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W tym numerze: Wizualizacja projektu nowego kompleksu szkolnego w Czernichowie (str. 3),
Wywiad z wójtem Szymonem Łytkiem (str. 4 i 5), Informacje o zagrożeniu czadem i ogniem – co
warto wiedzieć (str. 7), Mikołaj z Czernichowa pojechał do Żytomierza (str. 8), Finał Szlachetnej
Paczki w naszym Rejonie (str. 9), Jak zmieniło się źródełko w Rusocicach i co jeszcze wypięknieje
(str. 12 i 13), Jakub Szostak - mistrz z Przegini Duchownej (str. 15).
Na okładce szopka Jana Freiberga, 3. miejsce w kategorii szopek małych w Konkursie Szopek Krakowskich w 2017 roku

Szanowni Państwo
Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu zdrowia,
spokoju i radości. Niech te święta będą wyjątkowym czasem spędzonym w rodzinnym gronie i wśród przyjaciół, bez pośpiechu i zmartwień. Niech każdy z
nas usłyszy ciepłe słowo, uściśnie przyjazną dłoń, otrzyma miły podarek.
A w Nowym Roku 2018 życzymy wszelkiej pomyślności, satysfakcji z własnych
dokonań i osiągnięć, realizacji planów i noworocznych postanowień oraz spełnienia marzeń.
Szymon Łytek – wójt gminy Czernichów
Zbigniew Maciej Kędzierski – przewodniczący Rady Gminy Czernichów
Radni i Sołtysi
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Świąteczny Czernichów

17 grudnia w Rynku w Czernichowie
odbyła się Świąteczna Iluminacja, impreza plenerowa, podczas której gra świateł,
ognia i muzyki, wprowadziła licznie zgromadzonych w świąteczny nastrój.
Spotkanie rozpoczęło się od przekazania przez zuchy ze Związku Harcerstwa

Polskiego w Czernichowie na ręce wójta
Szymona Łytka symbolicznego światełka,
następnie dzieci i młodzież z Ogniska Artystycznego „Szlif ” wykonały świąteczne piosenki i kolędy, a dynamiczne i energetyzujące tańce z ogniem zaprezentowali odważni
członkowie Grupy Ogniowej. Momentem,

na który wszyscy czekali było rozświetlenie
Rynku w Czernichowie światłem choinki
i świątecznych lampek zawieszonych nad
ulicami. Wszyscy mogli poczęstować się
ciepłymi posiłkami i napojami, a dzieci
otrzymały od strażaków odblaski. Imprezę urozmaicił występ dzieci z rodzicami z
młodszych klas ze Szkoły Podstawowej w
Czernichowie i Szkoły Podstawowej w Wołowicach, a zakończył koncert artystki Asi
„Azzji” Mądry, zespołu Toporki oraz pokaz
sztucznych ogni.
Wyjątkową ozdobą wieczoru były duże
bańki choinkowe wykonane przez dzieci ze
szkół i przedszkoli w gminie Czernichów, a
także wójta i radnych, rozwieszone między
drzewami w Rynku, które następnie będzie
można podziwiać w siedzibie Urzędu Gminy Czernichów.
mk
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Nowy kompleks szkolny w Czernichowie
– rozpoczęcie budowy w nowym roku

Budowa nowego kompleksu szkolnego w Czernichowie to kolejny bardzo ważny
etap rozwoju bazy oświatowej na terenie gminy.
- W listopadzie została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji, co umożliwia
nam złożenie jeszcze w tym roku do Starostwa Powiatowego w Krakowie wniosku
o wydanie pozwolenia na budowę szkoły
w Czernichowie. Będzie to docelowo bu-

W nowy rok z dobrym słowem
Numer świąteczny, trochę bardziej uroczysty, trochę podsumowań, trochę zapowiedzi, trochę niespodzianek. Czyli taki
jak cały grudzień. Miesiąc rozliczeń, planów i prezentów. I jak zawsze w Wigilię
Wydawca:
Rada Gminy Czernichów,
ul. Gminna 1; 32-070 Czernichów
Rada programowa:
Marian Dudek
Bartłomiej Feluś

dowa właściwie czterech obiektów (szkoła
wraz z biblioteką i zapleczem administracyjnym, sala gimnastyczna oraz przedszkole). Projekt chcemy rozpocząć w przyszłym
roku – mówi wójt Szymon Łytek.
Nowy kompleks szkolny w Czernichowie
ma kosztować około 21 mln zł. Pierwszy
etap, czyli budowa szkoły, biblioteki i administracji wraz z zagospodarowaniem
terenu to koszt ok. 15 mln zł. Inwestycja
ma szansę na wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa. Poza tym, ponieważ
projektowane budynki mają podwyższony

i w Sylwestra - będziemy trochę sentymentalni i trochę radośni.
W grudniowej „Orce” wywiad z wójtem
Szymonem Łytkiem, a w nim ciekawie
o osiągnięciach i planach, a także o tym,
dokąd zmierzamy, jakie mamy cele. Prezentujemy także wizualizację nowego
kompleksu szkolnego w Czernichowie,
którego budowa ma rozpocząć się już
w nadchodzącym roku.
W numerze trochę przestróg przed zagrażającymi nam ogniem i czadem, a przed
Sylwestrem i karnawałowymi imprezami,
specjalnie dla młodzieży, przypomnienie
o zagrożeniu jakie niosą dopalacze.
Sporo miłych niespodzianek. Piszemy
o Janie i Tadeuszu Freiberg, braciach
z naszej gminy, którzy stanęli – każdy ze
swoją szopką – na podium w Konkursie
Szopek Krakowskich. Z rozmowy z sołtysem Rusocic Stanisławem Świadkiem
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standard energooszczędności, gmina złoży
wniosek o dofinansowanie inwestycji ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- W projekcie budżetu na 2018 r. i w projekcie wieloletniej prognozy finansowej
gminy są przewidziane środki na budowę szkoły. Oczywiście, nawet jeśli uda się
znaleźć zewnętrzne wsparcie finansowe dla
tego przedsięwzięcia, będzie to bardzo duże
wyzwanie dla budżetu gminy, ale jest to inwestycja na wiele lat – mówi wójt.
mk

można dowiedzieć się o źródełku, które
wypiękniało i o kolejnych planach pielęgnacji otoczenia.
W numerze także tekst o Mikołaju
z Czernichowa, który pojechał do Żytomierza i relacja z finału Szlachetnej Paczki. Czyli dużo o tym, ile osób uszczęśliwiły Państwa dobre serca.
Pod koniec numeru piszemy o sukcesach
dzieci i młodzieży, mistrzach w tenisie
stołowym i karate tradycyjnym.
Poza tym, a może przede wszystkim,
sporo ciepłych słów i świątecznych życzeń, do których i ja dołączam: zdrowia
i wszelkiej pomyślności z okazji świąt Bożego Narodzenia i w Nowym 2018 Roku.
Małgorzata Krajewska,
redaktor naczelna czasopisma „Orka”
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Potrzebna nam równowaga

O najważniejszych osiągnięciach mijającego roku, planach na przyszłość, rozwoju i potrzebie równowagi rozmawiamy z wójtem gminy Czernichów, Szymonem Łytkiem.
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pomocy powiatowi na realizację jego zadań
drogowych i województwu, na kontynuację budowy chodników, ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę skrzyżowania na
drodze wojewódzkiej na Rogatce w Przegini Duchownej. Równocześnie dbamy
o poprawę jakości dróg i dróżek gminnych,
bocznych dróg gminnych, często niezauważanych, ale lokalnie, dla mieszkańców
najważniejszych, bo stanowiących dojazdy
do ich domów.
Po trzecie, powrót do rozbudowy sieci
kanalizacyjnych, rozbudowa kanalizacji
sanitarnej w Wołowicach i odnowienie
projektów kanalizacyjnych dla Dąbrowy
Szlacheckiej, Zagacia i Nowej Wsi Szlacheckiej.

Zdjęcie: Małgorzata Krajewska

Jakie wymieniłby Pan najważniejsze
osiągnięcia czy korzyści dla mieszkańców mijającego roku?
W tym roku rozpoczęliśmy szereg projektów, które będą kontynuowane w latach
kolejnych i na które mamy zapewnione
finansowanie. Ruszyły programy europejskie, które gwarantują działanie w kilku
obszarach – przede wszystkim poprawienie infrastruktury drogowej i poprawa
bazy oświatowej. Zaczęliśmy od głębokiej
termomodernizacji przedszkola w Wołowicach, a w planach są kolejne: szkoła
w Rybnej, siedziba urzędu gminy i szkoła
w Wołowicach. Zaplanowane są na 3 lata,
ale chcemy projekt zamknąć w 2 lata.
Druga ważna kwestia to zmiana nastawienia do ochrony powietrza. Dużo mówiło
się w mediach o smogu od paru latach.
Kraków ze względu na swoją sytuację wiódł
prym w działaniach antysmogowych, ale
nie doceniano tego tematu na terenach
wiejskich. A rzeczywiście problem jakości powietrza jest tu nawet większy, niska
emisja jest u nas jeszcze bardziej dokuczliwa niż w dużym mieście. Wdrożyliśmy
w gminie kilka programów związanych
z wymianą indywidualnych źródeł ciepła
na nowocześniejsze i bardziej ekologiczne.
W mikroskali rozpoczęły się one w zeszłym
roku, a w tym roku zainteresowało się nimi
naprawdę wielu mieszkańców.
Cieszę się też, że w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska znaleźliśmy wspólny
język, by rozmawiać o problemie razem,
czyli miasto i 14 gmin ościennych. Mamy
wypracowaną formułę współpracy, dotyczy to działań modernizacyjnych, które by
w przyszłości poprawiły jakość powietrza,
bo tego nie da się zrobić z dnia na dzień.
Ważne, by skala problemu była coraz
mniejsza. Jest szereg zadań, które realizujemy wspólnie z samorządami gmin stanowiących aglomerację krakowską, jak na
przykład wspólna polityka transportowa na
obszarze całej aglomeracji, o czym w ogóle
nie mówiło się parę lat temu. Ale mamy
świadomość, że problemu smogu nie rozwiążą nawet najszerzej zakrojone działania
odgórne, dlatego ruszyła wspólna kampania promocyjna, a właściwie edukacyjna,
skierowana do mieszkańców, bo to właśnie
od ich indywidualnych działań i poczucia
odpowiedzialności w znacznej mierze zależy jakość powietrza, którym oddychamy.
Trzecia rzecz, którą uważam za bardzo
udaną, ale której jeszcze nie widać w terenie – konsekwentnie doskonalimy bazę

oświatową. Oprócz systematycznego modernizowania funkcjonujących budynków
oświatowych realnie rozpoczęta została
całkiem nowa i od dawna oczekiwana inwestycja: budowa szkoły, a właściwe całego
kompleksu oświatowego w Czernichowie.
Kiedy rok temu mówiliśmy o koncepcji tej
szkoły, sceptycy twierdzili, że to potrwa 5
lat. Tymczasem za miesiąc będziemy mieć
pozwolenie na budowę i w przyszłym roku
planujemy realnie rozpocząć budowę nowego kompleksu szkolnego w całkiem
nowym miejscu. Koszt całości razem z
zapleczem i salą gimnastyczną to ponad
20 mln zł. Pieniądze są już zaplanowane
w projekcie budżetu, ale będziemy się jeszcze starać o dofinansowanie z budżetu państwa i z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako że
projektowane budynki mają podwyższony
standard energooszczędności.
Jakie są najważniejsze plany na przyszły
rok?
Po pierwsze dalsza modernizacja bazy
oświatowej, czyli wspomniane już projekty
termomodernizacyjne i rozpoczęcie budowy szkoły Czernichowie, a także mniejsze
projekty, jak modernizacja budynku przedszkola w Kamieniu oraz rozbudowa szkoły
w Rusocicach.
Po drugie, wciąż nie doceniamy, ale naprawdę bardzo dużo wydajemy w ostatnich
latach na poprawę infrastruktury drogowej. W przyszłym roku także czeka nas
wspieranie finansowe naszych partnerów,
czyli powiatu i województwa. Zawsze podkreślam nasze aktywne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym, czyli mówiąc wprost
to, że nasze pieniądze idą na cudze drogi:
ponad 2 miliony wydamy na udzielenie

