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Wójt gminy Czernichów i strażacy z OSP
Czułówek gościli strażaków z Małopolski
W tym numerze: O działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza pisze w apelu do mieszkańców wójt Szymon Łytek (str. 3), Relacja z sesji Rady Gminy Czernichów (str. 4), Wybory uzupełniające do Rady Gminy Czernichów – ważne informacje (str. 5), Nocna i świąteczna opieka
zdrowotna – co się zmieniło (str. 5), Posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa małopolskiego (str. 7), Dzień
Edukacji Narodowej (str. 9), Adrenalina działa na naszą korzyść - szkolenia z pierwszej pomocy
(str. 12).

Orka

APEL DO MIESZKAŃCÓW

D

banie o jakość powietrza to NASZA WSPÓLNA SPRAWA.
Oddychanie czystym powietrzem
jest jedną z najbardziej podstawowych potrzeb człowieka. Każdy ma prawo do życia
i pracy w środowisku niezagrażającym jego
zdrowiu. Osiągnięcie dobrej jakości powietrza wymaga zdecydowanych działań i zaangażowania na szczeblu władz gminnych,
ale przede wszystkim aktywnego udziału
mieszkańców. Czas, aby już teraz podjąć te
działania. Każda zwłoka skutkować będzie
tym, że stan powietrza nie tylko nie poprawi się, ale wręcz przeciwnie – pogorszy się.

Szanowni Państwo,
Jesień już za oknami, a wraz z nią powraca problem jakości powietrza. Stąd apel
Wydawca:
Rada Gminy Czernichów,
ul. Gminna 1; 32-070 Czernichów
Rada programowa:
Marian Dudek
Bartłomiej Feluś
Bożena Dudek

Czyste powietrze sprzyja zdrowiu, pogodzie ducha i urodzie. Zła jakość powietrza
przyczynia się do powstawania ciężkich
przewlekłych chorób, takich jak: astma,
alergie, obturacyjna choroba płuc, może
powodować zaburzenia prenatalne i zaburzenia wczesnego rozwoju dziecka, a także
wpływać na rozwój cukrzycy, otyłości, zaburzeń zdrowia psychicznego i chorób nowotworowych.
U progu kolejnego okresu grzewczego
warto przypomnieć kilka zasad, mających
istotny wpływ na jakość powierza:
- Przestrzegajmy norm spalania określonych w obowiązującej od 1 lipca 2017 r.
uchwale nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia
na obszarze województwa małopolskiego
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie
paliw: „Zakazuje się stosowania w instalacjach, w których następuje spalanie paliw
stałych (w szczególności kocioł, kominek
i piec) paliw, w których udział masowy
węgla kamiennego lub węgla brunatnego o
uziarnieniu 0-3 mm wynosi powyżej 15%
oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%”.
- Stosujmy paliwo dobrej jakości – kupując opał zrezygnujmy z miału węglowego.
Paliwo to zawiera dużo drobnego popiołu, szkodliwych metali ciężkich i różnych

związków chemicznych, które przez niewłaściwy sposób spalania skutecznie zatruwają powietrze, wodę i glebę w naszej
gminie.
- Pamiętajmy, że w piecach węglowych oraz
w kominkach domowych nie wolno spalać
odpadów, czyli m.in: plastikowych butelek,
ram okiennych, mebli, boazerii, pieluch
jednorazowych, ubrań, butów, opon i innych gumowych produktów. Za spalanie
odpadów w instalacjach grzewczych lub na
powierzchni ziemi grozi kara grzywny do
5 000 zł.
- Zwróćmy uwagę na właściwy sposób
spalania węgla, tam, gdzie to możliwe,
stosujmy system spalania ciągłego, bez
wygaszania paleniska. Stare i niesprawne
urządzenia grzewcze wymagają ciągłego
dozoru – pochłaniają duże ilości opału,
a tym samym generują wysokie koszty eksploatacji. Zachęcam gorąco do wymiany
źródła ciepła na bardziej ekologiczne nośniki energii, jak np. gaz, biomasa, pompy
ciepła, ewentualnie ekogroszek.
Wspólnie podejmijmy działania na rzecz
poprawy jakości powietrza wokół nas!
Wójt gminy Czernichów

wójta do mieszkańców, a w nim przypomnienie kilku zasad, które mają istotny
wpływ na to, czym oddychamy. Następnie
w numerze w związku z wyborami uzupełniającymi, które odbędą się w Wołowicach 17 grudnia, podajemy ważne daty
dotyczące tego wydarzenia. Specjalnie dla
„Orki”, rzecznik prasowy Małopolskiego Oddziału NFZ w Krakowie wyjaśnia
kwestie związane ze zmianami w nocnej
i świątecznej opiece zdrowotnej. Wójt
gminy Czernichów i strażacy z OSP Czułówek gościli strażaków z Małopolski, w
numerze relacja ze spotkania.
W drugiej części czasopisma piszemy
o kulturze, edukacji i sporcie. W tym
miesiącu pierwszoklasiści poprzez ślubowanie i pasowanie zostali pełnoprawnymi

uczniami szkół, a starsi uczniowie, jak
zawsze, wykazali się kreatywnością i zaangażowaniem, czego efekty widać w relacjach z akcji specjalnych prowadzonych
w szkołach czy rozgrywkach sportowych.
Zachęcamy też do udziału w konkursach plastycznych związanych z rocznicą 100-lecia odzyskania niepodległości,
która przypada w przyszłym roku, ale już
teraz można wziąć udział w przygotowaniach do tych obchodów.
Zapraszamy do lektury październikowego
numeru „Orki”. Zachęcamy do współpracy, wszystkie dane kontaktowe podajemy
w stopce redakcyjnej poniżej.
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Zdjęcie: Małgorzata Krajewska

Relacja z sesji Rady Gminy Czernichów

XL sesja Rady Gminy
Czernichów odbyła się
25 września 2017 r.

P

rzewodniczący Rady Gminy Czernichów Zbigniew Kędzierski przywitał zebranych, po czym przeczytał oświadczenie Roberta Jarosa, radnego
z miejscowości Wołowice, skierowane do
Rady Gminy Czernichów, dotyczące rezygnacji z mandatu (o rezygnacji radnego
pisaliśmy w numerze 7.). Przewodniczący
poinformował, że wybory uzupełniające
odbędą się 17 grudnia i dodał, że od bieżącej sesji aż do rozstrzygnięcia wyborów
rada obradować będzie w składzie 14. radnych.
Następnie ustalono porządek obrad i przyjęto protokół z XXXIX sesji Rady Gminy
Czernichów z dnia 28 sierpnia 2017 r.
W punkcie „Informacja z prac wójta
w okresie międzysesyjnym”, wójt Szymon
Łytek przekazał wiadomość o podpisaniu
umowy z Zarządem Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu pn.
„Przebudowa drogi gminnej nr 601891K
w Dąbrowie Szlacheckiej” (maksymalna wartość dofinansowania 114 352,00
zł) oraz o złożeniu wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ciągu
dróg gminnych nr 601899K i 601897K
w miejscowości Wołowice”. Szacowana
wartość projektu wynosi 2 456 037,17 zł,
w tym dofinansowanie w kwocie 1 228
018,00 zł.
Następnie rozpoczęto procedowanie
uchwał w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż pięciu działek o łącznym areale 3,15 ha położonych w obszarze tzw.
Wzgórza Szlacheckiego na terenie Wołowic. Prawo użytkowania wieczystego
tych działek w trybie licytacji komorniczej
nabył użytkownik, który następnie złożył
wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
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w trybie sprzedaży bezprzetargowej. Sołtys
i rada sołecka Wołowic wyrazili pozytywną opinię w sprawie sprzedaży tych działek, co zostało potwierdzone przez sołtys
Wołowic także podczas sesji. Również
Komisja Inwestycji i Rozwoju pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały. Po długiej
dyskusji uchwały zostały przez radę podjęte, jednak na wniosek radnego M. Paszczy
wójt zadeklarował, że wstrzyma ich realizację do czasu, aż radni na najbliższym
posiedzeniu KIiR ponownie zapoznają się
z informacją i dokumentacją dotyczącą tej
sprawy.
Ponadto przyjęto uchwały w sprawie:
- wyrażenia zgody na sprzedaż działki o
powierzchni 0,0892 ha położonej w Wołowicach. Z wnioskiem o zakup działki
wystąpiła osoba fizyczna. Działka może
zostać zbyta w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego;
- określenia zasad udzielania z budżetu
gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych indywidualnych stacji uzdatniania wody na terenie gminy
Czernichów. Zaopatrzenie w wodę mieszkańców jest zadaniem własnym gminy
realizowanym w większości przez budowę
i eksploatację infrastruktury wodociągowej. Na terenie gminy Czernichów
znajdują się obszary, gdzie budowa sieci wodociągowej jest ekonomicznie lub
technicznie nieuzasadniona. Na tych obszarach mieszkańcy korzystają z własnych
ujęć wody, jednakże z uwagi na uwarunkowania hydrogeologiczne zdarza się, iż
woda z tych ujęć wymaga uzdatniania, aby
spełniała wymagania jakościowe dla wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Dofinansowanie do budowy indywidualnych stacji uzdatniania wody ma pomóc
w zabezpieczeniu potrzeb mieszkańców w
zakresie zaopatrzenia w wodę pitną na takich właśnie obszarach;
- zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania
osobom fizycznym dotacji celowej w programie pn. „Wymiana kotłów i pieców w
indywidualnych gospodarstwach domowych w gminie Czernichów” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020. W wyniku wprowadzonych
zmian wartość dofinansowania dla mieszkańców, którzy wymienią stare źródło ciepła na kocioł gazowy będzie większa niż
pierwotnie zakładano;
- przejęcia przez gminę Czernichów prowadzenia zadania publicznego Powiatu

