu wynosi 8 033
219,98 zł, na pokrycie którego zaciągnięty
zostanie kredyt.
Na oświatę zaplanowano 25 552 778,00
zł, w tym 3 500 000 zł na budowę nowej
szkoły w Czernichowie.

Dąbrowa Szlachecka (budowa progów
zwalniających, zagospodarowanie terenów
w centrum).
Nowa Wieś Szlachecka (modernizacja drogi gminnej nr 1728).
Przeginia Duchowna (modernizacja i remonty dróg gminnych wewnętrznych).
Przeginia Narodowa (modernizacja drogi
wewnętrznej dz. ew. 665/1).
Rusocice (modernizacja drogi gminnej
w przysiółku Załęg).
Wołowice (modernizacja drogi nr 688).
Zagacie (asfaltowanie drogi nr 277).

Wójt Szymon Łytek przedstawił
uchwały Składu Orzekającego
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie dotyczące
zaopiniowania projektu uchwały
budżetowej gminy Czernichów na
2019 rok, zaopiniowania projektu
uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej gminy Czernichów i zaopiniowania planu sfinansowania deficytu. Wszystkie
opinie były pozytywne. Pozytywne
były również opinie wszystkich komisji stałych. Projekt uchwały został poddany głosowaniu, uchwała
została przyjęta jednogłośnie.

Nie żyje Michał Świder
6 lutego 2019 r. dotarła do nas
smutna informacja o śmierci
pana Michała Świdra – wybitnego malarza, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie, który swe dzieła
tworzył w zaciszu czernichowskiej pracowni.
„Malarstwo Michała Świdra jawi się jako
zwiastun nadziei, delikatny i jasny uśmiech
do oglądającego, pełen otuchy i ciepła, niemalże dotykalnego fizycznie. Jest świadectwem na to, że wciąż potrafimy śpiewać.
Być może zwiastuje nadejście nowej epoki
i nowej sztuki, która – jak ktoś celnie zauważył – będzie pogłębiona duchowo” –
tak o artyście napisał miłośnik jego dzieł,
Jan Kazimierz Kapera.

„Prawdziwe i trwałe piękno to czas, wysiłek, cierpliwość, błądzenie, dociekanie.
Pośpiech nie pozwala na stworzenie pięknych rzeczy, a samo piękno nigdy nie było
kategorią łatwą do zdefiniowania.” Michał
Świder w jednym z wywiadów
Obrazy wykonane przez Michała Świdra można było zobaczyć w galerii „Kersten” znajdującej się na ul. Sławkowskiej
w Krakowie, jego wystawy pokazywane
były również za granicą, m.in. w Stanach
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Włoszech oraz Niemczech. Niektóre z dzieł artysty upiększają okładki tomów poetyckich
Janusza Kotańskiego, Leszka Długosza oraz
Wojciecha Wencla.
Artysta został pochowany w Sędziszowie
Małopolskim 11 lutego 2019 r.
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Urząd Gminy Czernichów informuje, że w dniach od 25
lutego do 30 marca zostanie przeprowadzona akcja obioru
odpadów nietypowych
Kłokoczyn - 25 lutego
Zagacie - 26 lutego
Nowa Wieś Szlachecka - 28 lutego
Czułówek - 04 marca
Dąbrowa Szlachecka - 05 marca
Wołowice I (rejon odbierany w IV wtorek) - 06 marca
Wołowice II (rejon odbierany w III wtorek) - 07 marca
Przeginia Narodowa - 08 marca
Przeginia Duchowna (rejon odbierany w IV środę)- 12 marca
Przeginia Duchowna (rejon odbierany w IV poniedziałek) - 13 marca

Rusocice I (rejon odbierany w I środę) - 14 marca
Rusocice II (rejon odbierany w I czwartek) - 15 marca
Kamień I (rejon odbierany w I wtorek) - 18 marca
Kamień II (rejon odbierany w III poniedziałek) - 19 marca
Czernichów I (rejon odbierany w II poniedziałek) -21 marca
Czernichów II (rejon odbierany w II wtorek) - 22 marca
Czernichów III (rejon odbierany w II środę) - 25 marca
Rybna I (rejon odbierany w III środę) - 28 marca
Rybna II (rejon odbierany w III czwartek) - 29 marca
Rybna III (rejon odbierany w III piątek) - 30 marca

