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Orszak Trzech Króli w Wołowicach
W tym numerze: O edukacji w naszej gminie pisze wójt Szymon Łytek (str. 3), Debata o oświacie
w Urzędzie Gminy Czernichów (str. 3), Nowy samochód dla policji (str. 4), Relacja z ostatniej sesji
Rady Gminy Czernichów w roku 2017 – uchwała budżetowa na nowy rok (str. 5-6), Ilu mieszkańców liczy gmina Czernichów (str. 8), Gminny Przegląd Przedstawień Bożonarodzeniowych (str.
12)

Orszak Trzech Króli w Zagaciu
6 stycznia w święto Objawienia Pańskiego, po raz
trzeci spod remizy w Zagaciu wyruszył Orszak Trzech
Króli. Tym samym Zagacie
znalazło się w gronie 644
miejscowości w Polsce,
w których pod hasłem „Bóg
jest dla wszystkich”, przeszedł barwny korowód.

T

radycyjnie już uczestnicy otrzymali korony, śpiewniki i chorągiewki, a na czele
Orszaku - prowadzeni przez gwiazdę szli Trzej Mędrcy ze Wschodu: Kacper, Melchior
i Baltazar (Józef Figuła, Marek Podolak, Iwona

Fic) oraz Święta Rodzina z Dzieciątkiem (Konstancja Kapusta, Krzysztof Saletnik), aniołowie,
rycerze i dworzanie. Oprawę muzyczną przygotował akordeonista, Krzysztof Mlostek.
Kulminacją uroczystości były „Jasełka” w wykonaniu Grupy Teatralnej CREDO z Rusocic pod
przewodnictwem Janiny Kapusty. W świątecznym nastroju wspólne kolędowanie przy kawie
i ciastku rozbrzmiewało do wieczora.
Organizatorzy dziękują wszystkim gościom za
przybycie, szczególnie wójtowi – Szymonowi
Łytkowi, radnym powiatowym – Janinie Greli
i Zofii Pyle, radnemu Józefowi Suchanikowi,
księdzu proboszczowi Wiesławowi Grzechyni
i kierownik Dorocie Machaczce z Urzędu Gminy Czernichów.
Życzenia pokoju i pomyślności ślą Trzej Królowie i organizatorzy.
Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna w Zagaciu
Zdjęcia: Wiesław Piwowarczyk

Wołowice też w koronach
W Wołowicach także zorganizowano Orszak Trzech Króli
z kolędowaniem i „Jasełkami”.
Już drugi raz, ale w tym roku
w znacznie większym gronie,
uczestnicy spotkali się pod Domem Ludowym w Wołowicach
i ruszyli w stronę Krzemiennika.

O

rszak w kierunku Stajenki poprowadzili Trzej Królowie na wierzchowcach, za
nimi udał się wóz konny z Gwiazdą,
a następnie uczestnicy Orszaku i ksiądz proboszcz z Dąbrowy Szlacheckiej, Mieczysław
Gawor. Przemarsz zakończył się na wzgórzu
Krzemiennik, gdzie w Stajence czekała Święta Rodzina. W role te wcielili się podopieczni

Nowe postanowienia i stare zwyczaje

Nowy rok skłania do „nowego otwarcia”, stąd tradycyjne noworoczne postanowienia, które jednak
zazwyczaj szybko kończą się starymi przyzwyczajeniami. Pozostaje życzyć innym i sobie, by uda-

Fundacji im. Brata Alberta z Czernichowa, Marcelina, Krzysiek i Jarek pod opieką pani Joli Bębenek.
Następnie wszyscy zebrani udali się do Domu
Weselnego „Krzemieniec” Marty i Jerzego Kosków, którzy zaprosili na gorący posiłek. Przy
kawie i wypiekach pań ze Stowarzyszenia Na
Rzecz Rozwoju Wsi Wołowice mieszkańcy
oglądali występy dzieci i młodzieży z Ogniska
Artystycznego „Szlif ” i „Jasełka” w wykonaniu
Teatru „Credo”.
Wieczór zakończył się występem młodzieży
z „Grupy Apostolskiej” z Dąbrowy Szlacheckiej
wraz
z
opiekunką
Moniką Biczak. Do kolędowania włączyli się
wszyscy uczestnicy Orszaku. O oprawę muzyczną zadbali Kamil Bębenek (akordeon)
i Hania Hajdukiewicz (skrzypce).
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Wołowice
Zdjęcia: Wiesław Piwowarczyk

ło się jak najdłużej wytrwać w tym, czego byśmy
chcieli, a co niekoniecznie przychodzi z łatwością.
W pierwszym numerze „Orki” w nowym roku
Szymon Łytek pisze o oświacie. Edukacji w naszej
gminie poświęcona została także debata z udziałem Małopolskiej Kurator Oświaty, jaka odbyła
się w Urzędzie Gminy Czernichów na początku
stycznia. Zaprezentowany został projekt nowego
kompleksu szkolnego w Czernichowie, którego
budowa rozpocznie się już w tym roku, wymieniono uwagi na temat osiągnięć, planów, inwestycji i potrzeb.
W numerze obszerna relacja z ostatniej sesji Rady
Gminy Czernichów w 2017 roku, podczas której
uchwalono budżet na rok 2018.
Jak zawsze trochę miejsca poświęcamy tradycji:
pięknie udały się Orszaki Trzech Króli, będące
stosunkowo nowym zwyczajem w naszej gminie.

Orszaki zorganizowano w Zagaciu i Wołowicach. O minionych niedawno świętach nie pozwolił zapomnieć XII Gminny Przegląd Przedstawień Bożonarodzeniowych, który wpisał się już
dawno w kalendarz szkolnych atrakcji.
Pod koniec numeru piszemy o wycieczce - nagrodzie do Gniezna, o tym, że warto czytać książki
i o innych aktywnościach najmłodszych mieszkańców gminy.
- Nie dajmy się wciągnąć w wyścig szczurów powiedziała do nauczycieli kurator oświaty podczas debaty w Czernichowie. - Pochylmy się nad
każdym uczniem i pomóżmy mu zrealizować się
maksymalnie, ale w ramach jego możliwości dodała. Może to dobra podpowiedź na nowy rok
nie tylko dla nauczycieli, ale dla każdego?
Małgorzata Krajewska,
redaktor naczelna czasopisma „Orka”

Orka
li samorządu, szkół, a także Kuratorium
Oświaty mówić o finansowaniu zadań
edukacyjnych, a tym samym środkach, jakie planujemy przeznaczyć na rozwój bazy
szkolnej, zachęcam do zapoznania się z tą
prezentacją na stronie internetowej Gminy.