Krakowskiego. Istniejący przepust na potoku Rybnianka w ciągu drogi powiatowej nr 2186 K w Rybnej nie pozwala na
prawidłowy przepływ wód potoku, podczas dużych opadów powoduje spiętrzenie wody i lokalne podtopienia. W celu
minimalizacji zagrożenia konieczna jest
jego przebudowa. Z inicjatywą realizacji
tego zadania wystąpiła gmina Czernichów.
Przystąpienie do przebudowy przepustu
wymaga wcześniejszego opracowania dokumentacji projektowej i w tym zakresie
gmina Czernichów na podstawie podjętej
uchwały oraz porozumienia przejmie zadanie.
Przyjęto także zmiany uchwały budżetowej gminy Czernichów na rok 2017,
zmiany uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej gminy Czernichów
oraz uchwałę w sprawie udzielenia dotacji
celowych dla OSP na dofinansowanie wyposażenia i remonty.
W punkcie „Interpelacje i wnioski radnych” podjęto między innymi temat wycinki drzew na cmentarzu w Dąbrowie
Szlacheckiej, uporządkowania terenów
wokół Młynówki w Czernichowie, podłączenia lamp w Czernichowie Bór oraz
wydłużenia peronu przystanku w miejscowości Zagacie i wyznaczenia tam przejścia
dla pieszych.
mk

Oświadczenie radnych Bożeny
Dudek i Katarzyny Zabagło

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami co do naszej obecności na Komisji Budżetu i
Komisji Inwestycji w miesiącu lipcu,
chciałyśmy wyjaśnić, że o godz. 17, 26
lipca bieżącego roku na Komisję Budżetu i Komisję Inwestycji, kiedy przyszło
bardzo dużo mieszkańców Czernichowa (w sprawie planowanej inwestycji
w Czernichowie - budowa biogazowni
- pojawiło się ponad 60 osób), żeby nie
paraliżować pracy tych komisji, które
opiniowały m. in. projekty uchwał, zostałyśmy oddelegowane przez przewodniczących w/w komisji do sali konferencyjnej w UG na spotkanie z naszymi
wyborcami w temacie tylko i wyłącznie
planowanej inwestycji w Czernichowie.
Chciałyśmy podkreślić, że przez ponad
2 i pół godziny byłyśmy obecne na sali
i uczestniczyłyśmy w pracach komisji
wraz z panem wójtem, co potwierdziłyśmy podpisem na liście obecności.

Orka
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Czernichów w
okręgu wyborczym nr 14 zarządzone na 17 grudnia 2017 r.
Trzy komitety wyborcze wyborców zarejestrowane przez Komisarza Wyborczego w Krakowie, mogą zgłosić kandydatów na wakujący
mandat radnego w okręgu obejmującym północno-zachodnią część Wołowic:
- KWW MIESZKAŃCÓW WOŁOWIC, którego pełnomocnikiem jest Anna Trojan,
- KWW WOKÓŁ WOŁOWIC, którego pełnomocnikiem jest Iwona Zabagło,
- KWW DLA WOŁOWIC, którego pełnomocnikiem jest Dominika Kornecka.
Komisarz Wyborczy w Krakowie powołał Gminną Komisję Wyborczą; jej skład osobowy i wykaz dyżurów można znaleźć na tablicach
ogłoszeń, w BIP oraz na www.czernichow.pl.
Ważne terminy:
• 7 listopada o godz. 24.00 upływa termin zgłaszania przez komitety wyborcze do Gminnej Komisji Wyborczej z siedzibą w urzędzie
gminy list kandydatów na radnych.
• Do 26 listopada wójt przekaże wyborcom w okręgu wyborczym nr 14 informację o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania, warunkach ważności głosu oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika (w formie
druków bezadresowych).
• Od 26 listopada do 8 grudnia w Urzędzie Gminy Czernichów będzie udostępniony do sprawdzenia sporządzony na podstawie
stałego rejestru wyborców spis wyborców dla okręgu nr 14, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości sporządzenia spisu można
składać reklamacje do wójta (głosować będą mogli tylko wyborcy ujęci w tym spisie).
• Do 27 listopada zostaną podane do publicznej wiadomości obwieszczenia GKW o zarejestrowanych kandydatach na radnych.
• W dniach 16 i 17 grudnia obowiązuje „cisza wyborcza”.
• 17 grudnia w godz. 7.00 – 21.00 odbędzie się głosowanie.
Informacje, przepisy, wzory druków dotyczące wyborów dostępne są na stronie internetowej Krajowego Biura Wyborczego www.kbw.
gov.pl – Delegatura w Krakowie.
Bieżące informacje dotyczące organizacji wyborów uzupełniających w gminie Czernichów zamieszczane są na stronie internetowej
gminy www.czernichow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w holu I piętra.
Za organizację wyborów w gminie odpowiada:
sekretarz gminy Ewa Lipowczan, tel. 12 27 02 104 wew. 103, kom. 509 959 241, e-mail: sekretarz@czernichow.pl.
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Naszemu Drogiemu Duszpasterzowi

Druha Stanisława Przebindy

długoletniego Prezesa Zarządu Gminnego
OSP RP Gminy Czernichów
oraz Wiceprezesa Naczelnika OSP w Dąbrowie 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, Zarząd
Ochotniczych Straży Pożarnych RP Gminy Czernichów

O

Księdzu Dziekanowi Wiesławowi Grzechyni
Proboszczowi Parafii
pw. Przenajświętszej Trójcy w Czernichowie
szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci
Mamy

składają:
Szymon Łytek – wójt gminy Czernichów
Zbigniew Kędzierski – przewodniczący Rady Gminy Czernichów oraz radni,
pracownicy urzędu i sołtysi.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

d 1 października mieszkańcy Małopolski mają do dyspozycji w całym
województwie 48 miejsc realizacji
świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej
opieki zdrowotnej. Utworzony został system
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia
świadczeń opieki zdrowotnej, tzw. „sieć szpitali”.
Na
pytania
odpowiada
Aleksandra
Kwiecień, rzecznik prasowy Małopolskiego Oddziału NFZ w Krakowie:
Na czym polega nocna i świąteczna opieka
zdrowotna?
To świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do
piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia
następnego oraz całodobowo w dni ustawowo
wolne od pracy.
Czy mieszkańcy Czernichowa mogą korzystać tylko z placówki w Radziszowie i Ska-

