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OPINIE

Po raz trzeci w tym roku mam moż-
liwość  spotkania się z Państwem za 
pośrednictwem naszego biuletynu. Ta 
dzisiejsza relacja z życia samorządu po-
wiatu Krakowskiego, podobnie jak kart-
ki w kalendarzu, dzieli się na opowieść 
o dniach pracy i dniach świątecznych. 
Świętowanie to nie oznacza oczywi-
ście błogiego lenistwa radnych powia-
tu i pracowników starostwa. My wraz  
z gminami - gospodarzami podejmuje-
my wysiłek organizacyjny, by z szacun-
ku dla tradycji i ciężkiej pracy, z uznania dla społecznego działania, 
pokazać w jednym dniu w roku Tych, którzy na to zasłużyli.

Znajdziecie więc wewnątrz numeru opisane słowem i  foto-
graficznym obrazem sierpniowe Święto Plonów w Słomnikach.  
Pokazują one możliwości mieszkańców naszych wiosek wyrażoną 
bogactwem wystawianych plonów, różnorodnością i smakiem po-
częstunku przygotowanego przez Koła Gospodyń Wiejskich. Piękno 
korowodów, strojność wieńców, dostojność  i znaczenie obrzędów 
począwszy od  polowej Mszy św. aź do częstowania dożynkowym 
chlebem. A w pierwszą niedzielę września swoje święto przeżywali 
nasi rolnicy- specjaliści w uprawie warzyw w gminie Igołomia- Waw-
rzeńczyce na   II Małopolskim Święcie Warzyw.

Już tydzień później  do Goszczy w gminie Kocmyrzów – Luborzy-
ca zjeżdżają  najlepsze zastępy strażaków ochotników w tym druży-
ny kobiece i młodzieżowe ze wszystkich gmin powiatu. Prezentują 
się pięknie w defiladzie na rozpoczęcie Powiatowych  Zawodów 
Sportowo-Pożarniczych. Rywalizują  zażarcie w sztafetach i tzw. „bo-
jówce”, przeżywają udane i pechowe starty. A my którzy ich obser-
wujemy i wszyscy mieszkańcy powiatu jednego możemy być pewni. 
W razie potrzeby nie zawiodą, przyjadą najszybciej jak to możliwe, 
ratować będą dobytek i życie z największym poświęceniem i na-
prawdę dużymi umiejętnościami.

Zupełnie inny rodzaj wysiłku musieli ponieść Ci, którzy przygo-
towali się do występu w Zielonkach na Powiatowym Przeglądzie 
orkiestr Dętych. Warto być obecnym w przyszłym roku, na kolejnym 
przeglądzie by to usłyszeć i zobaczyć. A już końcowy występ wszyst-
kich połączonych pod jedną batutą i grających jednocześnie orkiestr 
to prawdziwy majstersztyk. Chciałoby się taką zgodność i harmonię 
oglądać w polityce i rządzeniu, słowem w całym życiu codziennym.

Na szczęście tak jest dotychczas w naszej Radzie i dzięki temu  
p. Krzysztof Karczewski, jej przewodniczący, może pisać tylko i wy-
łącznie o dobrej pracy radnych, a także o współpracy powiatu z gmi-
nami w wielu wspólnych programach.  o pracy traktują też teksty 
pozostałych autorów piszących w naszym biuletynie. Bo pracy jest 
oczywiście o wiele więcej niż świętowania, tak jak w kalendarzu, 
gdzie na każdy dzień oznaczony barwą czerwoną przypada sześć 
koloru czarnego. I tak jest dobrze, to prawidłowe proporcje.

Minął kolejny kwartał działalności 
Rady Powiatu w Krakowie III kadencji. 
obradowaliśmy na trzech zwyczajnych 
sesjach dotyczących promocji i ochrony 
zdrowia, rolnictwa leśnictwa i ochrony 
środowiska, edukacji i placówek oświa-
towych publicznych i niepublicznych  
w powiecie krakowskim. Na sesji nad-
zwyczajnej w lipcu podjęliśmy niezbędne 
uchwały służące ubieganiu się o środki 
finansowe pochodzące z programów Unii 
europejskiej z przeznaczeniem na drogi 
powiatowe (inwestycje i remonty)  oraz budowę hali sportowej  przy 
Zespole Szkół ogólnokształcących w Skawinie. Niezbędna okazała 
się bowiem zmiana decyzji w zakresie udziału finansowego powiatu  
w tych inwestycjach. 

Korzystając z możliwości jaką daje mi wypowiedź w biuletynie 
samorządowym „Powiat Krakowski”, chciałbym Państwa zapewnić,  
iż wieloletnie funkcjonowanie samorządu terytorialnego potwierdzi-
ło, że jest to najlepsza metoda rozwiązywania potrzeb mieszkańców. 
Dodatkowo warte podkreślenia jest to, że w naszym powiecie wy-
pracowaliśmy, jak uważam z sukcesem, ścieżki intensyfikacji działań   
poprzez montaż realizacji zadań publicznych wspólnie z samorząda-
mi gmin. od 10 lat sukcesywnie znajdujemy nowe obszary, w których 
jako samorządy możemy działać wspólnie, realizując każdy własne 
zadanie ustawowe.

Pierwszym obszarem była współpraca w zakresie remontów dróg 
i budowy chodników. Dzięki zmianie podejścia samorządów do re-
alizacji zadań w zakresie utrzymania dróg publicznych, podjęto w ra-
mach tzw. Inicjatyw Samorządowych, wspólne przedsięwzięcia pole-
gające na współfinansowaniu przez gminy w stosunku 50 do 50 proc. 
remontów nawierzchni dróg i budowy chodników, co skutkuje tym, 
że można wykonać dwa razy  więcej prac drogowych, szczególnie  
na odcinkach, na których najbardziej zależy użytkownikom infra-
struktury drogowej. 

Wspólnie z gminami realizowany jest program likwidacji pokryć 
dachowych zawierających azbest „eKoDACH” finansowany z Powia-
towego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Razem z Komendą Powiatową Policji, Komendą Miejską Państwo-
wej Straży Pożarnej w Krakowie, Zarządem Powiatowym i Zarządami 
Gminnymi ochotniczych Straży Pożarnych, realizujemy od lat pro-
gram „Bezpieczny Powiat Krakowski”, którego celem jest zapobiega-
nie przestępczości oraz ochrona bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego.

W ramach zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, korzystając 
z faktu, że powiat nie jest organem założycielskim dla szpitala, skie-
rowano działania i środki na poszerzenie oferty ponad państwowe 
świadczenia zdrowotne realizowane przez NFZ. od lat przeznaczamy 
coraz więcej środków na promocję i ochronę zdrowia, wydatkowa-
nych między innymi w ramach opracowywanych specjalistycznych 
programów i na zakupy dodatkowych świadczeń zdrowotnych  
dla mieszkańców. Duży nacisk kładziemy na zapewnienie właściwej 
opieki zdrowotnej dzieciom i młodzieży. W tej dziedzinie także udało 
nam się rozpocząć wspólne działania z gminami i od 2005 roku finan-
sujemy razem własny program zdrowotny pn.  „Badanie wad postawy 
uczniów klas I gimnazjów z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wy-
krytej wady”.

Pragnę podkreślić, że troska o rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży 
pozostaje w ciągłej uwadze Rady Powiatu. Ustawa o samorządzie po-
wiatowym umożliwia podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzie-
lania stypendiów dla uczniów, ustawa o systemie oświaty –wspieranie 
uzdolnionych dzieci i młodzieży poprzez tworzenie odpowiednich 
programów. Na sesji dotyczącej edukacji przyjęliśmy więc „Powiato-
wy program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych prowadzonych przez powiat krakowski”. Ustanowio-
no Stypendium Starosty Krakowskiego za wybitne wyniki w nauce  
oraz Stypendium Przewodniczącego Rady za wybitne osiągnięcia. 

Dzień dobry! Szanowni Państwo!

Krzysztof Karczewski
Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Krzyworzeka
Starosta krakowski

nowe spojrzenie na partnerstwo
W dniach 3-6 września przebywała z pierwszą oficjalną wizy-

tą w powiecie krakowskim nowo wybrana starosta monachijska  
Johanna Rumschöttel z najbliższymi współpracownikami. W trak-
cie spotkań z władzami powiatu krakowskiego podsumowano 
dotychczasową, trwającą od 1999 roku współpracę pomiędzy  
powiatami oraz dyskutowano o tym, jaki kształt ma przybrać  
partnerstwo w nadchodzących latach. obydwie strony zgodziły 
się, że priorytetem będzie wymiana młodzieży. 



4

ADMINISTRACJA

To myśl przewodnia inicja-
tywy złożenia wniosku przez 
12 powiatów Małopolski  
z Programu operacyjnego 
Kapitał Ludzki do Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji. Liderami i ko-
ordynatorami projektu zostali 
powiat krakowski i Uniwersy-
tet Jagielloński . 

Tytuł projektu: „Wdraża-
nie usprawnień zarządczych  
w starostwach powiatowych 
Małopolski”. oprócz nasze-
go powiatu, akces złożyły 
powiaty: bocheński, gorlic-
ki, limanowski, miechowski, 
myślenicki, nowosądecki, 
nowotarski, olkuski, suski, 
tarnowski i tatrzański. 

Niekiedy intuicyjnie wy-
czuwamy, że coś w naszym 
wydziale nie funkcjonuje jak 
należy. Czasem rozpatrywa-
na skarga mieszkańca zwróci 
nam uwagę, że coś w tej na-
szej administracji nie działa za 
dobrze. Ale natłok kolejnych 
spraw, terminów, bardziej lub 
mniej sensownych zestawień 
i sprawozdań każe nam szyb-
ko o incydentalnej sprawie 
zapomnieć. Takim impulsem, 
który pozwolił się zastanowić 
nad sprawnością funkcjono-
wania starostwa były warsz-
taty mające zaktualizować 
strategię powiatu krakow-
skiego. Dokument, który jak 
się mówi, musi być, aby moż-
na było skutecznie aplikować 
po unijne pieniądze i po nic 
więcej. Jednak nie do końca. 
To właśnie na warsztatach 

został sformułowany cel stra-
tegiczny nr 14 pn.: „Zwiększe-
nie skuteczności i efektywno-
ści działania administracji”.  
W trakcie dyskusji wyróżnio-
no cele szczegółowe:

• Podniesienie kompetencji 
zawodowych pracowników. 

• Poprawa infrastruktury 
technicznej i wyposażenia 
urzędu.

• Podniesienie jakości za-
rządzania administracją.

• Pozyskanie dodatkowych 
środków na realizację zadań 
własnych powiatu.

• Podniesienie poziomu 
wiedzy społeczeństwa na te-
mat działania i usług admini-
stracji publicznej.

To właśnie te zapisy po-
zwoliły określić potrzeby. 
Starostwa Małopolski w swo-
ich strategiach wskazują na 
różne potrzeby np.: podnie-
sienie sprawności działania 
urzędów i systemowe do-
skonalenie kwalifikacji pra-
cowników (powiat bocheń-
ski), prowadzenie szkoleń  
i innych form kształcenia  
w celu podniesienia kompe-
tencji pracowników (powiat 
krakowski), poprawa dialo-
gu społecznego i mechani-

zmów właściwego odbioru 
potrzeb mieszkańców przez 
władze powiatu (powiat no-
wosądecki), dobre przygoto-
wanie administracji lokalnej  
do zmieniających się wyzwań 
rozwojowych (powiat nowo-
tarski).

Na potrzeby projektu wy-
odrębniono następujące mo-
duły szkoleń wdrożeniowych: 

• Zarządzanie jakością ISO.
• Powszechny model oce-

ny (CAF). 
• Metody mierzenia satys-

fakcji klientów urzędu.
• System obsługi klienta 

urzędu.
• Komunikacja wewnętrz-

na urzędu wraz z obiegiem 
dokumentów.

W naszym starostwie za-
mierzamy zrealizować za-
rządzanie jakością zgodnie z 
normą.

 ISo 9001: 2000 oraz mo-
duł komunikacji wewnętrz-
nej urzędu wraz z obiegiem 
dokumentów. 

Zdaję sobie sprawę, że sys-

tem zarządzania jakością ISo  
nie jest systemem, bez któ-
rego nie można się obejść, 
szczególnie w administracji. 
Są również pewne obawy, 
że jest zbyt szczegółowy,  
a przez to spowalniający dzia-
łanie. Rzeczywiście,  pierw-
sze systemy zarządzania ja-
kością oparte o normy ISo 
przykładały zbyt dużą wagę  
do instrukcji i procedur, a nie 
do procesów. Nowe certyfika-
ty ISo oparte na analizie pro-
cesów z zachowaniem zasady 
ciągłego podnoszenia jako-
ści (TQM) pozwalają uniknąć 
nadmiernej szczegółowości, 
przy jednoczesnym czytel-
nym i precyzyjnym kierowa-
niu całą strukturą. Komunika-
cja wewnętrzna urzędu wraz 
z obiegiem dokumentów jest 
elementem systemu zarzą-
dzania przez jakość i dlatego 
jest to narzędzie do zrealizo-
wania celu pierwszego, czyli 
skutecznego wprowadzenia 
ISo 9001: 2000. Jestem prze-
konany, że już niedługo nie 
będziemy mogli usłyszeć 
uwagi o naszym starostwie: 
„chodziłem od Annasza do 
Kajfasza i nic nie załatwiłem”, 
a wręcz przeciwnie: „szkoda,  
że już nic w starostwie nie mam 
do załatwienia, tam tak szybko  
i miło obsługują” ...

