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Nowe inwestycje

W

Remont Przedszkola Samorządowego w Wołowicach

ramach zadania wykonano
dotychczas: ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej, instalacje gazu, wymianę instalacji C.O. oraz wymianę kotła olejowego na gazowy, wymianę instalacji ciepłej wody, centralną instalację wentylacji
mechanicznej z rekuperacją oraz klimatyzacją, wymianę instalacji oświetlenia na
energooszczędne, wymianę pokrycia dachu
z orynnowaniem, remont kominów.
Pozostało: dokończenie elewacji - wykonanie tynku na cokole, wykonanie opaski
wokół budynku i montaż parapetów wewnętrznych.
Wartość robót budowlanych 1 050 180,06
zł, a termin zakończenia 30.04.2018r.
Zadanie realizowane jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
z udziałem środków RPO Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020.
Zdjęcia: Archiwum UG

„Wojna postu z karnawałem”

C

ytując w tytule Jacka Kaczmarskiego, ale przecież w nawiązaniu do powstałego blisko 500
lat temu obrazu Pietera Bruegla o takim

właśnie tytule, a może w nawiązaniu do
całkiem współczesnej rzeczywistości, która nas otacza…? Gdzie właśnie skończył
się karnawał, a zaczął post i gdzie nie brakuje sporów, również tych, które malarz
już wtedy przedstawił na swoim obrazie:
błahych sprzeczek sąsiedzkich, poważniejszych w polityce, sporów między pragnieniami a obowiązkami, między świętym a
świętoszkiem. Ścieranie się różnych racji
i sposobów postrzegania świata. Każdy
może podstawić zmienne dane pod wartości, żeby tylko trzymał się wartości, których trzymać się warto.
W drugim numerze „Orki” w 2018
roku wójt Szymon Łytek pisze o bezpieczeństwie na drogach, o stanie dróg i o
zaplanowanych na ten rok remontach
na drogach powiatowych. Poza tym relacja z sesji Rady Gminy Czernichów

i informacje o uchwałach, które przegłosowali radni. A wśród nich ta związana z przystąpieniem do budowy szkoły
w Czernichowie czy ta związana z pracami
nad poprawą powietrza w naszej gminie.
Na ten temat także artykuł o programie
dofinansowania do wymiany starych kotłów i pieców na paliwo stałe na kotły
gazowe realizowanym przez gminę Czernichów.
Poza tym zestawienie zaplanowanych wydatków z funduszy sołeckich w poszczególnych miejscowościach i zapowiedź
rubryki historycznej, która zagości na łamach „Orki”.
Małgorzata Krajewska,
redaktor naczelna czasopisma „Orka”
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ednym z głównych problemów zgłaszanych przez mieszkańców jest bezpieczeństwo na drogach i stan dróg.
Wielu z nas może nie wie, że zasadniczą
część sieci na obszarze gminy, obok drogi
wojewódzkiej liczącej ok. 5,8 km, stanowią
drogi powiatowe o łącznej długości ok. 53
km. Stąd po raz kolejny wracam do problemu finansowania i realizacji zadań na
drogach powiatowych w niedalekiej przeszłości oraz w nadchodzących latach choćby dlatego, że gmina w znaczącym stopniu
finansuje inwestycje na drogach zarządzanych przez powiat, przekazując corocznie
dotacje na ich remonty i modernizacje
lub – rzadziej – przejmując realizację takiego zadania na własny rachunek, z dofinansowaniem powiatu. Należy podkreślić,
że są to środki przekazywane na realizację
„cudzych” zadań, a zatem często musimy
rezygnować ze swoich planów i zamierzeń
biorąc pod uwagę, że dla wspomnianego
problemu bezpieczeństwa i komfortu użytkowania dróg, drogi powiatowe są kluczowe.
Nie byłoby wielu ze zrealizowanych prac
oraz nie byłoby tych zaplanowanych, gdyby nie wola większości radnych, którzy decydują o przekazaniu powiatowi środków
na ten cel, a także determinacja wielu osób,
które przez te lata mobilizowały służby powiatowe do konkretnych działań.
Procedura wszczynania nowych inwestycji
zazwyczaj jest taka, że to gmina wnioskuje
o ich rozpoczęcie, deklarując jednocześnie
własny udział finansowy. Jak wiemy, żeby
zrealizować nową inwestycję należy wcześniej sporządzić dokumentację – bardzo
często gmina wnioskowała o jej przygotowanie przez długi czas zanim procedura
projektowa „ruszyła” z miejsca. Przykładem niech będzie projektowanie budowy
chodników wzdłuż dróg biegnących przez
Wołowice i Dąbrowę Szlachecką: pierwsze
wnioski w tej sprawie oraz zadeklarowane
środki finansowe to rok 2014, wszczęcie
przygotowania dokumentacji przez Zarząd
Dróg Powiatu Krakowskiego nastąpiło do-

piero po trzech latach – w połowie ubiegłego roku. To trochę późno, zważywszy
na możliwość składania w kolejnych latach
wniosków o dofinansowanie takiego zadania z budżetu państwa.
Cieszę się, że w ostatnim okresie widać zrozumienie ze strony starosty i zarządu powiatu dla wagi stanu dróg powiatowych na
terenie gminy Czernichów. Mamy wreszcie rok, w którym postulowane ze strony
gminy zadania zostały wpisane także do
budżetu powiatu. Liczę, że sprawne działanie służb powiatowych doprowadzi do ich
efektywnej realizacji, by nie powtórzyła się
sytuacja sprzed roku znacznych opóźnień
skutkujących przekładaniem na kolejne
okresy.
W tym roku na drogach powiatowych
w gminie Czernichów planowane są następujące zadania:
1) Przebudowa odcinka drogi powiatowej
nr 2190K w Czułówku wraz z budową
chodnika i odwodnieniem, pierwszy etap
za ok. 800 tys. zł;
2) Przebudowa odcinka drogi powiatowej
nr 2184K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w Nowej Wsi Szlacheckiej za
ok 200 tys. zł;
3) Przebudowa odcinka drogi powiatowej
nr 2183K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w Zagaciu-Wyźrale za ok. 500
tys. zł;
4) Dokumentacja techniczna przebudowy
odcinka drogi powiatowej nr 2181K oraz
nr 2182K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Czernichów
– Wołowice – Dąbrowa Szlachecka;
5) Dokumentacja techniczna dla przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2187K
wraz z budową chodnika i odwodnieniem
w Rusocicach;
6) Dokumentacja techniczna dla przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2187K
wraz z budową chodnika i odwodnieniem
w Kłokoczynie;
7) Dokumentacja techniczna dla przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2186K
wraz z budową chodnika i odwodnieniem
w miejscowości Przeginia Duchowna –
Przeginia Narodowa (chodzi o brakujący

odcinek łączący te miejscowości);
8) Dokumentacja techniczna dla przebudowy przepustu na Rybniance w Dolnej
Rybnej;
9) Remont bieżący odcinka drogi powiatowej nr 2183K (ul. Dworska) wraz z remontem chodnika i odwodnienia w Czernichowie za ok. 200 tys. zł.
To ostatnie zadanie niektórzy radni próbowali wyeliminować z budżetu mimo
uzgodnienia z powiatem jego realizacji. Zadziwia, że osoby, które podpisują się pod
stwierdzeniami, że „po kilku latach starań
o udrożnienie gminnego odwodnienia,
w bieżącym roku gmina to zaplanowała co
umożliwi w tym roku remont chodnika
i położenie nowej nawierzchni” głosowały
za usunięciem z budżetu środków na ten
cel. Cieszę się, że mimo tych zakusów zadanie to będzie jednak realizowane.
Przy okazji chcę poruszyć jeszcze dwie kwestie, w związku z pojawiającymi się w tak
zwanym obiegu publicznym informacjami.
- Gmina przejęła od spółki wodno-kanalizacyjnej zadanie polegające na przygotowaniu dokumentacji technicznej kanalizacji
sanitarnej w Nowej Wsi Szlacheckiej i towarzyszącej jej dokumentacji przebudowy
drogi wraz z budową chodników. Spółka
wraz z wykonawcą bardzo długo próbowała
uzgodnić ten projekt w Zarządzie Dróg Powiatu Krakowskiego, jednakże bezskutecznie, co powodowało przeciąganie się procedur projektowych i niemalże przerwanie
tego przedsięwzięcia.
- Nie jest prawdą, że gmina tak po prostu
„zrezygnowała” z budowy ciągów pieszo-rowerowych przez Kłokoczyn. Taki projekt
nie został złożony, były wstępne koncepcje,
jednakże ze względu na narzucane przez
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego parametry techniczne koszt tej inwestycji byłby
horrendalny, zaś wymagana szerokość pasa
drogowego prawdopodobnie zmusiłaby
do wywłaszczania nieruchomości, jeśli nie
wręcz do wyburzenia niektórych zabudowań, stąd zmiana koncepcji i uzgodnienie
projektowania i budowy standardowych
chodników.
Szymon Łytek

