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Misterium Wielkanocne
Grupy Teatralnej „Credo”
W tym numerze: Misterium w Rusocicach na otwarcie Wielkiego Tygodnia (str. 2), Zbigniew Kędzierski, przewodniczący Rady Gminy Czernichów do mieszkańców (str. 5), Kiedy nie zrobimy
zakupów w niedzielę (str. 7), Ksiądz Stefan Boroń – misjonarz urodzony w Wołowicach (str. 8 i
9), Babskie spotkania w Nowej Wsi Szlacheckiej (str. 10), Edyta i Sebastian z Rusocic Młodymi
Ambasadorami Polski (str. 11), Zimowy Turniej Piłki Nożnej Seniorów o Puchar Wójta (str. 16)

Życzenia Świąteczne
Wiosennej, a nie zimowej aury, zgody i spokoju, a nie zgiełku i zmartwień.
Wszystkiego dobrego na czas Świąt Wielkanocnych, zdrowia, uśmiechu
oraz wspaniałej atmosfery wśród najbliższych.
Radości ze Zmartwychwstania Pańskiego.
Wesołego Alleluja!

Szymon Łytek – wójt gminy Czernichów
Zbigniew M. Kędzierski – przewodniczący Rady Gminy Czernichów

Misterium Wielkanocne w Niedzielę Palmową

J

25 marca, przy Kościele Parafialnym p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Rusocicach,
grupa teatralna „Credo” wystawiła „Misterium Męki, Śmierci
i Zmartwychwstania Pańskiego”.

uż po raz szósty zostały przedstawione ostatnie dni i godziny życia Pana Jezusa jako Boga
- Człowieka na ziemi. Scenariusz oparty na
Ewangelii i literaturze pasyjnej skrócono do najważniejszych wydarzeń. Misterium rozpoczęło się
uroczystym Wjazdem Pana Jezusa do Jerozolimy,
następnie przedstawiono Ostatnią Wieczerzę, Modlitwę w Ogrojcu, Pojmanie, Sąd u Annasza, Sąd
u Kajfasza, Sąd u Piłata, Dźwiganie krzyża na Gol-

gotę, Ukrzyżowanie i Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
Wydarzenie zgromadziło liczną publiczność.
W wystawieniu Misterium wzięło udział ok. 60
aktorów - amatorów, którzy z wielkim zaangażowaniem wprowadzili widzów w czas nadchodzącego
„Wielkiego Tygodnia”. Podniosły nastrój potęgowały muzyka i efekty dźwiękowe.
Pod kierunkiem Janiny Kapusty zespół teatralny
rozpoczął działalność ponad 20 lat temu. W ostatnich miesiącach grupa wystawiła interesującą sztukę „Czarny Jim”. Możliwość realizacji teatralnej
pasji w Rusocicach dla wielu aktorów - amatorów
jest niezwykle cenna. Warto też podkreślić, że aktywność grupy wzbogaca życie kulturalne w naszej
gminie.
mk
Zdjęcia: Małgorzata Krajewska

Krótka historia pisanki
Pisanki pojawiły się na terenie Polski jeszcze
przed przyjęciem chrześcijaństwa przez Mieszka
I. Zachowały się pisanki już z IX wieku, były
to ceramiczne grzechotki wielkości kurzego jaja,
puste w środku z kamyczkiem lub kulką gliny.
Można po tym sądzić, że mogły być używane
podczas obrzędów np. Jarych godów, czyli starosłowiańskiego święta wiosny i nowego życia.
Można wysnuć taki wniosek po samej symbolice jajka, czyli nowo rozwijającego się życia.
Szklista polewa pokrywająca pisanki mogła
być szkłem bądź ołowianym szkliwem/polewką
(wypalane przy niskiej jak na szkliwo temperaturze 900 st. C), które na czerwonej glinie daje
kolor zielony. W opisie badań archeologicznych
pisanki z Krakowa pojawia się informacja o łączeniu tych dwóch technik. Pisankę najpierw
pokrywano pasami szkliwem, a następnie
w przygotowane rowki wpuszczano szklany pręt
o żółtym kolorze, w ten sposób tworząc ornament. Pisanki znaleziono nie tylko w okolicach
Krakowa, ale i w Szczecinie, Opolu, Wrocławiu
czy Kruszwicy. Pisanki-grzechotki prawdopodobnie przywędrowały do nas z Rusi Kijowskiej.
Joanna Marzęcka
(Źródło: „Informator archeologiczny badania 1968
r.”, Warszawa 1969; Cezary Busko - Omówienie wyników badań; „Twórczość ludowa Kurpiów w dziedzinie
sztuki” - Adam Chętnik; „Grzechotka gliniana” praca zaliczeniowa z archeologii 2005 - Paweł Zimny;
„Wczesnośredniowieczna gliniana pisanka-grzechotka z cmentarzyska w Dziekanowicach”, Anna i Jacek
Wrzesińscy.)
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1. Jak powszechnie wiadomo jednym
z głównych planowanych zadań inwestycyjnych gminy jest budowa nowego
kompleksu szkolnego w Czernichowie.
Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami,
zaraz po uzyskaniu pozwolenia na budowę szkoły i równolegle ze staraniami
o uzyskanie wsparcia finansowego dla tej
budowy ogłosiliśmy przetarg na to zadanie. Wynik tego przetargu nie jest zadowalający, ponieważ ofertę złożyła tylko
jedna firma, a proponowana cena to
prawie 18 mln zł, przy kosztorysie opiewającym na ok 12,5 mln zł. Wynika to
pewnie z ogólnej sytuacji na rynku usług
budowlanych. W takim przypadku wydaje się, że unieważnienie przetargu jest
jedyną sensowną opcją, a jego rychłe ponowienie pozwoli nam odpowiedzieć na
pytanie, czy zaoferowana cena jest realnie oszacowana na poziomie rynkowym.
W przypadku drugiego postępowania
chcemy ogłosić je, prócz standardowych
publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej i na
tablicy ogłoszeń, także w prasie branżowej oraz bezpośrednio zaprosić wykonawców do złożenia oferty.
Natychmiast po unieważnieniu przetargu ponowimy procedurę, niezależnie od
tego przygotowując się do nieco innego,
być może „etapowego” realizowania tego
przedsięwzięcia. Mimo perturbacji deklaruję, że rozpoczęcie budowy szkoły

„Na progu wiosny”

W

iosna nas nie rozpieszcza. Prognozy co prawda zapowiadają
wiosenne święta, ale jeszcze niedawno

Zdjęcie: Małgorzata Krajewska

Kilka słów o niektórych planach
inwestycyjnych w oświacie …

nastąpi jeszcze w tym roku.
2. Trwa także procedura przetargowa
związana z rozbudową szkoły w Rusocicach; zgodnie z przyjętymi założeniami
zakończenie zadania, a zatem otwarcie
nowej przestrzeni dla dzieci i młodzieży
ma nastąpić jeszcze w 2018 roku
3. W ostatnich dniach Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał wyboru do dofinansowania około pięćdziesięciu projektów w ramach działania
11.2 Odnowa obszarów wiejskich w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020. Projekt podstawowy dla podobszaru Kamień – wykazany

Marzanna sunęła po lodzie… Marzanna. Czy jeszcze ktoś ją pamięta? O tradycji i historii wiele piszemy w tym numerze „Orki”. Może potrzebujemy tego
w pędzącym świecie, może odwracamy
głowę od zawirowań codzienności i jej
problemów. Stojąc na progu wiosny,
mamy nadzieję, że lody naprawdę stopnieją i przyjdzie ocieplenie. Nie tylko w
pogodzie.
W trzecim numerze „Orki” w 2018 roku
proponujemy wiele ciekawych artykułów. Numer otwieramy w atmosferze
świątecznej kilkoma tekstami o tematyce wielkanocnej: relacja z Misterium
w Rusocicach, krótka historia pisanki,
wyniki konkursu „Kartki Wielkanocne
2018”. Następnie dwugłos w sprawie
sesji rady gminy, która nie odbyła się

w Gminnym Programie Rewitalizacji pod nazwą: „Rozbudowa budynku
przedszkola w Kamieniu” znalazł się na
liście projektów objętych dofinansowaniem.
W ramach tego zadania, prócz gruntownej przebudowy obiektu na cele
przedszkolne, budynek ma również zyskać nową powierzchnię użytkową na
pierwszej kondygnacji z przeznaczeniem
na salę wystawienniczą (Izba Pamięci), która będzie równocześnie siedzibą
Towarzystwa Przyjaciół Kamienia oraz
miejscem, w którym organizowane będą
wydarzenia o charakterze integracyjnym,
kulturalnym, edukacyjnym dla i na rzecz
społeczności Kamienia. Okres realizacji
tego zadania to lata 2018-2019, a szacunkowa wartość projektu wynosi 910
636,87 zł. Zgodnie z podjętą uchwałą
Zarządu Województwa Małopolskiego
dofinansowanie ma wynieść 682 977,63
zł, co stanowi 65% całkowitych kosztów
kwalifikowalnych projektu.
Należy podkreślić, iż konkurencja w ramach działania Odnowa obszarów wiejskich była bardzo duża, wpłynęło bowiem 197 wniosków o dofinansowanie,
a każdy z nich musiał zostać poprzedzony sporządzeniem Gminnego Programu
Rewitalizacji.
Szymon Łytek

w lutym i tekst Zbigniewa Kędzierskiego, przewodniczącego Rady Gminy
Czernichów skierowany do mieszkańców. Sporo historii: bardzo ciekawe
dzieje księdza Stefana Boronia – misjonarza urodzonego w Wołowicach i Eugeniusza Wędzichy, pisarza pochodzącego z Rybnej.
Zachęcam do lektury i jednocześnie
życzę zdrowych i spokojnych Świąt
Wielkanocnych, spędzonych z rodziną,
z uśmiechem na twarzy. Wszystkiego
dobrego!
Małgorzata Krajewska,
redaktor naczelna czasopisma „Orka”
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Dwugłos w sprawie sesji

Planowana na 26 lutego br. sesja Rady Gminy Czernichów nie odbyła się

W

odpowiedzi na informację, że
lutowa sesja Rady Gminy Czernichów nie odbędzie się pięciu
radnych (Jacek Podgórski, Marian Paszcza,
Bartłomiej Feluś, Agnieszka Panek, Marcin
Nowak) zwróciło się do przewodniczącego
rady Zbigniewa Kędzierskiego z wnioskiem
o zwołanie sesji nadzwyczajnej i przedstawiło
proponowany porządek obrad. Wśród tematów, które radni chcieliby omówić znalazły
się: zadania związane z poprawą zaopatrzenia
w wodę, zimowe utrzymanie dróg – efektywność realizacji zadania, harmonogram
rzeczowo – finansowy budowy kanalizacji
w Wołowicach, plan wieloletni dla nowych
nawierzchni na drogach gminnych czy temat
optymalizacji kosztów transportu realizowanego przez samochody będące własnością
gminy Czernichów (uchwałę w tej sprawie
przedstawiła Komisja Administracyjno-Statutowa).