Adam Wójcik

Sekretarz Powiatu

NA PeWNo DA SIĘ LePIeJ ZARZąDZAĆ ...

Projekt przeszedł weryfikację 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

od 1 października 2008 r. w staro-
stwie Powiatowym w Krakowie ruszył 
punkt konsultacyjno – informacyjny,  
w którym mieszkańcy powiatu ziemskie-
go krakowskiego mogą uzyskać pomoc 
w uporządkowaniu  stanu  prawnego  
nieruchomości. 

W punkcie konsultacyjnym w siedzibie 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Starostwa Powiatowego w  Krakowie przy 
ulicy Przy Moście 1, mieszkańcy powiatu 
krakowskiego ziemskiego uzyskają szcze-
gółowe informacje i wyjaśnienia odno-
śnie problematyki prawnej i geodezyjnej,  
w  zakresie, rodzaju i  sposobu działań nie-
zbędnych do uzyskania tytułu prawnego 

do zajmowanych nieruchomości oraz ujaw-
nienia ich praw w  księgach wieczystych,  
a w szczególności informacje na temat: 

– adresów siedzib odpowiednich 
Wydziałów Ksiąg Wieczystych Sądów 
Rejonowych, ze wskazaniem właściwości 
miejscowej oraz adresu Centralnej Infor-
macji Ksiąg Wieczystych,

– rodzajów dokumentów, które mogą 
potwierdzić rzeczywisty stan prawny 
nieruchomości,

– zakresów danych objętych działem  
II księgi wieczystej  
i zasad dostępu do tych danych w celu ich 
sprawdzenia,

– ewentualnych działań, które mogą 

zostać podjęte w przypadku, gdy dane 
ujawnione w dziale II księgi wieczystej 
nie odpowiadają rzeczywistemu stanowi 
prawnemu nieruchomości.

Punkt konsultacyjno – informacyjny 
działa w siedzibie wydziału Gospodarki 
nieruchomościami starostwa Powiato-
wego w Krakowie  ul. Przy moście 1, pok. 
219. 

z informacji można korzy-
stać w środy w godzinach 12.30 
– 15.30 oraz w czwartki i piątki  
w  godzinach 7.30 – 15.30.

PunKt  inFormaCyJny  dla  mieszKaŃCÓw 
Powiatu  KraKowsKieGo

wydziaŁ GosPodarKi nieruCHomoŚCiami
starostwa PowiatoweGo w KraKowie

ul. Przy Moście 1, 30-508 Kraków

dyrektor – rafał Kopeć
tel. 656-72-58 

rkopec@powiat.krakow.pl
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GEODEZJA

Wydział Geodezji, Kartografii i Kata-
stru utworzony 15 maja br. w wy-
niku oddzielenia spraw z zakresu 

gospodarki nieruchomościami, wykonuje 
zadania określone w Ustawie Prawo Geode-
zyjne i Kartograficzne. Zatrudniając 31 osób, 
jest jednym z większych w starostwie. W jego 
ramach funkcjonują trzy referaty:

ReFeRAT eWIDeNCJI GRUNTÓW – zajmuje 
się prowadzeniem ewidencji gruntów i bu-
dynków, rejestruje wszystkie zmiany, wydaje 
decyzje administracyjne, a przede wszyst-
kim prowadzi obsługę stron w zakresie wy-
dawania wypisów i wyrysów z bazy danych 
(zawierających podstawowe informacje) do 
celów prawnych i inwestycyjnych.

PoWIAToWY oŚRoDeK DoKUMeNTACJI 
GeoDeZYJNeJ I KARToGRAFICZNeJ – obsłu-
guje jednostki wykonawstwa geodezyjnego 
oraz kontroluje, klauzuluje i przyjmuje do 
Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kar-
tograficznego opracowania geodezyjne np. 
podziały i rozgraniczenia nieruchomości, 
inwentaryzacje powykonawcze oraz sporzą-
dza mapy do celów projektowych. W ramach 
referatu funkcjonuje również Zespół Uzgad-
niania Dokumentacji Projektowych (ZUDP), 
który uzgadnia i wydaje opinie dotyczące 
projektowanych przyłączy czy sieci.

ReFeRAT WYŁąCZeń GRUNTÓW Z PRo-
DUKCJI RoLNeJ – wydaje decyzje zezwala-
jące na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej 
oraz nalicza opłaty roczne za inne niż rolni-
cze użytkowanie gruntu.

ILoŚĆ SPRAW ZAŁATWIoNYCH PRZeZ 
WYDZIAŁ W 2007r.:

• decyzje administracyjne o zmianie  
w ewidencji gruntów – 1 611;

• zmiany wprowadzone w operacie  
ewidencji gruntów – 27 000; 

• zgłoszone prace geodezyjne – 16 100; 
• uzgodnione projekty na ZUDP – 4 100;
• wydane decyzje o wyłączeniu gruntu  

z produkcji rolnej – 1 822;
• wysłane pisma informujące o braku  

konieczności wydania decyzji o wyłą- 
czeniu – 800;

• naliczanie opłat rocznych – 810.
W stosunku do 2006 roku nastąpił wzrost 

załatwianych spraw od 40 do 110%.
Wszystkie te sprawy załatwiane są w sie-

dzibie wydziału w Krakowie przy ul. Przy Mo-

ście 1. Referat Wyłączeń Gruntów z Produkcji 
Rolnej znajduje się w siedzibie Starostwa 
przy al. Słowackiego 20, III piętro, pokoje nr: 
323, 321.

Do technicznej obsługi zadań Wydziału 
Geodezji w roku 1999 powołano gospo-
darstwo pomocnicze – PoWIAToWe BIURo 
DoKUMeNTACJI GeoDeZYJNeJ I KARToGRA-
FICZNeJ. 

Większość danych Powiatowego Zasobu 
Geodezyjnego i Kartograficznego umiesz-
czono w Internecie. Dotyczy to głównie jed-
nostek wykonawstwa geodezyjnego oraz 
interesantów obsługiwanych przez ZUDP, 
można także pobierać tam druki, wnioski 
oraz informację o załatwianej w wydziale 
sprawy.

Jak  sprawnie załatwić sprawę  
w Wydziale Geodezji, Kartografii  

i Katastru

• Wnioski i druki dostępne są na stronie 
internetowej www.powiat.krakow.pl oraz 
www.geodezja.powiat.krakow.pl. Zamiesz-
czono tam również wszystkie informacje do-
tyczące procedur, czasu pracy oraz sposobu 
i miejscu załatwiania sprawy. Dla mieszkań-
ców nie mających dostępu do Internetu, pra-
cownicy służą informacją telefoniczną oraz 
przyjmują strony w siedzibie wydziału.

• Informacje o danych stanowiących za-
sób geodezyjny, jak informacje do podatku, 
o przeznaczeniu terenu oraz o numerze i po-
wierzchni działki można uzyskać w urzędzie 
gminy na terenie której znajduje się nieru-
chomość.

• Przyjazd do wydziału jest konieczny wy-
łącznie wtedy, gdy chcemy uzyskać potwier-
dzone dokumenty do celów prawnych lub 
inwestycyjnych.

Jak zasygnalizowano w tytule, geodezja  
to dziedzina, od której zaczyna i na której koń-
czy się każda, nawet najmniejsza inwestycja. 
W związku z tym, aktualny stan naszej bazy 
danych zarówno pod względem prawnym, 
jak i w zakresie mapy zasadniczej, to jeden  
z podstawowych warunków otrzymania 
przez inwestora niezbędnych i w pełni war-
tościowych dokumentów. Informacje, które  
posiadamy w zasobie geodezyjnym, dotyczą-
ce głównie uzbrojenia terenu, stanu prawne-
go nieruchomości, powinny być wykorzy-
stane przed planowanym zakupem działki. 

Duży wpływ na aktualizowanie naszej bazy 
mają sami właściciele nieruchomości (często 
przyszli inwestorzy). 

I chociaż rośnie świadomość konieczności 
informowania urzędów np. o zmianie sta-
nu cywilnego, czy też adresu zamieszkania,  
to w dalszym ciągu nie jest ona wystarcza-
jąca. Brak aktualnych danych często jest 
przyczyną wydłużenia czasu otrzymania np. 
decyzji o pozwoleniu na budowę. Ważne jest 
także regulowanie przez mieszkańców gmin 
naszego powiatu stanów prawnych nieru-
chomości. obecnie słowo „własność” jest 
bardzo często używane. Niestety, nie wszy-
scy o tym pamiętają i dopiero brak możliwo-
ści uczestnictwa użytkownika nieruchomości  
w jakimkolwiek postępowaniu administra-
cyjnym (np. inwestycja na sąsiedniej działce), 
czy też pominięcie go na liście do wypłaty 
odszkodowań za grunt zajęty pod inwestycje 
publiczne, jest sygnałem do uregulowania 
stanu prawnego. Dużym utrudnieniem jest 
często niepełny stan danych ewidencyjnych 
(graficznych i opisowych) wielu nieruchomo-
ści. 

Pamiętajmy, że nowa ewidencja zakła-
dana była około 30 lat temu. Niejednokrot-
nie posługiwano się wtedy niedokładnymi 
mapami katastralnymi, a metody oblicza-
nia powierzchni działek były odmienne  
od dzisiejszych. Często rozbieżności polega-
jące na różnicach danych w zasobie geode-
zyjnym, a obecnie uzyskanych przy zasto-
sowaniu bardzo nowoczesnych technologii 
cyfrowych, są utożsamiane przez właścicieli 
jako wina Wydziału Geodezji prowadzącego 
ewidencję gruntów.  Nic bardziej mylnego. 

Wydział robi wszystko, by ewentualne 
rozbieżności były jak najszybciej wyjaśnio-
ne, a nowe przepisy prawa z pewnością uła-
twią obydwu stronom wzajemną efektywną 
współpracę.

Siedziba Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

GeoDeZJA     oD NIeJ ZACZYNA SIĘ 
    I NA NIeJ KońCZY KAŻDA INWeSTYCJA

wydziaŁ GeodezJi, KartoGraFii, 
Katastru i GosPodarKi  

nieruCHomoŚCiami
ul. Przy Moście 1, 30-508 Kraków 
dyrektor – wojciech basta 

tel. 656-72-58, 
fax. 656-72-59 lub 656-72-19
wydz_geodezji@powiat.krakow.pl
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Przywrócone w 1999 
r. powiaty wraz z usta-
wowymi zadaniami z za-
kresu administracji, opie-
ki społecznej, oświaty  
i zarządzania drogami, prze-
jęły również określony ma-
jątek wraz z infrastrukturą  
i wyposażeniem. stan obiek-
tów w większości wymagał 
podjęcia szybkich  działań 
modernizacyjnych i remon-
towych, a nawet budowy 
nowych. 

Warto sięgnąć do doku-
mentów i fotografii z tamtych 
lat, aby ocenić skalę dokonań  
w tym zakresie w ciągu  
10 lat funkcjonowania samo-
rządu powiatowego. Mamy 
się czym pochwalić, gdyż 
z tej perspektywy widać,  
że samorząd powiatowy mą-
drze i efektywnie zarządza 
powierzonym mieniem. 

Pragnę przedstawić zarys 
działań powiatu w poszcze-
gólnych obszarach.

Oświata

- Zespół Szkół i Placówek 
oświatowych w Skale – od-
dany w 2002 r. wybudowany 

obiekt wraz z placówkami 
oświatowymi gminy Skała.

- Liceum ogólnokształ-
cące w Krzeszowicach – w 
2002 r. wykonany generalny 
remont, w bieżącym roku 
prace związane z renowacją 
parkietu i malowaniem.

- Zespół Szkół ogólno-
kształcących w Skawinie 
– wykonany generalny 
remont, a w bieżącym roku 
przygotowano projekt 
budowy sali gimnastycznej, 
której realizacja rozpocznie 
się w 2009 roku wspólnie z 
gminą Skawina przy udziale 
środków unijnych.

- Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Krzeszowicach 
– wykonany generalny  
remont w 2005 r., w bieżą-
cym roku powstało boisko 
do siatkowej plażowej.

- Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Giebułtowie – 
wykonany remont w 2006 r.

- Zespół Szkół Techniczno-
ekonomicznych w Skawinie 
– budynek główny jest  
po remoncie, w tym roku 

zostanie wykonany remont 
hali nr 3 (wymiana okien  
i pokrycia dachowego).