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Druha Kazimierza Przebindy

długoletniego Członka Zarządu Gminnego OSP RP Gminy Czernichów
oraz Wiceprezesa Naczelnika OSP w Nowej Wsi Szlacheckiej
Rodzinie i Bliskim przekazujemy szczere wyrazy współczucia i wsparcia
w tych trudnych chwilach
Szymon Łytek Wójt Gminy Czernichów
Zbigniew Kędzierski Przewodniczący Rady Gminy Czernichów
Pracownicy Urzędu Gminy Czernichów
Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych RP Gminy Czernichów
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Relacja z sesji Rady Gminy Czernichów
XLIV sesja Rady Gminy
Czernichów odbyła się
29 stycznia 2018 r.

P

rzewodniczący Rady Gminy Czernichów Zbigniew Kędzierski przywitał
wszystkich zebranych oraz przedstawił porządek obrad. Następnie poinformował, że starosta krakowski Wojciech Pałka
w imieniu Zarządu Powiatu w Krakowie,
zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na
odwołanie z funkcji dyrektora Zarządu
Dróg Powiatu Krakowskiego radnego Mariana Paszczy w związku z planowanym
rozwiązaniem umowy o pracę z panem
Paszczą. Radni postanowili zająć się wspomnianym wnioskiem pod koniec sesji.
Przewodniczący przedstawił pozytywne
opinie składu orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej dotyczące uchwał
okołobudżetowych gminy Czernichów na
rok 2018.
Następnie przyjęto protokół XLIII sesji
Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r., wójt Szymon Łytek uzupełnił
przekazaną w formie pisemnej „Informację
z prac wójta w okresie międzysesyjnym”
o najnowsze fakty (patrz ramka pod tekstem), po czym przewodniczący komisji
stałych Rady Gminy Czernichów zaprezentowali plany pracy swoich komisji na rok
2018.
Podczas sesji procedowano m. in. uchwały
w sprawie:
- upoważnienia wójta gminy Czernichów
do złożenia wniosku o dofinansowanie
dla projektu pod nazwą „Budowa Zespołu
Placówek Oświatowych w Czernichowie –
etap I” oraz do przyjęcia do realizacji określonego w tym wniosku przedsięwzięcia;
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości
Nowa Wieś Szlachecka;
- przejęcia przez gminę Czernichów prowadzenia zadania publicznego Powiatu
Krakowskiego dotyczącego remontu drogi
powiatowej nr 2183 K, tj. ul. Dworskiej w
Czernichowie;
- wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Czernichów na lata 2018-2022. Wieloletni pro-
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gram gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy zawiera m. in.: prognozę
dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy Czernichów z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne, analizę potrzeb
oraz plan remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego budynków
i lokali, planowaną sprzedaż lokali mieszkalnych, zasady polityki czynszowej oraz
warunki obniżania czynszu;
- trybu udzielania i rozliczania dotacji
udzielanych placówkom wychowania
przedszkolnego i szkołom prowadzonym
na terenie gminy Czernichów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania. Ustawa
o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziła nowe zapisy, które obowiązują od
1 stycznia 2018 r.;
- wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę
Czernichów umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu pn. „Czysta Energia
Blisko Krakowa”, w ramach Poddziałania
4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji
energii ze źródeł odnawialnych RPO WM
na lata 2014-2020. Gminy Czernichów,
Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne i Zabierzów oraz Stowarzyszenie LGD
Blisko Krakowa jako lider projektu, planują realizację w partnerstwie projektu pn.
„Czysta Energia Blisko Krakowa”. Zakłada
się, że projekt będzie współfinansowany ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na
lata 2014-2020, Poddziałanie 4.1.1 – Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
Przedmiotem projektu jest zakup i montaż

jednostek wytwarzających energię cieplną i elektryczną w oparciu o odnawialne
źródła energii (układów fotowoltaicznych,
kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz
pieców na biomasę) w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin
wchodzących w skład Lokalnej Grupy
Działania Blisko Krakowa.
Dla obszaru gminy Czernichów przewiduje
się następujące instalacje:
1 szt. – elektrownia fotowoltaiczna na
oczyszczalni ścieków w Wołowicach oraz
zgodnie ze złożonymi deklaracjami mieszkańców:
85 szt. – elektrowni fotowoltaicznych na
nieruchomościach prywatnych,
41 szt. – kolektorów słonecznych,
5 szt. – powietrznych pomp ciepła CWU,
2 szt. – powietrznych pomp ciepła CO+CWU,
7 szt. – powietrznych pomp ciepła do CO,
40 szt. – kotłów na biomasę.
Planowane koszty inwestycyjne projektu
dla gminy Czernichów wynoszą: całkowite
koszty 4 088 702,98 zł brutto, w tym dofinansowanie 2 197 819,24 zł, wkład własny gminy 1 890 883,74 zł (w tym: 1 796
899,05 zł – wkład własny zapewniony poprzez wpłaty mieszkańców oraz 77 031,39
zł – wkład gminy);
- powierzenia wójtowi gminy Czernichów
uprawnień do ustalania wysokości lub
sposobu ustalania wysokości cen i opłat za
usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej;
- rozpatrzenia wniosku starosty o wyrażenie
zgody na rozwiązanie stosunku pracy z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego. Radni w głosowaniu imiennym
ciąg dalszy na str. 5
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obrad rady jeśli przyjęte poprawki sprzeczne są z intencją inicjatora.

ciąg dalszy ze str. 4

W punkcie „Interpelacje i wnioski radnych” poruszony został m. in. temat braku wody pitnej w przysiółku Machaczki
i interpelacja mieszkańców w sprawie podłączenia do już istniejącego wodociągu
w Kłokoczynie. Przedstawiony został także
plan ostatniego etapu remontu przedszkola
w Wołowicach, którego koniec zaplanowano na kwiecień br.

większością głosów (8 „za”, 3 „przeciw”
i 3 „wstrzymujących się od głosu”) przyjęli
uchwałę dotyczącą zgody na rozwiązanie
stosunku pracy z radnym Marianem Paszczą w Zarządzie Dróg.
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy została ostatecznie przez wójta wycofana spod obrad rady. Stało się tak po tym,
jak do projektu przewidującego wyłącznie
formalną zmianę kwalifikacji budżetowej
środków finansowych przewidzianych na
modernizację ul. Dworskiej w Czernichowie, jeden z radnych zgłosił poprawkę polegającą na zabraniu kilkuset tysięcy złotych
z rezerwy budżetowej tzw. ogólnej i przeznaczeniu ich na nowe zadanie inwestycyjne w jego miejscowości, a radni większością głosów tę poprawkę przyjęli, mimo iż
wiedzieli, że dysponowanie środkami z tej
rezerwy pozostaje w wyłącznej dyspozycji
wójta, a proponowana kwota nie wystarczy na realizację tego zadania. Nie chcąc
dopuścić do podjęcia uchwały z naruszeniem prawa, co musiałoby skutkować interwencją nadzorczą Regionalnej Izby Obrachunkowej, wójt skorzystał z zapisanej
w regulaminie Rady Gminy Czernichów
prerogatywy do wycofania uchwały spod

