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Wydarzenia w jakich, w krótkim przecież 
okresie - niespełna pięciu miesięcy tego 
roku - uczestniczymy, skłaniają mnie, by 
zająć Państwa uwagę niezwykle ważnymi 
sprawami naszego bezpieczeństwa. Ponad 
wszystko, co mogło nas spotkać, wybija się 
oczywiście ta najtragiczniejsza - katastrofa 
na lotnisku w Smoleńsku. Wspomina o niej  
w tekście obok p. przewodniczący Karczew-
ski. Jednak nie o niej chcę pisać, bo ani ja, ani 
my wszyscy mieszkańcy powiatu krakow-
skiego nie mamy na takie zdarzenie bezpo-
średniego wpływu.

Pierwszy, szczególny egzamin zdawaliśmy w styczniu, kiedy spe-
cyficzna zima zaatakowała linie energetyczne i telefoniczne, po-
zbawiając całkowicie mieszkańców gmin Jerzmanowice-Przeginia, 
Sułoszowa i Skała dopływu prądu, a kilku innych w znacznej części. 
Dzisiaj 22-ego maja, kiedy piszę ten tekst, jesteśmy po apogeum po-
wodzi, groźnym jak nigdy dotąd. Nadludzkim wysiłkiem obroniliśmy 
się przed najgorszym, nie dopuściliśmy do przerwania wałów Wisły  
w Czernichowie - Machaczkach i w Kopance po stronie Skawiny. Chy-
lę czoła i kolejny już raz dumny jestem ze strażaków ochotników i tych 
zawodowych z Państwowej Straży Pożarnej, wójtów i burmistrzów ze 
swoimi pracownikami, a także z naszych mieszkańców, którzy nie 
ograniczyli się do obrony swoich domostw i dobytku, ale spontanicz-
nie pomagali innym.

Celowo w tym zestawieniu ludzi dzielnych i solidarnych nie wy-
mieniłem dotąd naszych policjantów z komisariatów i Komendy Po-
wiatowej. Nie dlatego, że stanęli z boku i pozostali bezczynni, wręcz 
przeciwnie. Zarówno w styczniu, jak i teraz zrobili wiele, by nam po-
móc. Dodatkowe patrole, by chronić dobytek, zamykanie i pilnowanie 
uszkodzonych lub zalanych dróg, by ostrzec kierowców przed możli-
wym nieszczęściem, pomoc w łączności, konwojowanie przejazdów 
strażaków i żołnierzy. A wszystko to chętnie, z dużą własną inicjatywą. 
Dziękuję i Wam, Panie i Panowie policjanci, bo choć jesteście służbą 
państwową, to tu w powiecie krakowskim jesteście bardziej „obywa-
telscy” niż musicie.

Niestety, ktoś chce te nasze dobre więzi, ten model współpracy 
zmienić, a nawet poważnie mu zagrozić. Od 12 grudnia ubiegłego 
roku, kiedy weszła w życie nowelizacja ustawy umożliwiająca likwida-
cję naszej powiatowej Komendy Policji, pojawiają się i nasilają pogło-
ski o podjętych już działaniach przygotowawczych do takiego kroku. 
Świadomie piszę pogłoski i fakty prasowe, bo do tej pory ani staro-
sty, ani Rady Powiatu, ustawowo odpowiadających za bezpieczeń-
stwo obywateli, nikt o takim zamiarze nie powiadomił. Mamy więc 
sytuację, w której z jednej strony Dziennik Polski z dnia 23. 03. 2010 r. 
donosi, powołując się na oświadczenie Małopolskiego Komendanta 
Policji, że decyzję o likwidacji naszej komendy już podjął, z drugiej zaś 
w piśmie z dnia 12. 04. 2010 r. z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, będącego odpowiedzią na rezolucję Rady Powiatu 
podjętą w obronie istnienia odrębnej struktury w powiecie krakow-
skim czytamy, że w sprawie „likwidacji Komendy Powiatowej Policji  
w Krakowie i włączenia obszaru powiatu krakowskiego do właściwo-
ści terytorialnej Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie informu-
ję, że żadna wiążąca decyzja w tej sprawie nie zapadła”.

