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Czernichów 2018: miasteczko namiotowe kadetów Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie

N

a trzy dni, od 16 do 18 kwietnia,
w Czernichowie w międzywalu
Wisły wyrosło w pełni samowystarczalne, całkiem spore miasteczko namiotowe,
w którym stacjonowali kadeci Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, zjechało też sporo ciężkiego sprzętu
ratowniczo-gaśniczego.
Na terenie naszej gminy odbywały się ćwiczenia Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego pod
kryptonimem „Czernichów 2018”.
Przez trzy dni kadeci wraz z kadrą dowódczą
ćwiczyli następujące epizody: działania poszukiwawczo-ratownicze na terenach leśnych,
dostarczanie wody na duże odległości, pożar
lasu, ewakuacja poszkodowanych z akwenów
wodnych, budowa/wzmacnianie wałów. Ćwiczenia obserwowali komendant Szkoły Aspirantów st. bryg. Krzysztof Kociołek, zastępca
komendanta kpt. Marek Chwała oraz wójt
Szymon Łytek.
Przez dwa dni w ćwiczeniach „Czernichów
2018” uczestniczyli także strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych naszej gminy. OSP
Czernichów w sile 6. druhów, ćwiczyła z kadetami epizod „ewakuacja poszkodowanych
z akwenów wodnych”, podejmowała działania na Wiśle oraz przeprowadziła epizod „pożar lasu”, który specjalnie dla nich opracowali
Oficerowie Szkoły Aspirantów w Krakowie.

Działania te odbyły się w kompleksie leśnym
w Czernichowie. Ogólnie w ćwiczeniach
wzięło udział 47 ratowników OSP z Czernichowa, Czułówka, Nowej Wsi Szlacheckiej,
Przegini Duchownej, Zagacia, Wołowic,
Kłokoczyna, Rybnej i Dąbrowy Szlacheckiej,
a także policjanci z Posterunku Policji
w Czernichowie. Całością akcji dowodzili
oficerowie Szkoły Aspirantów w Krakowie.
Dzięki tym ćwiczeniom nasi strażacy nabyli
nowe doświadczenia związane z działaniami
na Wiśle i z prowadzeniem akcji gaśniczych
w kompleksach leśnych.
Komendant szkoły wraz z wójtem zaprosili na
poligon dziecięcą drużynę pożarniczą „Ogniki” oraz młodzieżową drużynę pożarniczą
z Czernichowa. Podczas tego spotkania dzieci
zadawały pytania na temat sprzętu strażac-

kiego i zagrożenia powodziowego w gminie
Czernichów.
Krzysztof Sury
Zdjęcia: archiwum UG

Czysta gmina Czernichów

- U nas sprzątają dziś mieszkańcy Kamienia
i osoby przyjazne Kamieniowi - mówiła sołtys
Joanna Paszcza. - Znaleźliśmy w tym pięknym lesie resztki jedzenia, pizzę, reklamówkę pełną śmieci zawieszoną na drzewie, słoik
z ogórkami...
W Czernichowie także zgromadzono wiele
worków wypełnionych śmieciami. Aktywnie
sprzątali sołtys Tomasz Choroszy, radne Czer-
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Zdjęcie: Małgorzata Krajewska

W sobotni ranek 21 kwietnia,
mieszkańcy wielu miejscowości gminy Czernichów wyruszyli w teren, by w ramach
akcji „Czysta gmina Czernichów - krok do czystej Europy”
zbierać śmieci zalegające na
drogach, w przydrożnych rowach, okolicznych lasach i w
sąsiedztwie domów.

Sprzątanie w Kamieniu przyniosło oczekiwany efekt

nichowa Bożena Dudek i Katarzyna Zabagło
i mieszkańcy.
Bardzo udaną akcję przeprowadzono w Rybnej. Tu w sprzątanie włączyli się członkowie

LKS Sokół, OSP Rybna, zuchy i harcerze
z IV Szczepu Nadwiślanie, uczniowie, Stowarzyszenie „Wokół Rybnej”, sołtys Barbara
Łącka i mieszkańcy.
mk

Orka
Rekrutacja do projektu „Małopolski e-Senior”

Ruszyła rekrutacja do projektu „Małopolski e-Senior”. Projekt jest realizowany przez Fundację Instytut
Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe
kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.
W rekrutacji do projektu może wziąć udział każda osoba, która spełnia następujące kryteria dostępu:
- ukończenie 65 lat;
- zamieszkanie na terenie gminy biorącej udział w projekcie.
Gmina Czernichów przystąpiła do projektu. W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane będą do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych. Osoba rekrutująca się do projektu weźmie udział w teście diagnostycznym określającym poziom kompetencji
cyfrowych, co pozwoli dostosować poziom szkolenia do umiejętności uczestnika projektu.
Wśród głównych korzyści płynących z udziału w projekcie:
- udział seniorów w bezpłatnych szkoleniach (15 spotkań szkoleniowych oraz 3 spotkania animacyjne)
obejmujących naukę korzystania z nowych technologii komputera, tabletu, Internetu;
- zakup i nieodpłatne przekazanie na własność wszystkim uczestnikom szkoleń tabletów;
- realizację szkoleń na terenie gminy przez miejscowych trenerów.
Więcej informacji na stronie: imi.org.pl
materiały prasowe

Ignacy i Józef na początek

Rozpoczęła się realizacja
szczególnej akcji prowadzonej
przez gminę Czernichów: 100
dębów na 100 - lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

tarzyna Zabagło i Bożena Dudek posadzili
dąb na Pasiece.
Do 11 listopada 2018 roku na terenie naszej gminy zostanie posadzonych 100 dębów.
mk

Plakat zaprojektowany został przez uczniów ze
Szkoły Podstawowej w Rybnej

20 kwietnia, na terenie Szkoły Podstawowej
w Rusocicach posadzone zostały dwa dęby.
Nadano im imiona Ignacy i Józef. W akcji sadzenia dębów wzięli udział uczniowie
szkoły, nauczyciele, dyrektor Ewa Chodźko
oraz ekodoradca Agnieszka Smaga.
21 kwietnia, w ramach akcji sprzątania
swoich miejscowości „Czysta gmina Czernichów - krok do czystej Europy”, do której zaproszeni zostali mieszkańcy gminy,
posadzono kolejne drzewka. W Czernichowie sołtys Tomasz Choroszy oraz radne Ka-

kwiecień 2018
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XLV sesja Rady Gminy Czernichów
odbyła się 26 marca
Przyjęcie uchwał związanych
z organizacją wyborów samorządowych czy programem
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie, a także prezentacja
dotycząca stanu bezpieczeństwa i pracy policji były między innymi przedmiotem marcowej sesji.

P

odczas XLV sesji przyjęto następujące sprawozdania za rok 2017:
- z pracy komisji stałych Rady Gmi-

ny;
- z realizacji programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w
gminie Czernichów, którego realizatorem
jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czernichowie oraz placówki oświatowe,
do których uczęszczają dzieci i młodzież
z terenu naszej gminy;
- z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny;
- z realizacji programu współpracy gminy
z organizacjami pozarządowymi;
- z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
programu przeciwdziałania narkomanii.
W sesji wzięli udział także komendant
Komisariatu Policji w Krzeszowicach, komisarz Jacek Rosół i kierownik Posterunku
w Czernichowie, aspirant sztabowy Sebastian Kłeczek. Komendant przedstawił
informację o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Czernichów
w ubiegłym roku. Szczegóły na stronie
obok.
Następnie przyjęto uchwały w sprawie:
- podziału gminy Czernichów na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
oraz liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu. Pozostawiono dotychczasowy podział gminy na okręgi wyborcze z nieznaczną korektą w miejscowościach Czernichów,
Kamień i Rybna wynikającą z konieczności
opisania na nowo granic okręgów po wprowadzeniu nazw ulic;
- podziału gminy Czernichów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych. Pozostawiono dotychczasowy
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podział gminy na 12 obwodów głosowania – po jednym w każdej z miejscowości
wchodzących w skład gminy;
- przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla
Gminy Czernichów na lata 2018-2028.
Jednym z zadań własnych gminy jest opracowanie i realizacja gminnego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar takiej przemocy;
- określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy
Czernichów. Ustawa o ochronie zwierząt
zobowiązuje radę gminy do określania
w drodze uchwały, corocznie do dnia 31
marca, programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, a także określa precyzyjnie
zakres zagadnień wymagających uregulowania w programie. Przyjęcie programu
pozwoli na stopniowe zmniejszanie populacji bezdomnych psów i kotów, polepszanie warunków życia bezdomnych zwierząt, zapewni zwierzętom, które ucierpią
w wyniku zdarzeń drogowych niezwłoczną
pomoc lekarza weterynarii, a zwierzętom
gospodarskim, które z różnych przyczyn
utracą swoje dotychczasowe schronienie,
zapewni bezpieczne warunki utrzymania;
- wyrażenia zgody na oddanie w najem
lokali użytkowych w Rusocicach i Czernichowie oraz powierzchni dachowej w Rusocicach. To zgoda na przedłużenie dotychczasowych umów na kolejne pięć lat;
- przekazania Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
środków finansowych. Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
wykonuje obowiązkowe przeglądy 28 aparatów oddechowych będących w dyspozycji
OSP Gminy Czernichów;
Nie przyjęto uchwały w sprawie podjęcia
działań w celu zapewnienia optymalizacji
kosztów transportu realizowanego przez
samochody będące własnością gminy Czernichów we władaniu gminnych jednostek
organizacyjnych. Uchwałę przedłożyła
Komisja Administracyjno-Statutowa. Uza-

sadnieniem były pojawiające się sygnały
o możliwości wykorzystywania pojazdów
stanowiących własność gminy do celów
prywatnych. Dotyczyć miało to w szczególności okresu po godzinach pracy oraz w dni
wolne od pracy. Wniosek został zaopiniowany przez radcę prawnego jako niezgodny
z przepisami i nie uzyskał większości głosów radnych.
Ponadto podczas sesji radni zadawali pytania związane między innymi z oczekiwanymi przez mieszkańców remontami dróg,
intensywną wycinką drzew w lesie w Czernichowie czy planem rozbudowy oczyszczalni ścieków w Przegini Duchownej.
mk

Postępowanie umorzone

Prokurator Rejonowy w Krakowie –
Krowodrzy wobec braku znamion czynu zabronionego umorzył postępowanie w sprawie poświadczenia nieprawdy
przez radne Bożenę Dudek i Katarzynę
Zabagło w związku z listą obecności na
posiedzeniu komisji w lipcu 2017 roku.
Postanowienie jest prawomocne.

