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Pożary traw – palący problem
W tym numerze: Mapa ulic w Rybnej (str. 2), Jakie są skutki wypalania traw (str. 4), Relacja
z XXXIV sesji Rady Gminy Czernichów (str. 5), Oczyszczalnia ścieków w Przegini Duchownej –
usprawnienia funkcjonowania i plan modernizacji (str. 9), Terminarz rozgrywek ligowych piłki
nożnej seniorów (str. 14)
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Szanowni Państwo,
zaproszenie do lektury nowego numeru
zacznę od zaproszenia do lektury kilku
zdań z „Orki” sprzed lat: „O wypalaniu
napisano już tomy, a naukowcy i eksperci
tysiące razy wypowiedzieli się na temat

głupoty tego zjawiska. Przytoczyli alarmujące dane: o ludziach, którym płomienie
odcięły drogę ucieczki, o spalonych żywcem zwierzętach. I co? Ano nic. Mam
nadzieję, że problem ten zniknie w naszej
gminie, że w chwili, gdy gazeta trafi do
Waszych rąk, znad Wisły nie będą buchać
kłęby dymu” – pisała redaktor Joanna
Kostrz w „Orce” w… 2010 roku. Jak bardzo nadzieja ta okazała się płonna, piszemy w tym numerze na stronie 4. Znajdą
tam Państwo informacje, z których wynika, jak niestety niewiele zmieniło się w
świadomości społeczeństwa na temat wypalania traw.
Na kolejnych stronach obszerna relacja
z XXXIV sesji Rady Gminy Czernichów
i ważne informacje przekazane przez
obecnych na sesji policjantów. Dobrą
wiadomością jest fakt, że w porównaniu
z rokiem 2015 spadła liczba przestępstw,
a wzrosła ich wykrywalność, czego dowodem są nie tylko statystyki, ale też głosy

mieszkańców, którzy czują się bezpieczniej.
Poza tym w numerze przypomnienie
zasad segregowania śmieci i podstawowe informacje o gospodarce odpadami
komunalnymi w naszej gminie, najnowsze wiadomości dotyczące planów
modernizacji i bieżących usprawnień
funkcjonowania oczyszczalni ścieków w
Przegini Duchownej, a dalej - powrót do
chwil związanych z minionymi Świętami
Wielkanocnymi, krótka relacja z wizyty
nauczycielek z Hiszpanii w ZPO w Kamieniu, naukowe sukcesy uczniów z naszej gminy oraz efekty rozgrywek sportowych i to zarówno wśród młodzieży, jak
i seniorów.
Życzę miłej lektury w wiosennej aurze
i zapraszam do współpracy. Wszystkie
dane kontaktowe podajemy w stopce redakcyjnej na ostatniej stronie.

Małgorzata Krajewska, Redaktor naczelna czasopisma „Orka”

Wręczenie nagród laureatom konkursu
„Kartki Wielkanocne – 2017”

10 kwietnia w Urzędzie Gminy
odbyło się uroczyste wręczenie
nagród laureatom konkursu
„Kartki Wielkanocne – 2017”.

W

nik miał 3,5 roku, najstarsza uczennica 14
lat.
Prace zachwycały starannością wykonania
i pomysłami. Ocenie podlegały też poprawność językowa, walory estetyczne, elementy
dekoracyjne i zachowanie tradycji. Dziecięce spojrzenie na wielkanocne symbole zyskało wielkie uznanie komisji konkursowej.

Zdjęcia: Wiesław Piwowarczyk

ójt Szymon Łytek i przewodniczący Rady Gminy Zbigniew
Kędzierski wręczyli dyplomy,
wielkanocne zajączki oraz słodycze przedszkolakom i uczniom, których własnoręcznie wykonane kartki wielkanocne zdobyły
najwyższe oceny od komisji.
Dzieci otrzymały również od wójta odblaskowe plecaczki, dzięki którym będą widoczne i bezpieczne na drogach.
Na konkurs wpłynęło 246 prac z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum
z gminy Czernichów. Najmłodszy uczest-
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Wypalanie traw – skutki dla środowiska,
kary dla podpalaczy
W 2016 roku odnotowano
36 442 pożary traw na łąkach
i nieużytkach rolnych, co stanowiło 29% wszystkich pożarów w Polsce.

poz. 553 z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub
zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich
rozmiarach, mające postać pożaru, podlega
karze pozbawienia wolności od roku do lat
10”.

K

oniec zimy i przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta
liczba pożarów łąk i nieużytków.
Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne,
tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźnienia gleby. Specjaliści przekonują, że jest
to całkowicie błędne myślenie. Wypalanie
traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym
– ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład
resztek roślinnych oraz asymilacja azotu
z powietrza. Do atmosfery przedostaje się
szereg związków chemicznych będących
truciznami zarówno dla ludzi, jak i zwierząt.
Po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia
pomaga także wiatr. Osoby wypalające
trawy przekonane są, że w pełni kontrolują
sytuację i w razie potrzeby, w porę zareagują. Tymczasem prędkość rozprzestrzeniania
się pożaru może wynosić ponad 20 km/h
(szybki bieg to prawie 19 km/h, szybka
jazda na rowerze to około 30 km/h) – czytamy na stronie internetowej akcji „Stop
pożarom traw”.
Pożary traw niszczą miejsca lęgowe wielu
gatunków gnieżdżących się na ziemi i w
krzewach. Palą się również gniazda już zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub pisklętami (np. skowronków). Dym uniemożliwia
pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk.
Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru i zwierzęta
leśne, takie jak sarny, jelenie czy dziki. W
płomieniach lub na skutek podwyższonej
temperatury ginie wiele płazów (żaby, ropuchy, jaszczurki) czy ssaków (jeże, zające,
borsuki). Giną też sprzymierzeńcy w walce
ze szkodnikami: biedronki zjadające mszyce, dżdżownice, które mają pozytywny
wpływ na strukturę gleby i jej właściwości
czy mrówki, których jedna kolonia może
zniszczyć do 4 milionów szkodliwych owadów rocznie.
Łąka po pożarze regeneruje się kilka lat, ale
podziemne pokłady torfu potrzebują na to
kilku tysięcy lat – przekonują specjaliści
w serwisie www.ekologia.pl.
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Ponadto zakaz wypalania traw itp. określa
m.in. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr
151, poz. 1220 z późn. zm.), art. 124: „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków
kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.
Art. 131: „Kto... wypala łąki, pastwiska,
nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… - podlega karze aresztu albo grzywny”.

W 2016 roku podczas akcji ratowniczych
związanych z gaszeniem pożarów traw zużyto 67 373 000 litrów wody, co odpowiada pojemności 18 basenów olimpijskich.
Każda tego typu interwencja to poważny
wydatek finansowy, gdyż taka akcja angażuje wielu strażaków.
Zdarza się, że w wydawałoby się niegroźnych pożarach traw ludzie tracą dobytek
całego życia. Pamiętajmy o bezpośrednim
zagrożeniu dla zdrowia i życia ludzi oraz
zwierząt.
W 2016 roku w wyniku pożarów traw zginęło 6 osób, a 81 zostało rannych. Łącznie
spłonęło ponad 12 tys. ha łąk i nieużytków
rolnych.
Źródło: www.stoppozaromtraw.pl, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji, www.ekologia.pl

Wypalanie traw jest niebezpieczne i niedozwolone
Za postępowania tego typu grożą surowe
sankcje:
Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46,
poz. 275 z późn. zm.): kara aresztu, nagany
lub grzywny, której wysokość w myśl art.
24, §1 może wynosić od 20 do 5000 zł.
Art. 163. §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88

Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września
1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12,
poz. 59 z późn. zm.): „W lasach oraz na
terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania
się działań i czynności mogących wywołać
niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub
nadleśniczego,
2. korzystania z otwartego płomienia,
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby
i pozostałości roślinnych”.
W walkę ze zjawiskiem wypalania traw
włączyła się także Unia Europejska. Założenia polityki rolnej UE regulują między
innymi zagadnienia ochrony środowiska
w rolnictwie. Jednym z narzędzi umożliwiających dokonywanie pozytywnych
przemian w tym sektorze jest system dopłat
bezpośrednich. Ta forma wsparcia unijnego zobowiązuje użytkownika gruntów do
ich utrzymania zgodnie z normami, tzn. w
dobrej kulturze rolnej - art. 7 ust. 1 pkt 2a
Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz.
1051 z późn. zm.).
Oprac. st. asp. Sebastian Kłeczek, Kierownik Posterunku Policji w Czernichowie
Na rolnika mogą zostać nałożone kary
finansowe w postaci zmniejszenia od 5
do 25%, a nawet odebrania, należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich za dany rok. Dotyczy to też
wsparcia przy zalesianiu gruntów rolnych
i dopłat rolnośrodowiskowych.
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Relacja z XXXIV sesji Rady Gminy Czernichów
XXXIV sesja Rady Gminy
Czernichów odbyła się 29
marca 2017 r.