A jak wygląda sytuacja z planami zagospodarowania przestrzennego?
Dobrze, że po tylu latach dwa plany (dla
Kamienia i Nowej Wsi Szlacheckiej) weszły w życie, następne są w przygotowaniu.
Plany zagospodarowania przestrzennego są
uzgadniane przez szereg instytucji, a kiedy
przepisy tego wymagają, zależą także od decyzji Ministra Rolnictwa o „odrolnieniu”.
Niestety minister nie idzie nam na rękę
i odrzucił większość naszych wniosków odnośnie części terenów, które zamierzaliśmy
przekwalifikować na budowlane, a które są
zlokalizowane na gruntach wysokich klas.
Z naszego punktu widzenia na terenach
podmiejskich i mało rolniczych, jakimi stały się tereny naszej gminy, utrzymywanie
na silę rolniczego przeznaczenia niektórych
obszarów jest bez sensu, bo te tereny i tak
się urbanizują. Jest to dla nas wyzwanie na
najbliższe miesiące, będziemy negocjować.
Myślę, że w przyszłym roku przynajmniej
część planów wejdzie w życie.
A wprowadzanie nazw ulic?
Jak zaczynaliśmy w Czernichowie, to był
duży opór, kiedy mówiłem, że trzeba to
uporządkować. Teraz mamy kłopot organizacyjny, bo sołectwa ustawiają się w kolejce
do wprowadzenia ulic w ich miejscowości.
Wiele osób mówi, że to jednak dobry pomysł. Aktualnie jesteśmy po zakończeniu
procesu nadawania nazw ulicom w trzech
miejscowościach, Kamień wchodzi 1 stycznia, na najbliższej sesji będziemy procedować uchwałę o nadaniu nazw ulicom
w Czułówku. Myślę, że w przyszłym
roku uda się przeprowadzić nazwanie ulic
w dwóch lub trzech miejscowościach.
ciąg dalszy na str. 5
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Potrzebna nam równowaga
ciąg dalszy ze str. 4

Budżety sołeckie nie są na razie obowiązkiem gmin. Czy to dobra inicjatywa?
Pomysł funkcjonujący u nas od wielu lat,
nie ukrywam, że jestem jego zwolennikiem,
to jest rzecz, która aktywizuje społeczności
oddolnie, oprócz stowarzyszeń czy innych
organizacji, pokazuje nam, na co sołectwo
przeznacza pieniądze, co ocenia jako priorytet, co ludzie uważają za lokalnie ważne.
Z drugiej strony dla mieszkańców to jest
lekcja dojrzałości, muszą określić na co ich
stać, a z czego trzeba zrezygnować. Mają
trochę pieniędzy do dyspozycji, a potrzeb
jest zawsze więcej. Pokazuje to też mieszkańcom, jak się konstruuje budżet i jak się
go potem realizuje. Na budżety sołeckie
przeznaczamy około miliona złotych, czyli
ponad półtora procenta wszystkich wydatków. Postuluje się, by budżety obywatelskie
były w gminach obowiązkowe i wynosiły
pół procenta, my bez ustawodawcy wprowadziliśmy już dawno trzy razy więcej.
Inicjatywy oddolne dają podmiotowość
zebraniom, sołtysom, radom sołeckim,
nas determinuje to do pewnego hierarchizowania potrzeb, ułatwia zarządzanie
i komunikuje nas z sołectwem. Będziemy
to kontynuować, o ile nowe przepisy ustawowe nie narzucą nam przemodelowania
tego systemu i zmniejszenia środków sołeckich. Mam nadzieję, że zostanie tak jak jest.
W jakim kierunku zmierza Czernichów?
Wiele osób przeprowadza się tu z miasta

szukając wiejskiego życia, ale z drugiej
strony największy nacisk stawiamy na
rozwój i poniekąd na zbliżanie się do
miasta.
Wzbraniam się przed takim jednobiegunowym hasłem, że mamy podążać w tym
czy w tym kierunku. To jest kwestia równowagi. Z jednej strony jesteśmy skazani
na zbliżanie się do miasta, jesteśmy uzależnieni od komunikacji, od pracy w mieście,
bardzo często funkcjonujemy „jedną nogą
tu, drugą tam”. Z drugiej strony musimy
brać pod uwagę położenie gminy. Inne jest
położenie choćby Skawiny czy Niepołomic
z dużymi terenami przemysłowymi, z lokalizacją przy autostradach, inne jest nasze,
z daleka od głównych ciągów komunikacyjnych, ale wciąż dość blisko miasta. Zawsze będziemy bardziej mieszkaniówką niż
wielkim centrum logistycznym. Ale czy to
źle? Czy chcielibyśmy mieć tu tysiące przejeżdżających tirów? Dlatego tak ważna jest
kwestia równowagi. Rozwijajmy się, ale bez
przesady czy nadmiernych ambicji. Kiedy rozmawiam z ludźmi to słyszę z jednej
strony, że chcą by była tu „wsi spokojna,
wsi wesoła”, a z drugiej strony chcemy osiągnąć standard miasta z jego infrastrukturą
komunalną i społeczną i porównujemy się
do tych dużych. Oczywiście wspierajmy
przedsiębiorczość. Jestem zafascynowany
tym, że powstają tu lokalne, często rodzinne przedsięwzięcia. Na przykład z małych
wędzarni rodzinnych powstają duże przedsiębiorstwa wędliniarskie. Ale jednak nie

mamy aż tak dużego natężenia działalności
gospodarczej, są natomiast ładne tereny,
dobry dostęp do miasta, fajne miejsce do
zamieszkania. Nie jesteśmy w tym pierwszym pierścieniu wokół Krakowa jak na
przykład Zielonki, tylko trochę dalej, ale
przyszedł na nas czas. Dobrze pokazuje to
saldo migracji: napływ osób z zewnątrz,
które się tu osiedlają, jest jednym z najwyższych w całej aglomeracji.
Przesłanie dla mieszkańców na nowy
rok? Pozytywne?
Oczywiście. Zalewani jesteśmy falą złych
wiadomości, także na rynku lokalnym, ciągle dowiadujemy się, że jesteśmy w totalnej
ruinie, że wszystko jest źle, wszystko się
wali. Tymczasem możemy sobie pozwolić
na przyjęcie budżetu z wydatkami majątkowymi na poziomie 15 milionów, czyli
tyle przeznaczyć na inwestycje. 5 lat temu
by nam się to nawet nie śniło! Nasze przedszkola mają coraz więcej miejsc, dotujemy
także te prywatne, myślimy o opiece nad
najmłodszymi, prawie nie zauważyliśmy
reformy oświaty, z którą wiele samorządów
miało wielkie kłopoty, remontujemy kolejne drogi, budujemy chodniki, pracujemy
nad poprawą powietrza.
Życzę wszystkim w nowym roku, by nasi
mieszkańcy nadal byli tacy zaradni i przedsiębiorczy, bo tacy są i dzięki temu się rozwijamy. Życzę powodzenia w życiu prywatnym i optymizmu, a sobie życzę, żebym
miał w mieszkańcach sojuszników.
Dziękuję za rozmowę.
Małgorzata Krajewska

Mikołajkowa zbiórka dla Schroniska

W

Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Czernichowie w dniach od 1
listopada do 6 grudnia trwała Mikołajkowa
zbiórka dla Schroniska OTOZ w Oświęcimiu.
Grupa wolontariuszy akcji oraz sekcja wolontariatu przy Samorządzie Uczniowskim
najpierw przygotowała świąteczne kartony
i plakat, który zawisł przy głównym wejściu
w szkole. Przez miesiąc darczyńcy mogli
składać prezenty dla psów i kotów do przygotowanych kartonów. W międzyczasie zostało stworzone wydarzenie na Facebooku,
gdzie mogliśmy na bieżąco oglądać relacje
z przebiegu zbiórki. Była nawet sesja zdjęciowa z udziałem uczniów zaangażowanych
w akcję wraz z czworonożnymi: psem Fokusem i koniem Czilim.
7 grudnia nastąpiło wielkie zliczanie darów
przyniesionych na mikołajkową zbiórkę.
W świątecznych kartonach znalazło się ponad 205 kg suchej i mokrej karmy dla psów
i kotów, smakołyki, zabawki dla psów, szelki

i smycze, środki czystości, legowiska, koce,
poduszki, ręczniki.
Finał mikołajkowej zbiórki odbył się w niedzielne popołudnie, 10 grudnia, w schronisku OTOZ w Oświęcimiu. Delegacja
z czernichowskiej szkoły również brała
udział w tej wspaniałej akcji. Korowód
Mikołajów prowadzony przez samochody
policyjne wjechał na podwórko schroniska.
Kilkadziesiąt osób ze wszystkich szkół, firm,
sklepów, które były zaangażowane w akcję,
rozpakowały wielkiego tira z darami dla
oświęcimskich psów i kotów. W tej edycji
udało się zebrać ponad 3,3 tony karmy, a
w sumie ponad 5 ton wszystkich darów. Po
rozładunku, Mikołajowie zabrali się za czułe
głaskanie, tulenie i spacery z czworonożnymi.
Szczególne podziękowania dla wolontariuszy: Karoliny Bryndzy, Alicji Fuglewicz,
Pauliny Protaś, Jakuba Smagi, Julii Obrzut,
Zofii Rakoczy, Patrycji Szatanek, Aleksandry Malinkiewicz, Weroniki Nykiel, Agaty Kurnik, Kamila Przeniosło, Karoliny

Orawiec, Jakuba Śmietany, Doroty Karaś,
Weroniki Nowobilskiej, Barbary Nowak,
Urszuli Garbień, Joanny Sałaciak oraz całej
klasy 1 b oraz klasy 4 b. Są to oddziały, które
między sobą zorganizowały zbiórkę funduszy i wspólnie zakupiły karmy dla psów i kotów. Podziękowania również dla pani Anny
Hrabi ze sklepu zoologicznego ZOO SMAKI w Wieliczce, gdzie klasy kupiły karmy
z wielkimi rabatami.
Opracowanie i zdjęcie: Karolina Kwaśnica
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Relacja z sesji Rady Gminy Czernichów
XLII sesja Rady Gminy
Czernichów odbyła się 27
listopada 2017 r.