Odpady nietypowe, tj. stare meble, sprzęt AGD i RTV oraz opony samochodowe w ilości nieprzemysłowej (max. 4 szt.+1)
należy wystawić przed posesją w miejscu dostępnym, z możliwością podjazdu samochodu specjalistycznego, nie później niż do
godziny 6:30 rano w dniu zbiórki. Niekompletne sprzęty AGD i RTV nie zostaną odebrane.
Stara stolarka okienna (łącznie ze szkłem) będzie odbierana po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikami urzędu
(tel. kontaktowy: 12 270 21 04, wew. 120).
Wyżej wymienione odpady należy złożyć przy drodze gminnej umożliwiającej ich odbiór dużym samochodem.
Odpady pochodzące z działalności gospodarczej i z posesji, których właściciele nie opłacają na bieżąco opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie będą odbierane!
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ZABAWA NA LODZIE ZAWSZE NIESIE ZE
SOBĄ NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zamarznięte stawy, jeziora i rzeki zawsze są
niebezpieczne. Niefrasobliwość dorosłych
oraz pozostawianie dzieci bez opieki zbiera
co roku śmiertelne żniwo. Mimo ostrzeżeń
służb ratunkowych, co roku pod lodem ginie kilkanaście osób.
Przestrzegaj następujących zasad:
- Dziecko bez opieki dorosłych nie powinno wchodzić na zamarznięte stawy, jeziora,
a tym bardziej rzeki!
- Wychodząc z domu zostaw informację
o miejscu, w które się udajesz oraz planowanym czasie powrotu.
- Sprawdź prognozę pogody. Dodatnia
temperatura powietrza oznacza, że lód na
akwenie może być na tyle cienki, że chodzenie po nim może zagrażać Twojemu
życiu.
- Sprawdź grubość lodu. Bezpieczna pokrywa lodowa to około 10 cm. Lód na ciekach
wodnych jest zawsze cieńszy, z powodu jej
ruchu, woda słabiej zamarza. Szczególnie
niebezpieczne są miejsca w pobliżu ujścia
rzek i kanałów, nurtów rzek, ujęć wody,
mostów, pomostów i przy brzegach.
- Zalegający na pokrywie lodowej śnieg
potrafi być bardzo zdradliwy. Pod warstwą
śniegu trudno ocenić zagrożenie, ponieważ
nie widać grubości lodu, przerębli i innych
niebezpiecznych miejsc. Ponadto śnieg obciąża dodatkowo taflę lodu zmniejszając
tym samym jego wytrzymałość.
- Na lód powinny wchodzić co najmniej
dwie osoby, w pewnej odległości od siebie,
jednak zawsze w zasięgu wzroku. Pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić na lód,
jeśli w pobliżu nikogo nie ma (dotyczy to

również wędkarzy).
- Dobrze, jak dorośli i dzieci mają przy sobie gwizdek. Używając go, łatwiej wezwać
pomoc.
- Warto mieć przy sobie kolce (czekany)
pomocne przy wczołganiu się na lód, ponieważ wydostanie się na powierzchnię
z przerębla jest bardzo utrudnione.
- Jeśli usłyszysz trzeszczenie lodu, nie zatrzymuj się, ale natychmiast zawróć w kierunku brzegu. Zwróć również uwagę pozostałym użytkownikom o potencjalnym
niebezpieczeństwie.
Co robić, jak zarwie się pod Tobą lód?
W przypadku załamania lodu staraj się zachować spokój, jednocześnie głośno wzywając pomocy.
Jeżeli to możliwe, połóż się płasko na wodzie, rozkładając szeroko ręce, starając się
jednocześnie, o ile to możliwe, wydostać na
lód. Z reguły jest to jednak niezwykle trudne. Dlatego lepiej oszczędzaj siły do czasu
przybycia pomocy. Jeśli to możliwe zdejmij
buty, pozbędziesz się w ten sposób niepotrzebnego obciążenia i łatwiej będziesz
mógł utrzymać się na powierzchni.
W kierunku brzegu zawsze poruszaj się
w pozycji leżącej.
Kiedy zauważysz osobę tonącą:
W pierwszej kolejności zaalarmuj służby
ratunkowe, tj. straż pożarną (tel. 998 lub
112) lub pogotowie ratunkowe (tel. 999
lub 112).
Pamiętaj! Najważniejsze jest własne bezpieczeństwo. Jeśli lód załamał się pod osobą
poszkodowaną, może załamać się również
pod Tobą. Dlatego tak ważne jest wezwanie

pomocy profesjonalistów. Ratownik bez
odpowiedniego zabezpieczenia może przebywać w zimnej wodzie krótko. Po 3 minutach dochodzi do wyziębienia organizmu.
Udzielając pomocy, nie biegnij w kierunku
osoby poszkodowanej, ponieważ zwiększasz w ten sposób punktowy nacisk na lód,
który może załamać się również pod Tobą.
Do tonącego najlepiej zbliżyć się czołgając
po lodzie.
Jeśli w zasięgu ręki masz do dyspozycji
długi szalik, grubą gałąź lub sanki, spróbuj
podczołgać się na taką odległość, aby możliwe było podanie tego typu przedmiotu
poszkodowanemu.
Po wyciągnięciu osoby poszkodowanej
z wody należy w miarę możliwości zdjąć
mokre ubranie, okryć ją czymś ciepłym
(płaszczem, kurtką) i jak najszybciej przetransportować do zamkniętego, ciepłego
pomieszczenia, aby zapobiec dalszej utracie
ciepła.
Do czasu przyjazdu służb ratunkowych,
często sprawdzaj stan poszkodowanej osoby. W razie konieczności rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową.
Gdy poszkodowany jest przytomny można
podać mu słodkie i ciepłe (nie gorące i bezalkoholowe) płyny do picia.
Pamiętaj! Wchodząc na lód, zawsze ryzykujesz życiem!
Źródło: www.straz.gov.pl, opracowanie Wydział
Prewencji Społecznej KG PSP