Informuję Państwa o tych smutnych faktach w przekonaniu o kom-
pletnym braku jakichkolwiek korzyści, o zagrożeniu pogorszeniem 
stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu. Pogląd ten podzieliły już 
samorządy kilku gmin, między innymi Zielonek, Skawiny, Zabierzowa, 
Krzeszowic, podejmując odpowiednie rezolucje kierowane do Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji i p. Wojewody Małopolskie-
go. W obronie odrębności policji w powiecie krakowskim stanęli też 
nasi posłowie p. Jacek Krupa i p. Andrzej Adamczyk. Mam nadzieję, 
że ten społeczny, tak powszechny głos protestu spowoduje przynaj-
mniej poważne potraktowanie samorządów powiatu i gmin. Chcie-
libyśmy tylko poznać argumenty za taką reformą, móc przedstawić 
przeciwne, po prostu porozmawiać tak, jak powinno się to czynić  
w demokratycznym państwie.

Rzeczypospolita Polska 
niezwykle ciężko była do-
świadczona w kolejnych la-
tach naszej historii. Zabory, 
powstania, walki niepodle-
głościowe, pierwsza i druga 
wojna światowa, okupacja 
niemiecka i inwazja sowiec-
ka.

W tamtych latach histo-
ria Polski, pamięć o boha-
terach przekazywane były  
w rodzinach, kościele, literaturze i sztuce. Przekazywa-
li ją również kombatanci i świadkowie wydarzeń. Krót-
ki okres niepodległości II Rzeczypospolitej zakończył 
się IV rozbiorem Polski, agresją hitlerowskich Niemiec  
i inwazją Związku Sowieckiego.

Pomimo, że walczyliśmy po stronie zwycięskiej ko-
alicji, nie odzyskaliśmy w pełni niepodległości Rzeczy-
pospolitej. Nasza historia to Ojciec Święty Jan Paweł 
II, ks. Jerzy Popiełuszko, powstanie w 1980 roku So-
lidarności, która rozpoczęła proces demokratycznych 
przemian w całej Europie Środkowej.

Od 1989 roku budujemy niepodległą, demokra-
tyczną i samorządną Polskę. Oddajemy hołd wszyst-
kim, którzy zginęli, zostali zamordowani lub zamęcze-
ni walcząc o niepodległość.

Szczególnym miesiącem jest kwiecień – miesiąc 
Pamięci Narodowej.

W tym roku kwiecień był miesiącem tragicznym 
dla Polaków. 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem  
w katastrofie lotniczej zginął Prezydent Rzeczypospo-
litej Polskiej Lech Kaczyński, małżonka Prezydenta 
Maria Kaczyńska, Prezydent RP na Uchodźstwie Ry-
szard Kaczorowski, towarzyszące im osoby: senato-
rowie, posłowie, przedstawiciele federacji Rodzin Ka-
tyńskich, przedstawiciele duchowieństwa wszystkich 
wyznań, naczelni dowódcy Wojska Polskiego, wysocy 
urzędnicy państwowi, załoga samolotu - wielu wspa-
niałych ludzi i oddanych Polsce patriotów.

Chcąc złożyć hołd zamordowanym w kwietniu 
1940 roku przez sowieckie NKWD polskim oficerom  
i wybitnym Polakom II RP w 70 rocznicę zbrodni Ka-
tyńskiej, sami oddali swoje życie składając je na ołta-
rzu Katyńskiego Cmentarza.

W dniu 16 kwietnia 2010 r. odbyła się nadzwyczajna 
sesja Rady Powiatu w Krakowie poświęcona uczczeniu 
pamięci ofiar katastrofy lotniczej, jaka miała miejsce pod 
Smoleńskiem. Sesja została poprzedzona Mszą Świętą  
w intencji ofiar katastrofy lotniczej, która odbyła się  
w Parafii św. Szczepana.

Nadzieją w tych dramatycznych chwilach jest soli-
darność; taka sama jak w roku 1980, która obudziła te 
tragiczne wydarzenia.

Demokracja i samo-
rządność nie są nam 
dane na zawsze. 
Toczy się walka  
o prawdę histo-
ryczną, pamięć i na-
szą tożsamość, ale 
przede wszystkim 
o system wartości  
na którym będzie-
my budować zjed-
noczoną Europę.

Dzień dobry! Szanowni Państwo!