P

rzewodniczący Rady Gminy Czernichów Zbigniew Kędzierski przywitał wszystkich zebranych oraz gości
specjalnych: państwa Szostaków z Przegini
Duchownej, Annę i Mariana z dziećmi, Jakubem i Pawłem. Jakub Szostak, mistrz Polski i wicemistrz świata w karate tradycyjnym
zaprezentował swoje osiągnięcia, opowiedział
o treningach i planach, po czym z rąk wójta
Szymona Łytka i przedstawicieli Rady Gminy Czernichów otrzymał gratulacje, dyplom
i upominek.
Następnie ustalono porządek obrad i przyjęto
protokół z XLI sesji Rady Gminy Czernichów
z dnia 30 października 2017 r.
W kolejnym punkcie sesji głos zabrał wójt
Szymon Łytek. Przedstawił bieżące działania,
a wśród nich: programy związane z ochroną
powietrza (indywidualne wymiany źródeł
energii, instalacje fotowoltaiczne i pompy
ciepła, przygotowanie do międzygminnego
wniosku „Czysta energia blisko Krakowa”),
planowanie w budżecie wydatków na modernizację dróg i wspieranie w tym zakresie
powiatu i województwa, przygotowania do
negocjacji w związku z informacją z Ministerstwa Rolnictwa o braku akceptacji przez
ministra odrolnienia działek w 7. planach
zagospodarowania przestrzennego. Poza tym
wójt przypomniał, że stawki podatku na rok
kolejny przyjmowane są do końca listopada
roku poprzedniego, a ponieważ proponowane jest pozostawienie stawek na poziomie
roku bieżącego, nie ma konieczności podejmowania nowych uchwał.
Wójt Szymon Łytek odniósł się także do
poruszonego na XLI sesji problemu wydawanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Jak zaznaczył
– są to procedury uregulowane dokładnie w
„Ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”. Konkretnie opisana
jest tam procedura wydawania tych decyzji i
jest to inny akt niż ten dotyczący pozwoleń
na budowę czy ustalania warunków zabudowy. Wójt poinformował także, że została
wyjaśniona pisemnie kontrowersja związana
z brakiem odpowiedzi na pismo mieszkanki
Czernichowa oraz dodał, że pierwotna decyzja środowiskowa ustalająca warunki środowiskowe dla przedsięwzięcia została uchylona
przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze
i gmina wydała nstępną decyzję - odmowną.
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Po odwołaniu inwestora SKO uchyliło decyzję odmowną gminy Czernichów i ustaliło
warunki środowiskowe dla tego przedsięwzięcia. Sprawa dotyczy zakładu produkcji pianki
polimerowej na terenie Czernichowa.
Przewodniczący Rady Gminy Czernichów
Zbigniew Kędzierski przekazał informację, że
w związku z wnioskiem o wygaśnięcie mandatu radnego Mariana Paszczy, Komisja Administracyjno-Statutowa analizowała dokumenty na dwóch posiedzeniach i postanowiła
nie przedkładać Radzie Gminy Czernichów
żadnych wniosków w tej sprawie.
Następnie rozpoczęto procedowanie uchwał
między innymi w sprawie:
- wyrażenia zgody na nabycie przez gminę
działek położonych w Kamieniu w drodze
darowizny od osób fizycznych, które postanowiły przekazać działki na rzecz gminy. Działki będą pełnić funkcję drogi dojazdowej do
działek budowlanych;
- wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
przez gminę Czernichów działki z Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa położonej
w Kamieniu. Na terenie tej działki planuje się
miejsce publiczne, skwer, plac z przeznaczeniem na rekreację;
- zmiany uchwały w sprawie udzielenia powiatowi krakowskiemu pomocy finansowej
z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2017 związanych z projektowaniem odcinka drogi powiatowej nr 2186
Przeginia Narodowa i Przeginia Duchowna;
- zmiany uchwały budżetowej gminy Czernichów na rok 2017 i zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów.
Zgodnie z artykułami ustawy „Przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe”
z dniem 1 września 2017 roku sześcioletnia
szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową oraz zespół placówek oświato-

wych złożony z sześcioletniej szkoły podstawowej i gimnazjum, po liwidacji gminazjum
także staje się ośmioletnią szkołą podstawową.
W związku z tym dla dopełnienia formalności podjęto uchwały stwierdzające przekształcenie dotychczasowych sześcioletnich szkół
podstawowych i zespołów placówek oświatowych w ośmioletnie szkoły podstawowe.
W punkcie „Interpelacje i wnioski radnych”
poruszone zostały m. in. tematy przedłużenia linii autobusowej nr 239 do Dąbrowy
Szlacheckiej i przejęcia działki pod cmentarz
w Dąbrowie Szlacheckiej.
W punkcie „Wolne wnioski” głos zabrały
mieszkanki Zofia Romanowska i Barbara
Krzemińska oraz sołtysi Rusocic i Kłokoczyna. Pani Romanowska kontynuowała temat
podjęty na poprzedniej sesji dotyczący produkcji pianki polimerowej na terenie Czernichowa, pani Krzemińska zgłaszała m. in.
problem komunikacji i dojazdów do Krakowa. Sołtysi poruszyli temat akcji „Bezpieczna
droga do szkoły” i oznakowania drogi w okolicach szkół, temat oznakowania ostrego zakrętu w Rusocicach i zamontowania tam barier energochłonnych, a także zabezpieczenia
wału w Kłokoczynie przed dalszą dewastacją
i temat dróg gminnych rozjeżdżanych przez
ciężki sprzęt.
mk
KROK PO KROKU DO PRZODU
W listopadzie między innymi:
- podpisano umowę z firmą Drog-Bud z Alwerni na wykonanie modernizacji drogi gminnej nr
149 w Kłokoczynie. Wysokość wynagrodzenia za
wykonanie zamówienia wynosi 99 378,72 zł.
- podpisano umowę z firmą MKM PERFEKT
z Krakowa na opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dąbrowa Szlachecka i Zagacie oraz uzyskanie
prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę.
Wartość umów dla obu miejscowości wynosi 147
600,00 zł.

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY CZERNICHÓW
W OKRĘGU WYBORCZYM NR 14

W przedświąteczną niedzielę 17 grudnia w Wołowicach odbyły się wybory uzupełniające do
Rady Gminy Czernichów w okręgu wyborczym nr 14. O mandat radnego ubiegało się dwoje
kandydatów:
1. Danuta Zabagło, zgłoszona przez KWW Wokół Wołowic.
2. Robert Piotr Jaros, zgłoszony przez KWW Mieszkańców Wołowic.
Głosowanie odbywało się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wołowicach od godziny
7.00 do 21.00. Prawo udziału w wyborach posiadało 731 osób zamieszkałych w północno-zachodniej części Wołowic, stanowiącej okręg wyborczy nr 14. Skorzystało ze swego uprawnienia 269 osób, frekwencja wyniosła więc prawie 37%.
Mandat radnego uzyskał ponownie Robert Jaros, który otrzymał 198 głosów, na jego kontrkandydatkę głosowało 69 osób (oddano też 2 głosy nieważne).
Samo głosowanie przebiegało bez zakłóceń, niestety nie obyło się bez incydentów naruszenia ciszy wyborczej, obowiązującej od godz. 0.00 w dniu 16 grudnia do końca głosowania.
W tym czasie na terenie Wołowic kolportowane były ulotki w haniebny sposób szkalujące
jednego z kandydatów. Sprawą obecnie zajmuje się policja.
el
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Czad i ogień – obudź czujność

o trzeci pożar powstaje w naszym
mieszkaniu – tam, gdzie czujemy
się najbezpieczniej. Wielkim zagrożeniem jest też czad, zwany cichym zabójcą. Pomimo to, ciągle bardzo mało popularne jest wyposażanie domów w czujki
dymu, czadu czy gazu.
Pożar w domu – co robić?
Jeśli zauważyłeś pożar:
- zaalarmuj osoby przebywające w mieszkaniu/domu,
- wyjdź i zaalarmuj sąsiadów krzykiem,
- wybierz numer alarmowy 112 lub 998,
a po uzyskaniu połączenia spokojnie i wyraźnie powiedz:
– co się pali,
– gdzie się pali,
– czy zagrożeni są ludzie.
Nie rozłączaj się pierwszy! Poczekaj aż to
dyżurny rozłączy się jako pierwszy, oczywiście pod warunkiem, że nie stanowi to dla
Ciebie dodatkowego zagrożenia.
Co możesz jeszcze zrobić, zanim przyjedzie straż pożarna?
- wyprowadź z mieszkania dzieci i osoby
niepełnosprawne,
- jeżeli jest na to czas – weź ze sobą dokumenty oraz niezbędne lekarstwa,
- dbając o własne bezpieczeństwo – spróbuj
wyłączyć dopływ gazu i energii elektrycznej
oraz usuń z zasięgu ognia materiały palne
lub wartościowe rzeczy, a potem zacznij
gasić pożar,
- nie otwieraj okien,
- nie dopuść do tego, by pożar odciął Ci
drogę ewakuacji,
- jeśli sam nie jesteś w stanie ugasić pożaru,
natychmiast opuść mieszkanie, zamykając
drzwi jedynie na klamkę – nie zamykaj ich
na zamek.
Pożar odciął Ci drogę ewakuacji? Nie
panikuj!
- idź do pokoju z oknem lub balkonem
znajdującego się jak najdalej od miejsca
pożaru,
- jeśli to możliwe – zabierz ze sobą mokry
ręcznik lub koc wykonany z naturalnych
materiałów (lnu, wełny, bawełny itp.) i zamknij za sobą drzwi na klamkę,
- wzywaj pomoc przez okno lub z balkonu.
Jeśli temperatura i zadymienie wzrastają:

połóż się na balkonie, pod oknem i przykryj szczelnie trudnopalnym okryciem wykonanym z naturalnych materiałów.
Czad – nie zobaczysz, nie poczujesz,
a niewielka dawka może zabić…
Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika
z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym przez zmysły człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku)
i blokuje dostęp tlenu do organizmu.
Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność
przewodów
kominowych:
wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.
Prawo budowlane zobowiązuje zarządców
oraz właścicieli obiektów budowlanych,
w tym m.in. budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz jednorodzinnych, do
przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych co najmniej raz w roku.
Jak uniknąć zaczadzenia?
Nie bagatelizuj następujących objawów:
duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyśpieszenia czynności serca
i oddychania, ponieważ mogą być sygnałem, że ulegasz zatruciu czadem. W takiej
sytuacji natychmiast przewietrz mieszkanie, w którym się znajdujesz, wyjdź na
zewnątrz, zadbaj o bezpieczeństwo swojej
rodziny, wezwij straż pożarną i zasięgnij
porady lekarskiej. Przeprowadzaj kontrole techniczne, w tym sprawdzaj szczelność
przewodów kominowych, systematycznie
je oczyszczaj i sprawdzaj ciąg powietrza.
Piece i podgrzewacze wody, zwłaszcza gazowe, w których odbywa się proces spalania,
użytkuj zgodnie z instrukcją producenta.
W przypadku wymiany okien lub drzwi na
nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji. Systematycznie sprawdzaj ciąg powietrza, np. poprzez przyłożenie kartki papieru do otworu lub kratki wentylacyjnej.
Kartka powinna do nich przywrzeć. Często
wietrz pomieszczenia, w których odbywa
się proces spalania, a najlepiej – rozszczelnij
trochę okna.

Badanie przeprowadziła firma Ipsos sp. z o.o., metodą CATI, na reprezentatywnej próbie 1001 Polaków, w wieku 16+

- wybierz lampki świąteczne opatrzone znakiem CE,
- nie zakładaj na choinkę lampek własnego
wyrobu,
- nie wieszaj na choince zimnych ogni (zimne są tylko z nazwy) ani świeczek – palą się
bardzo krótko, a stanowią duże zagrożenie
pożarowe.
Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Czujki dymu, czadu i gazu uruchamiają
głośny alarm dźwiękowy oraz czasem
także alarm optyczny (migająca dioda),
co skutecznie może zaalarmować nawet
śpiące osoby o powstałym zagrożeniu
pożarem, rosnącym stężeniu tlenku
węgla w powietrzu czy pojawieniu się
palnej mieszaniny gazów grożącej wybuchem. Zaleca się umieszczanie ich w
pobliżu kominków czy podgrzewaczy
gazowych, tzw. junkersów.

Aby choinka się świeciła, a nie paliła:
- ustaw ją stabilnie z daleka od grzałek,
piecyków, termowentylatorów lub kominka – strumień ciepła emitowany przez te
urządzenia nie może być skierowany na
choinkę,
- nie ustawiaj jej blisko firan i zasłon,
- pamiętaj, że nie ma znaczenia, czy jest
prawdziwa czy sztuczna – obie łatwo się
palą,

grudzień 2017
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Wszystkie dzieci są nasze - impreza mikołajowa
dla dzieci z Czernichowa
Jak co roku Jurajska Izba Gospodarcza wraz z Marszałkiem Województwa Małopolskiego zorganizowała w Krakowie imprezę mikołajową dla dzieci specjalnej troski wytypowanych przez specjalistyczne ośrodki pomocy społecznej. Dzieci bawiły się wspólnie
z Mikołajem podczas spektaklu wykonywanego przez aktorów z Teatru Słowa i Tańca z Krakowa, otrzymały paczki mikołajowe
i poczęstunek. Z gminy Czernichów w imprezie wzięło udział 50 dzieci. Opiekę nad dziećmi sprawowały panie z Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, wójt tradycyjnie zapewnił transport.

Mikołaj z Czernichowa pojechał
do Żytomierza

Już po raz trzynasty odpowiadając na apel Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekiełku (gm.
Tymbark), Ochotnicze Straże
Pożarne gminy Czernichów
wraz z osobami wspierającymi przekazały dary dla dzieci
z Misyjnej Placówki Sióstr Nazaretanek w Żytomierzu na
Ukrainie. Dary dotarły do potrzebujących dzieci 6 grudnia
jako podarki mikołajowe.