FUNDACJA „OBRAZ W PIGUŁCE” I MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA Z CZERNICHOWA

N

a zaproszenie Krakowskiej Fundacji „Obraz w pigułce / A
Dose of Painting” Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza z Czernichowa wzięła udział w warsztatach wolontariackich
pt. „Świat bez wad”. Podczas warsztatów
pod czujnym okiem artysty-malarza Marcina Kowalika z Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie powstawały obrazy dla Szpitala Dziecięcego w Poznaniu. Dodatkowo
młodzież uczestniczyła w warsztatach komputerowych IT, uczyła się obsługi drukarek
3D i szkoliła się w tematyce komputerów,
ruterów, serwerów.
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Warsztaty odbywały się bowiem w krakowskim oddziale firmy CISCO - światowego
lidera w zakresie IT i sieci. Jest to kolejne
spotkanie młodzieży strażackiej z Czernichowa, podczas którego w ramach działań
Fundacji „Obraz w Pigułce” powstają małe
dzieła wspierające działania charytatywne
fundacji.
Agnieszka Urbańczyk
Foto: Facebook MDP Czernichów
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Symulowany pożar w wędzarni
26 stycznia w godzinach
przedpołudniowych odbyły się
wspólne ćwiczenia Ochotniczych Straży Pożarnych gminy
Czernichów, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Policji. Terenem
działań był obiekt Zakładu
Przetwórstwa Mięsnego „Płatek” w Nowej Wsi Szlacheckiej,
jeden z najnowocześniejszych
kompleksów tego typu w Małopolsce i największy w powiecie krakowskim.

G

łównymi założeniami ćwiczeń
było prowadzenie działań gaśniczych budynków na terenie zakładów produkcyjnych w celu sprawdzenia
i wypracowania możliwości współpracy
różnych podmiotów ratowniczych, a także
ustalenie rzeczywistych warunków dojazdu
i ustawienia samochodów gaśniczych przy
obiekcie, zapoznanie ze sprzętem stosowanym w trakcie takich działań, sprawdzenie zaopatrzenia wodnego, współdziałanie
z personelem budynku w celu uzyskania
niezbędnych informacji przez kierującego
działaniem ratowniczym (KDR), sprawienie linii głównej gaśniczej i zasilającej,
przeszukanie obiektu, ewakuacja osób poszkodowanych oraz sprawdzenie położenia
głównego wyłącznika prądu, gazu, hydrantów.
Na potrzeby ćwiczeń przyjęto założenie, iż
w jednej z komór wędzarniczych powstał
pożar, w wyniku którego wystąpiło duże
zadymienie, a w palącym się budynku pozostał jeden z pracowników. Ogień szybko
objął dach, wystąpiła konieczność podania
prądów wody – jednego bezpośrednio na
dach po drabinie przystawnej, drugiego do
środka budynku. Do działań ratowniczych

przystąpiło pięć jednostek OSP: Nowa
Wieś Szlachecka, Czernichów, Zagacie,
Przeginia Duchowna i Czułówek oraz JRG
3 z Krakowa i Policja. Zadaniem zastępów
straży pożarnej była lokalizacja pożaru,
sprawdzenie, czy ewakuacja została całkowicie przeprowadzona oraz znalezienie
i udzielenie pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej. Całością ćwiczeń dowodził dowódca zmiany JRG 3, kapitan
Paweł Konieczny, który dysponował strażami z miejsca koncentracji (remiza OSP
Nowa Wieś Szlachecka). Dojazd do obiektu ćwiczeń zabezpieczał radiowóz Policji.
Po zakończeniu działań właściciel kompleksu ćwiczeniowego zapoznał wszystkich
uczestników z budynkiem, a zwłaszcza
z zabezpieczeniem przeciwpożarowym, systemem oświetlenia awaryjnego, systemem
zabezpieczenia gazowego oraz systemem
wędzarni tradycyjnych, a także z lokalizacją głównego wyłącznika prądu i głównego zaworu gazu. Zakład jest jeszcze przed
uruchomieniem produkcji, dlatego strażacy mogli ćwiczyć bez zakłócania pracy
obiektu. W ćwiczeniach uczestniczyło: 43

strażaków, wójt gminy Czernichów Szymon Łytek, pracownicy urzędu gminy oraz
kierownik Komisariatu Policji w Czernichowie, aspirant sztabowy Sebastian Kłeczek. Działania przebiegły bardzo sprawnie
i bez żadnych zakłóceń, a strażacy nabyli
wiedzę i doświadczenie na nowym obiekcie w naszej gminie. Ćwiczenia odbyły się
w ramach rocznego planu działania wójta
gminy Czernichów – szefa obrony cywilnej, jako ćwiczenia i treningi własne pod
nazwą „Organizacja i prowadzenie działań
ratowniczych w warunkach wystąpienia zagrożenia”.
Organizatorzy przekazali właścicielom Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „Płatek” państwu Marzenie i Januszowi Zalarskim
- podziękowanie za udostępnienie obiektu
do ćwiczeń.
Krzysztof Sury
Foto: archiwum urzędu

PODZIĘKOWANIE
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim jednostkom straży pożarnych, które w dniu 25.01.2019
roku brały udział w gaszeniu pożaru naszego domu mieszkalnego w Kamieniu. Były to jednostki:
OSP Kamień, OSP Przeginia Duchowna, OSP Rusocice, OSP Czernichów, OSP Czułówek, OSP
Wołowice, JRG3 Kraków. Dziękujemy także tym wszystkim mieszkańcom, którzy zgłaszali chęć
pomocy przy usuwaniu skutków pożaru.
Aniela i Stanisław Gibek
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X Z WIZYTĄ W „GALERII
KSIĄŻKI”

Najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej
w Wołowicach odwiedzili Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu – „Galerię
Książki”.
Dzieci wzięły udział w poranku literackim pt. „Szlakiem miodowego smaku” w
oparciu o „Malowany ul” Adama Bahdaja.
W czasie zajęć rozwiązywały zagadki,
uczestniczyły w zabawach, odpowiadały na
pytania i oglądały ilustracje.
Panie, które prowadziły zajęcia, zachęcały
dzieci, aby jak najczęściej sięgały po książki, ponieważ pozwalają one miło spędzać
czas i dowiedzieć się o wielu nowych, interesujących rzeczach, a przede wszystkim
przenoszą w zaczarowany świat ulubionych
bohaterów bajek.
Po zajęciach dzieci zwiedziły bibliotekę,
poznały pracę bibliotekarza, a na zakończenie zostały zaproszone do sali projekcyjnej,
gdzie obejrzały bajkę, którą same mogły
wybrać.
Na zakończenie wizyty w bibliotece
uczniowie podziękowali organizatorom
za miłe przyjęcie i ciekawe zajęcia, które
w przyszłości na pewno będą procentowały
w rozbudzaniu ich zainteresowań książką.
Tekst i zdjęcie: Edyta Jarnot

X Jasełka dla Babci i Dziadka w
Nowej Wsi Szlacheckiej
2 lutego mieszkańcy Nowej Wsi Szlacheckiej spotkali się wspólnie w remizie OSP,
aby uroczyście pożegnać bożonarodzeniowy czas spektaklem jasełkowym dedykowanym w sposób szczególny kochanym
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Babciom i Dziadkom. W przygotowanie
przedstawienia były zaangażowane dzieci,
od przedszkolaków po ósmoklasistów. Była
to świetna okazja do wspólnej integracji
i lepszego poznania się. Aktorzy stanęli na
wysokości zadania - solidnie przygotowali
się do swoich ról. Gromkie brawa otrzymali odtwórcy diabełków, którzy wcielili się
w swoje role znakomicie, oby tylko teraz
potrafili porzucić wyuczone nawyki i być
znowu sobą... Nie jest łatwo opowiedzieć
historię, którą wszyscy dobrze znają, jednak zawsze warto próbować dla tak wspaniałej publiczności jaką byli mieszkańcy
miejscowości. Dziękujemy wszystkim za
pięknie spędzone popołudnie – do zobaczenia za rok!
Edyta Saługa, nauczyciel przedszkola
Foto: archiwum szkoły

X Dzień Babci i Dziadka w naszej szkole

2 lutego w Szkole Podstawowej w Wołowicach odbył się Dzień Babci i Dziadka.
Uczniowie szkoły zaprezentowali swoje
ukryte talenty, a dziadkowie wraz z babciami mogli spokojnie oglądać pokazy artystyczne wnuków przy poczęstunku przygotowanym przez Radę Rodziców. Jako
pierwszy zaprezentował się zespół muzyczny działający w naszej szkole, z którym mogliśmy pośpiewać kolędy, jak i wysłuchać
solowego pokazu gry na flecie uczennicy
z klasy 6. Mieliśmy również okazję obejrzeć
jasełka przygotowane przez klasę 0a i 0b.
Jako kolejni wystąpili uczniowie z klasy 3
z pokazem tanecznym. Następnie odbyła
się scenka pod tytułem „Z życia seniora”, którą przygotowała klasa 2. Kolejną
atrakcją był hip-hop prezentowany przez
uczniów należących do zespołu STUDIO
RUCHU SK-ART oraz występ dzieci z klasy 1a i 1b, które złożyły życzenia dla kochanych babć i dziadków. Pod koniec zabawy
mogliśmy wysłuchać solowego występu naszej koleżanki z klasy 1b, która zagrała kolędę „Przybieżeli do Betlejem pasterze”. Na
zakończenie spotkania odbyła się scenka
w wykonaniu najmłodszych strażaków
szkoły, którzy jeździli małym wozem strażackim, gasili sztuczny pożar, a także mieli

okazję do zabawy strażackim sprzętem.
Mamy nadzieję, że spotkanie z okazji Dnia
Babci i Dziadka każdemu z gości się podobało, a Babcie i Dziadkowie wrócą do nas
za rok.
Julia Pawłowska, uczennica klasy III gimnazjum
Foto: Bogumiła Czuba

X Konkurs Bohater z Wąsem

Uczniowie szkoły w Kamieniu (Amelia
Brzezoń, Kacper Symula, Bartłomiej Bogusz, Filip Szostak, Maria Smaga i Oliwia
Sawicka) wzięli udział w ogólnopolskim
konkursie na komiks o historii z życia Marszałka pt. „Bohater z Wąsem”, organizowanym przez Muzeum Józefa Piłsudskiego
w Sulejówku.