Przewodniczący Zbigniew Kędzierski ustosunkował się do wniosku radnych. Decyzja
o niezwołaniu sesji w lutym została podtrzymana.
Przyczyny, dla których sesja nadzwyczajna nie
została zwołana na 26 lutego br.:
- wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej na
26 lutego 2018 r. (poniedziałek) wpłynął do
urzędu gminy w czwartek 22 lutego;
- wnioskodawcy nie dołączyli do wniosku
projektów uchwał ani żadnych innych materiałów dotyczących poszczególnych punktów
zaproponowanego porządku obrad;
- jedyne uzasadnienie dla obradowania w trybie nadzwyczajnym podane przez wnioskodawców to (cyt.): „Specyfika roku 2018 – rok
wyborczy powoduje konieczność szybszego
przygotowania zadań do realizacji”;
- wszystkie zaproponowane na sesję nadzwyczajną tematy były już omawiane lub są ujęte
w planach pracy właściwych komisji meryto-

rycznych rady, niektóre były także analizowane na sesjach rady;
- wnioskodawcy bez wiedzy i akceptacji Komisji Administracyjno-Statutowej – inicjatora uchwały dotyczącej kierunków działania
wójta w celu optymalizacji kosztów transportu, zaproponowali nadanie jej trybu „nadzwyczajnego”; zgodnie z wolą komisji uchwała ta
jest skierowana na najbliższą, marcową sesję.
Zgodnie z § 18 Statutu Gminy Czernichów
sesję nadzwyczajną zwołuje się w celu rozpatrzenia spraw szczególnie ważnych i niecierpiących zwłoki, do wniosku o jej zwołanie
inicjatorzy winni dołączyć porządek obrad
wraz z projektami uchwał, a sesja powinna
zostać zwołana w możliwie krótkim terminie
umożliwiającym powiadomienie radnych tak,
by odbyła się nie później niż w ciągu 7 dni od
złożenia wniosku.
Kolejną sesję zaplanowano na poniedziałek,
26 marca br.

Wręczenie nagród laureatom konkursu
„Kartki Wielkanocne – 2018”
26 marca w Urzędzie Gminy Czernichów odbyło się
uroczyste wręczenie nagród
laureatom konkursu „Kartki
Wielkanocne – 2018”.

N

a konkurs wpłynęło 253 prac
z przedszkoli i szkół podstawowych z gminy Czernichów. Najmłodszy nagrodzony uczestnik ma 3 lata,
najstarsza uczennica 13 lat.
Wójt Szymon Łytek i przewodniczący Rady
Gminy Czernichów Zbigniew Kędzierski
wręczyli laureatom pamiątkowe dyplomy,
gry edukacyjne dostosowane do wieku
dzieci oraz słodycze, odblaski i gadżety.
Komisja w składzie: Wiesław Piwowarczyk (przewodniczący), Dorota Machaczka
(członek) i Joanna Buczek (członek) nagrodziła najlepsze prace. Komisja przy ocenie brała pod uwagę napisy, życzenia pod
względem poprawności językowej, walory
estetyczne, elementy dekoracyjne i zachowanie tradycji, samodzielność, staranność
i pomysłowość.
mk
Zdjęcie: Małgorzata Krajewska
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Lista laureatów:
Dzieci w wieku przedszkolnym:
Aurelia Janik (lat 4, Niepubliczne Przedszkole „Opiekuńcze Misie” w Rybnej), Wojciech Sipowicz (lat 7, Niepubliczne Przedszkole Językowe – Akademia Małych Tygrysków), Emilia Nadzieja (lat 6, Samorządowe Przedszkole
w Czernichowie), Szymon Jeruzalski (lat 6, Zespół Szkolno
– Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini
Duchownej), Nadia Poniedziałek (lat 6, Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Szlacheckiej), Paulina Madej (lat 5, Publiczna Szkoła Podstawowa w Czułówku), Alan Suder (lat
5, Szkoła Podstawowa w Czernichowie), Klaudia Mach
(lat 4, Szkoła Podstawowa w Rybnej), Maja Petulska (lat
4,5, Szkoła Podstawowa w Rusocicach), Karol Berny (lat
4, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kłokoczynie), Dominik
Starowicz (lat 3, Szkoła Podstawowa w Kamieniu).

Uczniowie szkół podstawowych kl. I – III:
I miejsce: Kacper Kocoł, lat 8, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kłokoczynie
II miejsce: Marcelina Markowicz, lat 8, Szkoła Podstawowa w Rybnej
III miejsce: Emilia Budzyń, lat 9, Szkoła Podstawowa w
Wołowicach
Wyróżnienie: Magdalena Boroń, lat 8, Szkoła Podstawowa w Czernichowie
Uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VII:
I miejsce: Ewelina Jaskierniak, lat 11, Zespół Szkolno –
Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini
Duchownej
II miejsce: Tomasz Konik, lat 11, Publiczna Szkoła Podstawowa w Czułówku
III miejsce: Zuzanna Kędzierska, lat 13, Szkoła Podstawowa w Rybnej

Orka
Szanowni Państwo, Mieszkańcy
Gminy Czernichów

M

inęły już trzy lata obecnej kadencji Rady Gminy Czernichów, a do kolejnych wyborów pozostało już zaledwie kilka miesięcy.
Mieszkańcy zdecydowali w wyborach
powszechnych, równych, bezpośrednich
i tajnych – czyli demokratycznych, który
spośród kandydatów ma ich reprezentować
w radzie gminy. Wybraliśmy osoby zaangażowane, którym można zaufać, że uczciwie
i z pełnym zaangażowaniem będą pracować
dla dobra naszej Małej Ojczyzny. Rada,
która składa się z piętnastu członków, na
początku kadencji, dokładnie 28 listopada
2014 roku podjęła jednogłośnie decyzję
o wyborze przewodniczącego, powierzając mi prowadzenie i organizowanie pracy
Rady Gminy Czernichów przez najbliższe
cztery lata.
W tej wypowiedzi chciałbym przede
wszystkim skupić się na podsumowaniu
dotychczasowej pracy i działań podejmowanych przez radę gminy oraz planach na
przyszłość, których celem jest bez wątpienia poprawa jakości życia mieszkańców i
osób, które coraz chętniej wybierają naszą
gminę, aby tu odpocząć od zgiełku życia
wielkomiejskiego.
Od dłuższego czasu grupa ludzi próbuje
sparaliżować pracę Rady Gminy oraz Urzędu Gminy Czernichów oczerniając zarówno wójta, jak i radnych stosują metody,
które do tej pory mogliśmy zaobserwować
jedynie w tzw. wielkiej polityce. Są to osoby
bardzo aktywne, niestety w negatywnym
tego słowa znaczeniu, działające na wielu
płaszczyznach naszej gminy, manipulują-

Inwestycje:

ce zarówno faktami, jak i dokumentami,
szkalujące i podburzające, wykorzystując
do tego osoby, które są podatne na manipulacje, a same pozostają na razie w cieniu.
Jesteśmy obrażani i pomawiani zarówno w
prasie, jak i mediach społecznościowych.
Słane są doniesienia do instytucji nadzorczych.
Jednym z wielu przykładów negatywnych
działań była próba zmuszenia mnie do
zwołania na wniosek pięciorga radnych
nadzwyczajnej sesji, której tematem miałyby być sprawy „nadzwyczaj ważne” oraz
„niecierpiące zwłoki”. Wszystkie kwestie,
które zostały przedstawione w ich wniosku były już i wciąż mogą być poruszone
na każdej sesji zwołanej w trybie zwyczajnym i na posiedzeniach merytorycznych
komisji rady. Powołane organy zdecydowanie omawiały już wcześniej niejednokrotnie proponowane tematy. Po odrzuceniu
wniosku zwołania takowej sesji wylała się
na mnie ogromna fala krytyki. Z pełną odpowiedzialnością stwierdzam, że sesja nadzwyczajna była w tym momencie zupełnie
niepotrzebna, a jej zwołanie generowałoby
dodatkowe niebagatelne koszty – na same
diety dla radnych trzeba by wyasygnować
dodatkowo ponad 5,5 tysiąca złotych z budżetu gminy.
Widzicie Państwo, że dobro naszej gminy
dla niektórych osób nie ma znaczenia. Takich przykładów jest wiele i niestety obawiam się, że będzie ich przybywać, ponieważ są to mieszkańcy, którzy w najbliższych
wyborach „idą po władzę”.
Apeluję, abyście przyjmowali Państwo te
kłamliwe informacje z otwartymi umysłami oraz analizowali je obiektywnie, a nie
pod naciskiem osób czy mediów. Przecież

znacie Państwo swoich radnych jako obywateli od wielu lat bardzo mocno zaangażowanych i pracujących ciężko dla dobra
gminy Czernichów.
Piszę o tym, ponieważ większość radnych
to, w moim przekonaniu, ludzie, którzy
zdecydowanie spełnili nadzieje w nich
przez Państwa pokładane. Długo, być może
nawet zbyt długo zwlekałem z tą wypowiedzią, ale wciąż miałem nadzieję, że nastąpi
kres tego typu destrukcyjnych działań. Nie
chciałem również eskalować tego konfliktu, ale nie jesteśmy przecież anonimowi,
wręcz przeciwnie, razem tutaj żyjemy i pracujemy dla dobra nas wszystkich.
Jako przewodniczący Rady Gminy Czernichów jestem przygotowany na to, że po
publikacji tego tekstu fala krytyki uderzy
we mnie ze zdwojoną siłą, ale nie poddam
się, ponieważ otrzymuję od Państwa od
kilku kadencji mandat zaufania, a w tym
trudnym okresie także słowa wsparcia – a
to jest dla mnie najważniejsze. Osoby, którym leży na sercu przede wszystkim dobro
mieszkańców, proszę o wsparcie dla nas
wszystkich.
Wójt i Rada Gminy Czernichów podobnie jak w poprzednich latach zaplanowali
szereg inwestycji, które bez wątpienia poprawią warunki życia mieszkańców oraz
uczynią naszą gminę atrakcyjniejszą. Mam
nadzieję, że wspólnymi siłami, poprzez
współpracę, a nie awantury, będziemy mogli zrealizować zamierzone działania i planować kolejne w przyszłości, czego zarówno Państwu, jak i sobie życzę.

