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Sołecki budżet obywatelski
Od kilku lat coraz częściej
w mediach słyszymy o budżetach obywatelskich, o wielu
inicjatywach realizowanych ze
środków budżetowych gmin,
miast, powiatów czy województw oddanych mieszkańcom do dyspozycji. Budżety
obywatelskie to nic innego
jak wydzielone w budżetach
samorządów pieniądze oddane do rozdysponowania na
projekty wymyślone i często
przygotowane przez mieszkańców, ich organizacje czy
nieformalne grupy.

C

zy w gminie Czernichów funkcjonuje budżet obywatelski? Oczywiście, że tak i to od bardzo wielu
lat. Przybrał on postać tzw. budżetów sołeckich, od kilku lat częściowo dodatkowo
sformalizowanych zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim.
Budżety sołeckie to zapisany w Statucie
Gminy Czernichów system, w którym
ściśle określona część budżetu po stronie
wydatków rozdysponowywana jest na realizację zadań w danej miejscowości de
facto przez mieszkańców w formie uchwał
zebrania wiejskiego. W gminie Czernichów
kwota oddawana rokrocznie do dyspozycji
sołectw jest znacznie większa niż ta wynikająca z ustawy o funduszu sołeckim. Dla
przykładu w 2016 roku sołectwa wyko-

Szanowni Państwo,

Z

apraszamy do lektury wakacyjnego numeru „Orki”. W tym podwójnym lipcowo-sierpniowym
wydaniu proponujemy „Orkę” z większą
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rzystały kwotę blisko 850 tysięcy złotych,
z czego ok. 235 tys. stanowił fundusz sołecki (w ostatnich dniach do urzędu wpłynęła
informacja o przyznaniu refundacji części
tych wydatków w wysokości blisko 84 tys.
zł z budżetu państwa). Z grubsza rzecz
ujmując kwoty te wynikają z wysokości
wpłaconych w danym sołectwie podatków
od nieruchomości w I półroczu roku poprzedzającego dany rok budżetowy.
Ważne jest, że o ile sama decyzja, na co
przeznaczyć tak zwane środki sołeckie,
musi być zatwierdzona uchwałą zebrania
wiejskiego, to pomysły na ich przeznaczenie mogą być zgłaszane przez różne
podmioty i właśnie o to chodzi, aby były
one wypracowane w dyskusji z udziałem
wszystkich zaangażowanych w życie danej
wsi środowisk, koordynowanej przez sołtysa, przy wsparciu rady sołeckiej. Zadania
proponowane do realizacji w ramach budżetów sołeckich mogą mieć różny charakter, istotne, by były to zadania publiczne,
były zadaniami własnymi gminy i miały
znaczenie lokalne. Podkreślić należy, że
koszt realizacji każdego zadania powinien
być prawidłowo oszacowany, a zatem, aby
przeznaczona pula środków wystarczyła na
jego realizację. Zdarzają się czasem przykłady, gdy sołectwo zapewnia tylko częściowe
finansowanie danego przedsięwzięcia, ale
przypadki, że do pieniędzy sołeckich trzeba jeszcze „dołożyć” dodatkowe środki
z budżetu gminy, powinny być uzgadniane.
Pamiętać trzeba, że realizacja zadań sołeckich odbywa się w ramach budżetu gminy
ze wszystkimi rygorami związanymi z wydatkowaniem środków publicznych.
W ostatnich latach sołectwa inicjowały

różne przedsięwzięcia, można powiedzieć,
że zasadą było przeznaczanie środków
na remonty dróg lokalnych, rozbudowę
oświetlenia ulicznego, wsparcie organizacji
działających na terenie danej wsi, remonty
i modernizacje obiektów komunalnych takich jak szkoły, remizy, boiska…
Istotna jest też informacja, że sołtys musi
przedłożyć wniosek zebrania wiejskiego z
rozpisanymi zadaniami na kolejny rok do
końca września roku poprzedniego, stąd w
najbliższym czasie we wszystkich dwunastu
sołectwach odbędą się zebrania wiejskie
mające na celu ustalenie podziału środków
sołeckich na rok 2018. Informacja o wysokości kwot oddanych do dyspozycji danego
sołectwa zostały już przekazane sołtysom,
sumarycznie w skali całej gminy po raz
pierwszy będzie to kwota przekraczająca
milion złotych.

niż zwykle liczbą stron, a wewnątrz numeru wiele ciekawych informacji i relacje z
letnich festynów w naszej gminie.
I tak, powyżej, tekst wójta Szymona Łytka o budżetach sołeckich, ich znaczeniu
i wartości i zapowiedź związanych z budżetami zebrań wiejskich organizowanych
w niedługim terminie. Następnie relacje
z dwóch sesji Rady Gminy Czernichów,
ważne informacje związane z programem
„Rodzina 500+” i zmianami przepisów
dotyczących usuwania drzew i krzewów.
Poruszamy także temat kontrowersji
wokół biogazowni w Czernichowie. Na
kolejnych stronach relacja z wizyty gości z zaprzyjaźnionego Neuvy we Francji
i przegląd letnich imprez, od Wianków po
Dożynki.
Na koniec trochę wiadomości z gminy
i wywiad z Magdaleną Robakiewicz, mi-

strzynią karate z Czernichowa.
A w środku numeru coś kolorowego. Specjalnie dla najmłodszych mieszkańców
z naszej gminy publikujemy wybrane prace przedszkolaków z Wołowic, książeczki
ich autorstwa, do lektury których serdecznie zapraszamy.
A już w następnym numerze, we wrześniu, nowe działy, coś specjalnego na
nowy rok szkolny dla młodzieży i wiele
ciekawych informacji z gminy. Jeśli chcą
Państwo poinformować nas o ważnym dla
mieszkańców gminy temacie, proszę napisać lub zadzwonić.
Zachęcamy do współpracy, wszystkie
dane kontaktowe podajemy w stopce redakcyjnej na ostatniej stronie.

Szymon Łytek

Informacje o terminach zebrań
wiejskich w poszczególnych sołectwach będą podane co najmniej
7 dni przed wyznaczonym terminem na tablicach ogłoszeń w sołectwie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej gminy w zakładce
JEDNOSTKI POMOCNICZE
– SOŁECTWA.
W zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć z prawem głosu wszyscy
dorośli mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze
do rady gminy.

Małgorzata Krajewska, redaktor naczelna
czasopisma „Orka”
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Relacja z XXXVII sesji Rady Gminy Czernichów
XXXVII sesja Rady Gminy
Czernichów odbyła się 26
czerwca 2017 r.

P

o otwarciu sesji, przewodniczący
Rady Gminy Czernichów Zbigniew
Kędzierski, przywitał gości, po czym
ustalono porządek obrad i przyjęto protokół z XXXVI sesji z dnia 22 maja 2017 r.
Następnie komendant Zarządu Gminnego
OSP Władysław Siudek przedstawił „Informację o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych za rok 2016”:
Jak podał komendant, spośród 12 jednostek OSP działających na terenie gminy
Czernichów, cztery włączone są do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.
Wyposażenie i wyszkolenie w OSP umożliwia podjęcie działań: ratowniczo-gaśniczych w czasie pożarów (12 jednostek), ratownictwa technicznego i drogowego (8),
ratownictwa powodziowego i nawodnego
(3), ratownictwa medycznego (8), ratownictwa wodnego (2), poszukiwawczo-ratowniczych (8). Liczba członków zwyczajnych OSP (w wieku 18-65 lat) mogących
brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych wynosi 228 osób, członków ogółem (wraz z kobietami, członkami
wspierającymi, honorowymi) jest 428,
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze działają

w 11 sekcjach. OSP posiadają 4 ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze, 9 średnich
i 10 lekkich.
Dokładne dane z przeprowadzonych szkoleń i akcji w 2016 roku ujęte są w tabelach
1 i 2 poniżej.
W kolejnym punkcie sesji głos zabrała ekodoradca, Agnieszka Smaga, która przedstawiła informacje dotyczące wprowadzenia
na obszarze województwa małopolskiego
(z wyłączeniem gminy miejskiej Kraków)
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie
paliw. Tzw. uchwała antysmogowa częściowo weszła w życie już 1 lipca 2017r. (najważniejsze informacje zawarte w tej uchwale publikowaliśmy w Orce nr 5, dostępne
są również na stronie internetowej urzędu
gminy).
Następnie wójt Szymon Łytek poinformował o planowanej na lipiec inwentaryzacji
wyrobów zawierających azbest na terenie
gminy Czernichów.
Podczas sesji poddano głosowaniu i przyjęto uchwały w sprawie:
- wyrażenia zgody na odpłatne nabycie
niewielkiej nieruchomości w Kamieniu
(w związku z koniecznością poszerzenia
drogi gminnej);
- wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w Rusocicach (zlokalizowanej
w rejonie kościoła parafialnego, parkingu

Ekodoradca Agnieszka Smaga przedstawia
uchwałę antysmogową

i drogi gminnej);
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Dąbrowie Szlacheckiej (zbycia
działki 18-arowej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego po akceptacji rady
sołeckiej);
- wyrażenia zgody na oddanie w najem
lokalu użytkowego na okres do lat trzech
w budynku starego ośrodka zdrowia (przedłużenie najmu dotychczasowemu najemcy);
- przejęcia przez gminę Czernichów prowadzenia zadania publicznego Województwa
Małopolskiego (Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził do realizacji zadanie pn. ,,Budowa chodnika w ciągu
ciąg dalszy na str. 4

Tabela 1. Wyszkolenie strażaków ochotników OSP
Liczba wyszkolonych

Liczba wyszkolonych
w roku 2016

Strażacy ratownicy OSP

235

2

Kierowcy konserwatorzy sprzętu
ratowniczego

34

0

Z zakresu ratownictwa technicznego

107

32

Z zakresu kierowania ruchem
drogowym

55

1

Z zakresu kwalifikowanej
pierwszej pomocy

73

4

Z zakresu działań przeciwpowodziowych i ratownictwa na
wodach

12

0

Z zakresu zabezpieczenia
lądowania LPR

18

1

Płetwonurkowie

0

Nurkowie
Sternicy motorowodni
Dowódcy OSP

Komendant Zarządu Gminnego OSP Władysław Siudek przedstawia informację o
działalności OSP. Zdjęcia: Małgorzata Krajewska

Tabela 2. Działania ratownicze 2016 rok
Liczba wyjazdów do
zdarzeń

Liczba ratowników

Pożary

217

1 226

0

Miejscowe zagrożenia ogółem

169

1 031

0

0

- wypadki drogowe

57

348

11

0

- akcje powodziowe

8

46

73

0

- ratownictwo chemiczne

2

19

Naczelnicy OSP

48

0

- wichury

17

103

Pilarze do drewna

22

0

- inne zagrożenia

85

515

Pilarze do stali i betonu

11

0

Alarmy fałszywe

4

33
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Relacja z XXXVII sesji Rady Gminy Czernichów
ciąg dalszy ze str. 3

drogi wojewódzkiej nr 780 w m. Przeginia Duchowna”; jednym z warunków realizacji zadania i jego dofinansowania jest
nieodpłatne przejęcie od Województwa
Małopolskiego funkcji zarządcy odcinka drogi wojewódzkiej nr 780 w zakresie
utrzymania zimowego nawierzchni ciągów
pieszych);
- przekazania Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie środków finansowych (KMPSP w Krakowie
wykonuje nieodpłatnie obowiązkowe przeglądy 24 aparatów oddechowych będących
w dyspozycji OSP Gminy Czernichów.
Każdy aparat oddechowy po użyciu przez
ratownika OSP podlega obowiązkowemu
przeglądowi i nie może być powtórnie użyty bez przeglądu i konserwacji. Środki przeznaczone zostaną na utrzymanie w stałej
gotowości stacji konserwacji i przeglądów
aparatów ochrony dróg oddechowych).
- zmian uchwały budżetowej gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016
Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grud-
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nia 2016 r.;
- zmiany uchwały Nr XXX.253.2016
z dnia 29 grudnia 2016 r. Rady Gminy
Czernichów w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Czernichów;
- przekazania dwóch skarg na wójta gminy
Czernichów, które przekazane zostaną do
rozpatrzenia przez Samorządowe Kolegium
Odwoławcze w Krakowie.
Następnie przewodniczący Zbigniew Kędzierski odczytał stanowisko Rady Gminy
Czernichów w sprawie wykonywania mandatu przez radnego Roberta Jarosa, które
zostanie przedstawione Wojewodzie Małopolskiemu (więcej na ten temat pisaliśmy
w Orce nr 5).
W punkcie Interpelacje i wnioski radnych
zapytano o zakończenie robót na drodze
między Czułowem a Czułówkiem, o etap
projektowania chodnika na odcinku Dąbrowa Szlachecka – Wołowice – Czernichów oraz o etap projektowania kanalizacji
Dąbrowa Szlachecka – Zagacie – Nowa
Wieś Szlachecka.

Na zakończenie sesji komendant gminny
OSP rozdał zaproszenia na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Wołowicach.

XXXVIII nadzwyczajna sesja
Rady Gminy Czernichów odbyła się 27 lipca 2017 r.

Podczas XXXVIII nadzwyczajnej sesji
Rady Gminy Czernichów podjęto uchwałę
w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej
im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Przegini
Duchownej oraz Integracyjnego Samorządowego Przedszkola w Przegini Duchownej, dla których organem prowadzącym
jest gmina Czernichów, w Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej (więcej na ten
temat na stronie 9).
Ponadto przyjęto zmiany w uchwałach
w sprawie: Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Czernichów; uchwały budżetowej gminy Czernichów na rok 2017
i przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Czernichów.
Mk
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Program „Rodzina 500+”
w okresie zasiłkowym 2017/2018
26 lipca 2017 r. został opublikowany w Dzienniku Ustaw
RP pakiet zmian w systemie
wsparcia rodzin. Ustawa
wprowadza zmiany w przepisach dotyczących programu
„Rodzina 500+”, świadczeń
rodzinnych, pomocy osobom
uprawnionym do alimentów
oraz Karty Dużej Rodziny.

