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IV Rajd Konny
rtm. Witolda Pileckiego
W tym numerze: Obchody świąt patriotycznych w gminie Czernichów (str. 2), Co to jest „Koperta Życia” (str. 5), Ewakuacja zwierząt w Szkole Rolniczej (str. 6), Cmentarz to miejsce święte
- mówi ksiądz proboszcz parafii w Czernichowie - Wiesław Grzechynia (str. 8), Orka początki –
trochę historii (str. 9), IV Rajd Konny rtm. Pileckiego – spotkanie w Przegini Duchownej, postój
w Czernichowie (str. 10), Zapowiedzi imprez rekreacyjnych, rodzinnych i sportowych w gminie
Czernichów (str. 15 i 16)

Orka
X Polska to też ja i Ty! - uroczystość w Kamieniu

I miejsce zajęła Julia Gawin (6 lat) z Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej
w Przegini Duchownej. II miejsce Kacper
Gondek (6 lat) z Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Czernichowie,
a III miejsce Emilia Słota (5 lat) z Oddziału
Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Rusocicach.
W konkursie wzięli udział także: Tymoteusz Śmiech (5 lat) z Samorządowego
Przedszkola w Wołowicach, Milena Kraczka (6 lat) z Samorządowego Przedszkola
w Czernichowie, Marek Laskowski (6 lat)

chów oraz przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Czernichowie. Wszyscy
przybyli goście otrzymali polską flagę do
przyklejenia na piersi oraz tekst Mazurka
Trzeciego Maja i Hymnu Narodowego.
Podczas akademii wystąpiła Orkiestra Dęta
z Łączan i Tłuczani pod batutą pana Piotra
Mruczka.
Serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w pomoc przy organizacji
akademii: Paulinie Kowalik, Klaudii Jeziorowskiej, Katarzynie Bylicy, Karolowi
Filipiakowi oraz Agnieszce Michalik-Sroce,
a także internatowemu chórowi i uczennicy
Łucji Dyjach, która poprowadziła imprezę.
Oprac.: Sylwia Gacek, kierownik internatu ZSRCKU
w Czernichowie

Wspólny polonez, koncert, tort w barwach narodowych i kolejny dąb - wszystko to miało miejsce w Szkole Podstawowej
w Kamieniu.
Z okazji przypadającej w tym roku 100.
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a także z okazji Dnia Flagi i Święta
Konstytucji 3 Maja, 27 kwietnia w szkole
w Kamieniu uczniowie, nauczyciele, dyrekcja i zaproszeni gości mieli przyjemność
uczestniczyć w szczególnym wydarzeniu.
Po powitaniu gości, zabrzmiały dźwięki
poloneza Wojciecha Kilara z filmu „Pan
Tadeusz” i wszyscy zaproszeni zostali do
wspólnego tańca. Następnie posadzono
dąb w ramach akcji „100 dębów na 100-lecie niepodległości Polski”, chętni mogli
przybić „piątkę” na fladze, zanurzając wcześniej dłoń w czerwonej farbie, nie brakowało smakołyków w barwach narodowych,
a spotkanie uprzyjemnił „Koncert dla Niepodległej” w wykonaniu uczniów szkoły.
Cała uroczystość była kulminacją projektu edukacyjnego wyróżnionego w ramach
ogólnopolskiego konkursu „Pomysł na
Niepodległość”, którego organizatorem jest
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku,
realizowanego w szkole od lutego.
mk
Zdjęcie: Małgorzata Krajewska

X Piękna Nasza Polska Cała

27 kwietnia w Samorządowym Przedszkolu
w Czernichowie odbył się V Przedszkolny
Konkurs Recytatorski „Poeci dzieciom”
pod patronatem Wójta Gminy Czernichów
pt.: „Piękna Nasza Polska Cała”.
Dzieci z oddziałów przedszkolnych i przedszkoli z gminy Czernichów zaprezentowały
utwory o tematyce patriotycznej. Komisja
konkursowa w składzie: Maria Bujas - Łukaszewska, Barbara Rachoń, Ewa Pajor
i Bożena Dudek - oceniała kulturę słowa,
piękną recytację, odwagę i ogólne wrażenia
artystyczne. Uczestnicy deklamowali wiersze m.in. Antoniego Słonimskiego, Czesława Janczarskiego, Joanny Białobrzeskiej.
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X Lekcja historii w Rusocicach

ze Szkoły Podstawowej w Czułówku, Amelia Szczurek (5 lat) z Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Kamieniu,
Zofia Socha (6 lat) ze Szkoły Podstawowej
w Rybnej, Bartosz Jarosz (6 lat) z Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej
w Wołowicach oraz Aleksandra Żak (6 lat)
ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Szlacheckiej. Wszyscy uczestnicy zostali wyróżnieni.
Po konkursie obok placu zabaw Samorządowego Przedszkola w Czernichowie posadzony został dąb „Mieszko”, w ramach akcji „100 dębów na 100-lecie niepodległości
Polski”.
mk
Zdjęcie: Małgorzata Krajewska

X Wiwat Maj, 3 Maj!

W polskiej tradycji uchodzi za najdonioślejsze osiągnięcie rodzimego parlamentaryzmu. Jej uchwalenia dokonano w wyniku zamachu stanu, ponieważ nie wszyscy
byli zwolennikami wprowadzenia zmian.
Obecnie data jej ustalenia jest jednym
z najważniejszych świąt narodowych i patriotycznych. Wydarzenie to upamiętniono
w pieśniach i na obrazach wielkich malarzy.
Nie ma już żadnych wątpliwości, że mowa
o Konstytucji 3 Maja, pierwszej w Europie
i drugiej na świecie ustawie zasadniczej,
ustanowionej w 1791 r.
26 kwietnia w Hali Sportowej ZSRCKU uroczyście upamiętniono uchwalenie
Konstytucji 3 Maja. Zebrali się wszyscy
pracownicy szkoły i uczniowie, zjawili się
również przedstawiciele gminy Czerni-

27 kwietnia w Szkole Podstawowej w Rusocicach odbyła się akademia z okazji 227.
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
O tym ważnym wydarzeniu przypomnieli
Iza Morawska z 6 klasy i Kacper Kraczka
z klasy 7. Ich koledzy z klas 4-7 przenieśli
zgromadzonych w czasy obrad Sejmu Wielkiego. Przedstawili zebranym, jak wyglądała ówczesna sytuacja w Polsce i w jaki sposób uchwalono Konstytucję. Niewątpliwie
splendoru szkolnej uroczystości dodały nie
tylko krótka inscenizacja, oryginalne stroje
młodych aktorów, teksty patriotyczne, ale
także piosenki. Na uroczystości nie mogło
zabraknąć „Majowej jutrzenki”, „Poloneza
3 Maja” czy „Pamięci w nas”, przygotowanych pod kierunkiem nauczyciela muzyki.
Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja należą do stałych elementów kalendarza tej szkoły.

X Flagi dla młodych

W związku z przypadającym 2 maja Świętem Flagi oraz wyjątkową w tym roku
rocznicą 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości, w niedzielę 29 kwietnia,
w ramach akcji Urzędu Gminy Czernichów, po mszach świętych w parafiach
gminy rozdysponowano wśród dzieci
i młodzieży 1000 flag.