- Zespół Szkół Rolnicze 
Centrum Kształcenia Usta-
wicznego w Czernichowie 
– obiekt remontujemy w bie-
żącym roku. Jest to najwięk-
sza, najbardziej kosztowna  
i najtrudniejsza moderni-
zacji placówki oświatowej  
w powiecie; wystarczy po-
wiedzieć, że łączna kwota  
kosztorysowa na przewi-
dywany zakres moderni-
zacji przekracza 10 mln zł,  
a powierzchnia remonto-
wanego dachu budynku 
szkoły to 36 arów. Zakres 
prac obejmuje m.in. wy-
mianę dachu, ocieplenie  
i częściową wymianę stro-
pów, izolację poziomą i pio-
nową, renowację i wymianę 
stolarki okienno-drzwiowej 
(176 okien), wymianę instala-
cji elektrycznej, centralnego 
ogrzewania i wodno-kanali-
zacyjnej. Zostały wyremon-
towane i udostępnione sale 
na I piętrze, aby mogły się 
odbywać zajęcia, natomiast 
pozostałe prace remontowe, 
zgodnie z umową, potrwają 
do końca listopada. Musi być 
zachowany charakter budyn-
ku szkoły, czuwa nad tym 

wojewódzki konserwator 
zabytków. W trakcie remon-
tu występują niespodzian-
ki, których nie uwzględniał 
projekt modernizacji. Zakres 
tegorocznych prac nie obej-
muje części obiektu, w któ-
rej mieszkały trzy rodziny 
nauczycielskie. Należało im 
przygotować i udostępnić 
mieszkania, co było związa-
ne z dodatkowymi kosztami. 
ostatnia rodzina wyprowadzi-
ła się 1 września br. Uważamy  
za sukces fakt, że doprowa-
dziliśmy do tego, by budy-
nek służył tylko nauczaniu. 
W okresie wakacyjnym w in-
ternacie wymieniono okna i 
wymalowano korytarze.

Mamy nadzieję, że w 2010 
roku na jubileusz 150-lecia 
szkoły będzie się godnie pre-
zentował, co z pewnością bę-
dzie dodatkowa zachętą dla 
uczniów, by rozpocząć naukę 
w tej zasłużonej placówce. 

Możemy się pochwalić, że 
w każdej szkole mamy insta-
lację monitoringu.

Placówki opieki społecznej

- Dom Pomocy Społecz-
nej w Batowicach – wy-
remontowano pawilon  
nr 1, doprowadzając obiekt 

Inwestycje, modernizacje i remonty 

DBAMY o MIeNIe PoWIATU

Dom Pomocy Społecznej w owczarach

Budynek Zespołu Szkół w Czernichowie w trakcie remontu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Giebułtowie

Dom Pomocy Społecznej w Czernej
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znacząca poprawa stanu 
dróg, a tym samym zwiększe-
nie bezpieczeństwa kierow-
ców na drogach powiatowych 
oraz bezpieczeństwa pieszych 
(budowa chodników) jest prio-
rytetem zarządu Powiatu Kra-
kowskiego w obecnej kadencji. 

oczywiście nie jest możli-
wa natychmiastowa poprawa 
istniejącego stanu rzeczy, jed-
nakże determinację Zarządu w 
tej materii przedstawiają liczby: 
gdy obecny Zarząd rozpoczynał 
działalność (listopad 2006 r.) na 
drogi powiatowe w roku 2006 
poprzedni Zarząd przeznaczył  
ok. 3,8 mln. zł. W roku 2007 in-
westycje drogowe wzrosły pra-
wie trzykrotnie (ok. 8 mln. zł.),  
a w roku 2008 wyasygnowano 
w budżecie powiatu kwotę ok. 
20 mln. zł. Większość zadań dro-
gowych (nowe nawierzchnie, 
chodniki etc.) wykonywana jest 
w ramach tzw. Inicjatyw Samo-
rządowych (IS), starostwa i gmin 
powiatu które polegają na tym, 
że 50 proc. kosztów inwestycji 
wskazanej przez wójta lub bur-
mistrza pokrywa gmina, a drugą 
połowę powiat. 

W poprzednich dwóch ka-
dencjach samorządu powiato-
wego inwestycje na drogach po-
wiatowych w gminie Zabierzów 
były niewielkie. od dwóch lat wi-
dać pewne zmiany. Na początku 
obecnej kadencji, w roku 2007, 
wykonano nawierzchnię asfal-
tową na drodze łączącej Burów  
z Kleszczowem oraz wykonano 
nawierzchnię asfaltową oraz 
chodnik na odcinku ok. 70 me-
trów ul. Jurajskiej w Bolechowi-
cach (droga powiatowa, z której 
korzystają mieszkańcy Bolecho-
wic, Karniowic i Zelkowa). W roku 
2008 rozpoczęła się budowa 
nowego mostu na ul. Poganów 
w Zabierzowie oraz wykonano 
nowe nawierzchnie asfaltowe 

na drogach: Balice – Burów, 
Rudawa, Bolechowice (dwa 
odcinki na ul. Jurajskiej) oraz  
w Szczyglicach. W Rudawie oraz 
w Bolechowicach wykonano 
również kolejne odcinki chod-
nika. Aby zakończyć moderni-
zację głównej ulicy Bolechowic  
(ul. Jurajska) zaplanowany jest 
jeszcze remont odcinka do cen-
trum miejscowości. Wykonano 
też nową nawierzchnię asfal-
tową na głównej ulicy Zelkowa  
(ul. Jana Pawła II).

W roku 2008 gmina Zabie-
rzów dofinansowała budo-
wę mostu na Rudawie kwotą  
150 tysięcy zł. Władze powiatu 
uzyskały na ten cel pieniądze  
z budżetu państwa w wysokości 
ok. miliona złotych. 

21 lipca br. zwróciłem się 
pisemnie do wójta gminy Za-
bierzów o rozważenie możli-
wości współfinansowania wraz 
z powiatem w roku 2009 na-
stępujących zadań drogowych  
w ramach Inicjatyw Samorządo-
wych: 
1. Przebudowa ogrodzenia  
i wykonanie chodnika na dro-
dze powiatowej nr K 2120  

w centrum Balic.
2. Wykonanie nowej nawierzch-
ni bitumicznej i ew. odwodnie-
nia na drodze powiatowej nr  
K 2129 w miejscowości Pisary.
3. Wykonanie chodnika na 
skrzyżowaniu ul. Kościelnej 
(droga gminna) i ul. Jurajskiej 
(droga powiatowa) w Bolecho-
wicach.
4. Wykonanie odwodnienia,  no-
wej nakładki bitumicznej oraz 
chodnika w centrum Bolecho-
wic – skrzyżowanie ul. Winnica  
i Jurajska (drogi powiatowe) 
oraz ul. Szkolnej (droga gmin-
na).

Po PIeRWSZe DRoGI ... !

Most w Rudawie. Widoczny na fotografii chodnik zarówno z lewej jak i prawej 
strony rzeki kończy się w pobliżu mostu. Budowa kładki obok mostu plano-
wana jest w roku 2009.

do wymogów zgodnych 
ze standardami unijnymi.  
W bieżącym roku przewidzia-
ny jest remont pawilonów 2 i 
3 w zakresie wymiany pokryć 
dachowych i stolarki, prace 
powinny zakończyć się do 
końca roku.

- Dom Pomocy Społecz-
nej w Czernej –  w 2007 roku 
przeprowadzono remont ge-
neralny wszystkich obiektów, 
została wykonana termoizo-
lacja budynków, wymiana 
pokryć dachowych i stolarki. 

Cały kompleks prezentuje się 
bardzo pięknie, poprawiły się 
warunki pobytu pensjona-
riuszy i znacznie obniżył się 
koszt ogrzewania obiektów.

- Dom Pomocy Społecz-
nej w Karniowicach osiągnął 
standardy unijne.

- Dom Pomocy Społecznej 
w owczarach – w tym roku 
został wykonany generalny 
remont budynku głównego 
obejmujący wymianę dachu, 
wykonanie izolacji   odwod-
niania, termoizolację i odno-
wienie elewacji. Placówka 
osiągnęła standardy unijne.

- Dom Pomocy Społecznej 
w Więckowicach – w bieżą-
cym roku zostało wymienio-
ne pokrycie dachowe na pa-
wilonie D wraz z obróbkami 
blacharskimi.

Administracja

Wykonano remont dachu 
budynku Starostwa przy ul. 
Słowackiego 20 w zakresie 
ocieplenia, nowego pokrycia 
i blacharki.

Prezentacja tych zadań 
wskazuje, że samorządy do-
brze i efektywnie gospoda-
rują powierzonym mieniem. 
Dbając o infrastrukturę, za-
pewniają użytkownikom 
przyzwoite warunki pobytu, 
nauczania i pracy.

Andrzej Furmanik

 
andrzej

FurmaniK
wicestarosta powiatu krakowskiego

afurmanik@powiat.krakow.pl 

Budynek Zespołu Szkół w Czernichowie w trakcie remontu

Zespół Szkół Techn.-ekonom. w Skawinie 

Liceum ogólnokształcące w Skale

Liceum ogólnokształcące w Krzeszowicach

Dalszy ciąg na str. 8
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5. Wykonanie nowej nawierzch-
ni bitumicznej na ulicy wzdłuż 
torów kolejowych od wiaduktu 
(droga powiatowa nr K 2131) w 
Zabierzowie.
6. Modernizacja ostrego zakrętu 
obok pomnika Jana Pawła II w 
Zelkowie (droga powiatowa nr 
K 2131).
7. Kontynuacja budowy chodni-
ka przy ul. Jurajskiej (od ul. Juraj-
skiej Bocznej w stronę Zabierzo-
wa) w Bolechowicach.

Decyzją wójta dofinansowa-
ne będą następujące inwestycje:
1. Budowa kładki dla pieszych 
nad rzeką Rudawą i chodnika 
przy drodze powiatowej  
w Rudawie – 100 tysięcy zł.

2. odbudowa nawierzchni 
bitumicznej na drodze powia-
towej w Kobylanach w stronę 
Będkowic – 85 tysięcy zł.
3. Przebudowa chodnika przy 
drodze powiatowej w Zabierzo-
wie – 100 tysięcy zł.
4. Budowa chodnika przy 
drodze powiatowej w Bolecho-
wicach – 120 tysięcy zł.

Modernizacja ostrego za-
krętu obok pomnika Jana Paw-
ła II w Zelkowie zostanie naj-

prawdopodobniej wykonana  
w bieżącym roku i sfinansowana  
z budżetu powiatu, dodatkowo 
w 2009 roku władze gminy zade-
klarowały, że dofinansują drugą 
ratę płatności za budowę mo-
stu w Zabierzowie w wysokości  
250 tysięcy zł.

Najpoważniejszym proble-
mem komunikacyjnym w gminie 
Zabierzów jest stan drogi powia-
towej o długości ok. 13 km z Mo-
dlniczki, przez Brzezie, Bolecho-
wice, Więckowice i Brzezinkę do 
Rudawy. Jest tam duże natężenie 
ruchu, zarówno samochodów 
osobowych jak i ciężarowych 

w tym tirów. W wielu miejscach 
droga jest bardzo niebezpieczna 
tak dla ruchu samochodowego, 
jak również dla pieszych, ponie-
waż brakuje chodników. Wartość 
modernizacji oraz wykonanie 
chodników w miejscach, w któ-
rych korzystają z drogi piesi, 
wynosi ponad 11 milionów zł. 
Z uwagi na wysoki koszt robót, 
trwają prace nad wnioskiem, 
który Zarząd Powiatu skieruje 

do Małopolskiego Regionalnego 
Programu operacyjnego (MRPo) 
o współfinansowanie inwestycji 
z pieniędzy unijnych. Możliwość 
dofinansowania zadeklarowa-
ła również gmina Zabierzów.  
Wniosek zostanie złożony  
w przyszłym roku.

Dużą uciążliwością dla miesz-
kańców północnej części gminy 
Zabierzów jest skrzyżowanie 
drogi powiatowej w Modlniczce 
z drogą krajową nr 79 z Krakowa 
w kierunku Krzeszowic. Jest to 
bardzo niebezpieczne miejsce 
(częste wypadki), a parametry 
techniczne uniemożliwiają bez-
pieczny skręt z drogi krajowej  
w powiatową. Jest sprawą ku-
riozalną, że taki projekt skrzy-
żowania mógł powstać i został 
zatwierdzony. Nikt również się 
nie zastanowił nad bublem  
w fazie wykonawczej. Koszt 
naprawy tego skandalicznego 
błędu będzie kosztował po-
datników ponad 600 tysięcy zł. 
Powiat uczestniczył finansowo 
w przygotowaniu nowego pro-
jektu, ale niestety Dyrekcja Dróg 
Krajowych pomimo wielu obiet-

nic, nie kwapi się z przebudową 
skrzyżowania. 

Na temat współfinansowania 
powiatowych zadań drogowych 
z budżetów gmin pojawiają się – 
na szczęście sporadycznie – ne-
gatywne opinie. Są one całkowi-
cie nieuzasadnione, ponieważ to  
w aktach prawnych wyższego 
rzędu dokonano podziału dróg 
na gminne i powiatowe, i ani 
urzędy gminne, ani starostwo 
nie mają na ten podział naj-
mniejszego wpływu. Natomiast 
użytkownicy dróg zwykle nie 
wiedzą czy jadą drogą gminną, 
czy powiatową. I zakładając – zu-
pełnie słusznie – że to wójtowie  
i burmistrzowie są gospoda-
rzami gmin – swoje pretensje  
z powodu złej jakości dróg kieru-
ją bezpośrednio do władz gmin-
nych. Jak wynika z tabeli, władze 
gminne w przeważającej mie-
rze dobrze rozumieją problemy 
swoich mieszkańców i przezna-
czają spore kwoty na remonty na 
własnym terenie, niezależnie od 
tego czy są to drogi gminne, czy 
powiatowe.