C

o do zasady świadczenia w ramach
Programu „Rodzina 500+” to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia
dziecka. Zmianie nie ulegnie również kryterium dochodowe obowiązujące jedynie
na pierwsze dziecko (800 złotych lub 1200
złotych w przypadku dziecka niepełnosprawnego). Pojawią się natomiast ułatwienia w zakresie ubiegania się o świadczenie
500+. Będą one polegały na ujednoliceniu
terminów składania wniosków o świadczenia wychowawcze oraz świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wnioski o przyznanie ww. świadczeń
w tym roku są przyjmowane od 1 sierpnia
2017 r.

Pamiętaj!
Aby zachować prawo do świadczenia
wychowawczego (500+) za październik
2017 r. – wniosek o ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego musisz
złożyć najpóźniej do 31 października
2017 r.
Zmiany:
• Konieczność ustalenia alimentów na
dziecko od drugiego z rodziców.
Świadczenie wychowawcze na dane dziecko
nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na
rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu
wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
- drugi rodzic dziecka nie żyje,
- ojciec dziecka jest nieznany,
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

- sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania
dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na
rzecz tego dziecka,

członków rodziny składa, czyli wypełnia
i podpisuje osoba wnioskująca o świadczenia wychowawcze, a nie jak dotychczas,
członek rodziny, którego dotyczą dane zawarte w oświadczeniu.

- dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest
pod opieką naprzemienną obojga rodziców
sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

• Nowe formularze wniosków.

Jeżeli osoba samotnie wychowująca dziecko
złoży wniosek o świadczenie wychowawcze
i nie dołączy do niego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez
sąd, zostanie zobowiązana do dostarczenia
tytułu wykonawczego w terminie 3 miesięcy od złożenia wniosku.
• Nowe regulacje dotyczące stosowania
przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.
Nowe regulacje wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub
członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
oraz dochód z pozarolniczej działalności
gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty
utraty dochodu ponownie uzyska dochód
u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy
lub zamawiającego dzieło lub ponownie
rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.
• Nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na
podstawie przepisów o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Ustalając dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów
o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego, przyjmuje się dochód miesięczny
w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego
corocznie, w drodze obwieszczenia, przez
ministra właściwego do spraw rodziny
w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia
każdego roku. Obwieszczenie zawierające
stawki za rok 2016 opublikowane zostało
w MP pod pozycją 776.
• Składanie oświadczeń wyłącznie przez
wnioskodawcę.
Odpowiednie oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych oraz wielkości
gospodarstwa rolnego za poszczególnych

W rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017
r. w sprawie sposobu i trybu postępowania
w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie
mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1465) określony został sposób i tryb postępowania oraz podstawowy
zakres informacji, jakie mają zostać zawarte
we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz załączników.
Oznacza to, że nie będzie określonego przepisami prawa wzoru wniosku – niemniej
jednak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaleca wykorzystywanie
wzorów wniosku oraz załączników, które
zostały zamieszczone na stronie Ministerstwa (www.mpips.gov.pl) oraz na stronie
internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czernichowie (www.gops.
czernichow.pl). O ile forma wniosków nie
jest określona, o tyle ich treść musi odpowiadać wymaganiom określonym w/w
Rozporządzeniu oraz odzwierciedlonym
w udostępnionych wzorach wniosków.
Należy zwrócić szczególną uwagę przy pobieraniu druków, ponieważ wzory wniosków oraz załączników są inne dla poszczególnych okresów zasiłkowych:
• obecny okres zasiłkowy 2016/2017 dla
osób, które będą ubiegać się o świadczenia
do 30 września 2017 r.
• nowy okres zasiłkowy 2017/2018 dla
osób, które będą się ubiegać o świadczenia
na okres od 01.10.2017 do 30.09.2018 r.
Wnioski można składać w formie tradycyjnej (papierowej) bezpośrednio w siedzibie
GOPS (pok. 112) lub przesyłając na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czernichowie, 32-070 Czernichów, ul.
Gminna 1, a także przez Internet: za pomocą bankowości elektronicznej, PUE
ZUS, ePUAP, portalu Empatia.
gops
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Bezpłatne jabłka – czekamy na chętnych
producentów
Program przekazywania produktów rolnych, w tym bezpłatnych jabłek, którego koordynatorem ze strony
Urzędu Gminy w Czernichowie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, to pomoc dla rodzin, które zgłosiły
chęć odbioru produktów rolnych oraz które zostały do tej formy pomocy zakwalifikowane.

P

o zebraniu deklaracji od mieszkańców naszej gminy, GOPS przekazał liczbę osób chętnych do odbioru produktów rolnych wraz
z gotowością udziału w programie do Banku Żywności. – Niestety, jak poinformował nas Bank Żywności – na chwilę obecną
brak jest chętnych producentów rolnych, którzy dostarczaliby owoce – mówi Anna Romańska, kierownik GOPS. – Może we
wrześniu, październiku, listopadzie, w miesiącach zbiorów, coś się ruszy. Jesteśmy w pełnej gotowości, by działać, mamy deklaracje
osób chętnych, które zostały zebrane przez radne Joannę Wrońską, Bożenę Dudek, Katarzynę Zabagło oraz przez pracowników socjalnych tut. Ośrodka, czekamy tylko na producentów chętnych oddać swoje produkty rolne oraz na wiadomość z Banku Żywności
– wyjaśnia kierownik Anna Romańska.
W minionych latach tysiące ton jabłek były przeznaczone na cele społeczne. Bank Żywności od początku uczestniczy w programie
zagospodarowania owoców i warzyw, które z powodu embarga nie mogły być eksportowane do Rosji. Jednak na obecną chwilę brakuje dostawców chętnych do tej współpracy.
mk

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Czernichów
W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) odbierane będą dostarczone przez mieszkańców, którzy złożyli
deklarację o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy, selektywnie zebrane
odpady w następujących frakcjach:
- odpady zielone, metal, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież i tekstylia.
Lokalizacja PSZOK:
• Rybna (działka nr 3075/1 – przy boisku LKS Sokół Rybna),
• Czernichów (działka nr 1349/4 – Studzienki, plac targowy).
Terminy:

l.p.

Miejscowość

Termin

Godziny otwarcia

1.

Czernichów

5 sierpnia 2017 r.

10.00 – 13.00

2.

Rybna

12 sierpnia 2017 r.

10.00 – 13.00

3.

Czernichów

19 sierpnia 2017 r.

10.00 – 13.00

4.

Rybna

26 sierpnia 2017 r.

10.00 – 13.00

5.

Czernichów

2 września 2017 r.

10.00 – 13.00

6.

Rybna

9 września 2017 r.

10.00 – 13.00

7.

Czernichów

16 września 2017 r.

10.00 – 13.00

8.

Rybna

23 września 2017 r.

10.00 – 13.00

9.

Czernichów

30 września 2017 r.

10.00 – 13.00

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. Teren zbiórki
odpadów może być monitorowany.
Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu gminy – pok. 108, telefon 12 270 21
04, wew. 120.
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Biogazownia w Czernichowie: za i przeciw
Sprawa budowy biogazowni
na terenie ZSRCKU w Czernichowie budzi duże emocje,
powstał nawet komitet protestacyjny. Członkowie komitetu skierowali do dyrektora
Szkoły Rolniczej, Grzegorza
Bylicy list z prośbą o odpowiedzi na pytania, które najbardziej niepokoją przeciwników
inwestycji.

W

niosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (tzw. WZ)
i pieniądze na inwestycję – firmy zewnętrznej, teren Szkoły Rolniczej
– Starostwa Powiatowego, korzystanie
z biogazowni – Szkoła Rolnicza, a decyzja
– w rękach wójta. Co dalej z projektem?
Inwestor (firma zewnętrzna) wysłał listy intencyjne do instytucji związanych z ochroną środowiska (Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), a komitet
protestacyjny list z pytaniami o szczegóły.
– Nie jestem w ogóle stroną w tej sprawie,
dopóki nie ma WZ – mówi dyrektor Grzegorz Bylica. – Inwestor wystąpił do wójta o
WZ, wójt podejmie decyzję. Jeśli by dostali
WZ, dopiero wtedy mogą zwrócić się do
Starostwa Powiatowego, do którego należy
teren szkoły z wnioskiem o zgodę na dzierżawę. Jestem oczywiście zwolennikiem tego
projektu, bo byłaby to korzyść dla Szkoły
Rolniczej i dla naszego gospodarstwa. Po
pierwsze moglibyśmy otworzyć elitarny,
jedyny w Polsce kierunek technik biogazowy. Kadry do obsługi polskich biogazowni
muszą się kształcić w Austrii i Niemczech,
tutaj nikt tego nie prowadzi. Po drugie,
mielibyśmy zagospodarowaną kukurydzę
właściwie bez ponoszenia żadnych kosztów.
Po trzecie, mielibyśmy prąd.
Komponentem do produkcji biogazu byłaby zielona kukurydza i słoma. Dyrektor
podkreśla, że byłyby to takie same silosy,
jakie w tej chwili są przy oborze, gdzie zakisza się kiszonki dla zwierząt, tyle że bardziej nowoczesne. Kiszonkę podaje się do
hermetycznego zbiornika, gdzie w wyniku
reakcji zachodzących z udziałem bakterii
metanowych powstaje biogaz, który z kolei
zasila prądnicę produkującą prąd elektryczny. Odpady podlegają procesowi suszenia
i wykorzystywane są jako nawóz. – Silosy
zapełniamy raz w roku przez ok. dwa tygodnie i to „paliwo” ma nam starczyć na cały

rok - mówi dyrektor Bylica.
– Proces spalania jest procesem beztlenowym, rozszczelnienie powodowałoby, że
instalacja nie spełniałaby swojej roli i jest
w ogóle niemożliwe – zapewnia Magdalena Job z Optimum Sp. z o. o., firmy, która złożyła wniosek o WZ. – Staramy się
o budowę biogazowni rolniczej, złożyliśmy
wniosek tylko na te substraty.
– Zanim podjąłem decyzję, że chciałbym
tu biogazownię, odwiedziłem firmę Schaumann w Niemczech i nie mam żadnych
obaw. Teraz buduje się instalacje najwyższej
światowej jakości – dodaje dyrektor Bylica.
– Nigdy bym nie chciał na terenie szkoły
czegoś, co by nam zagrażało, śmierdziało
czy zanieczyszczało. Te obawy są nieuzasadnione, z każdego padłego zwierzęcia muszę
się rozliczyć, nie ma możliwości utylizowania szamb, odpadów ludzkich, kuchennych, mówimy wyłącznie o podkładzie
kukurydzianym i słomie.
Protestujących mieszkańców nie przekonują te argumenty. – Nawet jeśli przyjmiemy,
że to tylko kiszonka i słoma, nie przekonuje nas zapewnienie, że odpady będą wykorzystane na nawóz – mówi mieszkanka
Czernichowa, jedna z osób z komitetu
protestacyjnego. – Biogazownia nie może
być wyłączona z funkcjonowania, bo proces fermentacji musi być ciągły, stary wsad
powinien mieszać się z nowym, wtedy to
działa najefektywniej, a to oznacza, że musi
być dużo wsadu. Prawdopodobnie trzeba będzie te wsady mieszać, a jeśli wsad
nie będzie ustabilizowany, dziś kiszonka
jutro coś innego, nawozu nie będzie można wykorzystać, trzeba będzie go usunąć
z terenu. To jest odpad skażony, nawet jeśli jest roślinny. Ważny jest stosunek azotu
i fosforu, zawartość metali ciężkich, na taki
nawóz trzeba mieć badania, atesty, żeby nie
skazić, nie obciążyć gleby. Obawiamy się,
że jednak trzeba będzie odpady wywozić.
A to tak jakby wóz asenizacyjny jeździł
przez centrum gminy – dodaje.
– Biogazownia w Czernichowie usytuowana byłaby na obszarze maksymalnie 0,5
ha z 300 ha, które tu mamy, na terenie
strzeżonym, bo to kosztowne urządzenia.
Miałaby mieć moc 0,5 MW – mówi dyrektor Bylica. – Ale można by rozważyć też
zmniejszenie mocy do 0,1 MW, pozwalałoby to zagospodarować przynajmniej część
kukurydzy i służyłoby dydaktyce. Pozostałby teren swobodny dla zwierząt i na imprezy, o które niepokoją się mieszkańcy.
– Nie jestem przeciwnikiem biogazowni –
mówi członkini komitetu protestacyjnego.
– Może nie każda gmina, ale na przykład
dwie lub trzy gminy powinny mieć wspólną biogazownię. Tak zwana gospodarka

cyrkulacyjna oddziałuje pozytywnie na
środowisko. Ale taka biogazownia musi
być usytuowana w odosobnieniu. To jest
teren zalewowy, duża gęstość zaludnienia,
blisko rynku, centrum wsi, szkoła, przedszkole. Można by otworzyć biogazownię,
ale gdzieś, gdzie teren jest odpowiednio
odseparowany od mieszkańców.
– Nawet wolelibyśmy, żeby to była nasza
biogazownia, gminy, a nie inwestora z zewnątrz, żeby mieszkańcy mogli korzystać,
oddawać swoje odpady z gospodarstw –
dodaje mieszkaniec Czernichowa.
– Inwestor dopuszcza możliwość, by skupować substrat od mieszkańców, gdyby zabrakło wsadu ze Szkoły Rolniczej – mówi
pani Magdalena Job. Ale mieszkańcy zaprzeczają. – Nie będzie im się to opłacało.
Kto im to sprzeda? To powinno działać
inaczej.
Inwestor zapowiada, że będzie chciał
jeszcze raz doprowadzić do konsultacji
społecznych. – Na takie spotkanie przyjdziemy – zapewniają inicjatorzy protestu.
– Możemy nawet pojechać autokarem do
miejscowości, gdzie są biogazownie. Wtedy
przekonany się na miejscu, czy mieszkańcy
takich gmin są zadowoleni z tego, co mają
koło domu.
Przeciwko budowie biogazowni podpisało
się 126 osób.
Małgorzata Krajewska

Wójt zapowiedział, że procedura związana z wydaniem
lub odmową wydania decyzji
o warunkach zabudowy będzie
się toczyła jawnie z udziałem
stron oraz szczegółowym informowaniem zainteresowanych
o każdym etapie postępowania.
Zaznaczył też, że ostatecznie
każda inwestycja musi być poprzedzona wydaniem przez starostę pozwolenia na budowę,
a to wymaga prawa do dysponowania gruntem, którego właśnie powiat jest właścicielem.
W związku z wątpliwościami
związanymi z decyzją środowiskową także ta procedura
będzie powtórzona z szerokim
udziałem zainteresowanych.
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Zmiana przepisów dotyczących usuwania
drzew i krzewów
Od 17 czerwca 2017 r., po wejściu w życie ustawy o zmianie
ustawy o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1074)
obowiązują nowe zasady
w zakresie usuwania drzew
i krzewów.