W

Krakowie dary odebrały od
strażaków siostra przełożona
Krakowskiego Zgromadzenia
Sióstr Nazaretanek Leticja Łasek, siostra
Joanna Smagacz – ekonomka prowincjonalna oraz siostra Konstancja Łagowska –
rodowita Ukrainka z polskimi korzeniami,
która pochodzi z Żytomierza, pracowała
również w Czernihowie oraz na Białorusi
i w Kazachstanie.
Siostry na Ukrainie prowadzą całodzienne
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Na zdjęciu Siostry Nazaretanki oraz ratownicy z OSP Piekiełko i OSP Czernichów. Od prawej: Leszek
Malec, Władysław Siudek, Krzysztof Sury, s. Leticja Łasek, Andrzej Czernek, Grzegorz Kowalski,
s. Konstancja Łagowska, Stanisław Wrona. Zdjęcie: Archiwum UG

przedszkola dla dzieci i pomagają ubogim
rodzinom polskiego pochodzenia. Siostry
nie ukrywały wzruszenia z tak obfitych darów i prosiły o przekazanie podziękowania
dla wszystkich darczyńców.
W spotkaniu i przekazaniu darów uczestniczyli: Andrzej Czernek i Leszek Malec
(OSP Piekiełko), Stanisław Wrona, Grzegorz Kowalski i Krzysztof Sury (OSP Czernichów) oraz Komendant gminny Władysław Siudek.
Już od 18. lat OSP Piekiełko i od 14. lat
OSP Czernichów podejmują działalność
charytatywną. - Oprócz ratowania życia
i dobytku ludzkiego, my – strażacy – dzielimy się tym, co sami posiadamy, a równocześnie zachęcamy innych do niesienia
wzajemnej pomocy. To dzięki wsparciu
ludzi o wrażliwym sercu sprawiamy radość ubogim, nieporadnym, chorym i
będącym w potrzebie. Bardzo serdecznie
dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy

w tym roku włączyli się w tę akcję. Jesteśmy
bardzo pozytywnie zaskoczeni hojnością
naszych darczyńców. Rzeczą wspaniałą jest
dać radość będącym w potrzebie. Jeszcze
raz wszystkim z całego serca dziękujemy w
imieniu potrzebujących dzieci – powiedział
w imieniu wszystkich strażaków, Andrzej
Czernek.
Apel w Czernichowie podjęli między innymi: druhowie z OSP Czernichów, OSP
Czułówek, OSP Rusocice, OSP Przeginia
Narodowa, OSP Nowa Wieś Szlachecka,
OSP Przeginia Duchowna, OSP Zagacie,
a także Szymon Łytek, Grzegorz i Monika Kowalscy, Czesław i Sławomir Wrona,
Marta Kluska, Agnieszka Smaga i Sebastian
Kłeczek oraz Zakład Mięsny Przebinda.
Wymienieni darczyńcy przekazali środki finansowe, za które zakupiono żywność, słodycze, przybory szkolne, zabawki i środki
czystości. Dodatkowo OSP Rusocice przekazała dużą ilość cukierków.
Krzysztof Sury
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XVII Finał Szlachetnej Paczki
w Rejonie Liszki i Czernichów

Ósma edycja projektu w naszym Rejonie przyniosła radość wielu osobom

N

a początek zorganizowaliśmy Wyźralski Bieg na Otwarcie Magazynu, w którym wzięło udział około
50 dzieci, rodziców i wolontariuszy. Miły
akcent poranka nie przysłonił nam jednak
tego, co najważniejsze, czyli sprawnego
przeprowadzenia Finału Szlachetnej Paczki.
Jak co roku naszą bazę stanowiła Szkoła
Podstawowa nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Kaszowie znajdująca się na pograniczu dwóch gmin. Pięknie przystrojone
sale, przygotowane prezenty dla darczyńców (linoryty wykonane przez uczniów wyźralskiej podstawówki) stworzyły świątecz-

Już po raz 75. w Krakowie
odbył się Konkurs Szopek
Krakowskich. Po raz kolejny
docenieni zostali mieszkańcy gminy Czernichów, bracia
Jan i Tadeusz Freiberg.

J

an Freiberg zawsze lubił sztukę. W
szkole był najlepszy z plastyki, gra na
perkusji i akordeonie, występuje w
przedstawieniach teatralnych. Zdolności

ną atmosferę dla odwiedzających nas osób.
Finał jest momentem kulminacyjnym w
projekcie Szlachetna Paczka, lecz zanim
nastąpi ten magiczny czas, dwudziestu
wolontariuszy od września przemierzało
gminne wsie w poszukiwaniu rodzin, dla
których projekt mógłby okazać się przełomowy w ich życiu. Nie jest to łatwe zadanie, a nawet często spotykamy się z niezrozumieniem, dlaczego akurat ta rodzina.
Wierzymy jednak, że nawet z najciemniejszej krainy można powrócić, gdy na drodze
staną dobrzy ludzie, którzy wskażą właściwą drogę. Czymże byłoby pomaganie bez
wiary w ludzi. Szlachetna Paczka lubi ludzi
i tą zasadą kierowaliśmy się przez całą tegoroczną edycję.
Nie oznacza to jednak, że nasza pomoc jest
bezwarunkowa. Mimo odwiedzonych 79
rodzin z dwóch gmin, kryteria spełniły 42
rodziny. Niejednokrotnie były tu trudne
historie, a jednak wolontariusze z otwartym umysłem i sercem byli przekonani,
że podanie pomocnej dłoni sprawi wiele
dobrego w ich życiu. Owoce swojej pracy
poznamy niebawem, gdyż projekt od tego
roku zakłada kolejne wizyty u rodzin, które

mogą nam powiedzieć, czy nasze spotkania
miały sens. W trakcie tego wielomiesięcznego wolontariatu bardzo staraliśmy się,
aby zrealizować założenia mądrej pomocy.
Rodziny, które odwiedziliśmy były różnorodne, co wymagało aktywnego słuchania
i zagłębienia się w historie trudne, ale i ciekawe.
Wielu z nas rozumie, że życie nie dla
wszystkich ludzi jest bajką, dlatego zaufało nam w sumie 1865 darczyńców, którzy
zorganizowali pomoc na łączną kwotę 133
000 zł, a średnia wartość paczki przekroczyła 3 000 zł.
Darczyńcami były osoby prywatne, firmy,
szkoły i przedszkola, a swoją szlachetną
pomoc zorganizowali także radni gminy
Czernichów. Dzięki sprawnej organizacji
udało się zdążyć z wybraniem rodziny, której historia najbardziej poruszyła radnych.
Delegacja gościła w naszym Magazynie w
niedzielne popołudnie, 10 grudnia.
W imieniu wolontariuszy składam podziękowania wszystkim tym, którzy wierzyli w
sens naszej pracy i wspierali nas na każdym
kroku.

manualne, zamiłowanie do sztuki, zmysł
estetyczny i cierpliwość – to wszystko jest
konieczne, by stworzyć to unikatowe cudo.
- Zacząłem trochę przez pomyłkę. Wiele lat
temu przygotowałem szopkę na konkurs
gminny, a okazało się, że to konkurs dla
dzieci. W konkursie nie wystartowałem,
ale rok później wziąłem udział w Konkursie Szopek Krakowskich Muzeum Historycznego w Krakowie. Od razu dostałem
wyróżnienie. Później co roku były nagrody
– opowiada Jan Freiberg.
Szopki muszą spełniać konkretne kryteria.
Ważne jest zachowanie symetrii, tematyka Bożego Narodzenia, a także symbole
- Smok Wawelski, Lajkonik. - Czasem dodaje się coś szczególnego, jak na przykład
postać Jana Pawła II w mojej szopce w roku
beatyfikacji - mówi pan Jan. I rzeczywiście,
w tym roku specjalne wyróżnienie otrzymał twórca, w którego szopce pojawiły się
postaci Anny Szałapak i Zbigniewa Wodeckiego.
- Pracę zaczynam pod koniec sierpnia –
mówi Jan Freiberg. - Zajmuje mi to około
600 godzin. Sam wszystko projektuję. Wykonywanie szopki zaczynam od podstawy,

wycinam i oklejam bryły, potem pnę się w
górę, zdobiąc coraz delikatniejsze elementy.
Materiały, które wykorzystuję to kolorowa
folia aluminiowa, papiery kolorowe, dodatki pasmanteryjne.
Pasją zaraził brata, Tadeusza. Już drugi raz
szopka Tadeusza Freiberga zdobyła uznanie
jury.

Małgorzata Buczek – lider

Tekst i zdjęcie: Małgorzata Krajewska

Szopka Jana Freiberga zajęła 3. miejsce
w kategorii szopek małych, szopka Tadeusza Freiberga zajęła 3. miejsce w kategorii szopek średnich w 75. Konkursie
Szopek Krakowskich. W tym roku do
konkursu zgłoszono 171 szopek. Szopki
oceniane są także w kategorii szopki miniaturowe i duże. Gratulujemy!
Muzeum zaprasza do zwiedzania Wystawy Pokonkursowej, która w tym
roku wyjątkowo będzie prezentowana
w oddziale Celestat (Kraków, ul. Lubicz
16). Wystawa jest otwarta od drugiego
tygodnia grudnia do połowy lutego następnego roku.
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Pocztówka do mojego przyjaciela

Zdjęcie: Małgorzata Krajewska

Lista laureatów:

Już po raz czternasty Gminna
Biblioteka Publiczna i Samorządowe Przedszkole w Wołowicach wspólnie zorganizowały konkurs plastyczny dla
najmłodszych.

W

tym roku na konkurs zgłoszono ponad 200 prac, a 50
z nich nagrodzono. - Co roku
mamy inny tytuł konkursu, tym razem:
„Baśnie, bajki, bajeczki. O Polsce książeczki”, ale zawsze pod wspólnym hasłem:
„Pocztówka do mojego przyjaciela” - mówi
dyrektor Samorządowego Przedszkola
w Wołowicach, Urszula Krasucka. W konkursie udział wzięły dzieci z przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych i klas I z całej

W naszych szkołach:
X „Z pieśnią ku wolności”

gminy. W jury konkursu zasiedli Beata
Ozga z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, dr Maciej Malinowski
z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Stanisław Zieliński z Liceum Plastycznego w Krakowie. – Po konkursie prace
można podziwiać w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Czernichowie – zachęca dyrektor biblioteki, Ewa Pajor.
8 grudnia w Urzędzie Gminy Czernichów
wręczono nagrody laureatom. Spotkanie
rozpoczęły występy dzieci z Samorządowego Przedszkola w Wołowicach i z Oddziału
Przedszkolnego w Nowej Wsi Szlacheckiej. Przedstawienie maluchów z Wołowic
nawiązywało do Akademii Pana Kleksa,
a dzieci z Nowej Wsi Szlacheckiej zaprezentowały krótką historię o św. Mikołaju.
Następnie wójt gminy Czernichów Szy-

Kamila Lembas, Igor Malik, Ada
Szostak, Ignacy Knapik, Jakub Pawlica,
Jan Majda, Weronika Jezioro, Alicja
Oczkoś, Szymon Wiecheć, Igor Rakoczy, Michał Soja, Bartek Jasiński, Emilia Kuternal, Aleksandra Tyrpa, Hubert
Zalarski, Aleksandra Żak, Małgorzata
Kuć, Aleksandra Trojan, Jakub Łakeno,
Emilia Fryc, Damian Miś, Magdalena
Jeruzalska, Jakub Ryś, Lila Wojtowicz-Szczotka, Jadwiga Kołodziej, Karolina
Paszcza, Sandra Wyroba, Alicja Skalna,
Milena Lubańska, Robert Lizończyk,
Zuzanna Soboń, Dominika Boroń,
Liliana Kurek, Maria Frączek, Kacper
Frączek, Iza Zarzeczniak, Bartek
Koziar, Oliwia Marchewka, Milena
Marasik, Aga Skalny, Zofia Żak, Nina
Kwiatkowska, Mikołaj Siejka, Kuba
Błaszczyk, Łukasz Bryk, Karolina
Gołąb, Kacper Żak, Weronika Bryk,
Dominika Grzesiak, Szymon Lisowski.
mon Łytek i przewodniczący Rady Gminy
Czernichów Zbigniew Kędzierski wręczyli
nagrody młodym artystom. - Ogromną
radością jest dla nas obcowanie z pracami
konkursowymi, gratulujemy dzieciom,
rodzicom i opiekunom. Zauważamy z każdym rokiem coraz mniej elementów gotowych, prace są coraz bardziej samodzielne
– powiedziała Beata Ozga, członkini jury.
mk