Więcej pieniędzy na drogi

19 marca br. Rada Ministrów przyjęła
Rządowy Program na rzecz Rozwoju
oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury
Drogowej. Oznacza to dodatkową pulę
środków na modernizację dróg lokalnych – gmina Czernichów zamierza wystąpić o te środki.

Modernizacja stacji uzdatniania
wody
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zaakceptowano wniosek
o dofinansowanie projektu modernizacji stacji uzdatniania wody w Rusocicach, co pozwoli podwoić docelową
wielkość produkcji (z 24 m3 do 48 m3/
godz.) i zaspokoi zapotrzebowanie na
wodę w tej części gminy. Gmina otrzyma 50% dofinasowania, wartość projektu wynosi 2 mln złotych.

Orka

Bezpiecznie w naszej gminie
Podczas marcowej sesji
Rady Gminy Czernichów
komendant Komisariatu
Policji w Krzeszowicach, komisarz Jacek Rosół przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa na terenie naszej
gminy i podsumował pracę
policjantów z komisariatu w
Krzeszowicach w roku 2017.

N

a terenie działania Komisariatu Policji w Krzeszowicach
w 2017 roku zostały zgłoszone
334 przestępstwa, przy 341 takich zdarzeniach zgłoszonych w roku 2016. Wykrywalność ogólna za 2017 rok wyniosła
84,24%, co w porównaniu do okresu
poprzedniego daje wzrost o 14,31%. Wykrywalność kryminalna za 2017 rok jest
na poziomie 84,22%, co oznacza znaczny
wzrost wykrywalności o 17,65% w porównaniu do roku 2016. Również w wykrywalności siedmiu podstawowych kategorii przestępstw, a więc tych szczególnie
uciążliwych społecznie (kradzież, kradzież
z włamaniem, kradzież pojazdu, uszczerbek
na zdrowiu, bójka i pobicie, uszkodzenia
mienia oraz przestępstwa rozbójnicze) Komisariat Policji w Krzeszowicach zanotował wzrost o 14,51% w stosunku do roku
2016. Wszystkie osiągnięte wyniki wykrywalności są najwyższe w powiecie krakowskim.
Na terenie gminy Czernichów w 2017
roku odnotowano wszczęcie 106 postępowań przygotowawczych, czyli o 31 więcej
w porównaniu do 2016 roku.
W roku 2017 w Komisariacie Policji
w Krzeszowicach przeprowadzono 16 postępowań o przestępstwa określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. W 11
przypadkach zakończono postępowania te
skierowaniem aktu oskarżenia, 3 postępowania zostały umorzone przez prokuraturę
w trybie art. 62A UoPN (posiadanie niewielkiej ilości na własny użytek), 1 postępowanie zostało zawieszone, natomiast 1
postępowanie jest obecnie w toku. Zlikwidowano uprawę marihuany w Czernichowie ukrytą w polu kukurydzy. Sprawcami
nie były osoby miejscowe.
Na terenie gminy Czernichów za wykroczenia kierowania pojazdami będąc w stanie po użyciu alkoholu ukarano 17 osób,

natomiast wobec 9 osób zostały skierowane
akty oskarżenia za popełnienie przestępstwa. W każdym z przypadków kierowania pojazdami mechanicznymi orzeczone
zostały zakazy kierowania pojazdami. Na
terenie gminy Czernichów w 2017 r. odnotowano 15 wypadków, 70 kolizji, 16 osób
rannych, nie było ofiar śmiertelnych.
W ramach profilaktyki wśród dzieci
i młodzieży w 2017 roku funkcjonariusze
z Komisariatu Policji w Krzeszowicach
przeprowadzili szereg prelekcji i spotkań
o różnorodnej tematyce bezpieczeństwa.

w gminie jest bardzo dobrze postrzegane
przez jej mieszkańców, a przyczynia się do
tego wkład samorządu na czele z wójtem
gminy, a także pozostałych instytucji, które cały czas chętnie angażują się w różnego
rodzaju akcje i działania prowadzone przez
policję. Na wyróżnienie zasługują jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
gminy.

Radni podczas spotkania z policjantami zgłosili tematy, które dla
nich i mieszkańców są problematyczne: parkowanie na chodnikach, prędkość na drodze wojewódzkiej 780, zapotrzebowanie
na monitoring wiat przystankowych. Policjanci zobowiązali się
przeanalizować te problemy.

Aplikacja „Moja Komenda” ułatwia kontakt z policją i dzielnicowymi, mieszkańcy
w łatwy i dogodny dla nich sposób mogą
nawiązać kontakt ze swoim dzielnicowym.
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
w Polsce (KMZB) stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy społeczeństwem, a policją. Policja na bieżąco jest
informowana o zagrożeniach występujących na danym terenie, co niezwłocznie
weryfikuje i podejmuje dalsze czynności,
w zależności od skali danego zjawiska.

- Należy zwrócić uwagę na wzrost efektywności pracy policji – powiedział komendant Jacek Rosół. - Należy zaznaczyć,
że dzięki przeprowadzonym spotkaniom
ze społecznością lokalną podczas debat
społecznych, na których poruszana była
problematyka najbardziej uciążliwych zagadnień dla mieszkańców z terenu gminy
Czernichów, została zwiększona ilość dyżurów na posterunku policji pełnionych
nie tylko przez dzielnicowych, ale również
przez policjanta pionu kryminalnego oraz
Zespołu do spraw Wykroczeń i Prewencji.
Ponadto podczas weekendów w godzinach
wieczorowo - nocnych dołożone zostały patrole funkcjonariuszy policji, które pełniły
służbę na terenie gminy. Bezpieczeństwo

Oprac. na podstawie prezentacji policji

Komisariat Policji w Krzeszowicach swoim
zasięgiem działania obejmuje trzy gminy:
Krzeszowice, Jerzmanowice – Przeginia
i Czernichów.
Komendant Komisariatu Policji w Krzeszowicach - kom. Jacek Rosół
Zastępca komendanta Komisariatu Policji
w Krzeszowicach - asp. sztab. Paweł Kawala
Kierownik Posterunku Policji w Czernichowie – asp. sztab. Sebastian Kłeczek
Posterunek Policji w Czernichowie, w którym dyżurują dzielnicowi czynny jest:
Poniedziałek - 16:00-19:00
Wtorek - 09:00 – 12:00
Środa - 16:00 – 19:00
Piątek - 17:00 – 19:00 (dyżur telefoniczny)

Teren gminy Czernichów obsługiwany jest przez niżej wymienionych dzielnicowych:
Rejon
Nr 10

Czernichów, Zagacie, Dąbrowa Szlachecka, Wołowice
e-mail:
dzielnicowy.czernichow10@kpp-krakow.policja.gov.pl

Rejon
Nr 11

Rybna, Nowa Wieś Szlachecka, Czułówek, Przeginia
Duchowna
e-mail:

Rejon
Nr 12

Przeginia Narodowa, Rusocice, Kłokoczyn, Kamień
e-mail:

dzielnicowy.czernichow11@kpp-krakow.policja.gov.pl

dzielnicowy.czernichow12@kpp-krakow.policja.gov.pl

mł.asp.
Rafał Czart
Tel. kom.:
608548447
asp.
Sławomir Panek
Tel. kom.:
608560371
st.asp.
Adrian Sapiechowski
Tel. kom.:
608560566
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Grupa Seniorów na Małopolskim Forum Srebrnej Gospodarki
Grupa 45. seniorów z gminy
Czernichów uczestniczyła 9
kwietnia w VI Małopolskim
Forum Srebrnej Gospodarki
w Krakowie odbywającym się
w hotelu Best Western Premier.