O

becnie zezwolenie nie jest wymagane na usunięcie drzew, których
obwód pnia na wysokości 5 cm
nie przekracza dla poszczególnych gatunków:
• 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
• 65 cm – kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
• 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,
a także krzewów rosnących w skupisku,
o powierzchni do 25 m2.
Wprowadzono obowiązek zgłoszenia do
urzędu gminy zamiaru usunięcia drzew
rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych (grunty
prywatne) i usuwanych na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej,
których obwód pnia drzewa mierzonego na
wysokości 5 cm przekracza podane wyżej
wymiary.
W zgłoszeniu, którego dokonuje właściciel nieruchomości, należy podać numer
działki i nazwę miejscowości, a do zgłoszenia należy dołączyć rysunek albo mapę
z zaznaczoną lokalizacją drzewa lub drzew
przeznaczonych do usunięcia.
Urząd gminy w terminie 21 dni od dnia
doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w
celu ustalenia: gatunku drzewa/drzew, obwodu pnia na wysokości 5 cm. Z oględzin
sporządza protokół. W terminie 14 dni
od dokonania oględzin wójt może wnieść
sprzeciw wobec zamiaru usunięcia drzewa.
Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się
dzień nadania w placówce pocztowej lub
dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego. Usunięcie drzewa może nastąpić jeżeli w tym terminie nie zgłoszono
sprzeciwu.
W przypadku nieusunięcia drzewa przed
upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych
oględzin, usunięcie drzewa wymaga dokonania ponownego zgłoszenia.
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta ma
związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części
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nieruchomości, na której rosło usunięte
drzewo/drzewa, wójt, uwzględniając dane
ustalone na podstawie oględzin, nałoży na
właściciela nieruchomości, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa/drzew.
Wysokość stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu ustalana jest przez Ministra
Środowiska i obecnie wynosi od 12 do 210
złotych za każdy centymetr obwodu pnia
mierzonego na wysokości 130 cm w zależności od rodzaju i gatunku drzewa oraz od
10 do 50 złotych za każdy m2 krzewów rosnących w skupisku.
Za usunięcie drzew lub krzewów niewymagające zezwolenia nie pobiera się opłat.
Nadal obowiązuje zwolnienie z obowiązku
uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew
lub krzewów z gruntów w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego, niezależnie od statusu
właściciela. Dotyczy to gruntów rolnych
figurujących w ewidencji gruntów jako
użytki rolne, tj. rola, łąka, pastwisko, sad,
na których zaniechano wykonywania zabiegów agrotechnicznych, na skutek czego
porosły one drzewami i krzewami, a teraz
zamierza się je uprawiać rolniczo (obsiew
nasionami rolniczymi, koszenie łąki, wypasanie pastwisk itp., czyli przywrócić grunty
nieużytkowane do użytkowania rolniczego).
Usunięcie drzew o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 5 cm przekraczającym
podane wyżej rozmiary z gruntów należących do osób prawnych (tj. gminnych,

skarbu państwa, parafialnych, różnych instytucji, spółek, itp.) oraz gruntów osób
fizycznych (prywatnych), lecz związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej może nastąpić – jak dotychczas – po
uzyskaniu zezwolenia wójta wydanego na
wniosek posiadacza nieruchomości – za
zgodą właściciela tej nieruchomości.
Wójt wymierza administracyjną karę pieniężną w wysokości dwukrotnej opłaty za:
- usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu i bez zezwolenia,
- usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu 14 dni od
dnia oględzin drzewa.
Wzór zgłoszenia oraz wzór wniosku o wydanie zezwolenia można pobrać w Biurze
Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Czernichów (parter) i na www.elektroniczny.
czernichow.pl w pozycji menu Ochrona
Środowiska.
Uwaga: przedstawione zasady nie dotyczą
usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
oraz z terenów leśnych!
Szczegółowe informacje można uzyskać
w Urzędzie Gminy Czernichów, II piętro,
pok. 205, tel. 12 270 21 04 wew. 104,
e-mail: stanislawa.malik@czernichow.pl
sm

Orka
Stypendia na rok szkolny 2017/2018 – nabór wniosków
Gminny Zespół Obsługi Szkół
w Czernichowie ogłasza, że
wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny
2017/2018 będą przyjmowane w GZOS w Czernichowie w
okresie od 1 do 15 września
2017 r. (słuchacze kolegiów –
do 16 października 2017 r.).

D

o wniosku należy dołączyć zaświadczenia dokumentujące wysokość dochodów osiągniętych
w rodzinie za sierpień 2017 r. (słuchacze
kolegiów za wrzesień 2017 r.) oraz informację dyrektora szkoły o spełnianiu przez
ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.
Druki wniosków są dostępne w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Czernichów,
w Gminnym Zespole Obsługi Szkół, na
stronie internetowej gminy oraz we wszystkich szkołach prowadzonych przez gminę.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń
znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów
na osobę w rodzinie, w szczególności gdy
w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności
wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania,
a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę
w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może
być większa niż 514 zł/os. w rodzinie (art.

9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z
2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy
Czernichów.
Stypendium nie przysługuje:
• uczniom klas zerowych,
• uczniom, którzy nie mieszkają na terenie
gminy Czernichów.
Stypendium szkolne jest przyznawane na
wniosek:
• rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
• pełnoletniego ucznia,
• dyrektora szkoły.
Stypendium szkolne może być przydzielane w formie świadczenia pieniężnego,
w szczególności na całkowite lub częściowe
pokrycie kosztów: udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole
w ramach planu nauczania, a także udziału
w zajęciach edukacyjnych realizowanych
poza szkołą, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności
zakupu podręczników.
Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację dokonanego zakupu
podręczników i pomocy naukowych dla
uczniów oraz poprzez zwrot poniesionych
wydatków ustalonych na podstawie dokumentów potwierdzających ich powstanie
i wysokość.
Dodatkowe zajęcia o charakterze edukacyjnym są uzależnione od potrzeb ucznia. Dodatkowymi zajęciami mogą być zajęcia wyrównawcze, nauka języków obcych, zajęcia
sportowe, taneczne, recytatorskie, teatralne, muzyczne, kółka zainteresowań itd.

Pomocą rzeczową o charakterze edukacyjnym może być tornister, strój na zajęcia
wychowania fizycznego, podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, atlasy, encyklopedie, instrumenty muzyczne, wyjazdy na
wycieczkę szkolną, zieloną szkołę czy nawet
mikroskop dla ucznia zainteresowanego
biologią lub luneta dla ucznia zainteresowanego astronomią.
Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o
charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiąże się to w sposób oczywisty
i bezpośredni z procesem edukacji ucznia
(np. strój na lekcję wychowania fizycznego) lub jego zainteresowaniami i rozwojem jego zdolności (np. kimono dla ucznia
trenującego karate). Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły
(buty, kurtka) należy do zakresu pomocy
społecznej i nie może być finansowany
w ramach stypendium szkolnego!
Rachunki lub inne dokumenty potwierdzające wydatek o charakterze edukacyjnym
należy przedłożyć do dnia 15 listopada
2017 r. (za okres od 1.09. do 31.12.2016
r.), do dnia 15 marca 2018 r. (za okres
1.01. do 31.03.2018 r.) oraz do dnia 31
maja 2018 r. (za okres 1.04. do 30.06.2018
r.) w Gminnym Zespole Obsługi Szkół
w Czernichowie.
Wypłata w formie refundacji za dany okres
nastąpi w grudniu 2017 r., kwietniu 2018
oraz czerwcu 2018 r. Przyznane stypendia
rozliczane będą za dany okres.
Dokładny termin wypłat zostanie ogłoszony w placówkach oświatowych gminy
Czernichów.
gzos

Zmiany w szkołach w Nowej Wsi Szlacheckiej i Przegini Duchownej
Podczas nadzwyczajnej sesji
Rady Gminy Czernichów 27
lipca połączono dwie placówki
w Przegini Duchownej: Szkołę
Podstawową oraz Integracyjne Samorządowe Przedszkole.

P

odstawą prawną połączenia szkoły
podstawowej i przedszkola w zespół
jest art. 91 ustawy z dnia z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.). Organem
prowadzącym dla Szkoły Podstawowej w
Przegini Duchownej oraz Integracyjnego
Samorządowego Przedszkola w Przegini
Duchownej jest Gmina Czernichów, dlatego połączenie gminnych placówek oświato-

wych i utworzenie zespołu leży w kompetencjach Rady Gminy Czernichów.
- Utworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego zapewni pełniejsze wykorzystanie
obiektu, w którym mieszczą się szkoła
i przedszkole oraz lepsze zagospodarowane przyległego terenu i znajdujących się
na nim urządzeń (np. placu zabaw). To
także możliwość tworzenia długofalowych
programów wychowawczych i dydaktycznych oraz skuteczniejsze współdziałanie ze
środowiskiem lokalnym. Nowo utworzony
zespół ma szansę stać się ośrodkiem wspierającym wszystkie placówki oświatowe na
terenie gminy w podejmowaniu działań
integracyjnych. Za utworzeniem zespołu przemawiają również względy ekonomiczne mające na celu zracjonalizowanie

kosztów prowadzenia tych placówek oraz
możliwość wspólnego korzystania z kuchni zlokalizowanej w części przedszkolnej
budynku – wyjaśnia dyrektor Gminnego
Zespołu Obsługi Szkół, pan Janusz Senderecki.
W związku z tym ogłoszono konkurs na
dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przegini Duchownej. Konkurs na
stanowisko dyrektora szkoły ogłoszono
także w Nowej Wsi Szlacheckiej, ponieważ nie został rozstrzygnięty w czerwcu.
10 sierpnia zakończono przyjmowanie
zgłoszeń w konkursach. Tuż przed nowym
rokiem szkolnym dowiemy się, kto będzie
dyrektorem w jednej i drugiej placówce.
mk
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Zdjęcie: OSP Przeginia Duchowna

Orka
Nasi strażacy ochotnicy podnoszą swoje kwalifikacje

O

d 1 do 18 lipca na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przegini
Duchownej odbyło się Szkolenie
Kierujących Działaniem Ratowniczym dla
członków Ochotniczych Straży Pożarnych
(Dowódców OSP) z terenu naszej gminy
organizowane przez Komendę Miejską
Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
przy współudziale organizacyjnym OSP
Przeginia Duchowna oraz Zarządu Gminnego ZOSP w Czernichowie.
W kursie brało udział 20 osób z różnych
jednostek OSP gminy Czernichów. Głównym celem szkolenia dowódców OSP jest
przygotowanie strażaków ochotników do
kierowania działaniami ratowniczymi.
Absolwent szkolenia zdobywa w ten sposób uprawnienia do dowodzenia zastępem

Kurs zakończył się egzaminem w obecności komisji złożonej z przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie,
Komendy Miejskiej PSP w Krakowie,
Komendy Powiatowej PSP w Chrzanowie,
a także w obecności czuwającego nad przebiegiem całego kursu Komendanta Gminnego gminy Czernichów, druha Władysława Siudka. Warto dodać, że wszystkie
osoby uczestniczące w kończącym kurs
egzaminie zakończyły go z wynikiem pozytywnym, dlatego też wszystkim należą
się gratulacje. Dodatkowo, ze względu na
spore zainteresowanie, w najbliższym czasie
planowane jest kolejne szkolenie dla następnej grupy strażaków.

podczas prowadzenia działań ratowniczo
- gaśniczych. Dla wszystkich uczestników
jest to już kolejny etap doskonalenia umiejętności i podwyższania swoich kwalifikacji
w strukturach Ochotniczych Straży Pożarnych.
Zajęcia zaplanowane w harmonogramie
kursu prowadzili oficerowie Państwowej
Straży Pożarnej: mł. kpt. Mateusz Tekieli
oraz mł. kpt. Andrzej Feluś. Warto podkreślić, iż są to strażacy z naszej gminy, na co
dzień pracujący w strukturach Państwowej
Straży Pożarnej, którzy posiadając odpowiednie kwalifikacje, zgodzili się poświęcić
swój czas, aby przekazać wiedzę i zrealizować założony plan szkolenia. Swoją pracę
wykonywali charytatywnie, dlatego tym
większe należą się im podziękowania.

OSP Przeginia Duchowna

20 lipca na obiekcie „inteligentnego wału przeciwpowodziowego” w Czernichowie
odbyły się ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze w zakresie działań przeciwpowodziowych.

W

ał ten został zbudowany przez
naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
w celu prowadzenia pomiarów i przeprowadzania różnego rodzaju symulacji powodzi. Jest to jedyny taki obiekt w Polsce
i jeden z niewielu tak dużych w Europie.
Mieści 11 milionów litrów wody.
Podczas ćwiczeń prowadzono następujące
działania: wypompowywanie wody z zalanych terenów, w tym budowa magistrali
wężowych na duże odległości; doszczelnianie wału i podnoszenie jego korony workami z piaskiem i rękawami przeciwpowodziowymi; ratowanie osób, które wpadły
do wody.
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Na koniec ćwiczeń strażacy mogli obserwować zachowanie się wału podczas jego kontrolowanego przerwania. Był to widok niesamowity i przerażający zarazem, ponieważ
uświadomił uczestnikom, jakim żywiołem
jest woda i jak w ciągu kilku chwil może
zniszczyć zabezpieczenia przeciwpowodziowe. Obiekt „inteligentnego wału” to
idealne narzędzie, które pomaga strażakom
w skutecznej walce z rzeczywistym zagrożeniem powodzią.
W ćwiczeniach brały udział zastępy Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych z Krakowa,
Skawiny, Wieliczki i Proszowic, natomiast
ochotnicy to ratownicy z następujących
OSP: Czernichów, Czułówek, Wołowice,
Rybna, Rusocice. W symulacji uczestniczyli również przedstawiciele gmin nadwiślańskich i wójt gminy Czernichów, Szymon
Łytek. Całość ćwiczeń koordynował naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Komendy Miejskiej PSP w Krakowie, brygadier Arkadiusz Kielin.
ks

Zdjęcia: Archiwum UG

Ćwiczenia PSP i OSP

Orka

„Bonjour Czernichów” – wizyta gości z Neuvy
Od 5 do 12 lipca w gminie
Czernichów gościła grupa
mieszkańców z partnerskiej
gminy Neuvy we Francji.
Z wizytą przyjechał także wicemer, Bernard Robol, z małżonką.