Orka

C

hoć może dla wielu to niewidoczne, nasze otoczenie od lat
zmienia się w tym zakresie i nie
chodzi tylko o wpisane w krajobraz gminy i zagospodarowywane przy dużym
udziale społeczników kompleksy boisk,
na których działają lokalne kluby sportowe. Otwarte przestrzenie do spotkań,
rekreacji stają się coraz bardziej potrzebne i stąd wiele działań ukierunkowanych
na ich tworzenie lub rozwijanie. Dla
przykładu pokażemy kilka przedsięwzięć
zrealizowanych w ostatnim czasie, a także
zaplanowanych działań mających wspierać rozwój tej infrastruktury.
W Wołowicach powstał w ramach ogólnopolskiego programu, przy dużym
udziale finansowym samorządu gminnego kompleks „Orlik 2012”, z którego
od lat korzysta bardzo duża grupa młodszych i starszych. Powstała także, obok
pięknego kompleksu boisk, zarządzana
przez miejscowy klub Piast Farmina duża
i funkcjonalna szatnia sportowa.
W ubiegłym roku udało się zakończyć
i oddać do użytku nową szatnię sportową na boisku LKS-u Sokół w Rybnej.
Powstała także nowa szatnia sportowa
będąca zapleczem na boisku LKS Sparta
Przeginia Narodowa-Przeginia Duchowna. W Rusocicach wykonano remont
szatni sportowej na boisku sportowym
LKS Nadwiślan.
W tym roku do użytku oddamy szatnię
na boisku w Czułówku, a także – po
pewnych perturbacjach – nową murawę
boiska sportowego LKS-u Błękitni. Ko-

Zdjęcie: Małgorzata Krajewska

Coraz większą wagę, ze względu
na potrzeby starszych i młodszych mieszkańców, przywiązywać musimy do tworzenia
infrastruktury
rekreacyjnej,
sportowej, z której mogliby korzystać.

lejnym wyzwaniem jest kontynuowanie
budowy szatni w Kamieniu (jest szansa,
że przy wsparciu środków budżetu państwa, o które samorząd gminny wspólnie
z miejscowym LKS-em Start w Kamieniu
zabiega). W tym roku projektujemy także budynek nowego zaplecza na boisku
sportowym LKS-u Wisła Czernichów.
Poza tymi zadaniami oczywiście na bieżąco – wspólnie z klubami sportowymi
– staramy się poprawiać stan całej infrastruktury służącej wszystkim korzystającym.
Właściwie w każdej miejscowości powstały, powstają albo rozbudowują się

strefy rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i
dorosłych, przede wszystkim place zabaw
oraz siłownie zewnętrzne. Część z nich
przy współpracy z lokalnymi społecznościami i organizacjami (jak w Zagaciu czy
Przegini Narodowej). W tym roku i następnych latach będziemy kontynuowali
ich urządzanie oraz rozbudowę istniejących. Obok angażowania w te cele środków budżetu gminy sięgamy także po
środki europejskie i krajowe, jak choćby
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wymienię tylko część z planowanych
przedsięwzięć:
- nowe nawierzchnie na boiskach przyszkolnych w Wołowicach i Rusocicach
oraz nowe boisko rekreacyjne w sąsiedztwie szkoły w Nowej Wsi Szlacheckiej,
- zakończenie budowy szatni sportowej
na boisku w Kamieniu,
- urządzenie siłowni zewnętrznych
w Czernichowie, Nowej Wsi Szlacheckiej, Dąbrowie Szlacheckiej oraz placów
zabaw w Wołowicach – rejon boiska
sportowego, Czułówku – na zakupionej
przez gminę działce w centrum wsi, Rusocicach – przy boisku sportowym, Rybnej – w dolnej części wsi.
Tylko w tym roku na wymienione cele
gmina przeznaczy ze środków własnych
ponad 600 tys. zł.
Szymon Łytek

Inwestycje
- „Głęboka Termomodernizacja Przedszkola w Wołowicach”
zakończyła się, trwają czynności odbioru końcowego i usuwanie drobnych usterek.
- Zakończyła się przebudowa odcinka drogi gminnej w Dąbrowie Szlacheckiej, przysiółek Wyźrał.
- Rozpoczęła się „Rozbudowa szkoły w Rusocicach - etap II”.
- Wyłoniono wykonawców i podpisano umowy na rozbudowę
oświetlenia ulicznego w kilku miejscowościach.

maj 2018
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Relacja z XLVI sesji Rady Gminy Czernichów
Informacja o stanie bezrobocia w gminie Czernichów i przyjęcie uchwały
dotyczącej stypendiów
sportowych oraz nagród
za osiągnięte wyniki sportowe były między innymi
przedmiotem kwietniowej sesji.
Podczas XLVI sesji przedstawiono:
- Informację o aktywizacji zawodowej
i stanie bezrobocia w gminie Czernichów
w roku 2017;
- Analizę funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie
gminy Czernichów w 2017 r.;
- Ocenę zasobów pomocy społecznej i rekomendacje do budżetu na 2018 rok.
Następnie przyjęto uchwały w sprawie:
- stypendiów sportowych oraz nagród za
osiągnięte wyniki sportowe. Celem uchwały jest promocja sportu wśród mieszkańców, docenienie osiągnięć i stworzenie
systemu wspierającego dalszy rozwój karier
sportowych zawodników z terenu gminy.
Wysokość stypendium miesięcznie może
wynosić od 100 zł do 600 zł, stypendium
ma charakter indywidualny i przyznawane jest na czas określony nie dłuższy niż
do końca roku kalendarzowego. Nagroda
przyznawana jednorazowo jest wyrazem
uznania dla zasług, może wynosić od 100
zł do 2000 zł. Wnioski dotyczące przyznania nagrody lub stypendium składa się do
wójta gminy Czernichów. Wniosek może
złożyć klub, związek sportowy, trener lub
zawodnik;
- zmiany uchwały budżetowej i zmiany
wieloletniej prognozy finansowej. Zmiany
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dotyczyły konieczności zapewnienia środków na remont ulicy Dworskiej w Czernichowie, budowę oświetlenia na przejściach
dla pieszych na drodze wojewódzkiej
w Przegini Duchownej i Czułówku, modernizację infrastruktury wodociągowej.
Podczas sesji radni poruszyli między innymi temat gromadzenia śmieci przy placu na
Studzienkach w Czernichowie i możliwości
założenia w tym miejscu monitoringu oraz
temat umieszczenia w widocznym miejscu
planu Czernichowa z nazwami ulic.
Wójt Szymon Łytek poinformował o akcji
„100 dębów na 100-lecie niepodległości”,
w ramach której do 11 listopada na terenie
gminy Czernichów w różnych miejscach
posadzone zostaną dęby oraz o akcji „1000
flag na 100-lecie niepodległości”, które to
flagi rozdane zostały dzieciom i młodzieży
przed majowymi świętami i obchodzonym
2 maja Dniem Flagi. Wójt podziękował
także wszystkim, którzy wzięli udział w akcji sprzątania: „Czysta gmina Czernichów
– krok do czystej Europy”.
mk

Udało się pozyskać dofinansowanie
na renowację dwóch kapliczek wpisanych do rejestru zabytków: kapliczki
w Wołowicach i w Przegini Duchownej. Dofinansowanie w kwocie około
10 tys. zł, ze środków Województwa
Małopolskiego pozyskane zostało
w konkursie „Małopolskie Kapliczki
2018”.
Podobnie ze środków Województwa
Małopolskiego, w ramach programu
„Małopolskie Remizy 2018”, pozyskano środki na modernizację remizy
OSP w Kamieniu. Wartość tej pomocy wyniesie ok. 33 tys. zł.

Agnieszka Żmuda, kierownik
Powiatowego Urzędu Pracy,
filia w Skawinie:

W Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego na koniec 2017 roku zarejestrowanych było 4 954 bezrobotnych
z terenu całego powiatu. Liczba osób
rejestrujących się w urzędzie pracy malała z miesiąca na miesiąc. Na
koniec 2017 roku zarejestrowane
były 232 osoby z gminy Czernichów,
w tym 36 osób z prawem do zasiłku
i 114 kobiet. Najwięcej zarejestrowanych osób (28 proc.) było w wieku
25-34 lata, z wykształceniem zasadniczym zawodowym (blisko 28 proc.).
W ramach aktywizacji osób bezrobotnych z gminy Czernichów 49 osób
nabyło nowe umiejętności dzięki podjęciu stażu, a 54 osoby na szkoleniach
grupowych i indywidualnych, 24 osoby założyły własną działalność gospodarczą ze środków jednorazowych na
podjęcie działalności, 17 pracowało
w ramach robót publicznych, na prace społecznie użyteczne skierowano 2
osoby. 231 osób podjęło pracę, w tym
180 pracę niesubsydiowaną, czyli bez
wsparcia urzędu pracy.
Pracodawcy korzystali między innymi
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, ze środków którego można sfinansować pracownikom szkolenia oraz
z wielu innych programów oferujących pomoc finansową związaną z zatrudnieniem pracownika.

Warto wiedzieć:

Osoby bezrobotne zarejestrowane
w urzędzie pracy mają możliwość uzyskania dofinansowania na założenie
działalności gospodarczej.