X Certyfikat Dobrze zaPROJEKTowanej Szkoły

Szkoła Podstawowa w Kamieniu została
uhonorowana tytułem „Dobrze zaPROJEKTowanej Szkoły”. Tytuł ten jest przyznawany przez wydawnictwo Nowa Era,
w ramach programu „Projekt z klasą”, placówkom, które:
- podchodzą do edukacji w sposób nowoczesny,
- są otwarte na uczniowskie inicjatywy,
- tworzą dobre warunki do rozwijania pasji
i wspierania talentów,
- poprzez wspieranie pracy metodą projektu kształtują umiejętności i postawy
niezbędne do funkcjonowania w życiu społecznym (m.in. współpraca, planowanie,
odpowiedzialność),
- są atrakcyjne dla rodziców, którzy poszukują dla swoich dzieci szkoły inspirującej
i twórczej.
Oprac. Aneta Iwanowska

X Obchody Tygodnia Dobrego
Słowa w Internacie ZSRCKU
w Czernichowie

W ramach kampanii walki z mową nienawiści w krakowskich szkołach Internat Pod
Kłosem zorganizował 7 lutego spotkanie na
świetlicy dla swoich wychowanków.
Na początku próbowaliśmy wspólnie zdefiniować pojęcie tolerancji, co wcale nie okazało się tak łatwym zadaniem, jak początkowo mogłoby się wydawać. Ustaliliśmy, że
z jednej strony postawa tolerancji otwiera
nas na spotkanie z Innym, z drugiej jednak,
że nie można przymykać oczu na zachowania godzące w dobro drugiego człowieka,
na które naszego przyzwolenia nigdy być
nie powinno. Następnie podzieliliśmy się
naszymi doświadczeniami nt. tego, gdzie
spotykamy się z mową nienawiści. Stwierdziliśmy także, że można wskazać kilka jej
wyznaczników, takich jak: pogarda, obrażanie, poniżanie, dehumanizowanie. Wspól-

Orka
nie przyznaliśmy, że walkę z językiem wykluczenia powinniśmy zacząć od siebie, bo
jak mówimy, tak też i potem się zachowujemy. A dobry, nastawiony na dialog komunikat, na pewno wróci do nas poprzez
szacunek tej drugiej strony. Warto bowiem
pamiętać, że choć nie zawsze musimy się ze
sobą zgadzać i przyjaźnić, to jednak trudno będzie nam tworzyć wspólnoty małe
i duże bez szacunku do siebie nawzajem.
A kontakt z osobą o innych przekonaniach
czy wyznawanych wartościach zawsze jest
cenny.
Organizatorzy spotkania, wychowawcy
W. Borowczyk, J. Podoba-Molik oraz P.
Żmigrodzki dziękują przybyłym na spotkanie wychowankom, a także wychowawcom
A. Cichoniowi oraz P. Racułt za podzielenie się własnymi doświadczeniami związanymi z tematem dyskusji.
Oprac. Piotr Żmigrodzki

X
„Solidarność. Podaj dalej!” po raz drugi w ZSRCKU
w Czernichowie

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie jest
jedną z 59 szkół w Polsce biorących udział
w międzynarodowym programie „Solidarność. Podaj dalej!”. W naszym kraju program jest realizowany po raz drugi i ZSRCKU w Czernichowie po raz drugi bierze w
nim udział.
W listopadzie odbyło się szkolenie dla pedagogów mających przeprowadzić zajęcia
dla uczniów swojej szkoły. W szkoleniu
tym uczestniczyły nauczycielki ZSRCKU
– Barbara Kajda i Agnieszka Kołodziej.
Pierwszy dzień szkolenia dotyczył analizy
obrazów, a drugi obejmował warsztaty pisarskie.
W pierwszym tygodniu po feriach zimowych zaczął się kolejny etap pracy w programie - przygotowanie merytoryczne
uczniów ZSRCKU do wieńczącego tenże
program działania – pisania tekstów inspirowanych fotografiami artystów z krajów
biorących udział w projekcie.
21 marca, podczas Międzynarodowego
Dnia Walki z Dyskryminacją i Rasizmem,
uczniowie z ZSRCKU w Czernichowie
(podobnie jak młodzi ludzie z Francji,
Hiszpanii i Chorwacji) będą pisać i wysyłać kartki pocztowe do losowo wybranych
nieznajomych, a następnie – oczekiwać na
ich odpowiedź.
Oprac. Barbara Kajda i Agnieszka Kołodziej

X FINAŁ II EDYCJI ZBIÓRKI
DLA PCPR w Krakowie

W styczniu w Internacie ZSRCKU
w Czernichowie odbył się Finał II edycji
Zbiórki dla podopiecznych Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie.
Akcja była prowadzona od jesieni. Zebraliśmy kilkadziesiąt kartonów ubrań dla
dzieci i dorosłych, w tym obuwia zimowego i ważnej odzieży wierzchniej, zabawek
– w tym cały karton książek dla dzieci oraz
gier interakcyjnych dla maluchów. W akcję po raz kolejny bardzo zaangażowali się
wychowankowie internatu, wychowawcy,
pracownicy, a także osoby spoza szkoły.
Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy
za okazaną życzliwość oraz bezinteresowną
pomoc. Serdeczne podziękowania dla koordynatora przekazania wszystkich darów
odpowiednim placówkom – pani Grażyny
Tajs-Zielińskiej.
Oprac. Sylwia Morawiec