Następnie przyjęto protokoły z XXXII
nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 22 lutego 2017 r. i XXXIII sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 27 lutego 2017 r., po czym głos zabrał komendant
powiatowy Policji Jacek Rosół, by przedstawić Informację o stanie bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie gminy
Czernichów w roku 2016 oraz informację
na temat zmian w godzinach pracy policji.
Jak poinformował komendant – w 2016
roku zanotowano 341 przestępstw (o 32
czyny mniej w stosunku do roku 2015) i
zwiększono ich wykrywalność. Komendant
podkreślił, że jest to najwyższa wykrywalność w powiecie krakowskim i wynosi
71,54%. Wykrywalność kryminalna jest na
poziomie 67,51%. W roku 2016 wszczęto
471 postępowań przygotowawczych, ustalono sprawców i przedstawiono łącznie 382
zarzuty 223 podejrzanym, zastosowano
areszty dla 2 osób, przeprowadzono 3906
interwencji, czyli 280 mniej w stosunku do
roku poprzedniego. Komendant Jacek Rosół zaznaczył, że od 2016 roku funkcjonuje
Krajowa Mapa Zagrożenia Bezpieczeństwa,
z której każdy mieszkaniec może korzystać.
Aplikacja jest dostępna na stronie Komendy Wojewódzkiej i umożliwia zgłoszenie
punktu, który wg mieszkańców jest zagrożeniem na danym terenie. W minionym
roku zanotowano 150 takich zgłoszeń.
Następnie komendant ogłosił, że od 1
stycznia br., z uwagi na postulaty mieszkańców, zostały wydłużone godziny przyjęć
w posterunku w Czernichowie, policjan-

Zdjęcie: Małgorzata Krajewska

P

o otwarciu sesji i przywitaniu gości,
przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Kędzierski przedstawił porządek obrad, z którego następnie na wniosek
wójta Szymona Łytka wycofano projekty
uchwał w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Rewitalizacji dla Gminy Czernichów i wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Czernichów
nieruchomości z zasobu Województwa
Małopolskiego. Do porządku obrad wprowadzono natomiast 4 projekty uchwał:
zmiany uchwały budżetowej, zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz dwie
uchwały o udzieleniu dotacji dla OSP: dotacji bieżących dla 9 jednostek OSP i dotacji celowej dla OSP w Przegini Duchownej.

Komendant Jacek Rosół przedstawia informacje związane z bezpieczeństwem
ci będą pełnić dyżury 4 razy w tygodniu.
Więcej o zmianach w urzędowaniu policji
piszemy na stronie 7.
Na zakończenie komendant wyraził zadowolenie ze spotkań z mieszkańcami i zapowiedział na jesień kolejną debatę. Radni
pochwalili działalność policji i podziękowali komendantowi i kierownikowi posterunku za wzięcie pod uwagę wniosków
mieszkańców.
W kolejnym punkcie sesji przyjęto roczne
Sprawozdania z realizacji Programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w gminie Czernichów w 2016 roku
i z realizacji zadań w zakresie wspierania
rodziny. Sołtys Rusocic, Stanisław Świadek
zapytał o rolę asystenta rodziny, o którym
mowa jest w sprawozdaniu, a którego to
asystenta mają 44 rodziny, a w nich – 90.
dzieci. Od zastępcy kierownika GOPS
uzyskał odpowiedź, że w gminie pracuje
3 asystentów, z których każdy może mieć
pod opieką maksymalnie 15 rodzin. Ich
praca polega na wspieraniu rodzin, które
nie potrafią poradzić sobie z opieką nad
dziećmi, prowadzeniem domu, załatwianiem życiowych spraw. Asystent rodziny
pomaga w planowaniu budżetu, załatwianiu formalności, a nawet odrabianiu lekcji
czy przygotowaniu posiłków. W weekendy
i w okresie wakacyjnym, kiedy nieczynne
są stołówki szkolne, rodziny dostają zasiłki
na żywność i kierowane są do Caritasu.
Następnie podjęto temat sprawozdania
z realizacji Programu współpracy gminy
Czernichów z organizacjami pozarządowy-

mi w 2016 roku. Współpraca koncentruje
się wokół kilku bloków działań o różnym
charakterze, przede wszystkim wokół działań sportowych, współorganizowania lub
współfinansowania imprez, różnych modeli realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.
Przyjęto też informację o realizacji Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016.
Wójt wyjaśnił, że są to głównie działania
profilaktyczne i propagowanie zdrowego stylu życia, a także pewne procedury
administracyjne oraz działanie Gminnej
Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, która mocą ustawy jest organem
obligatoryjnym.
W kolejnym punkcie sesji wójt przedstawił
informację z prac w okresie międzysesyjnym. Przekazano wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej o wymianę źródeł
energii, czyli pieców dla 150 beneficjentów. Wójt powiedział, że w tym roku temat
wymiany pieców i smogu stał się tematem
bardzo powszechnym i jest dużo więcej
zainteresowanych. W ubiegłym roku gmina dotowała wymianę około 30 pieców
z PONE, w tym roku jest 150 zgłoszeń.
Na razie trudno określić, jakie będą decyzje
w sprawie tych wniosków. Wójt dodał też,
że w tym roku wymagany jest udział finansowy gminy.
ciąg dalszy na str. 6
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ciąg dalszy ze str. 5

Kolejna sprawa, o której poinformował
wójt dotyczyła uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego o kwalifikacji do
dofinansowania gminnego projektu głębokiej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Planowane wsparcie finansowe to 4 000 000 złotych, koszt 7 000
000 zł. Projekt dotyczy budynków ZPO
w Wołowicach, ZPO w Rybnej, przedszkola samorządowego w Wołowicach i siedziby
urzędu gminy w Czernichowie. Harmonogram prac jest jeszcze do rozstrzygnięcia.
Podczas sesji poddano głosowaniu i przyjęto między innymi uchwały w sprawie:
- dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Przepisy nakazywały określenie do 31
marca br. szczegółów wprowadzania reformy we wszystkich placówkach oświatowych w gminie.
- określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy
Czernichów. Ustawa o ochronie zwierząt
obliguje radę gminy do corocznego przyjęcia takiego programu. Obejmuje on
szereg działań interwencyjnych, jak odławianie zwierząt wałęsających się (głównie
psów), opiekę weterynaryjną, zapewnienie schronienia, a także zadania związane
z zapobieganiem zwiększaniu się populacji
bezdomnych zwierząt domowych (głównie
kotów). Ustawa nakazuje też określić ramy
finansowe - planowany zakres wydatków
do realizacji w tym roku wynosi 60 000 zł.
W gminie Czernichów rozważane jest rozszerzenie działalności – wójt w najbliższym
czasie podda pod dyskusję temat chipowania i prowadzenia rejestru zwierząt domowych, w szczególności psów.
- zmiany Uchwały Nr XXVII.232.2016
Rady Gminy Czernichów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czernichów. Uchwała dotyczy
zmian w regulaminie przyjętym w roku
ubiegłym wprowadzonych w ślad za rozporządzeniem ze stycznia br., które inaczej niż dotychczas reguluje obligatoryjne
frakcje selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i określa kolory pojemników i
worków na poszczególne frakcje. Poza tym
30 czerwca br. kończy się dwuletnia umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od mieszkańców, jest to więc
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potrzebne do ustalenia warunków do nowego przetargu.
- przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej
Polskiej.
- udzielenia dotacji celowych 9 jednostkom
OSP – chodzi o doposażenie jednostek
w sprzęt i umundurowanie, z dofinansowaniem zewnętrznym.

więcej na stronie 7 i 8.
Następnie wójt odniósł się do kwestii planów miejscowości, w których wprowadzone zostały nazwy ulic, tj. Czernichowa
i Rybnej. Kwestia ta jest jeszcze dyskutowana, bierze się pod uwagę zarówno duże
mapy w centrach miejscowości, jak i małe
mapki wydane w formie kieszonkowej.
Zgłoszono, w związku z budową 5 nowych
domów w Czernichowie Bór, temat pojazdów budowlanych, które eksploatują mały
mostek i drogę, by dostać się do terenu budowy. Mieszkańcy obawiają się o wytrzymałość mostku.

Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę o dofinansowaniu projektu głębokiej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czernichów. Planowane
wsparcie finansowe ze środków unijnych to ok. 4 000 000 złotych,
koszt całkowity projektu wyniesie ok. 7 000 000 zł. Projekt dotyczy termomodernizacji budynków ZPO w Wołowicach, ZPO
w Rybnej, przedszkola samorządowego w Wołowicach
i siedziby urzędu gminy w Czernichowie. Projekt przewiduje
m.in. ocieplenie obiektów, instalację paneli fotowoltaicznych,
pomp ciepła, wymianę pokryć dachowych, stolarki okiennej.