Orka
„KOPERTA ŻYCIA” W GMINIE CZERNICHÓW
Od kwietnia seniorzy w gminie Czernichów posiadają „Koperty Życia”.

P

odczas poświęconego szeroko rozumianej profilaktyce zdrowia spotkania seniorów ze Zbigniewem Kołbą –
specjalistą rekreacji ruchowej oraz autorem
książki „Krioterapia. To warto wiedzieć”
została zainagurowana akcja wprowadzania
na terenie gminy Czernichów „Koperty Życia”, koordynowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie.
Uczestnicy spotkania otrzymali pierwsze
zestawy i informację, jak prawidłowo z
nich korzystać.
„Koperta Życia” jest skierowana przede
wszystkim do osób w podeszłym wieku,
przewlekle chorujących oraz mieszkających samotnie lub spędzających samotnie
większość czasu. Powinny być w niej zawarte wszystkie najważniejsze informacje o stanie zdrowia jej posiadacza, które
w razie potrzeby udzielenia pomocy medycznej pozwalają służbom medycznym
podjąć szybkie i właściwe czynności ratunkowe, przyspieszając dotarcie ratowników medycznych do ważnych informacji
medycznych mogących uratować życie,

ułatwiając pracę ratownikom oraz pracownikom szpitala, skracając czas udzielenia
pomocy.
„Koperta Życia” to zestaw składający się z:
• naklejki lub magnesu do umieszczenia na
drzwiach lodówki,
• plastikowej koperty z suwakiem oznaczonej naklejką,
• karty informacyjnej o stanie zdrowia i zażywanych lekach.
Najważniejszym elementem „Koperty Życia” jest karta informacyjna, to ona zawiera
najistotniejsze informacje, takie jak grupa
krwi, kontakt do osób najbliższych, informacje dotyczące uczuleń i przyjmowanych
leków i ich dawkowania, informacje, że
osoba jest niesłysząca, niewidoma, porusza
się na wózku lub o balkoniku. Do „Koperty Życia” można włożyć kopię dokumentacji medycznej, np. ostatni wypis ze szpitala

czy też aktualne wyniki badań, ale również
zawrzeć w niej inne informacje, np. - czy w
mieszkaniu zamieszkują jeszcze inne osoby
wymagające pomocy lub zwierzęta.
„Kopertę Życia” należy umieść w lodówce w widocznym miejscu, np. na półce
na wewnętrznych drzwiach lodówki, a na
zewnętrznych drzwiach lodówki umieścić
naklejkę lub magnes.
GOPS ma do rozdysponowania 400 zestawów „Koperty Życia”, ale gdyby okazało
się, że potrzeby są większe, to z pewnością
zapas zostanie uzupełniony tak, aby każda
potrzebująca osoba ją otrzymała.
PAMIĘTAJ!
Karta informacyjna jest ważna rok, po tym
czasie powinna być zaktualizowana.
Aktualizacja jest także potrzebna w przypadku każdej zmiany istotnych danych
o stanie zdrowia lub o przyjmowanych lekach, a także danych kontaktowych.
GOPS

„Kopertę Życia” można otrzymać
u pracowników socjalnych w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernichowie, tel. 12 270 21 57, e-mail: gops@
czernichow.pl.

39 kwalifikowanych ratowników przybyło
w jednostkach OSP naszej gminy

22 kwietnia trzydziestu dziewięciu strażaków zdało egzamin z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP),
a tym samym otrzymało tytuł
Ratownika.

T

rwający 66 godzin kurs został zatwierdzony przez Wojewodę Małopolskiego. Obejmował zajęcia
teoretyczne i ćwiczenia praktyczne. Zajęcia
prowadzone były przez ratowników medycznych, którzy na co dzień pracują w Zespołach
Wyjazdowych Państwowego Ratownictwa
Medycznego. Egzamin złożony przed Pań-

stwową Komisją wyznaczoną przez Konsultanta Małopolskiego w dziedzinie medycyny
ratunkowej odbył się w trzech etapach.
Pierwsza część to testy z teorii (30 pytań),
które kwalifikowały strażaków do dalszych
części egzaminu. Następnie odbył się etap
praktyczny polegający na udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych na osobie dorosłej oraz dziecku.
To była, zdaniem strażaków, najcięższa faza
kursu. Po otrzymaniu zadania zastępy złożone z trzech osób działały na pozorantach
i manekinach. Musiały wykazać się umiejętnością użycia zestawu ratownictwa medycznego PSP-R1 z kompletem szyn Kramera
i deski ortopedycznej oraz defibrylatora AED.
Komisja oceniająca nie ułatwiała tego zadania
i wprowadzała dodatkowe utrudnienia, jakie mogą się zdarzyć podczas realnych akcji
ratowniczych, w których występują osoby
poszkodowane. Ostatni, indywidualny etap
egzaminu, zdawano odpowiadając na pytania
Komisji Egzaminacyjnej. Nie było łatwo, ale
ciąg dalszy na str. 6
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39 kwalifikowanych ratowników przybyło w jednostkach OSP
naszej gminy
ciąg dalszy ze str. 5

mimo to przez „sito egzaminacyjne” przeszli
wszyscy uczestniczący w kursie strażacy. Bardzo zmęczona, ale uśmiechnięta i szczęśliwa
grupa 39 strażaków odebrała z rąk Komisji
Egzaminacyjnej zaświadczenia o uzyskaniu
tytułu Ratownika. Kurs przeprowadziła Firma „RAT-MED” z Chrzanowa.
Dwa tygodnie wcześniej, trzydziestu sze-

ściu strażaków - ratowników przystąpiło do
egzaminu recertyfikacyjnego. Uprawnienia
Ratownika zdobyli trzy lata wcześniej, teraz
musieli potwierdzić swoje umiejętności, zdając ponownie egzamin przed Komisją Państwową.
Należy zaznaczyć, że wszystkie jednostki OSP
gminy Czernichów są wyposażone w zestawy ratownictwa medycznego PSP-R1, a 8

spośród 12 jednostek posiada defibrylatory
AED, więc zdobyte kwalifikacje strażacy będą
wykorzystywali w swojej codziennej pracy.
Aktualnie w 12 jednostkach OSP w gminie
Czernichów działa 89 osób, które posiadają
tytuł Ratownika i przeszły kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Dzięki doskonale
wyszkolonym strażakom, którzy dysponują
odpowiednim sprzętem, mieszkańcy gminy
Czernichów mogą czuć się bezpiecznie.
Krzysztof Sury
Zdjęcie: archiwum UG

EWAKUACJA ZWIERZĄT W SZKOLE ROLNICZEJ
Kierownik szkolnego gospodarstwa rolnego, mgr inż. Juliusz Boroń:

- Pierwszy raz w ramach ćwiczeń ewakuowano zwierzęta z naszego gospodarstwa.
Akcję przeprowadzono razem z naszymi
pracownikami, w ćwiczenia z powodzeniem włączyli się policjanci, którzy
przeliczyli, czy są wszystkie zwierzęta.
Pracownicy uwolnili zwierzęta, strażacy
je doprowadzili do wydzielonych miejsc,
a policja zabezpieczyła. Nie obyło się bez
niespodzianek, w całej akcji zapodziały
nam się cztery zwierzęta, ale na szczęście
się znalazły. Strażacy pierwszy raz brali
udział w takich ćwiczeniach, nie było łatwo, ale poradzili sobie dobrze.

Po koniec kwietnia z budynku gospodarczego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia
Ustawicznego
w Czernichowie ewakuowano
25 zwierząt.