4-7. Imprezę dodatkowo uświetniła krótka, przeplatana tekstami poetyckimi, lekcja
historii. Miłym akcentem był teatr cieni.
Wszyscy z bijącym sercem nucili pieśni bliskie sercu każdego Polaka.
J. Nowak, nauczyciel SP Rusocice

W ramach obchodów Święta Niepodległości, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Rusocicach zaprosili rodziców,
gości i mieszkańców Rusocic do wspólnego
przeżywania 99. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. Spotkanie zorganizowano już po raz 10. Uroczystość rozpoczął polonez w wykonaniu uczniów klas

10

ORKA nr 10 (295)

Drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Wołowicach w składzie: Michał
Bentkowski, Zofia Brzezińska, Mateusz Rakoczy, Jagoda Kurosad pod opieką nauczyciela historii Piotra Kazimierczaka zdobyła
1. miejsce w VI Międzygminnym Konkursie Wiedzy o Polsce pod tytułem „Kocham
Polskę” oraz 1. miejsce w grze edukacyjno - terenowej „O Katedrze Wawelskiej”.
Grę przeprowadzono na terenach ogrodu
restauracji „Szafran” w Zagaciu. Konkurs
zorganizowany był przez Szkołę Podstawo-

Zdjęcie: Dorota Fryc

X Podwójne zwycięstwo Szkoły
Podstawowej w Wołowicach w
Konkursie Wiedzy o Polsce

wą nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Kaszowie. Patronat honorowy nad konkursem
sprawowali: wójt gminy Liszki, wójt gminy
Czernichów, Małopolski Kurator Oświaty
w Krakowie, Instytut Pamięci Narodowej
w Krakowie oraz proboszcz parafii archikatedralnej na Wawelu w Krakowie.
Barbara Pluszyńska

ciąg dalszy na str. 11

Orka
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X Finał Rodzinnego Konkursu
„Jesienne cyferki”

Można było również obejrzeć wystawę książek o misiach. Były zabawy, konkursy i szereg
innych niespodzianek. Uczniowie wykonali
także rodzinne portrety misiów.
Bronisława Hajduga

zapamiętanie zasad prawidłowego mycia
rąk. Do pięknie posprzątanego i zielonego
królestwa przybył Mikołaj z aniołem i diabełkiem i jak co roku obdarował ponad sto
pięćdziesiąt czekających na niego dzieci.
Tekst i zdjęcie: Mariusz Wójcik

X Magiczny wieczór wróżb
i czarów w Nowej Wsi Szlachec- X Święty Mikołaj w Szkole
Podstawowej w Nowej Wsi Szlakiej
30 listopada z okazji „Andrzejek” Samorząd checkiej

23 listopada w Samorządowym Przedszkolu w Czernichowie odbyło się uroczyste
rozstrzygnięcie Rodzinnego Konkursu
z matematyką w tle pt. „Jesienne cyferki”.
Konkurs adresowany był do przedszkolaków z wszystkich grup wiekowych oraz
członków ich rodzin. Przedmiotem konkursu było wykonanie dowolną techniką
cyferek z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych. W konkursie wzięło udział 36
przedszkolaków oraz ich krewni. Wszystkie
prace wzbudziły zachwyt komisji konkursowej, ponieważ były niezwykle pomysłowe. Ich autorzy zasługują na szczególną pochwałę i uznanie. Wyłonienie zwycięzców
było bardzo trudne, dlatego komisja konkursowa zdecydowała nagrodzić wszystkich uczestników, a specjalne wyróżnienie
przyznać Piotrusiowi Jastrzębskiemu i jego
rodzicom za wykonanie niezwykle oryginalnej i kreatywnej pracy – wiewiórki
w kształcie cyferki 2.

Uczniowski ze Szkoły Podstawowej w Nowej
Wsi Szlacheckiej wraz z nauczycielkami Anną
Rams i Dominiką Matysiak - Kapustą przygotował wspaniałą zabawę andrzejkową. Najpierw bawili się młodsi uczniowie przebrani
w stroje magów i czarownic. Na wieczorną
zabawę dla klas IV-VII przybyli zaproszeni
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Przegini Duchownej. W specjalnie przygotowanej magicznej sali można było przenieść się
w krainę czarów, wróżb i przepowiedni.
Wróżki, w które wcieliły się uczennice szkoły
gospodarzy przepowiadały przyszłość, wróżyły z kart, liczb czy szklanej kuli. Uczniowie
specjalnie na ten dzień upiekli również ciasteczka z wróżbami. Emocje były ogromne,
a atmosfera magii unosiła się w powietrzu.
Anna Rams

X Wizyta Mikołaja i tryumf
Króla Czystości w Wołowicach

6 grudnia był dla uczniów i pracowników
Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Szlacheckiej bardzo wyjątkowy. Oddział przedszkolny
wraz z Lucyną Borówko i Klaudią Wciślak
przygotował dla wszystkich spektakl „Mikołajkowy zawrót głowy”. Mali aktorzy czuli się
na scenie wyśmienicie i z ogromnym zaangażowaniem i ekspresją opowiedzieli historię
o Świętym Mikołaju, jego reniferach, aniołkach, roztargnionym wietrzyku i diabełku,
który ciągle chce coś popsuć. Na szczęście
dobro zwyciężyło i wszystko skończyło się
radością dzieci obdarowanych wymarzonymi
prezentami.

X Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rybnej świecą przykładem

Joanna Biel-Parzymięso, nauczyciel gr. średniej,
inicjatorka konkursu

X Dzień Pluszowego Misia w
Nowej Wsi Szlacheckiej

Dzieci lubią misie, misie lubią dzieci - mogliśmy się o tym przekonać 27 listopada. Tego
dnia uczniowie klas I – III pod opieką swoich wychowawców i w towarzystwie swoich
ulubionych misiów udali się do biblioteki
szkolnej, aby tam po raz kolejny wspólnie
świętować Światowy Dzień Pluszowego Misia
(obchodzony na całym świecie 25 listopada).
Dzieci miały okazję przypomnieć sobie historię święta oraz sylwetki sławnych misiów.

2 grudnia do Domu Weselnego „Krzemieniec” w Wołowicach przybył Mikołaj.
Państwo Marta i Jerzy Koskowie już od kilkunastu lat dbają o to, aby Mikołaj miał
przygotowane słodkie paczki dla wszystkich grzecznych dzieci, które przychodzą, żeby się z nim spotkać. Tradycyjnie
dla dzieci oczekujących na jego przybycie
przygotowano dodatkową niespodziankę.
W tym roku animatorki z „Niezapominajki” przedstawiły ekobaśń „Zwycięstwo króla czystości”, której autorką i reżyserką jest
dr n. o zdr. Agnieszka Marzęcka - mieszkanka Wołowic. Dzieci zostały aktywnie
włączone do działań prozdrowotnych
i proekologicznych - pomogły pokonać
Króla Brudasów, posprzątały zdewastowany las, posadziły nowe drzewa, uczyły się
aktywności ruchowej, ćwiczyły wykonywanie porządków przedświątecznych, a na
koniec uczyły się wierszyka ułatwiającego

Uczniowie już po raz ósmy wzięli udział
w programie „Odblaskowa Szkoła”. Za nimi
dwa miesiące wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W tym czasie udało się zrealizować m. in.: w poszczególnych klasach wychowawcy zrealizowali szereg
zajęć na temat bezpiecznego poruszania się
po drodze; własnoręcznie wykonano piękne
odblaski; odbył się konkurs na najbardziej
odblaskowy plakat; w ramach zajęć muzyki
uczniowie klas czwartych, piątej i szóstych
poznali piosenki o właściwym zachowaniu
na drodze; pierwszaki podczas swojego ślubowania prezentowały umiejętność przechodzenia przez jezdnię; Samorząd Uczniowski
zorganizował akcję na rzecz bezpieczeństwa
seniorów - rozdając ulotki i elementy odblaskowe mieszkańcom Rybnej; również wszyscy
uczniowie zostali zaopatrzeni w odblaski;
odbyło się spotkanie klasy pierwszej z przedstawicielami Policji z Komisariatu Policji
w Krzeszowicach; przeprowadzony został
konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu
drogowym.
Tekst i zdjęcie: A. Kos
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Absolwent z pasją
W listopadzie w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Szlacheckiej pojawili się trzej
absolwenci, którzy swoimi pasjami podzielili się z uczniami.
10 listopada odbyło się spotkanie z Moniką
Sajką, która z wykształcenia jest socjologiem, a z zamiłowania podróżnikiem nierozstającym się z aparatem fotograficznym.
Pani Monika zabrała dzieci w niezwykłą
podróż po ojczyźnie. Początek wyprawy
był na krakowskim Rynku, gdzie po uruchomieniu wyobraźni, wpatrzeni w piękne
zdjęcia, wsiedli do „zaczarowanej dorożki”
i powędrowali do Bielska-Białej, a stamtąd dwupłatowcem do Moszny, dalej do
Wrocławia, Rogalina i Torunia. Uczniowie

„tańczyli” w Ogrodzie Łazienkowskim,
zbierali bursztyny na plaży, a na zakończenie zobaczyli nowowiejski pejzaż z okna.
Starsze dzieci mogły usłyszeć o produkcji
polskich samolotów dla wojska i o polskiej
dolinie lotniczej, o tym, jak mieszkańcy
stolicy próbowali uratować Zamek Królewski podczas II Wojny Światowej oraz jak
powstaje surówka hutnicza.
16 listopada na zaproszenie szkoły odpowiedział kolejny absolwent. Lekkoatleta
średniego dystansu, uczestnik Olimpiady
Młodzieży z 2015 r. oraz zdobywca I miejsca w Mistrzostwach Województwa Małopolskiego Młodzików, obecnie student
drugiego roku AWF, Michał Feluś. Michał
w ciekawy sposób opowiadał o godzinach
treningów, o diecie biegacza, przypomniał
wszystkim o piramidzie żywienia.

