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Szanowni Państwo,
Środki na remonty szkół, przedszkoli, nowe drogi, chodniki, modernizacja
naszej gminy – wciąż mówimy o pieniądzach, wokół finansów toczy się wiele
dyskusji, a sporo pomysłów uniemożliwia
brak funduszy. W tym numerze „Orki”

dużo miejsca poświęcamy finansom. Aby
łatwiej było nam zrozumieć, skąd gmina
ma lub dlaczego może nie mieć pieniędzy
na różne realizacje.
Kwestia budżetu pojawia się w relacji
z sesji Rady Gminy Czernichów, podczas
której udzielono wójtowi absolutorium.
To takie doroczne podsumowanie i ocena wykonania budżetu z roku ubiegłego.
Z radnym Marianem Dudkiem, przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów
rozmawiamy o najważniejszych wydatkach w budżecie gminy, a w tekście wójta
Szymona Łytka czytamy o stanie finansów
gminy, o tym, jak rozumieć kwestię zadłużenia gminy i nie ulegać błędnym interpretacjom i wyliczeniom.
W tym numerze kilkakrotnie oddajemy
głos naszym radnym. Z obszernego wywiadu z Robertem Jarosem dowiedzą się
Państwo o działalności radnego na rzecz
gminy i Wołowic i o tym, jak zmaga się
z zarzutami pod jego adresem, jakie ostatnio się pojawiły.
Doceniamy też aktywność uczniów

i przedszkolaków oraz ich nauczycieli
i wychowawców, którzy podczas codziennych zajęć tworzą wiele ciekawych inicjatyw i spędzają czas w szkołach i przedszkolach w naprawdę twórczy sposób, co
owocuje sukcesami najmłodszych mieszkańców naszej gminy w wielu konkursach
artystycznych i sportowych. Publikujemy
relacje z tych działań.
Zbliżają się wakacje. Będzie sporo okazji
do wspólnych spotkań i zabawy w letniej
aurze. Już za nami VII Festyn Parafialny
w Czernichowie, z którego krótka relacja
poniżej.
Życzę miłej lektury i zapraszam do współpracy. Czekamy na informacje o imprezach, wszelkich wydarzeniach, które będą
organizowane na terenie naszej gminy.
Wszystkie dane kontaktowe podajemy
w stopce redakcyjnej na ostatniej stronie.
Małgorzata Krajewska, Redaktor naczelna czasopisma „Orka”

VII Festyn Parafialny już za nami
18 czerwca w ogrodzie przy plebanii w Czernichowie odbył się
VII Festyn Parafialny. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci i rodziców,
smakołyków i dobrej muzyki.
Gwiazdą wieczoru był znany i lubiany artysta kabaretowy, Marcin
Daniec.
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pyszne ciasta przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia, lody,
bigos oraz kiełbaski i kurczaki z grilla.
W czasie zawodów sportowych dla dzieci
i rodziców nie zabrakło emocji i zaangażowania w rywalizację. Wczesnym wieczorem
odbyło się losowanie nagród głównych
w loterii fantowej.
Festyn uświetnił występ kabaretowy Marcina Dańca, a na zakończenie wystąpili
Dorota Helbin z zespołem „Przeboje” oraz
mistrz akordeonu, Mateusz Dudek.
Organizatorami festynu był proboszcz Parafii p.w. Przenajświętszej Trójcy w Czernichowie i wójt gminy Czernichów.
mk

Zdjęcia: Wiesław Piwowarczyk

F

estyn rozpoczęło uroczyste powitanie
gości przez organizatorów imprezy:
księdza proboszcza Wiesława Grzechynię i wójta gminy Czernichów, Szymona Łytka. Imprezę prowadziła pani Zofia
Knapik, pracownik Urzędu Gminy Czernichów, a zawody sportowe ksiądz Paweł
Cempura i Janusz Sroka, nauczyciel z ZPO
w Czernichowie.
Zaraz po przywitaniu przybyłych, rozpoczęły się występy artystyczne dzieci i młodzieży z terenu gminy Czernichów, które
spotkały się z dużym entuzjazmem publiczności. A na scenie można było podziwiać
między innymi: dzieci ze Studia Ruchu
Sk-Art z Przegini Duchownej, uczniów
z ZPO w Czernichowie, którzy zaprezentowali Pantomimę, układ taneczny
z pomponami oraz kabaret ,,Powrót z wakacji”, dzieci z Samorządowego Przedszkola
w Czernichowie, które recytowały, tańczyły
i śpiewały, zespół Wiercistópki, uczniów ze
szkół w Kłokoczynie, Wołowicach czy Kamieniu oraz Karolinę Kutek.
Podczas imprezy można było skosztować
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Relacja z XXXVI sesji Rady Gminy Czernichów
XXXVI sesja Rady Gminy
Czernichów odbyła się 22
maja 2017 r.

tychczasowe działania w tej sprawie (więcej
na stronach 6 i 7).
Zgłoszono interwencję dotyczącą wyrzucania i składowania śmieci poza wyznaczonymi terminami działania PSZOK na placu
na Studzienkach w Czernichowie. Wójt zapowiedział podjęcie środków zapobiegawczych, nie wykluczając nawet wprowadzenia monitoringu wizyjnego tego miejsca.

P

o otwarciu sesji i przywitaniu gości,
przewodniczący Rady Gminy Czernichów Zbigniew Kędzierski przedstawił porządek obrad, a następnie przyjęto
protokoły z XXXIV sesji z dnia 29 marca
2017 r. i XXXV sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 24 kwietnia 2017 r.
W punkcie „Informacja z prac wójta
w okresie międzysesyjnym” wójt Szymon
Łytek poinformował, iż w ostatnich dniach
ogłoszone zostały konkursy na dyrektorów
w pięciu placówkach oświatowych w gminie. Konkursy dotyczą szkół podstawowych
w Czernichowie, w Nowej Wsi Szlacheckiej
i w Przegini Duchownej oraz przedszkoli
w Czernichowie i w Wołowicach.
Wójt poinformował również, że postępują prace w sprawie dofinansowania przez
WFOŚiGW wymiany pieców oraz zapowiedział spotkanie z osobami zainteresowanymi tematem inwestycji drogowych
i okołodrogowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Następnie przystąpiono do „Analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy
oraz działalności rzeczowej i finansowej
jednostek organizacyjnych w roku 2016
i informacji o stanie mienia komunalnego
Gminy Czernichów”. Jak podkreślił wójt,
sprawozdania z wykonania budżetu wraz
z informacją o stanie mienia są przekazywanie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w ustawowych terminach.
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Czernichów otrzymała również podstawowy
dokument, który towarzyszy procedurze
absolutoryjnej – opinię o sprawozdaniu
z wykonania budżetu przekazaną przez
Regionalną Izbę Obrachunkowej. Jest to,
jak zaznaczył wójt, opinia pozytywna, bez
uwag. Wynika z niej, że zarówno plan dochodów (realizacja w ok. 96%), jak i wydatków (realizacja w ok. 95%) wykonany
jest poprawnie. Wójt omówił najważniejsze
pozycje w budżecie gminy. Zwrócił uwagę
na te pozycje po stronie wydatków, które
wymagają zaangażowania relatywnie największych środków: modernizacja i utrzymanie dróg gminnych, oświata, przedszkola, pomoc społeczna, dotacje na rzecz
powiatu krakowskiego (modernizacja dróg
powiatowych).

Wójt Szymon Łytek przedstawia sprawozdanie z
wykonania budżetu gminy w roku 2016. Zdjęcie:
Małgorzata Krajewska

Podczas sesji poddano głosowaniu i przyjęto uchwały w sprawie:
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czernichów za
rok 2016;
- zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy
Czernichów za rok 2016;
- absolutorium dla wójta gminy Czernichów z tytułu wykonania budżetu gminy
Czernichów za 2016 rok. Głosowanie było
imienne, 14 radnych obecnych na sesji jednogłośnie poparło wniosek Komisji Rewizyjnej;
- zmian uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017;
- zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów;
- przekazania Komendzie Wojewódzkiej
Policji w Krakowie środków finansowych
z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.
W punkcie Interpelacje i wnioski radnych,
poruszono temat zarzutów stawianych radnemu Robertowi Jarosowi i zaapelowano
o rzetelną informację oraz zakończenie
spekulacji na ten temat, a przewodniczący
Rady Gminy Czernichów przedstawił do-

Zapytano też o sezonowe przeglądy placów
zabaw. Wójt poinformował, że podjęto
działania w sprawie uporządkowania kwestii związanych z placami zabaw, których
administratorem jest urząd gminy (bezpieczeństwo, usuwanie usterek, utrzymanie
porządku, wymiana piasku). Na bieżąco
w Wydziale, Gospodarki, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska można zgłaszać
wszelkie usterki.
Zgłoszono potrzebę wycięcia suchych
drzew na cmentarzu komunalnym w Dąbrowie Szlacheckiej i rozważenie poszerzenia cmentarza o działki przylegające.
Zaapelowano, by Zakład Gospodarki Komunalnej wytypował w każdej miejscowości przynajmniej jeden hydrant szczególnie
nadzorowany, okresowo sprawdzany i wyraźnie oznaczony i by tę informację przekazano OSP.
Kolejnym tematem była kwestia użytkowania gruntów w międzywalu Wisły. Wiele
gruntów rolnicy dzierżawią od gminy, pojawiła się więc sugestia, by w umowy dzierżawy wpisać zakaz uprawy na odcinku np.
czterech czy pięciu metrów od wału.
Na zakończenie sesji wójt złożył radnym,
sołtysom i pracownikom życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, które
to święto przypada 27 maja, w rocznicę
pierwszych wyborów samorządowych.
mk

Radna Bożena Dudek, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej:

Komisja Rewizyjna dokładnie przeanalizowała przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czernichów za rok 2016, zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym gminy Czernichów za rok 2016 oraz z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie o tym sprawozdaniu. Chciałabym podkreślić, że
opinia RIO jest pozytywna i, co istotne, bez żadnych zastrzeżeń. Biorąc pod uwagę powyższe Komisja Rewizyjna stwierdziła, że realizacja dochodów i wydatków
w 2016 roku przebiegała zgodnie z planem budżetu wraz z jego zmianami i złożyła
wniosek do Rady Gminy Czernichów o udzielenie wójtowi absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2016 rok. Podczas głosowania wójt jednogłośnie otrzymał
absolutorium.

czerwiec 2017
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Po stronie wydatków – na co i ile wydaje gmina?
Rozmowa z radnym Marianem Dudkiem, przewodniczącym
Komisji Budżetu i Finansów

Panie Przewodniczący, podczas ostatniej
sesji Rady Gminy Czernichów, udzielono wójtowi Szymonowi Łytkowi absolutorium. Co to dokładnie oznacza?
Absolutorium wymaga całej procedury,
ale można w skrócie powiedzieć, że jest to
potwierdzenie przez radę gminy, że wójt
w sposób prawidłowy zrealizował budżet
gminy. I tak właśnie było w przypadku budżetu w 2016 roku w naszej gminie. Komisja Rewizyjna dokładnie przeanalizowała
sprawozdanie z wykonania budżetu, zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie i wnioskowała do
Rady Gminy o udzielenie wójtowi absolutorium.
Czy mógłby Pan przybliżyć Czytelnikom
szczegóły na temat wykonania planu.
Oczywiście. Realizacja przebiegała zgodnie
z planem, wydatki nie przekraczały planowanych wielkości. Zgodnie z założeniami
realizowano przedsięwzięcia inwestycyjne,
także te związane z zadaniami z wykorzystaniem środków europejskich, w tym ZIT
(zintegrowane inwestycje terytorialne).
Z analizy danych finansowych wynika, że
plan dochodów w budżecie został zrealizowany w 96%, a plan wydatków w 95%, w
tym wydatki majątkowe na poziomie 87%.