O

dbyło się to w ramach ćwiczenia
taktyczno-bojowego pod kryptonimem „ZAGRODA 2018”.
Organizatorem głównym zdarzenia był
Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatu Krakowskiego, a scenariusz
ćwiczeń pod kątem prowadzenia działań
ewakuacyjnych i ratowniczo-gaśniczych w
czasie zagrożenia dla zwierząt gospodarskich znajdujących się w stajniach przygotowała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. W czasie ćwiczeń
zainscenizowano zdarzenie pozorowane
– pożar sterty słomy obok stajni z krowami i naruszenie konstrukcji tego budynku.
Pierwsze działania podjęli strażacy - ochotnicy z Czernichowa, Czułówka, Nowej Wsi
Szlacheckiej, Przegini Duchownej i Rybnej, którzy pomagali personelowi szkoły w
ewakuacji krów na pastwisko, jednocześnie
budując linie gaśnicze do płonącej słomy.
Po przybyciu jednostek Państwowej Straży
Pożarnej z Krakowa całością akcji kierował
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z-ca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 3, młodszy brygadier Jacek Linaca.
Dojazd do pożaru zabezpieczały dwa radiowozy Policji. Po ugaszeniu ognia Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza
z Krakowa zabezpieczyła strop budynku,
wykonując stabilizację przez stemplowanie.
Nasi strażacy pierwszy raz mieli do czynienia z działaniami tego typu. Było to
dla nich nowe doświadczenie w dziedzinie
współpracy służb ratowniczych i ewakuacji
zwierząt gospodarskich.
Krzysztof Sury
Zdjęcia: archiwum UG

Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Czernichowie posiada
ponad 200 ha użytków rolnych, w tym
ponad 160 ha gruntów ornych, na których uprawia się pszenicę, kukurydzę na
ziarno i na kiszonkę, rzepak. Głównym
kierunkiem produkcji jest produkcja mleka. Gospodarstwo jest warsztatem dydaktycznym dla Szkoły Rolniczej, dla uczniów
z kierunków technik hodowca koni
i technik weterynarii.

Orka
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
z terenu gminy Czernichów
W punkcie tym odbierane będą dostarczone przez mieszkańców, którzy złożyli deklarację o wysokości
miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy, selektywnie zebrane odpady w następujących frakcjach:
- odpady zielone, metal, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież
i tekstylia.
Lokalizacja PSZOK:
• Rybna (działka nr 3075/1 – przy boisku LKS Sokół Rybna)
• Czernichów (działka nr 1349/4 – Studzienki, plac targowy)
l.p.

Miejscowość

Termin

Godziny otwarcia

l.p.

Miejscowość

Termin

Godziny otwarcia

1.

Rybna

19.05.2018r

10.00 – 13.00

13.

Rybna

11.08.2018r

10.00 – 13.00

2.

Czernichów

26.05.2018r

10.00 – 13.00

14.

Czernichów

18.08.2018r

10.00 – 13.00

3.

Rybna

02.06.2018r

10.00 – 13.00

15.

Rybna

25.08.2018r

10.00 – 13.00

4.

Czernichów

09.06.2018r

10.00 – 13.00

16.

Czernichów

01.09.2018r

10.00 – 13.00

5.

Rybna

16.06.2018r

10.00 – 13.00

17.

Rybna

08.09.2018r

10.00 – 13.00

6.

Czernichów

23.06.2018r

10.00 – 13.00

18.

Czernichów

15.09.2018r

10.00 – 13.00

7.

Rybna

30.06.2018r

10.00 – 13.00

19.

Rybna

22.09.2018r

10.00 – 13.00

8.

Czernichów

07.07.2018r

10.00 – 13.00

20.

Czernichów

29.09.2018r

10.00 – 13.00

9.

Rybna

14.07.2018r

10.00 – 13.00

21.

Rybna

06.10.2018r

10.00 – 13.00

10.

Czernichów

21.07.2018r

10.00 – 13.00

22.

Czernichów

13.10.2018r

10.00 – 13.00

11.

Rybna

28.07.2018r

10.00 – 13.00

23.

Rybna

20.10.2018r

10.00 – 13.00

12.

Czernichów

04.08.2018r

10.00-13.00

24.

Czernichów

27.10.2018r

10.00 – 13.00

UWAGA: odpady do PSZOK można przywozić tylko w wyznaczonym dniu i godzinach; należy przekazać je pracownikowi MPGO, który ewidencjonuje ich przyjęcie. Przywożenie i pozostawianie odpadów w innym terminie
stanowi wykroczenie. Teren zbiórki może być monitorowany.
Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu gminy – pok. 108,
telefon 12 270 21 04 wew. 120.

Podziękowanie
Składam podziękowanie mieszkańcom Rusocic, którzy wzięli udział w przeprowadzonej
w dniu 28.04.2018 roku akcji sprzątania naszej miejscowości realizowanej w sołectwach
gminy Czernichów pod hasłem „Czysta gmina Czernichów – krok do czystej Europy.
W akcję sprzątania zaangażowali się strażacy,
sportowcy oraz mieszkańcy przysiółków Bór,
Wieś i Góra. Dziękuję również panu Janowi
Stańko za użyczenie transportu, pozbieranie
worków ze śmieciami i przetransportowanie
ich w jedno miejsce.
Sołtys Stanisław Świadek
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Cmentarz to miejsce święte
Wiele w ostatnim czasie mówimy o ekologii, zaśmiecaniu
naszego środowiska. Większość dba o czystość powietrza i nasze otoczenie. Wydaje się więc ironią, że miejsce
refleksji i zadumy, jakim jest
cmentarz, może zaburzyć ten
porządek.

O

d wielu lat ksiądz proboszcz parafii
w Czernichowie, Wiesław Grzechynia, próbuje przekonać wiernych,
że na cmentarz przychodzimy, by wspomnieć
naszych bliskich. Przynosimy znicz, bo znicz
jest wyrazem naszej pamięci, a światło nawiązuje do życia. – To wystarczy – mówi ksiądz
proboszcz i zwraca uwagę na ważną kwestię,

X Płatne staże z możliwością
późniejszego zatrudnienia

Jeśli jesteś osobą niepracującą, tj. bezrobotną, bierną zawodowo, masz szansę na znalezienie wymarzonego zajęcia. Trwa nabór
do projektu „Aktywni – Efektywni”, stanowiącego wsparcie dla osób pozostających
bez zatrudnienia na regionalnym rynku
pracy.
Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać
z:
1. płatnych staży z możliwością późniejszego zatrudnienia. Każdy staż jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb uczestników;
2. Dodatkowym bonusem jest udział w
bezpłatnych warsztatach i szkoleniach zawodowych dopasowanych do ich potrzeb i
predyspozycji;
3. Wszyscy uczestnicy projektu mają też
gwarancję wsparcia ze strony osobistego
opiekuna i innych specjalistów, również
tych branżowych;
4. Udział w programie gwarantuje zwrot
kosztów dojazdu na zajęcia i do miejsc stażowych.
Aby wziąć udział w projekcie „Aktywni Efektywni” osoba musi spełniać podstawowe warunki, tj.:
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o której mało się mówi. - Cmentarz to miejsce święte. Z dwóch powodów. Po pierwsze,
w kaplicy mamy Najświętszy Sakrament, po
drugie spoczywa tu wielu świętych. Modlimy
się za nich lub do nich.

1. mieć od 18 do 64 lat;
2. mieszkać na terenie
miasta Kraków bądź powiatu krakowskiego;
3. być osobą w trudnej
sytuacji życiowej (np.
bezrobotną, bierną zawodowo, w obecnej
chwili bez dochodu,
osobą z niepełnosprawnościami, osobą korzystającą z Programu
Operacyjnego Pomocy
Żywnościowej, kwalifikującą się do objęcia
pomocą społeczną itp.).
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej www.aktywniefektywni.info.pl

X Restrukturyzacja małych gospodarstw

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości
składania wniosków o przyznanie pomocy
finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych
gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 w dniach od 18 czerwca do 17 lipca
2018 r.
11 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania, wypłaty
oraz zwrotu pomocy finansowej na powyższe operacje.