W

poprzednim numerze „Orki”
zaprezentowano plan budowy
nowego kompleksu szkolnego
w Czernichowie, przedstawiono zarówno
założenia projektowe, jak i plany budowy
oraz finansowania. Ponieważ 12 stycznia
miałem okazję w obecności przedstawicie-

W tym miejscu chciałbym wskazać, że
nowe zadania inwestycyjne są już przyjęte
w budżecie, a wysokość tych środków jest
rekordowa, jeszcze nigdy w historii samorządu nie mieliśmy tak dużej puli właśnie
na inwestycje w oświatę, to kwota w roku
2018 opiewająca na około 5,5 miliona
złotych. To nie tylko rozpoczęcie budowy szkoły w Czernichowie, niewątpliwie
największego budżetowo zadania, ale szereg innych przedsięwzięć w całej gminie.
Wymienię tylko niektóre.
1) remont budynku przedszkola w Kamieniu,
2) modernizacja nawierzchni boisk przyszkolnych w Wołowicach i Rusocicach,
3) termomodernizacja budynku Szkoły

w Rybnej,
4) zakończenie modernizacji budynku
szkolnego w Rusocicach, a także zadania
polegające na poprawie infrastruktury rekreacyjnej w placówkach oświatowych.
Takie decyzje świadczą o tym, że oświata
jest przez nasz samorząd traktowana priorytetowo, i jest – wbrew temu, co próbują mówić niektórzy – inwestycją w naszą
wspólną przyszłość. Nieraz padające stwierdzenia, że szkoły dużo nas kosztują, są ważne, bo rzeczywiście funkcjonowanie oświaty jest wyzwaniem finansowym dla każdej
chyba gminy w naszym kraju, nie zmienia
to jednak faktu, że ciągła praca nad poprawą oferty dla najmłodszych mieszkańców,
a także rozwój bazy, w której mają się uczyć
i po prostu rozwijać, jest dla nas wszystkich
wyzwaniem.
Szymon Łytek

Debata o oświacie
w Urzędzie Gminy Czernichów

W

debacie wzięli udział również:
Halina Cimer, wicekurator,
Dorota Skwarek, dyrektor
Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Krakowie, Arkadiusz
Wrzoszczyk, członek Zarządu Powiatu
Krakowskiego, Janusz Senderecki, dyrektor
GZOS, radni gminy Czernichów, dyrektorzy szkół i przedszkoli, przedstawiciele związków zawodowych oraz rodziców
uczniów ze szkół na terenie gminy.
Debatę prowadził wójt Szymon Łytek i
w prezentacji otwierającej spotkanie przedstawił dane związane z finansowaniem
oświaty, przybliżył szereg inwestycji, które
na przestrzeni ostatnich lat wykonano w
placówkach oświatowych na terenie gminy,
a także powiedział o inwestycjach planowanych na najbliższe lata, jak na przykład
budowa zespołu placówek oświatowych w

Zdjęcie: Małgorzata Krajewska

W piątek, 12 stycznia,
w siedzibie urzędu gminy,
z inicjatywy wójta Szymona Łytka, odbyła się debata poświęcona tematyce
oświaty w gminie Czernichów, z udziałem Małopolskiej Kurator Oświaty,
Barbary Nowak.
Czernichowie.
Następnie głos zabrał dyrektor Senderecki,
który m. in. zaprezentował dane dotyczące
wyników w nauce uczniów z poszczególnych szkół na terenie gminy i podkreślił,
że efekty nauczania są zadowalające i coraz
lepsze.
W odpowiedzi na obie prezentacje, kurator
Barbara Nowak zadeklarowała wspieranie
samorządu, a plany i działania wójta i radnych gminy w dziedzinie rozwoju oświaty
oceniła jako trafne i godne uznania.
Podczas spotkania zebrani mieli możliwość
zadawania pytań zaproszonym gościom.
Wśród nich pojawiły się te o możliwość
powstania żłobka na terenie gminy Czernichów, o opiekę stomatologiczną w przedszkolach, metodykę nauczania w świetle
planowanych zmian w podstawach programowych i zasady egzaminowania.

Wójt Szymon Łytek zapewnił, że w przyszłości będzie rozważane utworzenie żłobka na terenie gminy i że na pewno zadba
o opiekę stomatologiczną dzieci i młodzieży, np. w formie przyjeżdżających dentobusów.
Wicekurator Halina Cimer zwróciła uwagę
nauczycieli na jakość szkoleń, jakie realizują w ramach podnoszenia kwalifikacji.
– Proszę śledzić na stronach kuratorium,
w co warto inwestować - powiedziała.
Kurator Barbara Nowak podkreślała wielokrotnie, że najważniejsze jest indywidualne
podejście do ucznia i jego bezpieczeństwo
w szkole. – Nie włączajmy się w „wyścig
szczurów” jaki toczy się dookoła. Pochylmy się nad każdym uczniem osobno, by
pomóc mu maksymalnie zrealizować jego
możliwości – powiedziała Barbara Nowak.
mk
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Nowe inwestycje
Od grudnia 2017 roku nasi dzielnicowi
mają nowy radiowóz! Zakup samochodu
był możliwy dzięki współfinansowaniu
z budżetu gminy Czernichów oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Samochód marki OPEL wesprze działania
Policji na terenie naszej gminy i poprawi
bezpieczeństwo mieszkańców.