winie czy ze wszystkich dostępnych?
W razie nagłego zachorowania lub nagłego
pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać
się po pomoc do dowolnego punktu nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie
od tego, gdzie mieszka lub przebywa. Pacjent
ma prawo wyboru każdego miejsca, które realizuje nocną i świąteczną opiekę zdrowotną.
Czy trzeba się rejestrować?
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to pomoc doraźna, wiec pacjent w przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia nie musi
się wcześniej rejestrować. Wystarczy zgłosić
się do wybranego punktu.
Czy karetka, która zostanie wezwana i np.
przyjedzie z Chrzanowa, zawiezie pacjenta
do Chrzanowa?
Decyzje, skąd zostanie wysłany zespół ratownictwa medycznego podejmuje dyspo-

zytor pogotowia ratunkowego. Natomiast
w przypadku transportu pacjenta do szpitala –
o miejscu decyduje kierownik zespołu ratownictwa medycznego.
Na czym jeszcze polegają zmiany od 1 października i jak pacjent na tym skorzysta?
W zakresie zasad realizacji opieki w nocnej
i świątecznej opiece zdrowotnej dla pacjenta
nie zmieniło się nic. Pacjenci mają takie samo
prawo do opieki jak przed 1 października.
Dyżurujący lekarz udziela porad: w warunkach ambulatoryjnych, w domu pacjenta
(w przypadkach medycznie uzasadnionych),
telefonicznie. Po 1 października w niektórych obszarach Małopolski zmieniły się miejsca przyjmowania pacjentów. Wynika to ze
zmian, które przyniosła tzw. sieć szpitali. Od
1 października, to szpitale, które zakwalifikowały się do sieci mają obowiązek zapewnić
ciąg dalszy na str. 6
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pacjentom taką opiekę. Na tych obszarach,
gdzie nie ma szpitala sieciowego, w konkursie
zostały wyłonione placówki, które realizują tę
opiekę od 1 października.
mk

Placówki dla gminy Czernichów:
OPC Sp. z o.o. Kraków Sp. k., Radziszów,
ul. Szkolna 15 (dodatkowe miejsce przyjęć
pacjentów: Skawina, ul. ks. J. Popiełuszki
2a), tel. 12 346 16 84.

Z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
korzystamy bezpłatnie, bez względu na wiek
i bez skierowania.
Wieliczka, ul. Grottgera 30), 12 346 24 05,
Wieliczka: 12 385 80 40
Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, Gorlice, ul. Węgierska 21, 18 352 75 74

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, Nowy Sącz, ul.
Młyńska 5, 18 442 56 05, 795 531 807
Podhalański Szpital Specjalistyczny im.
Jana Pawła II w Nowym Targu, Nowy Targ,
ul. Szpitalna 14, 18 263 37 64

Spis 48 placówek, które realizują nocną i
świąteczną opiekę zdrowotną i z których
także można korzystać:

Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, Grybów, ul.
Grunwaldzka 36, 18 352 75 74

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, Kraków,
ul. Strzelecka 2a, 12 619 86 87, 12 619 86
61

Podhalański Szpital Specjalistyczny im.
Jana Pawła II w Nowym Targu, Jabłonka,
ul. 3 Maja 7, 18 265 29 76

Szpital Powiatowy im. św. Maksymiliana w
Oświęcimiu,
Oświęcim, ul. Wysokie
Brzegi 4, 33 844 84 93

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej Jordanów, ul. Piłsudskiego 79, 18
267 55 26

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej w Proszowicach, Proszowice,
ul. Kopernika 13, 12 386 51 23

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej,
Kalwaria Zebrzydowska, ul.Jana Pawła II 7,
33 876 64 37

Przychodnia E. Macioł Sp. j., Rabka, ul.
Słoneczna 3, 604 901 902

Specjalistyczny Szpital im. J. Dietla w Krakowie, Kraków, al. Marsz. Ferdynanda Focha 33, centrala 12 68 76 400, 12 68 76
442, 12 68 76 479, 12 68 76 492
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, Kraków, os. Na
Skarpie 66, 12 622 95 76, 12 622 95 45
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., Kraków, os.
Złotej Jesieni 1, 12 64 68 792
Szpital św. Rafała w Krakowie, Kraków, ul.
Armii Krajowej 5, 12 370 27 35
Szpital św. Rafała w Krakowie, Kraków, ul.
Bochenka 12, 12 385 58 05
NZOZ Kraków – Południe, Kraków, ul.
Kutrzeby 4, 12 656 10 07

Szpital Powiatowy im. św. Maksymiliana w
Oświęcimiu, Kęty ul. Sobieskiego 45, 33
845 21 00
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., Kocmyrzów
38A, 12 387 10 99
Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana
Pawła II w Nowym Targu, Krościenko nad
Dunajcem, ul. Esperanto 2, 18 262 32 21
Szpital im. dr. Józefa Dietla w Krynicy-Zdroju, Krynica Zdrój, ul. Kraszewskiego
142, 18 473 28 04, 18 473 27 00

Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o., Olkusz,
al. 1000-lecia 13, 41 240 13 45

OPC Sp. z o.o., Sp. k. Kraków, Radziszów,
ul. Szkolna 15 (dodatkowe miejsce przyjęć
pacjentów: Skawina, ul. ks. J. Popiełuszki
2a), 12 346 16 84
Szpital im. dr. Józefa Dietla w Krynicy-Zdroju, Rytro-Centrum 541, 18 542 41 44
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Skale, Skała, ul. Słomnicka
69, 12 389 00 00
Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22,
33 872 33 12, 33 872 33 67 , 668 312 938

Szpital Powiatowy w Chrzanowie, Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 6, 519 307 603

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie, Tarnów, ul. Lwowska 178a,
14 631 56 25

Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia
Miłosierdzia Bożego, Limanowa, ul. Piłsudskiego 61, 18 33 72 075, 664 487 351

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w
Tarnowie, Tarnów, ul. Szpitalna 13, 14 63
10 430

Szpital św. Anny w Miechowie, Miechów,
ul. Szpitalna 3, 41 38 20 238, 692 405 427

Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o., Tuchów, ul. Szpitalna 1, 14 653 52 42

Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej w
Bochni, Bochnia, ul. Krakowska 31, 14 61
53 377

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Myślenicach, Mogilany, ul.
Rynek 4, 12 256 37 47

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Wadowicach, Wadowice, ul. Karmelicka 5,
33 872 12 12

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej w Brzesku, Brzesko, ul. Kościuszki 68, 14 66 21 372, 14 66 21 148

Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia
Miłosierdzia Bożego, Mszana Dolna, ul.
Marka 2, 608 135 590

Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o., Wolbrom, ul. Skalska 22, 32 644 10 29, 32 644
12 74

Szpital Powiatowy w Chrzanowie, Chrzanów, ul. Topolowa 16, 32 624 76 30

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Myślenicach, Myślenice, ul.
Szpitalna 2, 12 273 03 55, 12 273 02 05,
12 273 02 00

Wojnickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.,
Wojnicz, ul. Rolnicza 3, 14 67 903 08, 14
67 89 349, 531 955 191

NZOZ Kraków – Południe, Kraków, ul.
Szwedzka 27, 12 266 02 70
Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela
Narutowicza w Krakowie, Kraków, ul. Prądnicka 35, 12 257 86 06
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana
Pawła II w Krakowie, Kraków, ul. Prądnicka
80, Pawilon M-V, wejście C, 12 614 28 88

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie
Tarnowskiej, Dąbrowa Tarnowska, ul. Szpitalna 1, 14 644 33 22
OPC Spółka z o.o. Sp. k.
Gdów 402
(dodatkowe miejsce przyjęć pacjentów:
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Niepołomickie Centrum Medyczne Sp. z
o.o., Niepołomice, ul. Korczaka 1, 12 28
11 005

Szpital Powiatowy im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Zakopane, ul.
Kamieniec 10, 18 20 120 21 w. 100, 797
181 648.

Orka
Wójt gminy Czernichów i strażacy z OSP Czułówek gościli
strażaków z Małopolski
30 września w remizie OSP
w Czułówku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa
małopolskiego.