Dlatego może warto postawić pytanie: czy
trzeba przynosić taką ilość kwiatów, zwłaszcza
sztucznych? Człowiek wierzący wie, że one w
niczym nie pomogą zmarłemu. Wyrazem miłości jest nade wszystko pamięć modlitewna.
Pamięć o zmarłych wyraża się w modlitwie,
w naszej obecności przy grobie, oczywiście w
dbaniu o ten grób, ale nie w ilości postawionych na nim ozdób. Każdego roku, szczególnie przed Dniem Wszystkich Świętych, duchowni apelują, by nie komercjalizować tego
święta, nie sprowadzać jego istoty do handlu,
nie zabiegać przesadnie o wystrój nagrobka.
Patrząc na polskie cmentarze, problem wydaje się być aktualny przez cały rok, po 1 i 2
listopada, po Bożym Narodzeniu, po Wielkanocy.
mk

Pomoc finansowa może być przyznana
rolnikowi albo małżonkowi rolnika, jeżeli
m.in.:
- jest posiadaczem gospodarstwa rolnego
położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o wielkości ekonomicznej
mniejszej niż 10 tys. euro;
- prowadząc działalność rolniczą podlega
ubezpieczeniu społecznemu rolników w
pełnym zakresie nieprzerwanie przez co
najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc
złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w
okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadzi działalności potwierdzonej
wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
- przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju
gospodarstwa oraz zobowiązał się do zrealizowania tego biznesplanu.
Pomoc przyznaje się w wysokości 60 tys.
zł (jednak nie więcej niż równowartość 15
tys. euro) i wypłaca się ją w dwóch ratach.
Złożone przez rolników wnioski zostaną
poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy
oraz formularze załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania są dostępne
na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.
arimr.gov.pl. Można je również otrzymać w
oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR.
Więcej informacji na stronie Urzędu Gminy Czernichów.

Orka

„Orka” początki

Tym numerem dotarliśmy do
300. wydania „Orki”. Zajęło to
29 lat. Początki czasopisma
sięgają roku 1989, czasów całkiem innych niż obecne, dlatego nasza gazeta lokalna także
przeszła ogromną metamorfozę. „Orka” była inicjatywą
oddolną, dziełem Gminnego
Komitetu Obywatelskiego, kilku osób, które bez zaawansowanej technologii, ale z ważnym przekazem w głowach
i z wielkim zapałem, społecznie, postanowiły założyć pismo dla mieszkańców.

P

rzeglądając numery archiwalne znajdujemy dużo więcej humoru niż
w wydaniach współczesnych, dystans do siebie i otaczającej rzeczywistości,
radość z formułujących się w wolnej Polsce
samorządów terytorialnych, ale też niemało zmartwień i problemów.
W przyszłym roku będziemy świętować
30-lecie „Orki”. Teraz mały przedsmak jubileuszu i powrót do przeszłości. Na stronie
internetowej Urzędu Gminy Czernichów
rozpoczynamy publikację archiwalnych
numerów. Prosimy śledzić na www.czernichow.pl w zakładce Orka.
Życzymy miłej lektury numerów zarówno
bieżących jak i archiwalnych, w których
wszystko wydaje się inne, a jednak… znaleźliśmy też wiele podobieństw. Bo czasy
się zmieniły, ale nasze polskie cechy, niekoniecznie.
Małgorzata Krajewska
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IV Rajd Konny rtm. Witolda Pileckiego
Towarzystwo
Krzewienia
Tradycji Kawalerii Polskiej
w Chrzanowie po raz kolejny
zorganizowało Rajd Konny
trasą ucieczki rtm. Witolda Pileckiego z KL Auschwitz do Nowego Wiśnicza. Na trasie rajdu
znalazł się Czernichów.
27 kwietnia 39 kawalerzystów i jeźdźców
„cywilnych” przebyło trasę I etapu rajdu: KL Auschwitz - Bobrek - Gromiec Mętków - Babice - Alwernia. Drugi etap
przebiegał trasą: Alwernia - Przeginia Duchowna - Czernichów - Piekary/k.Tyńca.
W tym etapie uczestniczyło 22 jeźdźców.

jeźdźców. Całość trasy przejechało 9 jeźdźców: pięciu kawalerzystów Towarzystwa
w barwach 21 PUN i 4 kawalerzystów
z Krakowskiego Szwadronu Ułanów im.
Józefa Piłsudskiego.
Trasa rajdu biegła przez Czernichów, tu,
na terenie Szkoły Rolniczej zorganizowano
postój, po czym uczestnicy ruszyli w dalszą
drogę.
Źródło: Towarzystwo Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej w Chrzanowie
Zdjęcie: Małgorzata Krajewska

W trzecim etapie na trasie Niepołomice –
Bochnia - Nowy Wiśnicz uczestniczyło 20

Spotkanie ze Stowarzyszeniem
Kawalerii Ochotniczej
26 kwietnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej odbyło się
spotkanie z przedstawicielami
StowarzyszeniaKawaleriiOchotniczej
w Chrzanowie.

G

łównym celem spotkania było zapoznanie uczniów z życiem i działalno-

Witold Pilecki, rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego,
żołnierz Armii Krajowej, więzień i organizator ruchu
oporu w KL Auschwitz. Autor raportów o Holocauście,
tzw. Raportów Pileckiego. Oskarżony i skazany przez
władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci,
stracony w 1948 r., w wieku 47 lat. W 2006 roku otrzymał pośmiertnie Order Orła Białego.
W nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 Witold Pilecki wraz
z dwoma współwięźniami uciekł z obozu Auschwitz. Dostał się do Alwerni, następnie przez Tyniec, okolice Wieliczki i Puszczę Niepołomicką przedostał się do Bochni
i potem do Nowego Wiśnicza.

ścią rotmistrza Witolda Pileckiego, żołnierza walczącego o wolność Polski w czasie
II Wojny Światowej i po jej zakończeniu.
Podczas spotkania zaprezentowano strój
i wyposażenie kawalerzysty. Dzień później
przy remizie OSP w Przegini Duchownej
przywitano uczestników Rajdu Konnego
Pileckiego.
et
Zdjęcie: archiwum szkoły

Historie podkrakowskie z gminy Czernichów
Ks. Wincenty Smoczyński
(1842-1903) – wikary w Rybnej w 1872 roku, którego
twarz ma król Zygmunt I Stary
na obrazie „Hołd pruski” autorstwa Jana Matejki.

C

zasami oglądając słynne obrazy
możemy zobaczyć na nich twarze
osób związanych z naszymi okolicami i nie zdajemy sobie z tego sprawy.
Dobrym przykładem może być postać ks.
Wincentego Smoczyńskiego, który w 1872
r. był wikarym w Rybnej. Przybliżę nieco
tę postać.
Na świat przyszedł w 1842 r. Mając 23 lata
przyjął święcenia kapłańskie w Bazylice św.
Jana na Lateranie. Niestety niedługo potem
został zesłany na Syberię. Po powrocie do
Galicji pracował kolejno w kościele parafialnym w Pleszowie, potem u Najświętszego Salwatora na Zwierzyńcu i w Rudawie
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koło Krzeszowic.
W 1872 r. pełnił funkcję wikarego
w Rybnej. Nie przebywał jednak zbyt długo
w tej miejscowości. Jesienią 1872 r. udał się
do Królestwa Polskiego i tam aresztowano
go pod zarzutem ułatwiania biskupom korespondencji z papieżem. Nieprzychylnie
odnoszono się również do jego działalności
politycznej.
Przez pół roku ks. Smoczyński przebywał
w słynnym X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej, po czym przewieziono go do Jarosławia nad Wołgą, a następnie do Kostromy
i do Nowomoskiewska. Po zwolnieniu ks.
Smoczyński rozpoczął pracę w kościele św.
Piotra i Pawła w Krakowie jako wikary, by
w 1879 r. zostać proboszczem w Tenczynku.
W tym samym roku Jan Matejko rozpoczął trzyletnią pracę (1879-1882) nad obrazem „Hołd pruski”. Na pierwszym planie
tego dzieła widoczny jest król Zygmunt I.
Polski monarcha ma twarz ks. Wincentego

Smoczyńskiego. Jedną z prezentowanych
postaci jest także kanclerz wielki koronny
Krzysztof Szydłowiecki, brat Mikołaja Szydłowieckiego, który był właścicielem dóbr
rycerskich w Czernichowie. W 1531 r. Mikołaj Szydłowiecki sprzedał owe dobra...
Zygmuntowi Staremu. Obraz możemy zobaczyć w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku
w Sukiennicach.
W 1888 r. ks. Smoczyński zorganizował
głośną pielgrzymkę do Rzymu z okazji
50-lecia kapłaństwa papieża Leona XIII,
w której wzięło udział blisko 600 osób.
Pod koniec życia (1901) został proboszczem w kościele św. Floriana w Krakowie.
Zmarł w 1903 r. Został pochowany na
cmentarzu w Tenczynku.
Tekst jest fragmentem wpisu opublikowanego na
stronie „Historie podkrakowskie – gminy Czernichów i Liszki” w dniu 13 stycznia 2016 r.
Piotr Kapusta, starszy asystent muzealny w nowohuckim
oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
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X „Mądre Przedszkole czyta dzieciom”