Warto też dodać, że budżet zamknął się deficytem w wysokości 659 177, 31 zł, czyli
o wiele niższym niż był planowany (1 382
343,04 zł).
Jakie są najważniejsze pozycje w budżecie gminy, czyli na co gmina wydaje najwięcej pieniędzy?
Po pierwsze oświata. W tym są i remonty
i płace. Na oświatę w 2016 roku wyda-

Kolejny punkt w budżecie, o którym trzeba wspomnieć to drogi gminne, których
remonty i utrzymanie w roku 2016 kosztowało gminę ponad 3 mln zł, a na przestrzeni lat 2013 – 2016 to kwota ponad 7 mln
zł. I dodajmy, że z roku na rok ta kwota się
zwiększa. Nakłady na remonty, modernizację oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych
i wewnętrznych w roku 2013 wynosiło 914
372 zł, a w 2016 roku aż 3 031 851 zł.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Małgorzata Krajewska

Dług publiczny gminy

S

tan finansów gminy, a zwłaszcza informacje o jej zadłużeniu, to przedmiot troski i zainteresowania wielu:
począwszy od tych, którzy gminą zarządzają, skończywszy na tych, którzy to zarządzanie totalnie krytykują. Tak naprawdę
kondycja finansowa gminy jest ważna dla
każdego kto tu mieszka, chodzi do szkoły czy pracuje, kto podróżuje po gminie
czy w niej wypoczywa. To od niej zależy jakość realizacji bieżących zadań własnych gminy, to ona warunkuje tempo
i zakres prowadzenia inwestycji.
W obiegu publicznym co jakiś czas pojawiają się informacje o ogromnym zadłużeniu, uniemożliwiającym gminie finansowanie czegokolwiek ponad to, co już
zakontraktowano i stawiającym gminę
na skraju przepaści. Pojawia się też szereg wprowadzających w błąd insynuacji o
nieodpowiedzialnym zaciąganiu długów
i działaniu na jej szkodę, jakby jakakolwiek
złotówka zaciągniętego przez gminę kredytu czy pożyczki mogła być niejawna i jakby
całość finansów samorządowych nie podle-
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Dochody zaplanowano na 52 245 195,00
zł, a wyniosły 50 184 817,89 zł. Wydatki
zaplanowane na kwotę 53 627 768,99 zł
zrealizowane zostały w wysokości 50 843
995,20 zł, co stanowi wspomniane 95%
planu rocznego.

liśmy 19 302 977,95 zł, w tym dotacja
oświatowa wyniosła 11 036 289,00 zł
plus dochody oświatowe 2 046 102,18 zł.
Gmina dołożyła z budżetu własnego
6 220 606,77 zł. Druga znacząca pozycja
po stronie wydatków to pomoc finansowa
dla powiatu krakowskiego na drogi powiatowe. To są wydatki na budowę chodników, wykonania nawierzchni bitumicznej,
remonty dróg powiatowych. Warto podkreślić, że przez 10 lat, od 2007 roku aż do
tego roku, wydaliśmy na ten cel około 6,5
mln złotych z własnego budżetu. Taki jest
wymóg, by gmina partycypowała w kosztach związanych z remontami czy modernizacją dróg powiatowych, a tych w naszej
gminie jest sporo.
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gała ścisłemu nadzorowi ze strony organów
państwa (RIO, NIK, KAS). Do tego z rozpowszechnianych ostatnio wizji katastrofy
finansowej wynika niezbicie, że ich autorzy
nie mają bladego pojęcia o zasadach rządzących finansami publicznymi, nie rozumieją podstawowych pojęć, a na dodatek
kiepsko im idą zwykłe rachunki.
Wypada zatem przytoczyć kilka ważnych
informacji.
Po pierwsze - dług publiczny gminy

w ciągu ostatnich lat nie wzrasta, co więcej
– w kontekście zwiększającego się budżetu
i potencjału gminy – znacznie spada w stosunku do dochodów. To ważne, gdyż przez
lata funkcjonował wskaźnik mówiący, że
dług gminy nie może przekroczyć 60% dochodów budżetu w danym roku. Poniższy
schemat pokazuje, że mamy do czynienia
z tendencją korzystną z punktu widzenia
równowagi:

ciąg dalszy na str. 5
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Dług publiczny gminy
ciąg dalszy ze str. 4
Po drugie – ważne, czy zaciąganie zobowiązań służy pokryciu bieżących kosztów,
a więc ma charakter konsumpcyjny, czy
pokrywa wydatki rozwojowe, w szczególności inwestycje (często jako wkład własny
budżetu do pozyskanych zewnętrznych dotacji). To, że w treści uchwały zapisuje się,
że kredyt służy zrównoważeniu budżetu
i pokryciu deficytu nie oznacza, że został
„przejedzony”, pomaga tylko efektywnie
zarządzać budżetem.
Wykres obok pokazuje nakłady na inwestycje w ostatnich siedmiu latach (bez kosztów
remontów dróg gminnych) oraz kwoty zaciąganych kredytów lub pożyczek.
Po trzecie – każde zaciągnięte w postaci
pożyczki lub kredytu zobowiązanie wymaga uzyskania pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, która bada
zarówno spełnienie wszystkich wymogów
wynikających z prawa finansów publicznych, jak i zdolność gminy do spłaty
w kolejnych latach.
Po czwarte – zdecydowana większość za-

ciąganych przez gminę zobowiązań służy
pozyskiwaniu z różnych zewnętrznych
źródeł dodatkowych pieniędzy na gminne inwestycje. Aby otrzymać dotację, czy
to ze środków unijnych, czy z funduszu
ochrony środowiska, trzeba zapewnić tzw.
„wkład własny”, a czasem nawet najpierw
sfinansować całą inwestycję po to, by później otrzymać refundację części nakładów.
Im większe dotacje uzyskujemy z zewnątrz,
tym nominalnie większy wkład własny
jest wymagany. Jest regułą, że te środki zewnętrzne, które zasilają budżet gminy są
zdecydowanie wyższe niż koszty obsługi

kredytów zaciąganych na pokrycie wkładu
własnego. Na dodatek w przypadku niektórych pożyczek zaciąganych na zadania
związane z ochroną środowiska można się
ubiegać o częściowe umorzenie długów.
Ten mechanizm pozwala z jednej strony na
zdecydowane przyspieszenie tempa rozwoju gminnej infrastruktury (drogi, kanalizacja, baza lokalowa placówek oświatowych
itd.), z drugiej pomnaża majątek gminny o
wartości znacznie wyższe niż wartość zaciągniętych kredytów.
Szymon Łytek

Termomodernizacja, budowa instalacji
fotowoltaicznych i pompy ciepła
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
oraz budowa instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła w
gminie Czernichów to dwie
ważne inwestycje, których
etap przygotowań właśnie dobiega końca.
31 maja Zarząd Województwa Małopolskiego podpisał umowę o dofinansowaniu
gminnego projektu pn. Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czernichów. Projekt dotyczy
budynków Przedszkola Samorządowego
w Wołowicach, ZPO w Wołowicach,
ZPO w Rybnej i siedziby Urzędu Gminy
w Czernichowie, w którym mieści się także
Gminny Zespół Obsługi Szkół, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Gospodarki Komunalnej, Gminna Biblioteka
Publiczna oraz posterunek Policji i Poczta.
W zakres prac wchodzą między innymi: ocieplenie stropów, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej, budowa instalacji
fotowoltaicznej (na trzech obiektach), budowa instalacji wentylacji, ocieplenie ścian,
dachów, budowa instalacji centralnej wody
użytkowej, wymiana oświetlenia, kom-

pleksowa wymiana instalacji C.O. wraz z
wymianą źródła ciepła. Całkowity koszt
inwestycji szacowany jest na kwotę 7 207
695,95 zł, wartość dofinansowania wynosi
4 079 945,47 zł.

Druga planowana inwestycja to budowa
instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w gminie Czernichów wykorzystujących odnawialne źródła energii w ramach
programu priorytetowego PROSUMENT.