X W tym roku planowany jest re-

Powiatowym. Wielokrotnie poruszałyśmy
ten problem na wspólnych komisjach
z przedstawicielami ZDP, jak również zainteresowałyśmy Radne Powiatowe, które
interweniowały w tej sprawie. Wreszcie
pod koniec ubiegłego roku ZDP przekazał
zadanie remontu drogi wraz z odwodnieniem gminie, dlatego mamy nadzieję, że
wreszcie sprawa modernizacji drogi ruszy
do przodu.

mont ulicy Dworskiej.

Zdjęcie: archiwum prywatne

Wójt Szymon Łytek: modernizacja ul.
Dworskiej będzie wykonana w tym roku
zgodnie z planem i informacją przedstawioną na styczniowej sesji (przez gminę,
choć droga jest powiatowa); aktualnie dopinana jest umowa z powiatem o przejęciu
zadania, odbywają się kontakty robocze.
Radna Katarzyna Zabagło: Ulica Dworska powinna być wizytówką Czernichowa, gdyż jest to główna droga prowadząca
m.in. do najstarszej szkoły rolniczej w Polsce. Niestety jest w fatalnym stanie, zarówno nawierzchnia, jak i chodniki. Ponieważ
jest to droga powiatowa wielokrotnie jako
radne Czernichowa interweniowałyśmy w
tej sprawie u władz powiatu. Napisałyśmy
pismo do Zarządu Dróg Powiatowych, osobiście byłyśmy w tej sprawie w Starostwie

Zbigniew Kędzierski
Przewodniczący Rady Gminy Czernichów

X Trwa przebudowa odcinka drogi
gminnej w Dąbrowie Szlacheckiej.

X Ogłoszony jest przetarg na „Rozbudowę, przebudowę i nadbudowę szkoły
w Rusocicach etap II”.

marzec 2018
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Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie:
O co chodzi z tą „koordynacją”?

Twoje wnioski o świadczenia rodzinne (w tym 500 +) , jeśli wraz
z dziećmi przebywasz na terenie Polski, a drugi z rodziców/opiekun faktyczny/opiekun prawny
dziecka:
• przebywa (ale nie jest to pobyt o charakterze turystycznym, naukowym, leczniczym)
lub
• pracuje w jednym z wymienionych krajów: Austrii, Belgii,
Bułgarii, Chorwacji, Cyprze, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwie, Luksemburgu,
Łotwie, Malcie, Niemczech, Holandii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgrzech, Włoszech, Wielkiej Brytanii,
Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii prawdopodobnie podlegają koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i rozpatruje je Wojewoda Małopolski.
Uwaga - pracownicy „oddelegowani” - zdarza się, że członek rodziny zatrudniony
w polskiej firmie jest czasowo oddelegowany przez pracodawcę
do wykonywania pracy na terytorium ww. krajów - wnioski tych
rodzin, także podlegają koordynacji!

Pamiętaj:

Aktywność zawodowa (traktowana jak praca) to:
• praca najemna
• samozatrudnienie/działalność gospodarcza
• podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu: macierzyń-

stwa, choroby, opieki nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego, pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla
opiekuna, ubezpieczenie w KRUS
• pobieranie zasiłku dla bezrobotnych.

Ważne!

Każdą zmianę w aktywności zawodowej Twojej bądź członka
Twojej rodzinny:
• powrót do kraju
• zmianę pracodawcy
• zakończenie lub podjęcie nowego zatrudnienia
• zmiana kraju pobytu lub pracy
• nabycie lub utrata prawa do świadczenia dla bezrobotnych należy NIEZWŁOCZNIE zgłosić i udokumentować w gminie!
Przyśpieszy to postepowanie i pozwoli uniknąć ewentualnych
nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Pamiętaj!

W Polsce obowiązują okresy zasiłkowe trwające:
• od 1 listopada do 31 października kolejnego roku oraz
• od 1 października do 30 września kolejnego roku (w przypadku
500+)
Nie zapomnij o złożeniu wniosku na kolejny okres zasiłkowy,
we właściwym UM, MOPS, GOPS, OPS ze względu na miejsce
zamieszkania!
Więcej informacji uzyskasz na stronie internetowej www.mpips.
gov.pl/koordynacja-systemow-zabezpieczenia–spolecznego.

Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci
w ciężkim stanie klinicznym
Program Pomocy Dzieciom jest
skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi,
które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym.

S

ą to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora
tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych
i pielęgnacyjnych.
Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy
sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania
wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.
Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozo-
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stają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz
pomocy stypendialnej, aby zebrane środki
rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały
przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się
o przyznanie świadczenia składają drogą
elektroniczną wniosek, do którego nie są
załączane żadne dokumenty. Dopiero po
analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do
programu, które kompletują potrzebną
dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.
Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono
przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga
żadnego rozliczania i dokumentowania
wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych
w ten sposób środków decyduje rodzina.
Wnioski przyjmujemy do dnia 5 kwietnia

2018 roku.
Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl
Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES, Organizacja Katolicka, Organizacja Pożytku Publicznego 1%
KRS: 00000 14574
Katowice, ul. Kościuszki 46,
tel. 32 205 38 80
e-mail: spes@spes.org.pl

Jeśli Twoje dziecko znajduje się
w ciężkim stanie klinicznym,
wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych,
nie ukończyło 25. roku życia,
a Twoja rodzina znajduje się
w trudnej sytuacji finansowej,
jesteś potencjalnym adresatem
naszego stypendium.

Orka
Kiedy nie zrobimy zakupów w niedzielę
Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu - Lipiec: 08.07, 15.07, 22.07
w niedziele, w 2018 roku zakaz handlu nie
- Sierpień: 12.08, 19.08
obowiązuje w pierwszą i ostatnią niedzielę
każdego miesiąca kalendarzowego.
- Wrzesień: 09.09, 16.09, 23.09

25 grudnia).

Sklepy otwarte we wszystkie niedziele

W niedziele mogą być otwarte m.in. sklepy
prowadzone przez przedsiębiorców „we właW 2018 roku sklepy będą nieczynne w nastę- - Październik: 14.10, 21.10
snym imieniu i na własny rachunek”, czyli
pujące niedziele:
- Listopad: 11.11 (Święto Niepodległości), takie, gdzie sprzedaje właściciel.
- Kwiecień: 01.04 (Wielkanoc), 08.04, 18.11
Handel m.in. w kwiaciarniach, piekarniach,
15.04, 22.04
- Grudzień: 09.12
cukierniach, sklepach z prasą będzie dozwo- Maj: 13.05, 20.05 (Zielone Świątki)
lony, gdy działalność tych miejsc będzie polePoza tym sklepy będą nieczynne tak jak dogać na sprzedaży odpowiednio kwiatów, wy- Czerwiec: 10.06, 17.06
tychczas w wybrane dni świąteczne w tygorobów piekarniczych, cukierniczych, prasy.
dniu, wolne od pracy (jak np. 1 listopada czy

Urząd Gminy Czernichów informuje, że w dniach od 29 marca 2018 r. do 09 maja 2018 r.
zostanie przeprowadzona akcja obioru odpadów nietypowych
Termin

Lp.

1

Lp.
Zagacie

Miejscowość

29.03

11

Rusocice II (rejon odbierany w I czwartek)

Miejscowość

17.04

Termin

2

Kłokoczyn

30.03

12

Kamień I (rejon odbierany w I wtorek)

19.04

3

Czułówek

03.04

13

Kamień II (rejon odbierany w III poniedziałek)

20.04

4

Dąbrowa Szlachecka

04.04

14

Czernichów I (rejon odbierany w II poniedziałek)

23.04

5

Nowa Wieś Szlachecka

05.04

15

Czernichów II (rejon odbierany w II wtorek)

24.04

6

Wołowice I (rejon odbierany w IV wtorek)

10.04

16

Czernichów III (rejon odbierany w II środę)

26.04

7

Wołowice II (rejon odbierany w III wtorek)

11.04

17

Przeginia Narodowa

27.04

8

Przeginia Duchowna (rejon odbierany w IV środę)

12.04

18

Rybna I (rejon odbierany w III środę)

07.05

9

Przeginia Duchowna (rejon odbierany w IV poniedziałek)

13.04

19

Rybna II (rejon odbierany w III czwartek)

08.05

10

Rusocice I (rejon odbierany w I środę)

16.04

20

Rybna III (rejon odbierany w III piątek)

09.05

Odpady nietypowe, tj. stare meble, sprzęt AGD i RTV oraz opony samochodowe w ilości nieprzemysłowej (max. 4 szt.+1) należy
wystawić przed posesją w miejscu dostępnym, z możliwością podjazdu samochodu specjalistycznego, nie później niż do godziny 6:30
rano w dniu zbiórki.
Stara stolarka okienna (łącznie ze szkłem) będzie odbierana po

wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikami urzędu (tel. kontaktowy: 12 270 21 04, wew. 120).
Odpady pochodzące z działalności gospodarczej i z posesji, których
właściciele nie opłacają na bieżąco opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie będą odbierane!