Nie przyjęto uchwały o udzieleniu dotacji
celowej dla OSP w Przegini Duchownej na
zakup używanego samochodu bojowego.
Projekt został wycofany z porządku obrad
i skierowany ponownie do komisji rady.
W związku z tym zmodyfikowana została
uchwała o zmianie Uchwały budżetowej
Gminy Czernichów na rok 2017 z dnia 29
grudnia 2016 (usunięto zapisy dotyczące
dotacji celowej dla OSP w Przegini Duchownej, w związku z czym nie przyjęto też
pozostałych projektów zmian związanych z
budżetem). Przyjęto także uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy.
W punkcie Interpelacje i wnioski radnych,
poruszono tematy: opróżniania pojemników na odzież używaną, konieczności
poinformowania mieszkańców o możliwościach pozbywania się odpadów wielkogabarytowych, ogólnodostępnej mapy ulic w
Czernichowie.
Jak zaznaczył wójt, odbiór odpadów wielkogabarytowych pozostaje na tych samych
zasadach, są one odbierane sprzed posesji
w podanych do ogólnej wiadomości terminach dwa razy w roku – wiosną i jesienią,
a Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych są opcją dodatkową. O zasadach segregacji i odbiorów śmieci piszemy

Następnie padło pytanie o to, w których
miejscowościach będą nadawane nazwy
ulicom w następnej kolejności. Wójt oznajmił, że w tym roku zakończy się procedura
nadawania ulic w Kamieniu i prawdopodobnie jeszcze w którejś mniejszej miejscowości.
W punkcie Wolne wnioski, sołtys Rusosic,
Stanisław Świadek poruszył temat analizy
dotyczącej pozyskiwania i zagospodarowania wody z własnych ujęć gminy. Zaproponował, by Zakład Gospodarki Komunalnej
przedstawił taką analizę na kolejnej sesji.
Na zakończenie przewodniczący Zbigniew
Kędzierski odczytał zebranym list z życzeniami z okazji Dnia Sołtysa od p.o. prezesa
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, Dariusza Golca.

Od 2016 roku na stronie Komendy Wojewódzkiej funkcjonuje
Krajowa Mapa Zagrożenia Bezpieczeństwa, z której może korzystać każdy mieszkaniec. Aplikacja
umożliwia zgłoszenie punktu, który wg mieszkańców jest zagrożeniem na danym terenie.
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Radca prawny w urzędzie gminy
Już drugi rok uprawnione
osoby mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnych.
Taką możliwość daje ustawa
z 2015 roku o nieodpłatnej
pomocy prawnej.

Z

bezpłatnych porad prawnych mogą
korzystać:
- osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających udzielenie porady,
przyznano świadczenie z pomocy społecznej,
- posiadacze ważnej Karty Dużej Rodziny,
- kobiety w ciąży,
- weterani, kombatanci,

- osoby, które nie ukończyły 26 lat lub
ukończyły 65 lat,
- osoby, które w wyniku klęski żywiołowej,
katastrofy lub awarii technicznej znalazły
się w sytuacji zagrożenia lub ponieśli straty.
Zainteresowani uzyskają pomoc m.in.
w zakresie kodeksu rodzinnego, prawa
rzeczowego (np. własność nieruchomości),
spraw spadkowych, sporządzania testamentu, spraw związanych z pożyczkami
i firmami windykacyjnymi. Zakres porad
jest nieograniczony, z wyłączeniem prawa
celnego i zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (uwaga:
zakładanie działalności wchodzi w zakres
bezpłatnej porady).

Ustawa zabrania w ramach bezpłatnych
porad sporządzania pism w toku postępowań przygotowawczych i sądowych, które
już trwają. Można jednak otrzymać pomoc
w sporządzeniu wniosku o ustanowienie
pełnomocnika z urzędu, który będzie reprezentował nas bezpłatnie w sądzie.
Radca prawny Paweł Ralski udziela porad
w sali numer 4 (sala ślubów) w siedzibie
urzędu.

Dni i godziny urzędowania:
Poniedziałek 14.00-18.00
Wtorek 11.00-15.00
Środa 11.00-15.00
Czwartek 8.00-12.00
Piątek 8.00-12.00

Nowy plan dyżurów policji w Czernichowie
Posterunek Policji w Czernichowie			
Komisariat Policji w Krzeszowicach
Tel. 12 270 29 97					
Tel. 997 lub 12 257 91 11
Dyżury w Czernichowie:
Poniedziałek 16.00 - 20.00,Wtorek 9.00 - 12.00, Środa 16.00 - 20.00, Piątek 17.00 - 19.00
W razie nieobecności dyżurujących policjantów kontakt telefoniczny z dzielnicowymi lub dyżurnym Komisariatu Policji
w Krzeszowicach

Dzielnicowy sierż. sztab. Rafał Czart, tel. kom. 608-548-447
Miejscowości: Czernichów, Zagacie, Wołowice, Dąbrowa Szlachecka

Dzielnicowy asp. Sławomir Panek, tel. kom. 608-560-371

Miejscowości: Rybna, Przeginia Duchowna, Czułówek, Nowa Wieś Szlachecka

Dzielnicowy asp. Adrian Sapiechowski, tel. kom. 608-560-566
Miejscowości: Przeginia Narodowa, Kłokoczyn, Rusocice, Kamień

W pozostałe dni w godzinach pracy dzielnicowi pełnią służbę w swoich rejonach służbowych

Gospodarka odpadami komunalnymi
w gminie Czernichów

Segregacja śmieci i świadome
zarządzanie odpadami mogą
sprawić, że produkty, których
już nie potrzebujemy znów
będą użyteczne.

P

rzypominamy podstawowe zasady
gospodarki odpadami na terenie naszej gminy:
• z każdej nieruchomości zamieszkanej,
na którą złożona jest deklaracja śmieciowa można oddać co miesiąc nielimitowa-

ną ilość śmieci, zarówno zmieszanych, jak
i segregowanych;
• przedsiębiorcy prowadzący działalność
gospodarczą powinni podpisać indywidualne umowy z firmą odbierającą odpady,
ponieważ gmina nie obejmuje ich systemem;
• wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy
Czernichów prowadzi Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp.
z o.o. w Krakowie;
• wysokość opłaty za śmieci zależy od ilości

osób zamieszkujących nieruchomość,
- w przypadku śmieci segregowanych im
więcej osób w gospodarstwie, tym opłata za
osobę jest niższa (waha się między 5,50 zł
a 10 zł na miesiąc);
- za niesegregowanie śmieci zapłacimy więcej, to jest 15 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;
• opłatę należy uiszczać do 15 dnia każdego
miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.
Należność należy wpłacać w kasie Urzędu
Gminy Czernichów lub na indywidualny
ciąg dalszy na str. 8
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Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Czernichów
ciąg dalszy ze str. 7

rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Czernichowie;
• dodatkowe worki na śmieci segregowane
można pobrać u sołtysa danej miejscowości
lub w urzędzie w pokoju nr 108;
• leki przeterminowane i zbędne można
oddawać w aptece: Twoja Apteka „Eskulap” – przy rondzie w Czernichowie;
• zużyte baterie można przynieść do specjalnych pojemników, które dostępne są w
urzędzie gminy, szkołach, przedszkolach
lub zwyczajowo w sklepach, które prowadzą sprzedaż.

Segregacja śmieci w systemie
kolorowego worka
W tym systemie należy zbierać czyste surowce wtórne – tylko właściwie wyselekcjonowane śmieci powinny być gromadzone
w kolorowych workach.

WOREK ŻÓŁTY – PLASTIK, tworzywa
sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe;
TAK: plastikowe butelki po napojach
i olejach spożywczych (zgniecione), płynach do mycia i chemii gospodarczej, plastikowe worki, torebki, reklamówki, plastikowe koszyczki po owocach i wyrobach
garmażeryjnych, opakowania wielomateriałowe, czyli kartony po mleku i sokach
(tetrapaki), zgniecione aluminiowe puszki
po napojach, puszki z blachy stalowej, np.
po konserwach, drobny złom żelazny oraz
drobny złom metali kolorowych (np. narzędzia, garnki, pokrywki od słoików, kapsle z butelek, rury, druty, itp.)
NIE: opakowania po lekach, butelki i opakowania po olejach przemysłowych, styropian i inne tworzywa piankowe, zabawki,
sprzęt AGD, części samochodowe, opakowania (PCV) po kosmetykach, puszki po
farbach czy baterie, opakowania po aerozolach, opakowania po środkach chwastoczy owadobójczych
WOREK NIEBIESKI – PAPIER, papier
i tektura;
TAK: gazety i czasopisma, prospekty, katalogi i reklamy, papierowe torby na zakupy,
zużyte zeszyty i stare książki, papier biurowy i kserograficzny, kartony i tektura, koperty
NIE: tapety, zabrudzony (a szczególnie zatłuszczony) papier, papier z folią, pieluchy
i inne artykuły higieniczne, worki po cemencie, papier faksowy i termiczny, przebitkowy
WOREK ZIELONY – SZKŁO, szkło, w
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tym opakowania szklane;
TAK: tylko szkło opakowaniowe, czyli butelki i słoiki po napojach i żywności, opakowania po kosmetykach
NIE: ceramika, fajans, porcelana i kryształy, szkło stołowe, szkło zbrojone i żaroodporne, szkło okularowe, szkło okienne,
szyby samochodowe, lustra, luksfery (pustaki szklane), żarówki fluoroscencyjne
i neonowe
WOREK BRĄZOWY – BIO, odpady biodegradowalne;
TAK: odpady kuchenne, zielone z pielęgnacji zieleni w obrębie nieruchomości
NIE: popiół, odpady budowlane, gruz, kamienie
POJEMNIK NA ODPADY ZMIESZANE – czyli wszystkie te, których nie jesteśmy w stanie wysegregować, między innymi wszystkie te, które powyżej opatrzone
zostały hasłem „NIE”