Kolejny gość, który odwiedził mury szkoły to zawodowy strażak z 25-letnim stażem. Stanisław Jastrzębski zademonstrował
przedszkolakom i uczniom od klas I do
VII, jak należy udzielać pierwszej pomocy
przedmedycznej. Uczniowie starszych klas
mogli poćwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie.
Nasi absolwenci własnym przykładem
pokazali, że wiedzą, umiejętnościami i
pasją można i należy dzielić się z innymi.
Serdecznie dziękujemy Monice Sajce, Michałowi Felusiowi i Stanisławowi Jastrzębskiemu za poświęcony czas i przekazaną
wiedzę.
Małgorzata Jastrzębska, nauczyciel geografii w SP Nowa
Wieś Szlachecka, inicjatorka spotkań z absolwentami

Naukowo o historii gmin Czernichów i Liszki
27 października, podczas konferencji naukowej organizowanej przez Sekcję Historii
Najnowszej Koła Naukowego Historyków
Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „Czy człowiek jest ludzki w ludzkich
warunkach? Rola jednostki w systemie
totalitarnym”, Piotr Kapusta, starszy asystent muzealny w Nowohuckim Oddziale
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
wygłosił referat pt.: „Przebieg procesu z
lat 1945 -1947 przeciwko Józefowi Heczko - kierownikowi Arbeitsamtu na terenie
gmin Czernichów i Liszki w czasie okupacji
niemieckiej”. Wystąpienie zostało przygotowane na podstawie ponad 500 przeanalizowanych dokumentów:
Pochodzący ze Śląska Józef Heczko od 1941
r. zatrudniony był w Urzędzie Pracy na terenie gmin Czernichów i Liszki. Oskarżano

go o udział w łapankach osób uchylających
się od wyjazdu do Niemiec, oddawanie za
nieobecnych a przeznaczonych do wyjazdu
innych członków rodziny, znieważanie w
postaci słownych obelg interesantów, wymaganie wydajniejszej pracy, wymuszanie
od chłopców podlegających pracy przymusowej bezpłatnej pracy dla siebie. Stawiano
mu zarzuty o popełnienie czynów z art. 1
i art. 2 dekretu PKWN z dnia 31 sierpnia
1944 r. Szczególnie poważny zarzut wobec
Heczki dotyczył jego rzekomego przyczynienia się do krwawej pacyfikacji Liszek w
dniu 4 lipca 1943 r., w wyniku której zginęło 30 osób. Oskarżano go o przygotowanie listy zawierającej nazwiska ludzi, którzy
wówczas zginęli. Heczko został brutalnie
pobity i aresztowany przez Milicję Obywatelską. Trafił do więzienia przy ul. Mon-

telupich w Krakowie. Po dwóch latach go
uniewinniono i przywrócono mu wolność,
jednak wyniszczony więzieniem niedługo
później zmarł.
- Bardzo się cieszę, że po raz kolejny miałem
okazję propagować naszą lokalną historię w
środowisku akademickim. Wcześniej, w
marcu br., podczas V Krakowskiej Konferencji Studentów Historyków Wojskowości pt. „Przeżycia i wspomnienia z czasów
wojennych w pamiętnikach, dziennikach,
listach oraz memoriałach od epoki nowożytnej po współczesność” wygłosiłem referat, którego temat brzmiał „Codzienność i
niecodzienność II wojny światowej w pamiętnikach i wspomnieniach mieszkańców
podkrakowskiej gminy Czernichów”.
Piotr Kapusta

Naturalne skarby Rusocic
O słynnym źródełku „stok”
i planach na odsłonięcie
rusockich skałek mówi
sołtys Rusocic, Stanisław
Świadek.
Źródełko „stok”. Pewnie zna Pan dobrze
historię tego miejsca?
Jak powiadają najstarsi mieszkańcy Rusocic, źródełko o nazwie „stok” na boru istnieje jeszcze od ich dziecięcych lat. To stąd
ludzie na boru nosili do swoich domów
wodę na tzw. nosidłach (noszach), którą
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wykorzystywali do celów konsumpcyjnych
i gospodarczych. Źródło wybija z podłoża
skał wapiennych i woda ta od dawna słynie
z bardzo dobrych walorów jakościowych i
smakowych. Do dnia dzisiejszego wiele ludzi nie tylko z Rusocic, ale tak naprawdę z
różnych okolic, przyjeżdża tu po wodę.
Skąd pomysł na zabezpieczenie?
Pomysł na zabezpieczenie źródełka, ale
również na upiększenie jego otoczenia zrodził się w mojej głowie już dosyć dawno,
pierwsze rozmowy rozpoczęły się w 2015
roku i od tamtego czasu wspólnie z przedstawicielami gminy krok po kroku drążyliśmy ten temat, aż w końcu doszło do kon-

kretnych ustaleń, uzgodnienia koncepcji i
realizacji.
Dzisiaj, po wykonaniu prac renowacyjnych
źródełko stanowi naprawdę urokliwe miejsce w naszej miejscowości. Zostało zabezpieczone również przed zalewaniem wodami spływającymi podczas silnych opadów
od strony lasu. Jest to dowód na to, że
dbamy o nasze środowisko, o miejsca, które nas otaczają. Myślę, że ze „stoku” ludzie
przez następne pokolenia będą pić dobrą
wodę.
Następną sprawą, o której chciałbym powiedzieć i która, mam nadzieję, już
ciąg dalszy na str. 13
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Naturalne skarby Rusocic

su na obszarze o pow. 1,89 ha mają zostać
przeprowadzone prace dotyczące ochrony
i odsłonięcia naszych skałek.
To duży sukces, warto dbać o piękno
otoczenia.
Działania te mają zasadniczy cel – pokazać
piękno naszej wioski, naszych Rusocic, ale
i również naszej gminy, bo przez takie działania nasza mała ojczyzna, którą jest nasza gmina pięknieje, a piękno to stanowią
przecież nie tylko budowane drogi wraz
z chodnikami, remontowane i odnawiane
szkoły i remizy, place zabaw, ale również
otaczająca nas przyroda o niezwykłych
i unikatowych w naszym regionie walorach
przyrodniczo – krajobrazowych. Dlatego
dziękuję bardzo panu wójtowi i pracownikom wydziału GROŚ za okazaną pomoc
w dążeniu do osiągnięcia tych celów.

niedługo będzie realizowana to tzw. odsłonięcie skałek rusockich z przeprowadzeniem w ich obrębie prac pielęgnacyjnych.
Króciutko o historii. Od zarania wieków
skałki te górowały nad Rusocicami i jako
ostańce wapienne błyszczały w słońcu.
Z biegiem lat zarosły, a działania erozyjne
sprawiły, że też częściowo zostały zniszczone. Widać z nich tylko część skały o nazwie
„Czubatka” z krzyżem, który od niedawna
stał się symbolem i ikoną Rusocic.
Czy jest szansa na realizację tych planów?
W 2015 roku na jednym ze spotkań (przy
kawie) z Wojtkiem Szymulą, naszym radnym, nasunął się pomysł dotyczący zagospodarowania terenu wokół starego
wapiennika wraz z odsłonięciem naszych
skałek. Założyliśmy sobie, że spróbujemy.
Pierwsza rozmowa z Dyrekcją Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
w tej sprawie, jak pamiętam, została przeprowadzona pod koniec 2015 roku. Następnie złożyliśmy wniosek o uznanie skałek rusockich jako miejsca o szczególnych
walorach przyrodniczo – krajobrazowych.
W efekcie tych działań skałki rusockie
w 2017 roku zostały wpisane wraz z 53

Zdjęcie: Małgorzata Krajewska

ciąg dalszy ze str. 12

mk

innymi obiektami województwa małopolskiego do programu pod nazwą „Inwentaryzacja przyrodnicza siedlisk skałkowych”,
który dotyczy ochrony wartości przyrodniczych oraz walorów krajobrazowych w celu
zachowania tych wartości dla przyszłych
pokoleń. Program ten finansowany będzie
ze środków Unii Europejskiej, zaplanowany jest na trzy lata i w przeciągu tego okre-

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych
i radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
wszelkiej pomyślności i sukcesów oraz
błogosławieństwa Bożego w nadchodzącym 2018 roku życzą mieszkańcom
Rusocic:
Sołtys Stanisław Świadek
Radny Wojtek Szymula

Wesele Wyspiańskiego w Wołowicach

24 listopada Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Wsi Wołowice zorganizowało w
Domu Weselnym „Krzemieniec” w Wołowicach spotkanie artystyczne z poczęstunkiem.
Spotkanie rozpoczęła sztuka teatralna. Był
to I akt „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, przedstawienie egzaminacyjne ze scen
klasycznych studentów III roku Akademii
Sztuk Teatralnych w Krakowie, przygotowane pod opieką prof. Agnieszki Mandat.
- Mamy rok Wyspiańskiego, a patronem
naszej szkoły, która obecnie z Państwowej
Wyższej Szkoły Teatralnej przekształcona
została w Akademię Sztuk Teatralnych, jest
od niedawna Stanisław Wyspiański. Dlate-

go „na warsztat” wzięliśmy sztukę Wyspiańskiego. Dzisiejszy występ to dla naszych
studentów pierwsze prawdziwe spotkanie z
publicznością, więc prosimy o wyrozumiałość – powiedziała prof. Agnieszka Mandat
przed spektaklem.
Miejsce – dom weselny – stało się naturalną scenerią dla słynnego dramatu Wyspiańskiego, a Wołowice z powodzeniem
zastąpiły podkrakowskie Bronowice będące
miejscem akcji najbardziej znanego wesela Młodej Polski. Pierwszy akt „Wesela”
w trzyaktowej sztuce opisywany jest jako
komedia realistyczna, stąd młodzi aktorzy
niejednokrotnie rozbawili publiczność. Nie
zabrakło też momentów skłaniających do

refleksji nad naturą człowieka, różnicami
między życiem miejskim a wiejskim czy losami Polski na przestrzeni dziejów.
Po przedstawieniu podano poczęstunek
przygotowany przez gospodarzy, Martę i
Jerzego Kosków oraz panie ze Stowarzyszenia, po czym scenę zajęli muzycy Kapeli z
Bronowic. Panowie grający znane pieśni i
przyśpiewki z Mydlnik, Bronowic i Krakowa, utrzymali klimat folkloru rodem z
„Wesela” Wyspiańskiego.
- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam
się zorganizować to spotkanie – mówi Danuta Zabagło ze Stowarzyszenia Na Rzecz
Rozwoju Wsi Wołowice. – Dziękujemy
państwu Koskom za udostępnienie sali i
pomoc przy poczęstunku dla gości. Wystawiona w ubiegłym roku na wzgórzu Krzemień sztuka Aleksandra Fredry „Świeczka
zgasła” w wykonaniu aktorów teatru „W
Kosmos” została bardzo entuzjastycznie
przyjęta, więc jak nadarzyła się okazja, to
wraz z panią Iwoną Zabagło zaprosiłyśmy
prof. Agnieszkę Mandat z jej studentami.
Widać, że mieszkańcy oczekują takich inicjatyw. Tymczasem przygotowujemy Orszak Trzech Króli i zakończenie Orszaku
Jasełkami oraz wspólnym kolędowaniem w
„Krzemieńcu”.
Tekst i zdjęcie: Małgorzata Krajewska
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X Bieg Niepodległości rozegrany już po raz dziesiąty

10 listopada reprezentanci sześciu szkół
z powiatu krakowskiego: ZSTE Skawina,
LO Skawina, ZSP Krzeszowice, LO Krzeszowice, ZSP Giebułtów, ZSRCKU Czernichów na sportowo uczciło 99. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości,
biorąc udział w X Powiatowym Biegu Niepodległości.
Uczestnicy, zaproszeni goście, uczniowie
i nauczyciele przeszli do parku szkolnego
w uroczystym orszaku, który rozpoczynała jazda honorowa (uczniowie ZSRCKU
wraz z instruktorem, p. A. Niedziółką, na
koniach) oraz młodzież niosąca sztandar
szkoły. Po odśpiewaniu hymnu państwowego dyrektor Grzegorz Bylica przywitał wszystkich zgromadzonych i dokonał
otwarcia zawodów. Następnie reprezentanci szkół złożyli kwiaty pod Pomnikiem
Niepodległości w Czernichowie.
X Powiatowy Bieg Niepodległości został rozegrany w trzech kategoriach: bieg
dziewcząt na dystansie 1200 metrów, bieg
chłopców na dystansie 2000 metrów, klasyfikacji zespołowej szkół.