Wiele spotkań z cyklu „Mądre Przedszkole
czyta dzieciom” za nami, jednak takich gości w progach naszego przedszkola jeszcze
nie było. 19 kwietnia odwiedziły nas panie
z Koła Gospodyń Wiejskich w Rusocicach.
Przepięknie ubrane w stroje regionalne,
zapukały do naszych drzwi z propozycją
wspólnego czytania utworów z kręgu literatury dziecięcej. Emocji było wiele. Przedszkolaki w skupieniu słuchały bajek, zapoznały się z elementami ludowego stroju
i tradycyjnymi ludowymi przyśpiewkami.
Dzieci miały także okazję zaprezentować
własny repertuar, który został nagrodzony gromkimi brawami. Nasze wspaniałe
członkinie KGW przygotowały również
obfity słodki poczęstunek, a na koniec spotkania każdemu dziecku wręczyły ręcznie
robionego kwiatuszka. Bardzo dziękujemy
za niezapomniane chwile radości naszym
Gościom oraz współorganizatorom tego
niezwykłego spotkania z książką: mamusi
Sandry i mamusi Malwinki.

która opowiadała o ogrodzie, jego mieszkańcach i planach na przyszłość: sprowadzenie makaki japońskiej czy budowa
nowej szympansiarni. Mieszczące się na
terenie Lasu Wolskiego krakowskie ZOO
ma powierzchnię około 20 hektarów, jest
domem 480 różnych gatunków zwierząt
oraz miejscem pracy 100 osób.
Następnie przyszedł czas na spotkanie
z tamtejszym lekarzem weterynarii, panem
Marcinem Pałysem, który chętnie odpowiadał na pytania młodych techników weterynarii zainteresowanych pracą w ZOO.
„Lepiej zapobiegać niż leczyć” to motto
tamtejszej ekipy, która wprowadza je w
życie, między innymi poprzez dbanie o higienę i regularne odrobaczanie wszystkich
zwierząt. Jednym z problemów, z którymi
boryka się obsługa ogrodu jest utrudniona
diagnostyka ze względu na wrodzoną zdolność zwierząt do ukrywania słabości, która
w naturalnym środowisku ratuje je przed
atakiem drapieżników.
Uczniowie jednogłośnie osądzili, że wycieczka była bardzo udana, a niektórzy
zostali nawet dłużej, podczas kiedy reszcie
spieszyło się na obiad. Nic w tym dziwnego, gdyż spacer po ogrodzie podziałał stymulująco na ośrodek sytości…
Oprac. Anna Dziedzic, uczennica klasy 2A technikum weterynarii

niach z ciekawymi osobami oraz o jego
wielkim zamiłowaniu do muzyki rockowej,
a szczególnie do zespołu Procol Harum.
Mówił o swoich zrealizowanych marzeniach i zachęcał wszystkich zebranych do
urzeczywistniania swoich marzeń. Podkreślał, że warto czytać książki i rozmawiał z
uczniami o ich czytelnictwie.
Wspomniał, że był jednym z kontynuatorów „Pana Samochodzika”, stworzył
16 tomów tej serii. Arkadiusz Niemirski
przybliżył treść swoich książek, takich jak:
„Testament bibliofila”, „Pojedynek detektywów”, „Pasztetowe wakacje”, „Prowokator”, „Klątwa Nipkowa” oraz „Dziennik
grzesznika”.
Pod koniec spotkania uczestnicy mogli
zadawać pytania, otrzymali autografy i wykonali pamiątkowe zdjęcia. Autor zachęcał
zebranych do pisania do niego maili. Warunkiem tego, żeby uzyskać odpowiedź jest
używanie interpunkcji oraz podpis nadawcy maila.
Spotkanie to było interesujące i pewnie na
długo zostanie w naszej pamięci.
Tekst i zdjęcie: Monika Dziedzic

X Dzień Ziemi 2018 w Czernichowie

X Spotkania z pisarzem

Oprac. Anna Słota, nauczyciel Oddziału Przedszkolnego

X Wycieczka do ZOO

16 kwietnia klasa 2TA (technikum weterynarii w ZSRCKU) pod opieką pań Pauliny
Pytel i Teresy Żuchowskiej odwiedziła krakowskie ZOO. Mało ekscytującą podróż
trzema autobusami przyćmiło zwiedzanie
ogrodu z przewodnik panią Anną Agaciak,

25 kwietnia w Szkole Podstawowej
w Czernichowie odbyły się dwa spotkania
z Arkadiuszem Niemirskim - powieściopisarzem, dziennikarzem i satyrykiem.
W spotkaniach uczestniczyli uczniowie
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Czernichowa, a także uczniowie ze szkół w Kamieniu oraz Przegini Duchownej. Impreza
ta odbyła się we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Czernichowie, dzięki
pani dyrektor Ewie Pajor, w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki.
Autor w nietypowy sposób - przy pomocy
prezentacji multimedialnej - przybliżył zebranym informacje o swoim życiu i twórczości. Opowiadał o zainteresowaniach,
występach na scenie, podróżach i spotka-

26 kwietnia w Szkole Podstawowej w Czernichowie odbyły się uroczyste obchody
Dnia Ziemi, największego ekologicznego
święta świata. W tym dniu wielu uczniów
i nauczycieli szkoły ubrało się na zielono.
Dzieci z klas 0-3 uczestniczyły w spotkaniu
z zaproszonymi gośćmi, m.in. z ekodoradcą Urzędu Gminy Czernichów, Agnieszką
Smagą. Ekodoradca przedstawiła prezentację związaną z odnawialnymi źródłami
energii (OZE) nawiązującą do tematu lasu
jako „producenta” drewna - biomasy, którą
traktujemy także jako OZE. Swoją obecnością zaszczycił nas również pracownik Nadleśnictwa w Krzeszowicach, strażnik leśny,
Marek Pacek, który przywitał zgromadzonych powitaniem „Darz bór”. Wyczerpująco odpowiadał na pytania zadawane przez
dzieci, zachęcał do odwiedzania lasu. W
interesujący sposób mówił o lesie
ciąg dalszy na str. 12
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tują świadomość, że dobro zawsze powraca.
Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom, którzy włączyli się w
podjętą inicjatywę. Mamy nadzieję, że w
przyszłym roku „Pola Nadziei” znów zawitają do naszej placówki.

ciąg dalszy ze str. 11

i jego znaczeniu dla ludzi i zwierząt, a w
szczególności podkreślał znaczenie drewna
produkowanego przez ekosystem leśny w
procesie wytwarzania energii cieplnej. Pod
koniec spotkania podsumowane zostały
zdobyte przez dzieci wiadomości.
Naszym miłym gościom dzieci podziękowały piosenką pt. „Kocham świat”, a
przedszkolaki pięknie recytowały wierszyki
związane z Dniem Ziemi. Uczniowie klas
0-3 z ekodoradcą posadzili żywotnik, który
wraz z książeczkami edukacyjnymi o lesie
dostaliśmy od strażnika leśnego. Wykonano również wspólne zdjęcie, a na pamiątkę
imprezy dzieci otrzymały przypinki z hasłem „Przyjaciel przyrody”.
Starsi uczniowie szkoły również uczestniczyli w obchodach Dnia Ziemi. Prezentowali swoje zielone stroje, a przez szkolny
radiowęzeł wyemitowano prelekcję związaną z tym świętem. Po południu odbyła
się dyskoteka pod hasłem „Zielono mi”.
W szkole i na świetlicy wykonano gazetki
ścienne związane z Dniem Ziemi.
Tekst i zdjęcie: Anita Piskorz

„200 drzewek na 200-lecie
szkoły w Wołowicach”