W

spotkaniu uczestniczyli: wojewoda małopolski Piotr Ćwik,
prezes Zarządu Głównego OSP
RP Waldemar Pawlak oraz wójt gminy
Czernichów Szymon Łytek i przewodniczący Rady Gminy Czernichów Zbigniew
Kędzierski.
Po otwarciu zebrania i powołaniu komisji
uchwał i wniosków nastąpiło wręczenie
odznaczeń państwowych, które druhowie
OSP otrzymali z rąk wojewody małopolskiego, prezesa Waldemara Pawlaka i prezesa Zarządu Wojewódzkiego Edwarda
Siarki.
Po wręczeniu odznaczeń prezes Oddziału
Gminnego OSP RP Gminy Czernichów,
Franciszek Kucharz przedstawił informacje o funkcjonowaniu straży na terenie
gminy Czernichów. Z kolei prezes Siarka
opowiedział o działaniach Zarządu Wojewódzkiego od ostatniego posiedzenia oraz
przedstawił informacje o przebiegu Zjazdu
Krajowego Związku OSP RP, na którym
prezesem ponownie został wybrany Waldemar Pawlak.
Po omówieniu spraw dotyczących im-

Na zdjęciu od lewej: Waldemar Pawlak – prezes Zarządu Głównego OSP RP, Edward Siarka – prezes Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Małopolsce, Piotr Ćwik – wojewoda małopolski, nadbrygadier Stanisław
Nowak – małopolski komendant wojewódzki PSP, Małgorzata Mrugała – członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP
RP, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Leszek Zięba – v-ce
prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Małopolsce, Szymon Łytek – wójt gminy Czernichów, Zbigniew
Kędzierski – przewodniczący Rady Gminy Czernichów

prez programowych realizowanych przez
Oddział Wojewódzki (przegląd Zespołów Artystycznych działających przy OSP,
VII Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, Przegląd Orkiestr Dętych OSP,
przegląd Kronik), nastąpiła część uchwałodawcza. Przegłosowano między innymi
uchwałę o członkostwie w Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego wojewody małopolskiego, Piotra Ćwika. Na koniec spotkania,
po przemówieniach wojewody Ćwika, prezesa Pawlaka, komendanta wojewódzkiego
PSP, nadbrygadiera Stanisława Nowaka
i wójta Szymona Łytka, prezes Siarka zaprosił strażaków wraz z ich rodzinami na
XVI Pielgrzymkę do Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Warto wspomnieć, iż w tym samym
dniu odbył się konkurs Kronik OSP pt.
„Historia zaklęta w Kronikach”. Komisja konkursowa, w której skład weszli
członkowie Zarządu Wojewódzkiego:
Jerzy Obstarczyk, Andrzej Gwiazdonik
i Marek Kwaśnica oraz Krzysztof Sury
z Urzędu Gminy Czernichów, po długiej
i burzliwej naradzie, wyróżniła trzy spośród szesnastu kronik. Zwycięzcami zostały: OSP Żbik, OSP Rożnowice i OSP
Zakliczyn. Wśród Kronik Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wyróżnienie
otrzymała OSP Głębowice, a z zakresu
dziejów OSP – OSP Malec. Wyróżnieni
otrzymali aparaty fotograficzne i tablety.
Krzysztof Sury

Zawody „z przymrużeniem oka” w Piekiełku

W niedzielne popołudnie 24
września w Piekiełku (gm.
Tymbark) odbył się XII Memoriał im. Józefa Krzyżaka.

N

a spotkanie przybyły zaprzyjaźnione jednostki OSP z Szaflar,
Biskupic, Czernichowa (Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza), Tymbarku, Zawadki, Rupniowa i po raz pierwszy
koledzy ze Spišskich Vlach na Słowacji.
Memoriał ten to nie tylko zawody sportowo-pożarnicze, ale przede wszystkim
uczczenie pamięci zmarłych kolegów strażaków, którzy odeszli na wieczną wartę.
Przy tej okazji zbierane są datki na pomoc
osobom chorym, niepełnosprawnym, będącym w potrzebie. W tym roku strażacy
z Piekiełka taką pomoc materialną przeznaczyli dla chorego chłopca – Krzysia.

Gośćmi honorowymi były żony zmarłych prezesów z OSP Piekiełko – Bogusława Krzyżak oraz Krystyna Leśniak.
Do oceny wykonywania zadań i sprawności zawodników poszczególnych konkurencji została powołana specjalna komisja.
W zawodach sportowo-pożarniczych zwyciężyła jednostka z OSP Rupniów, drugie
miejsce zajęli strażacy z OSP Zawadka,
a trzecie OSP Szaflary. Po burzliwych obradach w/w komisja wybrała miss i mister
memoriału. Miss zawodów została Marta
z jednostki Spišské Vlachy – Słowacja, za
piękną i śpiewną mowę, wdzięk i urodę,
a tytuł mistera otrzymał baca Jan z Szaflar,
który wytańczył i wyśpiewał ten zaszczytny tytuł oraz ufundował zwycięskim drużynom wejściówki do term Gorący Potok.
Zorganizowanie i nagrodzenie poszczególnych drużyn oraz przeprowadzenie aukcji
dla Krzysia było możliwe dzięki sponso-

rom, których pozyskała OSP Piekiełko.
Krzysztof Sury

Na zdjęciu dziewczyny z MDP OSP Czernichów

październik 2017
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Uwaga na oszustów! Chcą wyłudzić nasze
oszczędności
Pomimo licznych apeli mających na celu ostrzeżenie
przed oszustami, Małopolska Policja nadal odnotowuje liczne przypadki przekazywania przez starsze
osoby swoich oszczędności
przestępcom. Sprawcy cały
czas modyfikują swoje metody działania.

P

onieważ na oszustwa „na wnuczka”,
m.in. dzięki szeroko zakrojonej kampanii profilaktycznej, coraz mniej
osób daje się nabrać, teraz sprawcy wyłudzają pieniądze pod legendą policyjnej akcji.
Jak działają oszuści? Poniżej kilka najbardziej charakterystycznych i powtarzających
się metod ich „pracy”.
Do starszej, samotnej osoby na telefon stacjonarny dzwoni mężczyzna, który twierdzi, że jest policjantem lub funkcjonariuszem Centralnego Biura Śledczego. Często
przedstawia się jako „Andrzej Stępień”.
Rozmówca twierdzi, że prowadzi akcję
przeciwko hakerom, którzy włamują się
na prywatne konta i zabierają ludziom pieniądze. Zwykle pada stwierdzenie, że jest

to „tajna akcja ochrony oszczędności” lub
akcja „bezpieczny emeryt”.
Następnie oszust prosi, aby - nie rozłączając się - wybrać numer 112 lub 997
i potwierdzić jego dane. Kiedy starsza osoba wybiera podany numer, po drugiej stronie słuchawki zgłasza się wspólnik oszusta,
potwierdzający zarówno jego tożsamość,
jak i to, że prowadzi on tajną akcję.
W następnej kolejności oszust – „policjant”
wypytuje, gdzie dana osoba trzyma pieniądze. W zależności od uzyskanej odpowiedzi
dostosowuje dalsze metody działania.
1. Jeśli uzyska informacje, że starszy pan czy
pani nie ma konta, a oszczędności trzyma
w domu, sprawca poleca spakować wszystkie posiadane kosztowności oraz gotówkę
do reklamówki i pozostawić koło najbliższego śmietnika, skąd przejmie ją policja.
W ten sposób 85-letnia mieszkanka Krakowa straciła 100 tys. złotych.
2. Jeśli natomiast oszust dowie się, że senior ma konto i to z dostępem do Internetu – stwierdza, że pieniądze na tym koncie nie są bezpieczne. Prosi o podanie mu
loginu i hasła, aby ochronić ulokowane
tam oszczędności. Tą metodą została oszukana mieszkanka krakowskiej Krowodrzy.
Sprawca posiadając hasło i login przelał
z konta kobiety 180 tys. złotych.
3.W przypadku, gdy dana osoba ma konto, ale bez dostępu do Internetu, oszust

prosi, aby natychmiast udać się do banku
i założyć konto internetowe bądź przelać na
konto podane przez niego. Kiedy pieniądze
pojawią się na koncie oszusta (najczęściej
jest to konto zagraniczne), po wypłaceniu
gotówki przez przestępców konto jest likwidowane.
Policjanci prowadzący tego typu sprawy
zwracają uwagę na jeszcze jeden aspekt.
Ponieważ w wielu przypadkach pracownicy banków zapobiegli dokonaniu oszustwa,
interesując się m.in., skąd taka nagła decyzja starszej osoby o likwidowaniu swojego
konta i informując o swoich podejrzeniach
policję, przestępcy musieli wymyślić sposób na wyeliminowanie ich dociekliwości.
Sprawcy przed wizytą seniora w banku
przypominają mu, że jest to tajna akcja
i przekazują gotowy zestaw odpowiedzi na
pytania kasjerki (nakazują np. opowiadanie
historii o zakupie działki).
PAMIĘTAJMY !
Policja:
- nigdy nie prosi o zaangażowanie własnych
pieniędzy w operacje policyjne
- nigdy nie informuje o przeprowadzanych
tajnych akcjach przez telefon
Informacja prasowa Komenda Powiatowa Policji

Film i teatr – z tymi dziedzinami sztuki można było
ostatnio zetknąć się tu, na
miejscu. W październiku
w Zagaciu miały miejsca
dwa interesujące wydarzenia kulturalne.