Krzysztof Karczewski
Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Krzyworzeka
Starosta krakowski

oPinie
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Inicjatywy samorządowe, 
czyli sposób realizowania inwe-
stycji na drogach powiatowych 
przy wspólnym udziale gminy, 
przez której teren przebiega 
droga oraz powiatu, od wielu 
lat są doskonałym sposobem na 
poprawę jakości dróg, z których 
korzystają wszyscy mieszkańcy 
powiatu krakowskiego. Dzięki 
zaangażowaniu finansowemu 
gmin, powiat mógł podwoić 
ilość remontów, co w prosty spo-
sób przekłada się na wykonanie 
dwukrotnie większej ilości kilo-
metrów nowych nawierzchni, 
odwodnień czy zbudowanych 
chodników. Sposób ten zasto-
sowano po raz pierwszy w 2002 
roku a na ówczesnych władzach 
powiatu wymusiły go: stan 
dewastacji nawierzchni dróg 
przejętych od państwowego za-
rządcy w 1999 roku, prawie kom-
pletny brak chodników, wyeks-
ploatowane do granic katastrofy 
budowlanej obiekty inżynieryj-
ne, w tym mosty. Po drugiej stro-
nie bilansu były, śmieszne wręcz, 
środki przekazywane do budże-
tu powiatu w formie tak zwanej 
subwencji drogowej. Propozycja 
złożona w tej sytuacji gminom 
przez  wicestarostę Jacka Krupę, 
aby na swoim terenie dofinanso-
wały w wysokości 50%  budowę 
infrastruktury drogowej powia-
tu, została przyjęta. Zaczynano 
skromnie; od 885 tys. zł zadekla-
rowanych przez gminy uzupeł-
nionych przez powiat do łącznej 
kwoty 1 mln 763 tys. zł. Cztery 
lata współpracy w II kadencji  
w latach 2003 - 2006 zakończo-
no pokaźnym już wynikiem wy-
konanych inwestycji i remontów 
za kwotę 17 mln 113 tys. zł. Pełne 
rezultaty finansowe uzyskane  
w przeciągu trzech kadencji 
działania powiatu przedstawiam 
w tabeli 1.

Jesteśmy w tej chwili w 
czwartym roku III kadencji /lata 
2007-2010/, w której poprawa 
stanu dróg została przyjęta jako 
zadanie pierwszoplanowe, mają-
ce priorytet w wydatkach budże-
tu. Owocem takiego postawienia 
sprawy będzie wydatkowanie 
przez powiat i gminy łącznie 
65 mln 159 tys. zł. Odnotować 
więc możemy blisko czterokrot-
ny wzrost wspólnych z gminami 
wydatków, zadysponowanych 
przez obecną Radę powiatu na 
to priorytetowe, jak wcześniej 
wspomniałem, zadanie. Zbior-
cze dane za lata 2002-2010, do-
tyczące kwot zainwestowanych 
w poszczególnych gminach  

w ramach wspólnych inicjatyw 
drogowych, zebrane zostały  
w tabeli 2.

Dotychczasowa praktyka 
współpracy powiatu krakow-
skiego z gminami opierała się 
na założeniu, że realizowane są 
wszystkie przedłożone propo-
zycje gmin. Tak było do 2009 

roku. W 2010 roku, ze względu 
na znacznie niższe wpływy do 
budżetu powiatu spowodowane 
obniżeniem udziałów w docho-
dach z podatku PIT / w ub. roku  
o ok. 7mln zł/, nie mogliśmy przy-
jąć wszystkich propozycji złożo-
nych przez gminy. Dodatkowym 
i bardzo ważnym powodem, 

który jest przyczyną takiego kro-
ku, jest fakt pozyskiwania przez 
powiat dodatkowych środków 
z programów tzw. Schetynówek 
oraz funduszy Unii Europejskiej. 
W ub. roku było to 3,5 mln zł,  
a w latach 2010-2011 będzie 
prawie 30 mln zł. Do każdej tak 
pozyskanej złotówki musimy 
dołożyć prawie jedną swoją. 
Siłą rzeczy nasze możliwości 
finansowe, które moglibyśmy 
skierować na wspólny z gmina-
mi udział, okazały się niewystar-
czające. Zaszła więc koniecz-
ność, podyktowana poczuciem  

Współpraca z gminami w liczbach

KILKA FAKTóW O INICJATYWACH SAMORZąDOWYCH  
W POWIECIE KRAKOWSKIM

Tabela 1

Tabela 2



5POWIAT KRAKOWSKI 2/2010

Podczas targów edukacyj-
no-szkoleniowych - rozwój  
Kapitału ludzkiego zorganizo-
wanych dnia 22.04.2010 r. zosta-
ła przeprowadzona rekrutacja 
do projektu systemowego pn.  
„7 Życzeń” realizowanego  
w ramach Programu operacyj-
nego Kapitał ludzki Poddziała-
nie 6.1.3 współfinansowanego 
ze środków unii europejskiej  
w ramach środków z europej-
skiego Funduszu społecznego. 