6

lipca delegacja z Francji została oficjalnie powitana w Urzędzie Gminy
w Czernichowie. Następnie goście
odbyli rejs statkiem po Wiśle do Tyńca,
zwiedzili opactwo Benedyktynów i udali
się na spacer na Wawel. Następnego dnia
pojechali do Tarnowskich Gór, do Sztolni
Czarnego Pstrąga - Zabytkowej Kopalni
Srebra. Sobotę goście spędzili z rodzinami
z naszej gminy, u których zatrzymali się na
czas pobytu w Polsce. Wieczór umiliła im
zabawa taneczna w remizie OSP w Czułówku. W kolejnym dniu głównym punktem
programu było zwiedzanie Wieliczki. Francuscy goście wzięli także udział w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych
w Wołowicach i III Zajeździe Szlacheckim w Nowej Wsi Szlacheckiej. Następnie
zwiedzali Spalarnię odpadów w Krakowie,
Nową Hutę, zabytkowe centrum Krakowa
i Kazimierz. Wieczór pożegnalny odbył się
w Zagaciu, w sali bankietowej Szafran.
- Kontakty z Neuvy to początkowo kontakty szkół rolniczych, polskiej w Czernichowie i francuskiej w Neuvy – wspomina
Anna Mika, kierownik Szkolenia Praktycznego w ZSRCKU. – W październiku 1991
roku byłam na pierwszym wyjeździe nawiązującym wspólne kontakty. Zwiedzaliśmy
Paryż, Vichy, poznawaliśmy Francję, ale
też zbieraliśmy doświadczenia zawodowe,
poznaliśmy sposoby kształcenia przyszłych
rolników. Przez kolejnych kilka lat uczniowie czernichowskiej szkoły wyjeżdżali do
Francji, a ich francuscy koledzy przyjeżdżali do Polski. Po zmianach w strukturze
polskiego szkolnictwa zawodowego urząd
gminy przejął te kontakty. Szkoła obecnie
nie bierze bezpośredniego udziału w wymianie, ale nadal utrzymuje kontakty z innymi francuskimi szkołami – dodaje Anna
Mika.
Umowa o współpracy partnerskiej pomiędzy gminami Czernichów a Neuvy we
Francji zawarta została w 2001 roku. Do
dziś organizowane są wzajemne wizyty, relacja przyczynia się do nawiązania polsko-francuskich przyjaźni, poznania francuskich tradycji, promocji naszego regionu
i wymiany doświadczeń.
Pani Anna Mika była już we Francji 3 razy,
a w tym roku wraz z małżonkiem po raz

kolejny gościła dwie Francuzki. – Atmosfera świetna, panie sympatyczne, zachwycone Polską i przyjęciem - opowiada. - Nie
znam francuskiego, a panie nie znały polskiego, choć jedna z nich ma polskie korzenie. Korzystaliśmy z własnych rąk, papieru
i kredek i z internetowego tłumacza. Już

dostaliśmy pocztówki z podziękowaniami
i miłymi słowami.
Wizyta we Francji delegacji z Czernichowa
planowana jest na rok 2019.
mk
Zdjęcia: Krzysztof Smaga
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Orka

Bajki Wymyślanki w Samorządowym
Przedszkolu w Wołowicach

„Bajki Wymyślanki” to przedszkolny konkurs dla dzieci
i rodziców. Zadaniem konkursowym było przygotowanie
autorskiej bajki, baśni czy
opowiadania. Powstały 23
różnorodne propozycje, które
dzieci prezentowały w czasie przedszkolnych spotkań
z książką. Jury złożone z nauczycieli przedszkola długo
nie mogło zdecydować, które
są najlepsze.

J

ury postanowiło przyznać wyróżnienia wszystkim uczestnikom, ale jak to
w konkursach bywa, super wyróżnienia otrzymali: Jeremiasz Tomera za bajkę
o wołowickim przedszkolu pt. „Zaczarowane przedszkole”, Igor, Nikola i Kuba Klisiowie za bajkę „Przygody Jagódki”, Piotr
i Bartłomiej Grzesiak za utwór „Robot
Grzesia” i Janek Urbaniec za bajkę „Magiczna czekolada”.
- Od dwóch lat zadania planu rocznego
poświęcone są rozwijaniu pasji czytania
i poznawaniu świata poprzez różne utwory
literackie. We współpracy z Wojewódzką
Biblioteką Publiczną przedszkole uczestniczy w projekcie Dyskusyjnego Klubu
Książki. Wypożyczone książki – nowe ciekawe utwory literackie czytamy dzieciom,
rozmawiamy o ich treści, a na koniec dzieci
ilustrują poznane utwory. W ramach planu
rocznego urządzamy dni poświęcone wybranym pisarzom, inscenizujemy utwory

Przedszkolaki z Wołowic i ich prace. Zdjęcie: Małgorzata Krajewska

Podczas „Przedszkolnego Święta Książki” Ewa Pajor, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej i Beata Ozga, pracownik Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie przeczytały dzieciom fragmenty swoich ulubionych dziecięcych lektur. Zdjęcie: Archiwum przedszkola

literackie, oglądamy przedstawienia. Dzięki pomocy Gminnej Biblioteki Publicznej
dzieci mają też możliwość spotkania się

z pisarzami – mówi dyrektor przedszkola,
pani Urszula Krasucka.

W ramach wakacyjnej lektury prezentujemy wybrane bajki i zachęcamy do poczytania swoim pociechom:

„Robot Grzesia”

Autorzy: Piotr i Bartłomiej Grzesiak z rodzicami

Pewnego słonecznego dnia, mały chłopczyk
o imieniu Grześ postanowił skonstruować
robota. Przedstawił tatusiowi swoje marzenie i poprosił go o pomoc. Poszli razem do
garażu, wyciągnęli skrzynkę z narzędziami,
a potem Grześ namalował na kartce swój
plan konstrukcji robota. Razem z tatą
zaczęli spawać, wkręcać i dokręcać śrubki,
a potem tata Grzesia kupił silnik do robota. Gdy konstrukcja była gotowa Grzesiu pomalował robota srebrną, błyszczącą
farbą. Robot błyszczał nowością. Miał
kwadratową głowę oraz brzuch, nogi
i ręce miał ze sprężyn, które tata znalazł w
głębokiej skrzyni w garażu, a palce miał
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z cienkich rurek. Jego oczy to były małe
kamerki. Tata razem z synem zainstalowali
robotowi silnik sterowany małym komputerkiem w brzuchu robota, w którym
znajdowała się również nawigacja satelitarna. Stary pilot do telewizora posłużył
jako nawigacja i sterownik do robota.
Tata i Grzesiu zaprogramowali robota

i rozpoczęło się jego testowanie. Grześ
nadał imię robotowi, nazwał go „Tadeusz”.
Grześ nacisnął zielony przycisk na pilocie i robot ruszył do przodu. Grześ chciał
przedstawić go swojemu pieskowi. Później
mały konstruktor, jego tata, piesek i robot
Tadeusz udali się na spacer.

Orka
„Zaczarowane przedszkole”
Autor: Jeremiasz Tomera

Dawno, dawno temu, nie za górami i nie
za lasami, ale tu, w miejscu, gdzie teraz
znajduje się przedszkole w Wołowicach,
stał ogromny zamek o siedmiu wieżach.
Sięgały one aż do chmur, a nawet do samego nieba. Mieszkał w tym zamku dobry
i sprawiedliwy król, ze swoją piękną żoną

i jeszcze piękniejszą córką. Byli bardzo
szczęśliwi. Codziennie rano spacerowali po
wielkim zamkowym ogrodzie, w którym
kwitły kolorowe kwiaty, śpiewały ptaszki i
hasały rude wiewiórki. Ale jak wiadomo,
wszystko co dobre szybko się kończy. Pewnego jesiennego dnia do zamczyska przybył
zły i okrutny smok, który zażądał oddania
mu pięknej królewny za żonę. Dziewczyna
jednak nie chciała wyjść za stwora. Płakała

„Przygody Jagódki”
Autorzy: Kuba, Igor, Nikola, Mama

Dawno, dawno temu w cudnej krainie
„Magicznej tęczy” mieszkała sobie królewna, której rodzice dali na imię Jagódka, gdyż miała włosy w kolorze jagódkowym. Księżniczka bardzo lubiła podróże
i była ciekawską osóbką, wiec pewnego
dnia wyruszyła w nieznane. Spakowała koronę i jagódki i po magicznej tęczy pomaszerowała w świat.
Pierwszą krainę, którą odwiedziła Jagódka
zamieszkiwały stwory zwane dinusiami.
Tam poznała Maciusia, małego t-rexa,
który oprowadził ją po swoim świecie. Pokazał jej swój dom w jaskini, wulkan oraz
przedstawił jej swoich kolegów. Jednym
z nich był pteruś Wojtuś, który podarował
jej śliczne nakrapiane jajo na pamiątkę i na
skrzydłach zabrał ją do kolejnej niezwykłej
krainy.
Kolejną krainą była planeta „Sprężynka”
zamieszkana przez roboty. Tam Jagód-

biedulka rzewnymi łzami, prosząc bestię
o litość. Niestety nic to nie pomogło,
smok nie zamierzał ustąpić. Rozwścieczony zaczął ziać ogniem. Od płomieni zajęła
się najpierw pałacowa biblioteka, a następnie wszystkie komnaty. Zamek spłonął doszczętnie.
Co było robić, mieszkańcy zamku musieli
uciekać. Król ze swoją rodziną schronił się
więc czym prędzej w sąsiednim królestwie
u znajomego kupca.
Tymczasem smok nie mogąc odnaleźć
królewny zaczął się mścić na poddanych.
Porywał z gospodarstw owce i woły,
a nawet piękne panny. Ludzie bojąc się
o życie opuszczali w pośpiechu swoje domy
i chowali się w pobliskich lasach. Nikt, ale
to nikt nie miał odwagi, aby stoczyć walkę
z zielonym potworem.
Gdy do króla dotarły wieści o losie jego
poddanych, postanowił on pomóc swemu
ludowi. Sprowadził wielu znakomitych
czarodziejów i czarodziejki ze wszystkich
stron świata i poprosił ich o pomoc. Przez
siedem dni i siedem nocy radzili oni, co
począć z tą ohydną bestią.
Wreszcie jedna z czarodziejek, mądra kobieta o imieniu Arianna, przybyła z dalekiej północy, wpadła na pewien pomysł.
Postanowiła sporządzić magiczny napój,
który zamieniłby wielkiego smoka w małe,
bezbronne stworzonko. Należało tylko
znaleźć śmiałka, co odważyłby się podrzucić potworowi miksturę. Król wydał więc
odezwę i ogłosił, że za wykonanie tego zadania czeka wysoka nagroda – worek złotych monet oraz piękny biały rumak. Po
wielu tygodniach poszukiwań znalazł się
wreszcie ochotnik. Był to Bartłomiej, przystojny syn bogatego szlachcica, odważny

i doskonały strzelec. Posiadał on piękny,
złoty łuk i prawie sto szybkich strzał.
Z pomocą czarodziejki Arianny, przyczepił
Bartłomiej buteleczkę z miksturą do jednej ze swych strzał i spotkawszy smoka nad
jeziorem, wystrzelił ją prosto w ogromną
paszczę bestii.
Głodny smok połknął napój i natychmiast
przemienił się w małą zieloną żabkę. Spacerujący nad brzegiem jeziora bocian spałaszował ją z wielkim apetytem. I taki był
koniec okrutnego smoczyska.
Młodzieniec Bartłomiej nagrody nie przyjął, ponieważ i tak był bardzo bogaty.
Spodobał się natomiast królewnie, która
poprosiła ojca, aby pozwolił jej poślubić
młodego szlachcica. Król zgodził się z radością i niedługo potem odbyło się huczne
weselisko. Z pomocą poddanych królowi
udało się odbudować spalony zamek, który miał teraz jeszcze wyższe wieże. I znów
rodzina królewska, jak za dawnych czasów,
codziennie rano spacerowała po zamkowym ogrodzie wsłuchując się w radosny
śpiew ptaków.
Ale to jeszcze nie koniec historii. Czarodziejka Arianna postanowiła wszystkim
spłatać figla i uczynić coś pożytecznego
dla mieszkańców okolicy. Przy pomocy
zaczarowanej pałeczki zamieniła ogromny zamek w małe, przytulne przedszkole
z dużym, pięknym ogrodem, w którym po
dziś dzień hasają wiewiórki. I tak powstało
przedszkole w Wołowicach. Kto wie, może
któraś z pań przedszkolanek jest właśnie
ową czarodziejką Arianną. A pani kucharka to może być królewna, która dawno,
dawno temu mieszkała w zamku i nie
chciała poślubić smoka. Kto wie…

ka poznała Wiertusia, który miał uszy
z korbek, oczy ze śrubek, zęby z gwoździ,
a ubranko z kolorowej blaszki. Zaprosił
księżniczkę na przyjęcie, gdzie poczęstował ją chrupiącymi nakrętkami, czekoladowym olejem i poziomkowym smarem.
Na pamiątkę dał jej złotą zębatkę. Następnie zabrał ją do statku, który latał, jeździł
i pływał. Księżniczka pożegnała się ciepło
z robotami i ruszyła dalej.
Trzecią krainą było podwodne królestwo
syrenki Emilki. Tam księżniczka poznała
niezwykłą ośmiorniczkę Różę, która mia-