W

yjazd na Forum został zorganizowany przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Czernichowie w ramach współpracy z Jurajską
Izbą Gospodarczą w Zabierzowie. Gości
powitał prezes Jurajskiej Izby Gospodarczej
Krzysztof Firlit oraz wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak.
W czasie Forum wystąpili również: dyrek-

tor Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego,
dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, główny orzecznik Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, prezes Kraków
Airport, przedstawiciel Departamentu
Zarządzania Programami Operacyjnymi,
przedstawiciel Stowarzyszenia MANKO,
pełnomocnik ds. aktywizacji seniorów,
przedstawiciel Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A.
Poruszonych zostało wiele tematów związanych z aktualnymi potrzebami osób
starszych, jak również zostało omówionych
wiele problemów, z jakimi borykają się oni
w codziennym życiu. Zaprezentowane zostały przez wybranych pracodawców dobre
praktyki w zakresie Srebrnej Gospodarki.
Seniorzy uzyskali informacje zarówno na
temat wydłużenia aktywności zawodowej,

jak sposobów zagospodarowania czasu wolnego. Podkreślono, jak bardzo istotny jest
wpływ aktywnego trybu życia na zachowanie sprawności fizycznej oraz aktywności
społecznej. Zwracano uwagę na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz
potrzebę zrzeszania się w ramach swojej
grupy wiekowej, aby umocnić swoją pozycję w społeczności lokalnej i stworzyć nowe
możliwości do działania. Po zakończeniu
części oficjalnej w kuluarach odbywały się
rozmowy dotyczące tematyki Srebrnej Gospodarki.
Spotkanie uświetniły występy seniorów
z Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów oraz seniorów z gmin Miechów
i Liszki.
gops

Infolinia w sprawach koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie od dnia 3 kwietnia 2018 r. wprowadził nową politykę informacyjną w zakresie świadczeń
rodzinnych i wychowawczych podlegających koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Informacje o stanie sprawy o ustalenie koordynacji można uzyskać za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie
https://app.malopolska.uw.gov.pl/forms/Form/Wp Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
Uruchomiona została również specjalna infolinia dla wnioskodawców pod nr. 12 430 29 73. Po podaniu numeru pesel można uzyskać
informacje o dacie wpływu wniosku oraz statusie sprawy. Infolinia umożliwia uzyskanie informacji mieszkańcom całej Małopolski.
W razie potrzeby osobistego kontaktu wnioskodawcy przyjmowani są w poniedziałek w godz. 14.00-17.00 oraz od wtorku do piątku
w godz.8.00-11.00 w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, która znajduje się w Krakowie przy ul. Lea 112.
gops

USZCZELNIENIE SYSTEMÓW ŚWIADCZEŃ NA RZECZ RODZINY
W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace zmierzające do
uszczelnienia systemów świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego
oraz świadczeń wychowawczych w ramach
programu „Rodzina 500+” polegające na
uruchomieniu i udostępnieniu organom
realizującym te świadczenia nowych usług
elektronicznych umożliwiających weryfikację danych mających wpływ na prawo do
świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu
alimentacyjnego lub świadczeń wychowawczych.
Już od początku maja 2018 r. pracownicy
GOPS, który w naszej gminie realizuje wypłaty tych świadczeń, będą mieli możliwość
uzyskania informacji z Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych o zmianach dotyczących płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne.
W ramach tej usługi otrzymają informacje o
osobach, w przypadku których w okresie od
1 października 2017 r. miała miejsce zmiana
płatnika składki na ubezpieczenie zdrowotne
lub pojawił się płatnik składek. Informacje
te mają służyć ustaleniu, czy w przypadku
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świadczeń uzależnionych od kryterium dochodowego miały miejsce przypadki niezgłoszenia uzyskania dochodu i w konsekwencji
weryfikacji prawa do przyznanych świadczeń.
W MRPiPS prowadzone są prace nad wdrożeniem kolejnych usług elektronicznych pozyskiwania/weryfikacji danych dotyczących
weryfikacji nauki w szkole oraz nauki w
szkole wyższej. Systemy te pozwolą na weryfikację uprawnień do świadczeń finansowych
uzależnionych od uczęszczania do szkoły lub
szkoły wyższej oraz uprawnień związanych
z posiadaniem Karty Dużej Rodziny.
Stwierdzenie nienależnie pobranego świadczenia skutkować będzie obowiązkiem jego
zwrotu. Aby tego uniknąć należy pamiętać o obowiązku zgłoszenia każdej sytuacji,
w której zarówno osoba wnioskująca o przyznanie świadczenia, jak również członkowie
jej rodziny wymienieni we wniosku – uzyskają jakikolwiek dochód, w szczególności
w związku z:
• zakończeniem urlopu wychowawczego;
• uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla
bezrobotnych;

• uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej;
• uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub
świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub
renty socjalnej;
• rozpoczęciem pozarolniczej działalności
gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu
art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej;
• uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
• uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego;
• uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego,
o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;
•uzyskaniem stypendium doktoranckiego
określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.
gops

Orka
KARTA DUŻEJ RODZINY A DOFINANSOWANIE
ZAKUPU KOTŁA GAZOWEGO
Jak informuje Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zostało partnerem Karty
Dużej Rodziny. Dzięki temu rodziny wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny będą mogły liczyć na dofinansowanie na zakup
kotła gazowego.
Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w Biurach Obsługi Klienta PGNiG Obrót Detaliczny – od dnia 2 maja 2018 r.
Z dofinansowania będzie mogło skorzystać 11 tys. gospodarstw domowych. 10 tys. z nich może liczyć na wsparcie w wysokości
1 000 zł. Większe dofinansowanie PGNiG przewidział dla 1 tys. posiadaczy Karty Dużej Rodziny, którzy mogą otrzymać wsparcie
do 3 000 zł.
Zainteresowani będą musieli zlikwidować dotychczasowe źródło ciepła na paliwo stałe, jak również zakupić i zainstalować jako źródło ogrzewania kocioł kondensacyjny zasilany paliwem gazowym. Przy obsłudze wniosków nie obowiązuje rejonizacja, dlatego też
informacje na temat dofinansowania można uzyskać w każdym Biurze Obsługi Klienta PGNiG w Krakowie. Na stronie internetowej
http://pgnig.pl/ znajdują się szczegółowe informacje na temat dofinansowania.
gops

Jak się mieszka
pod nowym adresem?
Rondo Solidarności, Plac
Wolnica, ulica Parkowa…
W gminie Czernichów już
w kilku miejscowościach nadano nazwy ulicom. Co na to
mieszkańcy?

W

prowadzono nazwy ulic w Czernichowie, Rybnej, Kamieniu,
aktualnie w Czułówku mieszkańcom rozdawane są tabliczki z nowym
numerem porządkowym domu i nazwą ulicy.
Na kolejne miejscowości także przyjdzie czas.
Pomysł z początku zwykle ma przeciwników,
mieszkańcy przyzwyczajeni są do starego porządku. Jednak, jak się okazuje, nowy adres
to nowy porządek i z czasem mieszkańcom
zaczyna się podobać.
Propozycje nazw ulic przedstawione zostają
radzie gminy przez samorząd wiejski, a następnie opracowane i weryfikowane przez
urząd gminy. W sprawie wprowadzenia nazw
ulic przeprowadzane są konsultacje społeczne,
mieszkańcy wnoszą w określonym terminie
na piśmie lub w formie elektronicznej opinie
i uwagi oraz propozycje zmian do przedstawionego opracowania nazw ulic dla miejscowości. Informacje na temat takich konsultacji zamieszczone są na tablicach ogłoszeń,
w siedzibie Urzędu Gminy w Czernichowie
oraz na stronie internetowej gminy Czernichów. Po przeanalizowaniu wszystkich uwag
zostaje przygotowany projekt uchwały wraz z
mapą. Podjęcie uchwały nadającej nazwy ulic
w miejscowości pozwala na wprowadzenie
właściwej numeracji nieruchomości istniejących oraz nowo powstających. Nadanie nazwy ulicom wiąże się z przenumerowaniem

istniejących budynków oraz wydatkiem finansowym z budżetu gminy na oznakowanie
ulicy.
Rybna:
Radny Józef Suchanik: - Większość mieszkańców przyzwyczaiła się już do nazw ulic. Nowi
mieszkańcy w Dolnej Rybnej są zadowoleni,
większość z nich przeprowadziła się z miasta
i uznali to za naturalne. Nawet przeciwnicy
nazywania ulic już nie zgłaszają uwag. Teraz
w większości miejscowości wprowadzane są
ulice, jest taki trend i zapotrzebowanie. Osiedla się dużo nowych ludzi i miejscowość się
rozrasta, każdemu jest z nazwami ulic wygodniej i łatwiej jest się odnaleźć. Wygodniej jest
także dla kurierów.
Czernichów:
- Jesteśmy zadowoleni z nazw ulic w Czernichowie i z nazwy naszej ulicy – mówi mieszkanka Czernichowa. - Sami zaproponowaliśmy nazwę, wcześniej wybraliśmy ją z kilku
propozycji we własnym gronie. Nazwanie ulic
podnosi rangę naszego miejsca zamieszkania.
W naszej okolicy mieszka sporo osób, które
przeprowadziły się z Krakowa, więc dla nich
nazwy ulic są czymś zupełnie naturalnym.
Nie musimy wymieniać dowodu osobistego,
bo teraz nie ma w nim adresu. Nie ponosiliśmy żadnych kosztów.
Kamień:
Sołtys Joanna Paszcza: - W Kamieniu mamy
40 ulic, Plac Wolnica i Skwer 3 Czerwca,
jego nazwa związana jest z datą lokacji naszej miejscowości w 1319 roku. Mieszkańcy, początkowo podchodzili do tematu z
dystansem, teraz są z tego zadowoleni. Przekonywaliśmy, że nie są to nasze wewnętrzne pomysły. Poza tym jest to bardzo ważne
ze względów bezpieczeństwa dla karetek czy

choćby też dla kurierów. Nazwanie ulic i numeracja domów wprowadza ład, szczególnie
w sytuacji, gdy np. na działce stoi stary dom
o niskim numerze i obok buduje się nowy
dom z numerem trzycyfrowym. Mieszkańcy
nie muszą się obawiać, że wymiana dokumentów pochłonie dużo czasu czy będzie
kosztowna. Nie musimy wymieniać dowodu
osobistego ani nawet prawa jazdy. Możemy
jeździć na podstawie zaświadczenia, które
otrzymujemy z gminy, bo zmiana adresu jest
zmianą administracyjną, a nie naszą prywatną. Tabliczki finansowane są przez urząd gminy, a dodatkowa, jeśli chcemy taką zamówić,
kosztuje 12 zł.
Jako sołtys miałabym jeszcze tylko prośbę
o postawienie w miejscowości tablicy z mapą.
To bardzo ważne i tego nam brakuje.
Czułówek:
- Wypowiem się we własnym imieniu – mówi
mieszkaniec Czułówka. – Jestem bardzo zadowolony. Nie chodzi tylko o nazwę ulicy,
ale o numerację, parzyste z jednej strony,
nieparzyste z drugiej, to wprowadza porządek. Początkowo mieliśmy małe problemy
z wybraniem nazw, ale ostatecznie udało się
wypracować kompromis.
mk

Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)
„podejmowanie uchwał w sprawach herbu
gminy, nazw ulic i placów będących drogami
publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w
rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
460, z późn. zm.), a także wznoszenia pomników;” należy do kompetencji Rady Gminy.

kwiecień 2018
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Modernizacje sieci wodociągowej w gminie Czernichów

W

WYKRES NR 1

gminie Czernichów łączna długość sieci wodociągowej wynosi około 140 km. Ostatnie lata
to szybki rozwój budownictwa mieszkaniowego, ale także tego związanego z działalnością gospodarczą na terenie naszej gminy. W roku 2007 mieliśmy niecałe 3500
odbiorców wody, podczas gdy w 2017 już
prawie 4400. Poniżej zamieszczamy wykres
obrazujący trend wzrostowy na przestrzeni
ostatnich dziesięciu lat.

WYKRES NR 2

Oczywiście w ślad za zwiększaniem ilości
przyłączy rośnie zapotrzebowanie na wodę,
co obrazuje kolejny wykres. Obecnie potrzeba prawie 115 tysięcy kubików wody
więcej niż dziesięć lat temu, aby zaspokoić
potrzeby mieszkańców naszej gminy.

WYKRES NR 3

Z uwagi na powyższe potrzeba stale zwiększać produkcję wody. Obecnie system zaopatrzenia w wodę na terenie naszej gminy
oparty jest na jedenastu studniach głębinowych, dwóch stacjach uzdatniania wody
oraz wodzie zakupywanej z zewnątrz dla
miejscowości, które z powodu uwarunkowań hydrogeologicznych własnych ujęć
nie posiadają. Obecnie około 70% wody
dostarczanej do odbiorców to własna produkcja. Pomimo wzrostu zapotrzebowania
na wodę Zakładowi Gospodarki Komunalnej udało się ograniczyć w ciągu ostatnich
miesięcy zakupy wody z zewnątrz średnio
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o połowę, co obrazuje wykres nr 3.

z budową nowego ujęcia wyniósł blisko
250 tys. złotych.

Wpływ na tak dobrą sytuację mają między
innymi inwestycje w rozwój infrastruktury wodociągowej realizowane zarówno
ze środków gminnych, a także Zakładu
Gospodarki Komunalnej. W 2014 roku
oddano do użytku nowe ujęcie wody
w Rybnej, przysiółek Nowy Świat. Ma ono
wydajność 9,8 m3/godz., czyli trzykrotnie
wyższą od starej studni. Dzięki temu w tej
części Rybnej nie występują już problemy
z zaopatrzeniem w wodę. Całkowity koszt
inwestycji wyniósł około 300 tys. złotych.
Kolejną ważną inwestycją w Rybnej było
wyposażenie wydajnego ujęcia Rybna –
Bednarze w system zabezpieczający przed
zanieczyszczeniem wodami opadowymi.
System na bieżąco bada jakość wody trafiającej do zbiorników i w razie przekroczenia dopuszczalnych wartości automatyczne zamyka dopływ. Montaż tego systemu
skutecznie wyeliminował problem brudnej
wody występujący jeszcze kilka lat temu,
po intensywnych opadach deszczu, u części mieszkańców Rybnej podłączonych do
tego ujęcia.

Systematycznie modernizowana i wymieniana jest także sieć wodociągowa. Dotyczy
to przede wszystkim dwóch miejscowości
Rybnej i Czernichowa, gdzie sieci powstały
najwcześniej, a budowane były z rur stalowych i azbestocementowych. Tylko w ciągu
ostatnich trzech lat wymieniono prawie 1
km magistralnej sieci wodociągowej tłoczącej wodę z gminy Alwernia, co przyczyniło
się do ograniczenia strat wody spowodowanych wyciekami. Łączna wartość tych
robót to około 200 tys. zł. Za podobną
kwotę w 2016 i 2017 roku wymieniono
w Rybnej także sieci rozdzielcze o łącznej
długości 1300 m. Wymiana sieci azbestowo - cementowej w Czernichowie o łącznej
długości 270 m kosztowała blisko 70 tys.
zł. Wszystkie te prace spowodowały, że sieć
azbestocementowa w naszej gminie to około 1% długości całej sieci, a w ciągu najbliższych trzech lat zaplanowano całkowite jej
wyeliminowanie.
Podłączanie do sieci nowych mieszkańców
wymaga także rozbudowy sieci. W ostatnich latach powstał bardzo wyczekiwany
przez mieszkańców wodociąg Dąbrowa
Szlachecka – Wyźrał, o długości 5,8 km
oraz wodociąg Czernichów – Zakamycze
o długości 1,5 km. Koszt pierwszej inwestycji to 730 tys. zł, natomiast sieć w Czernichowie kosztowała 260 tys. zł.
W 2014 roku rozpoczęto budowę systemu
monitoringu zbiorników oraz ujęć gminnej
sieci wodociągowej. System, który jest stale
rozbudowywany pozwala na sprawne zarządzanie zasobami wodnymi, co umożliwia
zabezpieczenie mieszkańców przed okresowymi brakami wody zwłaszcza w czasie
letnich upałów oraz skuteczne wykrywanie
awarii. Budowa tego systemu kosztowała
do tej pory około 100 tys. złotych.

Kolejne nowe ujęcie powstało w 2015 roku
w Czernichowie na górze Chełm. Ma ono
wydajność 8,8 m3/godz. i jest podłączone do wyremontowanego zbiornika wody
pitnej. To właśnie dzięki temu ujęciu oraz
przywróceniu do eksploatacji, po 20 latach
przerwy, zbiornika wyrównawczego od
dwóch lat w Czernichowie nawet w najwyżej położonych budynkach nie brakuje
wody, także podczas letnich upałów, a co
jeszcze do niedawna było tu ogromnym
problemem. Koszt remontu zbiornika wraz

ciąg dalszy na str. 9
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Nie byłaby jednak ona możliwa bez modernizacji szaf sterowniczych we wszystkich obiektach oraz wyposażenia ich
w niezbędne urządzenia, jak na przykład
tzw. falowniki.

W celu zabezpieczenia wystarczającej ilości
wody związanej z dalszym rozwojem naszej
gminy w ciągu najbliższych lat zaplanowane są kolejne inwestycje. Taką kluczową
inwestycją dla zaopatrzania w wodę południowej części gminy będzie modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody
w Rusocicach. Pozwoli ona na zwiększenie
wydajności stacji z obecnych 24 na 48 m3/
godz., obejmie remont i rozbudowę budynku stacji, dostawę nowego wyposażenia
technologicznego oraz remont i udrożnie-

nie studni. Szacowana wartość inwestycji
wynosi około 2 mln zł. Dla tego zadania
udało się pozyskać dofinansowanie z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 995 580 zł. Realizacja
inwestycji jest zaplanowana na lata 20182020.
Trwają prace nad uruchomieniem nowego
ujęcia Rybna - Kocurowiec o wydajności 13 m3/godz. Nowa studnia pozwoli
zwiększyć zasoby wody w północnej części
gminy Czernichów. Do tej pory wykonano odwiert wraz z dokumentacją zasobów
wodnych oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Do działki doprowadzono
także energię elektryczną. Dotychczasowa
wartość wykonanych prac wynosi około
150 tys. złotych. Kosztorysowa kwota pozostałych do zrealizowania prac wynosi 698
394 zł.
Obydwie powyższe inwestycje są kluczowe
dla rozwoju infrastruktury wodociągowej
w gminie Czernichów, a ich realizacja pozwoli zaspokoić wzrost zapotrzebowania
na wodę w perspektywie kilku najbliższych
lat.
Rozwija się także baza magazynowa i sprzętowa Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Czernichowie, aby móc skutecznie i szybko reagować na zaistniałe awarie czy realizować zaplanowane modernizacje sieci.

W tym celu remontowany jest budynek po
dawnej stacji uzdatniania wody w Czernichowie za kwotę około 120 tys. zł. W 2017
roku zakład został również wyposażony
w nowoczesną koparko-ładowarkę, koszt
zakupu około 250 tys. zł.