Zdjęcie: Archiwum Sołectwa Zagacie

X Nowy radiowóz dla Komisariatu Policji w Czernichowie

ks

Zdjęcie: Archiwum UG

X

Na zdjęciu: Przy nowym aucie (od lewej): komisarz Jacek Rosół – komendant Komisariatu Policji
w Krzeszowicach, starszy aspirant sztabowy Sebastian
Kłeczek – kierownik Posterunku Policji w Czernichowie,
Szymon Łytek – wójt gminy Czernichów

Rekreacja w Zagaciu

W Zagaciu obok remizy strażackiej i placu
zabaw powstała siłownia zewnętrzna. O ile
plac zabaw został wcześniej zrealizowany
przez miejscowych strażaków ze wsparciem
unijnym, to nowa siłownia została sfinansowana ze środków budżetu gminy. Obecnie do dyspozycji ćwiczących jest: biegacz,
orbitrek, twister, surfer, wioślarz i rowerek,
ale w realizowanym projekcie istnieje możliwość poszerzenia oferty urządzeń rekreacyjnych.
Zachęcamy młodzież, ale i osoby dorosłe do
aktywności fizycznej, bo ćwiczenia, zwłaszcza na świeżym powietrzu, poprawiają sa-

mopoczucie oraz wydolność organizmu,
pomagają wzmacniać i budować mięśnie.
Po wyczerpującym treningu można odpocząć na nowo wybudowanych ławeczkach. W imieniu mieszkańców zapraszamy
wszystkich amatorów czynnej rekreacji.
Sołectwo Zagacie

8 stycznia w siedzibie Urzędu
Gminy Czernichów odbyło się
uroczyste przekazanie sprzętu zakupionego dla jednostek
OSP gminy Czernichów z dotacji udzielonej przez Ministra
Sprawiedliwości w wysokości
39 200 zł na zadania realizowane w ramach Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjarnej,
zwanego w skrócie Funduszem Sprawiedliwości.

W

ramach Funduszu jednostki
OSP zostały wyposażone w
dwa defibrylatory AED – 2

Zdjęcie: Archiwum UG

Fundusz Sprawiedliwości dla OSP

(OSP Rybna, OSP Nowa Wieś Szlachecka) oraz cztery kompletne zestawy PSP R1
(OSP Nowa Wieś Szlachecka, OSP Dąbrowa Szlachecka, OSP Rybna, OSP Rusocice).
W przekazaniu sprzętu uczestniczyli: wójt
Szymon Łytek, przewodniczący Rady

Gminy Czernichów Zbigniew Maciej Kędzierski, prezes Zarządu OSP RP Gminy
Czernichów Franciszek Kucharz oraz Komendant Gminny Władysław Siudek.
bp

1% DLA STRAŻAKÓW Z OSP RYBNA

Pomagając strażakom – pomagasz sobie!
Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% swojego podatku dla OSP Rybna w roku 2018.
Państwa pomoc pozwoli nam działać skuteczniej!

KRS 0000132779

Ochotnicza Straż Pożarna w Rybnej
32-061 Rybna, ul. Aleksandry Polańskiej 2
Za okazane wsparcie z góry dziękujemy.
Druhowie z OSP Rybna
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Relacja z sesji Rady Gminy Czernichów
XLIII sesja Rady Gminy
Czernichów odbyła się 18
grudnia 2017 r.

P

rzewodniczący Rady Gminy Czernichów Zbigniew Kędzierski przywitał
wszystkich zebranych oraz zaproszoną na sesję mistrzynię walk karate kyokushin, Magdalenę Robakiewicz.
Magdalena Robakiewicz przybliżyła historię treningów karate, które rozpoczęła
w szkole w Czernichowie pod okiem senseia Jacka Zalewskiego, osiągniętych do tej
pory sukcesów oraz przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą walk karate
z jej udziałem. Wójt i przewodniczący
rady wręczyli zawodniczce list gratulacyjny
i upominek wraz z życzeniami dalszych
sukcesów i spełnienia wszystkich planów.
Przewodniczący rady podziękował wszystkim, którzy wzięli udział w akcji „Szlachetna paczka” i przeznaczyli pieniądze na
pomoc potrzebującej rodzinie. Szczególne
podziękowania skierował do radnej Joanny
Wrońskiej i radnego Marcina Nowaka za
sprawną organizację tej akcji.
Zbigniew Kędzierski przypomniał, że kilka
miesięcy temu radny Robert Jaros zrzekł
się mandatu i rada pracowała w 14-osobowym składzie. 17 grudnia 2017 r. odbyły
się wybory uzupełniające w jednym z okręgów miejscowości Wołowice, w których
ponownie wybrano Roberta Jarosa. Wiceprzewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Beata Kopacz w imieniu komisji
pogratulowała Robertowi Jarosowi uzyskania mandatu radnego gminy Czernichów
i wręczyła mu zaświadczenie o wyborze.
Robert Jaros złożył ślubowanie, po czym
przewodniczący rady poinformował, że od
tej chwili rada liczy 15. radnych.
Następnie ustalono porządek obrad, przyjęto protokół z XLII sesji Rady Gminy
Czernichów z dnia 27 listopada 2017 r.
oraz plan pracy Rady Gminy Czernichów
na rok 2018.
W kolejnym punkcie obrad rozpoczęto procedowanie uchwały budżetowej.
Przewodniczący rady poinformował, że
15 listopada 2017 r. został przekazany do
rady gminy projekt budżetu gminy na rok
2018, który komisje kilkakrotnie analizowały. Przewodniczący przedstawił uchwały
Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia
13 grudnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy

Czernichów na 2018 r., opinii do projektu
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Czernichów z uwagami
oraz opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Czernichów na 2018
rok. Wszystkie opinie były pozytywne.
Po długiej dyskusji i wymianie uwag między wójtem i radnymi oraz po zgłoszeniu
przez wójta autopoprawek do projektu
i zgłoszeniu przez radnych kilku poprawek,
z których część została przyjęta, a część odrzucona przystąpiono do głosowania.
Przewodniczący rady przypomniał, że
głosowanie nad budżetem odbywa się
imiennie i poddał pod głosowanie projekt
uchwały wraz z przyjętymi poprawkami. W trakcie głosowania obecnych było
14. radnych. Uchwała budżetowa gminy
Czernichów na rok 2018 została przyjęta
9 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw”
i 2 „wstrzymujących się od głosu” i otrzymała numer XLIII.401.2017.
Następnie przewodniczący rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Czernichów z przyjętymi poprawkami. Uchwała została przyjęta 9 głosami
„za”, przy 4 głosach „przeciw” i 1 „wstrzymującym się od głosu” i otrzymała numer
XLIII.402.2017.