Projekt jest skierowany do 
1245 beneficjentów spełniają-
cych przynajmniej jedno kryte-
rium:

- osoby do 25 roku życia,
- osoby zamieszkujące na te-

renach wiejskich,
- osoby w wieku 50-64 roku 

życia,
- osoby długotrwale bezro-

botne,
- osoby niepełnosprawne.
Projekt zakłada objęcie swo-

im wsparciem 645 uczestników 
staży, 600 uczestników szkoleń 
zawodowych, 500 uczestni-

ków porad grupowych, ok. 250 
uczestników porad indywidu-
alnych, a także dla ok. 300 osób 
zostaną opracowane Indywi-
dualne Plany Działania oraz  
w ramach realizacji pośrednictwa 
pracy min. 162 osoby podejmą 
zatrudnienie. W trakcie targów 
osoby zainteresowane udziałem  
w projekcie „7 Życzeń” miały  
możliwość wypełnić ankietę 

rekrutacyjną, w której to dekla-
rowali formę wsparcia z jakiej 
chcieliby skorzystać. W trakcie 
targów zrekrutowano 477 osób, 
z czego zainteresowanych sta-
żem było 302 osoby, a szkole-
niem 151.

W dobie rozwoju społeczeń-
stwa i zachodzących w gospo-
darce zmian, umiejętność przy-
stosowania do dynamicznie 
zmieniającego się otoczenia, 
chęć podążania za zmianami  
i dostosowania się do nich jest 

niezwykle istotna. Firmy wpro-
wadzają coraz to nowsze inno-
wacje, a co za tym idzie pragną  
w swych szeregach skupiać ludzi, 
którzy nie tylko będą zaznajomie-
ni z nowymi trendami panujący-
mi w firmie, ale będą chcieć je 
poznawać i w miarę zapotrzebo-
wania firmy, dążyć do własnego 
rozwoju zawodowego. Rozwój 
zawodowy to przede wszystkim 

system szkoleń, uzupełniania lub 
zdobywania nowych kwalifikacji 
zawodowych. Dla osób, które po 
raz pierwszy wkraczają na rynek 
pracy, ludzi bez doświadczenia 
zawodowego, miejscem w któ-
rym mogą znaleźć pomoc przy 
uzupełnieniu tzw. braków w za-
kresie umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych są urzędy pracy. 
Urząd Pracy Powiatu Krakow-
skiego zorganizował Targi Edu-
kacyjno-Szkoleniowe, na których 
jednostki szkoleniowe przed-

stawiły tematykę kierunków 
szkoleń, funkcjonujących aktu-
alnie na rynku pracy. W trakcie 
Targów, w których udział wzięli 
m.in. starosta Józef Krzyworzeka 
i prezez Podkrakowskiej Izby Go-
spodarczej Andrzej Tutajewski, 
istniała możliwość zapoznania 
się ze szczegółową tematyką 
oraz planowanym harmonogra-
mem szkoleń. Po wstępnej roz-
mowie z doradcą zawodowym 
i próbie określenia posiadanych 
predyspozycji i potencjału zawo-
dowego, osoby zainteresowane 
mogły zgłosić swą kandydaturę 
pod kątem konkretnie wybrane-
go szkolenia.

Osoby deklarowały chęć 
uczestnictwa w szkoleniach z za-
kresu obsługi specjalistycznych 
programów komputerowych, 
specjalistycznego sprzętu typu 
koparko-ładowarki, koparki,  
w szkoleniach językowych oraz 
kursach umożliwiających naby-
wanie umiejętności związanych 
z usługami kosmetycznymi.