Reasumując, tylko wymienione wyżej inwestycje wodociągowe wykonane w gminie
Czernichów w ciągu ostatnich pięciu lat
sięgają kwoty ponad 2 mln złotych. Nie
uwzględniono tu kosztów bieżących modernizacji i napraw wykonywanych przez
Zakład Gospodarki Komunalnej. Wszystkie te działania przyczyniły się do wzrostu
niezawodności dostaw wody dla mieszkańców pomimo zwiększającego się zapotrzebowania oraz znacznego ograniczenia wody
kupowanej z zewnątrz.
ZGK

20 kwietnia wizytą pisarki Barbary Gawryluk w szkołach w Przegini Duchownej
i Nowej Wsi Szlacheckiej rozpoczęły się
spotkania autorskie w naszej gminie.
Barbara Gawryluk jest autorką książek dla
dzieci, dziennikarką i tłumaczką szwedzkiej
literatury dziecięcej. Pracuje w Radiu Kraków. W Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
Szlacheckiej autorka przedstawiła dzieciom
wybrane spośród swoich książek. Przeczytała fragmenty książki „Klifka. Opowieść
o foczce, która szukała mamy” i „Klinika
zdrowego chomika. Pudełko pełne kotów”,
opowiedziała część fabuły książki „Czarna,
Klifka i tajemnice z dna morza”, zachęcając
dzieci i młodzież do poznania dalszych losów bohaterów.
Historie z książek Barbary Gawryluk,
a także osobowość i poczucie humoru pisarki zachwyciły dzieci i zachęciły do zadawania pytań. Błyskotliwi uczniowie pytali
o prawdziwość opisanych wydarzeń, pierwowzory bohaterów, pracę pisarki. Spotkanie w Nowej Wsi Szlacheckiej z udziałem
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewy Pajor i dyrektor szkoły, Lucyny Sochy - Siejki przebiegło w miłej atmosferze

Zdjęcie: Małgorzata Krajewska

Spotkanie z pisarką Barbarą Gawryluk

Spotkanie z Barbarą Gawryluk w szkole w Nowej
Wsi Szlacheckiej

i poszerzyło horyzonty małych czytelników.
W ramach Spotkań autorskich zaplanowano także wizyty Barbary Gawryluk
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w Wołowicach i Czernichowie oraz
w szkole w Rusocicach i Kamieniu, a następnie w tym samym cyklu spotkanie młodzieży ze szkoły w Czernichowie i Kamieniu z Arkadiuszem Niemirskim.
Spotkania autorskie służą promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Zorganizowane już po raz kolejny przez Gminną

Bibliotekę Publiczną w Czernichowie
z inicjatywy dyrektor Ewy Pajor przy
współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną pod patronatem Instytutu Książki
są jedną z form działania Dyskusyjnych
Klubów Książki. W 2017 roku na terenie
gminy Czernichów działało 11 Dyskusyjnych Klubów Książki, odbyło się 185 spotkań, w których uczestniczyło 3322 klubowiczów. W czasie spotkań omówiono 85
przeczytanych pozycji książkowych.
mk

kwiecień 2018
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Gala wręczenia Nagród Powiatu Krakowskiego
19 kwietnia w Tomaszowicach
odbyła się gala wręczenia Nagród Powiatu Krakowskiego
i Starosty Krakowskiego.
Wśród laureatów znalazła się
mocna reprezentacja gminy
Czernichów.

U

roczystą galę otworzyli starosta krakowski Wojciech Pałka
i przewodnicząca Rady Powiatu
w Krakowie Alicja Wójcik. - Sukces to suma
niewielkiego, choć czasem bardzo dużego
wysiłku i wytrwałości powtarzanych dzień
po dniu - powiedziała przewodnicząca Alicja Wójcik, przywołując słowa wybitnego
pisarza amerykańskiego, Roberta Colliera. Słowa gratulacji i wyrazy podziwu dla
osiągnieć nagrodzonych i nominowanych
wyraził wojewoda małopolski, Piotr Ćwik.
W wydarzeniu wzięło udział wielu gości:
poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Elżbieta Duda, wójtowie i burmistrzowie
z gmin leżących na terenie powiatu krakowskiego, przedstawiciele organizacji
pozarządowych, osoby nagrodzone oraz
zaproszeni goście.
W tym roku przyznano: wyróżnienia Powiatu Krakowskiego za wyniki sportowe
„Młody Talent”, nagrody Powiatu Krakowskiego za wyniki sportowe, nagrody Powiatu Krakowskiego za osiągnięcia
w działalności sportowej w kategorii „trener i działacz”, wyróżnienia, nagrody
i nagrody główne Powiatu Krakowskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony dóbr kultury oraz po raz pierwszy
nagrody Starosty Krakowskiego dla organizacji pozarządowych wyróżniających się
w działaniach na rzecz społeczności lokal-

nej.
Wśród nagrodzonych:
- w kategorii Nagrody Powiatu Krakowskiego za wybitne wyniki sportowe - Jakub Szostak, 17-letni mieszkaniec Przegini
Duchownej, odnoszący sukcesy w karate w
zawodach w Polsce i na świecie;
- w kategorii Wyróżnienia Powiatu Krakowskiego za szczególne osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury - Stowarzyszenie Grupa Teatralna „Credo” i Stowarzyszenie „Wokół Rybnej”.
Wśród laureatów Nagrody Starosty Krakowskiego znalazła się Fundacja im. Brata
Alberta.
Laureaci otrzymali nagrody finansowe, statuetki oraz dyplomy. Powiat przeznaczył na
nagrody 47 tys. zł.
Do Nagrody Powiatu Krakowskiego nominowana była również Magdalena Robakiewicz z Czernichowa odnosząca w Polsce
i na świecie sukcesy w karate.
Do Nagrody Starosty Krakowskiego nominowani byli Stowarzyszenie „Wokół Rybnej” i LKS „Piast” Farmina z Wołowic.
Podczas gali wystąpiła wokalistka Megitza

Janina Kapusta ze Stowarzyszenia Grupa
Teatralna „Credo”:
- Nasi aktorzy bardzo się ucieszą, to dodatkowa motywacja do dalszych działań. A w
planach mamy stworzenie Zespołu Taneczno – Wokalnego „Krakowiak”, który będzie
składał się z 8 par. Właśnie gromadzimy
środki na stroje.
Józef Suchanik ze Stowarzyszenia „Wokół
Rybnej”:
- Bardzo dziękuję w imieniu Stowarzyszenia, po 6 latach nasza działalność została
doceniona. Gratuluję też Grupie Credo i
Kubie Szostakowi.
Jakub Szostak:
- Bardzo cieszę się z nagrody. Gala była bardzo uroczysta, dziękuję wszystkim, dziękuję
za nominację. Niedługo Mistrzostwa Polski,
już się przygotowuję, bo właśnie zmieniłem
kategorię z juniorów na młodzieżowca, więc
będzie ciężko…
Zofia Pyla, Radna Powiatu Krakowskiego:
Gratuluję wszystkim nagrodzonym i nominowanym. Gratuluję Kubie Szostakowi, bo
w sporcie była wielka konkurencja. Świetna
praca Stowarzyszenia „Wokół Rybnej”
została doceniona, ich działania na rzecz
dziedzictwa narodowego są wspaniałe.
Chylę czoła przed panią Janiną Kapustą z
„Credo”, bo potrafi zapanować nad grupą
60 osób i stworzyć z nimi piękne rzeczy,
także pan sołtys Stanisław Świadek daje
mieszkańcom przykład, jest świetnym
człowiekiem. Wiele spraw jest ważnych,
oczywiście bezpieczeństwo, remonty dróg,
chodniki, ale ja zawsze będę wspierać
kulturę i sport.

z zespołem. Wykonali żywiołowe utwory
z pogranicza muzyki folkowej, popu, swingu i rocka.
Nagrodzonym i nominowanym z naszej
gminy serdecznie gratulujemy!
Małgorzata Krajewska
Zdjęcie: Małgorzata Krajewska

Historie podkrakowskie z gminy Czernichów
Historia postaci z fotografii –
Maria Zabagło (z domu Tałach)
sprzedaje produkty mięsne w
Czernichowie, ok. 1935 r.

M

aria Tałach urodziła się w 1900
r. Pochodziła z rodziny o tradycjach flisackich - jej ojciec Andrzej, podobnie jak dziadek Teofil, pływał
do Gdańska. Była gospodynią domową,
czasami wyjeżdżała do pracy w Danii. Wedle relacji jej córki, w 1918 r. zaangażowała
się w tworzenie wałów w Czernichowie,
które miały zapobiegać powodziom -
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wówczas bardzo poważnemu problemowi
mieszkańców tej wsi. Pod koniec II wojny
światowej Maria zginęła w skutek wybuchu
bomby w Borku Fałęckim. Została pochowana na cmentarzu w Czernichowie. Na
zdjęciu z Czernichowa z ok. 1935 r. Maria
zajmuje się sprzedażą wyrobów mięsnych
przygotowanych przez jej męża Pawła.
Paweł Zabagło spędził 4 lata na frontach
I wojny światowej zostając wówczas ciężko rannym, przez co trafił do szpitala w
Trieście, a lekarze nie dawali mu większych
szans na przeżycie.
ciąg dalszy na str. 11

Orka
Historie podkrakowskie z gminy Czernichów
ciąg dalszy ze str. 10

Fotografię prezentuję dzięki uprzejmości
córki Marii i Pawła Zabagłów - pani Stanisławy Stawowiak, z którą spotkałem się 10
i 16 listopada 2017 r.
Tekst jest fragmentem wpisu opublikowanego na stronie „Historie podkrakowskie
– gminy Czernichów i Liszki” w dniu 16
listopada 2017 r.
Piotr Kapusta, starszy asystent muzealny w nowohuckim oddziale Muzeum Historycznego Miasta
Krakowa

Wystawa „Stale o Nowej Hucie”
W dniach 25 kwietnia – 23 września 2018 r. w nowohuckim oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa prezentowana będzie trzecia odsłona półstałej wystawy
„Stale o Nowej Hucie”, której kuratorem (i kierownikiem projektu) jest Piotr Kapusta,
autor naszej rubryki historycznej.
Ekspozycja opowiada o historii terenów obecnej Nowej Huty od czasów średniowiecza aż do współczesności. Można zobaczyć na niej fotografie oraz pamiątki oscylujące
wokół takich zagadnień jak dzieje podkrakowskich wsi, na terenie których zbudowano Nową Hutę; historia Twierdzy Kraków; funkcjonowanie Kombinatu dawnej Huty
im. Lenina, następnie Huty im. Sendzimira, a obecnie ArcelorMittal Poland Oddział
w Krakowie; założenia urbanistyczne i architektoniczne Nowej Huty, walki o krzyż
w Nowej Hucie w 1960 r., pomnik Włodzimierza Lenina w Alei Róż, opozycja antykomunistyczna czy wreszcie życie codzienne nowohucian.
Muzeum „Dzieje Nowej Huty”, os. Słoneczne 16, czynne od wtorku do niedzieli
w godzinach 9.30-17.00, www.mhk.pl.