W punkcie „Wolne wnioski” głos zabrał
mieszkaniec Wołowic i redaktor naczelny „iCzernichów”, Jarosław Musiał, który
starał się usprawiedliwić swoje działania
związane z krytyką radnych i atakami na
nich, wyjaśnił, że jako mieszkaniec gminy
ma prawo do oceny działalności publicznej
radnych i wójta, w związku z czym tworzy
i finansuje projekt informacyjny pod nazwą „iCzernichów”. Zapewnił, że ma szczere intencje i protestuje przeciwko demonizowaniu jego osoby w społeczeństwie.
Po przedstawieniu harmonogramu pracy
rady gminy na luty, przewodniczący zakończył sesję.
mk
Zdjęcie: Małgorzata Krajewska

KROK PO KROKU DO PRZODU
Został rozstrzygnięty przetarg na modernizację drogi w Dąbrowie Szlacheckiej na
Wyźrale.
-------------------------Starosta Krakowski wydał pozwolenie na
budowę szkoły w Czernichowie. Uprawomocnienie i rozpoczęcie procedury realizacyjnej już w najbliższych tygodniach.
Koszt inwestycji pn. „Budowa Zespołu
Placówek Oświatowych w Czernichowie
– etap I” wynosi około 12,6 mln złotych
brutto, przewidywana we wniosku o dofinansowanie kwota dotacji wynosi ok.
2,08 mln zł, a kwota pożyczki 3,12 mln
zł.
- I etap to przygotowanie terenu z dojazdem i budowa budynku szkoły z salami
dydaktycznymi i zapleczem administracyjnym, jak gabinety, pokój nauczycielski, stołówka, czyli etap umożliwiający
przeniesienie szkoły i funkcjonowanie jej
w nowym obiekcie. NFOŚiGW przewiduje montaż dotacyjno-pożyczkowy, to
jest jedna z metod pozyskania finansów,
analizowane są też inne sposoby. W budżecie przewidziane są środki na realizację tego zadania, możliwe jest zastąpienie
środków własnych środkami z dotacji lub
pożyczki. Planujemy wystąpienie o dofinansowanie z budżetu państwa – powiedział wójt Szymon Łytek.

Fundusz Sprawiedliwości dla OSP
31 stycznia 2018 r. w amfiteatrze Rabce-Zdroju odbyło
się uroczyste przekazanie
przez Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę Ochotniczym Strażom Pożarnym
z województwa małopolskiego wyposażenia i urządzeń
ratownictwa zakupionych
w ramach pilotażowego programu Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, zwanego w skrócie Funduszem
Sprawiedliwości.

N

asza gmina otrzymała środki na
zakup dwóch defibrylatorów oraz
czterech toreb medycznych PSP
R-1, które trafiły na wyposażenie OSP
Rybna, OSP Nowa Wieś Szlachecka, OSP
Dąbrowa Szlachecka oraz OSP Rusocice.

Na zdjęciu od lewej: Janusz Zalarski, Dariusz Wroński, Władysław Siudek z zestawem medycznym PSP R-1
Zdjęcie: archiwum UG

W symbolicznym przekazaniu sprzętu
uczestniczyli z naszej gminy Komendant
Gminny OSP Władysław Siudek, druhowie z OSP Nowa Wieś Szlachecka – Da-

riusz Wroński i Janusz Zalarski, wójta reprezentował odpowiedzialny za współpracę
urzędu gminy z OSP – Krzysztof Sury.
ks
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Dofinansowania do wymiany starych pieców
i kotłów na paliwo stałe na kotły gazowe
Gmina Czernichów realizuje program dofinansowania do wymiany
starych kotłów i pieców
na paliwo stałe na kotły
gazowe wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji niezbędnej do
prawidłowego funkcjonowania nowego systemu
ogrzewania w budynkach
mieszkalnych.

D

ziałania są realizowane w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (poddziałanie
4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji
– Zintegrowane Inwestycje Terytorialne –
ZIT).
Warunkiem otrzymania dofinansowania
jest całkowita likwidacja starego źródła
ciepła i następnie użytkowanie wyłącznie
nowego, gazowego źródła ciepła, spełniającego wymagania określone w środkach
wykonawczych do dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 209/125/WE z dnia
21.10.2009 r. ustanawiającej ogólne zasady
ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią
(Dz. U. UE. L. z 2009 r. Nr 285, str. 10).
Ponadto planowana przez wnioskodawcę

inwestycja musi skutkować osiągnięciem
efektu ekologicznego w postaci redukcji
emisji CO2 co najmniej o 30% w odniesieniu do istniejącej instalacji.
Warunkiem uczestnictwa w programie jest
złożenie przez wnioskodawcę kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku.
Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym,
a rozpatrywane są według kolejności wpływu.
Kolejnym krokiem na drodze do wymiany
kotła jest przeprowadzenie audytu energetycznego w budynku, w którym planowana
jest wymiana źródła ciepła. Ocena energetyczna (audyt) wykaże:
• czy istnieje potrzeba wykonania procesu modernizacji energetycznej budynku
i określi jego potencjalny zakres (np. wymiana okien, ocieplenie ścian lub stropu);
• moc nowego źródła ciepła, która będzie
podlegała dofinansowaniu;
• zakres prac związanych z remontem czy
budową instalacji CO.
Oceny energetyczne zostaną przeprowadzone przez audytorów skierowanych do
wnioskodawców przez gminę. Mieszkańcy
nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów.
Na podstawie wyników audytu mieszkaniec podejmie decyzję, czy jest gotów wypełnić wszystkie warunki i skorzystać z dofinansowania na wymianę kotła – w takim
przypadku dochodzi do podpisania umowy
z gminą, czy też rezygnuje z udziału w programie – wówczas informuje o tym urząd.
Do prac instalatorskich można przystąpić
po podpisaniu umowy pomiędzy mieszkańcem a gminą. Mieszkaniec sam wybiera

instalatora i rodzaj kotła gazowego.
Wysokość dofinansowania do nowego źródła ciepła i instalacji będzie każdorazowo
ustalana na podstawie:
a) mocy urządzenia wyznaczonej podczas
audytu:
• 550 zł/kW dla kotła o mocy do 10 kW
(włącznie);
• 500 zł/kW dla kotła o mocy 10 kW do 15
kW (włącznie);
• 450 zł/kW dla kotła o mocy 15 kW do 20
kW (włącznie);
• 400 zł/kW dla kotła o mocy powyżej 20
kW.
b) maksymalnych kwot dofinansowania:
• 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku
jednorodzinnego;
• 10 tys. zł/kocioł w przypadku budynku
wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła dla więcej niż
jednego lokalu.
c) zakresu modernizacji instalacji wewnętrznej niezbędnej do prawidłowego
funkcjonowania urządzenia grzewczego:
• maksymalnie do 6 tys. zł w przypadku
budynku jednorodzinnego;
• wielokrotności 6 tys. zł zgodnej z liczbą
odrębnych lokali mieszkalnych w budynku
wielorodzinnym.
Wniosek można złożyć w Urzędzie Gminy
Czernichów, w pokoju 108, gdzie szczegółowych informacji udziela ekodoradca
Agnieszka Smaga.
Kontakt: tel. 12 270 21 04 wew. 120,
kom. 515 912 073,
e-mail life@czernichow.pl.

Spółka Wodna
5 lutego 2018 r. odbyło się
walne zebranie Spółki Wodnej
w gminie Czernichów.

W

ybrano na 5-letnią kadencję
2018-2023 nowe władze: zarząd i komisję rewizyjną. Przewodniczącym został Tomasz Choroszy,
zastępcą Małgorzata Galos-Hudy, sekretarzem Teresa Czyszczoń. Ze strony urzędu
gminy spółką zajmuje się inspektor Danuta
Bylica. Postanowiono pozostawić dotychczasową wysokość składki członkowskiej
na poziomie 20 zł od 1 ha.
W podsumowaniu dotychczasowej działalności spółki obserwowana jest tendencja
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obniżania poziomu ściągalności składek,
przy wzrastającym poziomie potrzeb w zakresie konserwowania urządzeń melioracyjnych i rowów, do tego stopnia, że zastanawiano się nad celowością kontynuowania
działalności spółki. Jednak w myśl obowiązującego od 1 stycznia 2018 r. nowego prawa wodnego w Polsce, spółki wodne mogą
dalej funkcjonować, więc i w naszej gminie
uznano, że lepiej rozwiązywać problemy
wspólnie w spółce, niż indywidualnie.
Zgodnie z zapisem w prawie wodnym
„utrzymywanie melioracji wodnych należy
do zainteresowanych właścicieli gruntów,
a jeżeli te są objęte działalnością spółki
wodnej działającej na terenie gminy – do
tej spółki”.