X Biała Szkoła w Kościelisku

W styczniu 76 osób ze Szkół Podstawowych w Nowej Wsi Szlacheckiej, Wołowicach oraz Czułówka przebywało po
raz trzynasty na Białej Szkole w Domu
Wczasów Dziecięcych „Pałac Tatrzański”
w Kościelisku. Zajęcia odbywały się według
opracowanego autorskiego planu mgr Doroty Ślósarz.
W trakcie całego pobytu dzieci wspólnie
spędzały czas, bawiąc się, ucząc, rywalizując. W godzinach dopołudniowych uczniowie uczyli się i doskonalili jazdę na nartach
na stoku w Witowie. Zajęcia narciarskie
odbywały się pod czujnym okiem instruktorów narciarstwa. Oprócz tego uczniowie
zapoznawali się z kulturą i roślinnością tego
regionu zwiedzając Multimedialne Muzeum Przyrodnicze, malując witraże i tkając bieżniki z wzorami związanymi z Tatrami, śpiewając kolędy i piosenki góralskie.
Po zajęciach na stoku dzieci relaksowały się
i regenerowały swoje siły w zakopiańskiej
kręgielni i w kinie. Dużą radość sprawiła
uczestnikom obozu wycieczka do Lodowego Labiryntu w Zakopanem oraz na Gubałówkę, gdzie podziwiali iluminacje świetlne. Oprócz warsztatów odbyło się wiele
konkursów i turniejów sportowych, a także
wieczór kolęd. Dyplomy i medale zostały
wręczone podczas uroczystego zakończenia turnusu. Biorąc udział w konkursie na

najczystszy pokój, dzieci uczyły się samodzielności, współdziałania w grupie i zdrowej rywalizacji. Wieczory były wypełnione
grami i zabawami, słuchaniem bajek oraz
zabawą przy muzyce.
Zorganizowanie tego wyjazdu było możliwe dzięki wielu życzliwym ludziom, którzy nas wsparli. Szczególne podziękowania
kieruję do wójta gminy Czernichów, pana
Szymona Łytka za poparcie projektu oraz
ogromną pomoc. Dziękuję również prezesowi Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Czułówek, Pawłowi Bańdo oraz
dyrektorom i Radom Rodziców szkół w
Nowej Wsi Szlacheckiej, Wołowicach oraz
Czułówku. Państwu Justynie i Marcinowi
Fic z Nowej Wsi Szlacheckiej za wsparcie.
A także przewoźnikowi panu Rafałowi
Stroińskiemu za bezpieczny transport,
wychowawcom, paniom: Lucynie Socha Siejce (SP w Nowej Wsi Szlacheckiej) Bogumile Czubie i Katarzynie Zabagło (ZPO
Wołowice), Mirosławie Gębarowskiej (SP
w Czułówku) za miłą atmosferę, serce i czas
podarowany dzieciom.
Organizator:
mgr Dorota Ślósarz
nauczyciel wychowania fizycznego
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Szlacheckiej

X
Wspólne kolędowanie
w Szkole Podstawowej w Czernichowie

Wspólne śpiewanie kolęd jest jednym
z najbardziej jednoczących zwyczajów świątecznych. Dlatego opiekunowie Samorządu Szkolnego, pani Izabela Kotula i pan Janusz Sroka wraz ze swoimi podopiecznymi,
postanowili zorganizować konkurs kolęd
dla społeczności naszej szkoły. Pomysł ten
został serdecznie przyjęty zarówno przez
uczniów, jak i nauczycieli. Członkowie
każdej klasy śpiewali kolędy, które dobrze
znamy i kojarzą się nam z dzieciństwem
i ciepłem domowego ogniska. Świąteczna
atmosfera udzieliła się też widowni, która
chętnie przyłączała się do kolędujących.
W komisji konkursowej zasiadali: przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego
– Aleksandra Pietruszka oraz nauczyciele
pani Małgorzata Pietrzak pan Janusz Sroka, pan Michał Gomułka i ks. Jan Stołowski. Wszystkie grupy konkursowe zostały
nagrodzone oklaskami i słodyczami. Dodatkowo klasa, która uzyskała pierwsze
miejsce otrzymała dzień wolny od kartkówek i odpowiedzi. Jednak dla uczestników
najcenniejsza była satysfakcja z udanego
występu.
Wyniki rywalizacji:
I miejsce – klasa IVb
II miejsce – klasa VIb
III miejsce – Va
IV miejsce – Vb

luty 2019
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XIII Gminny Przegląd Przedstawień Bożonarodzeniowych w Szkole Podstawowej
w Czernichowie

11 stycznia w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Czernichowie odbył
się XIII Gminny Przegląd Przedstawień
Bożonarodzeniowych. Pomysł zorganizowania przeglądu narodził się blisko czternaście lat temu podczas opracowywania
projektu „Rzeczpospolita Internetow@”.
Pierwszy przegląd odbył się w styczniu
2007 roku i jako jedyny miał formę konkursu. Jury wyłoniło wówczas zwycięzców,
były to dzieci z Samorządowego Przedszkola w Czernichowie. Inna była także jego
nazwa, był to Gminny Przegląd Jasełek.
Impreza ta stała się tradycją naszej gminy
i dlatego nikt już nie wyobraża sobie, żeby
takiej atrakcji, dla uczniów oraz nauczycieli, mogło kiedyś zabraknąć.
Podczas tegorocznego przeglądu wystąpiło
siedem grup. Byli to uczniowie szkół podstawowych z Nowej Wsi Szlacheckiej, Rybnej, Przegini Duchownej, Rusocic, Wołowic
i oczywiście z Czernichowa. Nie zabrakło
także naszych najmłodszych kolegów i koleżanek z Akademii Małych Tygrysków w
Rybnej, których występy wzbudziły najwięcej emocji. Uczestników miało być więcej,
jednak z powodu chorób niektórzy uczniowie nie dojechali. Na szczęście piękne występy, utalentowanych aktorów, nieco wy-

do Czernichowa i z powrotem oraz naszej
Szkolnej Spółdzielni Uczniowskiej, która
ufundowała poczęstunek dla wszystkich,
przegląd z pewnością nie byłby tak udany.