Gratulacje dla wszystkich zawodniczek i zawodników za sportową walkę i ambicję. Organizatorzy dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie biegu.
Oprac. Małgorzata Downar – Zapolska

X Wielki sukces tenisistów ze
Szkoły Podstawowej w Rybnej

Uczniowie z Rybnej wygrali zawody 1/2
województwa i zostają Mistrzami Rejonu
Wielickiego w tenisie stołowym.
W rozegranym 28 listopada w Skawinie
drużynowym turnieju Igrzysk Młodzieży
Szkolnej (roczniki 2002, 2003, 2004) drużyna reprezentująca Szkołę Podstawową
w Rybnej w składzie: Bartek Gala 2GB
kapitan, Andrzej Buś 2GA, Adrian Siudek 2GB wygrała wszystkie swoje mecze
i wywalczyła tytuł Mistrzów Rejonu Wielickiego i awans na zawody wojewódzkie.
To największy w tenisowej historii sukces
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Tekst i zdjęcie: Stanisław Gala

X 4 SJS MaxiOes8 - rajdowy
Czernichów

18 LISTOPADA NA DROGACH CZERNICHOWA ODBYŁ SIĘ 4 SJS MAXIO-

Zdjęcie: Dominika Wójcik MotoWorld

Końcowa klasyfikacja:
- Kategoria dziewcząt:
I m. Anna Zając - ZSRCKU Czernichów
II m. Kamila Ślizowska - ZSRCKU Czernichów
III m. Anna Ukrainets - ZSRCKU Czernichów
- Kategoria chłopców:
I m. Piotr Kawaler - LO Skawina
II m. Konrad Balcer - LO Skawina
III m. Michał Kot - LO Krzeszowice
- Kategoria zespołowa szkół:
I m. LO Skawina - 36 pkt.
II m. ZSRCKU Czernichów - 30 pkt.
III m. LO Krzeszowice -10 pkt.

uczniów ze szkoły w Rybnej.
W tym roku chłopcy wywalczyli kolejno
Mistrzostwo Gminy Czernichów i Mistrzostwo Powiatu Krakowskiego.
Wielkie gratulacje i powodzenia na zawodach wojewódzkich!

i Zarządu LKS Start Kamień, 2 grudnia
w remizie OSP w Kamieniu odbyło się uroczyste zakończenie sezonu ligowego.
Spotkanie było okazją do wspólnej zabawy i spędzenia czasu w miłej atmosferze.
– Wszyscy dobrze się znamy i lubimy,
nasze dzieci grając w drużynie przyjaźnią
się i chcą spędzać czas razem nie tylko na
treningach i meczach – mówi Katarzyna Pieniążek, mama Kamila, grającego
w Młodzikach LKS Start Kamień od
dwóch lat. – Chcieliśmy zorganizować
dzieciom spotkanie i przy udziale zarządu, udało się – dodaje Barbara Morawska
– Gara, mama grającego w drużynie bramkarza Kacpra Gary oraz zawodnika Patryka
Gary. Dla wszystkich przygotowano obfity
poczęstunek, dla dzieci mnóstwo smakołyków, playstation, stół pingpongowy, „piłkarzyki”. W spotkaniu wzięli udział wójt
gminy Czernichów Szymon Łytek, sołtys
Kamienia Joanna Paszcza i prezes Zarządu
LKS Start Kamień, Stanisław Kozioł.
Co roku w wakacje drużyna wyjeżdża na
obóz wakacyjny, w tym roku młodzi sportowcy byli w Szczawnicy. Każdego roku
biorą też udział w turnieju Deichmann,
rozgrywają wiele meczy ligowych. Na co
dzień w okresie letnim trenują na boisku
sportowym Startu Kamień, a w okresie
zimowym na hali w Szkole Podstawowej
w Kamieniu i na hali w Regulicach. Cały
czas trwa nabór do drużyny, trener Michał
Kuć zaprasza dzieci z roczników 20052008. Zgłoszenia na nr tel.: 508 417 554.
mk

ES8. W ZAWODACH ZWYCIĘŻYŁ
GABRIEL BOROWY PILOTOWANY
PRZEZ KATARZYNĘ PACZKE W RENAULT CLIO.
Sporym zaskoczeniem było pojawienie
się na podium klasyfikacji generalnej samochodu startującego w klasie 2. - załoga
Paweł Mika/Jakub Stupnicki w Fiacie Cinquecento wywalczyła 2. miejsce. Miejsce
3. należało do załogi Maciej Watras/Kamil
Kluczewski - Renault Clio, klasa 4.
- Zawody w Czernichowie cieszą się dużym
zainteresowaniem wśród zawodników. Tym
razem zgłosiły się 52 załogi. Atrakcyjne
położenie odcinków i gościnność mieszkańców tworzą atmosferę sprzyjającą zabawie, ale przede wszystkim - podnoszeniu
umiejętności naszych młodych kierowców
w warunkach zapewniających bezpieczeństwo - podkreślają organizatorzy.
Organizatorem rajdu był Automobilklub
Śląski Koło w Krakowie.
kk

X Zakończenie sezonu Młodzików LKS Start Kamień

Z inicjatywy rodziców małych piłkarzy

W tabeli D1 Młodzik 2 Grupy Chrzanów
Start Kamień zajmuje 5. miejsce. W rundzie jesiennej sezonu 2017/2018 klub rozegrał 7 spotkań, zdobył 9 punktów, zyskał 37
bramek, stracił 18.
Skład drużyny: Bartosz Noworyta, Mariusz
Janik, Piotr Paszkowski, Jakub Knapik,
Kacper Gara, Kamil Pieniążek, Damian
Miś-Juszczyk, Szymon Knapik, Konrad
Szczurek, Oskar Słowiński, Patryk Gara,
Wiktor Figa, Wiktor Zaczyński, Maciej
Guguła, Jacek Wolarek, Dominik Pustułka.
Zdjęcie: Małgorzata Krajewska
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Do złota zabrakło tylko… ukłonu
Urodzony w piątek trzynastego mistrz Polski i wicemistrz
świata w karate tradycyjnym
nie może mówić o pechu. Do
czarnego pasa niewiele mu
brakuje, jest laureatem Nagrody Wójta za dobre wyniki
w gimnazjum, w VII LO w Krakowie, gdzie obecnie się uczy
też dobrze sobie radzi, a rodzice są dla niego najlepszym
wsparciem. Jakub Szostak z
Przegini Duchownej opowiada o szacunku i dyscyplinie,
którego uczy karate.

D

ążyć do doskonałości charakteru,
bronić ścieżek prawdy, krzewić
ducha wysiłku, szanować zasady
etykiety, strzec się porywczej odwagi – to
najważniejsze zasady karate, które 17-letni
Kuba recytuje bez zastanowienia. Karate towarzyszy mu od 10 lat, obok szkoły
i książek fantasy jest tym, co wypełnia niemal każdą chwilę.
Kuba zaczynał w Szkole Podstawowej
w Rybnej, 10 lat temu, u trenera Aleksandra Migacza. - Pojawiło się coś innego
niż piłka nożna. Poszedłem na pierwszy
trening i tak zostało – wspomina Kuba. Spośród 80 dzieci, które wtedy zaczynały,
został tylko Kuba. Wielu dobrze rokowało,
ale z różnych względów nie każdy wytrwał
– dodaje Marian Szostak, tata Kuby.
Po 5 latach w Rybnej u Aleksandra Migacza
trzeba było zrobić krok naprzód. Dlatego
od 2013 roku dwa razy w tygodniu jeździ
do Niepołomic, a przed zawodami nawet
codziennie. Akademia Karate Tradycyjnego Niepołomice - Kraków jest członkiem
Polskiego Związku Karate Tradycyjnego.

Szefem i głównym trenerem klubu jest
mistrz świata Paweł Janusz, klub szczyci się
najwyższym poziomem w Polsce. – Kuba
jeździ do Krakowa do szkoły, zajmuje mu
to półtorej godziny w jedną stronę – mówi
mama Kuby, Anna Szostak. – Kiedy wraca,
razem jedziemy do Niepołomic. Wszystko
mamy pod to podporządkowane, całą organizację pracy zawodowej i życia domowego. Kuba zawsze pilnuje, by jechać, by
trenować. Nasze zaangażowanie i jego determinacja dają efekty.
- W 2014 roku miałem pierwszy raz jechać
na zawody, ale doznałem kontuzji i miałem rękę w gipsie – wspomina Kuba. - W
2015 roku udało się pojechać na Mistrzostwa Polski do Włocławka i razem z kolegą
zdobyliśmy 3. miejsce w konkurencji enbu.
Enbu to walka aranżowana, wszystko wygląda jak prawdziwa walka, liczy się siła,
szybkość, poprawność techniczna, ale jest
to wyreżyserowane - wyjaśnia Kuba. - W
2017 w Zamościu w tej samej kategorii
zdobyliśmy złoto w Mistrzostwach Polski i 4. miejsce w kategorii kata, czyli
w pokazie techniki. Po mistrzo-

stwach w Zamościu udało się dostać do
ścisłej kadry Polski, zacząłem jeździć na
zgrupowania. Na zgrupowaniach zostałem
powołany na Mistrzostwa Świata w Rumunii. Był to pierwszy wyjazd poza Polskę,
nie spodziewam się niczego. Ale udało się.
Zajęliśmy 4. miejsce w kategorii enbu i 2.
miejsce drużynowo w kategorii kata.
Cele Kuby są wyznaczone. – W wakacje
zdać egzamin mistrzowski, zdobyć czarny
pas. A potem chciałbym pojechać na Mistrzostwa Świata w karate tradycyjnym do
Kanady.
Brat Kuby, Paweł, uczeń III klasy Szkoły
Podstawowej w Rybnej, też trenuje karate. - Zawsze, gdy Kuba zdobędzie medal,
Paweł czuje częstszą potrzebę treningów
– żartuje Marian Szostak. - Ale celem nie
jest zdobycie medalu tylko pokazanie się
od najlepszej strony - dodaje Kuba. - Po to
jeździ się na zawody. W karate najważniejszym celem jest dążenie do doskonałości,
a jej miarą nie są medale – wyjaśnia Jakub
Szostak.
- Swoją przyszłość wiążę z karate – mówi
Kuba. – Chciałbym dostać się na AGH
w Krakowie, ale marzę o pracy związanej
z tym, co jest moją największą pasją.
Kuba prowadził już treningi. W towarzystwie swojego taty, bo zgodnie z regulaminem podczas treningu musi być osoba
dorosła, zastępował senseia, czyli mistrza.
- Jestem senpaiem, czyli starszym uczniem,
pomocnikiem mistrza – mówi Kuba. - Karate rozwija fizycznie, uczy moralności,
dyscypliny, szacunku dla drugiej osoby,
dla przeciwnika, dla sędziego. Wszystko w
karate jest bardzo uroczyste, każdy szczegół
jest ważny. Na przykład kiedyś miałem zastąpić kolegę w konkurencji drużynowej,
który przed zawodami znalazł się w szpitalu – wspomina Kuba. – Na początku nie
ukłoniłem się i przez to straciłem szansę na
złoty medal. Teraz zawsze powtarzają mi
przed występem: Pamiętaj, ukłon.
Małgorzata Krajewska
Zdjęcia: Wiesław Piwowarczyk

grudzień 2017

15

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
Spółka z o. o. w Krakowie

będące wykonawcą wybranym w przetargu na odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na
terenie gminy Czernichów przedstawia.

ABC segregacji odpadów
Przeważająca ilość towarów zakupionych przez nas w sklepach jest wykonana z tworzyw, które nadają
się do ponownego wykorzystania. Zatem posegregowane odpady stają się wartościowym surowcem.

Odzyskiwanie cennych surowców

Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych zaczyna się „u źródła” czyli w każdym gospodarstwie domowym.
Oddzielamy surowce od odpadów, które w żaden sposób nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Zbieramy
zatem razem tylko te rodzaje odpadów, które posiadają wspólne cechy, a mianowicie takie same właściwości i charakter.
Tych odpadów nie wolno wrzucać do odpadów zmieszanych, bowiem posegregowane stają się wartościowymi surowcami. Znaczną część prawidłowo posegregowanych surowców można poddać przeróbce albo ponownie wykorzystać.
Z odzyskanych (wysegregowanych) surowców wtórnych powstają nowe produkty, używane przez nas m.in. kubki,
doniczki, a nawet meble czy ubrania.

Jakie surowce oddzielamy?

Od 1 lipca 2017 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów obowiązują nowe zasady segregacji odpadów komunalnych. Od tej pory odpady są dzielone na cztery fakcje. Do pojemnika/worka niebieskiego trafia papier, do zielonego – szkło, żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji.

PAPIER

SZKŁO

BIO

METAL
I TWORZYWA
SZTUCZNE

Oznacza to, iż każdy z właścicieli nieruchomości deklarujących selektywną
zbiórkę odpadów komunalnych zobligowany jest do wydzielenia czterech strumieni
odpadów selektywnie zebranych oraz piątego strumienia odpadów zmieszanych
(resztkowych).
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Gdzie należy wrzucić konkretny odpad?
Papier – worek niebieski

Szkło – worek zielony

Nie wrzucamy:
• pieluch jednorazowych i podpasek, ręczników papierowych
i zużytych chusteczek higienicznych,
• papieru lakierowanego i powleczonego folią,
• papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
• kartonów po mleku i napojach,
• papierowych worków po nawozach, cemencie i innych
materiałach budowlanych,
• tapet,
• zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń
jednorazowych,

Nie wrzucamy:
• ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła żaroodpornego,
• zniczy z zawartością wosku,
• żarówek i świetlówek, reflektorów, monitorów i lamp telewizyjnych,
• opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
• szyb okiennych, zbrojonych, luster
• termometrów, strzykawek, szkła okularowego.