Mieszkańcy gminy muszą zrozumieć, że
problem dotyka wszystkich i w przypadku zagrożeń powodziowych czy podtopień
mogą wystąpić negatywne skutki niewłaściwego utrzymania urządzeń melioracyjnych, nie tylko w rolnictwie, ale w obejściu każdego domostwa, rowów polnych
i przydrożnych. Dlatego właściciele gruntów muszą mieć świadomość ciążących na
nich obowiązków i dbać, aby urządzenia
melioracyjne, w tym rowy przylegające do
ich działki lub przecinające ich działki były
drożne i że nie wolno ich zasypywać. Zasypywanie rowów jest wykroczeniem.
Natalia Dudzik,
sekretarz spółki w latach 2012-2017

Orka
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Na co budżety sołeckie?

nowym rokiem nowe pieniądze. Jeszcze w ubiegłym roku w sołectwach
gminy Czernichów odbyły się zebrania wiejskie. Na co mieszkańcy zdecydowali
przeznaczyć pieniądze z funduszów sołeckich?
Najczęściej to wspieranie remontów dróg, budowa oświetlenia ulic, konserwacja urządzeń
melioracyjnych czy dofinansowanie jednostek
OSP.
Czernichów
Fundusz sołecki: nakładka bitumiczna na
wybranym odcinku - od ulicy Pod lasem
w kierunku ulicy Sportowej.
Środki oddane do dyspozycji sołectwa:
konserwacja
urządzeń
melioracyjnych,
utrzymanie i remonty dróg gminnych i wewnętrznych, dokumentacja modernizacji
i modernizacja oświetlenia ulicznego, wyposażenie i remonty obiektów oświatowych,
wyposażenie i remonty obiektów sportowych
- szatnia sportowa.
Czułówek
Fundusz sołecki: dofinansowanie LKS „Błękitni” Czułówek, zagospodarowanie działek
nr 182 i nr 564 – urządzenie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości.
Środki oddane do dyspozycji sołectwa:
utrzymanie i remonty dróg gminnych
i wewnętrznych, wyposażenie i remonty
obiektów oświatowych i innych budynków
mienia komunalnego.
Dąbrowa Szlachecka
Fundusz sołecki: m.in. budowa siłowni zewnętrznej, budowa oświetlenia ulic, naprawa
dróg gminnych, budowa progów zwalniających, budowa oświetlenia na cmentarzu.
Środki oddane do dyspozycji sołectwa: projekt budowy garażu i zakup drabiny strażackiej dla OSP Dąbrowa Szlachecka.
Kamień
Fundusz sołecki: budowa szatni sportowej na
boisku w Kamieniu.
Środki oddane do dyspozycji sołectwa: remont remizy OSP, dofinasowanie Koła Gospodyń Wiejskich, dokumentacja modernizacji i modernizacja oświetlenia ulicznego.
Kłokoczyn
Fundusz sołecki: przebudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kłokoczynie, wyposażenie w sprzęt przeciwpożarowy
OSP Kłokoczyn.
Środki oddane do dyspozycji sołectwa: remonty dróg gminnych i wewnętrznych.
Nowa Wieś Szlachecka
Fundusz sołecki: modernizacja drogi gminnej
nr 1728 - kontynuacja remontu.
Środki oddane do dyspozycji sołectwa: m.
in. konserwacja urządzeń melioracyjnych,
utrzymanie i remonty dróg gminnych i wewnętrznych, dokumentacja modernizacji
i modernizacja oświetlenia ulicznego, zakup
wiat przystankowych, dofinansowanie zakupów wyposażenia OSP Nowa Wieś Szlachecka, wyposażenie i remonty obiektów sportowych.

Przeginia Duchowna
Fundusz sołecki: modernizacja oświetlenia
ulicznego, dofinansowanie zakupów OSP
Przeginia Duchowna.
Środki oddane do dyspozycji sołectwa: utrzymanie i remonty dróg gminnych i wewnętrznych, dofinansowanie LKS Sparta, remonty
i utrzymanie Domu Ludowego w Przegini
Duchownej.
Przeginia Narodowa
Fundusz sołecki: asfaltowanie, rozbudowa
oświetlenia ulicznego, koszenie, zakup kosiarko-ciągnika dla LKS Sparta, melioracja.
Środki oddane do dyspozycji sołectwa: dofinansowanie zakupów wyposażenia OSP,
dofinansowanie Stowarzyszenia „Dobro Powraca”.
Rusocice

Rusocice: fundusz sołecki przeznaczony będzie m.
in. na wykonanie II etapu instalacji CO w budynku
OSP. Zdjęcie: Małgorzata Krajewska

Fundusz sołecki: urządzenie placu przy drodze
gminnej nr 612 – poszerzenie drogi gminnej,
utworzenie miejsc parkingowych, wykonanie
instalacji CO w budynku OSP – II etap.
Środki oddane do dyspozycji sołectwa: m.
in. konserwacja urządzeń melioracyjnych,
utrzymanie i remonty dróg gminnych i wewnętrznych, dokumentacja modernizacji
i modernizacja oświetlenia ulicznego, wyposażenie i remonty obiektów sportowych.
Rybna
Fundusz sołecki: wykonanie oświetlenia
ulicznego.
Środki oddane do dyspozycji sołectwa:
konserwacja
urządzeń
melioracyjnych,
utrzymanie i remonty dróg gminnych i we-

Kwoty jakimi dysponują sołectwa w bieżącym roku:
Czernichów:
Fundusz sołecki: 33 872,20 zł
Środki oddane do dyspozycji
sołectwa: 133 558,94 zł
Czułówek:
Fundusz sołecki: 23 608,92 zł
Środki oddane do dyspozycji
sołectwa: 19 486,21 zł
Dąbrowa Szlachecka:
Fundusz sołecki: 31 535,02 zł
Środki oddane do dyspozycji
sołectwa: 6 880,96 zł
Kamień:
Fundusz sołecki: 33 872,20 zł
Środki oddane do dyspozycji

wnętrznych, zakup wiat przystankowych,
dokumentacja modernizacji i modernizacja
oświetlenia ulicznego, wyposażenie i remonty obiektów oświatowych, sportowych i OSP
Rybna, obwodnica, budowa chodnika i modernizacja drogi Górna Rybna, dofinansowanie harcerstwa.
Wołowice
Fundusz sołecki: modernizacja drogi 296/1.
Środki oddane do dyspozycji sołectwa: konserwacja urządzeń melioracyjnych, utrzymanie i remonty dróg gminnych i wewnętrznych,
dokumentacja modernizacji i modernizacja
oświetlenia ulicznego, dożynki gminne, renowacja kaplicy, remont starej remizy.
Zagacie
Fundusz sołecki: Asfaltowanie drogi
nr 297.
Środki oddane do dyspozycji sołectwa: konserwacja urządzeń melioracyjnych (odwodnienie drogi nr 184 od strony Wyźrału),
dokumentacja modernizacji i modernizacja
oświetlenia ulicznego.
mk
Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy. Począwszy od roku 2014 uchwałę o wyodrębnieniu
funduszu podejmuje się jeden raz bezterminowo, a zlikwidowanie funduszu wymagałoby podjęcia uchwały
do 31 marca roku poprzedniego. W roku następnym
gmina otrzymuje z budżetu państwa refundację w
wysokości 20% do 40% prawidłowo wydanych i rozliczonych środków FS (wysokość dotacji zależy od wskaźnika dochodowego).
Kwota przypadająca na dane sołectwo obliczana jest na
podstawie wzoru przedstawionego w ustawie. Wyodrębnienie funduszu nie jest obligatoryjne. Liczba gmin,
w których stworzono fundusz wyniosła 55% w latach
2009-2013, 65% w 2015 roku i 68% w 2016 roku, wg
danych MSWiA. Źródło: www.gazetaprawna.pl
- Na budżety sołeckie przeznaczamy około miliona
złotych, czyli ponad półtora procenta wszystkich wydatków – mówi wójt Szymon Łytek. - Postuluje się, by
budżety obywatelskie były w gminach obowiązkowe i
wynosiły pół procenta. O ile nowe przepisy ustawowe
nie narzucą nam zmniejszenia środków sołeckich, będziemy to kontynuować w dotychczasowej formie.