ła aż osiem macek, węgorza Krzysia, który
nie miał ani rąk ani nóg i złote rybki Niki,
Riki i Diki. Nauczyły one Jagódkę, jak pielęgnować koralowce i szukać pereł. Emilka
na pamiątkę ofiarowała księżniczce piękną
różową muszlę.
Po powrocie Jagódka opowiedziała wszystkim o swoich przygodach i pokazała im
piękne dary, które otrzymała. A w nocy
śniła o kolejnych podróżach i nowych cudownych przyjaciołach.
Morał: Nawet najcudatniejsze stworzonko
może zostać Twoim Przyjacielem.

lipiec-sierpień 2017

13

Orka

Jubileusz Samorządowego
Przedszkola w Czernichowie

E

24 czerwca Samorządowe Przedszkole
w Czernichowie obchodziło 70. rocznicę
,,urodzin”.
Uroczyste obchody rozpoczęła dyrektor
przedszkola, Elżbieta Galos. Przywitała
zaproszonych gości – wójta gminy Czernichów, Szymona Łytka, sołtysa Czernichowa, Tomasza Choroszego, radne gminy
Czernichów, Bożenę Dudek i Katarzynę
Zabagło, księdza proboszcza, Wiesława
Grzechynię wraz z towarzyszącymi księżmi,
dyrektora Departamentu Środowiska przy
Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Małopolskiego, Tomasza Pietrusiaka, kierowników jednostek samorządowych, dyrektorów placówek oświatowych i kulturalnych, przedstawicieli lokalnych zakładów
pracy i instytucji, strażaków OSP Czernichów, absolwentów przedszkola oraz całą
społeczność przedszkolną.
Po przedstawieniu rysu historycznego
przedszkola, dyrektor Elżbieta Galos podziękowała byłym dyrektorom przedszkola na czele z honorowym gościem, Marią
Kapustą oraz pracownikom przedszkola,
nauczycielom i wychowawcom, przedstawicielom władz gminy Czernichów, spon-

sorom oraz wszystkim przyjaciołom przedszkola, którzy przyczynili się do rozwoju
placówki. Głos zabrał także wójt gminy
Czernichów, Szymon Łytek, który przekazał życzenia i gratulacje z okazji Jubileuszu.
Byli i obecni pracownicy otrzymali dyplomy i kwiaty. Minutą ciszy uczczono pamięć o nieobecnych. Następnie przedszkolaki zaprezentowały program artystyczny
i poprzez wiersze oraz muzykę przybliżyły
zaproszonym gościom swój przedszkolny
świat. Chcąc podzielić się swoją radością
dzieci ułożyły „List do Przyjaciół z Całego
Świata”, a następnie nadały go ,,Balonową
pocztą”.
Na zakończenie części oficjalnej uroczyście
wniesiono jubileuszowy tort przygotowany
przez Radę Rodziców.
Wyjątkowym elementem obchodzonego
Jubileuszu było przygotowanie wystawy
zdjęć prezentujących wydarzenia z historii przedszkola od roku 1945 do 2005
oraz prezentacji multimedialnej na temat
pracy przedszkola do roku 2017. Wśród
wielu atrakcji, takich jak Kącik Pamiątek
Jubileuszowych, pokaz baniek mydlanych,
oglądanie samochodu strażackiego OSP
Czernichów, malowanie twarzy, zabawy
w kulkowym basenie, lody, wata cukrowa
był także poczęstunek przygotowany przez

rodziców przedszkolaków. Całą imprezę uwiecznił fotograf Krzysztof Oprych,
a muzycznie uświetnił występ zespołu Baśniowa Kapela.
Goście mieli możliwość dokonania pamiątkowego wpisu do Księgi Przedszkola.
Wszystkim zaangażowanym w Jubileusz
Przedszkola składamy gorące podziękowania za życzliwość i wszelką pomoc.
Organizatorzy Jubileuszu
Zdjęcia: Wiesław Piwowarczyk

E Gra o zdrowie

Tuż przed wakacjami w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Czernichowie odbył się III finałowy etap
konkursu dla gimnazjalistów pod hasłem
„Gra o zdrowie w Zespole Szkół w Czernichowie”. Tegoroczny finał był już ósmą
edycją trzyetapowego konkursu o tematyce prozdrowotnej organizowanego dla
gimnazjalistów. Patronatem honorowym
konkurs objęli: Józef Krzyworzeka, Starosta Krakowski, Szymon Łytek, wójt gminy
Czernichów, Jarosław Foremny, dyrektor
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
ciąg dalszy na str 15
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ciąg dalszy ze str. 14

Pierwszy etap konkursu polegający na
napisaniu testu wiedzy odbył się już w
kwietniu w gimnazjach i miał na celu wyłonienie trzech najlepszych uczniów, którzy
następnie utworzyli zespół kwalifikujący
się do etapu drugiego. Etap drugi wymagał od zespołów zorganizowania spotkania,
przeprowadzenia i nagrania wywiadów
z wybranym „aktywnym seniorem”. Etap
trzeci przeprowadzony został w formie turnieju wiedzy. W etapie pierwszym konkursu wzięło udział sześć gimnazjów, w etapie
drugim i trzecim pięć (z Liszek, z Rybnej, z
Czernichowa, z Łączan i ze Spytkowic koło
Rabki). Przeprowadzone przez uczniów
wywiady były interesujące, między innymi
ze względu na duże zaangażowanie biorących w nich udział seniorów. Zmagania w
czasie turnieju wiedzy odbywały się na wyjątkowo wysokim poziomie, co świadczyło
o bardzo dobrym przygotowaniu uczniów
do konkursu. Wyłonienie zwycięzców
wymagało dogrywki. Miejsce I w finale
konkursu zajęli uczniowie z gimnazjum w
Spytkowicach koło Rabki, którzy również
wygrali w kategorii na najlepiej przepro-

wadzony wywiad. Miejsce drugie w finale
zajęli uczniowie z gimnazjum w Liszkach,
trzecie miejsce zajęli uczniowie z gimnazjum w Rybnej.
Wywiady przygotowane na konkurs można obejrzeć na stronie internetowej szkoły:
www.czernichow.edu.pl
Wszystkim uczniom biorącym udział
w konkursie i ich opiekunom, a szczególnie
tym, którzy otrzymali najwyższe miejsca
składamy serdeczne gratulacje i życzymy
wygranej gry o zdrowie.

Agnieszka Marzęcka, przewodnicząca komitetu organizacyjnego „Gra o zdrowie w Zespole Szkół w Czernichowie”

E Gimnazjalistki z Czernichowa
na podium

Uczennice z Zespołu Placówek Oświatowych w Czernichowie wyróżniły się
w pierwszej edycji konkursu „Projekt
z ZUS”, zorganizowanym przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych.
W roku szkolnym 2016/2017 ZUS przygotował projekt edukacyjny skierowany do
gimnazjalistów powiązany z lekcjami wie-

dzy o społeczeństwie. Głównym zadaniem
uczniów było nagranie filmu, wykonanie
plakatu, prezentacji multimedialnej lub
komiksu. Podczas lekcji wprowadzającej młodzież poznawała ideę solidaryzmu
społecznego i potrzebę ubezpieczania się
w trakcie aktywności zawodowej. W przygotowaniu projektu pomagali im nauczyciele oraz pracownicy ZUS. Gimnazjaliści
mogli również skorzystać z materiałów
udostępnionych na stronie internetowej
ZUS.
Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców.
W każdej kategorii wskazano trzy miejsca
na podium oraz wyróżnienia. Ewa Jakóbik i Weronika Firek z Zespołu Placówek
Oświatowych w Czernichowie zajęły drugie miejsce w kategorii komiks. W projekcie „Ubezpieczenia społeczne są ważne”
połączyły wiedzę o ubezpieczeniach społecznych ze znajomością między innymi
sagi J.K. Rowling. Uczennice zdecydowały
się pokazać sytuacje z życia ubezpieczonych
i fikcyjnych postaci. Bohaterowie literaccy
mogli liczyć tylko na siebie, a ubezpieczeni
otrzymywali przysługujące im świadczenia
z ZUS. Obrazowy kontrast przemówił do
wyobraźni komisji.
Pomysł na edukowanie o ubezpieczeniach
społecznych spodobał się uczniom i nauczycielom w całej Polsce. Do krakowskiego oddziału ZUS wpłynęło dwanaście
projektów z sześciu szkół.

Informacja prasowa ZUS

Kształcenie osób dorosłych w ZSRCKU w Czernichowie
W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie można
będzie w tym roku zarówno
uzupełnić dotychczasowe wykształcenie, jak i zdobyć nowy
zawód.

O

soby pragnące uzyskać wykształcenie średnie mogą rozpocząć naukę
w liceum ogólnokształcącym dla
dorosłych. Jeśli wcześniej ukończyły ZSZ
to naukę rozpoczynają od drugiej klasy
(uczą się 2 lata), jeśli gimnazjum lub szkołę
podstawową to od klasy pierwszej (uczą się
3 lata). Słuchacze, którzy zakończą naukę
w liceum ogólnokształcącym mogą podejść

do egzaminu maturalnego.
Dorośli, którzy uzyskali wykształcenie
średnie (nie muszą mieć matury) mogą
zdobywać dalsze wykształcenie w szkołach
policealnych (rocznych lub dwuletnich).
Szkoła w Czernichowie umożliwia zdobycie takich zawodów jak technik weterynarii, administracji, rachunkowości oraz
opiekun medyczny, opiekun osoby starszej
i florysta. Od tego roku szkolnego planowane jest uruchomienie dwuletniej szkoły
policealnej w zawodzie opiekunka dziecięca.
Stosunkowo nową formą kształcenia oferowaną przez szkołę są Kwalifikacyjne Kursy
Zawodowe – KKZ. Jedynym wymogiem
uczestnictwa w tych kursach jest ukończenie 18 lat. W przeciwieństwie do szkół
policealnych nie ma wymogu ukończenia

szkoły średniej. Największą popularnością
cieszy się kurs R.03 (Prowadzenie produkcji rolniczej – zawód rolnik), po którego
ukończeniu i zdaniu egzaminów zawodowych słuchacze uzyskują uprawnienia
rolnicze. W ofercie KKZ są także takie zawody jak opiekun medyczny, florysta oraz
technik hodowca koni.
Kształcenie na wszystkich kierunkach
(LO, szkoły policealne, KKZ) jest bezpłatne, odbywa się w systemie zaocznym, weekendowym. Słuchacze (LO
i SP) otrzymują legitymacje uczniowskie
uprawniające do licznych zniżek.
Wszelkie informacje dotyczące kształcenia
osób dorosłych można uzyskać w sekretariacie szkoły.
Oprac. Anna Mika, kierownik Szkolenia Praktycznego w ZSRCKU w Czernichowie
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Od Wianków po Dożynki, czyli jak latem bawiliśmy
się w gminie Czernichów
Wianki Czernichowskie - Święto Kiełbasy Lisieckiej

S

makołyki od gospodyń z Nowej Wsi
Szlacheckiej, stoisko pełne kwiatów
i zbóż, gdzie od pań ze Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Wołowice
i pani Zofii Knapik z urzędu gminy można
było się sporo nauczyć o tradycji wyplatania
wianków, atrakcje dla dzieci, stoisko ekodoradcy, scena pełna pięknych występów
i pyszna kiełbasa – wszystko to przez
całe niedzielne popołudnie można
było zobaczyć, przeżyć czy skosztować
w Czernichowie. W czasie imprezy oklaskiwano występy zespołów z Ogniska
Artystycznego „Szlif”, przedszkolaków
z Samorządowego Przedszkola w Czernichowie, a także Orkiestry dętej OSP w Dąbrowie Szlacheckiej. Następnie wystąpiła grupa
muzyczna Diadem i Siostry Goławskie.
Wieczorem zabrzmiały znane i lubiane piosenki w wykonaniu Andrzeja Krzywego z zespołem De Mono. Święto gminy zakończył
pokaz fajerwerków. Imprezę prowadził aktor
i konferansjer, Radosław Zalewski.
Na Błonia przy Szkole Rolniczej w Czernichowie przybyło wielu zaproszonych gości:
minister Jarosław Gowin, wojewoda małopolski Piotr Ćwik, wicemarszałek województwa małopolskiego Wojciech Kozak,
przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Nabagło, Arkadiusz Wrzoszczyk ze Starostwa
Powiatowego, Adam Ślusarczyk, dyrektor
Małopolskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie oraz Stanisław Mądry z Konsorcjum
Kiełbasy Lisieckiej. - Bardzo cieszę się, że kolejny raz mogę uczestniczyć w tym święcie,
bo na co dzień jestem emigrantem i brakuje
mi tego, co związane z ziemią krakowską.
Kiedy w Warszawie robię zakupy, najmilsze
na co trafiam, to kiełbasa lisiecka – powiedział Jarosław Gowin, wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego.
- Już po raz siódmy jesteśmy współorganizatorem imprezy w Czernichowie – podkreślał Stanisław Mądry, prezes Konsorcjum
Producentów Kiełbasy Lisieckiej. – Można
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Zdjęcia: Małgorzata Krajewska

25 czerwca w Czernichowie odbyło się Święto Gminy. Wianki
Czernichowskie - Święto Kiełbasy Lisieckiej zorganizowane
przez wójta gminy Czernichów
oraz Konsorcjum Producentów
Kiełbasy Lisieckiej oprócz wielu
atrakcji uświetnił występ zespołu De Mono.

powiedzieć, że pan wójt z Czernichowa nas
przygarnął. Chcieliśmy robić wspólną imprezę, raz w Liszkach, raz w Czernichowie,
bo w końcu to kiełbasa lisiecka, a z drugiej
strony wszystkie zakłady produkujące tę
kiełbasę z oznaczeniem geograficznym są
na terenie gminy Czernichów. Ale w Liszkach nie było zainteresowania taką imprezą.
Jesteśmy wdzięczni wójtowi Czernichowa
i bardzo chętnie wspólnie organizujemy
i współfinansujemy imprezę. W tym roku
zapewnialiśmy m. in. namiot z poczęstunkiem i obsługą dla gości, upominki. Co
roku współpraca przy organizacji tej imprezy układa się bardzo dobrze – mówił już po
zakończeniu imprezy pan Stanisław Mądry.
- To święto gminy, święto kiełbasy, dobra
zabawa i piękna pogoda. Mieszkańcy dopisali – komentował wójt Szymon Łytek.
– W tym roku postanowiliśmy podczas tej
imprezy wręczyć Nagrody Wójta dla najlepszych uczniów, by w ten sposób dodatkowo
ich uhonorować – dodał wójt.