X „Twoje życie dzieje się online. X Pierwsza pomoc – naucz się raChroń je”

tować życie

życie i wykazać się m.in. umiejętnościami
z zakresu resuscytacji wykonywanej na fantomie. Na zakończenie spotkania również
pani kierownik internatu zademonstrowała
umiejętności w tej dziedzinie. Teraz już bez
wątpienia wszyscy w internacie czujemy się
jeszcze bardziej bezpieczni. Dziękujemy
ekipie OSP Czernichów za poświęcony
czas i cenną lekcję.
Oprac. Paulina Racułt, wychowawca w internacie
ZSRCKU w Czernichowie

X Młodzieżowa Drużyna Pożarni-

13 marca uczniowie ZSRCKU w Czernichowie wysłuchali prelekcji przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji na
temat odpowiedzialności prawnej i karnej
nieletnich. Młodzież dowiedziała się, jakie
konsekwencje prawne przewiduje Kodeks
Karny za takie wykroczenia i przestępstwa
jak: demoralizacja (m. in. systematyczne
unikanie obowiązku szkolnego), odurzanie
się, znęcanie się, groźby i zastraszanie, naruszenie nietykalności cielesnej, naruszenie
dóbr osobistych, zniesławienie, znieważenie i wiele innych.
Szczególną uwagę policjanci zwrócili na
zjawisko cyberprzemocy, które ilustrował
krótki filmik prezentujący typową sytuację
szantażu nastolatków przez cyberprzestępcę wykorzystującego nagrania umieszczane
w sieci przez młodzież. Perswazyjną rolę filmu podkreślały hasła takie jak: „Twoje życie dzieje się online. Chroń je”. Po prelekcji
młodzież miała możliwość rozmowy z policjantami i policjantkami na temat ich pracy w tym zawodzie. Przedstawiciele Policji
odpowiadali na pytania i opisywali swoją
pracę jako ciekawą, pełną interesujących
wyzwań, dającą wiele możliwości rozwoju.

Pomoc udzielana w pierwszych chwilach
po wypadku ratuje życie. Mimo, iż większość ludzi zna zasady udzielania pierwszej
pomocy, w sytuacji nagłej, powypadkowej,
zostaje biernym obserwatorem. Do internatu ZSRCKU w Czernichowie, na zaproszenie wychowawcy Pauliny Racułt, przybyli panowie z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Czernichowie. Zawitali, aby przeszkolić
młodzież z zakresu udzielania pierwszej
pomocy. Spotkanie trwało 60 minut. Młodzież aktywnie w nim uczestniczyła. Zajęcia miały na celu oswajanie z działaniem
w sytuacjach nietypowych, ratujących życie. Kształtowanie właściwych postaw oraz
nawyków tak, aby pierwsza pomoc stała się
czymś naturalnym. Każdy mieszkaniec internatu mógł poczuć się jak strażak ratujący

cza Czernichów w Wieliczce

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza i opiekunowie przebrani w kombinezony, kaski
z lampami górniczymi i pochłaniaczami
tlenku węgla przemierzyli trasę górniczą
Kopalni Soli w Wieliczce. Wykonywali
tam różne prace, zmierzyli poziom metanu,
odwodnili kopalnię przy pomocy koła czerpakowego, rozbili bryłki solne postułem.
Chodniki w wyrobiskach XV-XVI - wiecznych są nieoświetlone i dlatego używali
lamp górniczych. Aby dostać się do niektórych komór trzeba było iść na czworakach
lub wspiąć się po drabinie. Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza zdobyła pierwsze szlify
w górniczym fachu, jej członkowie otrzymali imienne certyfikaty.
Agnieszka Urbańczyk

Oprac. Agnieszka Kołodziej
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Zdjęcie: Mariusz Wójcik

Czwarte Wielkopostne spotkanie z cyklu
„Wielkanoc w zwyczajach ludowych”

W

niedzielę 18 marca, w Domu
Weselnym „Krzemieniec” w
Wołowicach, odbyło się czwarte już spotkanie „Wielkanoc w zwyczajach
ludowych”, zorganizowane w tym roku
przez właścicieli Domu Weselnego „Krzemieniec” Martę i Jerzego Koska. Spotkania
te w okresie Wielkiego Postu stały się już
tradycją. Pierwsze wydarzenie z tego cyklu
miało miejsce w 2015 w roku. Wówczas
dwa zespoły: seniorzy i słuchacze szkoły policealnej, wcześniej uczestniczący w warsztatach bibułkarskich prowadzonych przez
Martę Kosek, samodzielnie przygotowali
kwiaty do palm.

J

Tegoroczne spotkanie, podobnie jak poprzednie, prowadziła Agnieszka Marzęcka
z Wołowic. Cześć pierwsza spotkania wypełniona była występami dwóch zespołów
dziecięcych w różnych kategoriach wiekowych. Tańce prezentowane były na zmianę
przez Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Lisiecka” prowadzony przez Annę Kruczek oraz
ukraiński zespół „Zhyttya” i „Smailyky”
pod opieką Oleksandry Perun i Natalii Sakhnievych.
Kolejny punkt spotkania to wystąpienie
Piotra Kapusty, historyka z Wołowic, etnologa, przewodnika, pracownika Nowohuckiego Oddziału Muzeum Historycznego

Podkrakowska bagnięć

uż po raz 15. Towarzystwo Przyjaciół
Kamienia w Niedzielę Palmową zorganizowało konkurs na tradycyjną palmę
wielkanocną „Bagnięć 2018”.
Palmy poświęcone w kościele zostały oceniane w szkole w Kamieniu. W konkursie
wzięły udział palmy przygotowane zgodnie
z lokalną tradycją. Na początku Wielkiego
Postu trzeba zerwać gałązki właściwych roślin, wstawić do wody i umieścić w ciepłym
miejscu. Rośliny ułożone w odpowiedniej
kolejności należy opleść korzeniem sosny.

W tradycyjnie przygotowanych „bagnięciach” nie powinno być żadnych sztucznych elementów.
Tegoroczni zwycięzcy konkursu:
I miejsce – Olga Hacieja
II miejsce – Wiktoria Słowińska
III miejsce – Oskar Słowiński
Zwycięzcy i wszyscy pozostali uczestnicy
konkursu zostali nagrodzeni.
TPK

Zdjęcie: archiwum TPK

Ogniki świętowały Wielkanoc

9

marca w remizie strażackiej w Czernichowie odbyły się warsztaty wielkanocne prowadzone przez panie radne,
panią Bożenę Dudek i panią Katarzynę
Zabagło. Wraz z naszymi kolegami i koleżankami z „Ogników” robiliśmy jajka wielkanocne. W tym samym czasie pozostała
część „Ogników” wraz z mamami robiła
palmę wielkanocną. 25 marca spotkaliśmy
się pod remizą OSP Czernichów.
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Była to Niedziela Palmowa. Nasze „Ogniki” honorowo niosły wcześniej zrobioną
palmę do kościoła. Tego samego dnia wieczorem spotkaliśmy się na drodze Krzyżowej, która odbyła się ulicami Czernichowa.
Emilka Kowalczyk, Emilka Samek
Zdjęcie: archiwum „Ogniki”

Miasta Krakowa, autora „Historii podkrakowskich - Gminy Czernichów i Liszki”.
Piotr Kapusta w swoim referacie „Zwyczaje Wielkopostne i Wielkanocne z Gminy
Czernichów i okolic” opowiedział między
innymi o bagnięci kamieńskiej, o tym, jak
wyglądał XIX-wieczny koszyk ze święconką
na podkrakowskiej wsi oraz o zwyczajach
znanych w Rybnej.
Seniorzy i inni mieszkańcy Dąbrowy Szlacheckiej, Wołowic i okolic z pomocą sołtys
Wołowic – Iwony Zabagło, wykonali dwie
ponad sześciometrowe palmy wielkanocne, które trafiły do kościołów w Wołowicach i Dąbrowej Szlacheckiej, a następnie
zgodnie z tradycją poświęcone. Uczestnicy
spotkania byli bardzo dumni ze swojego
dzieła, zwłaszcza że wysokość palm była
większa niż tych ubiegłorocznych i pięknie
przystrojona wykonanymi ręcznie kwiatami. Chętne osoby w tym roku też mogły
skorzystać z warsztatów bibułkarskich prowadzonych przez Martę Kosek.
Wszyscy uczestnicy spotkania tradycyjnie
zostali zaproszeni przez Martę i Jerzego
Kosków na przygotowany przez nich poczęstunek. To był czas na dalsze rozmowy,
wspomnienia i oczywiście plany na przyszłość.
Agnieszka Marzęcka

Orka
X Międzynarodowa wymiana
uczniów ze szkoły w Kamieniu

W dniach 13 - 17 marca uczniowie szkoły w Kamieniu wzięli udział w wymianie
międzynarodowej ze szkołą IES les Foies w
Benigánim w Hiszpanii. Wcześniej szkoły współpracowały w ramach programu
eTwinning oraz Erasmus+. Trudno wymienić wszystkie atrakcje, które przygotowała
dla polskich uczniów szkoła partnerska. W
trakcie pobytu spacerowali po urokliwym
miasteczku Benigánim, w którym znajduje się szkoła, udali się do miasta Gandia,
aby zobaczyć pałac Borgiów oraz jedną z
najsłynniejszych plaży w Hiszpanii, zwiedzali miasteczko Xàtiva wraz z pięknym
zamkiem, którego początki sięgają III wieku. Udało się też zwiedzić Walencję i poczuć atmosferę święta Las Fallas, które co
roku przyciąga tu wielu turystów. Pobyt w
Hiszpanii był dla uczniów cennym i niezapomnianym doświadczeniem. Umożliwił
nie tylko odwiedzenie ciekawych miejsc,
ale także poznanie wielu życzliwych ludzi,
poznanie ich zwyczajów i stylu życia. Teraz
czekają na gości z Hiszpanii.