X

Tekst i zdjęcie: Izabela Majta

X Mistrzowie ortografii

W bibliotece padły rekordy wypożyczeń!
To niesamowite, jak element zaskoczenia i
podekscytowanie wynikające z oczekiwania wpływa na nasze postrzeganie i odbiór
rzeczywistości. Przy stolikach z zapakowanymi i przewiązanymi czerwoną wstążeczką książkami nawet najwięksi czytelniczy
sceptycy byli przejęci, rozemocjonowani i z
niecierpliwością wyczekiwali na swoją kolej
w wyborze randki. Choć wybór w ciemno nie gwarantował udanego spotkania, a
na takie właśnie każdy chciał się wybrać,
mamy nadzieję, że wielu się to udało. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do
naszej zabawy promującej czytelnictwo.
Lucyna Socha Siejka, dyrektor SP w Nowej Wsi Szlacheckiej
Bronisława Hajduga, nauczyciel i bibliotekarz SP w Nowej Wsi Szlacheckiej

X Pola Nadziei

17 kwietnia w Starostwie Powiatowym w
Krakowie odbyła się kolejna edycja Powiatowego Konkursu Ortograficznego „O Pióro Starosty”, którego celem było zachęcenie
młodzieży do pogłębienia wiedzy z dziedziny ortografii oraz doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się językiem
polskim.
Drugi rok z rzędu konkurs wygrała Aleksandra Bętkowska, uczennica klasy II
technikum hodowcy koni w ZSRCKU w
Czernichowie, która pokonała 25 uczniów
ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu
krakowskiego. Nie sprawiły jej problemu:
chuderlawa chimera, nicnierobienie, ponadtrzydziestoparoletni rzezimieszek oraz
żyworodny łożyskowiec.
W nagrodę za wygrany konkurs Aleksandra
Bętkowska otrzymała tytułowe pióro i tablet, ufundowane przez Starostę Krakowskiego, Wojciecha Pałkę.
Wysoką lokatę (czwarte miejsce) w tymże
konkursie zajął Adrian Poniedziałek, uczeń
klasy IV technikum hotelarstwa.
Oprac. Joanna Wasilewska

X Matematyczne sukcesy

Z inicjatywy radnego pana Mariana Paszczy w szkole w Wołowicach została przeprowadzona akcja rozdawania uczniom
200 sadzonek dębów i sosen dla uczczenia
jubileuszu 200-lecia szkoły. Uczniowie, za
zgodą rodziców, nieodpłatnie otrzymali do
zasadzenia i pielęgnacji drzewko, które będzie upamiętniać jubileuszowy rok 2018.
Barbara Pluszyńska
Zdjęcie: Bogumiła Czuba

X „Randka w ciemno z książką”

W związku z obchodami Światowego Dnia
Książki i Praw Autorskich w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Szlacheckiej odbyła się akcja „Randka w ciemno z książką”.
Pięknie zapakowane książki – niespodzianki czekały w bibliotece na swoich czytelników. Zainteresowanie wydarzeniem przerosło oczekiwania organizatorów – na randkę
z książką zdecydowało się wielu uczniów i
przedszkolaków, nauczyciele oraz rodzice.
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Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wołowicach wzięli udział w żonkilowej akcji „Pola
Nadziei”.
Celem akcji jest nie tylko pozyskiwanie
funduszy na rzecz hospicjum, ale również
propagowanie niesienia bezinteresownej
pomocy. Pieniądze zbierane były do specjalnie oznakowanej skarbonki. Każdy z
darczyńców otrzymał w zamian żonkil symbol nadziei.
Zebrane środki zasilą konto krakowskiego
Hospicjum im. św. Łazarza .
Ta wspaniała akcja pokazała, że uczniowie
chętnie angażują się w działania charytatywne. Uczą się w ten sposób wrażliwości
i otwartości na drugiego człowieka, kształ-

Gabriela Bylica, uczennica Szkoły Podstawowej w Kamieniu została zakwalifikowana do finału w Małopolskim Konkursie
Prac Matematycznych Klas Gimnazjalnych
organizowanym przez Krakowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuk pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego w
Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana oraz Oddział Krakowski Polskiego
Towarzystwa Matematycznego. Finaliści
prezentowali swoje prace 24 kwietnia na
Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, podczas Małopolskiej Sesji Matematycznej, gdzie byli oceniani przez komisję
konkursową. Zarówno praca jak i prezentacja zostały wysoko ocenione i ostatecznie
Gabriela Bylica została laureatką uzyskując
nagrodę I stopnia za pracę zatytułowaną
„Wybuchające kropki, czyli wielkie boom
na znanych i nieznanych wyspach matematyki”.
Uczniowie klasy IIIB gimnazjum w finałowym etapie Międzynarodowego Konkursu
Matematycznego „Matematyka bez granic” uzyskali 8. miejsce w regionie, a 20. w
kraju, a klasa IIIA gimnazjum uzyskała 9.
miejsce w regionie i 22. w kraju. Klasa 6 w
tym samym konkursie w kategorii „Junior”
znalazła się na 29. miejscu w kraju.

Orka
X Trzech finalistów z Wołowic

Trzech uczniów Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Wołowicach
zdobyło tytuły finalistów w konkursach
kuratoryjnych. W Małopolskim Konkursie
Matematycznym Jagoda Kurosad, uczennica klasy 7, pod kierunkiem mgr Stanisławy
Kapusty, uzyskała tytuł finalistki z najwyższą liczbą punktów.
Finalistą Małopolskiego Konkursu Języka
Angielskiego został Olaf Wędzicha, uczeń
klasy IIIa Gimnazjum. Jego opiekunem naukowym była mgr Marta Hojny.
Adrian Musiał, uczeń klasy 7 zdobył - pod
opieką mgr. Marcina Kuschilla - tytuł finalisty w biblijnym konkursie tematycznym
„Z Dobrą Nowiną przez życie”.
Serdecznie gratulujemy finalistom i ich
opiekunom oraz życzymy dalszych sukcesów.
Barbara Pluszyńska
Zdjęcie: Bogumiła Czuba

Sukces uczennicy ZSRCKU
w Czernichowie na olimpiadzie

X

20 kwietnia 156 uczniów wzięło udział
w eliminacjach okręgowych XLII edycji
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Kijanach. Olimpijczycy zmagali
się w siedmiu blokach tematycznych, w
tym w weterynarii. Uczniowie startujący w
bloku „weterynaria” przyjechali na ziemię
łęczyńską z czterech województw (lubelskie, podkarpackie, małopolskie i śląskie).

Pierwszym sprawdzianem wiedzy był test
pisemny, na rozwiązanie którego uczniowie
mieli dokładnie godzinę. Później przyszedł
czas na zadania praktyczne. Z obu części
olimpijczycy mogli uzyskać maksymalnie
po 60 punktów, czyli łącznie 120.
Do eliminacji centralnych, które będą miały miejsce 7 i 8 czerwca we Wrocławiu zakwalifikowały się cztery osoby, wśród nich
Patrycja Piwowar - jedna z dwóch uczennic
naszej szkoły, które brały udział w eliminacjach okręgowych. Patrycja uplasowała się
na drugim miejscu wśród 32 uczestników.
Gratulujemy Patrycji i trzymamy kciuki,
aby jej wiedza i umiejętności zostały także
docenione w eliminacjach centralnych.

Oprac. Paulina Pytel, lekarz weterynarii – nauczyciel
przedmiotów weterynaryjnych w ZSRCKU
Zdjęcie: archiwum szkoły

X Pożegnanie uczniów klas czwartych

mogła pochwalić się klasa 4B (71,83).
Wicedyrektor Barbara Kajda wspomniała również o sukcesach uczniów, m.in. o
uzyskaniu przez Marianę Oleksiienko 3.
miejsca w „Powiatowym Przeglądzie Artystycznym. Skawina 2018”. O sukcesach
sportowych uczniów klas czwartych wspomnieli nauczyciele wf, Małgorzata Downar
- Zapolska i Kamil Szewczyk. Wręczyli
również uczennicom (bo autorkami sukcesów sportowych były wyłącznie dziewczyny) pamiątkowe statuetki.
Wyróżnieni mogli poczuć się również pozostali uczniowie klas czwartych, bowiem
prawie wszyscy otrzymali świadectwa
ukończenia szkoły, co można uznać za
sukces, biorąc pod uwagę trud włożony w
zdobywanie wiedzy i umiejętności podczas
czterech lat edukacji w ZSRCKU.
Uroczystość była bardzo radosna, co szczególnie dało się odczuć w momencie wykonywania przez chór (działający pod kierunkiem Łucji Dyjach) utworu z repertuaru
zespołu Lady Pank. Wszyscy „świeżo upieczeni” absolwenci naszej szkoły dołączyli
do chórzystów i wspólnie zaśpiewali utwór
„Zawsze tam, gdzie Ty…”.
Oprac. Agnieszka Kołodziej

X Bez żadnej opuszczonej godziny

Janina Grela, członek Zarządu Powiatu Krakowskiego podczas zakończenia roku w ZSRCKU z
jedną z wyróżnionych uczennic.