- Od dnia podpisania umowy z Samorządem Województwa mamy 36 miesięcy
na realizację tej inwestycji - mówi Maciej
Gędłek, zastępca wójta gminy Czernichów. Jest to bardzo trudny projekt w realizacji, żaden z tych budynków nie może
być wyłączony w 100% z użytkowania, co
najbardziej będzie odczuwalne w przedszkolu w Wołowicach oraz w budynku
urzędu. Prawdopodobnie może dojść do
sytuacji, że dzieci z przedszkola na kilka
tygodni trzeba będzie przenieść do szkoły w Wołowicach, a w budynku gminy
wyłączyć z funkcjonowania poszczególne
pokoje. Zgodnie z założonym harmonogramem projekt podzielimy na dwie części.
W pierwszej będziemy realizować przedszkole i budynek w Czernichowie (przetarg został już ogłoszony), w drugiej części,
która rozpocznie się przyszłym roku, obie
szkoły. Najtrudniejszy zakres inwestycji
postaramy się wykonać w okresie wakacyjnym tak, aby to było jak najmniej uciążliwe
dla rodziców i mieszkańców.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia
planowane jest utworzenie instalacji prosumenckich: 27 instalacji fotowoltaicznych
oraz 12 instalacji pomp ciepła dla celów
centralnego ogrzewania/ogrzewania ciepłej
wody użytkowej na budynkach prywatnych położonych w gminie Czernichów.
Instalacje umożliwią wytwarzanie energii
elektrycznej oraz ciepła dla budynków jednorodzinnych, w których co najmniej połowa powierzchni jest wykorzystywana na
cele mieszkalne. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 1 290 580 zł. Kwota dofinansowania pozyskana z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska wynosi 420 716 zł.
- To pierwsze doświadczenie tego typu
u nas w gminie - projekt związany z wykorzystaniem OZE (Odnawialne Źródła
Energii) w budynkach prywatnych – mówi
Maciej Gędłek. - Zdecydowaliśmy się na
współpracę ze Skawiną – wspólna organizacja postępowania przetargowego - bo
tamtejsi urzędnicy mieli już doświadczenie
ciąg dalszy na str. 6
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Termomodernizacja, budowa instalacji fotowoltaicznych i pompy ciepła
ciąg dalszy ze str. 5
w podobnym projekcie związanym z systemami solarnymi. Zarówno dla nas jak i dla
Skawiny jest to także nowe doświadczenie
ze względu na nowatorskie podejście do
sporządzenia dokumentów przetargowych.
Samo postępowanie poprzedzone zostało
tzw. dialogiem technicznym – podkreśla
Maciej Gędłek. - Zaprosiliśmy wykonawców zainteresowanych realizacją zamó-

wienia, którzy dzielili się z nami wiedzą,
wskazali zagrożenia, zwracali uwagę na jakość urządzeń, pomagali nam w tworzeniu
zapisów dotyczących przedmiotu zamówienia i przedmiotu jego realizacji. Odbyliśmy
osiem spotkań w ciągu dwóch miesięcy
poprzedzających ogłoszenie przetargu. Jesteśmy jednymi z niewielu gmin w Polsce,
które wprowadziły taką formę procedury.
To doświadczenie bez wątpienia zaowocuje
przy kolejnych projektach.
Obie inwestycje są odpowiedzią na zdiagnozowane problemy związane z koniecznością poprawy powietrza na terenie naszej

gminy. Podniesienie wydajności energetycznej obiektów użyteczności publicznej
(i tym samym ich efektywności ekonomicznej) pozwoli zmniejszyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery, a montaż
i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych
oraz pomp ciepła pozwoli zastąpić nieodnawialne źródła energii cieplnej, tj. piece
węglowe oraz energię elektryczną z sieci
energetycznej zakładów energetycznych
przez odnawialne źródła energii.
mk

Prawda obroni się sama

Rozmowa z radnym Robertem Jarosem
Panie Radny, do kolejnych wyborów samorządowych już tylko nieco ponad rok.
Co udało się Panu osiągnąć w obecnej
kadencji?
Wykonywanie funkcji radnego to codzienna, systematyczna praca na rzecz mieszkańców gminy. Tej pracy mam dużo, ale
dużo jest też jej efektów dostrzegalnych dla
mieszkańców. Otrzymuję sporo sygnałów,
że takie moje inicjatywy jak doprowadzenie gazu do Wołowic, budowa ogrodzenia
budynku OSP w Wołowicach, nowe rozmieszczenie i wygląd przystanków autobusowych, budowa drogi asfaltowej i wielu
dróg o nawierzchni tłuczniowej, zmiana
infrastruktury klubu sportowego Piast Wołowice, termomodernizacja przedszkola i
szkoły w Wołowicach, jak również budowa
parkingu przy szkole oraz położenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy
przedszkolu w Wołowicach cieszą się uznaniem mieszkańców naszej gminy. Ale nie
mówiłbym w tym kontekście o osiągnięciach. Po prostu wykonuję rzetelnie pracę
radnego.
Którą kadencję jest Pan radnym?
Obecna kadencja jest moją pierwszą, chociaż na rzecz lokalnej społeczności działam
i pracuję od 20 lat. Wcześniej działałem
w komitecie wodociągowym Zagacia, a
później całe lata poświęciłem klubowi
sportowemu Piast Wołowice – to moja
największa duma. Mieszkańcy Wołowic
docenili moje zaangażowanie i zaufali mi
powierzając mandat radnego z ich okręgu,
wybrali mnie też na członka rady sołeckiej.
Zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności i
robię wszystko, by nie zawieść ich zaufania.
Wspólnie z panią sołtys i członkami Stowarzyszenia na rzecz Wołowic staramy się integrować społeczność i solidnie pracujemy
na rozwój naszej miejscowości, a ja, z racji
funkcji radnego, na rozwój całej gminy.
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konserwatorem zabytków. Został też złożony wniosek o dofinansowanie.
Ostatnio wokół Pana sporo się dzieje.
Proszę wyjaśnić naszym Czytelnikom, o
co chodzi.
Rozumiem, że chodzi Pani o sprawę zainicjowaną przez red. Jarosława Musiała, kandydata na wójta Czernichowa w ostatnich
wyborach, w których zajął ostatnie miejsce
wyraźnie przegrywając, zwłaszcza z obecnym wójtem, Szymonem Łytkiem.

Czy przed końcem kadencji ma Pan w
planach realizację jeszcze jakichś dużych
przedsięwzięć?
Do końca kadencji jeszcze ponad rok. W
tym czasie można dużo zrobić. Chciałbym
dopilnować, żeby gmina zdążyła wykonać
kolejne drogi oraz ich oświetlenie, zwłaszcza te, które są już zaakceptowane przez
urzędników. Poza tym pracuję, by posunąć naprzód kilka kolejnych ważnych dla
lokalnej społeczności projektów, takich jak
budowa chodników oraz obwodnicy koło
szkoły w Wołowicach, budowa wielofunkcyjnego boiska w szkole w Wołowicach,
stworzenie siłowni i placu zabaw przy boisku Piasta Wołowice, co do którego złożyliśmy już wniosek o dofinasowanie. Chciałbym też zakończyć kolejny etap związany
z doprowadzeniem gazu do Wołowic oraz,
wraz z panią sołtys, modernizację zabytkowej kapliczki w centrum Wołowic – tutaj
mamy już przygotowany i zatwierdzony
kosztorys. Obecnie trwają uzgodnienia z

Tak. Pan Musiał twierdzi, że wykorzystuje Pan swoje stanowisko radnego i pomaga żonie w zawieraniu umów z gminą
Czernichów.
To nonsens. W mojej ocenie te oraz inne
stawiane mi zarzuty mają charakter wyłącznie polityczny – pan Musiał chce zaistnieć
przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi, a oczernianie mnie i wójta to
element jego brudnej gry politycznej. Pytam, co pan Musiał w swoim życiu zrobił
dla Wołowic lub gminy. Według mnie, po
przegranych wyborach samorządowych tylko sieje ferment i stara się skłócić mieszkańców, manipulując nimi. Proszę zwrócić
uwagę, że w gazetce, którą wydaje pan
Musiał nie ma słowa o tym, co w gminie
zmieniło się na lepsze, o zakończonych inwestycjach, przeprowadzonych modernizacjach, rozwoju. W tej nieprawdziwej wizji,
którą próbuje wraz z grupką anonimowych
autorów przedstawić mieszkańcom, wszystko jest do niczego. Zupełnie tego nie rozumiem. Pocieszam się tym, że ludzie mają
zwój rozum, widzą jaka jest rzeczywistość.
Pan Musiał złożył przeciwko mnie zawiadomienie do prokuratury, a także na policję i do CBA.
ciąg dalszy na str. 7
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Prawda obroni się sama
ciąg dalszy ze str. 6
Z tego, co wiem, wynika, że żadna z tych
służb nie stwierdziła w moim zachowaniu
niczego nagannego i po wstępnych czynnościach nie prowadzi postępowań. Dosłownie kilka dni temu dostałem z prokuratury
prawomocne postanowienie o odmowie
wszczęcia śledztwa w sprawie z zawiadomienia pana Musiała.
Jeśli chodzi o żonę, to prowadzi ona działalność gospodarczą od wielu lat.
Od dawna współpracuje z gminą, zawierała i wykonywała umowy z gminą na długo
przed tym, jak zostałem radnym i nadal to
robi. Żona dobrze wykonuje swoją pracę,
roboty wykonywane przez jej firmę są dobrej jakości, a przy tym nie są drogie, dlatego jest angażowana przez gminę, zresztą
równolegle z innymi firmami. Wszystko,
co ma być przez nią zrobione, jest zawsze
gotowe na czas.
Słychać emocje w Pana głosie.
Proszę mi się nie dziwić. To trudna sprawa
dla mnie i dla mojej żony. Bardzo ją przeżywamy. Staramy się z żoną żyć według zasady, że warto być przyzwoitym. Od wielu
lat oboje pracujemy na zaufanie mieszkańców gminy. Jest ono niezbędne zarówno
jeśli chodzi o udzielanie się w sprawach
publicznych, jak i prowadzenie działalności gospodarczej. To, co się obecnie dzieje,
szkodzi temu zaufaniu. Naraża na szwank
dobre imię każdego z nas.
Powiem to wyraźnie. Żona jest samodzielnym przedsiębiorcą i nie potrzebuje mojego wstawiennictwa w gminie, co próbuje
się jej insynuować. Żona od zawsze sama
negocjuje i uzgadnia treść umów, w tym
ich warunki handlowe i zakres prac do wy-

konania. Ja, jak już mówiłem na posiedzeniu Komisji Administracyjno-Statutowej,
pomagam jej tylko technicznie. Często
jestem w urzędzie gminy, więc odbieram
jej dokumenty. Proszę sobie wyobrazić,
że gmina musi zawrzeć umowę pisemną
na wykonanie każdego zamówienia, więc
różnych dokumentów w obiegu jest sporo.
Kiedy żona mnie prosi, to również obijam
dokumenty pieczęcią jej firmy i potwierdzam w jej imieniu, na piśmie, wcześniej
ustalone przez nią z gminą warunki umów.
Robię to od zawsze. Zacząłem na długo
przed uzyskaniem mandatu radnego. To
chyba normalne w małżeństwie, że małżonkowie sobie pomagają. Chcę jednak z
całą mocą podkreślić, że ta moja pomoc nie
ma wpływu na sam fakt zawarcia umowy
przez firmę żony z gminą. Jak i na jej treść.
Tym bardziej nie można mówić o korupcji czy wykorzystywaniu stanowiska do
prywatnych celów. W gminie nikt nawet
nie miał świadomości, że podpisywałem w
imieniu żony jakieś dokumenty. Wynika to
między innymi z publicznie złożonych wyjaśnień pani sekretarz gminy na posiedzeniu Komisji Administracyjno-Statutowej.
Co dalej z Pana mandatem radnego?
Jeśli chodzi o wykonywanie przeze mnie
mandatu radnego to nic się nie zmienia
– chciałbym dokończyć obecną kadencję.
Zastanawiałem się nad rezygnacją z mandatu, ale szczerze powiedziawszy nadal nie
bardzo wiem, dlaczego miałbym to zrobić.
No, chyba że dla świętego spokoju? Poza
tym wydaje mi się, że gdybym podjął taką
decyzję, to tylko wsparłbym tych, którzy
źle życzą mi, wójtowi, a może nawet gminie. Zamiast tego, apeluję do wszystkich,
również do tych, którzy nie są mi przychylni, byśmy wspólnie pracowali na rzecz
mieszkańców gminy przez ten okres, który