X Pierwszy Dzień Wiosny

21 marca ubrani kolorowo i kwieciście
z radością witaliśmy wiosnę w Szkole
Podstawowej w Nowej Wsi Szlacheckiej.
Uczniowie klasy III przygotowali wiosenne przedstawienie pt. „Wiosna, wiosna,
wiosna, ach to ty…”. Tego dnia w naszej
szkole odbył się także przegląd talentów.

Każdy mógł zaprezentować swoje umiejętności. Rozpoczęły dzieci z oddziału
przedszkolnego i uczniowie klasy I, którzy
zaśpiewali wiosenne piosenki. Zaśpiewały
dla nas również Gabriela Gądzik z klasy
VII i Wiktoria Mądry z klasy IV, a na gitarze pięknie zagrała Amelia Płatek z klasy
IV. Swoje talenty taneczne zaprezentowały
Zuzanna Wąsik i Julia Wróblewska z klasy
IV oraz zespół hip-hopowy złożony z tancerzy z klas III-VII. Odbył się także pokaz
karate, który wykonał Maciej Mastek z
klasy III. Bartosz Chmiel z klasy V wystąpił z łamigłówką matematyczną, a Hubert
Pełka z klasy VII zaprezentował swój stand-up. Poznaliśmy także twórczość plastyczną Lilianny Mieszaniec z klasy I i Gabrieli
Rosek z klasy VI. Nie zabrakło też parodii
utworu Zenona Martyniuka „Przez te oczy
zielone” w świetnym wykonaniu uczniów z
klasy VI oraz pokazu magicznych sztuczek,
które przygotował dla nas Paweł Jastrzębski
z klasy IV.
Kolejną atrakcją tego dnia był wiosenny
turniej wiedzy. Uczniowie z klas II-VII
uruchomili tablety oraz smartfony i na
platformie internetowej rozwiązywali test
wiedzy z zakresu edukacji polonistycznej,
przyrodniczej, matematycznej, plastycznej
i muzycznej. Emocje były ogromne. Najlepszymi okazali się Magdalena Traczyk z
klasy III i Zuzanna Wąsik z klasy IV, Dawid Hynek i Piotr Skuciński z klasy VI oraz
Mateusz Mlostek z klasy IV. Gratulujemy!
Nasze młodsze dzieci z klasy I i oddziału
przedszkolnego przygotowały piękne Marzanny, z którymi wybrały się na spacer w
poszukiwaniu wiosny. Marzanny zostały
ocenione przez uczniów i nauczycieli. W
konkursie na Marzannę zwyciężyła Gabrysia Kozioł, II miejsce zajęła Ola Żak,
a III miejsce przypadło Emilce Fryc oraz
Małgosi i Grzesiowi Kuć, a wyróżnienia
otrzymali: Lilianka Mieszaniec, Natalka i
Ola Trojan, Lenka Mirocha oraz Mikołaj
Płatek. Gratulujemy!
Na koniec tego wiosennego dnia swoją pasją podzielił się z uczniami pan Artur Żera.
Z zawodu strażak, pracujący na co dzień w
Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
a z zainteresowania grotołaz. Pan Artur
bardzo ciekawie opowiadał o swoich przygodach, jak również przedstawił uczniom
mnóstwo zdjęć z jaskiń w Polsce, Słowacji,
Chorwacji, Rumunii, a nawet na Kaukazie, które zdobył. Pokazał dzieciom także
sprzęt, który wykorzystuje podczas swoich
wypraw. Bardzo dziękujemy za przybycie
do naszej szkoły oraz podzielenie się swoją pasją i życzymy wielu emocjonujących
przygód w kolejnych państwach świata.
Anna Rams, nauczyciel SP im. Św. Stanisława Kostki w
Nowej Wsi Szlacheckiej

X X Gminny Konkurs Języka
Angielskiego w Rusocicach

22 marca nasza szkoła zapełniła się gośćmi z
innych szkół podstawowych naszej gminy.
Wszystkie drużyny nastawione były na poważne rozgrywki. Tym razem to nie piłka
nożna, ani siatkówka, a Gminny Konkurs
Języka Angielskiego. Dzieciaki konkurowały naprawdę walecznie. Musiały wykazać
się znajomością gramatyki, słownictwa oraz
wiedzą na temat Anglii. Wiedzę uczniów
w tym zakresie sprawdził nasz gość specjalny z Londynu – Jonathan Matthews.
Pan Jonathan zdecydowanie zainteresował
wszystkich swoją osobą i opowiedział nam,
jak mieszka mu się w Polsce. Po długich
pracach komisji, w której tradycyjnie zasiadły panie Anna Mikołajska i Barbara Ślembarska ze Szkoły Języków Obcych „Next
Door Teacher” z Czernichowa – głównego
sponsora konkursu, nadszedł długo oczekiwany czas ogłoszenia wyników. Ciekawie było usłyszeć nazwy naszych miejscowości czytanych przez Brytyjczyka… Na
III miejscu uplasowali się nasi chłopcy z
Rusocic – Dawid Knapik, Nikodem Malik i „weteran konkursu” Kacper Kraczka.
Tuż przed nimi, na II miejscu, z 1 punktem przewagi, usytuowali się uczniowie z
Wołowic – Magdalena Grzybek, Jagoda
Kurosad i Zofia Brzezińska. Konkurs wygrali przedstawiciele Szkoły Podstawowej w
Rybnej – Michał Malik, Julia Malik oraz
Jakub Tekieli.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za
wspólny udział w międzyszkolnych rozgrywkach, gratulujemy sukcesu i zapraszamy za rok.
Agnieszka Kańka

X II Gminny Konkurs Recytatorski w języku angielskim

27 marca w Szkole Podstawowej w Rybnej
miał miejsce II Gminny Konkurs Recytatorski im. Williama Szekspira w języku angielskim dla uczniów oddziałów gimnazjalnych oraz klasy VII szkoły podstawowej.
Udział w konkursie wzięli reprezentanci
ciąg dalszy na str. 14

kwiecień 2018

13

Orka
ciąg dalszy ze str. 13

szkół w Czernichowie, Wołowicach, Rybnej, Czułówku i Nowej Wsi Szlacheckiej.
Uczestnicy recytowali fragmenty z wybranych dzieł Williama Szekspira. Ocenie
podlegał stopień opanowania tekstu, poprawność wymowy w języku angielskim,
interpretacja tekstu i wrażenia artystyczne.
Wszyscy uczestnicy prezentowali tak wysoki poziom, że jury miało naprawdę „trudny
orzech do zgryzienia”, aby wyłonić zwycięzcę II edycji konkursu.
I miejsce zajęła Kamila Bereta ze szkoły
w Wołowicach, II miejsce zajęła Gabriela
Gądzik ze Szkoły w Nowej Wsi Szlacheckiej, III miejsce zajęła Aleksandra Kopeć ze
szkoły w Czernichowie. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!

Agnieszka Kwak, organizator konkursu
Zdjęcie: Mariusz Piejko

przyszłym roku.
Oprac. A. Zelech -Miś

X Noc w szkole

13 kwietnia uczniowie klas I - III Szkoły Podstawowej w Kamieniu pod opieką
wychowawców E. Rosek, W. Nowak i R.
Wieczorek spędzili drugą noc w szkole w
ramach realizacji ogólnopolskiego projektu
„Nocni Tropiciele”. Przebiegła ona pod hasłem „Salon nocnych zagadek – detektywi
na tropie zakodowanych informacji”. Po
przyjściu do szkoły dzieci przypomniały
sobie regulamin „nocek” i przygotowały
miejsca do spania. Następnie wszyscy spotkali się w sali gimnastycznej, gdzie zostali
podzieleni na grupy. Każda drużyna otrzymała tajemniczą mapę z wyznaczoną trasą
wokół szkoły. Uczniowie samodzielnie zapoznali się z jej legendą, po czym wyruszyli
na poszukiwanie ukrytych zadań. Szukający uważnie obserwowali otoczenie, by nie
przegapić żadnych znaków wskazujących
drogę i pozostawionych listów. Z ciekawością odczytywali i sprawnie wykonywali
przygotowane dla nich zadania. Podchody
były świetną okazją do poznania nowych
pojęć, nauki pracy w zespole, rozwoju
orientacji w terenie i pracy z mapą. Poza
tym dzieci rozwijały umiejętności związane
z kodowaniem i odczytywaniem zakodowanych informacji, rozwiązywały zagadki
i rebusy. Po zakończeniu podchodów samodzielnie przygotowały wspólną kolację,
a na dobranoc obejrzały bajkę. Ranek nadszedł zdecydowanie za szybko…