PSZOK – dodatkowa możliwość
pozbywania się odpadów

W Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) odbierane
są - dostarczone przez mieszkańców, którzy
złożyli deklarację o wysokości miesięcznej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy - selektywnie zebrane odpady w następujących
frakcjach: wysegregowane odpady komunalne, tj. plastik, szkło, papier, odpady zielone – np. latem duża ilość trawy, metal,
a także odpady wielkogabarytowe, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież
i tekstylia.
PSZOK jest czynny w co drugą sobotę
miesiąca w godzinach od 10.00 do 13.00
w miejscowości Rybna (działka nr 3075/1
– przy boisku LKS Sokół Rybna) i Czernichów (działka nr 1349/4 – Studzienki, plac
targowy).
Najbliższe terminy:
• Czernichów: 20 maja i 24 czerwca 2017r.
• Rybna: 6 maja, 3 czerwca 2017r.
UWAGA: odpady do PSZOK można przywozić tylko w wyznaczonym dniu i godzinach, należy przekazać je pracownikowi
MPGO, który ewidencjonuje ich przyjęcie. Przywożenie i pozostawianie odpadów
w innym terminie stanowi wykroczenie.
ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH - niezależnie od PSZOK
dwa razy w roku realizowane są odbiory odpadów nietypowych, bezpośrednio
sprzed posesji. W prosty sposób mieszkańcy mogą się pozbyć:
• starych mebli, dywanów, sprzętów elektronicznych, opon (w ilości 4 +1);

• stolarki okiennej (osobne zgłoszenie);
• czystego gruzu budowlanego w ilości
4m3 na rok z każdej posesji zamieszkałej
(osobne zgłoszenie).
W kwietniu odpady nietypowe zostały odebrane ze wszystkich miejscowości. Kolejny
jesienny termin odbioru podany zostanie
zwyczajowo miesiąc przed terminem planowanej zbiórki.
Podkreślić jeszcze raz należy, iż w ramach
opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych możemy oddać nielimitowaną liczbę śmieci. Nie możemy
więc pozbywać się ich w nielegalny sposób,
jakim jest wywiezienie do lasu, na działkę
sąsiada czy do pobliskiego rowu. Jeśli jesteśmy świadkiem takiego procederu wezwijmy Policję. Całkowicie zakazane jest także
spalanie odpadów, zarówno w paleniskach
domowych, jak i na powierzchni ziemi.
Podczas spalania odpadów w niskich temperaturach powstają bardzo szkodliwe dla
zdrowia substancje, które wprowadzamy
do naszych organizmów z każdym oddechem.
KOCHASZ DZIECI - NIE PAL ŚMIECI
- SEGREGUJ
Wszelkie informacje na temat wywozu
i zagospodarowania odpadów komunalnych można uzyskać w Urzędzie Gminy
Czernichów:
32-070 Czernichów, ul. Gminna 1, pok.
108, I piętro, telefon kontaktowy 12 270
21 04 wew. 120, e-mail: odpady@czernichow.pl
Ekodoradca w Czernichowie - Agnieszka
Smaga, UG Czernichów, pok. 108, tel.: 12
270 21 04, wew. 120

Orientacyjny czas rozkładu odpadów:
2 tygodnie ręcznik papierowy
2 miesiące resztki jedzenia
6 miesięcy papier
2 lata dykta
5 lat guma do żucia
5 lat niedopałek papierosa
35 lat nylon
50 lat styropianowy kubek
65 lat gumowa podeszwa
80 lat metalowa konserwa
150 lat puszka
400 lat reklamówka
450 lat pielucha
1000 lat butelka PET
1 mln lat słoik
Informacja podana za gazeta.pl
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Oczyszczalnia ścieków w Przegini Duchownej – plan działania

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Czernichowie sukcesywnie
podejmuje działania mające na
celu polepszenie jakości pracy
oczyszczalni ścieków w Przegini Duchownej, jednocześnie
postępują prace zmierzające
ku modernizacji i rozbudowie
oczyszczalni.
Działania bieżące:
Zakres działań, które podniosą jakość pracy
oczyszczalni, obejmuje poprawę procesów
mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków oraz odwadnianie osadów nadmiernych.
Na bieżąco prowadzony jest serwis urządzeń
zamontowanych w oczyszczalni, między innymi sitopiaskownika czy prasy odwadniającej oraz układu elektrycznego i sterowania.
Prawidłowa praca urządzeń mechanicznych
i elektrycznych w oczyszczalni ma podstawowy wpływ na niezakłócony przebieg procesów biologicznego oczyszczania ścieków informuje Paweł Kotula, kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej.
Został usprawniony oraz zmodernizowany
system napowietrzania w reaktorach biologicznych, który jest kluczowym elementem
w tego typu obiektach. Wymiana rurowych
dyfuzorów napowietrzających pozwala na
lepsze sterowanie procesami nitryfikacji
i denitryfikacji oraz uzyskanie odpowiedniego stężenia tlenu rozpuszczonego w reaktorach biologicznych, dzięki czemu możliwe
jest osiągnięcie lepszego efektu redukcji
niepożądanych związków w ściekach oczyszczonych. Ponadto, z uwagi na jakość ścieków surowych dopływających oraz uciążliwy „zapach” wydobywający się z obiektu
oczyszczalni, podjęto decyzję o dozowaniu
do kanalizacji specjalnego środka biologicznego. Preparat wspomaga proces biologicznego oczyszczania oraz z powodzeniem
redukuję emisję odorów. Środek ten jest
kompozycją mikroorganizmów opartych w
dużej mierze na bakteriach wspomagających
proces oczyszczania ścieków. W chwili obecnej stosowana dawka spowodowała redukcję
uciążliwego zapachu wydobywającego się
z oczyszczalni.

A w planach:
W związku z działaniami polegającymi na
przeprowadzeniu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków została wykonana
dokumentacja projektowa oraz uzyskano
niezbędne pozwolenia na realizację przedsięwzięcia, tj. pozwolenie wodnoprawne
i pozwolenie na budowę. W 2017r. zostało
opracowane studium wykonalności i przygotowany wniosek o dofinansowanie do
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który został złożony 23 lutego tego roku. Rozstrzygnięcie
i ogłoszenie wyników konkursu planowane
jest na wrzesień 2017r.
Działania te polegają na przeprowadzeniu
modernizacji i rozbudowy oczyszczalni tak,
aby spełnione zostały warunki dotyczące
jakości odprowadzanych ścieków określone
w pozwoleniu wodnoprawnym.
Koszt zleconych prac projektowych wyniósł
129 765,00 zł. Zakończenie prac budowlanych oraz rozruch technologiczny rozbudowanej oczyszczalni planowane są do końca
roku 2020. Szacowany całkowity koszt inwestycji wynosi około 15 mln zł.
Szczegóły techniczne projektu:
Projekt rozbudowy instalacji obejmuje
rozbudowę i przebudowę (modernizację)
oczyszczalni, która polegać będzie zarówno
na budowie nowych obiektów, przebudowie
części istniejących obiektów, jak i rozbiórce
części istniejących obiektów. Budowa nowych i przebudowa istniejących obiektów
ma na celu wykonanie montażu nowego
niezbędnego wyposażenia technologicznego
oczyszczalni oraz stworzenie warunków do
biologicznego oczyszczania ścieków z usuwaniem związków biogennych oraz tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego.
Powyższe działania będą polegały na zmianie
technologii oczyszczania, z przepływowej na
technologię SBR. Ścieki dopływające do
oczyszczalni będą dopływały do pompowni
I-go stopnia, poprzedzonej sitem pionowym. Następnie przepompowane będą na
sitopiaskownik, w którym nastąpi mechaniczne oczyszczanie polegające na usunięciu skratek oraz piasku. Po mechanicznym
oczyszczeniu ścieki grawitacyjnie będą
spływać do zbiornika retencyjnego, który
zarazem będzie pompownią II-go stopnia.
Kolejnym etapem będzie oczyszczanie biologiczne z chemicznym wspomaganiem
strącania fosforu, realizowane w reaktorach
biologicznych SBR.
Powstaną trzy identyczne ciągi technologiczne SBR. Każdy z trzech reaktorów, przy
maksymalnym napełnieniu, będzie posiadał
objętość czynną 864 m3. Reaktory zostaną
wyposażone w bardzo skuteczny drobnopęcherzykowy system napowietrzania potrzebny do efektywnego zachodzenia procesu
nitryfikacji oraz wspomagające mieszadła