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa
Rok 2017 był czasem wytężonej pracy: za
nami zmiany procedur, przeprowadzenie
pięciu naborów, organizacja szkoleń i spotkań informacyjnych w gminach należących
do LGD Blisko Krakowa, a także inicjatywy
podjęte w ramach koordynacji współpracy
międzygminnej. Na przykład organizacja
forów tematycznych służących wymianie
doświadczeń między pracownikami gminnymi czy dwóch dużych imprez: wakacyjnej
zabawy Odkrywaj Skarby Blisko Krakowa
2017 oraz 3. Rekreacyjnego Rajdu Blisko
Krakowa.
Realizowane w ramach PROW 2014-2020
działania zaczęły przynosić widoczne efekty. Beneficjenci, którzy złożyli wnioski
w naborach organizowanych na początku

2017 roku sukcesywnie podpisują umowy
o przyznanie pomocy i rozpoczynają realizację swoich projektów. Dotyczy to nie tylko przedsiębiorców, ale również organizacji
pozarządowych zaangażowanych w rozwój
infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej.
Wkrótce korzystać będzie można z pierwszych efektów zrealizowanych już projektów.
Wsparcie przedsiębiorczości obejmowało
także nabór kierowany do osób chcących
podjąć działalność gospodarczą. Docelowo, realizując lokalną strategię rozwoju na
obszarze Blisko Krakowa, planowane jest
utworzenie aż 18 nowych firm. Wnioski,
które złożono w trakcie naboru, zostały zweryfikowane przez Radę LGD i przekazane
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Małopolskiego, gdzie trwa kolejny etap ich
oceny. Wybrani Wnioskodawcy będą mogli
rozpocząć realizację swoich projektów po
podpisaniu umów o przyznanie pomocy.
W 2018 roku stowarzyszenie Blisko Krakowa planuje przeprowadzenie kolejnych
naborów. Najbliższymi z nich będą nabory
wniosków z zakresu rozwoju infrastruktury
kulturalnej i rekreacyjnej oraz na projekty
wspierające rozwój infrastruktury drogowej.
Nabory te przeznaczone będą dla instytucji
i organizacji pozarządowych, aktywnie działających na rzecz kultury fizycznej i sportu
oraz pielęgnowania lokalnych tradycji i historii. Mając w pamięci wysoką efektywność
podobnych projektów we wcześniejszym
okresie programowania, jesteśmy przekonani, że i tym razem ich realizacja będzie
doskonałą inwestycją w kapitał społeczny
obszaru Blisko Krakowa.
Aleksandra Trela, LGD Blisko Krakowa

marzec 2018
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Nasz misjonarz w Afryce - ks. Stefan Boroń SDS
(19 IV 1934 – 2 VIII 2003)

U

rodził się 19 kwietnia 1934 roku
i na chrzcie św. otrzymał imię Juliusz. Ukończył salwatoriańskie
10-klasowe gimnazjum w miejscowości
Bagno. Swoje powołanie odnalazł, gdy
Kościół katolicki przeżywał największe
prześladowanie pod rządami komunistów. Zaraz po gimnazjum, jako młody
chłopak wstąpił do Zgromadzenia Księży
Salwatorianów i zamieszkał w ich domu
i seminarium w Mikołowie, gdzie w 1952
roku zdał maturę wewnętrzną (zakonną,
więc nieuznawaną przez PRL). Dosłownie
w trzy dni po maturze był świadkiem, jak
UB otoczyło budynek Księży Salwatorianów, zarekwirowało i przerobiło go na szpital, a dawni mieszkańcy zostali stłoczeni
w jednym pomieszczeniu. Jak wspomniał
w wywiadzie przeprowadzonym przez red.
Bogdana Prajsa dla „Dziennika Zachodniego”, dwaj jego koledzy trafili do więzienia,
gdy kilka dni później poszli zbierać śliwki
z własnego ogrodu. Tak wówczas władza
ludowa prześladowała księży i pilnowała,
by ich upokorzyć za byle co. W krótkim
czasie trzeba było ewakuować seminarzystów. Przeniesiono ich do Krakowa. Tu studiowali filozofię i teologię.
Moja mama wspominała, że w zimie co
niedzielę, gdy tylko był śnieg, maszerowali
pod Kopiec Kościuszki i zziajani, wracali
całą gromadą przez nasz dom na rogu Mlaskotów i Senatorskiej. Wpadali jak burza
i po chwili weranda była pełna nart, a garnek po bigosie błyskawicznie robił się pusty.
Po tzw. odwilży gomułkowskiej w 1956
roku pozwolono księżom uczyć w szkołach.
Warunkiem była jednak matura w szkole
państwowej. Ks. Stefan i ponad dwustu
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jego kolegów kleryków zgłosiło się na maturę i pięknie zdali, ale właśnie wtedy cofnięto pozwolenie nauczania przez księży w
szkołach. Ks. Stefan został wyświęcony na
księdza w czerwcu 1958 roku - paradoksalnie – pomiędzy egzaminami maturalnymi
(pisemnym i ustnym).
W 1961 roku rozpoczął studia na wydziale Biologii UJ. Na wyjazdy badawcze miał
plecak zawsze wypchany bardziej niż jego
koledzy, bo był tam habit, szaty liturgiczne
i paramenty (przedmioty sakralne – przyp.
red.) konieczne do odprawiania mszy św.
w plenerze. Ciężaru dodawał szczególnie
kamień z relikwiami, aby ołtarz polowy
mógł stanąć w dowolnym miejscu.
W 1966 roku powrócił do miejscowości
Bagno, gdzie od jego czasów zdążyło powstać Wyższe Seminarium Księży Salwatorianów. Został nauczycielem. W 1970
roku został skierowany jako wikariusz do
Rościsławic koło Wrocławia.
Dowiedziawszy się, że w Zairze (dawnym
Kongo Belgijskim) misjonarze potrzebują
wykładowców do szkoły średniej, zdecydował się tam pojechać bez dłuższego zastanawiania.
Trafił do szkoły w Sandoa. Pierwszą lekcję
odbył 12 września 1973 roku. Po dwóch
latach szkoła została zlikwidowana przez
prezydenta Mobutu, a ks. Stefan podjął
pracę na uniwersytecie w Lubumbaszi, na
wydziale weterynarii. Jako naukowiec wyspecjalizował się jednak w antropologii.
Dokonał pomiarów dorastających dzieci,
porównując dzieci głodne z buszu i dobrze odżywione z prowincji Shaba (nazwa
pochodzi od bogatych w tym miejscu złóż

miedzi). Pomiarów dokonał na wielkiej
próbie ok. 1000 dzieci, a chętnych nie brakowało, bo rozdawał przy tym słodycze.
Pracę doktorską (pod kierunkiem prof.
Pawła Sikory) obronił w gmachu UJ przy
ul. Karasia w Krakowie, 24 listopada 1983
roku. Obiad miał miejsce u Księży Salwatorianów na Zakrzówku, a w pięknej przemowie gratulacje składał późniejszy rektor
UJ, prof. Aleksander Koj.
Godząc pracę na uniwersytecie z pracą misjonarską pokonywał setki kilometrów, by
dotrzeć do odległych kościołów. Początkowo jeździł na motorze, a potem jeepem.
Czasem bywał tak zmęczony, że zasypiał
nad kierownicą. Brak księży i punktów
modlitewnych skłoniły go do budowy
kaplic i kościołów. Finansował je w większości z własnych środków pozyskiwanych
z trudem w Europie. Jeździł po parafiach,
wygłaszał kazania i prelekcje i przy tym
kwestował. Podczas jednego z pobytów
w Krakowie powiedział mi, że zbudował
już 17 – jak to żartem nazywał - katedr, ale
planował następne.
Jana Pawła II znał jeszcze z Krakowa i opowiadał o nim Zairczykom. Pamiętam, jak
pewnego razu, będąc u nas w domu, powiedział, że Ojciec Święty zaskarbił sobie
wielką miłość Zairczyków, biorąc jednego
z tamtejszych księży na swojego sekretarza.
Monsignore Kabongo przyjechał także do
Polski i uczestniczył nawet w podejmowaniu Lajkonika na dziedzińcu klasztoru norbertańskiego. Prezydent Mobutu wyraził
się, że Jan Paweł II tą nominacją uczynił dla
Afryki więcej niż wszyscy jego poprzednicy.
ciąg dalszy na str. 9
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mi. Znajdywał np. jadowite węże w swoim
pokoju.
Zginął tragicznie 2 sierpnia 2003 roku
w wypadku samochodowym. Istnieje teoria, że dostawszy zawału serca nie zapanował nad kierownicą i się rozbił.
Jego pogrzeb zgromadził tłumy na długich
modlitwach, a przy trumnie leżała symbolicznie jego poziomnica, której tak wiele
używał przy budowie świątyń.
Piotr Boroń
Zdjęcia: archiwum prywatne

ciąg dalszy ze str. 8

Ksiądz Kabongo wrócił z Watykanu do
Afryki jako biskup.
Ks. Stefan bardzo troszczył się o przygotowanie dzieci i młodzieży do sakramentów
świętych. Będąc w Polsce zbierał sukienki
komunijne i przez Belgię zawoził do Afryki. Każda podróż do Polski księdza Stefana
była nie tylko spotkaniem z ojczyzną, ale
i ciężką pracą zbierania środków potrzebnych do pracy w Afryce. Jego bagaż – doważony do maksimum dozwolonej wagi
lotniczej był pełen ubrań, lekarstw, materiałów do nauki.
Jako rolnik z zamiłowania uczył mieszkańców Zairu uprawy różnych roślin. Niektóre

nasiona przewoził z Polski.
Ludzie byli mu wdzięczni za to, jakim był,
ale od nieznajomych bandytów, jakich nie
brakowało w Zairze mógł się spodziewać
nawet napaści. Kilku doświadczył, ale na
szczęście przeżył.
Pewnego razu pomoc przyszła dosłownie
w ostatniej chwili, gdy napastnicy już kończyli wybijać dziurę w murze, nie mogąc
sforsować drzwi. Innym razem został zatrzymany przez bandytów, gdy jechał samochodem. Wycelowali w niego karabin
i kazali wysiadać i oddać kluczyki. Zobaczywszy, że ma zegarek, także go zabrali.
Ocalił życie.

Ma swój grób w Afryce, którą ukochał i dla której poświęcił
najlepsze swoje zalety. Pragniemy
jednak, aby pamięć o nim trwała
wśród swoich. Dlatego 3 maja br.,
w święto patronalne Parafii Matki
Boskiej Królowej Polski, zostanie
odsłonięta tablica na kościele w
Dąbrowie Szlacheckiej. Zapraszamy mieszkańców i gości.