został do końca kadencji, zamiast tracić
czas i energię na posiedzeniach komisji na
wzajemne oczernianie się i spory personalne.
Jak na tę sytuację reagują inni radni?
Mam wrażenie, że zdecydowana większość
z nich to ludzie trzeźwo myślący, którzy
nie dadzą się zmanipulować. Być może jest
jeden czy dwóch radnych, którym na rękę
byłoby odwołanie mnie, ale nie chciałbym
poruszać tego tematu. Wystarczy obejrzeć
nagrania z posiedzeń Komisji Administracyjno-Statutowej, które są dostępne w sieci, aby zorientować się komu zależy, żebym
stracił mandat.
Czy zamierza Pan pociągnąć do odpowiedzialności osoby, które naruszają
Pana dobre imię?
Wiem, że działania, które podejmowane
są przeciwko mnie, mogą zostać uznane za
naruszające dobra osobiste, dlatego zastanawiam się nad wystąpieniem z pozwem o
ochronę moich dóbr osobistych, przeciwko
tym, którzy je naruszają. Jeszcze nie podjąłem ostatecznej decyzji. Liczę, że prawda
obroni się sama. Z drugiej strony uważam,
że trzeba wysłać jasny sygnał do tych, którzy myślą, że na insynuacjach zbiją kapitał
polityczny – oczernianie nigdy nie popłaca.
W ciągu najbliższych tygodni zdecyduję,
co dalej robić w tej sprawie.
Dziękuję za rozmowę.
mk

Małopolski Urząd Wojewódzki – Wydział Prawny i Nadzoru zwrócił się do przewodniczącego Rady
Gminy Czernichów o zajęcie stanowiska w sprawie wniosku pana Jarosława Musiała, wydawcy i redaktora
naczelnego czasopisma „iCzernichów”, skierowanego do Wojewody Małopolskiego, dotyczącego istnienia
podstaw do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Roberta Jarosa. Z zawiadomienia wynikało, że
podejrzenia o nieprawidłowościach były wcześniej kierowane przez tę samą osobę do CBA i do Prokuratury Rejonowej w Krakowie-Krowodrzy.
Przewodniczący Rady Gminy Czernichów skierował sprawę do Komisji Administracyjno-Statutowej.
Komisja zapoznała się z wnioskiem i załączonymi do niego dokumentami, dokonała analizy przepisów
związanych z ograniczeniami w wykonywaniu działalności gospodarczej przez radnych i przepisów
kodeksu wyborczego, zapoznała się z opinią prawną na ten temat i informacją z Prokuratury Rejonowej
dotyczącą odmowy wszczęcia postępowania z zawiadomienia red. J. Musiała oraz wysłuchała wyjaśnień
radnego Roberta Jarosa w tej sprawie.
Komisja Administracyjno-Statutowa nie wystąpiła do Rady Gminy Czernichów o stwierdzenie wygaśnięcia
mandatu radnego Roberta Jarosa.
Stanowisko Rady Gminy Czernichów zostanie przedstawione Wojewodzie Małopolskiemu.
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WAŻNE – UCHWAŁA ANTYSMOGOWA

1 lipca 2017r. wchodzą w życie pierwsze
przepisy uchwały nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23
stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia
na obszarze województwa małopolskiego
(z wyłączeniem gminy miejskiej Kraków)
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie
paliw.
Co to oznacza dla mieszkańców naszego
województwa?
Już od 1 lipca 2017r.:
- zakaz stosowania w paleniskach domowych:
• paliw, w których udział masowy węgla kamiennego lub węgla brunatnego o
uziarnieniu 0-3 mm wynosi powyżej 15%
(przede wszystkim mułów i flotokoncentratów),
• paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym większej niż 20%
(drewno musi być sezonowane minimum
2 lata).
- w nowo powstałych lub remontowanych
budynkach mogą być instalowane tylko kotły spełniające normy wyznaczone
w unijnych rozporządzeniach w sprawie
ekoprojektu (Rozporządzeniu Komisji UE
2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. dla
kotłów na paliwa stałe),
- wszystkie wymieniane kotły muszą spełniać normę ekoprojektu,
- dla kotłów zamontowanych w nowych
budynkach, które nie mają jeszcze odbioru
technicznego, a ich eksploatacja rozpoczęła
się przed 1 lipca 2017 r. będą obowiązywały okresy przejściowe takie jak dla kotłów
bezklasowych lub 3 i 4 klasy,
- nowo instalowane kominki także muszą

spełniać normę ekoprojektu.
Dla działających kotłów i kominków
uchwała wyznacza długie okresy przejściowe:
- do końca 2022 roku musi nastąpić wymiana kotłów, które nie spełniają żadnych
norm emisyjnych,
- do końca 2026 roku musi nastąpić wymiana kotłów, które spełniają podstawowe
wymagania emisyjne, czyli kotłów klasy
3 i 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
- wszystkie kominki, których eksploatacja
rozpoczęła się przed 1 lipca 2017 r., a których sprawność cieplna jest mniejsza niż
80%, od 1 stycznia 2023 r. muszą zostać
wyposażone w urządzenia redukujące emisję pyłu do poziomu normy ekoprojektu
(elektrofiltry).
- kotły klasy 5 wg normy PN-EN 3035:2012 mogą być eksploatowane bezterminowo.
Pamiętajmy także, że:
- w przypadku instalacji, które dostarczają ciepło do systemów centralnego ogrzewania dopuszcza się eksploatację instalacji
umożliwiającej wyłącznie automatyczne
podawanie paliwa (wyjątek kotły zgazowu-

jące),
- przez rozpoczęcie eksploatacji instalacji
należy rozumieć pierwsze uruchomienie w
miejscu obecnego użytkowania,
- uchwała dotyczy stosowania paliw i instalacji grzewczych, nie ogranicza natomiast
handlu kotłami, kominkami, węglem czy
drewnem, gdyż sejmik województwa nie
ma kompetencji do wprowadzania przepisów w tym zakresie (odpowiednie uregulowania powinny powstać na poziomie
krajowym),
- osoba będąca użytkownikiem danego
kotła powinna posiadać dokumentację
techniczną urządzenia, ponieważ jego parametry techniczne mogą podlegać kontroli przez uprawnione służby (straż gminną,
upoważnionych pracowników gmin, policję). Jeśli użytkownik nie będzie posiadał
takich dokumentów, będzie domniemane,
że instalacja nie spełnia wymagań uchwały. W przypadku naruszenia przepisów
uchwały, mieszkaniec może być ukarany
mandatem do 500 zł lub grzywną do 5 000
zł.
Wszystkie ograniczenia i zakazy normalizowane uchwałą antysmogową dla województwa małopolskiego mają za zadanie
ograniczyć emisję pyłów zawieszonych,
rakotwórczego benzo(a)pirenu i innych
substancji szkodliwych, a co za tym idzie
polepszyć jakość powietrza i ograniczyć
jego negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców Małopolski.
AS

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).
Terminy:

l.p.

Miejscowość

Termin

Godziny otwarcia

1.

Rybna

1 lipca 2017 r.

10.00 – 13.00

2.

Czernichów

8 lipca 2017 r.

10.00 – 13.00

3.

Rybna

15 lipca 2017 r.

10.00 – 13.00

4.

Czernichów

22 lipca 2017 r.

10.00 – 13.00

5.

Rybna

29 lipca 2017 r.

10.00 – 13.00

6.

Czernichów

5 sierpnia 2017 r.

10.00 – 13.00

UWAGA: odpady doPSZOK 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.
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LATO NA WSI 2017

Informacja o wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Czernichów w okresie wakacyjnym 2017

Wycieczki organizowane przez placówki oświatowe dla dzieci z terenu gminy Czernichów w ramach akcji „Lato na Wsi 2017” (zgłoszenia w szkołach).

Organizator

Dokąd

Zespół Placówek Oświatowych w Czernichowie

Zespół Placówek Oświatowych w Kamieniu
Zespół Placówek Oświatowych w Rybnej
Zespół Placówek Oświatowych w Wołowicach

Szkoła Podstawowa w Przegini Duchownej i Szkoła Podstawowa
w Rusocicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czułówku
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Szlacheckiej

Kiedy

Pieniny

3-4 lipca

Kościelisko

4-10 lipca

Jastarnia

11-19 sierpnia

Bochnia

28-29 czerwca

Zalas

5 lipca

Chorzów

11 lipca

Bieszczady

27-29 lipca

Nowa Góra

3 lipca

Ogrodzieniec

5 lipca

Międzybrodzie Żywieckie

7 lipca

Kościelisko

4-10 lipca

Jastarnia

11-19 sierpnia

gospodarstwo agroturystyczne

27 czerwca

Ustroń

30 czerwca

Nowa Góra

28 czerwca

Wisła, Szczyrk

11 lipca

Kraków

14 lipca

Ludowe Kluby Sportowe prowadzą w okresie wakacyjnym zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży na boiskach sportowych
(zgłoszenia w klubach):
1. LKS „Start” w Kamieniu: wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 17.00 – 19.00 (2 grupy);
2. LKS „Sokół” Rybna: wtorki i czwartki w godz. 19.00 – 21.00;
3. LKS „Nadwiślan” Rusocice: wtorki i czwartki w godz. 18.00 – 20.00;
4. LKS Piast w Wołowicach: wtorki i czwartki w godz. 16.30 – 18.30 (2 grupy).
Moje Boisko ORLIK 2012 w Wołowicach (boisko i kort tenisowy):
- Animator Orlika będzie prowadził zajęcia zorganizowane dla grup (nabór i harmonogram z 2-3 tygodniowym wyprzedzeniem);
- młodzież może korzystać z Orlika od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 20.00 oraz soboty i niedziele w godzinach 10.00 –
18.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu;
- dzieci do lat 12. – w tych samych terminach, lecz wyłącznie pod opieką dorosłych lub animatora.
zs

X Konkurs na dyrektorów szkół
i przedszkoli

Zakończył się konkurs na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych
przez gminę Czernichów. Konkurs przeprowadziła komisja konkursowa powołana przez
wójta gminy Czernichów. Kandydatury można było składać do 31 maja. W pierwszej połowie czerwca konkurs został rozstrzygnięty,
kandydatury zostały już zatwierdzone przez
Kuratorium Oświaty w Krakowie.
Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Czernichowie został mgr
inż. Stefan Pagacz.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa
Poniatowskiego w Przegini Duchownej została mgr Ewelina Tomska.
Dyrektor
Samorządowego
Przedszkola
w Czernichowie została mgr Elżbieta Galos.
Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Wołowicach została mgr Urszula Krasucka.
Z uwagi na planowane połączenie Integracyj-

nego Samorządowego Przedszkola w Przegini
Duchownej oraz Szkoły Podstawowej im. ks.
Józefa Poniatowskiego w Przegini Duchownej powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły
Podstawowej w Przegini Duchownej nastąpi
na okres 1 roku.
Nie rozstrzygnięto konkursu na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Nowej Wsi Szlacheckiej.