Metale i tworzywa sztuczne – worek żółty

Bio – worek brązowy

Wrzucamy:
• katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma,
• opakowania z papieru, karton, tekturę, papier pakowy, torby
i worki papierowe
• papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki,

Wrzucamy:
• plastikowe butelki po napojach (bez nakrętek i zgniecione),
• nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji
dobroczynnych,
• plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
• opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
• opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania),
kosmetykach (np. szamponach,
• plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
• aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach,
• folię aluminiową, metale kolorowe,
• kapsle, zakrętki od słoików,
• zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane
z trwale połączonych kilku surowców).
Nie wrzucamy:
• butelek i pojemników z zawartością,
• opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
• opakowań po olejach silnikowych,
• części samochodowych,
• zużytych baterii i akumulatorów,
• puszek i pojemników po farbach i lakierach,
• zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

Wrzucamy:
• butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po olejach
roślinnych),
• szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane
z trwale połączonych kilku surowców).

Wrzucamy:
• odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), resztki
jedzenia,
• drobne gałęzie drzew i krzewów,
• skoszoną trawę, liście, kwiaty,
• trociny i korę drzew,
Nie wrzucamy:
• kości zwierząt, odchodów zwierząt,
• leków,
• drewna impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych,
• ziemi, kamieni, popiołu z węgla kamiennego,
• innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Brakujące worki na odpady
segregowane można pobrać
u sołtysów lub
w Urzędzie Gminy Czernichów
w pokoju 108

Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych,
wyrzucamy do pojemnika z odpadami zmieszanymi. np. stare ubrania, buty, jednorazowe pieluchy, zużyte artykuły higieniczne, zabrudzony papier i folia, a także popiół, który przed wrzuceniem do pojemnika
powinien być wystudzony i wsypany do opakowania, które ograniczy pylenie przy odbiorze.
Ilość oddawanych odpadów jest nielimitowana, Odpady zmieszane, które nie
mieszczą się do pojemnika, powinny być zapakowane w worki (nie mogą być
to worki na segregację) i wystawione przy kontenerze najlepiej z opisem:
„Śmieci zmieszane”.
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Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Na terenie gminy Czernichów funkcjonuje PSZOK mobilny, na zmianę w Czernichowie, na Studzienkach (działka nr 1349/4, dawny plac targowy) i w Rybnej (działka nr ew.3075/1, przy boisku
LKS Sokół Rybna):
• od listopada do kwietnia w co drugą sobotę miesiąca w godzinach od 10.00 do 13.00,
• od maja do października w każdą sobotę miesiąca w godzinach od 10.00 do 13.00.

Pojemnik na przeterminowane lub niepotrzebne leki

w Czernichowie, ul. Gminna 2 (przy rondzie).

znajduje się w Aptece „Eskulap”

Odpady nietypowe i wielkogabarytowe

Odpady takie jak stare meble, sprzęt AGD i RTV oraz opony samochodowe w ilości nieprzemysłowej (max.
4 szt.+1) są odbierane 2 razy w roku z posesji, których właściciele opłacają na bieżąco opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w/g odrębnego harmonogramu.
Stara stolarka okienna (łącznie ze szkłem) i odpady budowlane jest odbierana wyłącznie po wcześniejszym
ustaleniu terminu z pracownikiem urzędu.
Kontakt:
- Urząd Gminy Czernichów, tel.: 122 702 104 wew. 120, e-mail: odpady@czernichow.pl
- Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o. o. w Krakowie: tel.: 12 34 00 407,
e-mail: mpgo@mpgo.krakow.pl

Deklaracje i opłaty
Właściciele nieruchomości zamieszkanych zobowiązani są do wnoszenia comiesięcznych opłat za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wysokość opłaty uzależniona jest od liczby mieszkańców
danej nieruchomości i wynosi od 6,00 do 10,00 złotych od osoby w przypadku, gdy odpady są
segregowane lub 15,00 złotych od osoby gdy w przypadku braku segregacji.
Podstawą naliczenia opłat jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
złożona przez właściciela nieruchomości w Urzędzie Gminy, dlatego istotne jest, by na bieżąco aktualizować podaną w deklaracji informację o liczbie osób zamieszkujących daną posesję.
Opłatę za każdy miesiąc należy wnosić są do 15. dnia następnego miesiąca, na indywidualny
rachunek bankowy lub w kasie urzędu gminy.
Obowiązuje bezwzględny zakaz spalania odpadów komunalnych zarówno w paleniskach jak i na powierzchni
ziemi. Nie wolno spalać: starych mebli, stolarki okiennej i drzwiowej, płyt wiórowych i pilśniowych (w tym
starych mebli), ubrań, butów, jednorazowych pieluch, plastikowych butelek, folii, opon, innych produktów
z gumy. Za spalanie odpadów grozi mandat a nawet grzywna do 5 000.00 zł.
Uwaga na odpady niebezpieczne !
Przy segregacji odpadów bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach
niebezpiecznych, do których zaliczamy zużyte akumulatory i baterie, świetlówki, przeterminowane lekarstwa,
opakowania po chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (elektroodpady).
Te odpady można oddać w tzw. PSZOK.
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III ŚRODA
RYBNA I
ulice: Lipowa, Azaliowa, Graniczna, Geologiczna, Do
Krzyża od nr 12 do ul. Bednarze, Parkowa, Dworska,
Kaliowa, Zielna, Podniebna, Zadworze, Spacerowa,
Bednarze, Rolna, Zacisze, św. Floriana, Spokojna
od cmentarza do końca, Wrzosowa od nr 56 do ul.
Orlej, Nowy Świat, św. Królowej Jadwigi, Szkolna,
Ogrodowa, Sosnowa, Wierzbowa, Mała, Śliczna,
Pogodna, Sadowa, na Morgi, Gościnna, Jabłoniowa,
Na Skałce, Brzezina, Zawiła, Źródlana, Miodowa,
Widokowa, Sielska.
MAŁY SAMOCHÓD – trudnodostępne miejsca na
terenie całej gminy
IV ŚRODA
PRZEGINIA DUCHOWNA II
z wyjątkiem przysiółków: Celeje, Zalas (Rusocice),
Podświerkle, Zajazie, Loteryjka, droga od mostu
kamiennego do drogi powiatowej Czernichów –
Przeginia Duchowna.

III WTOREK
WOŁOWICE II
przysiółki: Krzemiennik, Podedwór, Skotnia,
Karasiówka, Łęg, Pichonówka, Niwka, droga od
Czernichowa - prawa, lewa strona wzdłuż drogi
powiatowej i boczne drogi gminne.

IV WTOREK
WOŁOWICE I
Centrum - od skrzyżowania przy Domu Ludowym
w stronę kaplicy, Przebindówka, Kumalówka,
Zakracie, Wyspa, Galatówka, Zawierzbie, Sułkowa,
Grotowa, Wędzoce, Dziadówka.

III PONIEDZIAŁEK
KAMIEŃ II
ulice: Kanoników Regularnych, Piaski, Widokowa,
Sportowa, Dąbrowa, Spokojna, Spacerowa, Akacjowa, Złote Piaski, Słoneczna, Źródlana, Krótka,
Mała, Stawowa, Wiślana, Gary, Polna, Podgórki,

IV PONIEDZIAŁEK:
PRZEGINIA NARODOWA (cała)
PRZEGINIA DUCHOWNA I
przysiółki: Celeje, Zalas (Rusocice), Podświerkle,
Zajazie, Loteryjka, droga od mostu kamiennego
do drogi powiatowej Czernichów – Przeginia
Duchowna

IV PIĄTEK
DĄBROWA SZLACHECKA (cała)

III PIĄTEK
RYBNA III
ulice: Alternatywy, Lawendowa, Magnoliowa,
Storczykowa, Krokusowa od nr 33 do ul. Długiej,
Wspólna, Słoneczna, Piekarska, Tęczowa, Cisowa,
Bacyniokowa, Kasztanowa, Cicha, Polańskiej,
Stokrotek, Rzeczna, Handlowa, św. Kazimierza,
Spokojna od ul. Polańskiej do cmentarza, Rajska,
Wąska, Wrzosowa od ul. Górnej do nr 12, Długa,
Rostworowskiego.

III CZWARTEK
RYBNA II
ulice: Słonecznikowa, Górna, Podskale, Do Krzyża
od ul. Górnej do nr 4, Malinowa, Panoramiczna,
Zielona, Dębowa, Kręta, Bystra, Pod Sosenkę,
Orzechowa, Maciejówka, Malownicza, Dolna,
Krokusowa od ul. Dolnej do nr 38, Różana,
Liliowa, Sportowa, Fiołkowa, Szafranowa Jaśminowa, Chabrowa, Makowa.

IV CZWARTEK
OBJAZD GMINY – INSTYTUCJE

II PIĄTEK
CZUŁÓWEK (cały)

I PIĄTEK
ZAGACIE (całe)

II CZWARTEK
OBJAZD GMINY – INSTYTUCJE

I CZWARTEK
KŁOKOCZYN (cały)
RUSOCICE II
przysiółki: Dół, Wyspa (do skrzyżowania z
lustrem), Kępa, Ku Portowi, Załęg (do budynku
nr 349).

• W stosunku do roku 2017 zmiany dotyczą rejonów Czernichów I, Czernichów II, Czernichów III i Wołowice I.
• Wszystkie odpady, zarówno zmieszane jak i segregowane będą odbierane w tym samym dniu.
• Dodatkowe worki na śmieci segregowane można pobrać u sołtysa lub w Urzędzie Gminy.
• Jeśli termin odbioru odpadów przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy – wyznaczany jest indywidualnie nowy termin, o którym MPGO powiadamia mieszkańców rejonu.

II ŚRODA
CZERNICHÓW III
ulice: Pod Lasem, Leśna, Jurajska, Poprzeczna,
Sportowa, Kępa, Lipowa, Wiślana, Nad Potokiem,
Parkowa, Promowa, Wałowa, Dojazdowa, Pasieka,
Mała, Na Błonie.

II WTOREK
CZERNICHÓW II
ulice: Wierzbowa, Podgórki, Zakamycze, Zacisze,
Stawowa, Willowa, Krzeszowicka, Dębowa,
Wadowicka, Bór, Sosnowa, Graniczna, Ratanice,
Ogrodowa, Ratanice Nowe.

II PONIEDZIAŁEK:
CZERNICHÓW I
ulice: Rynek, Spokojna, Dworska, Krótka, Kościelna Starowiślna, Gminna. Krakowska, Stefczyka,
Zaułek, Południowa, Stara Kuźnia, Nad Wisłą,
Widokowa, Flisacka, Prosta, Akacjowa, Skalna,
Ogrodnicza, Na Wzgórzu, Skryta, Cicha, Rozstaje
Gospodarska, Kasztanowa, Tyniecka, Malownicza,
Modrzewiowa, Tęczowa, Słoneczna, Klonowa.

I ŚRODA
RUSOCICE I
Rusocice z wyjątkiem przysiółków: Dół, Wyspa (do
skrzyżowania z lustrem), Kępa, Ku Portowi, Załęg
(do budynku nr 349).

I WTOREK
KAMIEŃ I
ulice: Starowiejska, Leśna, Jagodowa, Zacisze,
Lipowa, Rajska, Plac Wolnica, Gromadzka, Borowa
Górka, Olchowa, Szlak, Na Górce, Pod Ostrą, Szkolna, Bagienna, Pod Lasem, Ratowa, Łąkowa, Pod
Górą, Kwiatowa, Rubinowa, Portowa, Skrajna.

I PONIEDZIAŁEK
NOWA WIEŚ SZLACHECKA
(cała)

Miesięczny harmonogram wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych
przez MPGO sp. z o. o. w Krakowie na terenie gminy Czernichów w roku 2018
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