sołectwa: 34 990,90 zł
Kłokoczyn:
Fundusz sołecki: 18 968,43 zł
Środki oddane do dyspozycji
sołectwa: 3 698,59 zł
Nowa Wieś Szlachecka:
Fundusz sołecki: 33 296,37 zł
Środki oddane do dyspozycji
sołectwa: 99 083,88 zł
Przeginia Duchowna:
Fundusz sołecki: 33 872,20 zł
Środki oddane do dyspozycji
sołectwa: 27 839,95 zł
Przeginia Narodowa:
Fundusz sołecki: 28 926,86 zł
Środki oddane do dyspozycji
sołectwa: 11 152,20 zł

Rusocice:
Fundusz sołecki: 33 872,20 zł
Środki oddane do dyspozycji
sołectwa: 36 219,18 zł
Rybna:
Fundusz sołecki: 33 872,20 zł
Środki oddane do dyspozycji
sołectwa: 161 610,27 zł
Wołowice:
Fundusz sołecki: 33 872,20 zł
Środki oddane do dyspozycji
sołectwa: 96 717,85 zł
Zagacie:
Fundusz sołecki: 33 872,20 zł
Środki oddane do dyspozycji
sołectwa: 12 056,74 zł
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Pieskie życie psów i ludzi

potkanie sam na sam z obcym lub po
prostu nie naszym psem, nie należy
do miłych. Niestety często zdarza się
podczas przemieszczania się po drogach
naszej gminy. Czasem mija nas całe rozbrykane psie towarzystwo. I choć, na szczęście,
z reguły psy są niegroźne, prawdopodobnie
przyzwyczajone do wędrówek znajomymi
kątami, to jednak takie „oko w oko” nie jest
przyjemne, a właściciel włóczykija może
ponieść karę za jego samodzielne spacery.
W polskich miastach tylko w Katowicach
można podczas spaceru spuścić psa ze
smyczy. Ostatnio w Warszawie rada miasta dopuściła spuszczanie psów ze smyczy, ale tylko ras uznanych za bezpieczne
i tylko w bliskim towarzystwie właściciela,
a i tak naraziła się na falę krytyki. Tymczasem
u nas, psy chodzą same, a ich właściciele być
może nawet nie wiedzą, że wymknęły się
z podwórka. Ważne, by wróciły.
O przepisach związanych z utrzymaniem

zwierząt domowych pisaliśmy w listopadowej „Orce”. Ponieważ jednak zgłaszają
się do naszej redakcji mieszkańcy z prośbą
o interwencję, temat wraca.
Przypominamy więc:
- Osoby utrzymujące zwierzęta domowe,
w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości
w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie i wykluczający samowolny dostęp osób
trzecich.
- Zabronione jest pozostawienie psa bez
dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu
zamkniętym albo na terenie ogrodzonym
w sposób uniemożliwiający wydostanie się
psa na zewnątrz (pamiętajmy też, że nie
możemy trzymać psa na uwięzi dłużej niż
12 godzin w ciągu doby, a długość uwięzi
nie może być krótsza niż 3 m).
- Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu

Historie podkrakowskie z gminy
Czernichów

„Historie podkrakowskie z gminy Czernichów” to nowa, stała rubryka historyczna
w miesięczniku „Orce”. Znajdziecie w niej
Państwo opowieści o przeszłości naszej
gminy, które tworzę na podstawie kwerend
archiwalnych i prasowych czy wywiadów
przeprowadzanych z jej mieszkańcami oraz
lektury różnych opracowań. Ich konwencja
będzie podobna do wpisów, które od 25
lipca 2015 r. codziennie zamieszczam na
stronie „Historie podkrakowskie – gminy
Czernichów i Liszki” - stąd niejednokrotnie zaprezentowane zostaną stare fotografie
zarówno z moich zbiorów, jak i z prywatnych archiwów Czytelników. Nie zabraknie także informacji na temat publikacji
dotyczących okolic Czernichowa.
Na łamach „Historii podkrakowskich
z gminy Czernichów” będę zamieszczać
również ogłoszenia o różnych wydarzeniach, w trakcie których poruszana zostanie szeroko rozumiana historia naszych
okolic. Mam na myśli konferencje naukowe, otwarte dla wszystkich spotkania
historyczne czy wycieczki po naszych okolicach. Przykładami tych ostatnich mogą
być oprowadzane przeze mnie wycieczki
po Czernichowie (lipiec 2016 i październik
2017; organizowane odpowiednio przez
Stowarzyszenie „Dobro Powraca” i Szkołę
Podstawową w Czernichowie) i Kamieniu
(lipiec 2017; organizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Kamienia).
Celem rubryki historycznej jest rozbudze-
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nie wśród czytelników „Orki” zainteresowania dziejami naszej Małej Ojczyzny,
a także informowanie Państwa o inicjatywach upamiętniających historyczne
wydarzenia, osoby czy dawne zwyczaje
na jej terenie, przypominanie o ważnych
rocznicach. W najbliższych miesiącach
będę przygotowywać spotkanie dotyczące
udziału mieszkańców naszych okolic w I
wojnie światowej i w walkach o granice po
jej zakończeniu. Plany te mają oczywiście
związek ze zbliżającą się setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
Zachęcam wszystkich do podjęcia współpracy przy tworzeniu „Historii podkrakowskich z gminy Czernichów”. Jeżeli znacie
Państwo jakieś opowieści o jej przeszłości,
posiadacie ciekawe materiały historyczne
i chcielibyście, aby zostały one zamieszczone na łamach „Orki”, proszę o kontakt mailowy: piotr.kapusta1988@gmail.com.
Piotr Kapusta, starszy asystent muzealny w nowohuckim oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Sprostowanie:
W styczniowym numerze „Orki” w tekście
Piotra Kapusty„O powodzi w Wołowicach
w 1894 r.” w informację o tablicy w Wołowicach wkradł się błąd. Powinno być:
„W Wołowicach mamy tablicę ukazującą
poziom wody podczas powodzi w 1884
i 1903 r. Znajduje się na ścianie kaplicy”.
Pomyłka nie jest błędem autora tekstu.
Redakcja

zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250
zł albo karze nagany (art. 77 kodeksu wykroczeń).
mk

Jeżeli pies biega po terenach publicznych
i wiadome jest, czyj to pies, należy
zgłosić ten fakt na policję, ponieważ może on stwarzać zagrożenie
dla bezpieczeństwa ludzi. Jeżeli jest
to pies bezdomny, należy zgłosić:
w godzinach pracy urzędu gminy do
urzędu gminy, a w dni wolne od pracy
lub po godzinach pracy urzędu gminy do dyżurnego Komisariatu Policji
w Krzeszowicach – informuje Urząd
Gminy Czernichów.
Gmina realizuje program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na jej
terenie. W październiku ub. r. zwiększono środki finansowe na ten cel o 10
000 zł, z 60 000 zł do kwoty 70 000 zł.