nagrodziły nam nieobecność pozostałych.
Całe wydarzenie przebiegało bardzo sprawnie pod czujnym okiem dyrekcji i prowadzących. Przedstawienia odbywały się bez
przeszkód i były naprawdę udane. Aktorzy
bardzo starali się zadowolić publiczność,
co sądząc po rozbawieniu widowni i oklaskach, wyjątkowo im się udało.
Dzięki uprzejmości dyrekcji naszej szkoły, dla każdej placówki biorącej udział
w przeglądzie, była przygotowana pamiątka
oraz dyplom. Natomiast bez pomocy wójta gminy Czernichów, pana Szymona Łytka, który zapewnił uczestnikom transport

Swoją obecnością zaszczycili nas przybyli
goście. Młodych aktorów podziwiali: dyrektor Krakowskiego Banku Spółdzielczego
o/Czernichów, pani Zofia Kamińska, przewodniczący Rady Gminy, pan Zbigniew
Kędzierski, dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Czernichowie, pani Ewa Pajor, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przegini Duchownej, pani Ewelina
Tomska, sołtys Czernichowa, pan Tomasz
Choroszy, pani Renata Woźniak z Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Czernichowie, starszy inspektor Urzędu Gminy, pani Dorota Machaczka, radna gminy Czernichów, pani
Bożena Dudek i pani Dorota Pytko.
Mamy nadzieję, że ta coroczna tradycja
będzie kontynuowana, bo dostarcza rozrywki, ale również ogromnych wzruszeń
wszystkim uczestnikom imprezy.
AP
Foto: archiwum szkoły

Historie podkrakowskie z gminy Czernichów
Stefan Fryc – wybitny piłkarz pochodzący z Nowej Wsi Szlacheckiej
Urodził się w sierpniu 1894 r. w Nowej
Wsi Szlacheckiej jako syn Izydora i Jadwigi z Kozłowskich. Mając 13 lat rozpoczął
sześcioletnią naukę w gimnazjum św. Anny
w Krakowie (dzisiejsze I LO im. B. Nowodworskiego), zaczął też w tym czasie treningi coraz popularniejszej w Krakowie piłki
nożnej. W 1910 r. został zawodnikiem
Cracovii Kraków, w barwach której w 1913
r. zdobył mistrzostwo Galicji.
Nauki Stefana Fryca w gimnazjum św.
Anny oraz udział w kolejnych mistrzostwach Galicji przerwał wybuch I wojny
światowej i wcielenie do armii Austro-Węgier, w której służył do października 1918
r. Walczył na froncie serbskim i włoskim.
1 listopada 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego i jako oficer zaangażował się w wojnę
z Ukraińcami, na którą został skierowany
w lutym 1919 r. oraz w wojnę polsko-bolszewicką w 1920 r., służąc w 6. Pułku
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Artylerii Lekkiej. W tym samym czasie był
słuchaczem krakowskiej Akademii Handlowej i pracował w Banku Kupiectwa Polskiego.Lata 20. XX wieku to najlepszy czas
w karierze piłkarskiej lewego obrońcy Stefana Fryca zwanego „Morycem”. W 1921 r.
zdobył wraz z Cracovią mistrzostwo Polski.
Podkreślmy, że były to pierwsze w historii
Polski dokończone rozgrywki o mistrzostwo naszego kraju, a Cracovia wyprzedziła
w nich Polonię Warszawa oraz Wartę Poznań. Fryc był zawodnikiem krakowskiego
klubu do listopada 1926 r. rozgrywając
w jego barwach 313 spotkań. W latach
1922-1924 ośmiokrotnie reprezentował
Polskę. Znalazł się w jej składzie podczas
meczu ze Szwecją (2:1) w Sztokholmie 28
maja 1922 r. – pierwszego w historii zwycięstwa naszej reprezentacji. Wystąpił również w spotkaniu z Węgrami 26 maja 1924
r., przegranym niestety 0:5. Rozgrywano
go w ramach Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Był to debiut biało-czerwonych na wielkiej światowej imprezie.

Stefana Fryca określano mianem <<”kosyniera” dybiącego na kości przeciwników>>.
W 1932 r. pochodzący z Nowej Wsi Szlacheckiej zawodnik otrzymał Złotą Odznakę Jubileuszową Cracovii.
Wybuch II wojny światowej spowodował,
że nasz bohater ponownie włożył mundur.
Wiemy, że wziął udział w wojnie obronnej
Polski 1939 r. w stopniu porucznika rezerwy artylerii, ale szczegóły jego ówczesnej
służby nie są niestety znane. W okupacyjnej rzeczywistości Fryc przebywał w Warszawie angażując się w działalność Armii
Krajowej. Nie wiadomo, gdzie i kiedy zakończył swoje życie, ani gdzie jest pochowany. Spotkałem się z dwiema wersjami
opowieści na ten temat. Pierwsza z nich
mówi, że prawdopodobnie w listopadzie
1943 r. został aresztowany przez gestapo
i skazany na śmierć przez sąd doraźny Policji Bezpieczeństwa. Wyrok miano wykonać
przez rozstrzelanie. Można znaleźć również
informacje, że zginął później – w trakcie
Powstania Warszawskiego.
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Stefan Fryc był jednym z najbardziej znanych polskich piłkarzy w latach 20. XX
wieku. Pamiętajmy, że był naszym krajanem. O Stefanie Frycu opowiadałem na
wystawie „Sport w Krakowie”, którą przygotowałem wspólnie z kolegą muzealnym,
Piotrem Figielą. Ekspozycja była prezentowana w Galerii Krakowskiej w październiku 2018 r.