Miał dziwne przygody z dzikimi zwierzęta-

Historie podkrakowskie z gminy Czernichów

Zdjęcie: J. P. Trzaska

Wizyta u Eugeniusza Wędzichy

24 lutego odwiedziłem w Warszawie pochodzącego z Rybnej Eugeniusza Wędzichę
(ur. 1929). Nasze spotkanie trwało kilka

godzin, a w jego trakcie nagrałem wywiad
z panem Wędzichą. Rozmawialiśmy o realiach życia w Rybnej w latach 30. XX w.,
w czasach okupacji niemieckiej oraz pierwszych latach powojennych. Pan Eugeniusz
opowiadał, jak wyglądała nauka szkolna
przed wybuchem II wojny światowej oraz
w jakich okolicznościach dowiedział się
o początku tego konfliktu zbrojnego. Dłuższą chwilę poświęcił na opowieść o akcji
partyzanckiej na mleczarnię w Rybnej 30
czerwca 1943 r., której efektem były pacyfikacje Kaszowa, Liszek i Piekar w pierwszych dniach lipca 1943 r. Wspominał
o strachu o swoje życie 1 lipca 1943 r. Tego
dnia znalazł się w grupie mieszkańców
Rybnej, którym groziła śmierć w ramach
odwetu Niemców za napad na mleczarnię.
Wywiad zakończył się rozmową o latach
1945-1949: o referendum w 1946 r., wyborach w 1947 r., nauce w szkole w Czer-

nichowie i o opuszczeniu Rybnej.
Eugeniusz Wędzicha jest autorem kilku
książek. Napisał „Wspomnienia”, w których przedstawia swoje dzieciństwo i młodość w Rybnej, powieść „Spadochroniarka”
opowiadającą m.in. o rybnieńskiej radiostacji pod koniec II wojny światowej oraz
„Zemstę Pasztuna” i „Żądzę zemsty”.
Składam serdeczne podziękowania pani
Kazimierze Ciepacz oraz panom Sebastianowi Pieniążkowi i radnemu Józefowi Suchanikowi za pomoc w przygotowaniu się
do wywiadu. Dzięki tym osobom mogłem
zapoznać się z pracami pana Wędzichy oraz
skontaktować się z nim.
Piotr Kapusta, starszy asystent muzealny w nowohuckim oddziale Muzeum Historycznego Miasta
Krakowa
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Zdjęcie: Joanna Buczek

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie
uroczyście wręczone

22 lutego, po raz kolejny w gościnnych
progach Sali Weselnej „Krzemieniec”
w Wołowicach, odbyło się spotkanie z okazji odznaczenia medalami za długoletnie
pożycie małżeńskie sześciu par małżeńskich
zamieszkałych w naszej gminie, które zawarły związek małżeński w 1967 roku lub
wcześniej, wytrwały w tym związku do
dziś i obecnie obchodzą (lub obchodziły
niedawno) okrągłą pięćdziesiątą rocznicę
ślubu.
Głównymi bohaterami tej uroczystości
byli: Zofia i Zygmunt Felusiowie (50 lat

małżeństwa), Joanna i Jan Malikowie (50
lat), Julia i Stefan Tekieli (52 lata) z Rybnej
oraz Maria i Władysław Boroniowie (50
lat), Władysława i Romuald Kapustowie
(51 lat), Zofia i Ryszard Lachowie (50 lat)
z Wołowic.
Dwie najmłodsze Jubilatki miały w dniu
ślubu po 19 lat, najstarszy z Jubilatów
w dniu uroczystości miał 84 lata.
Władze gminy reprezentowali przewodniczący Rady Gminy Czernichów Zbigniew
Maciej Kędzierski, wójt Szymon Łytek
i radny Robert Jaros, a nad przebiegiem

uroczystości czuwała Zofia Knapik kierująca Urzędem Stanu Cywilnego w Czernichowie. Medale w imieniu Prezydenta
RP wręczył Jubilatom wójt Szymon Łytek.
Małżonkowie otrzymali także listy gratulacyjne i zostali obdarowani upominkami
oraz bukietami kwiatów. Potem przyszedł
czas na toast za zdrowie Jubilatów, życzenia spełnienia marzeń i – jakżeby inaczej
– Marsz Weselny Feliksa Mendelsona.
Wspomnienia i rozmowy przy dźwiękach
muzyki i smakowicie zastawionym stole
ciągnęły się długo… Na zakończenie uroczystości jej uczestnicy uwiecznieni zostali
na wspólnej pamiątkowej fotografii.
Trzem osobom stan zdrowia nie pozwolił
na udział w spotkaniu; medale, listy gratulacyjne, kwiaty i upominki wręczono im
w domu.
Małżonkowie, którzy zawarli związek
małżeński w 1968 r. lub wcześniej i
mieszkają w gminie Czernichów mogą
zgłaszać wnioski o nadanie medali za
długoletnie pożycie małżeńskie w USC
w Czernichowie, ul. Gminna 1, tel.: 12
270 21 04 wew. 131.

Babskie spotkania w Nowej Wsi Szlacheckiej

9 marca w remizie OSP w Nowej Wsi Szlacheckiej odbyło się całkowicie darmowe
spotkanie z brafitterką panią Anastazją Jończy. Wśród zaproszonych gości znalazły się
m.in. radna Rady Powiatu Krakowskiego,
pani Zofia Pyla, inspektor Urzędu Gminy
w Czernichowie, pani Dorota Machaczka
oraz redaktor naczelna „Orki”, pani Małgorzata Krajewska. Ponadto przybyłym
paniom niespodziankę w postaci życzeń z
okazji minionego Dnia Kobiet sprawił wójt
gminy Czernichów, pan Szymon Łytek.
W pierwszej części eventu panie wysłuchały prelekcji na temat brafittingu. Brafitterka opowiedziała, w jaki sposób dbać
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o piękno i zdrowie piersi. Zademonstrowała jak odpowiednio do sylwetki dobierać biustonosz i układać w nim piersi. Nie
zabrakło również tematu dbania o sam
biustonosz i informacji dotyczących profilaktyki raka piersi. Następnym punktem
była możliwość indywidulanej konsultacji
w postaci darmowego zmierzenia i profesjonalnego doboru biustonosza przez brafitterkę. Na koniec każda z pań otrzymała
prezent w postaci gadżetów ufundowanych
przez zaprzyjaźnionego i życzliwego naszej
miejscowości wicemarszałka Województwa
Małopolskiego, pana Wojciecha Kozaka,
kosmetyków oraz kwiatów przygotowanych specjalnie na tę okazję przez panią
Krysię z Liszek. A dwie spośród wszystkich
uczestniczek wygrały voucher na zakup
bielizny marki Panache, przygotowany
przez panią brafitterkę. Babski wieczór był
również możliwością spotkania, rozmów
i żartów przy kawie i ciasteczku.
Z przymrużeniem oka trzeba powiedzieć,
iż początek roku 2018 w Nowej Wsi Szlacheckiej należy zdecydowanie do kobiet!
Oprócz prelekcji, która stanowiła swego
rodzaju przedłużenie Dnia Kobiet, od

stycznia panie spotykają się w remizie na
zumbie i aerobiku z inicjatywy Marzenki
Zalarskiej, a podczas babskiego wieczoru
uczestniczki proponowały, by zorganizować kurs gotowania czy wizażu. Ponadto
już od jakiegoś czasu członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Szlacheckiej zbierają się, by wspólnie uczcić 8 marca. Taka zmiana mentalności, aktywność
i otwartość cieszy i jest swego rodzaju bodźcem do podejmowania trudu organizacji
przedsięwzięć kulturowych w Nowej Wsi
Szlacheckiej.
Podziękowania za pomoc w organizacji
otrzymują: wicemarszałek Województwa
Małopolskiego, pan Wojciech Kozak,
Etincelle Profesjonalna Usługa Brafittingu, pani Anastazja Jończy, Cukiernia Róża
z Czernichowa, U Mądrego Produkcja Wędlin Regionalnych, pani Krystyna Sowińska z Liszek – Kwiaciarnia U Krysi, pani
Krystyna Marzec z Kaszowa – Pracownia
Piekarniczo – Cukiernicza Rogal, pani
Renata Żak, pani Danuta Kuternak, pan
Dariusz Wroński oraz OSP z Nowej Wsi
Szlacheckiej.
Joanna Wrońska, organizator

Orka

Edyta i Sebastian z Rusocic
Młodymi Ambasadorami Polski

Ona studiuje pielęgniarstwo,
on politologię. Ona kocha podróże, on muzykę sakralną,
oboje kochają swoją Małą Ojczyznę - Rusocice. Tak pięknie
je przedstawili w pracach konkursowych, że zostali Młodymi
Ambasadorami Polski i popłyną w Rejs Niepodległości.

W drodze konkursu dostaliście się na Rejs
Niepodległości. Rejs trwa od maja 2018
roku do marca 2019, to podróż dookoła
świata. Co możemy dodać jeszcze z ciekawostek lub najważniejszych faktów?

Każdy uczestnik wybiera na jakim etapie
chciałby popłynąć, pierwszeństwo mają
osoby, które otrzymały najwięcej punktów w teście wiedzy (II etap konkursu)
i zebrały jak najwięcej głosów pod swoimi
zdjęciami (I etap konkursu). Podczas części
etapów Dar Młodzieży zawija do portów
pośrednich m.in. Mauritius, Hong Kong,
Los Angeles, gdzie laureaci konkursu będący Młodymi Ambasadorami Polski będą
promować nasz kraj i jego historię poprzez
różne wydarzenia, prezentacje i spotkania
z okolicznymi mieszkańcami. Ponadto każdy uczestnik, niezależnie od etapu, który
wybierze, ma możliwość wzięcia udziału
w Światowych Dniach Młodzieży w Panamie w 2019 roku.
Skąd dowiedzieliście się o tej inicjatywie
i jak przebiegał konkurs?

O inicjatywie dowiedzieliśmy się przypadkiem. Pewnego wieczoru przeglądając
portale internetowe natknęliśmy się na
informacje o organizowanym konkursie,
w którym nagrodą był udział w Rejsie
Niepodległości. Na początku podchodziliśmy do tego pomysłu z rezerwą, postanowiliśmy jednak wziąć w nim udział. Nie
spodziewaliśmy się zwycięstwa, ale uznaliśmy, że warto spróbować, wszak w razie
niepowodzenia niczego nie tracimy. Praca konkursowa miała przedstawiać naszą
Małą Ojczyznę, czyli Rusocice. Do wyboru
było zdjęcie bądź krótki 2-minutowy film.
Oboje wybraliśmy zdjęcia. Praca Edyty
przedstawia Krzyż na Czubatce i panoramę
Rusocic, praca Sebastiana ukazuje kapliczkę św. Izydora wśród pól.
Dlaczego chcecie wziąć udział w tej wyprawie?