Procedowano także uchwały w sprawie:
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dotyczący sprzedaży nieruchomości
w Rybnej w celu poszerzenia siedliska, zaopiniowany pozytywnie przez radę sołecką);
- wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej ograniczonym prawem
rzeczowym w postaci użytkowania (dotyczący działki w Zagaciu znajdującej się
w sąsiedztwie remizy strażackiej; w czerwcu
tego roku zarząd straży pożarnej w Zagaciu
zwrócił się z prośbą o przekazanie w nieodpłatne użytkowanie tej nieruchomości na
realizację celów statutowych, jak np. utworzenie parkingu);
- przyjęcia „Programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Czernichów na lata 2017-2032”
(będącego właściwie aktualizacją przyjętego wcześniej programu i wydłużeniem
terminu jego funkcjonowania. Program
obejmuje zagadnienia związane z realizacją
nałożonych na gminę obowiązków i wskazuje aktualny stan w zakresie wyrobów zawierających azbest, określa ramy prawne
w tym zakresie, cele i zadania, harmonogram realizacji programu i wskazuje na
środki finansowe niezbędne do jego realizacji z jednoczesną możliwością pozyskania
środków zewnętrznych na utylizację wyrobów zawierających azbest);
ciąg dalszy na str. 6

Przyjęto „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czernichów na lata 2017-2032”:
W ostatnim czasie odebranych zostało od mieszkańców około 90 ton azbestu
i kolejka oczekujących znacznie się skraca – poinformował wójt podczas sesji.
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w zakresie organizacji i kosztów ponoszonych głównie przez lokalnych przedsiębiorców.
W punkcie „Wolne wnioski” głos zabrała
sołtys Rybnej Barbara Łącka. Jak podkreśliła, ubolewa, że nie ma w budżecie środków
na budowę ujęcia wody „Górna Rybna”, co
oznacza, że dalej będzie kupowana woda
z Alwerni.
Na zakończenie wójt Szymon Łytek złożył
wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne.
Oprac. na podstawie protokołu z sesji
Zdjęcia: Wiesław Piwowarczyk

ciąg dalszy ze str. 5

- nadania nazw ulicom w miejscowości
Czułówek oraz 1 ulicy w Nowej Wsi Szlacheckiej;
- zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 (dotyczącej
zwiększenia środków na oświatę i dopłatę
do komunikacji aglomeracyjnej);
- ustalenia wykazu wydatków budżetu
Gminy Czernichów na rok 2017, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego
2017;
- zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
w roku 2018 i zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2018 (są to uchwały
okołobudżetowe i wynikają z przyjętego
wcześniej budżetu);
- zmiany uchwały z dnia 25 września 2017
r. w sprawie udzielenia dotacji celowych na
rzecz ochotniczych straży pożarnych.
W punkcie „Interpelacje i wnioski radnych” poruszony został m. in. temat odśnieżania bocznych uliczek, temat jakości
powietrza – radni apelowali, by mieszkańcy zastanowili się, czym palą w piecach,
bo normy są przekroczone wielokrotnie,
a także temat bezpańskich psów atakujących dzieci w Nowej Wsi Szlacheckiej i w
Czułówku.
Radny Robert Jaros podziękował swojemu
komitetowi wyborczemu z Wołowic za poświęcony czas i zgłoszenie jego kandydatury oraz mieszkańcom Wołowic za liczny
udział w głosowaniu.
Wójt podziękował wszystkim, którzy
w przeddzień sesji wspólnie włączyli
świąteczną iluminację choinki w Rynku
w Czernichowie, a przede wszystkim tym,
którzy w różny sposób wsparli spotkanie
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Wójt Szymon Łytek podcza sesji o budżecie na 2018
rok:
Przyjęte w projekcie budżetu na rok 2018 założenia zakładają planowane
dochody na poziomie ponad 57 mln złotych i planowane wydatki na poziomie ponad 63,5 mln złotych. W planie wydatków założone jest około
14 mln złotych wydatków na inwestycje oraz deficyt budżetowy na poziomie 6,5 mln złotych. Założono przychody w kwocie 9 mln 400 tysięcy złotych, które trzeba rozbić na planowany kredyt 8,5 mln złotych i planowaną
pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu PROSUMENT w wysokości ponad 850 tysięcy złotych. W planie
dochodów założone są również dochody majątkowe na poziomie 3 mln
700 tys. złotych, w tym około 2,5 mln złotych to dochody z tytułu dotacji
ze źródeł zewnętrznych. Przeważająca część tych dochodów przeznaczona
jest na zadania, które są w toku realizacji. W planie wydatków bieżących
założone są minimalne potrzeby na realizację obligatoryjnych zadań statutowych.
Podczas posiedzeń komisji prowadzone były rozmowy na temat charakteru planowanych inwestycji. Priorytetowe są zadania, które mają szanse na
dofinansowanie ze środków zewnętrznych, a także zadania bardzo często
zgłaszane, związane z kontynuacją inwestycji drogowych przy drogach powiatowych, na co jest przeznaczone w planie prawie 1,5 mln złotych.
Zadaniem dużym, o którym mówi się już wielu lat i które jest zadaniem
priorytetowym, jest rozpoczęcie budowy szkoły w Czernichowie. Zadanie
to nie ma na razie wskazanych zewnętrznych źródeł finansowania. Pokazany i oszacowany jest jego I etap gwarantujący przeniesienie szkoły do
nowego obiektu. Pojawia się też kwestia powrotu do modernizacji oczyszczalni ścieków w Przegini Duchownej. Po nowym roku będzie ponownie
złożony wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, aby
można było skutecznie do tego tematu wrócić.
Wójt zwrócił uwagę, że budżet jest deficytowy, równoważony przychodami
i trzeba zestawić poziom wydatków inwestycyjnych i poziom przychodów.
Pomimo technicznych uwag do projektu wieloletniej prognozy finansowej,
w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, wskazana jest przewaga dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, co jest plusem budżetu.