działające w procesie denitryfikacji. Ponadto, w reaktorach zostaną zainstalowane sondy tlenu (z pomiarem temperatury), sondy
gęstości oraz sondy hydrostatyczne. Z rurociągu ścieków oczyszczonych będzie pobierana w sposób ciągły próbka do analizatora
biogenów, gdzie będą mierzone wartości:
N-NH4, N-NO3 i P-PO4. Wynik tych
pomiarów będzie przesyłany do sterownika
oczyszczalni, dzięki czemu na bieżąco będzie
można reagować na zmiany jakości ścieków
oczyszczonych. Dopasowanie poziomu stężenia tlenu pozwoli na optymalizację procesów nitryfikacji i denitryfikacji, natomiast
sygnał z wartością mierzoną P-PO4 będzie
sterował pracą i wydajnością pompek PIX-u, wspomagających strącanie fosforu ogólnego w ściekach oczyszczonych. Ponadto,
na rurociągu ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika, zostanie zainstalowany mętnościomierz.
Dzięki zastosowaniu powyższych ciągłych
pomiarów, które pozwolą na szybką reakcję
w dostosowaniu parametrów pracy oczyszczalni oraz zaawansowanych technologicznie urządzeń, będzie można zawsze mieć
pewność, że jakość ścieków spełnia warunki
pozwolenia wodnoprawnego.
Po zrealizowaniu rozbudowy i przebudowy
(modernizacji) oczyszczalni ścieków będzie
można oczyszczać w niej ścieki komunalne
w ilości dobowej średniej Qd = 1130 m3/d
i godzinowej maksymalnej Qhmax = 113
m3/h. Równoważna liczba mieszkańców
wyniesie RLM = 9600.
Radna Katarzyna Zabagło, przewodnicząca Komisji Gospodarki
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
Z problemem oczyszczalni ścieków w Przegini Duchownej borykamy się od początku kadencji. Kierownik ZGK robi co może, aby oczyszczalnia była
jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców, ale bez
konkretnych działań nie pozbędziemy się tego problemu. Dlatego wierzymy, że uda nam się pozyskać
środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na rozbudowę i modernizację.
Obiekty do przebudowy - modernizacji:

1. Pompownia ścieków z kratą koszową
2. Budynek socjalno-techniczny
3. Reaktor biologiczny z wiatą na komorę stabilizacji
4. Osadnik wtórny na zbiornik retencyjny z pompownią II stopnia

Obiekty do budowy (nowe):

1. Pompownia I stopnia
2. Stacja mechanicznego oczyszczania
3. Budynek techniczny ze stacją dmuchaw i agregatem
4. Reaktory biologiczne SBR – 3 szt.
5. Zbiornik koagulanta PIX
6. Osadnik z separatorem wód opadowych i roztopowych (z terenu oś)
7. Biofiltr
8. Zbiornik na ścieki oczyszczone
9. Garaż/budynek gospodarczy
10. Stacja trafo z linią zasilającą
11. Układ komunikacyjny (drogi place)
Projektowana przepustowość oczyszczalni średniodobowa - 1130 m3/
dobę, RLM- 9600
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Z Hiszpanii do szkoły w Kamieniu
Na początku kwietnia Zespół
Placówek Oświatowych w Kamieniu odwiedziły nauczycielki z Hiszpanii.

S

oledad Vilar Garcia (nauczycielka
geografii, historii i plastyki) i Mónica García Tudela (nauczycielka języka angielskiego) w dniach 31 marca – 6
kwietnia, w ramach programu Erasmus+,
realizowały w szkole w Kamieniu projekt
„Opening doors”.
„Erasmus+ to program Unii Europejskiej
w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży
i sportu na lata 2014-2020. Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać
kraje uczestniczące w programie w zakresie
efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania
idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+
to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed
nią stoją” – czytamy na stronie internetowej programu.
Panie z Hiszpanii pracują w szkole IES Les
Foies w Benigànim (Walencja) i mają pod
swoją opieką uczniów w wieku 12-18 lat.
Szkoły z Kamienia i Hiszpanii realizowały
wcześniej wspólne projekty eTwinning –

„Read your way across Europe” i wymianę
kartek świątecznych.
Głównym celem projektu było otwarcie
szkół na Europę, poznanie pracy innych
placówek oświatowych. Dyrekcja i nauczyciele z Kamienia zaprezentowali gościom
miejscowość i okolicę, a ze względu na
przedświąteczny czas, miejscowe tradycje
związane z Wielkanocą. Podczas powitalnej narady zaprezentowano polski system
edukacji i przedstawiono szkołę w Kamieniu. W tygodniu nauczycielki uczestniczyły
w zajęciach i także prowadziły lekcje.
Pod koniec pobytu nauczycielki podzieliły się wrażeniami. Jednym z problemów, z

jakimi boryka się szkoła w Hiszpanii, jest
fakt, że wielu uczniów rezygnuje z nauki.
- To co należy podkreślić, to dobra organizacja pracy polskiej szkoły i bardzo przyjazna atmosfera. Uczniowie mają szczęście.
Mogą się uczyć w małych klasach. Nasze
klasy to zwykle 30 lub więcej uczniów –
powiedziała Mónica García Tudela. - W
trakcie pobytu w szkole w Kamieniu czułyśmy się jak w domu. Wiele dowiedziałyśmy
się na temat funkcjonowania polskiej szkoły. Na pewno niektóre z podpatrzonych
rozwiązań i metod wykorzystamy w naszej
szkole – dodała Soledad Vilar Garcia.
mk

Wiarygodne Przedszkole – certyfikat dla
placówki z Przegini Duchownej
Na początku 2017 roku została
uruchomiona kolejna edycja
programu Wiarygodne Przedszkole. Po rekrutacji placówek, Ogólnopolskie Wyróżnienie otrzymało Integracyjne
Samorządowe Przedszkole
w Przegini Duchownej.
- Dostaliśmy bardzo dobre oceny w ewaluacji i wtedy zadzwoniono do nas z zaproszeniem do programu. Spełniliśmy wszystkie warunki i dostarczyliśmy niezbędne
dokumenty – mówi dyrektor przedszkola,
Ewelina Tomska.
Program Wiarygodne Przedszkole stanowi ranking najlepszych placówek w całej
Polsce. Certyfikat jest gwarantem spełniania przez placówkę wysokich standardów
edukacyjnych. Program powstał z inicjatywy dyrektorów szkół i przedszkoli i stanowi podpowiedź dla rodziców i uczniów
podczas wyboru odpowiedniej placówki.
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Certyfikat jest potwierdzeniem wysokiego
poziomu i skutecznego zarządzania.
- Do naszego przedszkola przyciąga rodziców wiele aspektów – mówi dyrektor Ewelina Tomska. – Nowoczesny budynek, własna kuchnia, przestronne sale, małe grupy,
bogata oferta edukacyjna, specjalistyczna
opieka i możliwość integracji. Dzieci bardzo dobrze się integrują i łatwo akceptują
innych – dodaje pani dyrektor.
W sezonie wiosennym i letnim na przedszkolaków czeka wiele atrakcji. W weekend
majowy maluchy z wychowawcami wybierają się do Rabki na tzw. zielone przedszkole. 25 maja odbędzie się 5. Konkurs Śpiewające Przedszkolaki. W tym roku dzieci
z całej gminy zaśpiewają „na góralską
nutę”. Pod koniec czerwca odbędzie się
kolejny Piknik rodzinny, a we wrześniu
Piknik sportowy z wieloma rozgrywkami
i zdrowym jedzeniem.
Na co dzień dzieci też biorą udział
w wielu ciekawych zajęciach: jeżdżą
na basen, grają w piłkę nożną, uczą
się języka angielskiego, spotykają się

z interesującymi osobami, jeżdżą na wycieczki. Dzieci niepełnosprawne raz w tygodniu mają zajęcia wyjazdowe z hipoterapii, a na miejscu ćwiczą na specjalistycznym
sprzęcie. W jesieni oddano do użytku nową
salę, w której teraz spędzają czas najmłodsi
podopieczni.
- Bardzo cieszy nas ten certyfikat, to docenienie naszej pracy i dodatkowa promocja – mówi dyrektor Tomska. Choć
można by śmiało stwierdzić, że dodatkowa
promocja nie jest placówce potrzebna, bo
w tegorocznej rekrutacji na jedno miejsce
jest sześcioro chętnych.
mk

Orka
sny. Wspólnie z wychowawcami wykonały
Marzannę - Zimową Pannę, dbając o każdy
szczegół w swojej pracy. Ponadto, dzieci zadbały także o strój dla Pani Wiosny, własnoręcznie ozdabiając jej sukienkę kolorowymi
kwiatami. Wszyscy z radością uczestniczyli
w uroczystym pochodzie z Marzanną ulicami Rusocic. Następnie przedszkolaki piosenką oraz głośnym okrzykiem pożegnały
Panią Zimę i z pomocą nauczycieli zamieniły ją w Wiosenną Pannę. Dzieci zaprosiły
Panią Wiosnę w progi swojego przedszkola,
w którym zajęła honorowe miejsce.
Oprac. Anna Słota

Światowy Dzień Zdrowia w Szkole Podstawowej w Rusocicach

7 kwietnia uczniowie szkoły w Rusocicach
obchodzili Światowy Dzień Zdrowia. Młodzi ludzie dowiedzieli się, że głównym przesłaniem tego święta jest zwrócenie uwagi
na najważniejsze problemy zdrowotne dotyczące społeczeństw na całym świecie. W
tym roku tematem przewodnim była walka
z depresją. Depresja dotyka ludzi w różnym
wieku, z różnych środowisk i różnych krajów. Aby zapobiegać depresji, dzieciaki postanowiły krzewić kulturę fizyczną i sport.
Uczniowie w dwóch grupach wiekowych
(kl. 0-III i kl. IV-VI) walczyli o tytuł sportowej klasy. Chłopcy i dziewczęta przyszli tego
dnia ubrani na sportowo, zaprezentowali zestawy ćwiczeń gimnastycznych i z wielkim
zaangażowaniem wykonywali poszczególne
zadania.