Nagroda Wójta dla najlepszych
uczniów

Uczniowie zostali nominowani do nagrody
przez swoje szkoły. Doceniono nie tylko
dobre wyniki w nauce, ale też aktywność
na rzecz innych osób i szkoły, osiągnięcia
sportowe, artystyczne, działania pozaszkolne
i osobowość.
Laureaci Nagrody Wójta:
Jakub Tyrpa, uczeń V klasy Szkoły Podstawowej w Kamieniu, Aleksandra Paszcza,
uczennica klasy II Gimnazjum w Kamieniu,
Grzegosz Kuć, uczeń VI klasy Szkoły Podstawowej w Czułówku, Zuzanna Grzywa,
uczennica Szkoły Podstawowej w Kłokoczynie, Kacper Kraczka, uczeń VI klasy Szkoły
Podstawowej w Rusocicach, Paweł Zabagło,
uczeń III klasy Gimnazjum w Czernichowie, Maciej Dzierwa, uczeń VI klasy Szkoły
Podstawowej w Czernichowie, Nina Myt-

nik, uczennica VI klasy Szkoły Podstawowej
w Przegini Duchownej, Zuzanna Kędzierska, uczennica VI klasy Szkoły Podstawowej
w Rybnej, Zuzanna Malik, uczennica klasy
III Gimnazjum w Rybnej, Karolina Żak,
uczennica VI klasy Szkoły Podstawowej
w Nowej Wsi Szlacheckiej, Jagoda Kurosad, uczennica VI klasy Szkoły Podstawowej
w Wołowicach, Jakub Kucharz, uczeń III
klasy Gimnazjum w Wołowicach.

Konkurs na „Najpiękniejszy wianek
świętojański”

Konkurs nawiązywał do tradycji „Nocy
Świętojańskiej”. Wianki musiały spełniać
szereg kryteriów: wykonanie z żywego materiału roślinnego (kwiaty, gałązki, liście
i zioła), średnica wianka minimum 25 cm,
unoszenie się na wodzie i trwale przymocowana przynajmniej jedna świeca. Na
konkurs złożono 14 wianków. Jury w składzie: Zofia Knapik z Urzędu Stanu Cywilnego w Czernichowie, Agnieszka Marzęcka
z ZSRCKU oraz radne Bożena Dudek
i Katarzyna Zabagło, przyznało pierwsze miejsce Angelice Walkowicz z Rybnej.
Drugie miejsce zajęła Katarzyna Szczygieł
z Krakowa, a trzecie wianek Koła Gospodyń
Wiejskich z Rybnej.
mk

Orka

Zdjęcie: Archiwum UG

Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze

W niedzielne popołudnie 9
lipca na boisku sportowym w
Wołowicach odbyły się Zawody
Sportowo-Pożarnicze Gminy
Czernichów.

zawodów był mł. bryg. Jacek Linca, a sędziami liniowymi strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 3. W zawodach brało udział
10 drużyn seniorów mężczyzn, 3 kobiece
drużyny pożarnicze, 4 drużyny młodzieżowe chłopców oraz 4 drużyny młodzieżowe
dziewcząt.
W kategorii ochotników mężczyzn pierwsze
miejsce zajęła drużyna OSP z Rybnej w składzie: Marcin Malik, Krzysztof Kapusta, Mateusz Tekieli, Adam Bałuszek, Dawid Malik,
Damian Sawina, Wojciech Kromka, Tomasz
Będkowski. Drużyna wygrała nagrodę 3 000
zł na zakup sprzętu dla OSP.
Drugie miejsce zdobyła drużyna OSP
w Czułówku, zdobywając nagrodę w wysokości 2000 zł, a trzecie OSP w Zagaciu,
nagroda – 1000 zł.
W kategorii kobiecych drużyn pożarniczych
wygrała OSP Wołowice, drugie miejsce
zajęła OSP Dąbrowa Szlachecka, a trzecie
miejsce przypadło paniom z Przegini Duchownej.
W kategorii drużyn młodzieżowych dziew-

N

a początku wystąpiła Dziecięca
Drużyna Pożarnicza z Zespołu
Placówek Oświatowych w Wołowicach. Występ okazał się nie lada atrakcją.
Drużyna wjechała na płytę boiska swoim samochodem na sygnałach i zademonstrowała
bojowe działania, które zostały docenione
gromkimi brawami. W skład Dziecięcej
Drużyny Pożarniczej wchodzą: Jan Tabor,
Hubert Kucharz, Filip Kapusta, Jakub Siudek, Jakub Grzesiak, Bartosz Grzesiak, Mikołaj Pierzchała, Wiktor Malik. Opiekunem
i twórcą tej drużyny jest druh Franciszek
Kucharz.
Zawody dorosłych strażaków odbyły się
w dwóch konkurencjach – sztafeta pożarnicza i ćwiczenie bojowe. Sędzią głównym

cząt zwyciężyły druhny z OSP Wołowice, drugie miejsce zajęła OSP Kłokoczyn,
a trzecie OSP Czernichów.
W kategorii drużyn młodzieżowych chłopców zwycięzcy to OSP Wołowice, drugie
miejsce chłopcy z OSP Czułówek, a trzecie
z OSP Kłokoczyn.
Nagrody, puchary, medale i dyplomy wręczali wójt Szymon Łytek, przewodniczący
Rady Gminy Czernichów Zbigniew Kędzierski, zastępca wójta Maciej Gędłek
oraz gość specjalny – Bernard Robol, mer
zaprzyjaźnionej gminy Neuvy we Francji.
Zawody obserwowali i kibicowali wybranym przez siebie drużynom (i zawodnikom)
mieszkańcy naszej gminy i przebywający
u nas z przyjacielską wizytą francuscy goście
– mieszkańcy gminy Neuvy.
Zawody uświetnił występ Orkiestry dętej
z OSP Dąbrowa Szlachecka.
W podsumowaniu zawodów sędzia podkreślił bardzo dobre przygotowanie i zabezpieczenie terenu zawodów przez Zarząd Gminny OSP Gminy Czernichów i LKS Piast
Wołowice oraz fakt, że zawody odbyły się
zgodnie z zasadami fair play.
Przygotowanie tych zawodów to przykład
doskonałej współpracy pomiędzy organizacjami na rzecz społeczności lokalnej. Prezydium Zarządu Gminnego OSP RP Gminy
Czernichów składa na ręce panów Grzegorza Boronia i Roberta Jarosa serdeczne
podziękowanie dla LKS PIAST Wołowice
za pomoc w przygotowaniu i organizacji
Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych. Zarząd również serdecznie dziękuje
wszystkim druhom, którzy zaangażowali się
w przygotowanie i organizację zawodów.
KS

Strzelectwo i łucznictwo,
ścianka wspinaczkowa, tradycyjnie przyrządzona noga
z szynki – to tylko niektóre
z atrakcji jakie 9 lipca na placu
wokół remizy OSP w Nowej Wsi
Szlacheckiej czekały na mieszkańców.

P

oczątek wakacji, wymarzona pogoda
i dobra zabawa. Tradycyjny już festyn
plenerowy w Nowej Wsi Szlacheckiej
zwany Zajazdem Szlacheckim przyciągnął
wielu mieszkańców, młodszych i starszych.
Dla dzieci przygotowano sporo atrakcji: strzelectwo i łucznictwo, pokaz zasad
udzielania pierwszej pomocy przeprowadzony dzięki uprzejmości druhów straża-

Zdjęcia: Małgorzata Krajewska

III Zajazd Szlachecki

ków z OSP w Czernichowie, dmuchane
atrakcje - bramka, zamek, zjeżdżalnia
i ścianka wspinaczkowa, a także konkursy
i zabawy prowadzone przez animatorkę - kuglarkę, w których każde dziecko
otrzymało drobny upominek. Nagrodami
głównymi były: całoroczny karnet wstępu

do krakowskiego ZOO, toster, basen i wielofunkcyjna lampka biurkowa.
Dla dorosłych zorganizowano zabawę taneczną z muzyką na żywo, grał jak zawsze
zespół Piters. Uczestnicy imprezy, a było
ich w tym roku wyjątkowo dużo, mogli
częstować się pysznymi lodami gałkowymi, napojami, kiełbaskami, karczkiem, domowymi ciastami przygotowanymi przez
lokalne Koło Gospodyń Wiejskich. Wczesnym wieczorem każdy uczestnik imprezy
mógł poczęstować się za darmo staropolską, tradycyjnie przyrządzaną nogą z szynki
podaną z zasmażaną kapustą.
Imprezę uświetnili między innymi Wojciech Kozak, wicemarszałek Województwa
Małopolskiego, Szymon Łytek, wójt gminy Czernichów, Zofia Pyla, radna Powiatu
Krakowskiego, Maciej Kędzierski,
ciąg dalszy na str. 18
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ciąg dalszy ze str. 17

przewodniczący Rady Gminy w Czernichowie, radni i sołtysi. - Co roku staramy
się zorganizować dobrą i bezpieczną zabawę, bezpłatne atrakcje dla dzieci i coś dobrego do zjedzenia dla wszystkich – mówili
radna Joanna Wrońska i sołtys Nowej Wsi
Szlacheckiej Dariusz Mastek. - Oczywiście
imprezy nie byłoby, gdyby nie wspólna praca nasza, OSP, KGW, rady sołeckiej przy
wsparciu sponsorów i księdza proboszcza –
podkreślali. - Impreza ta jest dużym przedsięwzięciem angażującym mnóstwo czasu i
sił, ale zawsze mamy satysfakcję, kiedy docierają do nas pozytywne głosy zadowolonych bywalców, nie tylko z naszej miejscowości, ale i spoza niej. Mimo odczuwanego
jeszcze zmęczenia już zaczynamy planować
kolejną imprezę, która, mamy nadzieję, odbędzie się za rok- dodaje radna Wrońska.
Podziękowanie za kolejny rok współpracy:
pan Szymon Łytek, wójt gminy Czernichów, druhowie strażacy z OSP w Nowej
Wsi Szlacheckiej, panie z KGW w Nowej
Wsi Szlacheckiej, Włodzimierz Szatanik,
proboszcz parafii w Nowej Wsi Szlacheckiej, rada sołecka Nowej Wsi Szlacheckiej, państwo: Marzena i Janusz Zalarscy,
Barbara i Władysław Wolarkowie, Zofia
i Kazimierz Przebindowie, Edyta i Robert
Ficowie, Barbara i Kazimierz Suchanowie,
Dorota i Kazimierz Frycowie, Agnieszka
i Krzysztof Urbańczykowie, Barbara i Stanisław Czekajowie, Danuta i Adam Wąsikowie, Anna i Stanisław Mądry, Ewa
i Janusz Trojanowie, pan Dariusz Wroński
i pani Justyna Fic oraz anonimowi Darczyńcy.

W obecności społeczności Nowej Wsi Szlacheckiej i mieszkańców gminy Czernichów wicemarszałek Województwa
Małopolskiego Wojciech Kozak wręczył Złoty Krzyż Honorowego Obywatela Województwa Małopolskiego panu
Stanisławowi Mądremu za zasługi na rzecz produktu lokalnego jakim jest ,,Kiełbasa Lisiecka” i wypromowanie jej w
całej Europie. Zdjęcie: Justyna Fic

mk

70-lecie Klubu LKS Piast Farmina Wołowice

Zdjęcie: Wiesław Piwowarczyk

Hucznie świętowano 70-lecie
Klubu LKS Piast Farmina Wołowice. Klub, który w tym roku
obchodzi jubileusz, przygotował z tej okazji uroczystą galę i
wiele atrakcji dla mieszkańców
i zaproszonych gości.

W

sobotnie popołudnie 22 lipca
można było wziąć udział w wielu grach i zabawach, przygotowano sporo atrakcji dla dzieci, a dorosłym
umiliły czas występy zespołów z muzyką na
żywo i zabawa taneczna.
Nie zabrakło też słów uznania pod adresem
klubu sportowego. Odczytano list gratulacyjny prezesa Polskiego Związku Piłki
Nożnej, Zbigniewa Bońka i wojewody
małopolskiego, Piotra Ćwika, a prezes Lu-
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dowych Zespołów Sportowych w Krakowie
uhonorował odznakami Grzegorza Boronia,
Roberta Jarosa, Grzegorza Bębenka i Mariana Tyrałę.
Wkrótce piłkarze Piasta rozpoczną 10. se-

zon w „okręgówce”. Jednocześnie LKS Piast
Wołowice zaprasza wszystkie dzieci oraz
młodzież do udziału w zajęciach piłkarskich.
mk

Orka

S

ołtys wsi Wołowice Iwona Zabagło
oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Wołowice uczcili święto Matki
Boskiej Zielnej konkursem na tradycyjny
bukiet zielny.
Przyznano 6 wyróżnień, jedno II miejsce i
dwa III, wszystkie dzieci dostały upominki.
I miejsce zajęła Agnieszka Marzęcka, której
bukiet zachwycił nie tylko pod względem
artystycznym, ale też spełniał wymagane
kryteria konkursowe, m. in. zawierał najwięcej ziół.
Święto Bukietów w dzień 15 sierpnia zorga-

nizowano po raz pierwszy. – Nie ukrywam,
że zainspirowała nas Monika Dudek z Rudna i jej Fundacja „Kobieta w Regionie”. Pani
Monika od lat organizuje warsztaty zielne i
konkursy na najpiękniejszy bukiet – mówi
Danuta Zabagło ze Stowarzyszenia Na
Rzecz Rozwoju Wsi Wołowice. - Mieliśmy
też takie warsztaty u nas w Wołowicach,
zgromadziły wielu uczestników.
A na świąteczny wtorek 15 sierpnia organizatorki przygotowały pyszny poczęstunek.
- Wszystko własnej roboty, ziemniaczki, ciasta, lemoniada, tylko kawę mamy ze sklepu
- żartowała pani Zabagło. - Do tego muzyka
na żywo w wykonaniu Hani Hajdukiewicz z
Czernichowa oraz panów Kamila Bębenka i
Stanisława Kapusty z Wołowic.
- Na początku października planujemy zaprosić na Krzemiennik studentów Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie,
którzy wystawiliby „Wesele”. Połączylibyśmy to wydarzenie z ogniskiem integracyjnym z udziałem członków Fundacji im.