Orka

Karta Dużej Rodziny w formie elektronicznej
Od 1 stycznia 2018 r. osoby, które posiadają ważną Kartę Dużej
Rodziny, mogą złożyć wniosek
o przyznanie dodatkowej –
elektronicznej formy Karty Dużej Rodziny.

W

przypadku osób, które do dnia
31 grudnia 2017 r. złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie karty elektronicznej będzie bezpłatne
jeśli złożą wniosek o przyznanie dodatkowej
formy karty do dnia 31 grudnia 2019 r. Po
upływie tego terminu każdy członek rodziny wielodzietnej, który wniesienie wniosek
o wydanie karty w formie elektronicznej,
do wniosku musi załączyć dowód wniesienia
opłaty za dodatkową formę karty w kwocie
9,21 zł.
W przypadku gdy po 1 stycznia 2018 r.
członek rodziny wielodzietnej złoży wniosek
o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w
jednej, wybranej przez siebie formie (tradycyjna lub elektroniczna), a następnie po jej
przyznaniu złoży wniosek o dodatkową formę karty, do wniosku musi załączyć dowód
wniesienia opłaty za dodatkową formę karty
w kwocie 9,21 zł.
Elektroniczna (mobilna) Karta Dużej Rodziny (mKDR) będzie miała formę aplikacji na
smartfony, a sama aplikacja będzie posiadała
kilka funkcji:
• rodzic będzie mógł posiadać na swoim
smartfonie karty swoich dzieci oraz małżonka,
• aplikacja umożliwia wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy,
• funkcja geolokalizacji pozwoli na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek

w okolicy przebywania użytkownika aplikacji, a użytkownik aplikacji będzie mógł dodawać partnerów KDR do listy „ulubionych”,
• aplikacja pozwoli także na przekazanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach, jak i o konieczności złożenia wniosku
przed upływem terminu ważności karty, np.
w przypadku dzieci przed 18. rokiem życia.
Aby otrzymać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny należy podjąć następujące kroki:
1) złożyć wniosek w gminie właściwej ze
względu na miejsce zamieszkania członka
rodziny wielodzietnej (w gminie Czernichów
sprawy związane z Kartą Dużej Rodziny załatwiane są w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej) lub za pośrednictwem portalu
Emp@tia, podając dane osób, dla których
wnioskuje się o kartę elektroniczną wraz z
numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej, na który przesłane zostaną dane
autoryzacyjne do aplikacji mKDR,
2) po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku,
na adres poczty elektronicznej zostanie przesłany link do sklepu App Store lub Google
Play oraz numer Karty Dużej Rodziny (który będzie jednocześnie loginem do aplikacji
mKDR), a na podany numer telefonu SMS
z hasłem do pierwszego logowania wraz
z ostatnimi cyframi numeru karty (cała procedura ma trwać maksymalnie do tygodnia),
3) po ściągnięciu aplikacji na urządzenie mobilne należy zalogować się podając przesłany
e-mailem numer Karty Dużej Rodziny oraz
Hasło z SMS, które należy zmienić po pierwszym logowaniu,
4) spersonalizować Kartę Dużej Rodziny
członków rodziny wielodzietnej, którym
przyznana została karta elektroniczna.

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny
oraz pozostałe niezbędne druki i informacje
dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czernichowie (ul.
Gminna 1 Czernichów, pok. 111, 114 oraz
208 tel.: 122 702 157), na stronie internetowej www.gops.czernichow.pl oraz na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia.
gops
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Gmina Czernichów liczy już ponad 14 tysięcy
mieszkańców
Tak przynajmniej wynika z gminnej ewidencji ludności.

3

1 grudnia 2017 r. w rejestrze mieszkańców gminy Czernichów figurowało dokładnie 13 967 osób zameldowanych na pobyt stały i 415 osób
zameldowanych na pobyt czasowy trwający
ponad 3 miesiące. Od tego trzeba odjąć
195 osób, które będąc stałymi mieszkańcami gminy, na pobyt czasowy zameldowały
się w innej gminie. Z tego rachunku wynika, że gmina Czernichów w Sylwestra liczyła 14 187 mieszkańców. W tej liczbie ok. 2
800 to dzieci i młodzież poniżej 18. roku
życia (20%), blisko 9 000 osób w tzw. wieku produkcyjnym i niemal 2 400 (17%)
w wieku poprodukcyjnym (kobiety 60+
i mężczyźni 65+).
W ciągu minionego roku w rejestrze mieszkańców odnotowano 137 urodzeń. Naj-

więcej, bo aż 32 w Rybnej, a najmniej –
po 3 – w najmniejszych miejscowościach:
Czułówku i Kłokoczynie. Zmarły 142 osoby; tu smutny prym wiedzie Czernichów
z 24. odnotowanymi zgonami, najliczniejsza w gminie miejscowość Rybna pożegnała
w tym czasie 20. mieszkańców. Generalnie
przyrost naturalny w gminie był minimalnie ujemny, a stopa przyrostu naturalnego
wyniosła -0,35‰.
Dodatnie jednak jest, i to od wielu lat,
saldo migracji, co powoduje, że gminie
systematycznie z roku na rok przybywa
mieszkańców. W 2017 roku zameldowały
się w gminie 352 osoby, wymeldowały się
271 osoby i 2 osoby zgłosiły długotrwały
wyjazd za granicę, przybyło więc 79 osób.
Należy pamiętać, że przytoczone tu dane

pochodzą wyłącznie z urzędowego rejestru
mieszkańców, nie uwzględniają więc osób,
które mieszkają lub wręcz przeciwnie – wyprowadziły się, nie dopełniając formalności meldunkowych. A takich jest całkiem
sporo. Coraz częściej też zdarzają się osoby, które mają dwa miejsca zamieszkania,
zwykle jedno w mieście, a drugie na wsi i część czasu spędzają w jednym, a część
w drugim, przy czym to drugie nie znajduje
odzwierciedlenia w danych ewidencyjnych
i w oficjalnych statystykach demograficznych. Wiele wskazuje na to, że faktyczna
liczba mieszkańców gminy jest wyższa, niż
wynika to z oficjalnych danych.
ug