 Adam Wójcik
przewodniczący Powiatowej 

Rady Zatrudnienia,   
sekretarz powiatu

TARGI EDUKACYJNO-SZKOLENIOWE

odpowiedzialności za budżet po-
wiatu, podjęcia decyzji o wyzna-
czeniu górnej granicy wydatków 
na drogowe inicjatywy samorzą-
dowe. Kierowaliśmy się przy tym, 
wydaje się, obiektywnymi i spra-
wiedliwymi kryteriami. W pierw-
szym rzędzie dotknęło to gminy, 
na terenie których realizowane 
są, lub będą w tym i w przyszłym 
roku, duże inwestycje wspoma-
gane środkami zewnętrznymi. 
Dotyczyło to Krzeszowic, Zabie-
rzowa, Skawiny, Liszek i Czerni-
chowa. Następnie wzięliśmy pod 
uwagę wielkość sieci drogowej 
w poszczególnych gminach, na-
tężenie ruchu i poziom niebez-
pieczeństwa, na jakie narażeni są 
piesi użytkownicy, szczególnie 
dzieci w drodze do szkół. Założy-
liśmy też konieczność wyasygno-
wania w każdej gminie minimum 
300 tys. zł. Te z kolei  przyczyny 
skutkowały zmniejszeniem pro-
pozycji wysokości wydatków  
w kolejnych gminach. 

Niestety nie we wszystkich 
przypadkach znaleźliśmy zro-
zumienie. Niektóre samorządy 
gmin dały wyraz swojemu nie-

zadowoleniu, które miało rów-
nież swoje odbicie w artykułach 
prasowych. Powstał w ten spo-
sób niezasłużenie negatywny 
przekaz o działalności powiatu, 
wytworzony na zasadzie: ofiar-
na gmina proponująca własne   
pieniądze na nie swoje drogi  
i zły powiat, który nie chce ich 
przyjąć. Czuję się zobowiąza-
ny - przeświadczeniem, że w tej 
kadencji pracujemy z wszystkich 
sił, wykorzystujemy wszystkie 
szanse, by dla naszych mieszkań-
ców zrobić jak najwięcej - prze-
kazać Państwu te objaśnienia  
i wytłumaczenie. Bardzo pragnę 
znaleźć zrozumienie dla ogra-
niczeń, jakie narzucają z jednej 
strony skala potrzeb i oczekiwań,  
a z drugiej możliwości finanso-
we. Dlatego mieszkańcom gmin, 
w których to niezadowolenie 
wystąpiło, mogę w imieniu Wa-
szych radnych powiatowych  
i własnym powiedzieć:

michałowice. Wasze władze 
przespały rok 2006 i 2007, nie 
zgłaszając żadnych wniosków 
do udziału we wspólnych inicja-
tywach.

wielka wieś. Z władzami 
gminy zawarliśmy dżentelmeń-
ską umowę, dotyczącą zmiany 
przeznaczenia w planie zago-
spodarowania przestrzenne-
go ponad 5 hektarowej działki 
powiatu, w zamian za przezna-
czenie jednej trzeciej dochodu  
z jej sprzedaży na remonty dróg  
w Waszej gminie. To nie powiat 
nie dotrzymał słowa. Działka da-
lej jest rolna, a bardzo liczyliśmy 
na ok. 9 mln zł dochodu w tym 
roku.

iwanowice. Nie trzeba nic 
wyjaśniać bo spór rozwiązaliśmy 
ku obopólnemu zadowoleniu.

skawina. Proszę p. burmistrza 
i mieszkańców, by wzięli pod 
uwagę, że w poprzedniej kaden-
cji wykonane zostały wspólnie 

roboty za 3 mln 279 tys. zł, a w 
tej obecnej wartość ta wzrasta  
do 8,5 mln zł. Proszę też wziąć 
pod uwagę, że w tym i przyszłym 
roku powiat wyda 7,9 mln zł, a 
gmina dołoży do nich 2,9 mln zł 
na następujące trzy zadania:

- kontynuacja remontu w Ra-
dziszowie ul. Zadworze;

- budowa nowego wiaduktu 
nad torami kolejowymi w Ocho-
dzy;

- program unijny obejmują-
cy budowę mostu na Skawince 
przy ul. Piastowskiej i przebudo-
wę ulic Energetyków, Żwirowej  
i Tynieckiej.

 TAKIE Są FAKTY!
Serdecznie pozdrawiam!

Józef Krzyworzeka

oPinie

 
Józef

KrzyworzeKa
starosta krakowski

jkrzyworzeka@powiat.krakow.pl 
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na początku maja został rozstrzy-
gnięty przetarg na modernizację 
pierwszego odcinka tzw. „szlaku Kru-
szywowego”. 