II wydanie przewodnika po Krakowie dla niepełnosprawnych

Piotr Kapusta, starszy asystent muzealny w nowohuckim oddziale Muzeum Historycznego Miasta
Krakowa

Piotr Kapusta

We wrześniu 2016 r. w „Orce” pojawiła się informacja o „Przewodniku po Krakowie dla
niepełnosprawnego turysty” mojego autorstwa. Niedawno pojawiło się drugie wydanie
tej pracy. Zostało ono zaktualizowane i poszerzone o opis starej części Nowej Huty.
Obecna wersja przewodnika ma 167 stron. Została przetłumaczona na języki: angielski,
francuski i rosyjski. Książka jest bezpłatna i można o nią pytać w punktach informacji
turystycznej oraz w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa (ul.
Stachowicza 18, pokój 6 i 7).

Szanowni Państwo
W związku z bardzo złą jakością powietrza w sezonie zimowym,
spowodowaną ogromną emisją zanieczyszczeń z domowych palenisk na węgiel i drewno, od 1 lipca 2017 roku na terenie województwa małopolskiego obowiązuje uchwała antysmogowa.
Wszyscy mieszkańcy Małopolski są zobowiązani do stosowania
postanowień uchwały:
aNowe kotły instalowane w nowych budynkach lub remontowanych kotłowniach muszą spełniać odpowiednie parametry.
Od 1 lipca 2017 roku w Małopolsce nie można eksploatować
nowego kotła na węgiel lub drewno lub kominka na drewno
o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnym rozporządzeniu w sprawie ekoprojektu (emisja pyłu do 40 mg/m3).
Parametry te należy potwierdzić odpowiednią dokumentacją podczas kontroli. Za niedostosowanie się do przepisów wynikających
z uchwały antysmogowej grozi mandat do 500 zł. Gdy sytuacja
będzie się powtarzać sprawa może zostać skierowana do sądu kara może wynieść nawet 5 000 zł!
aWszystkie stare kotły tzw. „kopciuchy” powinny zostać wymienione do końca 2022 r.
Od 1 stycznia 2023 roku nie można użytkować bezklasowych
kotłów na węgiel i drewno, czyli tzw. kopciuchów. Należy je wymienić na kocioł gazowy, przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, pompę ciepła, kocioł olejowy lub kocioł na paliwo stałe
spełniający wymogi ekoprojektu. Od 1 stycznia 2023 wszystkie
kominki muszą:
spełniać
wymagania
ekoprojektu
lub
- ich sprawność cieplna powinna wynosić co najmniej 80% lub
- być wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu (emisja pyłu do 40
mg/m3). Parametry te należy potwierdzić odpowiednią dokumentacją podczas kontroli.
aCałkowity zakaz użytkowania kotłów klasy 3 i 4 od 2027
roku.
Do końca 2026 roku należy wymienić kotły, które spełniają podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4
według normy PN-EN 303-5:2012.
aZakaz stosowania węgla i drewn a o określonych parametrach.
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Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje zakaz
stosowania mułów i flotokoncentratów. Jest to odpad węglowy
o bardzo drobnej frakcji zawierający duże ilości wilgoci, siarki, popiołu i innych zanieczyszczeń, które podczas spalania emitowane
są do atmosfery. Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej
20%. Drewno przed spaleniem powinno być sezonowane. Suche
drewno charakteryzuje się znacznie wyższą kalorycznością i niższą
emisją zanieczyszczeń niż drewno wilgotne.
POMOC FINANSOWA
Na wymianę kotłów można otrzymać dofinansowanie. W niektórych miejscowościach działają gminne programy wymiany kotłów i pieców. Od września 2018 można też składać wnioski do
programu Czyste Powietrze. Oferowane są dotacje i pożyczki do
wymiany kotłów i pieców na paliwa stałe, montażu odnawialnych
źródeł energii oraz termomodernizacji budynków jed-norodzinnych (ocieplenie ścian, stropów, wymiana okien i drzwi). Dotacja
może wynieść nawet 90% kosztów kwalifikowanych (od 7 000 zł
do 53 000 zł)!
WAŻNE!
Wnioski można składać:
- Programy gminne - w Urzędzie Gminy
- Programu Czyste Powietrze – internetowo lub w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Więcej informacji na temat programów dotacyjnych możesz uzyskać w Urzędzie Gminy oraz na stronie: powietrze.malopolska.pl/
dofinansowanie

Nie zwlekaj! Skorzystaj z dotacji!
Wymień swój stary kocioł!
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Tomasz Urynowicz

Uchwała nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017
r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw https://
bip.malopolska.pl/umwm,a,1283900,uchwala-nr-xxxii45217-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-23-styczna-2017-r-w-sprawie-wprowadze.html
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