W

pierwszą niedzielę października, wczesnym rankiem, zajechali pod remizę OSP…
filmowcy z Katowickiej Akademii Filmowej. W remizie aktorzy mogli się przebrać
w epokowe stroje, by realizować zdjęcia
do etiudy na podstawie dramatu Marcela Prousta ,,W poszukiwaniu straconego
czasu”. Większość zdjęć kręcona była nad
morzem, natomiast sceneria krajobrazowa
między Zagaciem a Nową Wsią Szlachecką, okazała się odpowiednia dla filmowców
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z Uniwersytetu Śląskiego. Pogoda wyjątkowo sprzyjała i do późnego wieczora trwało
nagrywanie.
15 października na zaproszenie Koła Gospodyń Wiejskich i strażaków, mieszkańcy
Zagacia gościli grupę teatralną „Credo”
z Rusocic, która przedstawiła spektakl
„Czarny Jim” Zofii Gloss w reżyserii Janiny
Kapusty. Aktorzy - amatorzy swoim profesjonalizmem zrobili imponujące wrażenie
na zebranej widowni, która nagrodziła ich
owacją na stojąco. Wśród widzów, którzy
licznie przybyli, goszczono radną powiatu
krakowskiego - Zofię Pylę, Zofię Knapik z
Urzędu Gminy Czernichów, państwa Barbarę i Michała Łytków, gości z Rybnej, Nowej Wsi Szlacheckiej, Przegini Narodowej,
Kamienia, Kaszowa, Piekar oraz Zagacia.
Godny podziwu jest fakt, że pani Janinie
Kapuście udało się zebrać grupę pasjonatów z jednej miejscowości, którzy stworzyli
tak wspaniały teatr.

ND

Zdjęcie: Danuta Filipowicz, Rybna w Małopolsce

Kulturalnie w Zagaciu

Orka
Dzień Edukacji Narodowej – ślubowanie, nagrody, jubileusz
Podstawowa w Czernichowie;
Anna Grzybek, nauczyciel, Szkoła Podstawowa w Kamieniu;
Agnieszka Kańka, nauczyciel, Szkoła Podstawowa w Rusocicach.

X 140-lecie Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Szlacheckiej

uczniów. Zwyczaj pasowania na ucznia nawiązuje do tradycji rycerskich - pasowanie
na rycerza to nadanie giermkowi godności
rycerza przez wręczenie mu ostróg i pasa
(stąd pasowanie).
Życzenia i gratulacje dla wszystkich nauczycieli, pracowników szkół i uczniów
przekazał wójt gminy Czernichów, Szymon
Łytek.

X Nagrody Wójta dla nauczycieli

W roku szkolnym 2017/2018 Nagrodę
Wójta otrzymało 9 nauczycieli:
Katarzyna Krząścik, nauczyciel, Samorządowe Przedszkole w Czernichowie;
Elżbieta Poręba, wicedyrektor, Szkoła Podstawowa w Rybnej;
Małgorzata Sadomska, dyrektor, Szkoła
Podstawowa w Rybnej;
Paweł Kapusta,
nauczyciel,
Szkoła
Podstawowa w Wołowicach;
Ewelina Tomska, dyrektor, Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej;
Włodzimierz Szatanik, ks. katecheta, Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Szlacheckiej;
Bożena Dudek,
nauczyciel,
Szkoła

mk

Zdjęcia: Małgorzata Krajewska

W

sobotę 14 października obchodzony był Dzień Edukacji Narodowej. Świętowali nie tylko
nauczyciele, którym dziękowano za ich
pracę, ale też pierwszoklasiści, których poprzez pasowanie przyjęto do społeczności
szkolnych.
Aby dostać się do szkolnej społeczności,
otrzymać miano prawdziwego ucznia i
wymarzoną szkolną legitymację, pierwszoklasiści musieli sporo się natrudzić. W
Szkole Podstawowej w Kamieniu wspólnie
ze starszymi kolegami i koleżankami zaprezentowali ciekawy program artystyczny,
pokonali tremę i stres. Spisali się wzorowo.
Podobnie w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Szlacheckiej, pierwszoklasiści w
tym dniu zostali pasowani na uczniów. Na
scenie wykazali swoją gotowość do pokonywania szkolnych trudności, rozbawili i
wzruszyli zebranych rodziców, nauczycieli
i zaproszonych gości.
Uczniowie z Rusocic ślubowali dzień wcześniej, a „piątek trzynastego” nie przyniósł
im pecha. Doskonale poradzili sobie z
trudnym programem artystycznym, który
przygotowali zaledwie w kilka tygodni.
Pierwszoklasiści ze wszystkich szkół w gminie Czernichów zostali przyjęci do grona

Aby uczestniczyć w uroczystych obchodach 140-lecia istnienia miejscowej szkoły,
do remizy OSP w Nowej Wsi Szlacheckiej
przybyło wielu zaproszonych gości: absolwentów szkoły, byłych i obecnych pracowników, mieszkańców.
Uczniowie i ich wychowawcy przygotowali barwny program artystyczny ilustrujący
długą historię szkoły. Na scenie można
było zobaczyć sceny z ważnych momentów
w życiu szkoły, ale jednocześnie w historii
Polski. Pierwsze kroki w XIX wieku, czasy
wojen, powojenne upolitycznienie czy lata
odbudowy i dążenie do polepszenia warunków nauki pod koniec XX wieku.
O latach minionych, osiągnięciach, ale też
o bogatych planach na przyszłość mówiła
dyrektor szkoły, Lucyna Socha – Siejka. O
tym, że Nowa Wieś Szlachecka to społeczność zaradna i nigdy nie odkłada niczego
na później mówiła radna Joanna Wrońska. O tym, że historia szkoły jest długa
i pełna ważnych chwil wspomnieli ksiądz
proboszcz Włodzimierz Szatanik i sołtys
Dariusz Mastek. Życzenia i gratulacje złożyli wójt gminy Czernichów, Szymon Łytek oraz radna powiatowa, Zofia Pyla.
Popołudnie pełne wspomnień, muzyki
i śpiewu zakończył występ gwiazdy, Marcina Dańca.

Ks. Włodzimierz Szatanik ze Szkoły Podstawowej w
Nowej Wsi Szlacheckiej
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Początek roku w szkołach:

podczas sprzątania Wołowic są wyposażeni
w kamizelki odblaskowe. Inicjatywa ta jest
związana z koniecznością poprawy bezpieczeństwa uczniów w ruchu drogowym. Placówka uczestniczy w VIII edycji konkursu
„Odblaskowa Szkoła”.
W tym roku uczniowie zgodnie stwierdzili,
że śmieci na drogach i wokół posesji było
mniej niż w ubiegłym. Dziękujemy mieszkańcom za dbałość i poszanowanie środowiska.