Przede wszystkim chcemy przeżyć nieza-

pomnianą przygodę. Perspektywa kilku
tygodni na statku na otwartym ocenie robi
wrażenie. Bardzo cieszymy się, że przy okazji rejsu będziemy mogli zobaczyć czasem
egzotyczne zakątki świata, do których może
już nigdy nie będziemy mogli się wybrać.
Nie ukrywamy, że naszym głównym celem
jest udział w ŚDM w Panamie, a właśnie
ta inicjatywa otwiera nam do tego drogę;
będziemy mogli na nowo poczuć ducha
ŚDM, który tak nas urzekł w 2016 roku
w Krakowie, ponownie zobaczyć papieża
Franciszka i spotkać się z naszymi przyjaciółmi z Panamy, których gościliśmy przed
dwoma laty. Byliśmy wolontariuszami
ŚDM w naszej parafii, gościliśmy pielgrzymów z Panamy, Peru, Hondurasu i USA.

trudniejszy okres, kiedy zmęczenie będzie
dawało się we znaki, ale liczymy na to, że
wrażenia, których doświadczymy skutecznie pozwolą zapomnieć nam o tym, jak
daleko jesteśmy od domu i sprawią, że ani
się nie obejrzymy, a już będziemy wracać.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Małgorzata Krajewska

A jak trzeba przygotować się do takiego
rejsu?

Aby wziąć udział w rejsie każdy uczestnik
musi posiadać Międzynarodowe Morskie
Świadectwo Zdrowia oraz zaliczyć 8-dniowe szkolenie w Gdyni kończące się egzaminem w zakresie indywidualnych technik
ratunkowych, ochrony przeciwpożarowej,
elementarnych zasad udzielania pierwszej
pomocy medycznej, bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej oraz
problematyki ochrony na statku.
Czym zajmujecie się na co dzień? Szkoła?
Studia? Ile macie lat?

Edyta: Mam 22 lata, obecnie studiuję Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim
Collegium Medicum. Aktywnie działam w
życiu mojej uczelni, jestem członkiem Samorządu Studentów oraz współzałożycielem Studenckich Towarzystw Naukowych.
Sebastian: Mam 19 lat, studiuję Politologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na co
dzień realizuję swoją pasję – gram na organach w kościele w Rusocicach.
Jakie macie hobby?

Edyta: Moją największą pasją są podróże,
szczególnie te zagraniczne, zatem udział
w rejsie pozwoli mi na spełnienie kilku moich marzeń.
Sebastian: Moją największą pasją jest muzyka sakralna, gra na organach. Interesuję
się polityką i mediami.
Czy będzie trudno tyle miesięcy poza domem? Jak myślicie?

Oboje chcielibyśmy popłynąć na odcinku z
Singapuru do Osaki, ze względu na studia.
Odcinek trwa ok. 5 tygodni, a więc nie jest
to bardzo długi czas. Z pewnością przyjdzie

Na pierwszym planie Sebastian, obok Edyta. Zdjęcie: archiwum prywatne.
Cały rejs jest podzielony na 8 etapów (punktów
podmian):
1. Gdynia – Bremenhaven 20.05 – 27.05.2018
2. Bremenhaven – Bordeaux 27.05 – 05.06.2018
3. Bordeaux – Lizbona 05.06 – 12.06.2018
4. Lizbona – Kapsztad 14.06 – 28.07.2018
5. Kapsztad – Singapur 30.07 – 23.09.2018
6. Singapur – Osaka 24.09 – 28.10.2018
7. Osaka – Panama 30.10.2018 – 22.01.2019
8. Panama – Gdynia 27.01 – 28.03.2019
Rejs Niepodległości dookoła świata odbędzie się na
pokładzie Daru Młodzieży. Weźmie w nim udział
polska młodzież, m. in. wyłoniona w konkursie
oraz przedstawiciele młodzieży z wybranych krajów
świata, do których portów zawinie polski żaglowiec.
Rejs pod banderą biało-czerwoną uświetni 100.
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, a
jego celem będzie upowszechnienie na świecie wiedzy o naszym kraju i jego roli na mapie świata. Rejs
to także kontynuacja i twórcze rozwinięcie idei Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Symbolicznie
wydarzenie zostanie zainaugurowane 3 maja 2018
roku w Krakowie - dawnej stolicy Polski i zarazem
w mieście - gospodarzu ostatnich Światowych Dni
Młodzieży. W styczniu 2019 roku żaglowiec przybije
do Panamy, gdzie pod polską banderą nastąpi uroczyste przekazanie Iskry Bożego Miłosierdzia gospodarzom 34. ŚDM. (Źródło: Materiały prasowe Rejsu
Niepodległości)
Organizatorzy: Ministerstwo Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej oraz Akademia Morska w
Gdyni. Patronat Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.
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W naszych szkołach

X „Biała szkoła” w Krościenku
nad Dunajcem

Od 29 stycznia do 3 lutego uczniowie
Szkoły Podstawowej w Kamieniu przebywali na tzw. „Białej szkole”. Do Krościenka
nad Dunajcem wyjechało 22 uczniów i 3
opiekunów: dyrektor Renata Bylica i nauczyciele Wiesław Pastuła i Tomasz Celej.
Wszyscy zamieszkali w ośrodku wypoczynkowym „Willa Alexia”, z którego roztaczał
się piękny widok na panoramę Krościenka.
Program „Białej szkoły” przewidywał codziennie cztery godziny jazdy na nartach
pod okiem świetnego instruktora i ratownika górskiego, pani Eli. Popołudnia uczniowie spędzali na hali sportowej w Krościenku grając w ulubione gry zespołowe. Często
spacerowali po okolicy podziwiając uroki
Pienin. Uczestnicy zwiedzili także muzeum
Pienińskiego Parku Narodowego, palili
ognisko i piekli kiełbaski. Podczas wyjazdu
dzieci miały okazję nauczyć się jeździć na
nartach i snowboardzie, doskonalić swoje
umiejętności oraz wzbogacić wiedzę na temat Pienin. Przede wszystkim jednak dobrze się bawiły i integrowały w grupie.

X „Solidarność. Podaj dalej!”

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie jest
jedną z jedenastu szkół w Polsce biorących
udział w programie „Solidarność. Podaj dalej!”, szkół - pionierów, ponieważ w Polsce
program jest realizowany po raz pierwszy.
15 i 16 lutego odbyło się szkolenie dla pedagogów mających przeprowadzić zajęcia
dla uczniów swojej szkoły. W szkoleniu
tym uczestniczyły nauczycielki ZSRCKU
– Barbara Kajda i Agnieszka Kołodziej.
Udział w tych dwudniowych warsztatach
w Warszawie był kolejnym, po webinarium
(rodzaj internetowego seminarium - przyp.
red.) Agaty Łuczyńskiej (prezes Fundacji
Szkoła z Klasą), elementem przygotowującym nauczycieli do pracy w programie.
Pierwszy dzień szkolenia – pod opieką fotograf Agnieszki Pajączkowskiej dotyczył
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analizy obrazów, a drugi obejmował warsztaty pisarskie przeprowadzone przez Małgorzatę Leszko. Kolejnym etapem pracy w
programie „Solidarność. Podaj dalej!” będzie przygotowanie merytoryczne uczniów
ZSRCKU do wieńczącego tenże program
działania – pisania tekstów inspirowanych
fotografiami artystów z krajów biorących
udział w projekcie.
21 marca, podczas Międzynarodowego
Dnia Walki z Dyskryminacją i Rasizmem,
uczniowie z ZSRCKU w Czernichowie
(podobnie jak młodzi ludzie z Francji,
Hiszpanii i Chorwacji) pisali i wysyłali
kartki pocztowe do losowo wybranych nieznajomych, a następnie – będą oczekiwać
na ich odpowiedź.
Oprac. Barbara Kajda, Agnieszka Kołodziej

X Wiedza na miarę finału

28 lutego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie odbył się VIII Finał Konkursu
„Życie Franciszka Stefczyka i działalność
jego kas”. Finał uświetnił swoją obecnością
Tadeusz Kominek, pełnomocnik dyrektora Makroregionu Południowego Kas Stefczyka. W finale udział wzięło 6 uczniów.
Odpowiadali na parędziesiąt pytań dotyczących życia rodzinnego i zawodowego
Franciszka Stefczyka. Uczniowie byli doskonale przygotowani i odpowiadali po-

prawnie na zdecydowaną większość pytań,
nie obyło się także bez dogrywki w pierwszej części konkursu. Zwycięzcą konkursu
została Kamila Morawska z klasy 2C, która
w nagrodę otrzymała laptopa. Drugie miejsce zajął kolejny uczeń klasy 2C – Andrii
Podvornyi, który wygrał tablet. Natomiast trzecie miejsce przypadło Katarzynie
Handzlik z klasy 3B, która otrzymała zestaw głośników. Kolejne miejsce przypadło
ex aequo Kamili Ślizowskiej z klasy 3C oraz
Gabrieli Kucharczyk z klasy 1A. Piąte miejsce natomiast zdobyła Olha Khimichuk z
klasy 2A. Wymienieni wyżej finaliści również otrzymali cenne nagrody, których
sponsorem były Kasy Stefczyka.
Oprac. Karol Filipiak, nauczyciel historii i WOS-u
Zdjęcie: Mateusz Gondek, uczeń ZSRCKU

X „Szanuj mowę twą ojczystą…”

28 lutego w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Szlacheckiej w ramach obchodów
Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego już po raz trzeci odbył się Gminny Konkurs Polonistyczny o tytuł Mistrzów Języka
Polskiego. Uroczystość została zorganizowana we współpracy z Gminną Biblioteką
Publiczną w Czernichowie. Patronat honorowy nad konkursem objął wójt gminy
Czernichów, Szymon Łytek. Mottem przewodnim tegorocznej edycji konkursu była
myśl Franciszka Ksawerego Dmochowskiego: „A nade wszystko szanuj mowę twą
ojczystą. Nie znać języka swego - hańbą
oczywistą”. W zmaganiach konkursowych
uczestniczyły reprezentacje wszystkich
gminnych szkół: Czernichowa, Czułówka,
Kamienia, Nowej Wsi Szlacheckiej, Przegini Duchownej, Rusocic, Rybnej i Wołowic.
Uczniowie rywalizowali w następujących
kategoriach: ortograficznej, językowej, literackiej oraz prezentowali przygotowane
wcześniej plakaty i filmy ukazujące niezwykłość, niepowtarzalność i
ciąg dalszy na str. 13