GMINA CZERNICHÓW - 14 187 mieszkańców (31.12.2017)
BLISKO 9 000 OSÓB W TZW.
WIEKU PRODUKCYJNYM

NIEMAL 2 400 (17%)
W WIEKU POPRODUKCYJNYM
(kobiety 60+ i mężczyźni 65+)

OK. 2 800 TO DZIECI I MŁODZIEŻ
PONIŻEJ 18. ROKU ŻYCIA(20%)

Składam serdeczne podziękowanie Wszystkim, którzy uczestniczyli
w dniu 09.12.2017r. w ostatniej drodze mojego zmarłego
ojca Stanisława Grzywy.
Córka Zofia Knapik z Rodziną
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Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Czernichów

W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) 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

1.

Rybna

3 lutego 2018 r.

10.00 – 13.00

2.

Czernichów

17 lutego 2018 r.

10.00 – 13.00

3.

Rybna

3 marca 2018 r.

10.00 – 13.00

4.

Czernichów

17 marca 2018 r.

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 odpadów 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.

Dziękuję Panu Janowi Jasiołek
za pomoc przy przesadzeniu
drzewek i krzewów.
Celina Maczek
Żegnaj nasz Komendancie…
Dnia 20 stycznia 2018 roku niespodziewanie
odszedł do Pana Kazimierz Przebinda
wieloletni Naczelnik OSP w Nowej Wsi Szlacheckiej,
społecznik, inicjator budowy remizy.
Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia

Radna Joanna Wrońska
Sołtys Dariusz Mastek
wraz z Radą Sołecką wsi Nowa Wieś Szlachecka
oraz Druhowie Strażacy z OSP Nowa Wieś Szlachecka.

Informacja o udzielaniu nieodpłatnej pomocy
prawnej od 01.01.2018 r.
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2030.), Powiat Krakowski od dnia 1 stycznia 2018 r.
realizuje zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 11 punktach.
Adres punktu: Czernichów, ul. Gminna 1
Poniedziałek: 14.00-18.00, Wtorek: 11.00-15.00,
Środa: 11.00-15.00, Czwartek: 8.00-12.00 (w dniach:
04.01; 05.04; 10.05; 17.05; 24.05; 16.08; 08.11; 13.12,
20.12 w godz.8.00-16.00), Piątek: 8.00-12.00.
Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela radca prawny z Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium”. Informacja:
tel. 12 270-28-78.
Więcej informacji o pozostałych 10 punktach pomocy prawnej w powiecie krakowskim na stronie internetowej www.
gmina.czernichow.pl w zakładce: Ogłoszenia.

styczeń 2018
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Nauczyciele ZSRCKU w Czernichowie rozwijali
kompetencje za granicą

Zdjęcie: archiwum szkoły

N

auczyciele Zespołu Szkół Rolnicze
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie poszerzali
swoje kompetencje językowe na kursach językowych w ramach projektu: „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” pt.
„Nowoczesna szkoła z tradycjami”.
Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój (POWER) współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu było nabycie
kompetencji kluczowych i zawodowych
przez przedstawicieli kadry pracującej
w placówkach oświaty. Dziewięciu nauczycieli wzięło udział w kursach języka hiszpańskiego w Malaca Instituto w Maladze
i Camino Spanish School w Barcelonie
oraz języka angielskiego w Oxford House
College w Londynie.
Kursy miały na celu podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Stwarzały
również niepowtarzalną możliwość zwiększenia umiejętności komunikacyjnych,
których nie oferują kursy krajowe. W szkoleniach uczestniczyły osoby z całego świata, między innymi: z Japonii, Meksyku,
Brazylii, Andory, Rosji, Hiszpanii, Włoch,
Portugalii, Korei Południowej, Holandii
i Sardynii. Uzupełnieniem nauki były zorganizowane przez szkoły formy zajęć pozalekcyjnych, takie jak nauka flamenco, projekcje filmów, wykłady na temat twórczości

Pablo Picasso i kuchni hiszpańskiej, wycieczki do różnych ciekawych miejsc, które
umożliwiły poszerzenie wiedzy zdobytej na
zajęciach oraz lepsze poznanie danego kraju i jego kultury.
Pobyty zagraniczne dostarczyły też nauczycielom wielu okazji do rozwoju personalnego poprzez poszerzenie wiedzy
na temat sztuki, kultury, zwyczajów oraz
architektury. Zdobyta wiedza i umiejętności przełożyły się niewątpliwie na jakość
pracy nauczycieli biorących udział w projekcie. Zostały one wykorzystane podczas
wizyt grup z Francji w ZSRCKU w Czernichowie, przy organizacji Dnia Polsko-Francuskiego transmitowanego na żywo
do Szkoły LEGTA La Côte Saint André
w Regionie Rodan-Alpy we Francji oraz
podczas wymiany uczniowskiej z tą szko-

łą. Umiejętności, materiały oraz metody
pracy zaobserwowane podczas udziału
w kursach są wykorzystywane podczas
lekcji. Uczestnicy projektu starają się
pracować nad wszechstronnym rozwojem
uczniów w duchu zrozumienia, tolerancji,
otwartości i ciekawości świata. Dzięki temu
łatwiej im będzie funkcjonować w Unii Europejskiej – będą bardziej świadomi i będą
potrafili wykorzystać możliwości, jakie
daje przynależność do tej struktury. Udział
w projekcie wpłynął również na jakość codziennych kontaktów z uczniami z zagranicy, dzięki lepszemu zrozumieniu różnic
kulturowych obywateli różnych krajów.
Mariusz Wójcik, autor projektu