Zakończenie rekrutacji do
przedszkoli

X

Zakończyła się rekrutacja do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy
Czernichów.
W roku szkolnym 2017/2018 przedszkolaki z
terenu gminy mają zapewnione miejsca w publicznych przedszkolach lub szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, gdzie
godziny pracy są wydłużone do 17.00. Przedłużona rekrutacja ogłoszona była w przedszkolu w Publicznej Szkole Podstawowej

w Kłokoczynie, w oddziałach przedszkolnych
w Nowej Wsi Szlacheckiej i Rusocicach.

X Wakacyjne dyżury dla przedszkolaków

Gminny Zespół Obsługi Szkół informuje
o wakacyjnych dyżurach przedszkoli i 10-godzinnych oddziałów przedszkolnych w roku
2017:
3-14 lipca (godz. 7-17) Integracyjne Samorządowe Przedszkole w Przegini Duchownej
17-31 lipca (godz. 7-17.00) Oddział Przedszkolny przy SP w Nowej Wsi Szlacheckiej
1-14 sierpnia (godz. 7-17) Integracyjne Samorządowe Przedszkole w Przegini Duchownej
16-31 sierpnia (7-17) Samorządowe Przedszkole w Czernichowie
W Samorządowym Przedszkolu w Wołowicach w czasie wakacji planowany jest remont.
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„Na góralską nutę, hej!” - Śpiewające Przedszkolaki

25 maja w Integracyjnym Samorządowym Przedszkolu w
Przegini Duchownej odbył się
V Konkurs Piosenki „Śpiewające Przedszkolaki”.

W

tym roku motywem przewodnim była muzyka góralska. W
konkursie wzięły udział dzieci
z przedszkoli i szkół z całej gminy: Przedszkola Językowo-Artystycznego „Mała Akademia” w Rybnej, Samorządowego Przedszkola w Wołowicach, Szkoły Podstawowej
w Czułówku, ZPO w Kamieniu, Samorządowego Przedszkola w Czernichowie, ZPO
w Rybnej, Integracyjnego Samorządowego
Przedszkola w Przegini Duchownej, ZPO w
Czernichowie, Niepublicznego Przedszko-

la „Opiekuńcze Misie” w Rybnej, Szkoły
Podstawowej w Nowej Wsi Szlacheckiej,
Szkoły Podstawowej w Rusocicach, Szkoły Podstawowej w Przegini Duchownej
i Niepublicznego Przedszkola Językowego
„Akademia Małych Tygrysków” w Rybnej.
Jury w składzie: Ewa Pajor, Dorota Machaczka, Bartłomiej Feluś i Krzysztof Strączek zdecydowało jednogłośnie o przyznaniu pierwszego miejsca Lenie Wasilewskiej
z Oddziału Przedszkolnego w Rusocicach
za wykonanie piosenki „Takiego Janicka”.
Wyboru piosenki dokonał tata Leny. – To
moja ulubiona piosenka – mówił z dumą
po konkursie. – Lena występowała już
wcześniej, np. z okazji Dnia Babci i Dziadka. Uczęszcza na zajęcia do Ogniska Artystycznego „Szlif ” – dodaje mama Leny.
Lena wykonała piosenkę czysto, wdzięcznie
i z wielkim zaangażowaniem. Udało jej się
wywołać wzruszenie u słuchaczy i zachwycić wszystkich, nie tylko jury.
II miejsce zajęli Adam Poniedziałek,
Nadia Poniedziałek i Piotr Jastrzębski
z Nowej Wsi Szlacheckiej z piosenką „Za
górami, za lasami, za dolinami”, a trzecie
Gabriela Czeremuga, Magdalena Błaszczyk i Natalia Jachymiak z Samorządowego
Przedszkola w Czernichowie za piosenkę
„Hej bystra woda, bystra wodzicka”. Wy-

różnienie trafiło do Krzysztofa Łopatyńskiego, Martyny Grabińskiej i Malwiny
Jarosz z „Małej Akademii” - Przedszkola Językowo-Artystycznego w Rybnej za wykonanie piosenki „Hej zagniewała się zima”.
Wśród utworów usłyszeć można było również m. in. znane „Śtyry strony”, „Górol ci
ja, góraliczek” czy „Juhasi owce doją”.
Prowadzenie i oprawę muzyczną zapewniła „Baśniowa kapela”, świetny i lubiany
przez publiczność duet specjalizujący się w
repertuarze dla dzieci. W przerwach między występami konkursowymi można było
posłuchać anegdot góralskich, spróbować
góralskich potraw, a piękne tradycyjne
stroje prezentowały nie tylko przedszkolaki, ale również góral - pan Krzysztof Strączek, dyrektor Samorządowego Przedszkola
w Czernichowie Elżbieta Galos i dyrektor
przedszkola w Przegini Duchownej – gospodarza konkursu – Ewelina Tomska.
- To już piąty konkurs piosenki – mówi dyrektor Tomska. – W ubiegłych latach dzieci
przygotowały piosenki „Baśniowej kapeli”,
piosenki bajkowe, potem utwory o wiośnie
i o rodzinie. Co roku poziom jest coraz
wyższy, wykonawcy są bardzo dobrze przygotowani i przechodzą eliminacje w swoich
placówkach – dodaje dyrektor przedszkola.
mk

Festiwal Kultury Polsko-Ukraińskiej

8 czerwca na terenie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego w
Czernichowie odbył się Festiwal Kultury Polsko – Ukraińskiej zorganizowany jako projekt nagrodzony w konkursie
„Junior Demokracji”.

P

ierwszym punktem programu festiwalu była prezentacja miast polskich
i ukraińskich w aspekcie historyczno – kulturowym. Prelegenci – uczniowie
polscy i ukraińscy przedstawili Kraków,
Kijów i Lwów. Podczas warsztatów językowych można było zapoznać się z typowy-

10

ORKA nr 5 (290)

mi zwrotami w języku ukraińskim oraz z
elementami gwary śląskiej, podhalańskiej i
orawskiej.
Tematykę regionalną kontynuowała grupa
dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Czernichowie wykonując piosenki, m. in. „Hej
przez żywieckie pole leci sarna”. Wielkie
emocje u dzieci wywołała inscenizacja legend polsko – ukraińskich przygotowana
przez uczniów ZSRCKU pochodzących z
obydwu krajów. Po obejrzeniu przedstawienia wszyscy zostali zaproszeni na degustację potraw kuchni polskiej i ukraińskiej.
Ucztą dla ducha można było natomiast
nazwać śpiew uczennic szkoły w Czernichowie: dziewczyny z Ukrainy wykonały
piosenkę ukraińską „Czowen” , natomiast
dziewczyny z Polski piosenkę Anny Jantar
„Żeby szczęśliwym być”.
Kulturę Ukrainy przybliżyli specjaliści z
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnicy
zgromadzeni w auli ZSRCKU usłyszeli wykład na temat „Sztuki na ulicach Ukrainy”
i prelekcję o historii Kozaków pt. „Prawo
zwyczajowe Kozaków Siczy Zaporoskiej”.
Podczas festiwalu odbyła się też dyskusja
na temat preferencji czytelniczych uczniów,
którzy mówili o literaturze różnych gatun-

ków i różnych krajów. Po dyskusji nastąpiło uroczyste otwarcie czytelni, która ma
służyć m.in. przybliżeniu kultury obydwu
krajów – Polski i Ukrainy. W czytelni będzie można również pograć w szachy i inne
gry czy poukładać puzzle.
Po śpiewie, inscenizacji i literaturze nadszedł czas na taniec - zaprezentowano tradycyjnego krakowiaka, współczesny układ
taneczny inspirowany tematyką militarną,
po czym odbyły się warsztaty taneczno –
wokalne. Uczestnicy warsztatów wykonali
dwie pieśni: „Tecze woda kałamutna…” i
„Hej, sokoły”, a następnie ćwiczyli układ
poloneza. Chętni mogli skorzystać z zajęć
jazdy konnej.
O tym, że festiwal okazał się sukcesem
mogą świadczyć pytania o następną edycję.
Program festiwalu podobał się zarówno
uczniom ukraińskim, którzy mogli pokazać społeczności szkolnej swoje talenty, jak
i uczniom polskim, którzy także wykazali
sporo inicjatywy, żeby pokazać się od jak
najlepszej strony.
Z pozytywnym odbiorem festiwal spotkał
się również w społeczności lokalnej, która
była zaproszona na to wydarzenie.
ak