Orka
pasażerski i poznać specjalistyczny sprzęt
używany na lotnisku. Podczas wycieczki
uczniowie przeszli precyzyjnie ścieżkę pasażera z bagażem rejestrowanym i poznali
wszelkie procedury z jakimi spotyka się
pasażer przed rozpoczęciem podróży samolotem. Terminologia w języku angielskim
związana z lotniskiem jest szczególnie istotna. Wszyscy uczestnicy mieli możliwość
wydrukowania swojej karty pokładowej,
przejścia przez kontrolę bezpieczeństwa i
wypróbowania swoich sił na symulatorze
lotów.
Agnieszka Kańka

X „Przedszkolak w zimowym
obiektywie”
ciąg dalszy ze str. 12

wyjątkowość języka polskiego oraz ważność
jego edukacji.
Całość zmagań uczniowskich oceniała Komisja Konkursowa: dr Maciej Malinowski, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej
Katedry Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Mistrz Ortografii
Polskiej w Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym „Dyktando” organizowanym
przez Radio Katowice i Program Polskiego
Radia, Joanna Niedzielska, nauczycielka
języka polskiego i pracownik biblioteki w
Krzeszowicach oraz Joanna Wrońska, nauczycielka języka polskiego, logopeda, radna gminy Czernichów. W wyniku rywalizacji wyłoniono Mistrzów Języka Polskiego,
którymi zostali uczniowie Szkoły Podstawowej w Wołowicach - Jagoda Kurosad,
Maja Perlińska i Zuzanna Szlufik. Tytuł
Wicemistrzów Języka Polskiego otrzymali
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rybnej - Anna Stawiarska, Michał Malik i Jakub Tekiela, a tytuł drugich Wicemistrzów
otrzymali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Czułówku - Marcelina Irlik, Tomasz
Konik i Grzegorz Kuć. Laureaci i wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i
nagrody rzeczowe.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za udział, przygotowanie plakatów i wspaniałych filmów
(urzekających niezwykłą pomysłowością),
szanownym członkom Komisji Konkursowej za pracę w czasie konkursu. Szczególne podziękowania składamy doktorowi
Maciejowi Malinowskiemu za słowa wyjaśnienia kierowane do uczniów podczas ich
zmagań konkursowych oraz merytoryczną
opiekę nad naszym przedsięwzięciem oraz
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czernichowie, Ewie Pajor za wsparcie
naszej inicjatywy oraz pomoc przy jej realizacji.

Nowej Wsi Szlacheckiej, Lucyna Socha – Siejka,
współorganizator, dyrektor Szkoły Podstawowej w
Nowej Wsi Szlacheckiej

X Angielski poza klasą

Czy zajęcia ograniczają się do sali lekcyjnej..? Ależ nie! O ile ciekawiej jest doświadczać na własnej skórze i realnie sprawdzić
się w nowych sytuacjach. W ramach innowacji pedagogicznej „Język angielski poza
klasą” uczniowie z Rusocic wybrali się na
zajęcia do banku, do centrum informacji
turystycznej, na dworzec główny w Krakowie. Obsługa bankomatu i biletomatu w
angielskiej wersji nie jest już im obca.
Uczniowie udali się także do Centrum
Edukacji Lotniczej Kraków Airport. Mogli się przekonać, jak wygląda terminal

6 marca w Samorządowym Przedszkolu w
Czernichowie odbyło się uroczyste rozdanie nagród laureatom Rodzinnego Konkursu Fotograficznego pt. „Przedszkolak
w zimowym obiektywie”. Konkurs adresowany był do przedszkolaków z wszystkich
grup wiekowych oraz członków ich rodzin.
Celem konkursu było wyrabianie wrażliwości dzieci na piękno przyrody w porze
zimowej oraz rozwijanie zainteresowań fotografowaniem, jako jednej z form spędzania wolnego czasu z rodziną. Przedmiotem
konkursu było wykonanie zdjęcia przedszkolaka na tle zimowej przyrody. Wszystkie dostarczone zdjęcia wzbudziły zachwyt
Komisji Konkursowej, której wyłącznymi
członkami były dzieci przedszkolne.
ciąg dalszy na str. 14

Agata Gołębiewska, współorganizator, nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej w
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ciąg dalszy ze str. 13

Przedszkolaki w indywidualnym głosowaniu przyznawały punkty zdjęciom wg
własnego upodobania. Po podliczeniu
punktów przez nauczycieli wyłoniono zwycięskie zdjęcia. Przyznano pierwsze miejsca
w każdej z grup wiekowych, a także wyróżnienia. W drodze losowania przyznana
została również nagroda dyrektora. Wygrani w konkursie otrzymali m.in. nagrody
główne: fotoobrazy na płótnie w formacie 30x30cm wykonane z konkursowych
zdjęć. Wyróżnionym w konkursie wręczono drobne nagrody rzeczowe. Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i wybierali dla siebie pluszowe
maskotki.
Zdjęcia konkursowe można było podziwiać
w holu przedszkola, a następnie zostały
wyeksponowane na wystawie w Urzędzie
Gminy Czernichów. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy pomysłowych
zdjęć! Dyrekcji Przedszkola i Rodzicom
dziękujemy za ufundowanie nagród.
Joanna Biel-Parzymięso, nauczycielka gr. średniej, inicjatorka konkursu

X Projekty eTwinning w klasach I - III w Kamieniu
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Uczniowie klas I - III Szkoły Podstawowej
w Kamieniu przystąpili do dwóch ogólnopolskich projektów eTwinning. Pierwszy z
nich to projekt „Na skrzydłach bociana”,
którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa w Krośnicy. Celem projektu jest
przybliżenie uczniom zwyczajów bocianów,
ich symbolikę, a przede wszystkim sprawienie, aby poprzez podróże bohatera projektu
uczniowie poznali ciekawe pod względem
historycznym, artystycznym oraz przyrodniczym miejsca w całej Polsce. Projekt rozpoczął się na początku marca wzajemnym
poznaniem się. Uczniowie mieli też możliwość wyboru imion dla bocianiej rodziny
oraz zagłosowali na logo projektu. Każda
placówka wybrała jedno lub dwa gniazda
w najbliższej okolicy, prowadzi obserwację
i dokumentację fotograficzną oraz opisową.
Szkoła w Kamieniu wybrała gniazdo w Rusocicach i Łączanach. Obserwacje gniazd
prowadzone są przez grupy uczniów do
czasu odlotów. Projekt zostanie podsumowany we wrześniu.
Drugi projekt to „Nocni Tropiciele” organizowany przez szkołę. W ramach projektu
dzieci spędzają noce w szkole, uczestnicząc
jednocześnie w różnego rodzaju aktywnościach. Szkoły partnerskie wymieniają

się doświadczeniami oraz na bieżąco relacjonują przebieg „nocy w szkole”. „Nocni
Tropiciele” pod opieką wychowawców
spędzili 9 marca noc pełną wrażeń, atrakcji
i niespodzianek. Podczas nocnego pobytu dzieci sprawdzały, co takiego dzieje się
w szkole, gdy nie ma w niej lekcji. Każdy
uczestnik przybył do szkoły wyposażony w
karimatę, śpiwór oraz dużą porcję dobrego humoru. Wspólna zabawa pod hasłem
„Żegnajcie nocne strachy” rozpoczęła się o
godz. 18.00. Wieczór i noc obfitowały w
wiele atrakcji: były pląsy, zabawy z muzyką,
bitwa na papierowe kule, wyścigi rzędów.
Po wysiłku fizycznym wszyscy regenerowali
siły delektując się smaczną pizzą. Podczas
nocki uczniowie poznali szkołę od innej,
mniej oficjalnej strony. Atmosfera zabawy,
akceptacji i życzliwości, która towarzyszyła temu spotkaniu na pewno pozwoliła im
polubić szkołę. W sobotni poranek nieco
jeszcze zaspani po nocnych atrakcjach, ale
bardzo zadowoleni powrócili do swoich
domów. Dla niektórych była to pierwsza
noc poza domem.

X Matematyczny marzec

14 marca z okazji Dnia Liczby Pi już tradycyjnie, w Szkole Podstawowej w Kamieniu, realizowano różne projekty związane z
popularyzowaniem tej liczby. Ale nie tylko
wtedy, cały miesiąc sprzyjał rozwijaniu matematycznych aktywności. Już w ostatnich
dniach lutego uczniowie kl. 6 oraz kl. IIIA i
IIIB gimnazjum wzięli udział w finałowym
etapie Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Matematyka bez granic”.
Trzech uczniów zakwalifikowało się do
Ogólnopolskiego Konkursu „Matematyczne Preteksty”, którego etap finałowy odbył
się w marcu. W marcu także szkoła będzie
reprezentowana w etapie wojewódzkim
konkursu „Krakowska matematyka”.

Orka
X Mistrzostwo Powiatu Krakowskiego

Sport

Następnie sędzia główny zawodów, Wiesław Pastuła dał sygnał do rozpoczęcia gry.
Po sportowej walce i rozegraniu 12 meczów
wyłoniono zwycięzców turnieju. W kategorii dziewcząt wygrała drużyna ze SP w
Przegini Duchownej, w kategorii chłopców
drużyna ze SP w Rybnej. Drużyny dziewcząt i chłopców ze SP w Kamieniu zajęły
IV miejsce w gminie.

X Małe koszykarki z Kamienia też
w akcji!
7 lutego w Tenczynku odbyły się Igrzyska
Młodzieży Szkolnej w koszykówce dziewcząt o Mistrzostwo Powiatu Krakowskiego. Do turnieju przystąpiło 5 drużyn: SP
Kamień, SP Krzeszowice, SP Zielonki, SP
Zabierzów, SP Liszki. Turniej rozgrywano
systemem „każdy z każdym”. Dziewczęta
ze Szkoły Podstawowej w Kamieniu po raz
kolejny udowodniły, że koszykówka to dla
nich wspaniała przygoda i sport numer jeden.
Po pewnych zwycięstwach z każdą z drużyn
zajęły I miejsce w turnieju. Drużyna dziewcząt z Kamienia zdobyła tytuł Mistrzyń Powiatu Krakowskiego po raz drugi z rzędu,
a trzeci w przeciągu czterech ostatnich lat!
Gratulujemy!
Wyniki:
SP Kamień – SP Zielonki: 24 – 2
SP Kamień – SP Zabierzów: 17 – 9
SP Kamień – SP Liszki: 18 – 2
SP Kamień – SP Krzeszowice: 34 – 6
Drużyna w składzie: Sabina Kuglin, Patrycja Kurzawska, Zuzanna Kraczka, Sabina
Chyrowska, Wiktoria Słowińska, Joanna Panek, Aleksandra Paszcza, Weronika
Grzywa, Natalia Starowicz, Zuzanna Kamińska, Weronika Kowalska, Magdalena
Markowicz.