X „Ludwik Jerzy Kern - dzieciom”

12 kwietnia w Publicznej Szkole Podstawowej w Czułówku odbył się VIII Gminny
Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I-III. Tegoroczny konkurs przebiegał pod
hasłem „Ludwik Jerzy Kern – dzieciom”.
Jury, które tworzyli wszyscy opiekunowie
uczestników konkursu ustaliło następujący
werdykt:
- I miejsce zajęła Gabriela Przebinda ze
Szkoły Podstawowej w Wołowicach;
- II miejsce zdobył Adam Ciembronowicz
ze Szkoły Podstawowej w Rybnej;
- III miejsce otrzymał Maciej Mastek ze
Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Szlacheckiej.
Dziękujemy panu wójtowi Szymonowi
Łytkowi za wsparcie finansowe. Wyrazy
podziękowania składamy również Radzie
Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej
w Czułówku za przygotowanie poczęstunku dla gości i sfinansowanie upominków
dla uczestników. Wszystkim laureatom
konkursu składamy gratulacje. Zapraszamy i zachęcamy do udziału w konkursie w

14

ORKA nr 4 (299)

Wszyscy wspaniale się bawili, wspólnie
spędzony czas sprawił dzieciom wielką radość. Uczniowie już planują kolejną noc w
szkole.
Renata Wieczorek

X Podsumowanie akcji „Wyślij
pączka do Afryki” w ZSRCKU
w Czernichowie

16 kwietnia otrzymaliśmy podziękowanie
za przeprowadzenie w naszej szkole akcji
„Wyślij pączka do Afryki”. Akcja została
zorganizowana w naszej szkole po raz drugi. Pyszne „afrykańskie” pączki jedliśmy
w Tłusty Czwartek. Nasze „pączkowa-

nie” trwało jeszcze przez cały Wielki Post
w ramach wielkopostnej jałmużny. Dzięki
zorganizowaniu tej akcji mogliśmy zasilić
konto Fundacji Kapucyni i Misje kwotą
611,45 zł. Z zebranych pieniędzy misjonarze będą realizowali projekty w Republice
Środkowo-Afrykańskiej i Czadzie: dożywianie głodnych dzieci oraz ich edukację.
Jeszcze teraz możemy pomóc misjonarzom
i wysłać „wirtualnego pączka”: https://paczek.kapucyni.pl/
Oprac. Renata Woźniak

X Europejska Odznaka dla
szkoły w Kamieniu

Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Słotwińskiego w Kamieniu została odznaczona
europejską odznaką „Szkoła eTwinning”.
Podobne odznaczenie otrzymało jeszcze 5
szkół w Małopolsce i 1210 szkół w Europie.
Szkoły podlegały dwustopniowemu procesowi weryfikacyjnemu. Oprócz wstępnych
warunków formalnych, takich jak aktywna
praca w ramach europejskiej społeczności
eTwinning i posiadanie Odznaki Jakości
za zrealizowany projekt, brano pod uwagę
szereg innych kryteriów, w tym praktykę
cyfrową, edukację w zakresie e-bezpieczeństwa, twórcze i innowacyjne podejście
do nauczania, promowanie ustawicznego
rozwoju zawodowego kadry i współpracę
wśród nauczycieli i uczniów.
Szkoła w Kamieniu już od lat realizuje projekty międzynarodowe. W tym roku szkolnym uzyskała Krajową Odznakę Jakości za
projekt „Rudolph is In Town” oraz Europejską Odznakę Jakości za projekt „Small
things – a big difference”.
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Półmaraton Lisiecki i Lisiecka Piątka
8 kwietnia na terenie gmin Liszki
i Czernichów odbył się kolejny już
Lisiecki Półmaraton na dystansie
21,0975 km i bieg towarzyszący
na dystansie 5 km – Auto Spektrum Lisiecka Piątka.

W

biegach wzięli udział także
mieszkańcy naszej gminy i osiągnęli bardzo dobre wyniki.
Miejsca na podium w Półmaratonie Lisieckim (21,0975 km) zajęli:
Kategoria Mieszkańcy gminy Czernichów:
1. Jerzy Szakiel z Rybnej (Klub Biegacza AZS UEK)
2. Bogdan Przebinda z Czernichowa (Runonline)
3. Beata Świadek z Czernichowa
Kategoria Kobiety z gminy Czernichów:
1. Beata Świadek z Czernichowa

2. Renata Przebinda z Czernichowa (Runonline)
Kategoria Mężczyźni z gminy Czernichów:
1. Jerzy Szakiel z Rybnej (Klub Biegacza AZS UEK)
2. Bogdan Przebinda z Czernichowa (Runonline)
3. Stanisław Różak z Wołowic
Miejsca na podium w Lisieckiej Piątce
(5 km) zajęli:
Kategoria Mieszkańcy gminy Czernichów:
1. Paweł Zabagło z Czernichowa (WKS Wawel Kraków)
– 6. miejsce w kategorii open
2. Małgorzata Kulpa-Czubak z Rybnej
3. Jerzy Galas z Wołowic
Kategoria Kobiety z gminy Czernichów:
1. Małgorzata Kulpa-Czubak z Rybnej
2. Magdalena Lach z Czernichowa (Alma Spei)
3. Małgorzata Buczek z Zagacia (Cały Wyźrał biega)
Kategoria Mężczyźni z gminy Czernichów:
1. Paweł Zabagło z Czernichowa (WKS Wawel Kraków)
2. Jerzy Galas z Wołowic

Na podium Beata Świadek z Czernichowa

3. Jakub Frań z Wołowic (Raróg Team)
Beata Świadek z Czernichowa zajęła 1.
miejsce w swojej kategorii wiekowej w Półmaratonie Lisieckim.
Gratulujemy!
mk
Zdjęcie: Małgorzata Krajewska

Szkoła w Czernichowie lubi piłkę ręczną!
W marcu Szkoła Podstawowa
im. T. Kościuszki w Czernichowie kolejny raz była organizatorem gminnych zawodów
piłki ręcznej.

T

radycyjnie zawody odbyły się w
pięknej i gościnnej hali ZSRCKU.
Najpierw swój turniej rozgrywali
uczniowie szkół podstawowych. W ramach Igrzysk Dzieci zagrali uczniowie ze
szkół w Czernichowie, Rybnej i Wołowicach. Wszyscy wkładali w grę maksimum
zaangażowania i prezentowali niemałe już
umiejętności. Wszystkie spotkania sędziował profesjonalny sędzia, który dodawał zawodom odpowiedniej rangi. Wśród dziewcząt najlepsze okazały się zawodniczki

z Czernichowa, które pokonały dziewczęta z Wołowic. Tym samym drużyna Szkoły Podstawowej w Czernichowie będzie
reprezentowała naszą gminę w zawodach
powiatowych. Wśród chłopców rywalizacja
również była bardzo zacięta. Najlepsi okazali się zawodnicy z Rybnej, trzecie miejsce zajęli gospodarze – chłopcy ze szkoły
w Czernichowie.
Gimnazjaliści również rozgrywali zawody
w hali szkoły rolniczej. I tu rywalizacja
była na bardzo wysokim poziomie, co podkreślał sędziujący zawody Łukasz Kobiela.
Po bardzo zaciętej walce wśród dziewcząt
pierwsze miejsce zdobyły gimnazjalistki
z Czernichowa. Ich koledzy ze szkoły również toczyli zacięty bój z rówieśnikami
z Rybnej i Wołowic. O zajętych miejscach
zadecydowała dopiero tzw. „mała tabela”.

Ostatecznie mistrzem gminy i tym razem
zostali gospodarze. To oznacza, że gminę
Czernichów w zawodach powiatowych
reprezentować będą dziewczęta i chłopcy
z jednej szkoły – Czernichowa. Życzymy
im powodzenia.
Magdalena Dobaj, Lucyna Zabagło
Zdjęcie: Bogumiła Czuba

Szkolne Koło PCK przy ZSRCKU w Czernichowie

5 kwietnia zostało założone Szkolne Koło
Polskiego Czerwonego Krzyża przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Czernichowie.

Chęć uczestnictwa w kole zadeklarowało 27 wolontariuszy - uczniów, z których
na pierwszym spotkaniu wybrano zarząd.
Członkowie SK PCK chcą swojej społeczności szkolnej pokazać postawę pomocy
bliźnim oraz jak aktywnie i zdrowo spędzać
wolny czas.
I tak 12 kwietnia w szkolnej auli odbyła się
akcja krwiodawstwa przygotowana przez
wolontariuszy ze SK PCK przy ZSRCKU
w Czernichowie. Na akcję przybyło 48
chętnych dawców, z czego 30 podzieliło
się cząstką siebie, dając w sumie 13,5 litra krwi, która wraz z ekipą Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wyruszyła do banku krwi do Krako-

wa. Na uwagę zasługuje fakt, że akcja w
szkole była otwartym wydarzeniem dla
całej społeczności gminy Czernichów i nie
tylko. Na akcję przybyli mieszkańcy m.in.
z Czernichowa, Rusocic, Kamienia, a nawet z Krakowa.
Dzięki staraniom wolontariuszy o samym
przedsięwzięciu było już wiadomo 2 tygodnie przed planowaną akcją. W gminie zostały rozdane ulotki, zawisły plakaty, baner
na szkole, a w kościołach zostały odczytane
ogłoszenia o akcji krwiodawstwa. Organizatorzy zapraszają na kolejną akcję w następnym roku szkolnym.
Oprac. Karolina Kwaśnica
Zdjęcie: Elżbieta Garaś
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