Orka
X Piękne czytanie w Rybnej

10 maja w ZPO w Rybnej odbył się XI
Gminny Konkurs „Pięknego czytania legend polskich”. Tematem przewodnim tegorocznego konkursu były legendy polskie
(w opracowaniu Wandy Chotomskiej),
„Legendy starego Krakowa” (w opracowaniu Jana Adamczewskiego) i „Legendy
o zamkach polskich” Elżbiety Śnieżkowskiej-Bielak. Do pięknego czytania
przystąpili uczniowie ośmiu szkół z gminy Czernichów: Szkoły Podstawowej
w Czernichowie, w Czułówku, w Kamieniu,
w Nowej Wsi Szlacheckiej, w Przegini Duchownej, w Rusocicach, w Wołowicach
oraz w Rybnej.
Konkurs rozstrzygnięty został w dwóch kategoriach wiekowych: kategoria I – uczniowie klas I–III oraz kategoria II – uczniowie klas IV–VI. W odniesieniu zarówno
do pierwszej, jak i drugiej grupy wiekowej
oceniana była umiejętność interpretacji
głosowej tekstu legendy, gdzie pod uwagę
brano technikę czytania oraz środki artystycznego wyrazu.
Nowość – w tegorocznej edycji konkursu
– stanowiła część merytoryczna eliminacji. Polegała ona na odgadnięciu i podaniu
przez uczestników pełnego tytułu legendy
na podstawie usłyszanego fragmentu tekstu.
W finale uhonorowane zostały trzy miejsca w każdej kategorii wiekowej. Miejsce
pierwsze w klasach I–III zdobył Jan Bylica
reprezentujący Szkołę Podstawową w Kamieniu, miejsce drugie – Julia Wróblewska
ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Szlacheckiej oraz miejsce trzecie – uczeń Szkoły Podstawowej w Wołowicach – Michał
Bentkowski.
Natomiast w klasach IV–VI zdobywczynią
pierwszego miejsca była Marcelina Irlik ze
Szkoły Podstawowej w Czułówku. Drugie
miejsce zajął Jakub Tekieli ze Szkoły Podstawowej w Rybnej oraz miejsce trzecie
reprezentantka Szkoły Podstawowej w Wołowicach – Maja Perlińska. Laureaci oraz
uczestnicy konkursu otrzymali nagrody
książkowe nawiązujące tematyką do tegorocznej edycji konkursu.
Kinga Duszyk-Suder

X Z matematyką na Ty

25 maja w ZPO w Czernichowie odbył
się VII Gminny Konkurs Matematyczny
dla Gimnazjalistów – Gimnazjada 2017.
Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród młodzieży
gimnazjalnej, doskonalenie i upowszechnianie wiedzy z przedmiotu, wyłonienie
najbardziej uzdolnionych matematycznie uczniów na terenie gminy, stworzenie
uczniom możliwości sprawdzenia i porównania posiadanego poziomu wiadomości

X Wyjazdowe zajęcia z jazdy
konnej

i umiejętności matematycznych oraz rozwijanie współpracy pomiędzy gimnazjami.
W Gimnazjadzie wzięło udział 12 uczniów,
po 3 z każdego gimnazjum: ZPO w Czernichowie reprezentowali - Kacper Mądry, Patryk Sroka, Paweł Zabagło, ZPO
w Kamieniu - Gabriela Bylica, Iga Szostak,
Tymoteusz Gibek, ZPO w Rybnej - Anna
Poręba, Tomasz Zaczyk, Mikołaj Zielniok,
a ZPO w Wołowicach - Dagmara Bereta,
Dominik Gołąb, Sylwester Grzesiak.
Najlepszym matematykiem okazał się
uczeń ze szkoły w Rybnej: Tomasz Zaczyk,
II miejsce zajął Patryk Sroka ze szkoły w
Czernichowie, III – Paweł Zabagło również ze szkoły w Czernichowie. W kategorii
najlepsze gimnazjum I miejsce zajęło Gimnazjum w Czernichowie.
Oprac. Joanna Sroka
Zdjęcie: Zuzanna Brocka

X Wieczór z językiem angielskim

27 maja słuchacze kwalifikacyjnego kursu
zawodowego Szkolenie i użytkowanie koni
w ZSRCKU mieli przyjemność uczestniczyć w wyjazdowych zajęciach w ramach
praktyki zawodowej w Ośrodku Jazdy
Konnej Diagram w Radziszowie. Na początku odbyły się wykłady na temat bezpieczeństwa klientów w stajni, pierwszego
obycia z koniem, żywienia koni, BHP pracy z koniem, planowania przestrzeni stajni,
codziennych i cyklicznych podstawowych
zabiegów pielęgnacyjnych, BHP w transporcie koni, pastwiskowania, zagadnień
dotyczących pracy z młodymi końmi oraz
koni w rekreacji i sporcie. Omówiono też
choroby takie jak ochwat czy kolki pokarmowe.
Tym, co najbardziej interesowało słuchaczy
była oczywiście jazda konna. Część grupy wybrała trening płaski na ujeżdżalni, a
część chciała sprawdzić się w treningu skokowym pod bacznym okiem zawodniczki
w tej dziedzinie. Wszyscy spisali się na medal.
Oprac. Karolina Kwaśnica

26 maja uczniowie klas V i VI ZPO
w Czernichowie wzięli udział w Wieczorze
z językiem angielskim. Tematem przewodnim spotkania była Australia. Uczestnicy
wysłuchali wykładu Michaela, bohatera
filmu, który wyświetlono uczniom. Michael opowiedział w języku angielskim
o największych miastach, zabytkach, a także kulturze tego kraju. Na podstawie jego
wypowiedzi uczniowie rozwiązywali krótki
test konkursowy. Uczniowie brali aktywny
udział także w innych konkurencjach, takich jak „biegane dyktando” czy konkurs
na najładniejszy plakat o Australii. Wszyscy otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe,
a zwycięzcy dodatkowo dyplomy.
Oprac. Paulina Klimkiewicz
Zdjęcie: Paulina Klimkiewicz

X Trochę inny Dzień Mamy
i Taty

30 maja uczniowie klas II i III Szkoły Podstawowej w Przegini Duchownej wraz z
wychowawczyniami gościli mamusie i tatusiów. Z tej okazji przygotowali ciekawe
humorystyczne przedstawienie: „Rodzina,
ciąg dalszy na str. 12
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ciąg dalszy ze str. 11
ach rodzina” oraz tańce: „Taniec belgijski”,
„Taniec dżentelmenów” i „Walc kwiatów”
do muzyki J. Straussa. Występy artystyczne
przeplatane były quizami i konkursami dla
rodziców prowadzonymi przez dzieci.
Nagrodami w konkursach były medale
nadające tytuły Supermamy i Supertaty.
Oprócz medali rodzice otrzymali też własnoręcznie wykonane przez dzieci upominki.
Oprac. Elżbieta Cebularz

X Wielkie święto w ZPO w
Czernichowie

X Dzień Dziecka w Przegini X Święto języka polskiego w
Narodowej
ZPO w Czernichowie
4 czerwca Stowarzyszenie Kobiet i OSP w
Przegini Narodowej, podobnie jak w poprzednim roku, zaprosili dzieci na imprezę
plenerową z okazji Dnia Dziecka. Zabawa
odbyła się przy remizie OSP w Przegini
Narodowej. Przybyły dzieci z całej gminy,
wraz z rodzicami i dziadkami. Dla dorosłych była to okazja do spotkania i rozmów
przy kawie i ciasteczku. Na dzieci czekały liczne atrakcje, a wśród nich konkursy
i zabawy, malowanie twarzy i przejażdżka
wozem strażackim. Zamiast nagród w tym
roku organizatorzy postawili na słodycze,
pyszne kiełbaski z grilla oraz napoje dla
każdego dziecka. Nawet pierwsze krople
deszczu nie zakończyły zabawy, którą później przeniesiono do budynku.

X Uczniowie ZSRCKU laureatami w konkursie o przedsiębiorczości

3 czerwca na boisku szkolnym ZPO
w Czernichowie odbyło się doroczne Święto Szkoły. Smakosze mogli próbować pysznych wypieków i kiełbasek z grilla. Można
było poćwiczyć układanie kostki Rubika szkolni specjaliści, Hubert Hendel i Michał
Mlostek, prezentowali swoje umiejętności
i w prosty sposób uczyli zainteresowanych.
Nie zabrakło loterii fantowej z ciekawymi
i pożytecznymi nagrodami. Dzieci mogły
korzystać z trampoliny i basenu kulkowego, a w kąciku kreatywnym tworzyły najróżniejsze prace plastyczne.
Tradycyjnie wystąpił chór szkolny, zaprezentowano także tańce nowoczesne i towarzyskie, taniec z pomponami, a nawet
tańce irlandzkie. Na zakończenie strażacy
z OSP w Czernichowie zaprezentowali akcję ratowniczą i akcję udzielania pierwszej
pomocy. Było to bardzo pouczające i przydatne zważywszy na nadchodzący okres
wakacyjny.
W budynku szkoły można było podziwiać
wystawę pod nazwą „Nauczyciel – twórca”.
Prace wykonane zostały przez nauczycieli:
Irenę Kowalówkę, Janusza Srokę, Danutę
Kosek, Joannę Kuć-Kosek.
Oprac. Barbara Tuchowska
Zdjęcie: Lucyna Zabagło
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Uczniowie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie zostali docenieni podczas uroczystej
gali wieńczącej V edycję projektu „Rozwiń
Skrzydła Przedsiębiorczości” realizowanego
przez Starostwo Powiatowe w Krakowie.
Zespół uczniowski w składzie: Katarzyna
Fajto, Kamila Ślizowska oraz Paweł Cyran
zajął trzecie miejsce wśród szkół powiatu
krakowskiego. Galę uświetnił m. in. muzyczny występ ucznia szkoły w Czernichowie, Bartłomieja Góreckego. Podczas tej
edycji projektu zespoły uczniowskie uczestniczyły w dwóch wycieczkach do Nowego
Sącza i Wrocławia, wykonały blogi oraz
przygotowały materiały na wirtualne konferencje o tematyce „Tradycje i innowacje
w polskiej przedsiębiorczości”.
Oprac. Ewa Rakoczy
Zdjęcie: Ewa Rakoczy

9 czerwca w ZPO w Czernichowie uczniowie uczestniczyli w zajęciach „Wieczór
z językiem polskim”. Uczniowie szkoły
podstawowej mogli sprawdzić swoją wiedzę biorąc udział w quizach i zagadkach
polonistycznych. Najwięcej emocji wzbudziły kalambury, w których uczniowie
musieli odgadnąć rysowane przez kolegów
hasło. W przerwie uczestnicy zajęć zajadali się smakołykami i nabierali sił do nowych zmagań polonistycznych. Spotkanie
upłynęło w świetnej atmosferze. Wszyscy
uczestnicy zostali nagrodzeni. Następne już
za kilka miesięcy.
Oprac. Aleksandra Przebinda

X Przedszkolaki w turnieju piłki nożnej

11 czerwca w Alwerni Tryumf Alwernia
i burmistrz gminy Alwernia Tomasz Siemek
zorganizowali Mundial Kids. Turniej rozegrano w pięciu gminach powiatu chrzanowskiego. Mali piłkarze z Integracyjnego
Przedszkola Samorządowego w Przegini
Duchownej - Stanisław Galos, Szymon Jastrzębski i Maksymilian Martyna, z rocznika 2011 i 2012, z grupy III „Leśne Duszki”, zwyciężyli we wszystkich rozgrywkach:
w 5 meczach 5 zwycięstw i 15 bramek bez
żadnej straty.
Tym samym przeszli do finału, który odbędzie się 10 września 2017r. w Chrzanowie,
gdzie zmierzą się wszystkie gminy powiatu
chrzanowskiego. Udział w grze wzięli też
Szymon Bednarski i Ksawery Meus z grupy
II „Elfy” oraz Mateusz Włoch z grupy IV
„Skrzaty”. Dzielni piłkarze będą reprezentowali gminę Alwernia.