Dziady
w Rybnej

B

yły takie jak być powinny. Kolorowe, hałaśliwe, nie do poznania
w swych przebraniach. O tradycyjne
pożegnanie karnawału zadbało Stowarzyszenie „Wokół Rybnej”.
We wtorek, 13 lutego, w ostatni dzień karnawału, przez Rybną przemaszerował orszak przebierańców. Tzw. Dziady, zgodnie
ze starą ludową tradycją, w ostatni dzień
przed Środą Popielcową, chodziły po domach, gospodarstwach, wiejskich drogach.
Spotkanie z nimi przyprawiało o dreszcze,
ale przynosiło szczęście.
Mieszkańcy Rybnej przebrali się za „dziady, baby i cyganki”, zgodnie z tradycją tak,
by nie można było ich rozpoznać. Dorośli
i dzieci przeszli ulicami Nowy Świat i Aleksandry Polańskiej, po czym udali się do
szkoły na bal karnawałowy.

mk
Zdjęcie: Małgorzata Krajewska
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Lekcje inaczej
Człowiek uczy się przez całe
życie i nie tylko w szkole.
Łącząc przyjemne z pożytecznym uczniowie z Gimnazjum w Kamieniu nie zasiedli w ławkach szkolnych,
a udali się na lekcje do Czernichowa i Krakowa.
24 stycznia, podczas jednego dnia, udało
się zrealizować lekcje z wielu przedmiotów:
historii, religii, wiedzy o społeczeństwie,
języka polskiego, geografii oraz doskonalić
umiejętności z kompetencji społecznych.
Pozaszkolna (a może i szkolna) przygoda
rozpoczęła się przy pomniku Franciszka
Stefczyka, który mieści się obok kościoła
w Czernichowie. Uczniowie dowiedzieli
się, kim był upamiętniony na monumencie
bohater, co zrobił dla ówczesnych mieszkańców, a także o przyjaźni, jaka łączyła
Stefczyka z patronem ich szkoły – ks. Stanisławem Słotwińskim. Obaj wykonywali
ciężką pracę u podstaw, dbali, by społeczności lokalnej żyło się lepiej, nieśli przysłowiowy „kaganek oświaty”. Obaj patronują
szkołom (ZSRCKU w Czernichowie nosi
imię Franciszka Stefczyka).
W obrębie murów kościelnych uwagę
zwrócił pomnik przyrody - kilkusetletnia lipa. Porównano też trzy rodzaje skał:
swojskie wapienie w murze ogrodzenia,
granity na stopniach i ścieżce oraz marmury wewnątrz kościoła. Drzwi kościoła
pw. św. Trójcy zostały otwarte i można było
rozpocząć kolejną lekcję. Ksiądz dziekan
Wiesław Grzechynia opowiedział o historii
kościoła, oprowadził uczniów po świątyni
prezentując figury i malunki świętych, przy
okazji omówił ich historię i wskazał charakteryzujące ich atrybuty. Później uczniowie
naocznie i namacalnie poznawali sztukę
baroku, której najlepszym przykładem
w okolicy jest właśnie ów kościół.
Następnie gimnazjaliści udali się do Urzędu Gminy Czernichów, gdzie Zofia Knapik, z-ca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego zapoznała ich z organizacją pracy
tegoż wydziału, a także wraz z uczniami - w
uroczystej todze - odegrała scenkę obrazującą udzielanie ślubu cywilnego. W sali
konferencyjnej wychowanków powitała sekretarz gminy Ewa Lipowczan, która omówiła strukturę i główne zadania urzędu.
Inspektor Wiesław Berdecki opowiedział
o planie zagospodarowania przestrzennego dla Kamienia. Uczniowie precyzyjnie
zlokalizowali szkołę, plebanię i boisko

sportowe, a chętni swoje domy. Spotkaniu
towarzyszył wójt Szymon Łytek. Gimnazjaliści zwiedzili także Gminną Bibliotekę
Publiczną, poznali jej zasoby i działalność
oraz Pocztę Polską, gdzie uczyli się o jej historii i ofercie.
15 stycznia klasy gimnazjalne realizowały
lekcje z wiedzy o społeczeństwie w Sądzie
Apelacyjnym w Krakowie. W trakcie zajęć
uczniowie zostali zaznajomieni z podstawowymi wiadomościami na temat działania sądów i sądownictwa oraz uczestniczyli w symulacji rozprawy sądowej na sali
rozpraw. Symulację rozprawy prowadzili
aplikanci Krajowej Szkoły Sądownictwa
i Prokuratury i asystenci sędziów Sądu Apelacyjnego, odgrywający role: prokuratora,
sędziego, obrońcy, oskarżonego i świadka.
8 lutego grupa gimnazjalistów wzięła udział
w zajęciach laboratoryjnych z Geograficznych Systemów Informacyjnych, poprowadzonych specjalnie dla nich przez pracow-

nika naukowego Zakładu Geoinformacji i
Badań Geośrodowiskowych Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie. Uczniowie
poznali ciekawe linki z zakresu geografii i
pracowali w programie SAGA, zaznajomili
się ze sposobami tworzenia Numerycznych
Modeli Terenu. Gimnazjaliści poznali również funkcjonowanie Biblioteki Głównej
Uniwersytetu: dowiedzieli się, jak korzystać z Biblioteki Cyfrowej, z katalogu komputerowego, zobaczyli Czytelnię Główną,
czytelnię czasopism, oddział digitalizacji,
informacji naukowej, a także miejsce niedostępne czytelnikom - księgozbiory w
podziemiach. W holu biblioteki mieli okazję zobaczyć ekspozycję „Gra o niepodległość 1863 – 1864”, zorganizowaną w 155.
rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Na wystawie znajduje się broń, akcesoria oraz dokumenty władz powstańczych.
Zdjęcie i tekst: archiwum szkoły

W trosce od zdrowie
Bezpłatna mammografia w Czernichowie

Badanie jest bezpłatne i refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie jest
wymagane skierowanie lekarskie. Mogą w nim uczestniczyć ubezpieczone panie w
wieku od 50 do 69 lat, które nie były leczone z powodu raka piersi i jednocześnie:
- w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu,
- lub otrzymały wynik ze wskazaniem do wykonania badania po 12 miesiącach
(dotyczy kobiet, u których w rodzinie wykryto raka piersi u matki, siostry, córki
lub w badaniu genetycznym stwierdzono mutacje w genach BRCA 1 i BRCA 2).
Badania mammograficzne w mammobusie LUX MED odbędzie się
13 marca 2018 r. przy Urzędzie Gminy Czernichów, ul. Gminna 1.
Wcześniejsza rejestracja pod nr. tel. 58 666 24 44 lub na http://www.
mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.
Istotnym elementem badania jest ocena porównawcza wyników z poprzednich badań, dlatego warto przynieść na badanie zdjęcia/płyty z poprzednich mammografii.

luty 2018

9

Orka

W naszych szkołach

X „Biała szkoła” w Kościelisku

W styczniu 74 osoby ze Szkół Podstawowych w Nowej Wsi Szlacheckiej, Wołowicach oraz Czułówku przebywały po raz 12.
na tzw. „Białej szkole” w Domu Wczasów
Dziecięcych „Pałac Tatrzański” w Kościelisku. Zajęcia odbywały się według autorskiego planu mgr Doroty Ślósarz, nauczycielki wychowania fizycznego w Szkole
Podstawowej w Nowej Wsi Szlacheckiej
i organizatorki wyjazdu.
W trakcie całego pobytu dzieci wspólnie
spędzały czas, bawiąc się, ucząc, rywalizując. W godzinach dopołudniowych uczestnicy uczyli się i doskonalili jazdę na nartach
na stoku w Witowie. Zajęcia narciarskie
odbywały się pod czujnym okiem instruktorów narciarstwa. Oprócz tego uczniowie
poznawali kulturę i tradycje tego regionu.
Po zajęciach na stoku dzieci relaksowały się i regenerowały siły w zakopiańskim
aquaparku i kręgielni. Uczniowie wybrali
się także dwukrotnie do kina. Dużą radość
sprawiła uczestnikom obozu wycieczka
do Lodowego Labiryntu w Zakopanem.
Uczniowie wzięli udział w warsztatach
plastycznych (m.in. techniki malowania
na szkle) i muzycznych (ucząc się kolęd
góralskich) oraz poznawali gwarę i góralskie stroje. Oprócz warsztatów odbyło się
wiele konkursów i turniejów sportowych,
a także wieczór kolęd. Podczas uroczystego
zakończenia turnusu wręczono dyplomy
i medale. Biorąc udział w konkursie na
najczystszy pokój, dzieci uczyły się samodzielności, współdziałania w grupie i zdrowej rywalizacji. Wieczory były wypełnione
grami i zabawami, słuchaniem bajek oraz
zabawą przy muzyce.
Zorganizowanie tego wyjazdu było możliwe dzięki wielu życzliwym ludziom i ich
wsparciu. Organizatorzy przekazują podziękowania dla wójta gminy Czernichów,
Szymona Łytka, prezesa Stowarzyszenia Na
Rzecz Rozwoju Wsi Czułówek, Pawła Bańdo oraz dyrektorów i rad rodziców szkół
w Nowej Wsi Szlacheckiej, Wołowicach
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oraz Czułówku, a także przewoźnika Rafała
Stroińskiego za bezpieczny transport oraz
wychowawców: Lucyny Sochy-Siejki (SP
w Nowej Wsi Szlacheckiej), Bogumiły
Czuby i Katarzyny Zabagło (ZPO Wołowice), Mirosławy Gębarowskiej (SP
w Czułówku) za miłą atmosferę, serce i czas
podarowany dzieciom.