Powiatowy
Konkurs
Ortograficzny „O Pióro
Starosty”

pióro i laptop, ufundowane przez Starostę
Krakowskiego Józefa Krzyworzekę. W konkursie został wyróżniony Adrian Poniedziałek, uczeń klasy III technikum hotelarstwa.
Oprac. Joanna Wasilewska

Witaj wiosno!

21 marca dzieci z Oddziału Przedszkolnego
w Rusocicach uroczyście pożegnały zimę
i powitały długo wyczekiwaną wiosnę.
Przedszkolaki bardzo starannie przygotowały się do obchodów Pierwszego Dnia Wio-

IX Gminny Konkurs
Języka Angielskiego

Wzorem lat ubiegłych w Szkole Podstawowej w Rusocicach miał miejsce - już po
raz dziewiąty - Gminny Konkurs Języka
Angielskiego. 23 marca gospodarzy konkursu zaszczycili swoją obecnością najlepsi
uczniowie z ośmiu szkół z gminy Czernichów, którzy zostali wcześniej wytypowani
w szkolnych eliminacjach. Wszyscy byli
świetnie przygotowani i gotowi do walki
o tytuł mistrza języka angielskiego.
W tym roku uczniowie musieli wykazać się
znajomością słownictwa i gramatyki języka
angielskiego oraz wiedzą na temat San Francisco. Zaszczytne I miejsce zdobyli Julia Malik, Piotr Kapusta i Michał Malik, przedstawiciele Zespołu Placówek Oświatowych w
Rybnej. Na II miejscu uplasowali się gospodarze konkursu – Filip Starowicz, Konrad
Starowicz i Kacper Kraczka. Tuż za nimi, na
III miejscu podium stanęli przedstawiciele
Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Szlacheckiej – Karolina Żak, Oliwia Irlik, Hubert
Pełka. Wszyscy zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami.

7 kwietnia w Starostwie Powiatowym
w Krakowie odbyła się kolejna edycja Powiatowego Konkursu Ortograficznego „O
Pióro Starosty”, którego celem było zachęcenie młodzieży do pogłębienia wiedzy z dziedziny ortografii oraz doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się językiem
polskim.
Najlepszą z najlepszych okazała się Aleksandra Bętkowska, uczennica klasy I technikum
hodowcy koni w ZSRCKU w Czernichowie, która pokonała 25 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu krakowskiego.
Niestraszne jej były: żorżety, ażury, czółenka,
modne maserati, superszybkie ferrari, bladoróżowe żakardowe żakiety typu bomber czy
styl boho. W nagrodę za wygrany konkurs
Aleksandra Bętkowska otrzymała tytułowe
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Grupa Teatralna Credo z Rusocic w
Misterium Wielkanocnym
W Niedzielę Palmową,
9 kwietnia, przed kościołem w Rusocicach, Grupa
Teatralna Credo wystawiła Misterium Męki, śmierci i Zmartwychwstania.
Zdjęcia: Małgorzata Krajewska

W

misterium, w reżyserii założycielki Grupy Teatralnej Credo,
Janiny Kapusty, wzięło udział
około 60 osób, członków grupy teatralnej
i mieszkańców, którzy chętnie odegrali
powierzone im role. Misterium odbyło się
w Rusocicach już kolejny raz. Wydarzenie
zgromadziło liczną publiczność. Aktorzy
i statyści przedstawili wydarzenia biblijne
z zaangażowaniem i dramatyzmem i wprowadzili zebranych w nastrój Wielkiego Tygodnia.
Od końca ubiegłego roku funkcjonuje Stowarzyszenie Grupa Teatralna Credo. Zalegalizowanie działalności otwiera członkom
grupy nowe możliwości. Planują występy
w konkursach i przeglądach. - Już wkrótce wznowimy próby do sztuki „Czarny
Jim” Zofii Gloss – mówi Janina Kapusta.
- Wzruszającą sztukę o niewolnictwie,

opartą na faktach, w której mamy dobrą
grę aktorską i piękne stroje. Mamy już zaproszenia na występy i czekamy na kolejne
– dodaje reżyserka.
Pod kierunkiem Janiny Kapusty zespół
teatralny zaczynał działalność ponad 20
lat temu. Po kilkuletniej przerwie, wraz
z powstaniem parafii w Rusocicach, grupa
reaktywowała się i rozwinęła działalność.
Aktywizuje kolejne pokolenia mieszkańców, dla których ta forma spędzania czasu
i realizowania teatralnych pasji okazała się
„strzałem w dziesiątkę”.
mk

Bagnięć z Kamienia

Już czternasty rok z rzędu
Towarzystwo Przyjaciół
Kamienia zorganizowało konkurs na tradycyjną
palmę wielkanocną, noszącą lokalną nazwę bagnięć.
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J

ak co roku jury oceniało przede
wszystkim zgodność i sposób ułożenia
roślin oraz formę i jakość związania
wszystkich elementów. Prace nad przygotowaniem bagnięci uczestnicy konkursu
musieli rozpocząć najpóźniej w połowie
postu, tak, by wszystkie gałązki zdążyły
ładnie się zazielenić. Wcześniej należy też
przygotować materiał do związania roślin.
Są to korzenie sosny, co najmniej dobę
wcześniej namoczone w wodzie, by miały

odpowiednią giętkość. Zgodnie z regulaminem niezbędnymi elementami bagnięci są:
leszczyna, brzoza, jałowiec, wierzba, kłokoczka (zwana u nas kłokoczyną), szakłak
i trzcina. Nie są dozwolone sztuczne,
w tym bibułkowe, ozdoby.
Od kilku lat odbywa się równolegle konkurs na najpiękniejszą palmę – tu decydują głosy publiczności, a nie jury i liczą się
głównie wrażenia estetyczne, a niekoniecznie wykonanie zgodne z tradycją.
W tym roku zwycięzcami zostali:
A. W konkursie na palmę najbardziej zgodną z tradycją:
1. Michał Piwowarczyk
2. Oskar Słowiński
3. Emilia Słowińska.
B. W konkursie publiczności na najpiękniej wykonaną palmę wygrał Oskar Słowiński.
Oprócz zwycięzców, nagrodami przygotowanymi przez Urząd Gminy w Czernichowie, obdarowani zostali wszyscy uczestnicy
konkursu.
Towarzystwo Przyjaciół Kamienia

Orka

Wielkanoc w zwyczajach ludowych

2 kwietnia w Domu Weselnym
„Krzemieniec” w Wołowicach,
odbyło się trzecie już wielkopostne spotkanie z cyklu
„Wielkanoc w zwyczajach ludowych”.

S

potkanie zorganizowali dla seniorów
słuchacze kierunku Opiekun Osoby
Starszej i kierunku Florysta ZSRCKU w Czernichowie oraz Marta i Jerzy
Koskowie - właściciele Domu Weselnego
„Krzemieniec”.
Słuchacze obu kierunków wzięli udział
w warsztatach bibułkarskich zorganizowanych przez Martę Kosek - lokalną bibułkarkę, słuchaczkę Szkoły Policealnej Florysta. Specjalnie dla seniorów przygotowano
krótki program artystyczny, szkolenie, dyskusje na temat zwyczajów wielkanocnych
oraz tematyczny konkurs wiedzy. Miły
nastrój spotkania wzmocniła utalentowana
ośmiolatka, Natalia Gołba, która zaśpiewała specjalnie dla seniorów.
Goście wysłuchali też koncertu skrzypcowego w wykonaniu Beaty Kwiatkowskiej-Pluty, będącej członkiem kwartetu Filharmoników Krakowskich i od dwudziestu
lat grającej w orkiestrze Filharmonii Krakowskiej. Obecnie pani Beata jest też słuchaczką czernichowskiej Szkoły Policealnej Opiekun Osoby Starszej. Repertuar
koncertu uwzględniał tematykę spotkania,
ale przede wszystkim dobrany został dla
uczestniczących w spotkaniu seniorów.
Kolejny, ciekawy punkt programu, zaprezentowały uczennice z Czernichowa,
które są obywatelkami Ukrainy: Anasta-