Wiesław Marek Woch

 
wiesław marek

woCH
radNy powiatu krakowskiego, 

człoNek zarządu

wmwoch@agh.edu.pl 

Skrzyżowanie drogi powiatowej z drogą krajową w Modlniczce. Samochody 
ciężarowe aby skręcić z drogi krajowej (z kierunku od Krakowa) na drogę po-
wiatową muszą przekroczyć podwójną linię ciągłą i wjechać na przeciwległy 
pas ruchu. Aby włączyć się do ruchu na bardzo ruchliwej drodze krajowej, 
kierowcy muszą czekać kilkanaście a czasami nawet kilkadziesiąt minut.

Wysokości finansowania przez gminy inwestycji na drogach 
powiatowych w ramach Inicjatyw Samorządowych  

w roku 2008:  

Lp Gmina Wkład gminy  
do   IS-ów

Ilość miesz-
kańców gminy 
(wartości przybliżo-

ne – rok 2007)

1  Liszki  1 730 000,00 zł  15.2 tys.

2  Skawina  1 573 000,00 zł  41.3 tys.

3  Michałowice  1 236 000,00 zł  7.6 tys.

4  Czernichów  1 012 000,00 zł  12.8 tys.

5  Zielonki  900 000,00 zł  14.6 tys.

6  Iwanowice  645 000,00 zł  8.2 tys.

7  Zabierzów  500 000,00 zł  21.9 tys.

8  Świątniki Górne  493 000,00 zł  8.7 tys.

9  Krzeszowice  403 000,00 zł  31.4 tys.

10  Wielka Wieś  330 000,00 zł  8.9 tys.

11 Kocmyrzów  320 000,00 zł  12.8 tys.

12  Mogilany  275 000,00 zł  10.8 tys.

13  Słomniki  225 000,00 zł  13.6 tys.

14  Sułoszowa  200 000,00 zł  5.9 tys.

15  Jerzmanowice  190 000,00 zł  10.4 tys.

16  Skała  179 000,00 zł  9.6 tys.

Nowy most w Zabierzowie jest prawie gotowy do użytkowania. Widoczny po 
prawej stronie drewniany most zastępczy, na którym obowiązywał wahadło-
wy ruch samochodów, przejdzie niebawem do lamusa.

 1 Część cytowanych w artykule kwot jest podawana w pewnym zaokrą-
gleniu i zwłaszcza te dotyczące 2008 roku mogą ulec nieznacznej korekcie 
wynikającej z faktu, że planowane koszty inwestycji często ulegają zmianie 
zarówno na poziomie przetargów jak również wykonawstwa.

INFRASTUKTURA
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Często słyszymy, że do 
włoch się wraca i wraca, 
bo za każdym razem kraj 

ten odkrywa nowe tajemnice. 
skarby architektury, uroda kra-
jobrazu, niepowtarzalny klimat, 
wspaniała kuchnia i sposób na 
życie zachęca do zatrzymania 
się, świętowania, radowania 
się smakami, dobrym towarzy-
stwem, winem, chwilą… 

Nie powinno więc dziwić,  
że zmęczeni szarymi, jesienny-
mi dniami i długimi zimowymi 
miesiącami, chętnie uciekamy  
do Włoch, aby znowu poczuć pa-
sję życia,  radość z małych rzeczy, 
urodę każdej chwili.

Nie tylko to leżało u podstaw 
nawiązania współpracy z włoską 
prowincją Bergamo, którą for-
malnie rozpoczęto pięć lat temu.     

Deklaracja współpracy pomiędzy 
powiatem krakowskim a prowin-
cją Bergamo została podpisana 
24 maja 2003 roku.  oba powiaty 
zadeklarowały wolę stworzenia 
podstaw obustronnej i trwa-
łej współpracy we wszystkich 
dziedzinach, a w szczególności:  
- turystyce, handlu i rzemiośle, 

- rolnictwie, przemyśle i budow-
nictwie, 
- technologii odnawialnych źró-
deł energii i technologii ochrony 
środowiska,
- edukacji, sporcie i kulturze.

Na początku współpra-

ca była czysto formalna, lecz  
w ostatnich latach nastąpiła  
jej intensyfikacja, co zaowo-
cowało coraz częstszymi kon-
taktami. Do najważniejszych  
z nich należy zaliczyć coroczny 
udział przedstawicieli powiatu 
krakowskiego w targach handlo-
wych w Bergamo, które są naj-
większą imprezą tego typu we 
Włoszech. Najbliższe, jubileuszo-
we 30. targi odbędą się w dniach 
25.10 – 2.11 br. Na zaproszenie 
władz prowincji Bergamo, de-
legacja powiatu krakowskiego  
po raz kolejny 
przedstawiać 
będzie ofertę 
t u r ys t yc z n ą 
naszego re-
gionu: spe-
cjalnie przy-
g o t o w a n e 
na tę okazję 
foldery, informatory, 
mapki, ulotki, albumy,  
a także zaprezentuje największe 
atrakcje Krakowa i Małopolski, 
dzięki materiałom udostępnio-
nym przez Urząd Miasta Krako-
wa i Urząd Marszałkowski.

– Zapraszając gości z zagra-
nicy chcemy pokazać mieszkań-
com Bergamo naszych partne-
rów, ich produkty regionalne, 
dziedzictwo  kulturowe, walo-
ry krajoznawcze i turystyczne.  
Z doświadczenia wiem,  że  na-
sze spotkania na targach z roku  

na rok cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem, zarówno 
zwiedzających jaki i zaprasza-
nych – powiedział Valerio Bet-

toni, prezydent prowincji 
Bergamo, otwierając im-
prezę w ubiegłym roku. To z 

jego inicjatywy  
na targi za-
praszani są 
p r z e d s t a w i -
ciele wszyst-
kich miast 
i regionów,  
które współ-

pracują z prowincją. Goście 
mają zapewnioną bezpłatną 
powierzchnię wystawienniczą 
oraz pokryte koszty pobytu.  
W tym roku, obok powiatu kra-
kowskiego, udział  zapowiedziały 
delegacje z Czech, Chin, Francji, 
Niemiec, Rosji, Rumunii, Norwe-
gii i Stanów Zjednoczonych. Sza-
cuje się, że imprezę  odwiedza  
blisko 300 tys. osób.  

Ważnym wydarzeniem 2007 
roku był udział delegacji powia-
tu, na czele ze starostą Józefem 
Krzyworzeką i wiceprzewod-
niczącym Rady Powiatu Tade-
uszem Nabagło w uroczystości 
odsłonięcia portalu poświęco-
nego papieżom Janowi XXIII  
i Janowi Pawłowi II w kościele  
w Sotto il Monte w prowin-

cji Bergamo. Zorganizowana  
w maju 2008 roku w Berga-
mo międzynarodowa kon-
ferencja „Kontrola i zarzą-
dzanie przedsiębiorstwami 
użyteczności publicznej  
w europie”, w której również 
wzięli udział przedstawiciele 
naszego powiatu, zajęła się nie-

zmiernie ważnymi zagadnienia-
mi, które są  bolączką starych  
i nowych państw Unii europej-
skiej. 

Rozwija się wymiana arty-
styczna; wyrazem tego był udział 
artystów z prowincji Bergamo  
w warsztatach artystycznych 
zorganizowanych przez Biuro 

Promocji i Współpracy na Aka-
demii Sztuk Pięknych w Kra-
kowie dla artystów z powiatu 
monachijskiego i krakowskiego. 
Jeszcze w tym roku planowa-
na jest wystawa grafiki i rzeźby 
artystów krakowskich w Berga-
mo, a na początku 2009 roku 
współpracować będziemy przy 
organizacji prezentacji prowincji 
Bergamo w Krakowie.

WSPÓŁPRACA
Obrazy i zapachy prowincji Bergamo

ZACIeŚNIANIe WSPÓŁPRACY

Prowincja Bergamo znajduje się w centrum Lombardii, naj-
bardziej dynamicznego i najbogatszego regionu 
Włoch, a zarazem jednego z najbardziej rozwinię-
tych obszarów gospodarczych Unii europejskiej. 
od południa prowincja graniczy z rozległą niziną,  
a na północy z łańcuchem alpejskim. Bergamo, 
położone w połowie drogi między Mediolanem  
a Brescią, jest ważnym węzłem komunikacyjnym, 
którego główną oś stanowi autostrada A4 Mediolan 

– Wenecja. Krajowe i zagraniczne połączenia lotnicze zapewnia no-
woczesne lotnisko orio al Serio,  które cztery razy w tygodniu ma 
bezpośrednie połączenie z krakowskim lotniskiem w Balicach.

biuro PromoCJi 
i wsPÓŁPraCy

Al. J. Słowackiego 20, 30-037 Kraków

dyrektor - małgorzata zięć
tel. 634-42-66 wew. 313, 314

e-mail: promocja@powiat.krakow.pl



w gościnnych słomnikach 
w niedzielę, 25 sierpnia br. 
odbyły się dziesiąte, jubi-
leuszowe dożynki Powiatu 
Krakowskiego. na boisku lKs 
słomniczanka tłumnie zgro-
madzili się rolnicy, miesz-
kańcy powiatu krakowskiego  
i zaproszeni goście, by wspól-
nie z władzami samorządo-
wymi powiatu i gmin podzię-
kować za tegoroczne plony. 

Uroczystości rozpoczęła po-
lowa msza św. pod przewod-
nictwem proboszcza Słomnik 
ks. Stanisława Włosowicza, 
w trakcie której poświęcono 
dożynkowe wieńce przywie-
zione z wielu podkrakowskich 
gmin, m.in. Zabierzowa, Zielo-
nek, Krzeszowic, Michałowic, 
Sułoszowej, Igołomi-Waw-
rzeńczyc, Świątnik Górnych, 
Kocmyrzowa-Luborzycy, Wiel-
kiej Wsi i Skały. Gminę Słom-
niki reprezentowały sołectwa: 
Wężerów, Niedźwiedź, Szcze-
panowice, Smroków, Miłocice, 
Kacice, Prandocin Wysiółek, 
Brończyce, Kępa, Waganowi-
ce. Następnie rozpoczęto ob-
rzęd dożynkowy. Starostami 
uroczystości byli Jolanta Wa-

dowska, sołtys orłowa, oraz 
Paweł Mucha, rolnik z Miłocic, 
a gospodarzami – Józef Krzy-
worzeka, starosta krakowski  
i Paweł Knafel, burmistrz mia-
sta i gminy Słomniki. 

Witając przybyłych na uro-
czystości rolników i gości 
starosta Józef Krzyworzeka 
mówił: - Zaczęliśmy jak dobry 
obyczaj i wiara większości Pola-
ków nakazuje, od tej przemiany 
chleba najważniejszej jaka ma 
miejsce w Eucharystii. Teraz 
rozpoczynamy obrzęd radosny. 
Podsumowanie trudu i pracy, 
obawy i strachu o plony, nadziei 
że będą obfite i wystarczające 
by nikt nie zaznał głodu. Ci nasi 
żeńcy, te nasze pola wymaga-
jące jeszcze wczoraj nadludz-
kiego często wysiłku i nadzwy-
czajnych starań przemienią  się 
na naszych oczach w zabawę, 
pieśń i taniec. We wszystkie 
kolory świata zaklęte w przy-
strojeniu wieńców, strojach  
korowodów. I trwać będzie ta 
symboliczna przemiana aż po 
dzielenie chleba, pierwsze sym-
boliczne skosztowanie owoców 
ziemi naszej, celu naszego ży-
cia, warunku niezbędnego na-

X JUBILEUSZOWE DOŻYNKI  
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szej ludzkiej egzystencji. Niech 
wszystkie wypowiedziane tu 
dobre życzenia, pomyślane in-
tencje „staną się ciałem”, jak ten 
chleb dożynkowy, który jeszcze 
niedawno był ziarnem rzuco-
nym  w urodzajną glebę nasze-
go powiatu.

Starostowie dożynek  
w towarzystwie gospodarzy, 
uroczyście pokroili dożynko-
wy chleb, którym częstowali 
zebranych. Przedstawicieli 
samorządów powiatu i gminy 
obdarowano dożynkowymi 
wieńcami. Grupa wieńcowa 
ze Szczepanowic podarowała 
swój  staroście krakowskiemu 
Józefowi Krzyworzece, gospo-
dynie z Niedźwiedzia  Krzysz-
tofowi Karczewskiemu, prze-
wodniczącemu Rady Powiatu, 
grupa z Miłocic  burmistrzowi 
Słomnik Pawłowi Knaflowi,  
a panie ze Smrokowa  Piotrowi 
Wasikowi, przewodniczącemu 
Rady Miasta i Gminy Słomniki. 

Tradycją dożynek powia-
towych stało się wyróżnianie 
najlepszych rolników, którzy 
z rąk wicestarosty Andrzeja 
Furmanika odebrali pamiąt-
kowe dyplomy. Następnie 

nagrodzono zwycięzców 
trzech konkursów związa-
nych z dożynkami. W konkur-
sie na najładniejszy wieniec 
dożynek zwyciężył wieniec  
z Prus (gmina Kocmyrzów-Lu-
borzyca), drugie miejsce zajął 
Kozierów (gmina Michałowi-
ce), trzecie Miłocice (gmina 
Słomniki) i Nowa Wieś (gmina 
Skała). Najsmaczniejsze tra-
dycyjne potrawy  to prażuchy  
z Maszkowa (gmina Iwano-
wice), zupa kminkowa z Prus 
(gmina Kocmyrzów-Luborzy-
ca) i kociołek z Niedźwiedzia 
(gmina Słomniki). Docenio-
no również trud wystawców  
z gmin, nagradzając najciekaw-
sze stoisko promocyjne, które  
w tym roku przygotowała 
gmina Iwanowice. 