Dyrekcja szkoły serdecznie dziękuje wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie
uroczystości – radnym gminy Czernichów
z Rybnej, Radzie Rodziców, Chórowi Stowarzyszenia „Wokół Rybnej”, nauczycielom, rodzicom, uczniom, harcerzom i zuchom IV Szczepu Nadwiślanie.
Kinga Duszyk-Suder, Anna Fila

DŚ

X Obchody Dnia Seniora w Ryb-

nej

20 stycznia w Szkole Podstawowej im.
Królowej Jadwigi w Rybnej po raz czwarty
obchodzono Dzień Seniora. Miłych gości – drogie Babcie oraz Dziadków wraz
z rodzinami – powitała dyrektor Małgorzata Sadomska, a także przewodniczący Rady
Gminy Czernichów – Zbigniew Kędzierski
i przewodniczący Rady Rodziców – Piotr
Stawiarski.
Świętowanie rozpoczęto wspólnym kolędowaniem. Atmosferę świąt Bożego Narodzenia przywołały pastorałki wyróżnione
w Szkolnym Konkursie Kolęd. Żywiołowym, donośnym śpiewem Chór Stowarzyszenia „Wokół Rybnej” pod kierownictwem Tadeusza Malika „zaprosił”
przybyłych gości do biesiadowania.
Najmłodsi - uczniowie klas I–III - pod
opieką wychowawców, słowem, obrazem
i muzyką wyrazili serdeczne życzenia dla
Babć i Dziadków. Dopełnieniem życzeń
było głośne „Sto lat!” zaśpiewane przez
wnuczęta, a następnie przez seniorów
w podziękowaniu dla swoich pociech. Na
scenę zaproszono także „odważne” babcie,
które przystąpiły do konkurencji lepienia
pierogów. Towarzyszyli im równie „dzielni”
dziadkowie ubijający pianę. Kontynuacją
zabawy był konkurs tańca skierowany do
par. Uczestnicy otrzymali drobne upominki wykonane ręcznie przez uczniów klas
I–III, również medale Super Babci i Super
Dziadka, Super Tancerki i Super Tancerza.
Obchody Dnia Seniora zakończył występ
absolwentki Julii Szostak-Kędzierskiej.

X Dzień Babci i Dziadka w Wołowicach

Zgodnie z wieloletnią już tradycją, 21
stycznia, w Szkole Podstawowej w Wołowicach odbył się Dzień Babci i Dziadka.
Tym razem wyjątkowo goszczono Babcie
i Dziadków w remizie strażackiej w Dąbrowie Szlacheckiej. Na początku uroczystości
dyrektor Stanisława Kapusta przywitała
zgromadzonych gości i złożyła im życzenia. Spotkanie prowadzili uczniowie gimnazjum: Gabriela Górka i Artur Guzik,
a pomagali im Kamil Żak oraz Agnieszka Kudłek. Występy rozpoczęła klasa
1 pod opieką wychowawczyni Edyty Boroń. Dzieci recytowały wiersze i śpiewały
piosenki, a także złożyły najserdeczniejsze
życzenia swoim Babciom i Dziadkom. Następnie uczniowie klasy 3a i 3b, pod opieką
swych pań: Katarzyny Zabagło i Urszuli
Wojtyto, wykonali inscenizację o współczesnych babciach i dziadkach zakończoną
wierszami i piosenką. W świąteczną atmosferę wprowadziły gości dzieci z klas 0 i 2,
ciąg dalszy na str. 11
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pod opieką pani Izabeli Majty i Weroniki
Lorenc. Uczniowie przygotowali inscenizację słowno-muzyczną. Były wiersze, piosenki i tańce. W trakcie występu swoje umiejętności muzyczne zaprezentowali Oliwia
Przebinda, Szymon Karalus i Anna Zelek.
W dalszej części wystąpił chór szkolny pod
opieką Marka Śnieżka. Następnie odbył się
pokaz krakowiaka wykonany przez dwie
pary taneczne: Łucję Siejkę i Franciszka
Brzezińskiego oraz Zofię Brzezińską i Pawła
Tabora, a także pokaz hip-hopu. Na zakończenie uroczystości odbyła się prezentacja
„Małej straży pożarnej” prowadzonej przez
Franciszka Kucharza. Babcie i Dziadkowie
mogli podziwiać swoje wnuczęta przy pysznym ciastku, kawie i herbacie.
Edyta Boroń
Zdjęcie: Bogumiła Czuba

X Pączek dla Afryki

ryjnych w roku szkolnym 2017/2018 zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego:
- Jagoda Kurosad, uczennica klasy 7 – matematyka,
- Olaf Wędzicha, uczeń klasy III Gimnazjum - język angielski,
- Adrian Musiał, uczeń klasy 7 - konkurs
biblijny.
Gratulujemy i życzymy powodzenia!

Sukcesy uczniów ze szkoły
w Kamieniu

X

W tym roku szkolnym uczniom udało
się zakwalifikować do etapów rejonowych
Małopolskich Konkursów dla uczniów
klas gimnazjalnych organizowanych przez
Kuratora Oświaty z następujących przedmiotów:
- język angielski: Gabriela Bylica, kl. III B,
Kinga Sarapata, kl.II A,
- matematyka: Natalia Starowicz, kl. III B,
- biologia: Weronika Grzywa, kl. III A,
- geografia: Natalia Starowicz, kl. III A.
W kategorii szkół podstawowych do takiego samego etapu zakwalifikował się Dawid
Panek, kl. V, w konkursie z j. angielskiego.
Gratulujemy i życzymy zakwalifikowania
się do finałów wojewódzkich!

Technika w ZSRCKU wśród
najlepszych techników w Polsce

X

Zanim
nadszedł
tłusty
czwartek,
w szkole w Rusocicach już było smacznie!
I przyjemnością było nie tylko kosztowanie
wszystkich smakołyków, ale przede wszystkim to, że po raz kolejny mogliśmy pomóc
potrzebującym. „Pączkowanie” w karnawale to już tradycja w naszej szkole. Akcja
„Pączek dla Afryki” mająca na celu zebranie funduszy na realizację rozmaitych projektów wspierających dzieci w Afryce organizowana jest przez Fundację Kapucyni
i Misje. Zorganizowanie kiermaszu w szkole nie byłoby oczywiście możliwe, gdyby
nie pomoc rodziców, którzy przygotowali
lub dostarczyli przepyszne słodkości. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w tegoroczną
akcję: rodzicom, wolontariuszom i kupującym. Dzięki temu po raz kolejny urosły
nam serca! Było smacznie i miło. Wspaniale jest wspólnie zrobić coś dobrego.
A kaloriami się nie przejmujemy…
SD
Zdjęcie: Piotr Potoniec