Uczestnicy spotkania z gotowymi palmami. Zdjęcie: Mariusz Wójcik

siia Biletska, Yuliia Melnychuk i Viktoriia
Hubchuk. Anastasiia i Yuliia przygotowały
ukraiński układ taneczny, a Viktoriia w wyjątkowo interesujący sposób opowiedziała
o zwyczajach wielkanocnych kultywowanych na Ukrainie. Uczennice wystąpiły
w wiankach wykonanych z bibuły przez
Martę Kosek, zaprojektowanych w oparciu
o ukraińskie wzory.
Uczestnicy spotkania wysłuchali najważniejszych informacji na temat zwyczajów wielkopostnych na podkrakowskich
wsiach. Opowiedział o nich Piotr Kapusta
- historyk, etnolog, przewodnik miejski
po muzeach krakowskich, pilot wycieczek, pracownik nowohuckiego oddziału
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa,
a także absolwent kierunku Opiekun Medyczny szkoły w Czernichowie.
Najodważniejsi seniorzy mieli okazję
uczestniczyć w konkursie wiedzy o zwyczajach wielkanocnych, przygotowanym
i przeprowadzonym przez nauczycielkę
Agnieszkę Marzęcką. W konkursie uczestniczyli seniorzy: Jan Dybek, Stanisława
Grzesiak i Maciej Kołodziejczyk. Zakres
konkursu związany był z tematem spotkania i dotyczył między innymi: roślin używanych w tworzeniu palm i ich symboliki,
powstawania popiołu na Środę Popielcową, dawnych tradycji połykania bazi, powodów, dla których palmę należało przechowywać w domu przez cały rok, liczby
kwiatów jakiej trzeba użyć do wykonania
kilkumetrowej palmy kurpiowskiej. Pani
Stanisława Grzesiak pokonała obu panów,
zdobywając pierwsze miejsce. Wszyscy
uczestniczący w konkursie otrzymali orygi-

nalne kompozycje florystyczne wykonane
przez Agnieszkę Marzęcką. W jury konkursu zasiedli: Iwona Zabagło – sołtys wsi
Wołowice, Grzegorz Bylica – dyrektor Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Czernichowie oraz ekspert
- Piotr Kapusta.
Seniorzy, słuchacze i dyrektor szkoły instruowani przez Martę Kosek wykonali
palmy do dwóch kościołów, dłuższe niż w
latach poprzednich. Sam moment tworzenia palm, ze względu na ich rozmiar i presję czasu, wymagał od wszystkich dużego
zaangażowania. Efekt był imponujący, bo
każda z palm liczyła ponad sześć metrów.
Delegacja złożona ze słuchaczy i seniorów
dostarczyła palmy do kościoła NMP Królowej Polski w Dąbrowie Szlacheckiej oraz
do kościoła Matki Boskiej Różańcowej
w Wołowicach. Tu, ze względu na jej rozmiar i większą odległość, palma przewieziona została wozem Ochotniczej Straży
Pożarnej z Wołowic.
Wszyscy uczestnicy spotkania zostali zaproszeni przez właścicieli Domu Weselnego „Krzemieniec” na przygotowany przez
nich poczęstunek. To był czas na dalsze rozmowy, wspomnienia i plany na przyszłość:
w przyszłym roku wszyscy chcą wykonać
jeszcze wyższe palmy ze znacznie większą
ilością kwiatów z bibuły i mają nadzieję,
że dołączą seniorzy nieobecni na spotkaniu
w tym roku.
Agnieszka Marzęcka
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Zdjęcie: Wiesław Piwowarczyk

XV Zimowy Turniej Piłki Nożnej Seniorów pod
hasłem „Zima na Sportowo”

Po
przeprowadzeniu
meczy eliminacyjnych,
12 marca, miały miejsce
finałowe zmagania czterech najlepszych drużyn
o zwycięstwo.

Z

imowy Turniej Piłki Nożnej Seniorów organizowany już po raz piętnasty przez Urząd Gminy Czernichów
pod hasłem „Zima na Sportowo” odbył się
w pierwszy marcowy weekend, tradycyjnie
na obiekcie sportowym „MOJE BOISKO
– Orlik 2012” w Wołowicach.

Do turnieju zgłoszonych zostało aż 10
drużyn reprezentujących ludowe kluby
sportowe działające na terenie gminy Czernichów: LKS „Wisła” Czernichów, LKS
Błękitni Czułówek, LKS „Start” w Kamieniu, LKS „Sparta” Przeginia Duchowna-Narodowa, LKS „Sokół” Rybna, Oldboy
Rybna oraz po dwie drużyny z LKS Piast
Farmina z Wołowic oraz LKS „Nadwiślan”
Rusocice.
Podczas styczniowego spotkania prezesów
i działaczy sportowych dokonano losowania oraz podziału drużyn na dwie grupy
eliminacyjne. Ze względu na większą niż
zazwyczaj liczbę zespołów biorących udział
w turnieju mecze eliminacyjne zostały
przeprowadzone w dwóch terminach, 4

i 5 marca 2017 r. Do dalszych rozgrywek
awansowały zespoły: LKS Piast Farmina II
i LKS Piast Farmina I z grupy A oraz LKS
„START” w Kamieniu i LKS „Nadwiślan”
Rusocice I z grupy B.
12 marca miały miejsce zmagania czterech najlepszych drużyn o zwycięstwo. W
meczach półfinałowych LKS „Nadwiślan”
Rusocice I pokonał LKS Piast Farmina II
4:1, natomiast LKS Piast Farmina I wygrał
z LKS „START” w Kamieniu 5:3. Mecz
finałowy rozegrany pomiędzy zwycięskimi drużynami przyniósł niezwykle wiele
emocji. Piłkarze z Rusocic pokonali swych
rywali z Wołowic kończąc rozgrywki wynikiem 9:2.
Po zakończeniu turnieju wójt Szymon
Łytek oraz przewodniczący Rady Gminy
Czernichów Zbigniew Kędzierski wręczyli
nagrody wszystkim drużynom. Przyznane
zostały okolicznościowe puchary i statuetki, dyplomy oraz bony na zakup sprzętu
sportowego.
Wyniki XV Zimowego Turnieju Piłki Nożnej Seniorów:
I. LKS „Nadwiślan” Rusocice I
II. LKS Piast Farmina I
III. LKS Piast Farmina II
IV. LKS „START” w Kamieniu

Terminarz rozgrywek ligowych seniorów
Godz.

Data

Miejsce

Drużyna

13:00

23 kwietnia

RYBNA

Sokół Rybna – Armatura Kraków

17:00

21 maja

WOŁOWICE

Piast II Wołowice – Płomień Kostrze

16:00

23 kwietnia

KAMIEŃ

Błękitni Czułówek – Pychowianka Kraków

18:00

21 maja

CZERNICHÓW

Wisła Czernichów – Strażak Rączna

17:00

23 kwietnia

CZERNICHÓW

Wisła Czernichów – Nadwiślan Rusocice

16:00

28 maja

KAMIEŃ

Błękitni Czułówek – Piast Skawina

17:30

23 kwietnia

RUSOCICE

Nadwiślan II Rusocice – Grom Kraków

18:00

28 maja

RUSOCICE

17:00

29 kwietnia

KAMIEŃ

Start Kamień – LGOTA

Nadwiślan II Rusocice – Niegoszowianka
Niegoszowice

16:00

30 kwietnia

WOŁOWICE

Piast Wołowice – Tęcza Piekary

16:00

03 czerwca

RUSOCICE

Nadwiślan Rusocice – Liszczanka Liszki

17:30

30 kwietnia

RUSOCICE

Nadwiślan II Rusocice – Gwiazda Ściejowice

17:00

03 czerwca

KAMIEŃ

Start Kamień – Tęcza Tenczynek

17:00

06 maja

RUSOCICE

Nadwiślan Rusocice – Strażak Rączna

17:00

03 czerwca

WOŁOWICE

17:00

06 maja

WOŁOWICE

Piast II Wołowice – Pozowianka Pozowice

Piast II Wołowice – Borkowianka Borek
Szlachecki

17:00

06 maja

RYBNA

Sokół Rybna – Pychowianka Kraków

18:00

03 czerwca

RYBNA

Sokół Rybna – Trzebol Wielkie Drogi

16:00

07 maja

KAMIEŃ

Błękitni Czułówek – Orzeł 2012 Sidzina

16:00

04 czerwca

WOŁOWICE

Piast Wołowice – Wisła Jeziorzany

16:00

07 maja

PRZEGINIA
DUCHOWNA

Sparta Przeginia Duchowna-Narodowa –
Niegoszowianka Niegoszowice

17:00

04 czerwca

PRZEGINIA
DUCHOWNA

Sparta Przeginia Duchowna-Narodowa
– Tęcza II Piekary

17:30

07 maja

CZERNICHÓW

Wisła Czernichów – Wiślanie II Jaśkowice

18:00

04 czerwca

CZERNICHÓW

Wisła Czernichów – Radziszowianka
Radziszów

17:00

13 maja

KAMIEŃ

Start Kamień – Orzeł Balin

16:00

11 czerwca

KAMIEŃ

Błękitni Czułówek – Sokół Rybna

16:00

14 maja

KAMIEŃ

Błękitni Czułówek – Trzebol Wielkie Drogi

14:00

17 czerwca

WOŁOWICE

Piast Wołowice – Clepardia Kraków

18:00

14 maja

RUSOCICE

Nadwiślan II Rusocice – Sparta Przeginia
Duchowna-Narodowa

17:00

17 czerwca

CZERNICHÓW

Wisła Czernichów – Iskra Czułów

17:00

17 czerwca

KAMIEŃ

Start Kamień – Wolanka Wola Filipowska

17:00

17 czerwca

RUSOCICE

Nadwiślan Rusocice – Gajowianka Gaj

18:00

17 czerwca

RYBNA

Sokół Rybna – Radziszowianka II
Radziszów

17:00

18 czerwca

WOŁOWICE

Piast II Wołowice – Błękitni Czułówek

17:00

20 maja

RUSOCICE

Nadwiślan Rusocice – Iskra Czułów

18:00

20 maja

RYBNA

Sokół Rybna – Orzeł 2012 Sidzina

17:00

21 maja

PRZEGINIA
DUCHOWNA

Sparta Przeginia Duchowna-Narodowa –
Wisła II Rząska
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Data

Miejsce

Drużyna

Orka
Sportowe sukcesy uczniów ZSRCKU w Czernichowie
Bieżący rok szkolny należy do
bardzo udanych pod względem sukcesów sportowych
osiąganych przez uczniów
ZSRCKU, którzy w każdej z
czterech imprez sportowych
zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Krakowie
zajęli miejsca na podium.
I miejsce w Powiatowej Licealiadzie Młodzieży zajął Konrad Ziemianin z klasy 4B,
który płynął stylem grzbietowym. Weronika Zielińska płynąca stylem klasycznym
(także uczennica klasy 4B) i Ewa Duran (uczennica klasy 4A) płynąca stylem
grzbietowym uplasowały się na miejscu II.
Sukces ten zagwarantował uczniom udział
w Wojewódzkich Zawodach w Pływaniu
Indywidualnym w Suchej Beskidzkiej,
podczas których Konrad Ziemianin zajął
VI miejsce, a Weronika Zielińska XXI.