Orka

Powiew Dalekiego Wschodu w Rybnej
W maju w ZPO w Rybnej gościła Chenyan Shou – wolontariuszka z Chin. Przez trzy
tygodnie prowadziła zajęcia,
dzięki którym uczniowie mogli poznać kulturę azjatycką
i przełamać bariery językowe.

C

henyan przyjechała do szkoły
w Rybnej w ramach programu
wolontariatu międzynarodowego
prowadzonego przez organizację AIESEC.
Spędziła tutaj trzy tygodnie, mieszkała
u rodziny Julii Szostak – Kędzierskiej uczennicy klasy III A gimnazjum.
Podczas pobytu w Rybnej Chenyan wspierała codzienne działania nauczycieli,
zwłaszcza anglistów. Wszystkie prowadzone przez nią zajęcia odbywały się w języku
angielskim. Chenyan prowadziła lekcje dotyczące Chin – kraju jej pochodzenia, jak
również Singapuru, gdzie uczęszczała do
szkoły średniej i aktualnie studiuje. Opowiadała o życiu władców Chin, o prawie
obowiązującym w Chinach i Singapurze.
Uczniowie klasy II B gimnazjum przygotowali pod nadzorem Chenyan debatę na temat kary śmierci. W krajach pochodzenia
i obecnego zamieszkania wolontariuszki
kara ta nadal obowiązuje.
Ponadto gimnazjaliści uczestniczyli w prowadzonych przez nią zajęciach kulinarnych i warsztatach jedzenia pałeczkami.
Uczniowie uczyli się wypowiadać i pisać
pojedyncze słowa w języku chińskim,
a sami przygotowali dla Chenyan warsztaty
języka polskiego. Podczas zajęć w oddziale
przedszkolnym i młodszych klasach szkoły podstawowej nie brakowało wspólnych
śpiewów i tańców. Dzieci poznawały kolory flagi Singapuru i malowały orchideę –
kwiat będący symbolem tego kraju. Chenyan towarzyszyła uczniom klasy pierwszej
w wycieczce na Wawel, następnie zorganizowała zajęcia, podczas których dzieci porównywały smoki dwóch kultur: naszego
smoka wawelskiego ze smokiem chińskim.
Uczniowie szkoły w Rybnej poznali też
wiele innych aspektów kultury wschodu.
Podczas zajęć Chenyan opowiadała legendy chińskie, prezentowała sztuki walki –
starszym dzieciom na przykładzie filmów
z tym motywem, z kolei młodszym poprzez wspólne omawianie fragmentu bajki „Kung fu panda”. Niektóre uczennice
miały okazję przymierzyć tradycyjny strój
z Malezji, który składał się z jednego paska
materiału, a z którego można zrobić trzy
różne ubrania. Chenyan rozdawała dzieciom różne drobiazgi z symbolami, sen-

Pożegnanie Chenyan w klasie 1a.
Zdjęcie: A. Kos

tencjami, rysunkami związanymi z kulturą
wschodu – co często służyło jako nagroda
za zadania zrealizowane podczas zajęć.
- Pobyt Chenyan dał nam bardzo dużo.
Nauczyła nas, jak łatwo posługiwać się językiem angielskim. A przede wszystkim,
dzięki niej, przełamaliśmy strach przed
mówieniem w obcym języku. Prezentacje
o Chinach, które przygotowała Chenyan były bardzo interesujące. Przedstawiła
nam, jak wygląda kultura i życie w tym
kraju. Lekcje i spotkania z nią przebiegały
zawsze w bardzo pogodnej atmosferze –
mówią Justyna i Klaudia z kl. IA.
Podczas pobytu Chenyan w Rybnej zdecydowanie poszerzyła się wiedza uczniów
na temat sposobu życia w krajach azjatyckich, również uczniowie dzielili się z wolontariuszką wiedzą o Polsce. Każda klasa
gimnazjum przygotowała prezentacje,
które dotyczyły m.in. polskich tradycji,
kultury, turystyki w Polsce, naszego systemu edukacji, sławnych Polaków, polskiego
prawa, polskich bajek. Dzięki zaangażowaniu i uprzejmości rodziny goszczącej oraz
szkolnego koordynatora projektu, Chenyan miała okazję zwiedzić Zakopane,
Oświęcim, Ojców, Lipowiec, Krzeszowice, Dolinę Mnikowską. Kilkakrotnie była
w Krakowie – m.in. na Rynku Głównym,
na spacerze po Kazimierzu, w Parku Jordana, w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zobaczyła kilka ciekawych wystaw
podczas Nocy Muzeów, towarzyszyła rodzinie goszczącej w ich codziennych zajęciach,
spacerach po różnych zakątkach Rybnej,
a także w uroczystościach rodzinnych.
- Odwiedziła nas Poranna Mgła - tak ma
na imię młoda Chineczka, która zagościła
w naszym domu na trzy tygodnie, ale która
mentalnie zostanie z nami chyba już na zawsze. Chenyan - bo tak brzmi jej chińskie

imię - przyniosła nam wiele serdeczności,
ciepła i… spokoju, który integralnie wpisywał się w jej powściągliwą i nadzwyczaj
uprzejmą osobowość. Nie potrafimy powiedzieć kiedy nastąpił proces integracji
(już chyba pierwszego dnia), ale oto stała
się członkiem naszej rodziny uruchamiając w niej ogromne pokłady emocjonalne
i komunikacyjne (wszyscy szlifowaliśmy
angielski!). Wspaniałe doświadczenie świetna chińska kuchnia. Polecamy! – tak
rodzina Julii Szostak – Kędzierskiej wspomina pobyt Chenyan w ich domu.
Pobyt Chenyan Shou w ZPO w Rybnej był
pierwszym doświadczeniem uczniów i pracowników szkoły w zakresie wolontariatu
międzynarodowego. Jak podkreśla Patrycja
Hapek, nauczycielka języka angielskiego
w klasach szkoły podstawowej: - Czas spędzony w towarzystwie Chenyan Shou okazał się być czasem niezwykle bogatym dla
naszych uczniów. Bogatym w doświadczenia na płaszczyźnie językowej, kulturowej
i emocjonalnej. Chenyan jest osobą niezwykle subtelną, wrażliwą, ale i opanowaną, konkretną. Potrafiła dostosować się do
potrzeb odbiorców zróżnicowanych pod
względem umiejętności językowych i wieku. Jej prezentacje dotyczące wielu aspektów kultury, historii Singapuru oraz Chin
były wyraziste i trafiały do uczniów. Można śmiało powiedzieć, że wizyta Chenyan
poszerzyła horyzonty naszych uczniów,
wzbogaciła ich wiedzę ogólną oraz dostarczyła kolejnego ważnego bodźca do nauki
języków obcych.
Anna Kos

Klasa IA z Chenyan. Zdjęcie: A. Kos
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Orka
Wiadomości z naszej gminy

Będzie:
E III Zajazd Szlachecki

Było:

Społeczność Nowej Wsi Szlacheckiej zaprasza na III Zajazd Szlachecki, który odbędzie
się 9 lipca na placu wokół remizy OSP w
Nowej Wsi Szlacheckiej. W programie
między godz. 14.00 a 19.00: atrakcje dla
najmłodszych - dmuchańce, strzelectwo
i łucznictwo, pokaz tresury psów policyjnych, konkursy z nagrodami, kuglarze. Poza
tym smakołyki i słodkości, grill, staropolska szynka z nogą, a między godz. 19.00 –
24.00 zabawa taneczna przy muzyce zespołu
Piters.

E Akcja „Krew” w ZSRCKU w
Czernichowie

23 maja w szkolnej auli Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w
Czernichowie odbyła się akcja krwiodawstwa. W tym roku wydarzenie było przygotowane przez wolontariuszy z klasy 1d pod
kierunkiem Karoliny Kwaśnicy. Podczas
akcji zostało zarejestrowanych 50 dawców, z
czego 38 oddało swoją krew. W sumie ponad 17 litrów tego drogocennego płynu wyruszyło wraz z ekipą Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa do banku
krwi do Krakowa.
Na uwagę zasługuje fakt, że akcja w czernichowskiej szkole była otwartym wydarzeniem dla całej społeczności gminy
Czernichów i nie tylko. Na akcję przybyli
mieszkańcy m.in. z Czernichowa, Rusocic,
Kamienia i Krakowa.
Dzięki staraniom wolontariuszy akcji
„Krew” o samym przedsięwzięciu było już
głośno miesiąc przed wydarzeniem. W gminie Czernichów zostały rozdane ulotki, zawisły plakaty oraz baner na szkole. Uczniowie z ZSRCKU mogli dowiedzieć się więcej
o krwiodawstwie z przygotowanej wcześniej
prezentacji. Na kolejną akcję zapraszamy w
następnym roku szkolnym.
Oprac. Karolina Kwaśnica
Zdjęcie: Katarzyna Tomala