Po zakończeniu obrzędu do-
żynkowego na scenie rozpoczęły 
się występy artystyczne. Zgro-
madzeni tłumnie mieszkańcy 
Słomnik i powiatu krakowskie-
go zobaczyli m.in. krakowiak  
w wykonaniu młodzieży z Miło-
cic, występ chóru szkolnego „Pri-
mavera”, kabaretu DNo. Udane 
jubileuszowe  dożynki zakończy-
ła zabawa taneczna z zespołem 
Magic.

X JUBILEUSZOWE DOŻYNKI  
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Jednym z obszarów zaintere-
sowań powiatu jest turystyka. 
znalazło to odzwierciedlenie 
w przyjętej strategii powiatu, 
gdzie jednym z elementów jest 
rozwój infrastruktury turystycz-
nej.

W turystyce nadal tkwi nie-
wykorzystany potencjał 

gospodarczy i promocyjny. Za-
równo atrakcje turystyczne znaj-
dujące się w miejscowościach 
leżących na terenie powiatu jak i 
bliskość Krakowa, dają możliwo-
ści zarabiania na obsłudze ruchu 
turystycznego. W powszech-
nej świadomości polega to na 
udzielaniu noclegów i sprzedaży 
biletów wstępu do atrakcji tu-
rystycznych, ale to tylko jeden 
z elementów. Dobrze wiedzą o 
tym mieszkańcy Jerzmanowic za-
rabiający na produkcji i sprzeda-
ży pamiątek. Galanteria drzewna 
stanowi bowiem jeden z bardziej 
rozpoznawalnych symboli tej 
miejscowości. Ukierunkowanie 
jednak na jeden tylko aspekt ob-
sługi ruchu turystycznego może 
okazać się błędem, ponieważ ry-
nek ten podlega częstym zmia-
nom. I tak wraz z upadkiem „tu-
rystyki handlowej”, załamał się 
rynek pamiątek z drewna i wiele 
firm z Jerzmanowic popadło  
w kłopoty. Dlatego warto zadbać 
o stałą promocję i przyciąganie 
turystów, oferując im różnorod-
ne możliwości spędzania wolne-
go czasu.

W ramach subwencji oświa-
towej powiat prowadzi Szkolne 
Schroniska Młodzieżowe. Jedno 
z nich znajduje się na terenie 
gminy Jerzmanowice-Przeginia 
w miejscowości Łazy. Funkcjo-
nuje już 24 lata i zyskało uznanie 
wśród turystów. Wielokrotnie 
nagradzane, np. w ubiegłym 

roku zdobyło najwyższe, złote 
wyróżnienie w ogólnopolskim 
Konkursie Schronisk Młodzie-
żowych organizowanych pod 
patronatem Ministerstwa edu-
kacji. Ulokowane w budynku 
byłego dworku, otoczone sta-
rym parkiem, oferuje 60 miejsc 
noclegowych w standardzie tu-
rystycznym. Mimo że nie jest on 
najwyższy, odwiedzający chwalą 

sobie warunki, atmosferę i pięk-
ne otoczenie. odwiedzają je nie 
tylko turyści z Polski, ale również 
z innych krajów. I to czasami tak 
egzotycznych jak Senegal, Peru, 
Nowa Zelandia czy Kolumbia.

Instytucja Schronisk Mło-
dzieżowych jest popularna  
w europie. Na świecie funkcjo-
nuje 4500 schronisk w 76 kra-
jach, stanowiąc najtańszą bazę 
noclegową. W samych Niem-
czech jest ich 600, co świadczy 
o tym, że nasi sąsiedzi doceniają 
rolę schronisk dla rozwoju ruchu 
turystycznego, promocji i zago-
spodarowania mniej zamożnych 
turystów. Goście odwiedzający  
Schronisko nie tylko zostawiają 
gotówkę, płacąc za noclegi, ale 
korzystają z wyżywienia, robią 
zakupy w sklepach, zwiedzają 
atrakcje turystyczne czy też ku-
pują pamiątki, przyczyniając się 
do poprawy sytuacji finansowej 
mieszkańców naszego powiatu. 
Dlatego warto zadbać, aby  tu-
rystów było jak najwięcej. obec-
nie do schroniska przyjeżdża już 

drugie pokolenie. osoby, które 
przed laty były w Łazach z wy-
cieczkami szkolnymi, teraz przy-
wożą swoje rodziny. 

A jest co zwiedzać: malow-
nicze dolinki podkrakowskie, 
liczne ostańce, jaskinie, buczyna 
karpacka i perła jury – ojcowski 
Park Narodowy.

Skarbem turystycznym Jerz-
manowic jest Jaskinia Nietope-
rzowa. Dzięki pracy właściciela, 
pana Zygmunta Ferdka, stała się 

ona atrakcją turystyczną o uzna-
nej renomie. Kręcono w niej np. 
fragmenty filmu „ogniem i mie-
czem”. Liczne ostańce  stanowią 

nie tylko przedmiot doznań es-
tetycznych, lecz również są ide-
alnym miejscem do trenowania 
wspinaczki skałkowej.

Teren dolinek podkrakow-
skich również zasługuje na 
lepszą promocję. Wiele osób 
mieszkających w Krakowie jest 
zaskoczonych, że przepiękne te-
reny są tak blisko miasta. Rozwój 
turystyki weekendowej może 

być również ważnym bodźcem 
aktywizacji gospodarczej.

Wydaje się, że przy lepszej ko-
ordynacji działań promocyjnych 
poszczególnych gmin leżących 
na terenie dolinek, istnieje szan-
sa wypromowania tego rejonu 
jako atrakcji porównywalnej z oj-
cowskim Parkiem Narodowym. 
Wzorem do naśladowania mogą 
być działania podejmowane 
przez Związek Gmin Jurajskich. 
Wytrwałe promowanie śląskiej 
części Jury doprowadziło do 
tego, że z prawie nieistniejącej w 
powszechnej świadomości, sta-
je się prężnym ośrodkiem tury-
stycznym, coraz bardziej znanym 
w kraju i za granicą, czasami bar-
dziej rozpoznawalnym niż część 
Jury należąca do Małopolski.

Należy również zwrócić 
uwagę na inny aspekt rozwoju 
turystyki, jakim jest turystyka 
szkolna. oprócz korzyści wynika-
jących z obsługi uczniów, należy 
docenić dalekosiężne korzyści 

z promocji i wychowywania so-
bie przyszłego klienta. Turysty-
ka szkolna ma także olbrzymie 
znaczenie w pracy dydaktycz-
no-wychowawczej. Dobrze zor-
ganizowana wycieczka potrafi 
więcej nauczyć niż dzień nauki 
w szkole, do tego dochodzi roz-
wijanie zainteresowań, budzenie 
ciekawości świata, nabierania 
umiejętności radzenia sobie  

 
tadeusz

nabaGŁo
wiceprzewodNiczący rady powiatu 

tnabaglo@powiat.krakow.pl 

szKolne sCHronisKo mŁodzieżowe 
w ŁazaCH

32-048 Jerzmanowice

dyrektor -  Karol Papisz 

tel/faks 012 3895208 
kom. 608 643 023

www.schroniskolazy.pl 
schronisko@ceti.pl

JeST TAKIe SCHRoNISKo…

TURYSTYKA
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w nowych sytuacjach i aktyw-
nego spędzania czasu wolnego. 
Dlatego też w swojej pracy na sta-
nowisku dyrektora starałem się 
wspierać inicjatywy służące roz-
wijaniu turystyki dzieci i młodzie-
ży. W gimnazjum w Jerzmanowi-
cach, a obecnie w Zespole Szkół, 
którym kieruję, działają dwa koła 
turystyczno-krajoznawcze. Dzię-
ki zaangażowaniu nauczycieli,  
w każdym miesiącu uczniowie 
mają możliwość wyjazdu na 
weekend pod opieką w atrakcyj-
ne okolice Małopolski.

Koła działające w naszej szkole 
ściśle współpracują ze schroni-
skiem w Łazach. Między innymi 

współorganizujemy dwie duże 
imprezy dla dzieci i młodzieży 
z innych szkół. W lutym jest to 
Rajd o Puchar Starosty, a w grud-
niu Zimowy Rajd Jaskiniowy o 
Puchar Wójta Gminy. W każdej 
bierze udział po ok. 100 uczniów 
od nauczania zintegrowanego 
do klas maturalnych z powiatów 
krakowskiego, miechowskiego, 
wielickiego, bocheńskiego i Kra-
kowa. Program rajdu obejmuje 
zwiedzanie okolicy, test krajo-
znawczy, a także udział w konku-

rencjach na trasie rajdu. Młodzież 
ma szansę spędzić weekend bez 
komputerów i telewizji, ucząc się  
i rozwijając swe zainteresowania.

Mam nadzieję, że ten krótki 
artykuł zachęci do wymiany do-
świadczeń na łamach Biuletynu 
Powiatowego oraz zainicjuje 
dyskusję nad rozwojem turystyki  
w naszym powiecie.

Tadeusz Nabagło

SAMORZAD,

Któż nie widział w telewizji 
sejmowych obrad, czy słynnych 
schodów i holu w budynku 
przy ul. Wiejskiej w Warszawie? 
Do rzadkości należy, by ser-
wisy informacyjne nie nadały 
relacji z sali obrad, czy z kulu-
arów Sejmu RP. Znacznie mniej 
jest takich, którzy obserwowali 
obrady parlamentu na żywo. 

Z inicjatywy byłego staro-
sty krakowskiego, obecnie po-
sła Jacka Krupy, w Warszawie  
przebywała delegacja z nasze-
go powiatu. W tej niezwykle 
interesującej wycieczce wzięli 
udział przedstawiciele Rady 
Powiatu, przedsiębiorcy oraz 
samorządowcy z gmin. Pan po-
seł doskonale wcielił się w rolę 
przewodnika, oprowadzając 
nas po kuluarach i ze szczegó-
łami opowiadał o codziennej 
pracy posła. Z sejmowej galerii 
obserwowaliśmy obrady, któ-
re w tym dniu nie wzbudzały 
emocji, a szkoda. W trakcie ob-

rad zwiedzający zobowiązani 
są zachować ciszę i powagę, 
a w szczególności wstrzymać 
się od wyrażania poparcia lub 
dezaprobaty w stosunku do to-
czących się obrad przez oklaski 
lub w jakikolwiek inny sposób. 

W sali Wszechnicy Sejmowej, 
po zapoznaniu się z wydawnic-
twami sejmowymi, wysłucha-
liśmy interesującego wykładu 
na temat pracy służb odpowie-
dzialnych za sprawne funkcjo-
nowanie tej instytucji. Gmach 
przy ulicy Wiejskiej tętni życiem 
całą dobę. Z dala od błysku ju-
piterów i szumu telewizyjnych 
kamer trwają obrady komisji  
i podkomisji, pełną parą pra-
cuje sejmowe wydawnictwo,  
by wszystkie wystąpienia, py-
tania i interpelacje, uchwały  
i ustawy były wydrukowane już 

na następny dzień i znalazły się 
w poselskich skrytkach. Spra-
wozdania stenograficzne obrad 
nie tylko dokładnie dokumentu-
ją wszystkie wypowiedzi, ale też 
reakcję sali, np. oklaski, gwizdy, 
tupanie czy pojedyncze okrzyki. 
Sejm ma także własne czasopi-
sma, na bieżąco prowadzona jest 
strona internetowa i biuro pra-
sowe. Prawie całą dobę pracują 
też stołówki i służby odpowie-
dzialne za prawidłowy przebieg 
procesu legislacyjnego. Ich rolą 
jest wykonywanie zadań orga-
nizacyjno-technicznych i dorad-

czych związanych z działalnością 
Sejmu i jego organów, stwarza-
nie posłom warunków do wyko-
nywania mandatu, a także udo-
stępnianie informacji publicznej. 

W elektronicznym systemie 
informacyjnym prześledzić 
można cały proces legislacyj-
ny, zapoznać się m.in. z bie-
żącymi pracami Sejmu i jego 
komisji, przejrzeć stenogramy 
z poszczególnych posiedzeń 
plenarnych lub biuletyny z po-
siedzeń komisji, poznać skład 
osobowy Sejmu i jego organów, 
znaleźć informacje o aktywno-
ści posłów, a także uzyskać do-
stęp do bazy aktów prawnych. 

Zorganizowanie wyciecz-

ki nie jest łatwe, wymaga to 
długotrwałych i precyzyjnych 
uzgodnień z Wszechnicą Sej-
mową oraz cierpliwego oczeki-
wania na wyznaczenie terminu, 
zwykle około trzy miesiące.  
Dla zarezerwowania terminu 
zwiedzania należy podać na-

zwę instytucji zgłaszającej gru-
pę, dzień i godzinę zwiedzania, 
ilość osób w grupie oraz osobę 
odpowiedzialną za organizację. 
Uczestnicy wcześniej muszą 
podać swoje szczegółowe dane 
i przejść takąż kontrolę prowa-
dzoną przez straż marszałkow-
ską przy wejściu do budynku. 

Po obiedzie w restauracji sej-
mowej zwiedziliśmy z przewod-
nikiem warszawską Starówkę. 