O powodzi w Wołowicach w 1894 roku
2017 rok ogłoszony został rokiem Wisły.
Królowa polskich rzek płynąc także przez
tereny dzisiejszych gmin Czernichów i Liszki dawała przez wieki duże możliwości ich
mieszkańcom, stwarzając np. szansę pracy
jako flisak. Niestety wielokrotnie doprowadzała także do ludzkich tragedii zabierając
im życie czy dobytek. Jedna ze szczególnie
tragicznych powodzi w Wołowicach i ich
okolicach miała miejsce niespełna 124 lata
temu - 18 czerwca 1894r.
Pisano o niej:
„18 czerwca 1894r. woda podniosła się od
2 do 3 metrów i osiągnęła poziom + 410.
Zostały zalane Błonia, Wenecja, Dajwór,
Grzegórzki oraz Dąbie, Groble, Ludwinów,
Zakrzówek. Powyżej Krakowa zalane zostały Podłęże, Pozowice, Wołowice, Grotowa,
Sułkowa, Jeziorzany, gościniec w Bielanach,
Zwierzyniec, Przegorzały, Śmierdząca (od
1897r. Kryspinów - wyjaśnienie Piotr Ka-
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pusta), Ściejowice, Kęty, Samborek, Koło Tynieckie”.
Udało mi się dotrzeć także do kilku informacji dotyczących przebiegu tej tragedii w
Wołowicach. W środę 20 czerwca 1894r.
pojawił się artykuł, którego fragment
przedstawiam poniżej:
„W nadwiślańskim przysiółku Grotowy zalanych jest 25 chat, w Sułkowy 3 chaty, w
Wołowicach 150 chat na ogólną liczbę 200.
Tu oblany sklepik wodą; niestety w tej miejscowości pękły wały gminne o godz. 4 po
południu w niedzielę (17 czerwca 1894 wyjaśnienie PK) i ztąd (pisownia archaiczna - red.) tak wielka klęska. Gmina już od
piątku (15 czerwca 1894 - PK) pracowała
nad uratowaniem wałów, lecz bezskutecznie.
Mieszkańcy nie dali się delożować” (eksmitować; z francuskiego deloger - przenosić się
czy wyprowadzić się - PK).

Krótka wzmianka daje obraz wielkiej tragedii ludzkiej - 3/4 wołowickich domów
miało zostać zalane, jego mieszkańców zamierzano eksmitować, ci jednak nie chcieli
się na to zgodzić. W Wołowicach mamy
tablicę - poziom wody podczas powodzi w
1894 i 1903r.
Poziom Wisły w naszych okolicach był
wówczas bardzo wysoki. Np. „Gazeta
Lwowska” pisała 17 czerwca 1894r., że w
Czernichowie poziom tej rzeki sięgał „równo z koroną wałów”.
Piotr Kapusta
starszy asystent muzealny w nowohuckim oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Tekst został opublikowany 18 czerwca 2017r.
na stronie „Historie podkrakowskie – gminy
Czernichów i Liszki” na portalu społecznościowym Facebook

Orka

W naszych szkołach
X Warsztaty taneczne w Szkole
Podstawowej w Czernichowie

1 grudnia ub. r. z okazji Dnia Świętego Andrzeja w szkole odbyły się warsztaty taneczne dla klas 7 oraz II i III gimnazjum przeprowadzone przez zespół tańca irlandzkiego
i szkockiego „Comhlan”. „Comhlan” po
gaelicku oznacza grupę przyjaciół połączonych wspólną pasją i umiejętnością dobrej
zabawy. Jest to jeden z dwóch najstarszych
zespołów tańca irlandzkiego i szkockiego w
Polsce. Podczas warsztatów uczniowie zobaczyli tańce szkockie prezentowane w tradycyjnej formie, dokładnie tak, jak odbywa
się to na szkockich zabawach ceilhi w starych zamczyskach. Były to m. in. popisowy
taniec góralski highland fling czy irlandzki
walczyk. Wszystkie układy choreograficzne
były wykonywane w oryginalnych strojach,
które zostały szczegółowo zaprezentowane
i omówione przez panie prowadzące. Ponadto uczniowie usłyszeli wiele ciekawostek i legend związanych z historią Irlandii
i Szkocji. Pod koniec zajęć uczestnicy
warsztatów poznali choreografię, którą
wspólnie z paniami prowadzącymi przećwiczyli do oryginalnej muzyki szkockiej.
Była to kolejna impreza tego rodzaju zorganizowana przez panie: Joannę Mach (w
zajęciach uczestniczyli także czwartoklasiści ze szkoły w Kamieniu), Sławomirę
Kuchcińską - Czak, a ostatnio także Paulinę Klimkiewicz ze Szkoły Podstawowej
w Czernichowie.

X Kiermasz świąteczny w Czerni-

chowie

7 grudnia ub. r. w Szkole Podstawowej
w Czernichowie odbyły się spotkania
z rodzicami połączone z kiermaszem świątecznym. Organizatorem kiermaszu był
samorząd uczniowski wraz z całą społecznością szkolną. Na kiermaszu można się
było zaopatrzyć w niepowtarzalne ozdoby
choinkowe oraz kartki świąteczne. Wszystkie rzeczy wykonane zostały własnoręcznie
przez uczniów i nauczycieli szkoły i świetlicy. Pozyskane środki samorząd uczniowski przekaże, za pośrednictwem Szkolnego
Koła Caritas, najuboższym osobom naszej
parafii. Uczniowie nie zapomną również
o kudłatych milusińskich i wesprą coroczną
akcję krakowskiego schroniska dla zwierząt
- Gwiazdka dla Zwierzaka. Wszystkim,
którzy przyczynili się do sukcesu kiermaszu z całego serca dziękujemy i życzymy
wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.
Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Czernichowie