E Bieg wokół Kamienia w 698.
rocznicę lokacji wsi

4 czerwca Towarzystwo Przyjaciół Kamienia, chcąc upamiętnić rocznicę lokacji wsi
Kamień, zorganizowało bieg na dystansie
8,3 km. Bieg zorganizowano po raz czwarty,
a po raz pierwszy także rodzinną grę terenową „Wokół Kamienia - cudze chwalicie,
swego nie znacie”.
Mieszkańcy oraz przybyli goście mogli
obejrzeć przygotowaną z tej okazji wystawę
poświęconą historii Kamienia oraz wystawy
prac plastycznych autorstwa Julii Knapik,
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studentki Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej i Aleksandry Nowak,
studentki Akademii Sztuk Pięknych we
Wrocławiu. Nie zabrakło także lokalnego
rękodzieła, pysznego smalczyku, a dopełnieniem na zakończenie był bardzo barwny
i żywiołowy występ Małych Słowianek z
Krakowa.
Wszyscy startujący w biegu otrzymali pamiątkowe medale, zaś najlepsi nagrody
rzeczowe. W kategorii mężczyzn najlepsze
wyniki osiągnęli: Przemysław Koziarz (Jankowice), Tadeusz Soczyński (Kraków), Patryk Bijak (Kamień). W kategorii kobiet:
Aleksandra Woińska-Ważydrąg (Kraków),
Małgorzata Czubak (Rybna), Klaudia Borkowska-Drabiec (Alwernia).
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się
w organizację tej imprezy i zapraszamy za
rok.
3 czerwca 1319 roku Adam herbu Jastrzębiec zezwolił na założenie wsi. Jej pierwotną
nazwę zapisywano Kamon, Camen bądź
Kamyk. Współczesne brzmienie – Kamień
– po raz pierwszy pojawia się w XV-wiecznych kronikach J. Długosza. Wieś powstała
w formie ulicówki z leśno-łanowym układem pól, widocznym do dnia dzisiejszego.
Dokument lokacyjny zachował się do dziś i
jest jedynym zachowanym tego typu dokumentem na obszarze powiatu krakowskiego.
Towarzystwo Przyjaciół Kamienia

E Gminne zawody sportowo pożarnicze
Zarząd Gminny Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych w Czernichowie i wójt
gminy Czernichów zapraszają na Gminne
Zawody Sportowo – Pożarnicze, które odbędą się w Wołowicach (boisko sportowe) 9
lipca od godz. 14.00. Strażacy gminy Czernichów serdecznie zapraszają swoich sympatyków.

E 74. Tour de Pologne w naszej
gminie

29 lipca przez naszą gminę planowany jest
przejazd wyścigu kolarskiego 1. etapu 74.
Tour de Pologne. Strażacy z gminy będą gotowi od godz. 14.30 na odcinku Rusocice –
Zagacie. Przewiduje się utrudnienia w ruchu
w godzinach 15.00 – 16.30, a pojawienie
się pierwszego zawodnika planowane jest na
godz. 15.34 w Rusocicach. - W gotowości
będzie radiowóz i wszystkie OSP z naszej
gminy, wójt angażuje po cztery osoby z każdej jednostki – mówi inspektor Krzysztof
Sury, specjalista ds. bezpieczeństwa publicznego w Urzędzie Gminy Czernichów. - Każdy strażak otrzyma pamiątkową koszulkę z
Tour de Pologne. Dokładny przebieg trasy
ilustruje mapka.

Orka
Odznaczeni medalami za długoletnie pożycie małżeńskie
Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzej Duda na wniosek Wojewody Małopolskiego
odznaczył medalami za długoletnie pożycie małżeńskie
21 par z terenu gminy Czernichów, które zawarły związek
małżeński w roku 1967 lub
wcześniej.
23 maja w Sali Bankietowej „Szafran”
w Zagaciu, w uroczystej atmosferze,
wójt gminy Czernichów Szymon Łytek,
w imieniu prezydenta RP i w obecności
przedstawicieli Rady Gminy Czernichów:
przewodniczącego Zbigniewa Macieja Kędzierskiego oraz radnych Bożeny Dudek,
Marcina Nowaka i Wojciecha Szymuli,
wręczył Jubilatom medale.
W uroczystości uczestniczyli: państwo
Alfreda i Stanisław Majeranczykowie,
państwo Zofia i Edward Opolscy, państwo Elżbieta i Franciszek Rzadkowie
z Czernichowa, państwo Zuzanna i Ludwik Siudkowie z Czułówka, państwo
Maria i Stanisław Bylicowie, państwo Danuta i Józef Dzierwowie z Kamienia, pań-

stwo Stanisława i Tadeusz Poniedziałkowie
z Nowej Wsi Szlacheckiej, państwo Janina
i Zdzisław Romanowscy, państwo Anna
i Józef Starowiczowie, państwo Teresa i Stanisław Świadkowie z Rusocic, państwo Zofia i Kazimierz Baranikowie, państwo Helena i Stefan Galowie, państwo Irena i Józef
Łąccy, państwo Maria i Józef Machowie,
państwo Stefania i Franciszek Skalni, państwo Władysława i Stanisław Solarzowie,
państwo Halina i Władysław Więckowie,
państwo Maria i Antoni Żakowie z Rybnej
oraz państwo Marta i Zdzisław Szarańcowie z Zagacia.
Po uroczystym wręczeniu medali oraz upominków, listów gratulacyjnych i wiązanek
kwiatów przyszedł czas na toast za zdrowie
Jubilatów i Marsz Mendelssohna. Gratulacje oraz życzenia dalszych wspólnych lat
w zdrowiu i spełnienia marzeń przekazali na ręce Jubilatów wójt Szymon Łytek
i przewodniczący Rady Gminy Zbigniew
Maciej Kędzierski.
W odświętnie udekorowanej sali, przy smakowitym poczęstunku i dźwiękach muzyki
retro odznaczeni z rozrzewnieniem wspominali chwile, kiedy się poznali, początki
wspólnego życia, troski i radości, które były
ich udziałem przez te kilkadziesiąt lat...
Dwie najmłodsze Jubilatki liczyły sobie po

Na pamiątkę uroczystości Jubilaci i przedstawiciele Samorządu gminy Czernichów
pozowali do wspólnej fotografii. Zdjęcia: Wiesław Piwowarczyk

68 lat, a najstarszy spośród Jubilatów miał
87 lat.
Nad całością obchodów czuwała zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w Czernichowie Zofia Knapik, która wcześniej zadbała o sporządzenie niezbędniej
dokumentacji.
Odznaczenia otrzymali także państwo
Wiktoria i Jerzy Jarząbkowie oraz państwo
Anna i Józef Paszczowie, którzy nie byli
obecni na spotkaniu, a medale, listy gratulacyjne, kwiaty i upominki zostały im wręczone w ich domach.
usc

Recepta na udany związek

Zrozumienie, zdolność do kompromisów,
wspólne plany, szacunek i miłość – wymieniali małżonkowie z długim stażem,
zapytani o receptę na udany związek.
- Miałam 20 lat, kiedy wychodziłam za
mąż – wspomina jedna z małżonek. –
Trzeba było liczyć tylko na siebie. Teraz
młodzi mają łatwiej, urządzenia w gospodarstwie domowym, samochody. Wychowaliśmy czworo dzieci. Zawsze żyliśmy
w zgodzie. Myślę, że ważne jest podobieństwo charakterów.
– Ja byłam bardzo młoda, kiedy braliśmy
ślub – opowiada kolejna z pań. - Mamy
pięcioro dzieci, 11 wnucząt. W tamtych
czasach zajmowałam się nie tylko dziećmi, mieliśmy duże gospodarstwo, trzeba
było wszystko pogodzić. Ale na wszystko
mieliśmy czas. Teraz młodzi na nic go nie
mają. Jeśli chodzi o receptę na długoletni związek to oczywiście zrozumienie
i zgoda, ale powiem przekornie, że czasem warto nie słyszeć i nie widzieć wszystkiego.
- Nie zawsze jest łatwo iść razem przez
życie. Człowiek czasem poświęca się dla
dzieci – zwierza się jedna z małżonek
przedstawiając długoletnie pożycie małżonków w innym świetle. – Dzieci są najważniejsze - dodaje.
- Świat się zmienił, naszym zdaniem na
niekorzyść. Ludzie stali się wygodni, wybredni - wspólnym głosem komentują
kolejni państwo. – Ale recepta jest zawsze
ta sama: zaufanie, szacunek i po prostu
miłość.
mk

Małżonkowie zamieszkujący na terenie gminy Czernichów, którzy zawarli
związek małżeński w roku 1967 r. lub
wcześniej, a także ich bliscy, proszeni są
o kontaktowanie się z USC w Czernichowie w sprawie wniosków o nadanie
medali za długoletnie pożycie małżeńskie (tel. 12 270 21 04 wew. 131, e-mail: zofia.knapik@czernichow.pl).
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Orka

Rodzinne Podchody w Rusocicach
III Rodzinne Podchody w Rusocicach już za
nami. Będzie co wspominać.

C

Zdjęcia: Piotr Potoniec

ały czas mamy przed oczami wiele
radosnych sytuacji: przechodzenie
przez deskę na kanale z wodą, buszowanie w szuwarach, noszenie maluchów
„na barana”, pana Jacka Mrowca trzymającego dokładnie koszyk przy rowerze, aby
mała Kasia nie wypadła..., rodzinę Ramsów
spacerującą i podziwiającą okoliczne krajobrazy, Juliana, Leona, Zuzię i Malwinkę
krzyczących do mam, że na drzewie widać
kolejną kartkę z literką, dzielną drużynę
Wilczków w mundurach, pana Tomka
Paszczę po męsku narzucającego tempo
swojej licznej, kobiecej drużynie...
Ale… trzeba oddać zwycięzcom co ich, bo
Podchody to też rywalizacja. W tym roku
najlepszą drużyną okazała się grupa nr 10,
a więc rodzina Szczurków (p. Ania,
p. Grzesiek i Konrad), p. Ewelina Morawska-Kluska i Dawid Grzesik.
Drugie miejsce przypadło grupie nr 11,
czyli połączonym rodzinom Mrowców (p.
Gosia i p. Jacek z Karoliną i małą Kasią)
i Cukrów (p. Asia z Julką).
Trzecie, również przyjęte z wielką radością,
wywalczyła grupa nr 14, a więc połączone
rodziny Knapików (p. Asia, p. Łukasz oraz
Kuba, Szymek i mała Madzia), Pieniążków
(p. Kasia, p. Zbyszek z Bartkiem i Kamilem), Bartek Kochański oraz mile widziani
w całym komplecie p. Basia i p. Wiesiek
Gara z Patrykiem i Kacprem.
Dodajmy, że zwycięska grupa nr 10 otrzymała dodatkowe wyróżnienie za najszybszy
czas, a plasująca się na drugim miejscu
w łącznej klasyfikacji grupa nr 11 wykazała
się najlepszą wiedzą.
Bardzo dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę i wystartowanie w tym roku.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili
się do organizacji i pomogli w przeprowadzeniu zabawy. Szczególnie grupie uczniów
z Rusocic i Kamienia, dzięki którym rowery na bieżąco wracały na trasę dla kolejnych
drużyn.
Widzimy się za rok w jeszcze szerszym gronie?
Piotr Potoniec
Szkoła Podstawowa w Rusocicach
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