– To już druga wycieczka 
do Sejmu, którą zorganizowa-
łem dla mieszkańców powia-
tu krakowskiego. Wcześniej 
przebywała tu młodzież. Takie 
swoiste lekcje wychowania 
obywatelskiego planuję tak-
że dla nauczycieli, strażaków 
czy rolników z naszego powia-
tu – mówi poseł Jacek Krupa.

Józef Olchawa

Zaprosił nas Jacek Krupa, były starosta krakowski, obecnie poseł

DeLeGACJA Z PoWIATU KRAKoWSKIeGo W SeJMIe

 
Józef

olCHawa
przewodNiczący komisji promocji, 

kultury, turystyki i sportuu 
jolchawa@powiat.krakow.pl 
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Mówiąc o działalności 
samorządu, wszystko 
jedno jakiego szczebla, 

nie sposób pominąć działalno-
ści dotyczącej sfery edukacyjnej, 
zawsze ważnej, choć nie przez 
wszystkie samorządy trakto-
wane z należytą uwagą. Powiat 
krakowski, od początku swe-
go istnienia do tych ostatnich  
z pewnością się nie zalicza – wiel-
ka dbałość i nieustanne starania 
o poprawę bazy placówek, za-
angażowanie i troska rad kolej-
nych kadencji – oto obraz jaki się 
wyłania  przy spojrzeniu wstecz. 
Nie inaczej ma się sprawa w bie-
żącej kadencji samorządu, wiele 
już zostało zrobione, lecz wy-

znaczane są kolejne cele, które 
zmierzają do ciągłego podno-
szenia zarówno warunków nauki 
i pracy oraz jakości nauczania  
w powiatowych placówkach 
edukacyjnych.

Powiat jest organem prowa-
dzącym dla ośmiu szkół i zespo-
łów szkół, organem dotującym 
dla trzech placówek oświato-
wych oraz dziesięciu szkół nie-
publicznych o uprawnieniach 
szkoły publicznej. 

Placówki oświatowe prowa-
dzone przez powiat: 

- Zespół Szkół i Placówek 
oświatowych w Skale, 

- Liceum ogólnokształcące  
w Krzeszowicach, 

- Zespół Szkół ogólnokształ-
cących w Skawinie, 

- Zespół Szkół Techniczno-
ekonomicznych w Skawinie, 

- Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Krzeszowicach, 

- Zespół Szkół Rolnicze Cen-
trum Kształcenia Ustawicznego 
w Czernichowie, 

- Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Giebułtowie, 

- Specjalny ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Skawinie.

Dla pełnego obrazu działań 
osób w obszarze edukacji do-
dać należy duże zaangażowanie  
dyrektorów i nauczycieli. To oni 
na co dzień tworzą rzeczywi-
stość szkolną i dzięki nim nasze 
szkoły stoją na wysokim pozio-

mie i cieszą się dobrą opinią. 
obserwowany przy rekrutacji 
odpływ młodzieży najzdolniej-
szej do szkół krakowskich nie do 
końca  ma swoje uzasadnienie, 
gdyż szkoły z terenu powiatu 
wcale nie odstają poziomem 
ani bazą od większości liceów 
krakowskich, a z wieloma mogą  
z powodzeniem konkurować. 

W takich realiach, działa Ko-
misja edukacji Publicznej trzeciej 
kadencji Rady Powiatu, której 
mam zaszczyt przewodniczyć. 
W skład komisji wchodzą: Paweł 
Kolasa – wiceprzewodniczący, 
Janina Grela, Janusz Fajto i Józef 
olchawa.

Jak wspomniałem, w po-
przednich kadencjach wiele zro-
biono w zakresie poprawy bazy 
naszych szkół. Priorytetem w tej 
kadencji pozostał remont szkoły 
w Czernichowie, które to zada-
nie, ze względu na ogrom prac  
i potrzebnych funduszy, było  
odsuwane w czasie. W tym roku 
w budżecie znalazła się stosow-
na kwota na rozpoczęcie tego 
zadania, o co wnioskowała też 
komisja i remont rozpoczął się na 
przełomie maja i czerwca. Koszt 
oszacowany na blisko cztery mi-
liony złotych, obejmuje remont  
głównego budynku czyli szkoły. 
Konieczny jest także remont sali 
gimnastycznej i internatu oraz 
zagospodarowanie sporego te-
renu wokół. Przy szkole funkcjo-
nuje też, z uwagi na jej charakter, 
gospodarstwo pomocnicze. 

Dwa inne ważne zadania, 
które zostały zapoczątkowane 
w tym roku, to zabezpieczenie  
środków w budżecie powiatu 
na przygotowanie dokumentacji 
projektowej planowanej sali gim-
nastycznej przy Liceum ogólno-
kształcącym w Krzeszowicach,   
a także duże przedsięwzięcie – 
budowa sali gimnastycznej przy 
Zespole  Szkół ogólnokształ-
cących i Szkole Podstawowej 
nr 2 w Skawinie, które będzie  
finansowane z trzech źródeł:  
z budżetu powiatu, budżetu 
gminy Skawina i środków unij-

nych. Przez lata te dwie duże 
placówki oświatowe borykały się 
z problemem braku własnego 
zaplecza sportowego i korzysta-
ły z gminnej hali widowiskowo-
sportowej. Po zabezpieczeniu 
potrójnego źródła finansowania 
ruszy budowa sali, która będzie 
służyć  szkole prowadzonej przez 
powiat (liceum) i placówce gmin-
nej (szkoła podstawowa). Należy 
podkreślić korzyść finansową, 
jaka z tego faktu wynika, przy 
zaangażowaniu stosunkowo nie-
wielkich środków samorządów,  
powstanie nowoczesny obiekt  
sportowy z zapleczem. 

Dla całości obrazu naszej 
oświaty dodać należy jeszcze,  
że w ramach struktur edukacji 
powiatowej funkcjonują też: 

– Szkolne Schronisko Mło-
dzieżowe w Łazach.

– Specjalistyczna Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna 
Powiatu Krakowskiego.

– Powiatowy ośrodek Dosko-
nalenia Nauczycieli.

Te placówki, z których każ-
da ma inną specyfikę, wpisują 
się w całościowy obraz oświaty.  
Na słowa szczególnego uzna-
nia zasługują poradnie psycho-
logiczno-pedagogiczne, które  

z bardzo dużym zaangażowa-
niem realizują zadania wspiera-
nia ucznia i środowiska szkolne-
go. 

Tak w  dużym skrócie przed-
stawia się zakres działań dotyczą-
cych oświaty. Komisja edukacji 
Publicznej, na swych posiedze-
niach (także wyjazdowych), dys-
kutuje o tych sprawach, in-
spirując wiele pozytywnych 
działań i przyczynia się do tego,  
by w środowisku oświatowym 
w naszym powiecie działo się 
wciąż coś dobrego i interesu-
jącego. Rok szkolny 2008/2009  
zapewne przyniesie wiele no-

wych pomysłów i dążeń w szko-
łach i placówkach oświatowych. 

Z okazji Dnia edukacji Narodo-
wej, popularnie zwanym Dniem 
Nauczyciela, życzę wszystkim 
Państwu Dyrektorom i Nauczy-
cielom realizacji zakładanych ce-
lów, wiele satysfakcji na trudnej 
drodze realizowania powołania 
i misji zawodu nauczyciela oraz 
samych sukcesów, które przeło-
żą się na wdzięczność ze strony 
wychowanków oraz stosowne, 
godziwe wynagrodzenie za trud 
i poświęcenie.

  Piotr Ćwik

STAWIAMY NA oŚWIATĘ!

 
Piotr
Ćwik

przewodNiczący komisji edukacji publiczNej

pcwik@powiat.krakow.pl 

Specjalny ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach

Zespół Szkół i Placówek oświatowych w Skale
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Ulica Skwerowa w Kra-
kowie – cicha, spokoj-
na, położona niedaleko 

bulwarów Wisły. To tutaj znaj-
duje się siedziba Powiatowe-
go ośrodka Doskonalenia Na-
uczycieli, placówki powołanej  
do życia uchwałą Rady Powiatu 
Krakowskiego z 27 czerwca 2001 
roku. organem prowadzącym 
PoDN jest Starostwo Powiatowe  
w Krakowie, nadzór pedago-
giczny pełni małopolski kurator 
oświaty. Dyrektorem placówki 

jest mgr Zbigniew Podolski.
Głównym celem ośrodka jest 

doradztwo metodyczne oraz do-
skonalenie zawodowe nauczy-
cieli z placówek oświatowych  
na terenie całego powiatu 
krakowskiego. Aktualnie do-
radztwem objęte są szkoły  
w gminach: Michałowice, Skała, 
Zabierzów, Czernichów, Igoło-
mia-Wawrzeńczyce, Mogilany, 
Skawina, Zielonki i Krzeszowice.

PoDN to placówka, która po-
wstała z myślą o nauczycielach, 
wychowawcach i rodzicach. Ich 
celem jest dobro dzieci i mło-
dzieży; pogłębianie wiedzy, 
wyzwalanie samodzielnego my-
ślenia i kreatywności, rozwija-
nie niezbędnych umiejętności, 
potrzebnych każdemu młode-
mu człowiekowi wchodzącemu  
w dorosłe życie. Aby to osią-

gnąć, nauczyciel i wychowawca 
musi na bieżąco zapoznawać się  
ze zmianami zachodzącymi  
w prawie oświatowym, poszu-
kiwać nowych rozwiązań meto-
dycznych, poszerzać i doskonalić 
swój warsztat pracy. I tu właśnie 
wszystkim nauczycielom z po-
mocą przychodzi PoDN. ośro-
dek prowadzi szeroki zakres dzia-
łań, które wspierają nauczycieli  
i wychowawców w ich codzien-
nej pracy, pomagają zmagać 
się z trudnościami wynikający-

mi m.in. z konieczności zmian  
w systemie edukacji. Tworzy go 
zespół doradców metodycz-
nych wrażliwych na potrzeby 
polskiej oświaty, dysponujących  
dużym potencjałem kompetencji 
i umiejętności, pragnących dzie-
lić się swoją wiedzą z innymi.

Oferta PODN

Do zadań PoDN należy inspi-
rowanie, organizowanie i pro-
wadzenie doskonalenia zawo-
dowego nauczycieli oraz kadry 
kierowniczej szkół i placówek 
oświatowych a także  prowa-
dzenie kursów kwalifikacyjnych. 
opracowane przez ośrodek pro-
gramy kursów kwalifikacyjnych 
są akceptowane przez małopol-
skiego kuratora. oferta szkoleń 
proponowanych przez PoDN jest 
bardzo bogata. W roku szkolnym 
2007/2008 odbyło się 46 spo-

tkań metodycznych (szkolenia, 
warsztaty, wykłady), w których 
uczestniczyło 519 nauczycieli. 
Doradcy przeprowadzili także 
35 lekcji otwartych z różnych 
przedmiotów. Metodycy PoDN 
dążą do stworzenia partnerskich 
relacji z nauczycielami i chcą, 
aby spotkania stanowiły forum 
wymiany poglądów oraz opinii. 
Poprzez wnikliwe analizy postu-
latów i oczekiwań nauczycieli, 
podejmują różnorodną tema-

tykę na szkoleniach, co sprzyja 
jakości edukacji rozumianej jako 
integralny proces wychowania  
i kształcenia.

PoDN jest również organi-
zatorem konferencji o zasięgu 
ogólnopolskim np. „Profilak-
tyczna i terapeutyczna wartość 
literatury – biblioterapia wspar-
ciem oddziaływań pedago-
gicznych szkoły”. Uczestniczyło  
w niej 178 osób, a 199 słuchaczy 
zgromadziła kolejna konferencja  
pt. „e- learing w edukacji”.

ośrodek jest jednym  
ze współtwórców i realizatorów 
przedsięwzięcia pn.: „Bezpieczny 
Powiat Krakowski – programu 
zapobiegania przestępczości 
oraz ochrony bezpieczeństwa 
obywateli i porządku publicz-
nego w powiecie krakowskim  
w latach 2008 – 2013”, w ramach 
którego zorganizowano dwie 
konferencje: „Jak ustrzec dzieci 
i młodzież przed zagrożenia-
mi – umiejętności konieczne  
do efektywnego przeciwsta-
wiania się zagrożeniom” oraz 
„Media a zagrożenia procesu wy-
chowawczego we współczesnej 
szkole”.

Wychodząc naprzeciw po-
trzebom placówek, opracowano 
i przeprowadzono kurs dla szkol-
nych koordynatorów ds. bezpie-
czeństwa. Cieszył się on dużym 
zainteresowaniem, zgromadził 
189 osób.

Konkursy dla uczniów

PoDN jest pomysłodawcą  
i organizatorem konkursów dla 

uczniów szkół podstawowych  
i gimnazjalnych powiatu. Dużym 
zainteresowaniem cieszył się 
konkurs „Ślady obcych kultur na 
terenie powiatu”. Kolejną propo-
zycją konkursową był konkurs 
ortograficzny „Mistrz ortografii 
powiatu krakowskiego”, do któ-
rego przystąpiło aż 1102 uczniów  
z 46 szkół podstawowych oraz 
710 uczniów z  27 gimnazjów. 
Laureatom wręczono nagrody 
i podziękowania podczas se-
sji Rady Powiatu. W obecnym 
roku szkolnym, poza konkursem  

ortograficznym, pojawią się 
nowe, które z pewnością zainte-
resują uczniów i nauczycieli.