Festyn w Dąbrowie Szlacheckiej

12 i 13 sierpnia w Dąbrowie
Szlacheckiej odbył się VIII Festyn „Pożegnanie Lata”.

J

uż po raz ósmy wójt gminy Czernichów
Szymon Łytek, radny Marian Dudek,
sołtys Jan Boroń, rada sołecka oraz OSP
Dąbrowa Szlachecka zaprosili mieszkańców
do wspólnej zabawy.
W sobotę bawiono się przy muzyce na żywo
w remizie OSP Dąbrowa Szlachecka. W niedzielę, wczesnym popołudniem, przed budynkiem parafii rozpoczął się festyn. Szczególnymi gośćmi imprezy były dzieci. To dla
nich przygotowano najwięcej atrakcji i darmowy poczęstunek (kiełbaski, soczki, słodycze), a także loterię z nagrodami. Wielkim
zainteresowaniem cieszył się „Mały strażak”.
Dzieci miały możliwość gaszenia pożaru
makiety domku z płomieniami i celowania

wodą do słupków z pachołkami. Przejażdżka
„małym wielkim” wozem strażackim dawała
maluchom wiele radości. A rodzice i dziadkowie w tym czasie odpoczywali, delektowali się piękną pogodą, pysznym jedzeniem
w przyjacielskim gronie, słuchając koncertu
Orkiestry dętej OSP Dąbrowa Szlachecka.
- Mieszkańcy dopisali, pogoda również,
jesteśmy bardzo zadowoleni – podkreślał
radny Marian Dudek. - W przyszłym roku
chcemy zorganizować festyn na drugim placu zabaw, który właśnie przygotowujemy,
na tzw. Kukułkówce. Plac jest już ogrodzony, zasiana jest trawa, będzie montowana
siłownia zewnętrzna, by młodzież trochę
siły straciła tam, a nie w innych miejscach…
- dodał. - Rozmawialiśmy z księdzem proboszczem, by podczas festynu w przyszłym
roku uroczyście otworzyć i poświęcić tamto miejsce. – Tu, gdzie dziś się bawimy, na
terenie należącym do parafii, który dzierża-

Brata Alberta w Czernichowie – zapowiada
Danuta Zabagło. - Chcemy także postawić
tu piec chlebowy i garncarski, organizować
warsztaty i kontynuować tradycję bukietów
– dodaje.
mk

Dożynki wiejskie na
koniec lata
15 sierpnia odbyły się Dożynki wiejskie w Przegini Duchownej organizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Przegini Duchownej i OSP w
Przegini Duchownej. Przygotowano
wiele atrakcji, m.in. zamek dmuchany dla dzieci, lody gałkowe, smaczną
kiełbaskę oraz zabawę taneczną razem
z zespołem Kafel’s.
Następne Dożynki wiejskie zorganizowane będą w Kamieniu, Rybnej i Nowej
Wsi Szlacheckiej w niedzielę, 27 sierpnia.

Zdjęcia: Małgorzata Krajewska

15 sierpnia na Wzgórzu Krzemień w Wołowicach odbyło
się uroczyste, pełne kwiatów i ziół spotkanie mieszkańców Wołowic, Zagacia i
Dąbrowy Szlacheckiej oraz
zaproszonych gości.

Zdjęcie: Wiesław Piwowarczyk

Święto bukietu na Krzemienniku

wi gmina też planujemy zmiany. Chcemy
wymienić ogrodzenie, postawić siłownię
zewnętrzną i boisko do siatkówki – zapowiada radny Marian Dudek. I to wszystko
już niedługo.
mk
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Zdjęcie: Ewa Kapusta

Cudze chwalicie, swego nie znacie…

W upalne niedzielne popołudnie, 30 lipca, odbyła się wycieczka po Kamieniu z historią
w tle. Uczestnicy mieli okazję
poznać historię Kamienia i odwiedzić ważne dla mieszkańców miejsca.

P

rowadzący wycieczkę, Piotr Kapusta,
przedstawił wiele ciekawych wydarzeń
historycznych związanych z miejscowością oraz przybliżył postacie związane
z Kamieniem. Do dnia dzisiejszego zachował się akt lokacyjny miejscowości z 3
czerwca 1319 r., przywilej ten został wydany
w Krakowie przez Adama, syna Piotra herbu

Jastrzębiec.
Spacer rozpoczął się od zwiedzania kościoła
parafialnego pod wezwaniem Opieki Matki Bożej, gdzie można było dowiedzieć się
sporo o początkach istnienia wsi i historii
powstania świątyni.
Kolejnym miejscem była szkoła, w której
obchodzono w minionym roku szkolnym
jubileusz 150-lecia założenia. Tu uczestnicy
wycieczki poznawali początki edukacji na
naszym terenie. Od 2013 r. szkoła w Kamieniu nosi imię ks. Stanisława Słotwińskiego.
Była okazja do przybliżenia postaci patrona – księdza opata pochodzącego z zakonu
Księży Kanoników Regularnych Laterańskich.
Trasa wycieczki biegła także przez parafialny

cmentarz, gdzie znajduje się wspólna mogiła
mieszkańców poległych w trakcie omyłkowego bombardowania Kamienia 13 września 1944 r.
Zgromadzone pamiątki związane z codziennym życiem mieszkańców okolic można
było zobaczyć na ekspozycjach przygotowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Kamienia (dawna izba mieszkalna, narzędzia
i przedmioty gospodarskie, dokumenty historyczne oraz wystawa dotycząca bombardowania wsi zatytułowana „Czarna Środa”).
Dziękujemy wszystkim, którzy tak licznie
wzięli udział w organizowanej przez nas
wycieczce. Dzięki zainteresowaniu mamy
poczucie, że warto ocalić choć trochę naszej
lokalnej historii i ją utrwalać. Szczególnie
dziękujemy panu Piotrowi Kapuście, który z wielkim zaangażowaniem przygotował
i prowadził wycieczkę.
Towarzystwo Przyjaciół Kamienia

W zbiorach gromadzonych przez
TPK oraz licznych publikacjach istnieje możliwość zgłębienia dokładnie
historii miejscowości Kamień, a także
okolic. Eksponaty i zgromadzone pamiątki można oglądać po wcześniejszym umówieniu terminu (kontakt:
tpkam@poczta.fm).

Piknik rodzinny w Rusocicach

Zdjęcie: Archiwum szkoły

W ubiegłych latach to wydarzenie nosiło nazwę „Święta Niezapominajki”, a od dwóch lat
odbywa się pod hasłem „Grunt
to Rodzinka”. Jeszcze przed
wakacjami, na terenie wokół
kościoła parafialnego w Rusocicach, odbył się festyn całej
rodziny szkolnej.

R

ozpoczęliśmy występami uczniów
i przedszkolaków, którzy muzycznie
i artystycznie nawiązali do dwóch
głównych tematów naszego spotkania: rodziny i bezpieczeństwa. Nie zabrakło więc
piosenek o mamach, ale także teatralnej
inscenizacji o pawiu, który nie przestrzegał
przepisów drogowych.
Każdy miał okazję podejść do różnych stanowisk. Można było m.in. sprawdzić rodzinne umiejętności sprawnościowe i zręcznościowe, zmierzyć ciśnienie, wejść do wozu
strażackiego OSP Rusocice, złożyć swoje
odciski palców i dowiedzieć się czegoś więcej o bezpieczeństwie przy stoisku prewencji
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nadkom. Izabeli Ciarki i st. sierż. Moniki
Kołodziejczyk – Knapik, pań policjantek
z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie (specjalnie zorganizowanym w ramach kampanii „Kręci mnie
bezpieczeństwo”).
Nad naszą energią, jak co roku, czuwała
rodzina państwa Morawskich serwująca
pyszne, ciepłe posiłki oraz liczna grupa rodzin, która przygotowała na tę okazję ciasta

i słodycze.
Dziękujemy wszystkim za obecność i spędzony czas. Za rozmowy i chęć do tego,
żeby się ze sobą spotkać i jeszcze lepiej poznać. Dziękujemy wszystkim organizatorom
i sponsorom, bez których to wydarzenie nie
mogłoby się odbyć. Szczególnie dziękujemy
ks. Leszkowi Matei za życzliwość i kolejny
rok gościny na terenie wokół kościoła.
J. Nowak, P. Potoniec, SP Rusocice

Orka
Lato w Ognisku Artystycznym „Szlif ”
Koniec sezonu to wyjątkowo
pracowite miesiące, ale także
przyjemny czas podsumowań,
koncertów i podziwiania efektów ciężkiej, całorocznej pracy.

Zdjęcie: Archiwum OA Szlif

D

la dzieci, młodzieży, jak również
rodziców podopiecznych Ogniska
Artystycznego „Szlif” był to bardzo
intensywny okres.
Wśród imprez, na których latem wystąpił
Zespół Pieśni i Tańca „Z Przytupem!” młodzi artyści szczególnie wspominają udział
w I Ogólnopolskim Turnieju Tańca Narodowego „Taneczna Klasufka” w Wołczynie,
gdzie cztery pary stanęły na podium - Anna
Stawiarska i Arkadiusz Steczko, Daria Nowak i Bartosz Moskała, Gabriela Matys
i Maksymilian Derela oraz Helena Moskała
i Mateusz Matys.
Na zaproszenie ks. Jarosława Bara CM zespół wypoczywał w Sopocie. Akwarium
Gdyńskie, statki w porcie, długie spacery po
plaży, latarnia morska, wszystko przeplatane
próbami i przygotowaniami do koncertu,
nauką gry na klawiszach, indywidualnymi

zajęciami ze śpiewu i tańca. W końcu mimo
wielkiej ulewy zatańczyli i zaśpiewali podczas festynu w sopockiej Parafii Zesłania
Ducha Świętego. Koncert w takich warunkach atmosferycznych był nie lada wyzwaniem, ale jak podkreślają - zdali ten egzamin
celująco i sprawili, że publiczność tańczyła
i śpiewała pod parasolami.
Warto przypomnieć też udział w XI Wo-

jewódzkim Turnieju Tańców Polskich o
„Puchar Burmistrza Dobczyc” oraz w V
Ogólnopolskim Turnieju Tańców Polskich
o „Dobczycką kozę”. W rywalizacji wzięło
udział 112 par z całej Polski. Ognisko Artystyczne „Szlif” w Dobczycach reprezentowały 3 pary z Zespołu Pieśni i Tańca „Z Przytupem!”. Helena Moskała i Mateusz Matys
wrócili z Pucharem Burmistrza Dobczyc,
który wywalczyli w kategorii III Debiut.
Zespół „Wiercistópki” oraz Zespół Pieśni
i Tańca „Z Przytupem!” uświetniły swym
występem Festyn Uśmiechu organizowany
w „Radosnej Nowinie 2000” w Piekarach,
VII Festyn Parafialny w Czernichowie
i Święto Kiełbasy Lisieckiej - Wianki Czernichowskie. W II Przeglądzie Sztuki Ludowej im. Józefa Kruka w Bolechowicach,
jury po obejrzeniu i wysłuchaniu prezentacji
konkursowych przyznało Zespołowi Pieśni
i Tańca „Z Przytupem!” I miejsce.
Instruktorki Ogniska Artystycznego „Szlif”
już planują kolejny sezon. Z nową siłą i pozytywną energią wracają do pracy we wrześniu, zapraszając w gościnne progi Domu
Ludowego w Wołowicach.
OA Szlif

Terminarz rozgrywek ligowych seniorów
Data
26.08.2017
26.08.2017
27.08.2017
27.08.2017
27.08.2017
27.08.2017
02.09.2017
03.09.2017
03.09.2017
06.09.2017
06.09.2017
09.09.2017
10.09.2017
10.09.2017
10.09.2017
16.09.2017
16.09.2017
17.09.2017
17.09.2017
23.09.2017
23.09.2017
24.09.2017
24.09.2017
24.09.2017
30.09.2017
30.09.2017
30.09.2017

Godz.
18:00
13:30
16:00
16:00
17:00
17:00
17:00
13:30
17:00
17:00
17:00
17:00
16:00
16:00
16:00
16:00
17:00
16:00
17:00
17:00
13:30
15:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:15

Miejsce
KAMIEŃ
WOŁOWICE
WOŁOWICE
ALEKSANDROWICE
CZERNICHÓW
PRZEGINIA NARODOWA
RYBNA
RUSOCICE
RUSOCICE
RUSOCICE
PRZEGINIA NARODOWA
KAMIEŃ
WOŁOWICE
ALEKSANDROWICE
CZERNICHÓW
RYBNA
RUSOCICE
PRZEGINIA NARODOWA
RUSOCICE
KAMIEŃ
WOŁOWICE
CZERNICHÓW
WOŁOWICE
ALEKSANDROWICE
RUSOCICE
RYBNA
WOŁOWICE

Drużyny
Start Kamień – MKS Alwernia
Piast II Wołowice – Tęcza II Piekary
Piast Wołowice – Bronowianka Kraków
Błękitni Czułówek – Płomień Kostrze
Wisła Czernichów – Tęcza Piekary
Sparta Przeginia Duchowna-Narodowa – Nadwiślan II Rusocice
Sokół Rybna – Wisła Czernichów
Nadwiślan II Rusocice – Lotnik II Kryspinów
Nadwiślan Rusocice – Gajowianka Gaj
Nadwiślan II Rusocice – Topór Aleksandrowice
Sparta Przeginia Duchowna-Narodowa – Tęcza II Piekary
Start Kamień – Arka Babice
Piast Wołowice – Błękitni Modlnica
Błękitni Czułówek – Borkowianka Borek Szlachecki
Wisła Czernichów – Nadwiślan Rusocice
Sokół Rybna – Libertów
Nadwiślan Rusocice – Iskra Krzęcin
Sparta Przeginia Duchowna-Narodowa – Piast II Wołowice
Nadwiślan II Rusocice – Sankowia Sanka
Start Kamień – Wolanka Wola Filipowska
Piast II Wołowice – Nadwiślan II Rusocice
Wisła Czernichów – Strażak Rączna
Piast Wołowice – Wieczysta Kraków
Błękitni Czułówek – Piast Skawina
Nadwiślan Rusocice – Wiślanie II Jaśkowice
Sokół Rybna – Tramwaj Kraków
Piast II Wołowice – Topór Aleksandrowice
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Orka
Rozbudowa szkoły w Rusocicach
20 czerwca rozpoczęła się rozbudowa i nadbudowa budynku
Szkoły Podstawowej w Rusocicach, etap I. Termin zakończenia tego etapu (stan surowy)
31 sierpnia.