Ewa Duran w tym samym dniu brała
udział w Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt w Krzeszowicach, gdzie dziewczyny
reprezentujące ZSRCKU w Czernichowie
(w składzie: Ewa Duran, Aleksandra Malinkiewicz, Rozalia Święch, Zuzanna Lemaniak, Weronika Mucha, Justyna Sztur,
Anna Ukrainets, Julia Sowińska, Natalia
Czapska, Zofia Wójcik) zajęły II miejsce.
W czołówce nagrodzonych znaleźli się
również uczniowie ZSRCKU podczas Powiatowej Licealiady Młodzieży w Sztafetowych Biegach Przełajowych w Skawinie.
Dziewczęta w składzie: Maria Michałek,
Ewelina Haupa, Aleksandra Celarek, Joanna Pachura, Sandra Baranowska, Diana
Horobets, Aleksandra Malinkiewicz, Zuzanna Lemaniak, Weronika Czapla, Anna
Ukrainets, Klaudia Kruczek, Klaudia Bernat zajęły I miejsce w sztafecie 10x1000m.
Chłopcy w składzie: Yurii Sychov, Antoni
Siodłak, Karol Kumala, Danylo Lehkostup, Aleksander Topolski, Danylo Skoczyi, Przemysław Górecki, Andrii Podvor-

nyi, Konrad Ziemianin, Damian Kowalik
zajęli III miejsce.
Niezrównani okazali się również uczniowie
z Czernichowa zajmując II miejsce w II
Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar
Starosty Krakowskiego. W składzie tego
świetnego teamu byli: Damian Kowalik,
Kamil Zając, Adrian Kudelski, Antoni Siodłak, Daniel Filipak, Kamil Zabagło, Yurii
Sychov, Kamil Rybarczyk, Arkadiusz Zielke, Łukasz Gala, Karol Kumala, Mariusz
Galos, Mateusz Czechowicz. Ponadto turniej ten przyniósł Damianowi Kowalikowi
tytuł Najlepszego Obrońcy Turnieju.
Podczas Powiatowych Zawodów w Narciarstwie Alpejskim w Spytkowicach uczennice
Weronika Zielińska oraz Aleksandra Malinkiewicz, uplasowały się odpowiednio na
III i IV miejscu.
Oprac. Agnieszka Kołodziej

Półfinał wojewódzki w koszykówce dziewcząt
7 marca na parkiecie Hali Widowiskowo-Sportowej w Bochni
odbył się Półfinał Wojewódzki
w Koszykówce Dziewcząt rozgrywany w ramach Gimnazjady Młodzieży Szkolnej.

D

rużyna z Gimnazjum w Kamieniu
pomimo wielu kontuzji rozegrała
świetne zawody i zajęła 3. miejsce.

Tomasz Celej

Mistrzostwo powiatu w siatkówce chłopców

21 marca w Krzeszowicach
odbyły się Powiatowe Zawody
w Siatkówce Chłopców Szkół
Gimnazjalnych.

D

Organizatorzy turnieju docenili determinację, wytrwałość i wolę walki. Niestety,
nie udało się awansować do finału wojewódzkiego.
Drużyna w składzie: Sabina Chyrowska,
Zuzanna Kraczka, Joanna Znamirowska,
Aleksandra Nienartowicz, Aleksandra
Paszcza, Joanna Panek, Natalia Starowicz,
Weronika Grzywa, Zuzanna Kamińska,
Weronika Kowalska, Magda Markowicz,
Dagmara Grzesik, Magda Rams.

o turnieju zgłosiło się sześć drużyn, które rywalizowały ze sobą
systemem „każdy z każdym”. Drużyna z Kamienia po zwycięstwach z każdą
z drużyn wywalczyła 1. miejsce w turnieju.
Wyniki:
Kamień - Skawina 2-1
Kamień - Mników 2-0
Kamień - Zabierzów 2-0
Kamień - Sułoszowa 2-0
Kamień - Wola Zachariaszowska 2-1
Kolejnym etapem rywalizacji był półfinał wojewódzki, który odbył się 28

marca w hali widowiskowo-sportowej
w Krzeszowicach. W zawodach wzięło
udział 5 drużyn, a powiat krakowski reprezentowała drużyna z Kamienia.
Wyniki:
Kamień - Miechów 2:1
Kamień - Królówka 0:2
Kamień - Wola Batorska 2:1
Kamień – Nowe Brzesko 2:0
Na koniec turnieju trzy drużyny miały
identyczny bilans punktowy, w tym drużyna z Kamienia, o kolejności zadecydowały
tzw. „małe punkty”. Niestety po podliczeniu setów chłopcy z Kamienia ukończyli
zawody na 3. miejscu. Zabrakło jednego
wygranego seta więcej i młodzi siatkarze
kontynuowaliby siatkarską przygodę w finale wojewódzkim.

Drużyna w składzie: Marcin Mach, Kamil
Paszkowski, Dawid Grzesik, Oskar Kurzański, Marcin Słowiński, Wojtek Włoch,
Wojtek Paszcza, Dawid Hofman, Szymon
Paszcza, Konrad Kuglin, Jakub Pytka, Przemek Gara
Tomasz Celej

kwiecień 2017
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Mistrzowie powiatu w tenisie stołowym
Drużyna chłopców z Gimnazjum w Rybnej w składzie: Bartłomiej Gala (kapitan),
Andrzej Buś, Adrian Siudek wywalczyła
Mistrzostwo Powiatu Krakowskiego podczas turnieju w Skawinie.
Wcześniej chłopcy wygrali turniej gminny
w Wołowicach, a w finale 1/2 województwa zajęli bardzo dobre 3. miejsce.

Uczniowie Gimnazjum w Rybnej zostali Drużynowymi i Indywidualnymi Mistrzami Powiatu Krakowskiego w tenisie
stołowym.

Bartłomiej Gala, uczeń klasy 1GB został
Indywidualnym Mistrzem Powiatu Krakowskiego pokonując wszystkich przeciwników podczas turnieju w Skawinie.
Wcześniej Bartek wywalczył Mistrzostwo
Gminy Czernichów. Wicemistrzem Gminy
został Andrzej Buś.
Na zawodach 1/2 województwa Bartłomiej
wygrał 4 spotkania i zajął ostatecznie 6.
miejsce, które dało mu awans na zawody
wojewódzkie.

W turnieju gminnym drużyna dziewcząt
zajęła 2. miejsce, a w turnieju powiatowym
9. W drużynie grały: Emilia Siudek (kapitan), Karolina Irlik, Julia Nęcek.
W indywidualnych zawodach powiatowych brali udział Emilia Siudek (17. miejsce), Grzegorz Gawin (25. miejsce), Andrzej Buś (13. miejsce).
Podziękowania dla Dyrekcji Szkoły
w Rybnej i opiekunki, nauczycielki WF
pani Anety Tałach za zorganizowanie wyjazdów na turniej i opiekę. Podziękowania
i gratulacje dla pani Sylwii Rożek, trenerki w klubie UKS Kontra Rączna, w której
aktualnie trenują Andrzej Buś i Bartłomiej
Gala.

Ogłoszenie
Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Wsi w Czułówku, spełniając oczekiwania Rodziców, informuje o wydłużeniu od 1 września 2017 r. godzin pracy oddziałów przedszkolnych działających przy szkole.
Od nowego roku 2017/2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w
Czułówku będzie czynna w godzinach: 7:30
– 17:00.

Wójt Gminy Czernichów
zaprasza
dzieci i młodzież do udziału

w XI Przełajowym Biegu Zwycięstwa
w ramach ogólnopolskiej akcji Polska Biega

PROFESJONALNIE

w środę 17 maja 2017 r.
o godzinie 12.00.

Zawody odbędą sie Czernichowie, w dwóch kategoriach wiekowych:13-15
lat i 16-18 lat, uczestników zgłaszają szkoły i kluby sportowe.
Informacja i regulamin na stronie www.polskabiega.czernichow.pl oraz
pod nr tel. 12 270 21 04 wew. 122
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