X Sukcesy uczniów ze szkoły
w Wołowicach
Sukcesy uczniów w Konkursach Kurato-

Technikom funkcjonującym w Zespole
Szkół RCKU w Czernichowie przyznany
został tytuł Brązowej Szkoły 2018. Tytuł
ten przyznaje Fundacja Edukacyjna Perspektywy, która od dwudziestu lat organizuje prestiżowy Ranking Liceów i Techników.
Technika w całej Polsce były oceniane za
pomocą czterech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury
z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki
egzaminu zawodowego. Dane do sporządzenia rankingu pochodziły ze źródeł zewnętrznych (zestawienia z protokołów komitetów głównych olimpiad, z protokołów
okręgowych komisji egzaminacyjnych dokumentujących wyniki matur oraz egzaminów zawodowych, a także dane z Systemu
Informacji Oświatowej).
W wyniku Rankingu Techników czernichowska szkoła znalazła się na 33. miejscu
wśród techników w województwie małopolskim, na 189. miejscu wśród techników
w całej Polsce oraz na 224. miejscu wśród
techników w całej Polsce w Rankingu Maturalnym Techników. Biorąc pod uwagę, że
analizie poddano wyniki 1744 techników,
które spełniły tzw. kryterium wejścia (egzamin maturalny w maju 2017 r. zdawało
w nich minimum 12. maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki,
zdawanych obowiązkowo, były nie niższe

niż 0,75 średniej krajowej) można uznać,
że rezultat uzyskany przez ZSRCKU jest
sukcesem – osiągnięciem świadczącym
o jakości pracy całej kadry dbającej o integralny rozwój wychowanków szkoły oraz
wysiłku samych uczniów.
Oprac. Agnieszka Kołodziej

X Wolontariusze z internatu ZS

RCKU – akcje godne naśladowania!

W ramach wolontariatu samorząd internatu (Łucja Dyjach, Klaudia Przebinda,
Ola Tyrańska, Kacper Mazgaj, Justyna Kasprzak, Weronika Chlebda, Natalia Kaczmarczyk, Beata Burek, Aurelia Okońska,
Anastasiia Yakovenko, Kateryna Sychovva,
Patrycja Jakubczyk, Małgorzata Ryszka, Jurij Sychov, Kacper Macuda, Olga Rakoczy)
pod opieką pani Sylwii Gacek wziął udział
w akcji „Marzycielska Poczta” – gdzie wysyłane życzenia w listach i kartkach do
chorych dzieci dodały im siły do walki
z chorobą, ich rodzicom otuchy, a samym
piszącym wychowankom internatu mnóstwo frajdy. Wysłano ponad 50 kartek
i listów do 16 dzieci.
Zainspirowani działaniem na rzecz dzieci –
samorząd internatu zorganizował również
zbiórkę zabawek i maskotek dla oddziału
dziecięcego w Uniwersyteckim Szpitalu w
Prokocimiu. Inicjatywę wsparła pani Monika Chodacka, dzięki uprzejmości Krakowskiego Banku Spółdzielczego - dzieci
dostały cudne przytulanki.
Na przełomie grudnia i stycznia wychowankowie internatu zaangażowali się
w kolejną akcję zbiórki odzieży, zabawek
i artykułów szkolnych dla dzieci z domów
dziecka. Młodzież z pomocą pani Wiolety
Borowczyk i Marceliny Morawskiej zebrała podarunki dla dzieci z domów dziecka
w Miękini, Sieborowicach oraz Pogotowia
Opiekuńczego w Skawinie. Za wsparcie tej
inicjatywy podziękowania dla pani Grażyny Tajs-Zielińskiej, koordynatorki przekazania zbiórki do Pieczy Zastępczej.
Wszystkich chętnych zapraszamy do
współpracy!
Oprac. Sylwia Gacek
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Charytatywny mityng futsalowy w Liszkach
9 lutego w hali sportowej
Szkoły Podstawowej im. św.
Jana Kantego w Liszkach odbył się charytatywny mityng
piłkarski na rzecz niepełnosprawnego Kamila Kapusty
z Wołowic, w wyniku którego
udało się zebrać 5450 zł.
Mityng otworzył występ Małgorzaty Witalec i Michała Berbecia z Zespołu Pieśni
i Tańca „Ziemia Lisiecka”, których przygotowała Anna Kruczek. Po prezentacji krakowiaka i oberka w ich wykonaniu przyszedł czas na pierwszy mecz. Zmierzyły się
w nim drużyny niepełnosprawnych sportowców: Towarzystwo Sportowe „Sokół”
Kielce i Fundacja Brata Alberta Radwanowice. Spotkanie zakończyło się wynikiem
11:0 dla „Sokoła”.
W drugim meczu Reprezentacja Polski +35
w futsalu prowadzona przez Tomasza Porweta pokonała reprezentację małopolskich
samorządowców 12:1, którą zmontował
wójt gminy Liszki, Paweł Miś. Trzecim
spotkaniem był mecz, w którym zmierzyły się drużyny Dąbskiego Kraków i Piasta
Wołowice. Po zaciętej walce 4:3 zwyciężyli
piłkarze z Krakowa.
W przerwie meczu sześć tańców zaprezentowały panie z zespołu „Tanecznice”
z Zabierzowa przygotowane przez Katarzynę Gać.
W ostatnim meczu reprezentacja Polski
35+ w futsalu pokonała Kaszowiankę Kaszów 3:1.
W przerwach między poszczególnymi zawodami odbywały się licytacje, w których
można było zdobyć m.in. piłki z logo mistrzostw świata w piłce nożnej w Rosji,
książki o historii straży pożarnej na Ziemi
Krakowskiej, czapki z logo gminy Czernichów, szaliki reprezentacji Polski - przedmioty te zostały ufundowane przez wójta
gminy Czernichów Szymona Łytka, a na
akcji pojawiły się z inicjatywy radnego
z Wołowic Roberta Jarosa. Ponadto istniała
możliwość wylicytowania obrazu z opactwem Benedyktynów w Tyńcu ufundowanego przez radną powiatu krakowskiego,
Zofię Pylę. Jedną z atrakcji była szansa zdobycia piłki z podpisem mieszkańca Piekar byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej
- Jerzego Dudka.
Przez cały czas trwania charytatywnego
mityngu piłkarskiego można było wspierać
akcję poprzez zakup wełnianych i papieroWydawca:
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wych produktów wykonanych przez Urszulę Kapustę – matkę niepełnosprawnego
Kamila. Oprócz tego chętni mogli zakupić
los dający szansę wygrania sukienki, którą
w swojej pracowni wykona sołtys Wołowic,
Iwona Zabagło.
Rodzina Kamila składa podziękowania Tomaszowi Porwetowi za pomysł zorganizowania lisieckiego turnieju, wójtowi Liszek
Pawłowi Misiowi za pomoc w przygotowaniu mityngu. Nie odbyłby się on, gdyby
nie uprzejmość p.o dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Liszkach,
Aldony Dymek, która stworzyła możliwość
bezpłatnego wynajęcia hali sportowej. Serdeczne podziękowania dla Andrzeja i Sebastiana Urbańca i Sławomira Szewczyka za
pomoc w przygotowaniu hali do zawodów
i ułożenie programu. Całe wydarzenie poprowadził Andrzej Mądry. Podziękowania
należą się sędziemu Sławomirowi Steczko,
pani, która przygotowała plakat imprezy
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oraz pani zapewniającej opiekę medyczną.
Rodzina Kamila dziękuje wszystkim zawodnikom, członkom występujących zespołów artystycznych, wymienionym wyżej
darczyńcom, którzy przekazali przedmioty
na licytację, osobom dokonujących zakupów i wszystkim obecnym.
Mityng piłkarski w Liszkach nie był pierwszą inicjatywą na rzecz Kamila Kapusty.
W kwietniu ubiegłego roku dwóch radnych z Krakowa, Łukasz Wantuch i Paweł
Stachowiec zorganizowało charytatywny
obiad, w którym udział wziął prezydent
Krakowa, Jacek Majchrowski. Dzień później na hali Prądniczanki Kraków odbył się
specjalny turniej z udziałem reprezentacji
Polski 35 + w futsalu.
Piotr Kapusta
Zdjęcie dzięki uprzejmości Sebastiana Tryfanowa,
reprezentanta Polski 35+ w futsalu
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