X Złoty Klucz Powiatu Krakow-

skiego

9 grudnia ub. r. w Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy odbył
się Powiatowy Festiwal Piosenki „O Złoty
Klucz Powiatu Krakowskiego”. W konkursie udział wzięło około 50. uczestników
reprezentujących m. in. ośrodki kultury,
zespoły wokalne i szkoły z Michałowic,
Mogilan, Piekar, Goszyc, Woli Zachariaszowskiej, Iwanowic, Białego Kościoła czy
Liszek. Swoje reprezentantki w konkursie
miała także gmina Czernichów, a to za
sprawą działającego w Wołowicach Ogniska Artystycznego „Szlif ”. Pracujące pod
okiem Ireny Sluszczyńskiej uczestniczki:
Rozalia Cetera, Daria Nowak i Gabriela
Matys wyśpiewały sobie aż dwa wyróżnienia. Jury Festiwalu (Justyna Motylska, Małgorzata Mazur i Piotr Kalicki) postanowiło
w I kategorii wiekowej (6-9 lat) solistów
nagrodzić Rozalię Ceterę, zaś w II kategorii
wiekowej (10-15 lat) Darię Nowak.
Katarzyna Gać
Na zdjęciu: Irena Sluszczyńska i uczestniczki: Rozalia Cetera, Daria Nowak i Gabriela Matys

X Wycieczka do Gniezna

Pisaliśmy w poprzednim numerze „Orki”
o konkursie historycznym „Kocham Polskę”, który wygrała drużyna reprezentująca
Szkołę Podstawową w Wołowicach. Nagrodą główną w konkursie była wycieczka do
Gniezna.
Poniżej relacja z wycieczki, autorstwa Zofii
Brzezińskiej z kl. 5, SP Wołowice:
A zatem, hej przygodo! 14 grudnia 2017
roku, wczesnym rankiem, wyruszyliśmy
w drogę do pierwszej stolicy Polski. Pierwszy przystanek zrobiliśmy w Częstochowie,
gdzie zwiedziliśmy Sanktuarium Maryjne

na Jasnej Górze. Po przyjeździe do Gniezna
odwiedziliśmy grób św. Wojciecha, o którym opowiedział nam ksiądz proboszcz Katedry Gnieźnieńskiej - Jan Kasprowicz. Następnie zostaliśmy zaproszeni do obejrzenia
„Jasełek” w wykonaniu dzieci ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP. Przedstawienie bardzo nam się
podobało, a po nim podzieliliśmy się opłatkiem z wykonawcami i księdzem biskupem
Sufraganem Gnieźnieńskim Krzysztofem
Wętkowskim. Następnego dnia wybraliśmy się do podziemi Katedry i Muzeum
Archidiecezjalnego, a także zobaczyliśmy
słynne Drzwi Gnieźnieńskie, na których
przedstawiono sceny z życia św. Wojciecha.
W drodze powrotnej do domu zajrzeliśmy
jeszcze na Pola Lednickie, aby zobaczyć
miejsce, gdzie prawdopodobnie odbył się
chrzest Polski. Wyjazd był naprawdę udany i byliśmy bardzo zadowoleni, że możemy zobaczyć na własne oczy wszystkie te
miejsca, o których wcześniej uczyliśmy się,
przygotowując się do konkursu.
Bardzo dziękujemy pani dyrektor Stanisławie Buczek ze Szkoły Podstawowej nr 2
imienia św. Jadwigi z Kaszowa - Wyźrału
za zorganizowanie konkursu oraz fundatorowi wycieczki księdzu proboszczowi Katedry Wawelskiej Zdzisławowi Sochackiemu.
Dziękujemy również naszemu opiekunowi
panu Piotrowi Kazimierczakowi za pomoc
w przygotowaniu się do konkursu.

X Pasowanie na czytelników bi-

blioteki szkolnej

15 grudnia ub. r. uczniowie klasy I SP
w Nowej Wsi Szlacheckiej zostali zaproszeni do biblioteki szkolnej, która na ten
wyjątkowy dzień zamieniła się w bajkową
krainę. Oprócz pierwszaków przybyli również inni goście – bajkowe postaci, w które
wcielili się uczniowie klas III i IV. Każdy z gości opowiedział swoją nieciekawą
przygodę, jaką przeżył, gdy książka, której
jest bohaterem została wypożyczona przez
dzieci. Tylko dzięki pomocy krasnoludków
wszystko udało się naprawić i sprawić, aby
uśmiech powrócił na twarze naszych bajkowych przyjaciół.
Pierwszaki zobaczyły i zrozumiały, jaką
przykrość mogą wyrządzić dzieci ulubionym bohaterom bajek i baśni, jeśli nie dbają o książki. Wykazały się również dobrą
znajomością zasad poszanowania książek.
Mogli więc zostać pasowani na czytelników
biblioteki szkolnej.
W tej ważnej dla uczniów chwili uczestniczyła dyrektor Lucyna Socha-Siejka, która
z radością powitała nowych czytelników
i zachęciła do czytania książek.
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XII Gminny Przegląd Przedstawień Bożonarodzeniowych
17 stycznia w Szkole Podstawowej
w Czernichowie odbył się kolejny już
Gminny Przegląd Przedstawień Bożonarodzeniowych.

G

ospodarze - uczniowie szkoły w Czernichowie - przywitali zaproszonych gości i krótko
przybliżyli historię przeglądu. Początkowo
przegląd był konkursem, w którym jury nagrodziło
najlepszą realizację. Pomysł na organizację takiego
przeglądu „Jasełek” zrodził się w ramach realizacji
projektu „Szkoła Marzeń”.
W tym roku na scenie można było podziwiać osiem
przedstawień. Przegląd rozpoczęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wołowicach. Następnie w dwóch
osobnych przedstawieniach wystąpili uczniowie
i przedszkolaki z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej,
potem przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola
w Czernichowie oraz uczniowie z Rusocic, Rybnej,
Czernichowa i Nowej Wsi Szlacheckiej.
Wszystkie przedstawienia zachwyciły publiczność,
rozśpiewani i roztańczeni młodzi artyści przybliżyli
historię Świętej Rodziny w różny, ale zawsze tak samo
barwny i wzruszający sposób. Nie zabrakło aniołków,
diabełków, pastuszków, Trzech Króli z darami, symboli zimy i symboli dobra, które zawsze zwycięża nad
złem.
Zespoły uczestniczące w przeglądzie otrzymały pamiątkowe dyplomy i rzeźby.

Przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Czernichowie
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