X Gra terenowa w Krakowie
„Śladami Kościuszki”

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to
bezpłatna akcja edukacyjna, w której już
kolejny raz uczestniczyła szkoła w Kamieniu. 29 września odbyły się egzaminy na
Eksperta Tabliczki Mnożenia. W tym roku
przeprowadzano rozszerzoną wersję akcji,
uczniowie – egzaminatorzy przepytywali
z tabliczki mnożenia starszych i młodszych
kolegów oraz osoby dorosłe, także poza
terenem szkoły. Komisja Egzaminacyjna
wszystkim, którzy zdali egzamin wręczyła specjalne kolorowe odznaki. Przez cały
tydzień w szkole można było trenować rachunek pamięciowy poprzez gry, układanki oraz kolorowe plakaty, które pojawiły się
na korytarzach.

chenka”, zwiedzali skansen. Tego samego
dnia uczennice klas VI i VII oraz II gimnazjum poznawały tajniki wypieku domowego chleba. Następnie pod czujnym okiem
nauczycielek same przygotowały ciasto
i upiekły chleb. Potem wszyscy uczniowie
i pracownicy szkoły degustowali chleb
upieczony przez uczennice. Dzieci mogły
także spróbować innego rodzaju pieczywa
wypiekanego na zakwasie, który już po
raz kolejny otrzymali od pani z zaprzyjaźnionego sklepu. Dodatkami do chleba
było masło z czosnkiem, szczypiorkiem
i pietruszką przygotowane przez uczniów
na zajęciach kreatywnych.
Uczniowie nie przestają promować zdrowego stylu życia. W sklepiku można kupić
zdrowe bułki i soki. Szkoła bierze udział
w programach „Szkoła z witaminą” czy
„Mleko w szkole”.
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28 WRZEŚNIA UCZNIOWIE SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W WOŁOWICACH
UCZESTNICZYLI W WARSZTATACH
LITERACKICH Z ROXANĄ WOJTAS-TABIŚ, AUTORKĄ KSIĄŻEK DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY.

X Sprzątanie świata w Wołowicach

X „Tydzień dla zdrowia”

Od 25 do 29 września w Szkole Podstawowej w Kamieniu zorganizowano „Tydzień
dla zdrowia”. W głównym holu przygotowano gazetkę na temat zdrowego stylu życia. Organizowane były „przerwy w ruchu”,
podczas których uczniowie mogli korzystać
z sali gimnastycznej, by bawić się czy grać.
27 września uczniowie młodszych klas
szkoły podstawowej, czyli I, II i III, byli
na wycieczce w Wygiełzowie. Tam brali
udział w zajęciach „Od ziarenka do bo-

X Spotkanie autorskie z Roxaną Wojtas-Tabiś

Zdjęcie: Marcin Kuschill

X Światowy Dzień Tabliczki
Mnożenia

Barbara Pluszyńska

Zdjęcie: Bogumiła Czuba

Korzystając z planu miasta szóstoklasiści z Kamienia szukali miejsc związanych
z bohaterem. Odwiedzili m.in. Muzeum
Czartoryskich, dawny Pałac Wodzickich,
Kościół Kapucynów. W kierunku rynku
weszli od ul. Szewskiej, gdzie w czasach
Kościuszki mieściła się brama miejska, którą to sam naczelnik wszedł na płytę Rynku
Głównego, by złożyć uroczystą przysięgę.
W tym właśnie miejscu wszyscy pilnie
odczytali informacje dotyczące przysięgi,
a następnie samodzielnie poszukali innych
obiektów związanych z Kościuszką: Pałac
Krzysztofory, Kamienica „Pod Orłem”,
Muzeum Narodowe w Sukiennicach, Kościół Mariacki czy Szara Kamienica.
Kolejnym punktem tej „żywej” lekcji historii było Wzgórze Wawelskie, gdzie na bastionie Władysława IV mieści się pomnik
Tadeusza Kościuszki, a następnie Katedra
Wawelska – miejsce wiecznego spoczynku
generała. Nie mogło zabraknąć spaceru
ulicą Kościuszki, a zwieńczeniem podróży
było wejście na Kopiec Kościuszki, z którego uczniowie mogli podziwiać piękną
panoramę grodu Kraka.

15 WRZEŚNIA UCZNIOWIE ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOŁOWICACH
WRAZ Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI, JAK CO ROKU, UCZESTNICZYLI W AKCJI „SPRZĄTANIE ŚWIATA”
ORGANIZOWANEJ PRZEZ FUNDACJĘ
NASZA ZIEMIA.

Od ubiegłego roku wszyscy uczniowie

Pani Roxana jest krakowianką, absolwentką AWF, pisarką i założycielką Wydawnictwa Zafira. Dla najmłodszych uczniów
(klasa druga i klasy trzecie) pisarka zorganizowała warsztaty pt.: „Kotka rozrabiara”.
Ten sam tytuł nosi także książka autorki. Podczas spotkania dzieci opowiadały
o swoich ulubionych zwierzątkach, słuchały fragmentów książki czytanej przez
pisarkę. Uczyły się rozpoznawać, nazywać
emocje i uczucia oraz je wyrażać, szczególnie słowami. Autorka przygotowała także
kalambury i inne zabawy.
Starsi uczniowie (klasy czwarte, klasa szósta i siódma) uczestniczyli w warsztatach
dotyczących literatury fantasy. Roxana
Wojtas-Tabiś jest miłośniczką tego gatunku i autorką takich pozycji jak: „Geniusz”,
cykl „Tajemnica Zafiry” oraz „Wybraniec”.
Warsztaty fantasy polegały na tym, że
uczniowie w zespołach tworzyli w formie
plastyczno-literackiej cztery królestwa: Ziemi, Ognia, Wody, Wiatru. Królestwa te
występują w książce autorki.

ciąg dalszy na str. 11
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Początek roku w szkołach
ciąg dalszy ze str. 10

Tytułowy Wybraniec pozostał zagadką do
końca spotkania. Młodzi czytelnicy muszą
sięgnąć po książki pisarki, aby dowiedzieć
się więcej o bohaterze. Autorka podarowała
jeden egzemplarz bibliotece.
Barbara Pluszyńska

X Superchłopak 2017

X Sportowe sukcesy młodzieży

OD MIEJSC NA PODIUM ROZPOCZĘLI SEZON SPORTOWY UCZNIOWIE SZKOŁY ROLNICZEJ W CZERNICHOWIE. W MISTRZOSTWACH
POWIATU
KRAKOWSKIEGO
W
SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH, KTÓRE ODBYŁY SIĘ 29
WRZEŚNIA W SKAWINIE, ZAJĘLI I I
III MIEJSCE.

W PRZEDDZIEŃ DNIA CHŁOPAKA, 29
WRZEŚNIA, W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUSOCICACH MIAŁO MIEJSCE
SZCZEGÓLNE WYDARZENIE.

Uczniowie klasy IV wraz z wychowawcą
przygotowali przedstawienie pt. „Mleko
czy kakao”, w którym - niczym w studiu
telewizyjnym - odbywały się wywiady
z chłopcami, pokazy mody męskiej, a trenerka fitness zachęcała do codziennych
ćwiczeń sprzyjających ukształtowaniu męskiej muskulatury. Nie zabrakło też życzeń
i dedykacji taneczno-muzycznych.
Po inscenizacji reprezentanci chłopców
z klas I – VII zmagali się w konkurencjach
o tytuł „Superchłopaka 2017” w dwóch
kategoriach wiekowych. Chłopcy rozpoznawali marki znanych samochodów oraz
narzędzia przydatne w każdym domu. Wykazywali kreatywność w tańcu z mopem,
rozgrywkach sportowych oraz w wykonywaniu bransoletki z rozsypanych koralików. Zwycięzcą młodszych uczniów został
Jan Turaczyk z klasy I, wśród uczniów starszych najlepszy okazał się Szymon Knapik z
klasy IV. Dzień ten przyniósł wiele zabawy,
radości i... łez (szczęścia?).