27 kwietnia pożegnaliśmy uczniów klas
czwartych ZSRCKU. Na uroczystości
zgromadziła się cała społeczność szkolna,
swoją obecnością zaszczyciła nas Janina
Grela, członek Zarządu Powiatu Krakowskiego, która życzyła maturzystom sukcesów podczas egzaminów i udanego wejścia
w dorosłe życie.
Dyrektor ZSRCKU, Grzegorz Bylica
wręczył świadectwa ukończenia szkoły
uczniom i uczennicom, którzy osiągnęli
najwyższą średnią dydaktyczną uzyskaną
w ciągu czterech lat edukacji. Najwyższą
średnią (5,58) uzyskał Mykhailo Bilov z
klasy 4C. Równie imponującą średnią ocen
uzyskała Aleksandra Hodorowska z klasy
4A (5,20). Kateryna Kudryk z klasy 4C
osiągnęła średnią ocen (5,12) a jej siostra
Mariia Kudryk średnią (4,85). Wyróżnione
zostały również Mariana Oleksiienko z klasy 4C ze średnią 4,80 oraz Patrycja Antończyk z klasy 4A ze średnią 4,77.
Najwyższą średnią dydaktyczną uzyskała
klasa 4C (3,89), a najwyższą frekwencją

Przemysław Górecki, 20-latek z Zagacia,
absolwent kierunku Technik hotelarstwa w
ZSRCKU. 29 kwietnia skończył edukację
w Szkole Rolniczej w Czernichowie i przez
4 lata nie opuścił ani jednej godziny lekcyjnej. Jego osiągnięcie zostało docenione,
oprócz świadectwa dostał dyplom i nagrodę finansową. Maturę zdawał z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.
Interesuje się piłką nożną, po zdaniu matury planuje podjąć pracę w zawodzie.
Jak udało się nie mieć żadnej nieobecności? - Było ciężko, ale to kwestia charakteru. Jestem z miejscowości Zagacie, więc nie
mam daleko. Zdrowie pozwoliło i trochę
tak samo wyszło. Nie zakładałem rekordów, może dopiero pod koniec szkoły –
mówi Przemek.
mk
Zdjęcie: Małgorzata Krajewska
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XII Przełajowy Bieg Zwycięstwa

9 maja odbył się XII Przełajowy
Bieg Zwycięstwa zorganizowany przez Urząd Gminy Czernichów we współpracy z LKS
Wisła Czernichów, w ramach
ogólnopolskiej akcji „Polska
Biega”.

W

zawodach wzięło udział 50
uczniów z czterech szkół z terenu gminy: w Czernichowie,
w Kamieniu, w Rybnej oraz w Przegini
Duchownej.
Trasa biegu wytyczona została na ścieżce
wokół góry Chełm w Czernichowie na dystansie około 2 800 metrów.

II miejsce: Oskar Kurzański – SP Kamień
III miejsce: Kacper Zembol – SP Czernichów
Kat. C – dziewczęta, wiek 16-18 lat:
I miejsce: Weronika Gwizdała – SP Rybna
II miejsce: Małgorzata Rakoczy – SP Czernichów
III miejsce: Natalia Nowakowska –
SP Czernichów
Kat. D – chłopcy, wiek 16-18 lat:
I miejsce: Kamil Paszkowski – SP Kamień
II miejsce: Michał Zalewski – SP Czernichów
III miejsce: Tomasz Grzesiak – SP Czernichów

W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
Kat. A – dziewczęta, wiek 13-15 lat:
I miejsce: Aleksandra Paszcza – SP Kamień
II miejsce: Agnieszka Stańko – SP Czernichów
III miejsce: Karolina Pawlak – SP Rybna

Na zaproszenie organizatorów na metę
biegu przybył pan Stanisław Majeranczyk
z Koła Gminnego Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Politycznych, który wręczył pamiątkowe medale wszystkim
uczestnikom, a także dyplomy zwycięzcom
biegu. Laureaci otrzymali również puchary
i medale.

Kat. B – chłopcy, wiek 13-15 lat:
I miejsce: Patryk Figa – SP Kamień

jb
Zdjęcia: archiwum UG

Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej w Czernichowie w biegowych zawodach drużynowych
W tym roku odbyła się kolejna
edycja biegów drużynowych
dzieci i młodzieży w ramach
kalendarza Szkolnego Związku Sportowego.

W

zawodach udział wzięli uczniowie ze szkół w Kamieniu, Czernichowie i Przegini Duchownej. Zawody zostały rozegrane 11 kwietnia
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w parku przy ZSRCKU w Czernichowie.
Dzieci oraz dziewczęta z grupy starszej rywalizowały na dystansie 800 m, a chłopcy
starsi pokonali 1000 m. Rywalizacja była
na wysokim poziomie, zarówno pod względem kultury osobistej, jak i sportowym.
W grupie dziewcząt i chłopców młodszych
wygrały drużyny ze Szkoły Podstawowej
w Czernichowie, również dziewczęta z grupy starszej z Czernichowa nie dały szans
swoim rywalkom i zwyciężyły. W grupie

chłopców starszych zwyciężyła drużyna ze
Szkoły Podstawowej w Kamieniu.
Bardzo dziękujemy za udział wszystkim
zawodnikom, gratulujemy zwycięzcom
i oczekujemy sukcesów na etapie powiatowym, który odbędzie się w Skawinie.
Dziękujemy również Dyrekcji ZSRCKU
w Czernichowie za życzliwość, a także udostępnianie już od wielu lat parku do przeprowadzania zawodów biegowych.
Janusz Sroka

VIII FESTYNPARAFIALNY
w CZERNICHOWIE

10 CZERWCA
(niedziela)

www.parafiaczernichow.pl

PROGRAM:

15.00 – Uroczyste rozpoczęcie festynu.
15.05 – Występy dzieci i młodzieży z terenu gminy Czernichów, zawody
sportowe.
19.00 – Losowanie nagród głównych z loterii fantowej i podziękowanie
sponsorom.
20.00 –

Koncert i zabawa z zespołem

GANG MARCELA
Miejsce festynu - ogród przy plebanii
ORGANIZATORZY I SPONSORZY:

Parafia Przen. Trójcy w Czernichowie

Zakład Dekarski - Sylwester Pala

IV Zajazd Szlachecki
Społeczność Nowej Wsi Szlacheckiej zaprasza na IV Zajazd Szlachecki, który odbędzie się 24 czerwca (niedziela) na placu wokół remizy OSP w Nowej Wsi Szlacheckiej. Od godziny 15.00
do 19.00 przewidziane są atrakcje dla dzieci, a od 19.00 do 24.00
zabawa taneczna przy muzyce zespołu Creszendo.
Atrakcją specjalną będzie koncert zespołu Toporki!
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WIANKI

CZERNICHOWSKIE
ŚWIĘTO KIEŁBASY LISIECKIEJ

PROGRAM IMPREZY:

1 lipca 2018
niedziela

15:00 - Blok estradowy:
• prezentacja gminy Czernichów
• prezentacja produktu regionalnego
• występy artystyczne dzieci i młodzieży, orkiestry dętej OSP w Dąbrowie Szlacheckiej, chóru Stowarzyszenia „Wokół Rybnej”, zespołu „Z Przytupem”
• konkursy, zabawy, piknik ekologiczny
18:00 - występ zespołu KORDIAN
19.30 - oficjalne powitanie gości
20.00 - konkursy, zabawa przy muzyce

21.00 - koncert gwiazdy wieczoru:

PATRYCJA

MARKOWSKA
Z ZESPOŁEM
22.00 - pokaz sztucznych ogni

MIEJSCE IMPREZY:

BŁONIA - PRZY SZKOLE ROLNICZEJ W CZERNICHOWIE