W ramach współpracy z Akademią Wisły Can Pack 26 lutego uczennice Szkoły
Podstawowej w Kamieniu miały okazję
wyprowadzić koszykarki Wisły Can Pack
Kraków na parkiet podczas meczu Energa
Basket Ligi Kobiet z Eneą Poznań. Każda
z dziewcząt otrzymała pamiątkową koszulkę Akademii Wisły Can Pack podpisaną
przez zawodniczki Wisły. Jednak największą atrakcją był mecz dziewcząt z Kamienia
rozegrany w przerwie spotkania. Małe koszykarki przy udziale publiczności stworzyły świetne widowisko.

X Wojewódzki Półfinał w Koszykówce Dziewcząt

Oprac. Tomasz Celej

X Turniej Mini Siatkówki

2 marca w szkole w Kamieniu odbył
się Gminny Turniej Mini Siatkówki dla
dziewcząt i chłopców szkół podstawowych.
W turnieju wzięło udział 75 uczniów
i uczennic ze szkół w Kamieniu, Czernichowie, Nowej Wsi Szlacheckiej, Przegini
Duchownej i Rybnej. Podczas otwarcia
zawodów dyrektor szkoły, Renata Bylica życzyła wszystkim uczestnikom dobrej
sportowej zabawy i zwycięstwa w turnieju.
Wydawca:
Rada Gminy Czernichów,
ul. Gminna 1; 32-070 Czernichów
Rada programowa:
Marian Dudek
Bartłomiej Feluś

28 lutego, na parkiecie Hali Widowiskowo-Sportowej w Bochni odbył się Wojewódzki Półfinał (zawody rejonowe) w Koszykówce Dziewcząt rozgrywany w ramach
Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Bożena Dudek
Joanna Wrońska
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Do turnieju swój udział zgłosiły szkoły
(zwycięzcy zawodów powiatowych): Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bochni,
Szkoła Podstawowa w Gołczy, Gimnazjum
w Koszycach, Szkoła Podstawowa w Kamieniu, Szkoła Podstawowa w Niepołomicach.
Zawody rozgrywano systemem „każdy
z każdym”, a zawodniczki przebywały na
parkiecie każdorazowo 2x10 minut. Zwycięstwo w turnieju dawało tytuł Mistrzyń
Rejonu oraz awans do Finału Wojewódzkiego.
Drużyna z Kamienia turniej rozpoczęła
od pewnych 3 zwycięstw i w ostatnim finałowym meczu zmierzyła się z drużyną
gospodarzy. Niestety nie udało się pokonać
drużyny z Bochni, która w tej części Polski
jest jedną z czołowych drużyn koszykarskich dziewcząt.
Zajęcie II miejsca w turnieju rejonowym
jest największym sukcesem szkoły w tej
dyscyplinie sportu. Wspólne treningi i mecze sprawiają zawodniczkom z Kamienia
ogromną frajdę. W każdym meczu oddają
całe swoje serce, dlatego tworzą wspaniały
zespół, który na turniejach wzbudzał zainteresowanie i zachwyt.
Drużyna w składzie: Sabina Kuglin, Patrycja Kurzańska, Zuzanna Kraczka, Wiktoria
Słowińska, Weronika Grzywa, Natalia Starowicz, Joanna Panek, Weronika Kowalska,
Magdalena Markowicz, Aleksandra Paszcza, Zuzanna Kamińska.
Wyniki:
SP Niepołomice – SP Kamień: 13 - 29
PSP Nr 1 Bochnia – Gimnazjum Koszyce: 68 - 4
SP Gołcza – SP Kamień: 8 - 36
Gimnazjum Koszyce – SP Niepołomice: 8 - 15
SP Gołcza – PSP Nr 1 Bochnia: 7 - 65
SP Kamień – Gimnazjum Koszyce: 42 - 12
SP Niepołomice – SP Gołcza: 21 - 5
SP Kamień – PSP Nr 1 Bochnia: 16 - 45
Gimnazjum Koszyce – SP Gołcza: 20 - 0 (walkower)
PSP Nr 1 Bochnia – SP Niepołomice: 38 - 8
W tym roku szkolnym to koniec turniejowej przygody z koszykówką, ale można
być pewnym, że drużynie z Kamienia nie
zabraknie zapału do dalszej pracy i kolejnych sukcesów.
Oprac. Tomasz Celej

Druk: Master Druk
Kraków, ul. Szara 26c, tel. 12 65790-09
masterdslawek@poczta.onet.pl
Redakcja nie odpowiada za treść
ogłoszeń
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Zima na sportowo
W dniach 24 i 25 lutego, a także 3
marca 2018 r. odbywał się Zimowy
Turniej Piłki Nożnej Seniorów o Puchar Wójta gminy Czernichów pod
hasłem „Zima na sportowo”.

W

wyniku losowania przeprowadzonego
na zebraniu w dniu 05.02.2018 r. dokonano podziału
drużyn zgłoszonych do turnieju na dwie grupy
eliminacyjne:
Grupa A
1. LKS „Wisła” Czernichów
2. LKS „Sokół” Rybna
3. LKS „Piast” Farmina I
4. LKS „Błękitni” Czułówek
5. LKS „Sparta” Przeginia Duchowna - Narodowa
Grupa B
1. LKS „START” w Kamieniu
2. LKS „Nadwiślan” Rusocice II
3. Oldboy Rybna
4. LKS „Nadwiślan” Rusocice I
5. LKS „Piast” Farmina II
W tym roku, ze względu na warunki pogodowe,
turniej został przeniesiony na halę sportowo – widowiskową w Liszkach.
24 i 25 lutego zostały rozegrane mecze eliminacyjne według systemu „każdy z każdym”. Do półfinału awansowały dwie najlepsze drużyny z danej
grupy.
Pierwszego dnia eliminacji w połowie rozgrywek
pretendentami do awansu były Wisła Czernichów
i Piast Farmina I Wołowice, którzy mieli na swoich kontach po dwa zwycięstwa. Po trzecim wygranym meczu „Wisła” mogła być już spokojna

o awans. Na zajęcie drugiego miejsca natomiast
statystyczne szanse miał wówczas każdy z zespołów. Błękitni Czułówek jako pierwsi pożegnali
się z myślą o Pucharze. Wszystko mogło wyjaśnić
się po meczu Piasta ze Spartą. Pojedynek niespodziewanie jednak zakończył się remisem, przez
co ostateczne rozstrzygnięcie nastąpiło dopiero
w ostatnim meczu pierwszego dnia eliminacji.
Zmierzyły się w nim Sokół Rybna ze Spartą, dla
której czterobramkowe zwycięstwo oznaczałoby
wyjście z grupy eliminacyjnej. Po zaciętej walce Sparta rozgromiła Sokół Rybną 7:0 i pewnie
awansowała do półfinału. Tym samym pozbawiła
pierwszą drużynę Piasta szans na zdobycie Pucharu.
W niedzielę natomiast w połowie rozgrywek na
prowadzenie wysunęła się pierwsza drużyna Nadwiślan, która zwyciężyła w obydwu rozegranych
meczach. Za nią uplasowali się Nadwiślanie II,
którzy na półmetku mieli cztery punkty. I tym
razem nic jeszcze jednak nie było przesądzone.
W trzecim meczu swoją pozycję przypieczętowali
Nadwiślanie I, zapewniając sobie wyjście z grupy.
Do awansu przybliżyli się również Piast Farmina
II, jak i Start w Kamieniu, który w ostatnim swoim meczu pokonał awansujących już Nadwiślan.
Tak jak pierwszego dnia eliminacji, wszystko wyjaśniło się więc dopiero w ostatnim pojedynku.
Zarówno Piast, jak i mierzący się z nim Nadwiślanie II mieli szansę na awans. W tym meczu jednak
druga drużyna z Wołowic udowodniła, że to ona
zasługuje na awans, pokonując swoich rywali aż
11:2.
Półfinał i finał turnieju odbył się w sobotę 3
marca, również na hali. Dwie najlepsze drużyny
z każdej grupy eliminacyjnej rozegrały półfinały
systemem: pierwsza drużyna z grupy A z drugą
drużyną z grupy B, druga drużyna z grupy A z

pierwszą drużyną z grupy B. Tak więc w pierwszym meczu zmierzyły się Wisła Czernichów
z Piastem Farmina II. Obydwa zespoły zawzięcie walczyły o zwycięstwo, jakie zapewniłoby im
miejsce na podium. Po wyjątkowo emocjonującej
drugiej połowie mecz ostatecznie zakończył się
wynikiem 5:4 dla Czernichowa. Drugi mecz półfinałowy rozegrany został między Spartą Przeginia
Duchowna – Narodowa a Nadwiślan Rusocice
I. I w tym meczu nie brakowało emocji, jednak
ostatecznie Nadwiślanie wygrali 5:2 i mogli zagrać
w finale o obronę trofeum z zeszłego roku.
Finał rozpoczął się od meczu o trzecie miejsce. Zarówno Piast, jak i Sparta nie chcieli dać za wygraną. Niepisanym faworytem był Piast, który rokrocznie zajmował wysokie miejsca w turniejach.
Tym razem jednak musiał uznać wyższość Sparty,
która pokonała go 5:3 i zajęła miejsce na najniższym stopniu podium.
W meczu o pierwsze miejsce zmierzyli się Wisła
Czernichów z Nadwiślan Rusocice I. Pierwsza
połowa zakończyła się wynikiem 1:1. W kolejnej części Nadwiślanie podwyższyli swój wynik
o trzy bramki. Dzięki temu pokonali Wisłę 4:1
i kolejny raz zdobyli pierwsze miejsce w turnieju
o Puchar Wójta.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Tomasz
Świder z LKS Nadwiślan Rusocice I, natomiast
tytuł najlepszego bramkarza otrzymał Przemysław
Mitana z LKS Wisła Czernichów.
Puchary i dyplomy dla zwycięzców oraz pamiątkowe statuetki dla uczestników turnieju wręczył
przewodniczący Rady Gminy Czernichów, pan
Zbigniew Kędzierski.
JB
Zdjęcia: Joanna Buczek