W rywalizacji sztafet dziewcząt 10x1000m
uczennice z Czernichowa zajęły I miejsce
wygrywając rywalizację z przewagą o ponad pół okrążenia nad następną sztafetą.
W składzie zwycięskiej drużyny znalazły
się: Kamila Ślizowska, Anna Zając, Diana
Horobets, Aleksandra Malinkiewicz, Olga
Piotrowska, Joanna Pachura, Maria Michałek, Olha Khimichuk, Anna Milentyeva,
Zuzanna Walczowska. Sztafety chłopców
rywalizowały na dystansie 10x1500m, niestety reprezentanci ZSRCKU w tej kategorii przegrali rywalizację z LO ze Skawiny
i ZSTE ze Skawiny ostatecznie zajmując III
miejsce. Skład drużyny to: Rafał Frączek,
Adrian Kudelski, Mikhaylo Bilov, Kamil Borowczyk, Vladysla Savchenko, Ilya
Horban, Yevhenii Hryshchenko, Dimytro

Karlinskyi, Ruslan Lonchynskyi, Maksym
Savenko.
Gratulacje dla wszystkich zawodniczek
i zawodników. Podziękowania za zaangażowanie i życzenia dalszych sukcesów w
rywalizacji sportowej w roku szkolnym
2017/2018.
Małgorzata Downar – Zapolska

X Turniej koszykówki ulicznej
streetball

W Krakowie odbył się turniej koszykówki ulicznej streetball. To już tradycja, że
uczennice z Gimnazjum w Kamieniu biorą
udział w tych zawodach, to już ich trzeci
turniej. Mimo że była to najmłodsza drużyna w turnieju, dziewczęta wygrały jeden
mecz, a w pozostałych walczyły jak równy
z równym z dużo starszymi przeciwniczkami. Zawodniczki z Kamienia wzbudzały
zainteresowanie i podziw organizatorów
oraz kibiców, wśród których byli również
uczniowie ze szkoły.
Drużyna „Czaderek” wystąpiła w składzie:
Weronika Grzywa, Joanna Panek, Aleksandra Paszcza, Aleksandra Panek.
Tomasz Celej

A. Irlik
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Adrenalina działa na naszą korzyść
18 października zakończyły
się szkolenia z zakresu RKO
(resuscytacji
krążeniowo-oddechowej) po nagłym zatrzymaniu krążenia, jakie od
sierpnia przeprowadzano dla
mieszkańców w Rusocicach.

W

sierpniu w ramach „Programu
powszechnego dostępu do defibrylatora AED”, na budynku
remizy OSP Rusocice, zamontowany został
defibrylator zewnętrzny, urządzenie, które
może pomóc w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca.
Kolejnym punktem tego programu były
szkolenia dla mieszkańców. - We wszystkich naszych szkoleniach wzięło udział 90
osób – mówi Witold Wasilewski inicjator
projektu, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Rusocicach, a także strażak-ratownik
Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej
Kraków Airport. - Ta liczba przerosła moje
oczekiwania. Szkolenia skierowane były do
osób od 16. do 55. roku życia, ale starsze
osoby też mogły wziąć udział.

Ostatnie szkolenie odbyło się 18 października, prowadził je Tomasz Mazur, instruktor z krakowskiej firmy „Projekt AED”,
specjalizującej się we wdrażaniu programu
„Publiczny Dostęp do Defibrylacji”. - Tylko 2-5% osób przeżywa nagłe zatrzymanie krążenia, bo pierwsza pomoc udzielana jest zbyt późno. Użycie defibrylatora
może zwiększyć szanse poszkodowanego na
przeżycie nawet do 75% - mówił Tomasz
Mazur podczas szkolenia. – Mimo złych
opinii o naszej służbie zdrowia, statystyki
pokazują, że mamy bardzo dobry wynik
czasu przyjazdu karetki. Przykładowe dane
z Warszawy Śródmieścia to 7 minut 50
sekund, co daje nam miejsce w czołówce
Europy. Jednak w ratownictwie medycznym mówimy o „złotych 4 minutach”, po
których mózg nieodpowiednio dotleniany
po kolei wyłącza swoje funkcje. Stąd tak
ważne jest udzielanie pierwszej pomocy, bo
nawet 7 minut to za długo.
Uczestnicy szkolenia mogli zapoznać się z
obsługą defibrylatora, poćwiczyć uciskanie
klatki piersiowej na specjalistycznym fantomie oraz poznać główne zasady udzielania pierwszej pomocy. - Najważniejsze
to zareagować – mówił Tomasz Mazur. –

Witold Wasilewski i Tomasz Mazur podczas szkolenia. Zdjęcie: Małgorzata Krajewska

Potem zatelefonować na 112 i nie bać się
podjąć akcję ratowniczą. Samo uciskanie
klatki piersiowej może uratować życie.
W ratownictwie medycznym coraz częściej
odchodzi się od schematu 30 uciśnięć i 2
wdechy ratownicze. Wystarczą same uciski.
Jeśli mamy dostępny defibrylator szanse
zwiększają się do 75%. Choć to bardzo
stresująca sytuacja dla ratującego, nie bójmy się udzielać pomocy. Adrenalina działa
na naszą korzyść – dodał instruktor.
mk

Szkolenie przypominające w zakresie wykorzystania
sprzętu ochrony dróg oddechowych

Na zdjęciu od prawej: Michał Grzesiak z OSP Przeginia Narodowa, ogniomistrz
Andrzej Sokół, ogniomistrz Robert Baran z JRG 3, Grzegorz Kasprolewicz z OSP
Kłokoczyn. Od prawej na ławce: Marcin Hajduga i Sławomir Bajon OSP Nowa Wieś Szlachecka. Zdjęcie: archiwum UG

16 września 2017 r. w Nowej Wsi Szlacheckiej odbyło się szkolenie przypominające dla druhów Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu gminy Czernichów
z zakresu ochrony dróg oddechowych.
Szkolenie zorganizowała Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza 5 Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Komendant Gminny
OSP RP Gminy Czernichów Władysław
Siudek.
Remiza w OSP Nowa Wieś Szlachecka zamieniła się na czas szkolenia w teren ćwi-
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czebny. Po części
teoretycznej nastąpiła część praktyczna, w której
strażacy szczególną
uwagę zwracali na
wzajemną pomoc w zakładaniu aparatów
oddechowych, prawidłowość czynności
przed wejściem do strefy niebezpiecznej
oraz wykorzystanie noszaków aparatów do
ewakuacji poszkodowanego ratownika.
Zajęcia prowadzili ogniomistrz Andrzej

Sokół, ogniomistrz Robert Baran oraz
ogniomistrz w stanie spoczynku Władysław Siudek. W zajęciach uczestniczyli druhowie z OSP Czernichów, Czułówek, Kłokoczyn, Nowa Wieś Szlachecka i Przeginia
Narodowa.
ks
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Konkursy plastyczne: „Współczesny mały i duży patriota” oraz „Marszałek Piłsudski okiem mieszkańców województwa małopolskiego”
11 listopada 2018 roku
obchodzone będzie
100-lecie odzyskania
przez Polskę niepodległości. W związku z tym
warto podkreślać, jak
ważne dla nas Polaków
było to wydarzenie.

S

towarzyszenie „Razem dla Regionu” realizuje projekt „W przeddzień
100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości…”. Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycz-

nych wśród mieszkańców województwa
małopolskiego. W ramach projektu organizowane są dwa konkursy plastyczne:
„Współczesny mały i duży patriota” oraz
„Marszałek Piłsudski okiem mieszkańców
województwa małopolskiego”. Pierwszy
konkurs skierowany jest do mieszkańców

województwa małopolskiego w wieku 5-16
lat, drugi do mieszkańców województwa
małopolskiego powyżej 16. roku życia bez
górnej granicy wieku.
Prace plastyczne należy dostarczyć/wysłać
do dnia 31.10.2017r. włącznie (liczy się
data wpływu do siedziby organizatora).
Więcej informacji nt. projektu na stronie
internetowej stowarzyszenia oraz na fanpage na Facebooku.
Projekt jest częścią zadania publicznego
Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2017 roku pn. „MECENAT
MAŁOPOLSKI”. Stowarzyszenie otrzymało dotację na realizację projektu.
RdR

Zdjęcie: Piotr Potoniec

Z Rusocic na Skrzyczne

Z bardzo ciekawą inicjatywą ruszyła społeczność
Szkoły Podstawowej w
Rusocicach. W sobotę 14
października rozpoczęli
cykl górskich wycieczek
pod hasłem: „Rodzinne
góry w ramach Korony
Gór Polski: (1/28) Skrzyczne, Beskid Śląski”.