W

Zdjęcie: Małgorzata Krajewska

2016 r. na zlecenie gminy Czernichów została opracowana
przez Pracownię Architektoniczno-Konstrukcyjną ,,VINCI” – Dariusz
Lubera dokumentacja projektowa na ,,Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku
szkoły w Rusocicach”, w tym samym roku
uzyskano prawomocną decyzję pozwolenia
na budowę.
W wyniku przeprowadzonego przetargu
została podpisana umowa na kwotę 295
652,40 zł z wykonawcą, firmą Alwernia
Service Sp. z o.o. 20 czerwca rozpoczęły się
rozbudowa i nadbudowa budynku Szkoły
Podstawowej w Rusocicach (etap I) polegające na podwyższeniu budynku, wykonaniu
murów, nowego dachu z rynnami oraz jaskółek.
W kolejnym etapie będą wykonane pozostałe prace związane z powstaniem nowych

pomieszczeń, tj. ściany, sufity, podłogi wraz
z instalacjami wewnętrznymi oraz robotami
wykończeniowymi w celu przeznaczenia
poddasza na cele szkoły oraz przedszkola.
Rozbudowę budynku zaprojektowano
z myślą o możliwości wykorzystania go
przez osoby niepełnosprawne. W tym celu
zaprojektowano podnośnik platformowy
zewnętrzny oraz platformę przychodową na
klatce schodowej.
Na poddaszu budynku zaprojektowano
przedszkole składające się z 3 sal dla dzie-

ci, kuchni cateringowej ze zmywalnią,
pomieszczenia dla personelu przedszkola,
sanitariatów dla dzieci przedszkolnych oraz
personelu, schowka porządkowego oraz magazynu. Na poddaszu oprócz przedszkola
zaprojektowano dodatkową salę lekcyjną
przeznaczoną dla dzieci uczęszczających do
szkoły podstawowej i sanitariaty – w tym
przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
ak

Rusocice: wieś z sercem

T

o pierwszy taki projekt w powiecie
krakowskim. W sierpniu ruszyły
pierwsze szkolenia mieszkańców.
- To szkolenia z zakresu RKO (resuscytacji
krążeniowo-oddechowej) po nagłym zatrzymaniu krążenia, bo do tego służy defibrylator. Oprócz obsługi samego defibrylatora mieszkańcy nauczą się podstawowych
czynności udzielania pierwszej pomocy. Na
szkolenia zgłosiło się bardzo dużo chętnych,
w tym momencie mamy ponad 100 osób
z Rusocic oraz sąsiednich sołectw – mówi
Witold Wasilewski, inicjator projektu, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Rusocicach, a także strażak-ratownik Lotniskowej
Służby Ratowniczo-Gaśniczej Kraków Air-
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OSP Rusocice. Koszt całkowity wynosił 11
000 złotych – mówi pan Witold Wasilewski.
Na wrzesień zaplanowano kolejne szkolenia.
Przeprowadzają je instruktorzy z krakowskiej firmy „Projekt AED”, specjalizującej
się we wprowadzaniu programu Publicznego Dostępu do Defibrylacji. W szkoleniach
pomagają również wolontariusze: ratownicy
z Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej: Wojciech Furman oraz Maciej Kłosiński.

Zdjęcie: Małgorzata Krajewska

Na budynku remizy OSP Rusocice zamontowany został powszechnie dostępny automatyczny defibrylator zewnętrzny
AED, urządzenie, które może
pomóc w przypadku nagłego
zatrzymania akcji serca. To
szczególnie ważne, bo pomoc
udzielona jeszcze przed przyjazdem karetki może uratować
życie.

mk

port. - Pomysł pojawił się już około rok
temu. W naszym otoczeniu widzimy wiele
przypadków nagłego zatrzymania krążenia.
Poza tym zainspirowała mnie Fundacja „Ratujmy życie” i jej program „Wieś z sercem”.
Wspólnie z kolegami z LSR-G napisaliśmy
wniosek „Program powszechnego dostępu do defibrylatora AED w Rusocicach”
o dofinansowanie w ramach programu grantowego „Wspieramy Wolontariuszy” z Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana
Pawła II Kraków-Balice i je dostaliśmy. Do
tego pozyskaliśmy jeszcze środki z gminy
Czernichów i przeznaczyliśmy środki własne

Jak podaje Fundacja „Ratujmy życie” promująca program „Wieś z sercem”, tylko
2-5 % Polaków przeżywa nagłe zatrzymanie krążenia, bo
pierwsza pomoc udzielana
jest zbyt późno. Szczególnie
zagrożeni są mieszkańcy wsi.
Użycie defibrylatora może
zwiększyć szanse poszkodowanego na przeżycie nawet
do 70 - 75%.

Orka

Mistrzyni karate z Czernichowa

M

agdalena Robakiewicz z Czernichowa ma 17 lat, uczy się
w Technikum Chemicznym
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie. Treningi karate zaczęła w wieku 9 lat,
w Szkole Podstawowej w Czernichowie.
- Zaczęło się od filmów z Jackie Chanem –
wspomina Magda. - Stwierdziłam, że chcę
tak samo umieć jak on bronić się i walczyć.
Długo „męczyłam” mamę, by zapisała
mnie na sztuki walki, najbardziej chciałam
trenować kung-fu. W końcu mama znalazła ogłoszenie w szkole o sekcji karate. I tak
się zaczęło. Pierwsze treningi miałam raz
w tygodniu, ale potem, przed zawodami od
dwóch nawet do pięciu treningów na tydzień. Trenowałam w Wadowicach, Brzeźnicy i Łączanach.
Sukcesy zaczęły się w 2012 roku. Magda zdobyła III miejsce w Mistrzostwach
Małopolski w Oyama Karate. Potem były
4 lata przerwy w zawodach. – Chciałam
trenować, ale nie chciałam brać udziału
w zawodach. Jednak w 2016 roku trochę
przez przypadek i za namową koleżanek
pojechałam na zawody i zajęłam II miejsce
w Pucharze Podbeskidzia w Oyama Karate.
W tym samym roku zdobyłam III miejsce w 21. Mistrzostwach Polski w Oyama
Karate. To było wyjątkowe osiągnięcie, bo
podczas przerwy idąc po macie źle stanęłam i skręciłam kostkę, ale nie poczułam
bólu i walczyłam dalej. Właśnie tą nogą tak
kopnęłam przeciwniczkę, że wygrałam.
Na początku roku 2017 Magda zmieniła
rodzaj walki. - Zmieniłam Oyama Karate
na Kyokushin Karate. Różnica jest w technice walki, dochodzą kopnięcia w twarz.
Tak zwane „kata” w Karate Kyokushin są
ściśle określoną sentencją ruchów, kombinacją ruchów na literę H. W tym momencie trenuję najczęściej dwa razy w tygodniu
po półtorej godziny, w Wadowicach i Ryczowie, w klubie Klub Sztuk Walki „Chikara”.
W bieżącym roku zajęła III miejsce w
Mistrzostwach Polski w Wadowicach i I

miejsce w międzynarodowym turnieju Karate Kyokushin „7th Polish Open Galizia
CUP” w Leżajsku. Walczy w kategorii +60
kg open, w przedziale wiekowym 16-18 lat.
Poza karate Magda interesuje się kulturą Bliskiego i Dalekiego Wschodu, trzeci
rok uczy się języka japońskiego, należy do
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP
Czernichów, z dużym efektem zbiera datki
na WOŚP.
W wolnym czasie lubi oglądać seriale, najbardziej kryminalne. Planuje podróż do Japonii w ramach wymiany w szkole japońskiego. W te wakacje była na Woodstock
w Kostrzynie nad Odrą i w Warszawie. In-

teresuje ją wolontariat. W OSP organizowane są różne akcje, najbardziej lubi pomagać w szkole dla dzieci niepełnosprawnych
w Krakowie.
- Nie widzę swojej przyszłości w chemii,
myślę raczej o wojsku. Dobrze byłoby
wykorzystać te umiejętności i dobrą formę. Poza tym to naprawdę lubię. Karate
mnie uspokaja. W gimnazjum sportowym
w Krakowie trenowałam piłkę ręczną. Zawsze wychodziłam z treningu zdenerwowana. Jadąc na karate, nawet jak jestem zdenerwowana, wychodzę spokojna.
Mama Magdy, Edyta Robakiewicz od
dwóch lat trenuje karate, a młodsza siostra,
Patrycja, od 8 lat. – Mam w domu trzy
dziewczyny i wszystkie znają karate. Czuję się bezpiecznie – mówi z zadowoleniem
Andrzej Robakiewicz, ojciec Magdy i Patrycji.
A Magda? - Gdyby mnie ktoś zaatakował,
nie wiem, czy złamałabym jemu nos czy
sobie rękę, ale jednak znając karate mam
poczucie bezpieczeństwa. Mój sensei (z
japońskiego „wcześniej urodzony” w znaczeniu: „mistrz” /przyp. red./) wprowadza
elementy samoobrony na treningi. Już bardzo małe dzieci trenują - w kategorii do 30
kg, do 10 lat - choćby po to, by spróbować. To dobrze. Jak to mój sensei mówi: na
zawodach będziecie mieli sędziego, który
wam powie, kto wygrał, a kto przegrał, a
na ulicy nie będzie kogoś takiego, na ulicy
wy musicie wygrać za wszelką cenę, bo od
tego będzie zależało wasze zdrowie i życie.
W październiku Mistrzostwa Europy w Leżajsku i Puchar Świata w Warszawie. - Nie
wiem jeszcze, czy mnie sensei wystawi. Zobaczymy.
Rozmawiała Małgorzata Krajewska

lipiec-sierpień 2017

23

Zdjęcia: Małgorzata Krajewska

Gdy ktoś chce „przybić piątkę”
ma odruch, by go zablokować.
Takie nawyki po 9 latach trenowania karate. Przynoszą
puchary i są bezcenne w samoobronie. O sukcesach, Jackie Chanie, nauce japońskiego
i o tym, że karate uspokaja
rozmawiamy z Magdą Robakiewicz, mistrzynią Kyokushin
Karate z Czernichowa.

Tour de Pologne przez gminę Czernichów
29 lipca przez gminę Czernichów przejechał peleton wyścigu kolarskiego 1. etapu 74.
Tour de Pologne.

Zdjęcie: Katarzyna Pieniążek

S

trażacy i Strażaczki ze wszystkich jednostek OSP naszej gminy (łącznie 56
osób) zabezpieczało przejazd kolarzy,
tj. skrzyżowania i boczne ulice drogi powiatowej od Rusocic, przez Kłokoczyn, Czernichów i Zagacie, dbając o to, by peleton mógł
sprawnie i bezpiecznie dotrzeć do dalszego
etapu wyścigu.
Przypomnijmy, że Tour de Pologne to najbardziej znacząca impreza kolarska w Polsce
oraz jedna z najważniejszych i największych
w Europie. Na trasie wyścigu w naszej gminie dopisali również mieszkańcy, którzy
tłumnie przybyli kibicować kolarzom.
Wójt gminy Czernichów Szymon Łytek
składa serdeczne podziękowania wszystkim
Strażakom i Strażaczkom za wsparcie tego
przedsięwzięcia, za wzorowe wywiązanie się
z powierzonych im zadań.

Tour de Pologne w zamyśle twórców wzorowany na Tour de France pierwszy raz odbył się
we wrześniu 1928 pod nazwą I Bieg Kolarski dookoła Polski. Na starcie stanęło 71 kolarzy, przejechali 1500 km, a najlepszy był Feliks Więcek z Bydgoskiego Klubu Kolarskiego.
W 2017 roku Tour de Pologne wygrał Dylan Teuns z Belgii. Drugie miejsce zajął nasz
rodak, Rafał Majka.

Krzysztof Sury

Jeśli nie Oxford?
To... CamBRYDŻ w
Czernichowie !

XVIII Ogólnopolski Spływ Kajakowy Wisłą
W sobotę 9 września wójt gminy Czernichów zaprasza do udziału
w XVIII Ogólnopolskim Spływie Kajakowym Wisłą
na trasie Czernichów – Kraków.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 4 września 2017 r.
Karta zgłoszenia oraz regulamin spływu są dostępne na stronie internetowej www.czernichow.pl oraz w Urzędzie Gminy Czernichów.
Opłata od jednego uczestnika wynosi:
60 złotych bez własnego sprzętu pływającego,
45 złotych z własnym sprzętem pływającym.
Opłatę należy wnieść w terminie do 6 września 2017 roku do kasy urzędu
lub na rachunek bankowy (47 8591 0007 0060 0430 2987 0001).
Program:
od godz. 11.00 – dobór kajaków, odprawa uczestników spływu
o godz. 12.00 – start w okolicach przeprawy promowej w Czernichowie
ok. godz. 14.30 – przerwa na odpoczynek w Tyńcu
ok. godz. 15.30 – śluzowanie na stopniu Kościuszko
ok. godz. 17.00 – piknik na mecie w Kolejowym Klubie Wodnym 1929
Przyjmowanie zgłoszeń i kontakt:
Urząd Gminy Czernichów, 32-070 Czernichów, ul. Gminna 1:
Edyta Urbańczyk-Kowalik: tel. 12 270 21 04, wew. 122, e-mail:
edyta.kowalik@czernichow.pl
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