Opinie o ośrodku

PoDN cieszy się bardzo do-
brą opinią nauczycieli biorących 
udział w szkoleniach. Przepro-
wadzane konferencje, szkolenia 
i warsztaty były oceniane bardzo 
wysoko. Nauczyciele podkreślali 
przydatność podejmowanych 
tematów w codziennej pracy. 
Szczególną uwagę zwracali  
na korzyści płynące z praktycz-
nych propozycji rozwiązań dy-
daktycznych. Równie wysoko 
oceniali materiały szkoleniowe 
rozdawane na spotkaniach. 

ocena jakości pracy PoDN 
dokonana przez Kuratorium 
oświaty w Krakowie w 2007 
roku,  także potwierdza tę opinię.  
Kuratorium wskazało wiele moc-
nych stron ośrodka: wysoki po-
ziom merytoryczny i dydaktyczny  
kadry, profesjonalne doskona-
lenie i dokształcanie nauczy-
cieli, analizowanie programów 
opracowanych przez PoDN  
pod kątem ich aktualizacji oraz 
oczekiwań i potrzeb uczestni-
ków, stosowanie przez kadrę 
szkoleniową różnorodnych form 
i metod pracy, badanie efektów 
realizacji programów doskona-
lenia i dokształcania w aspekcie 
ich przydatności w pracy za-
wodowej nauczycieli. opinie te  
są bardzo ważne dla dyrektora  
i doradców metodycznych 
PoDN, wskazują bowiem na to, 
iż ośrodek spełnia pokładane  
w nim oczekiwania.

Powiatowy oŚrodeK  
dosKonalenia nauCzyCieli

ul. Skwerowa 3, 30-317 Kraków,

Dyrektor -  Zbigniew Podolski

tel./faks. (012) 266-02-15
www.podn.powiat.krakow.pl

Z MYŚLą o NAUCZYCIeLACH I UCZNIACH
nasze motto:

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni  
od was nie wymagali”
        Jan Paweł II
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KULTURA

Dziewięć orkiestr dętych za-
grało podczas trzeciego Powia-
towego Przeglądu orkiestr Dę-
tych w Zielonkach. W niedzielę,  
7 września centrum miejscowo-
ści wypełniło blisko 300 muzy-
ków i tłum słuchaczy. 

Wystąpiły zarówno doświad-
czone orkiestry, wielokrotnie 
nagradzane, jak i te całkiem mło-
de: Parafialno-Gminna orkiestra 
Dęta z Zielonek, Reprezentacyj-
na orkiestra Dęta Miasta i Gminy 
Świątniki Górne, orkiestra Dęta 
oSP w Cianowicach (miasto  
i gmina Skała), Parafialna orkie-
stra Dęta z Korzkwi (gmina Zie-
lonki), orkiestra oSP z Prando-

cina (gmina Słomniki), Gminna 
orkiestra Dęta z Zabierzowa, or-
kiestra oSP „Naramianka” z Nara-
my (gmina Iwanowice), orkiestra 
Dęta „Wola” z Woli Zachariaszow-
skiej (gmina Zielonki) i orkiestra 
„Wieniawa” z Raciborowic (gmina 
Michałowice). 

 Przegląd nie ma charakteru 
konkursu, bowiem wszystkie 
występujące w nim orkiestry są 
świetne, dlatego organizatorzy: 
Starostwo Powiatowe w Krako-
wie, Centrum Kultury, Promocji 
i Rekreacji w Zielonkach oraz 
Urząd Gminy w Zielonkach zade-

cydowali o przyznaniu wszyst-
kim jednakowych dyplomów  
i nagród finansowych. Wręczyli 
je starosta krakowski Józef Krzy-
worzeka i wójt gminy Zielonki 
Bogusław Król.

Podczas koncertu zaprezen-

towano też płytę, wydaną sta-
raniem Biura Promocji i Współ-
pracy Starostwa Powiatowego  
w Krakowie, zawierającą pre-
zentacje muzyczne czterech 
orkiestr: z Raciborowic, Świąt-
nik Górnych, Zabierzowa i Zie-
lonek. otrzymali ją członkowie 
wszystkich orkiestr, jak również 
słuchacze, którzy mieli ochotę 
wziąć udział w quizie i popraw-

nie odpowiedzieć na nietrudne 
pytania. Następne płyty ukażą 
się niebawem.

Koncert rozpoczęła istniejąca 
od 1960 roku Parafialno-Gminna 
orkiestra z Zielonek, która trady-
cyjnie wystąpiła w krakowskich 
ludowych strojach. Zaprezen-
towała m.in. krakowiaka, polkę  
i marsz. Słuchacze komentowali, 
iż poziom orkiestry z roku na rok 
wyraźnie wzrasta. Nic więc dziw-
nego, że niedawno orkiestra wy-
stępowała za granicą – w Bawa-
rii, gdzie godnie reprezentowała 
powiat krakowski.

Następna na scenie pojawiła 
się orkiestra Dęta Miasta i Gmi-
ny Świątniki Górne pod batutą 
Roberta Kozłowskiego. orkiestra 
jest jedną najstarszych – powsta-
ła w 1930 r. – i najbardziej uty-
tułowanych – m.in. w tym roku 
zajęła pierwsze I miejsce w ka-
tegorii orkiestr dużych podczas 
prestiżowego X Małopolskiego 
Konkursu orkiestr Dętych w Wię-
cławicach

 orkiestrę z Cianowic po-
prowadził Piotr Święchowicz,  
od niedawna kierujący zespo-
łem. Reprezentanci sąsiedniej 
gminy Skała zagrali: „Holiday in 
Rio”, „Blue Night” oraz „Quando 
Quando”. 

Zespół z Korzkwi tym razem 
zaprezentował muzykę filmową 
m.in.: tytułowy utwór z filmu „Ti-
tanic” oraz „Walc Barbary” z filmu 
„Noce i dnie”. Warto zaznaczyć,  
że korzenie reaktywowanej nie-
dawno orkiestry sięgają 1914 
roku, a jej założycielem był 
edward Maj, krakowski kompo-
zytor i dyrygent orkiestr dętych 
oraz symfonicznych. Koncertu 
tej orkiestry i pozostałych wy-
słuchał gość honorowy imprezy 
– córka kompozytora Krystyna 
Maj-Lepszy. – Zwiększyliśmy 
skład orkiestry do 28 osób, stale 
poszerzamy repertuar, rozwija-
my się. Prowadzimy ciągły nabór, 
poszukujemy muzyków instru-
mentów basowych. I pierwszy 
raz uczestniczyliśmy w konkur-
sie w Więcławicach, bez nagro-
dy, ale oceniam, że z sukcesem.  
Za kilka lat może zaczniemy wy-
grywać – podsumował ostatni 
rok prowadzący orkiestrę Michał 
Kwiatkowski.

 orkiestra z Prandocina ma 
najstarszy rodowód ze wszyst-
kich zespołów biorących udział 
w koncercie – powstała w 1866 
r., jeśli natomiast chodzi o wiek 
muzyków, jest wprost przeciw-
nie – średnia wieku nie przekra-
cza 22 lat. Zespół pod batutą 
Mirosława Dudy zagrał: marsz 
senator, „Auf zum Tanz” oraz „La 
golondrina”.

 Reprezentująca Zabierzów 
orkiestra jest jednym z naj-
młodszych zespołów – powstała  
w 1999 r., a jej założycielem i ka-
pelmistrzem jest Józef Bylica. W 
Zielonkach zagrała, m.in. „Gol-
den trumpets” i „Don’t cry for me 
Argentyna”.

Następną usłyszeliśmy „Nara-
miankę” z Naramy. orkiestra ist-
nieje od 85 lat, w tym roku pod-
czas X Małopolskiego Konkursu 
orkiestr Dętych w Więcławicach 

zajęła I miejsce w kategorii or-
kiestr małych. Pod batutą Jerze-
go Piekary zespół wykonał, m.in.: 
„Most na rzece Kwai” i „Z gór bije 
dzwon”.

Wystąpiła także, pod batutą 
Lecha Wnuka, świetnie znana 
orkiestra „Wola” z Woli Zacha-
riaszowskiej. Wielokrotnie na-
gradzana, jedna z najlepszych 
orkiestr strażackich w Małopol-
sce, w tym roku swój zestaw 
nagród powiększyła o III miejsce 
zdobyte podczas X Małopolskie-
go Konkursu w Więcławicach  
w kategorii orkiestr średnich.  

– W składzie orkiestry przybywa 
młodzieży – podsumował ostatni 
rok Lech Wnuk.

Jako ostatnia, w całkiem 
nowym repertuarze, wystąpi-
ła orkiestra „Wieniawa”, repre-
zentująca gminę Michałowice.  
– Zagramy repertuar o dużym 
stopniu trudności, ale gwarantu-
jący dobry efekt sceniczny. Jako, 
że utwory te publicznie wykonamy 
pierwszy raz, mamy trochę tremy 
– zapowiadał przed występem 
Jarosław Ignaszak. orkiestra wy-
konała standard gospel „Joshua” 
i niosące potężną dawkę pozy-
tywnych emocji „Always Look on 
the Bright Side of Life” erica Idle 
oraz „ob La Di” Paula McCart-
neya. orkiestrę nagrodzono  

 Przyciągają coraz liczniejsze grono muzyków i słuchaczy

ORKIESTRY DęTE GRAŁY W ZIELONKAch... 

okładka płyty CD
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Prawie safari w powiecie

Na terenie wchodzących 
w skład powiatu krakowskie-
go gmin Czernichów i Liszki 
na przełomie września i paź-
dziernika trwały intensywne 
poszukiwania niezidentyfiko-
wanego zwierzęcia kotopo-
dobnego poruszającego się 
w okolicach Jeziorzan i Dą-
browy Szlacheckiej.  

30 września jeden z pra-
cowników Urzędu Gminy 
Liszki zgłosił informację  
o podejrzanym zwierzęciu 
do Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego. W 
wyniku natychmiast podję-
tych działań, powiadomione 
zostało koło łowieckie oraz 
krakowskie Zoo, na terenie 
gmin rozwieszono ostrzeże-
nia o możliwym niebezpie-
czeństwie  dla mieszkańców.

1 października do moni-
torowania terenu, przystąpił 
śmigłowiec policyjny.  

We wczesnych godzinach 
popołudniowych załoga śmi-
głowca zlokalizowała „intruza”  
w miejscowości Rączna na 
granicy z Dąbrową Szlachec-
ką.  Nie udało się go jednak 
złapać.  Do godzin wieczor-
nych trwały poszukiwania  
i konsultacje z powiatowym 
i wojewódzkim lekarzami 
weterynarii, Powiatowym 
Centrum Zarządzania Kry-
zysowego, Urzędem Miasta 
Krakowa, zastępcą dyrektora 

Krakowskiego ogrodu Zoo-
logicznego i firmą zajmują-
ca  się dzikimi zwierzętami 
stwarzającymi potencjalne 
zagrożenie  w celu określenia 
procedury dalszego postępo-
wania.

2 października od wcze-
snych godzin porannych  na 
polecenie starosty krakow-
skiego Józefa Krzyworzeki 
działania w terenie podjął 
Zespół Zarządzania Kryzyso-
wego Starosty Krakowskiego,  
w którego  pracach udział 
wzięli powiatowy lekarz wete-
rynarii, Komenda Powiatowa 
Policji, pracownicy Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego oraz Wydziału 
ochrony Środowiska, Rolnic-
twa i Leśnictwa Starostwa 
Powiatowego w Krakowie,  
a na miejscu planowanej 
akcji zainstalowano samo-
chód dowodzenia i łączności.  

Pomimo kontynuowania  ak-
cji poszukiwawczej za pomo-
cą śmigłowca, prowadzonej 
przez sztab Komendy Wo-
jewódzkiej Policji, nie udało 
się odnaleźć zwierzęcia i ok. 
godziny 14 zakończono akcję 
i prace zespołu. Ustalono, że 
działać tam będzie zwiększo-
na liczby patroli policyjnych  
w celu obserwacji terenu  
i zapewnienia bezpieczeń-
stwa mieszkańcom. 

PoSZUKIWANY, PoSZUKIWANA…
Przez trzy dni lokalizowano podejrzanego kota

w tym roku I miejscem w kate-
gorii orkiestr dużych w Małopol-
skim Konkursie w Więcławicach. 

Na koniec, co stało się już 
tradycją, wszyscy zebrani mieli 
okazję posłuchać jaka siła jest 
w orkiestrach dętych. Pod ba-
tutą Stanisława Damiana, wice-
prezesa oddziału małopolskie-
go Polskiego Związku Chórów  
i orkiestr, wszystkie orkiestry 
wykonały trzy utwory, w tym 
dwa edwarda Maja: „Sztubak” 
i „Pod Gruszą”, a na finał dwu-
krotnie, na życzenie słuchaczy 
„Pod Wawelem”. Muzyka nio-
sła się hen za Zielonki, a brawa 
trwały długo. Impreza udała się 
wspaniale, pogoda dopisała, 
słuchacze wychodzili usatysfak-
cjonowani.. Dodatkową atrakcją 
dnia była możliwość obejrzenia 
zabytkowych aut, które prezen-
towała europejska Asocjacja Au-
tomobilerów, m.in. mercedesa 
V170 z 1938 r., renault daufine  
z 1957 r., czy alfa romeo giulia 
spiker z 1963 r.