M

amy nadzieję, że to początek
wielkiej przygody! Dobre rzeczy
i wielkie pomysły mają to do
siebie, że przekraczają wyobrażenia i wielokrotnie pomnażają swoim oddziaływaniem
to, co pierwotnie było inspiracją do ich
podjęcia.
Po cichu liczymy, że tak będzie i z tym pomysłem, a więc zachęceniem nas wszystkich do wspólnych górskich wędrówek, do
których pretekstem jest wyjście na 28 najwyższych szczytów pasm górskich Polski,
czyli zdobycie tzw. Korony Gór Polski.
W pięknych jesiennych barwach, wybrali-

śmy się w bardzo licznym gronie uczniów,
rodziców i nauczycieli, na pierwszą taką
wycieczkę w Beskid Śląski, ku ósmemu
szczytowi na całej liście, a więc na znajdujące się na wysokości 1257 m n.p.m. Skrzyczne.
Pierwszy wyjazd zawsze budzi wielką ciekawość, ale osobiście mam wrażenie, że
otrzymaliśmy znacznie więcej ponad to, co
łączy się tylko z trudem fizycznym wyjścia
na pełny turystów i spowity gęstą chmurą
wierzchołek Skrzycznego. Było poranne
słońce oświetlające bukowy las w dolinie
Zimnika i Malinowskiego Potoku, ścieżka,
którą przez pół dnia oprócz nas pokonało
jedynie kilku rowerzystów, liczne niespo-

dzianki, w tym cała masa grzybów, które napełniły wiele naszych siatek, a także
porzucona przez kłusowników racica jelenia…
Ale przede wszystkim było wiele okazji do
wspólnych rozmów i lepszego poznania się,
tym ciekawszego, że na szlaku odsłania się
człowiek w nieco innych warunkach niż na
co dzień, a więc trochę bardziej zmęczony,
przybrudzony i z wyłączonym telefonem…
Bardzo Wam dziękuję za ten górski sobotni
dzień. Wyjątkowy! W takim gronie warto
spacerować po szlakach.
Piotr Potoniec, Szkoła Podstawowa w Rusocicach

W 99. rocznicę odzyskania niepodległości
Wójt Gminy Czernichów
zaprasza
na uroczyste obchody

Święta Niepodległości
które odbędą się
11 listopada 2017 roku
(sobota)
w Czernichowie
Program obchodów:
10.00 – uroczysta msza święta za Ojczyznę w Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Czernichowie
10.45 – występ chóru ze Stowarzyszenia „Wokół Rybnej”
11.00 – przemarsz uczestników pod Pomnik Niepodległości w Rynku
11.10 – hymn państwowy
11.15 – złożenie wieńców i wiązanek
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Wycieczka po Czernichowie

P

iotr Kapusta, pracownik merytoryczny Muzeum Historycznego Miasta
Krakowa, pomysłodawca i administrator profilu „Historie podkrakowskie –
gminy Czernichów i Liszki” tak relacjonuje
wycieczkę:
„Pierwszym odwiedzonym przez nas miejscem był kościół św. Trójcy. Uczestnicy wycieczki dowiedzieli się w nim, kiedy nazwa
ich miejscowości pojawiła się w źródłach
historycznych oraz do kogo należała ona
przez wieki. A warto pamiętać, że właścicielami Czernichowa były tak znane postaci historyczne jak Mikołaj Szydłowiecki
herbu Odrowąż czy król Zygmunt I Stary.
Opowiedziałem także o zasłużonych Polakach, którzy odwiedzali Czernichów, m.in.
Jan III Sobieski. Wspomniałem, jaką rolę
odegrała wieś i jej mieszkańcy podczas powstania kościuszkowskiego i tym samym
nawiązałem do patrona szkoły.
Rok 2017 ogłoszony jest rokiem rzeki Wisły, dlatego opowiedziałem uczestnikom

Zdjęcie: Sławomira Kuchcińska

6 października uczniowie
klas czwartych Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza
Kościuszki w Czernichowie
poznawali historię swojej
miejscowości.
Wycieczkę
edukacyjną prowadził przewodnik Piotr Kapusta, spotkanie odbyło się z inicjatywy Sławomiry Kuchcińskiej.
wycieczki o flisackich tradycjach naszych
okolic oraz przytoczyłem XIX-wieczną
opowieść, jak to święty Maciej uratował
tonącego flisaka Franka. Na koniec przedstawiłem tragiczną historię z 15 sierpnia
1864 r., kiedy w Czernichowie utopiło się
wielu pielgrzymów wracających z Kalwarii
Zebrzydowskiej.
Zanim opuściliśmy kościół opowiedziałem
krótko o powstańcach i żołnierzach spoczywających na czernichowskim cmentarzu
oraz o samej świątyni św. Trójcy.
Drugim punktem naszej wycieczki było
odwiedzenie popiersia Franciszka Stefczyka
znajdującego się obok kościoła. Uczniowie
przedstawili swoje skojarzenia ze Stefczykiem, a ja uzupełniłem ich wypowiedzi
przybliżając nieco biografię tego wybitnego
Polaka.
Stefczyk jest od 1974 r. patronem czernichowskiej szkoły rolniczej i to właśnie
ona stała się kolejnym celem spaceru. Jego
uczestnicy poznali nie tylko dzieje samej

placówki, ale również wybitnych profesorów i nauczycieli z nią związanych. Wspomniałem m.in. o cegiełce wawelskiej poświęconej szkole rolniczej.
Spacer zakończyliśmy pod pomnikiem
niepodległości. Opowiedziałem przy nim
o mieszkańcach gminy Czernichów walczących w latach 1914-1921 o wolność naszego kraju. Po zakończeniu wycieczki wróciliśmy do szkoły, aby powtórzyć zdobyte
w jej trakcie wiadomości.
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim,
którzy wzięli udział w naszej wędrówce po
lokalnej przeszłości w tym paniom: Sławomirze Kuchcińskiej oraz Jolancie Grząbel-Sajkowskiej, nauczycielkom ze Szkoły
Podstawowej im. gen Tadeusza Kościuszki.
Myślę, że nieraz jeszcze spotkamy się, aby
wspólnie odkrywać tajemnice historyczne
naszych terenów, zwłaszcza przy tak dużym
zainteresowaniu, jakie wykazali uczniowie”.

1 października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
z Oddziałami Integracyjnymi
w Przegini Duchownej odbył się Piknik Integracyjno-Sportowy.

P

iknik należy zaliczyć do udanych:
były
występy
przedszkolaków
i uczniów, które nagrodzono gromkimi brawami czy mecz piłki nożnej o Puchar
Dyrektora Zespołu - Rodzice Przedszkola
kontra Rodzice Szkoły... Po zaciętej walce
tatusiów w ostatecznym rozrachunku wygrała drużyna Przedszkola z wynikiem 6:5.
Gratulacje i podziękowania wszystkim tatom ze szkoły i przedszkola za zaciętą walkę
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o każdy gol do końca meczu.
Mamy miały możliwość skorzystania z porad mistrzyni makijażu i stylizacji, Izabeli
Trzaskacz. Nie zabrakło konkurencji sportowych, w których aktywnie brali udział zarówno rodzice, jak i dzieci. OSP Przeginia
Duchowna zaszczyciła uczestników swoją
obecnością i zaprezentowała swój nowy
wóz strażacki. Wiele fanek zdobył Daniel
Kowal, 4. mistrz świata w pokazie freestyle
football - triki piłkarskie, który występował
w programie „Mam talent”.
Kiermasz pysznych ciast, grill i pieczone
ziemniaki przygotowane przez rodziców,
ciocie i babcie zachwyciły wszystkich przybyłych. Serdecznie dziękujemy wszystkim
za mile spędzony czas.
Piknik prowadziła Agencja Muzyczna
White Studio Chorzów - Grupa S.C.
Organizatorzy pikniku

Zdjęcie: archiwum zespołu

Rodzinnie i sportowo w Przegini Duchownej

ZESPÓŁ
"WIERCISTÓPKI”
Dzieci w wieku 3-5 lat
ŚRODA i PIĄTEK
godz. 15:45-16:30

ZESPÓŁ
PIEŚNI I TAŃCA
"Z PRZYTUPEM!”
Dzieci od 6 lat oraz młodzież
ŚRODA i PIĄTEK
godz. 16:30-17:30 gr. młodsza
godz. 17:15-18:45 gr: starsza

NABÓR TRWA :-)
Gwarantujemy profesjonalną edukację w zakresie sztuki wokalnej
i techniki tańca pod okiem wykwalifikowanej i doświadczonej kadry.
Odkrywamy i rozwijamy talenty, pracujemy nad ładną, prostą sylwetką,
kondycją i koordynacją.
Kontakt: Katarzyna Gać
604 36 36 60

oaszlif@gmail.com

www.oaszlif.pl

https://www.facebook.com/OASzlif

Budynek szatni
LKS Piast Farmina w
Wołowicach