... i w Sauerlach
Kilka tygodni wcześniej  

w Sauerlach w odbył się Dzień 
orkiestr Dętych Powiatu Mona-
chijskiego. Powiat krakowski re-
prezentowała Gminno-Parafial-
na orkiestra Dęta z Zielonek pod 
batutą Wojciecha Karwata. 

Uroczystości rozpoczę-
ły się na placu dworcowym, 
gdzie każda z 14 biorących  
w przeglądzie orkiestr wykonała  

po jednym utworze. Później wy-
konały wspólnie trzy, wcześniej 
przygotowane utwory (Mein 
Heimatland, Bozener Bersteiger 
Marsch, Bayern Hymne). Na-
stępnie nastąpił przemarsz or-
kiestr do hali, w której odbyły się 
główne uroczystości. W ich trak-
cie kapelmistrz Wojciech Karwat 
odebrał z rąk starosty mona-
chijskiego Johanny Rumschöt-
tel podziękowania za udział  
i wspaniały występ. Trzydziestu 
pięciu ubranych w tradycyjne 
krakowskie stroje muzyków 
zrobiło wielkie wrażenia na pu-
bliczności i innych zespołach. 
orkiestra wykonała krakowiaki 
„Pod Wawelem” oraz „Krakus” 
polki „Auf zum Tanz” i „Aniczka” 
oraz utwór „Most na rzece Kwai”.  

Na zakończenie przeglądu na-
stąpiło wspólne wykonanie Boh-
mischer Traum, Ruetz-Marsch 
oraz Spielmannsgruss.

 Wraz z orkiestrą w powiecie 
monachijskim przebywali wice-
przewodniczący Rady Powiatu 
Piotr Goraj, członek Zarządu 
Wiesław Marek Woch oraz radny 
powiatowy Andrzej osiniak.

WARTO WIEDZIEC
,
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Piękna pogoda sprzyjała 160 druhom 
z powiatu krakowskiego, którzy w nie-
dzielę, 31 sierpnia br. w Goszczy wzięli 
udział w IV Powiatowych Zawodach 
Sportowo – Pożarniczych pod patrona-
tem starosty krakowskiego Józefa Krzy-
worzeki. Na doskonale przygotowanym 
torze zmierzyło się 18 drużyn męskich 
oraz dwie żeńskie. Druhowie rywalizo-
wali w dwóch konkurencjach - sztafecie 
pożarniczej 7 x 50 metrów z przeszkoda-
mi i ćwiczeniu bojowym, które polega-
ło na dobiegnieciu do miejsca ułożenia 

sprzętu, jak najszybszym zbudowaniu 
dwóch linii gaśniczych i następnie prze-
wróceniu pachołków oraz obróceniu tar-
czy prądem wody.

Najlepiej z przeszkodami poradzi-
ła sobie drużyna oSP Miękinia, gmina 
Krzeszowice, która za zajęcie pierwsze-
go miejsca zdobyła ufundowaną przez 
starostę krakowskiego nagrodę w wyso-
kości 2 tys. zł. drugie miejsce zajęli dru-
howie z oSP Węgrzce, gmina Zielonki, 
trzecie oSP Waganowice, gmina Słom-
niki. Drużyna oSP Miękina zdobyła rów-

nież nagrodę Wójta Gminy Kocmyrzów 
- Luborzyca za zajęcie I miejsca w szta-
fecie w wysokości 1 tys. zł. W zawodach 
zmierzyły się również dwie żeńskie dru-
żyny reprezentujące oSP Miłocice, gmi-
na Słomniki oraz oSP Wola Filipowska, 
gmina Krzeszowice. 

Zawody obserwowali starosta kra-
kowski Józef Krzyworzeka, przewodni-
czący Rady Powiatu w Krakowie Krzysz-
tof Karczewski, radni powiatowi Leszek 
Dolny, Andrzej osiniak, Kazimierz Tom-
czyk, dyrektor Wydziału Bezpieczeń-
stwa i Zarządzania Kryzysowego Ma-
rian Paszcza, Komendant Powiatowy 
Policji w Krakowie Wadim Dyba, Ko-
mendant Państwowej Straży Pożarnej 
w Krakowie, wójt gminy Kocmyrzów – 
Luborzyca Marek Jamborski, burmistrz 
Krzeszowic Czesław Bartl, wójt gminy 
Michałowice Antoni Rumian, burmistrz 
Słomnik Paweł Knafel, wójt gminy Wiel-
ka Wieś Tadeusz Wojtowicz, wójt gminy 
Zielonki Bogusław Król. 

Miejsca i nagrody ufundowane przez 
starostę krakowskiego:

Panowie

1. miejsce oSP Miękinia, gmina Krze-
szowice - nagroda 2.000,00 zł. 

2. miejsce oSP Węgrzce, gmina Zie-
lonki - nagroda 1.500,00 zł.

3. miejsce oSP Waganowice, gmina 
Słomniki - nagroda 1.000,00 zł.

4. miejsce oSP Czułówek, gmina 
Czernichów - wyróżnienie 500,00 zł.

5. miejsce oSP Sułoszowa I, gmina 
Sułoszowa - wyróżnienie 500,00 zł.

6. miejsce oSP Maszyce, gmina Skała 
- wyróżnienie 500,00 zł.

Panie

1. Za udział w zawodach oSP Mi-
łocice, gmina Słomniki - wyróżnienie 
500,00 zł.

2. Za udział w zawodach oSP Wola 
Filipowska, gmina Krzeszowice - wyróż-
nienie 500,00 zł.

IV PoWIAToWe ZAWoDY SPoRToWo – PoŻARNICZe w GoSZCZY

BEZPIECZENSTWO
,
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Ponoć nie można kichnąć bez 
zmrużenia oczu. Próbowałem, 
ale nie da się oszukać ludzkiej 
natury i kichnąć bez utraty kon-
taktu wzrokowego z otoczeniem 

Wykonałem w głowie kilka 
prostych obliczeń, z których 
wynika, że przy prędkości 90 
km na godzinę możemy jechać  
na oślep nawet przez 25 metrów, 
jeśli ktoś np. połaskocze nam 
piórkiem nos! To może być zabój-
cza odległość, którą pokonujemy 
zupełnie po omacku. Ale o ile nie 
mamy wpływu, kiedy kichniemy, 
możemy już kontrolować pręd-
kość z jaką będziemy prowadzić 
pojazd. ograniczenie prędko-
ści do 90 km na godzinę wcale  
nie oznacza, że musimy pędzić 
z taką szybkością. oczywiście 

to górna granica, ale jazda bez-
pieczna polega na dostosowa-
niu prędkości prowadzenia po-
jazdu do warunków drogowych.  
I zwykle wymienia się te najważ-
niejsze jak: rzeźbę terenu, stan  
i widoczność dróg, stan i ładunek 
pojazdu, warunki atmosferycz-
ne. Musimy też wziąć pod uwagę 
własną kondycję, stan zdrowia, 
doświadczenie i umiejętności. 
Niewątpliwie jazda pasywna  
i poszerzanie kręgu, tzw. zawa-
lidróg może okazać się równie 
niebezpieczne jak bycie piratem 
drogowym, ale to właśnie nad-
mierna prędkość jest najczęstszą 

przyczyną tragicznych wypad-
ków drogowych. 

To było tylko zwykłe kichnię-
cie i świat byłby wolny od tra-
gicznej śmierci na drodze, gdyby 
tylko zawirowania w nosie roz-
praszały naszą uwagę. 

W najnowszym miesięczni-
ku „Focus” czytałem obszerny 
artykuł na temat ludzkiej nie-
cierpliwości. Tak jest – robimy 
wiele rzeczy jednocześnie, ale 
zapominamy, że nasza uwa-
ga automatycznie maleje i nie 
kontrolujemy własnych błędów.  
Karygodne w tym przypadku jest 
łączenie jakiejkolwiek czynności 
z jazdą samochodem. Sztanda-
rowym przykładem jest tutaj roz-
mowa przez telefon komórkowy 
– ale nie tylko. Niedawno dotarła 
do mnie informacja o zabójczym 
smsie. Maszynista w Kalifornii 
akurat odbierał wiadomość tek-
stową, kiedy na semaforze poja-
wiło się czerwone światło. 

on patrzył tylko w ekran ko-
mórki. Za smsa, który pewnie 
kosztował jednego centa, 25 
osób zapłaciło życiem. ostatnie 
badania naukowców dowiodły, 
że wysyłanie smsów podczas 
jazdy samochodem jest równie  
ryzykowne, a może nawet bar-
dziej niebezpieczne niż jazda  
po alkoholu. Tak czy siak, to ko-

mórka i samochód, samochód  
i alkohol są zabójczą mieszanką. 

Utrata kontroli nad pojazdem 
w tych przypadkach może być 
tragiczna w skutkach. Pijany kie-
rowca to morderca, który zamiast 
pistoletu ma w ręku kierownicę, 
a pod stopami pedał gazu. 

Naszą uwagę podczas jazdy 
samochodem może rozpraszać 
wiele czynników. Chyba wszyst-
kie auta mają zamontowane 
radia, a jeśli nie, to pewnie ich 
właściciel podczas prowadzenia 
samochodu słucha sobie mu-
zyki z odtwarzacza MP3 albo,  
o zgrozo, z nieszczęsnego te-
lefonu komórkowego. Głośne 
słuchanie utworów powoduje, 
że nie jesteśmy w stanie kon-
trolować otoczenia. Nasz zmysł 
słuchu zostaje w części zajęty 
dźwiękami ulubionej piosenki, 
nie słyszymy szumu silnika i np. 
zbliżającego się do nas z dużą 
prędkością pojazdu. Także wzrok 
nie reaguje już tak sprawnie. 
Mocne szybkie rytmy wprowa-
dzają nas w atmosferę dobrej 
zabawy zamiast nastroju sku-
pienia, bo jazda samochodem 

wymaga koncentracji przez każ-
dą sekundę. Czasami milimetry 
dzielą nas od śmierci, czasami  
to łut szczęścia, czasem zasługa 
wytężonej uwagi.  Gdyby wszyscy 
kierowcy dostosowywali pręd-
kość do warunków drogowych, 
skupiali się na drodze i zawsze 
prowadzili w stanie trzeźwości – 
nie dochodziłoby do wypadków 
drogowych. W istocie zdany eg-
zamin na prawo jazdy gwarantu-
je, że znamy przepisy, a ostrożna 
jazda zapewnia powodzenie  
na drodze. To tylko bezmyślność, 
kompletny brak wyobraźni, nie-
uzasadniony pośpiech prowadzą 
prosto z parkingu na cmentarz. 

Newralgicznym punktem  
są przejazdy kolejowe, które po-

konujemy z duszą na ramieniu. 
Sto razy się uda, ale sto pierw-
szy raz okaże się ostatni. Moż-
na by te rozważania podeprzeć 
liczbami: tylko w ubiegłym roku  
na drogach zginęło 5583 osoby. 
To znaczy, że codziennie ginie 
około 15 osób. Najczęściej przez 
zbyt szybką jazdę i nie ustąpie-
nie pierwszeństwa. W co siód-
mym wypadku spowodowanym 
przez nadmierną prędkość ktoś 
tracił życie. 

Dane są smutne, ale ponoć 
śmierć wyrażona w tak dużych 
liczbach wcale nie przeraża. Nie 
uczmy się jednak na własnych 
błędach, bo możemy już nie 
dostać terminu poprawkowego. 
Szalone prędkości rozwijajmy  
w popularnej grze „Need for 
speed”, alkohol odłóżmy na bok,  
a na przeczytanie smsa pozwól-
my sobie później albo zjedźmy  
z drogi w bezpieczne i dozwo-
lone do tego miejsce. Muzyka 
niech gra ciszej, a w aucie od 
czasu do czasu odkurzmy, żeby 
pyłki nie powodowały mrużenia 
oczu, bo kiedy jedziemy, oczy 
są nam potrzebne dookoła gło-
wy. Zastanówmy się więc chwilę 
przed wciśnięciem pedału gazu  
i pomyślmy o tym, aby bezpiecz-
nie dojechać do celu.

 
kom.mgr Grzegorz Chanek
naczelnik sekcji ruchu drogowego

Komendy Powiatowej w Krakowie

Komenda Powiatowa Policji  
w Krakowie

Komendant Powiatowy - nadkomisarz wadim dyba 

ul. Łokietka 205, 31-264 Kraków
tel. (012) 61 57 115 - dyżurny

tel.(012) 61 57 005 - sekretariat
fax.(012) 61 57 227

od stycznia do sierpnia bieżącego roku na drogach powia-
tu krakowskiego odnotowano 289 wypadków drogowych,  
w których śmierć poniosło 16 osób, a 389 zostało rannych. Wprawdzie  
w porównaniu do analogicznego okresu 2007 roku odnotowaliśmy 
spadek ilości wypadków o 26 oraz osób rannych o 71, jednak ilość 
osób zabitych utrzymała się na tym samym poziomie. 

Pomimo zatrzymania i wyeliminowania z ruchu 566 nietrzeź-
wych kierujących, w analogicznym okresie, na drogach powia-
tu krakowskiego było 25 wypadków z ich udziałem, co stanowi  
8,6 proc. ogólnej liczby tej kategorii zdarzeń drogowych. 

Smutna statystyka z własnego podwórka

Nie uczmy się na własnych błędach, bo możemy nie dostać terminu poprawkowego

OSTROŻNOść NA DRODZE...
czyli oczy dookoła głowy

BEZPIECZENSTWO
,