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe 
„Drog-Bud Spytkowice” będzie wyko-
nawcą robót na tym pierwszym odcin-
ku, obejmującym modernizację 15,8 
km dróg i przebudowę dwóch mostów 
za kwotę 16 150 742 zł. Całkowita war-
tość tego zadnia to prawie 17,5 mln zł.  
Finansowanie całego zadania oparte 
jest o Małopolski Program Operacyjny 
– drogi powiatowe w 42% oraz budżety 
powiatu krakowskiego i gminy Krzeszo-
wice po 29%. Odcinek pierwszy, którego 
realizacja już się rozpoczęła, obejmuje 
przebudowę dróg powiatowych 2121K, 
2186K i 1033K. W trakcie postępowania 
przetargowego jest drugi odcinek o dłu-
gości około 11 km dróg powiatowych 
2189K i 2191K o wartości 11,8 mln zł. 
Jest podobnie finansowany, z tym, że 
budżet powiatu jest wsparty udziałem 
budżetów gminy Liszki oraz w niewiel-
kim stopniu gminy Czernichów. Wartość 
całego zadania, tzw. „Szlaku Kruszy-
wowego”, to prawie 29,3 mln zł, a dłu-
gość modernizowanych dróg to 27 km  
i 2 mosty. Początkiem szlaku jest skrzy-
żowanie z drogą wojewódzką w Kryspi-
nowie, a koniec na ulicy Daszyńskiego 
w Krzeszowicach z odgałęzieniem do 

projektowanego węzła autostradowe-
go w Rudnie. Na ulicy Daszyńskiego  
w Krzeszowicach modernizacja wpisuje 
się w projektowany przez PLK wiadukt 
nad linią kolejową Kraków - Katowice  
i skrzyżowaniem z drogą krajową nr 79. 
W Krzeszowicach i w Tenczynku zostaną 
przebudowane mosty o nośności 40 ton. 
Przebudowany odcinek drogi na całej 
długości osiągnie parametry drogi „Z”, 

aby przyjąć pojazdy o nacisku 8 ton na 
oś. W celu ujednolicenia szerokości dro-
gi zaprojektowano poszerzenia jezdni 
do 6 m. Tylko w kilku miejscach w tere-
nie zabudowanym, gdzie brak jest moż-
liwości poszerzenia, będzie miała 5,5 m, 

a na łukach droga osiągnie 7,5 m. Na od-
cinku tym przewidziano budowę około 
3 km chodników i prawie 350 zjazdów. 
W najbardziej newralgicznym miejscu  
w centrum Tenczynka przewiduje się 
mur oporowy, aby przywrócić norma-
tywną szerokość. Na dużym odcinku 

przewidziana jest wymiana podbudowy 
drogi i utwardzenie poboczy. Na całej 
długości droga zostanie odwodniona 
poprzez remont i odtworzenie istnieją-
cych rowów drogowych, jak też okoryto-
wanie betonowe i wykonanie kanalizacji 
opadowej.

To ważna inwestycja zarówno dla 
przedsiębiorców, jak i mieszkańców 
gmin, przez które „Szlak Kruszywowy” 
przebiega. Obciążenie ruchem na ww. 
drogach jest bardzo duże, od 2 do 6,5 
tys. pojazdów na dobę, w tym wiele 
samochodów cięża-
rowych wiozących 
kruszywo z miej-
scowych kamienio-
łomów. Nic dziwne-
go, że obecny stan 
dróg, delikatnie 
mówiąc, jest zły.  

Mieszkańcy nie czują się bezpiecznie, 
gdyż brak jest chodników i poboczy. Ten 
stan się wkrótce zmieni, gdyż prace mo-
dernizacyjne już ruszyły.

Przebudowana droga powiatowa 
1033K będzie miała parametry wystar-
czające do przeniesienia ruchu z au-
tostrady i wytrąci koncesjonariuszowi 
- firmie „Stalexport” argumenty o braku 
sensu budowania węzła autostradowe-
go na A4 w Rudnie, gdy nie ma możli-
wości odebrania ruchu ciężkich samo-
chodów. 

Modernizowany w ramach tzw. Sche-
tynówki odcinek drogi powiatowej 
2186K od Sanki przez Rybną do drogi 
wojewódzkiej Kraków-Chełmek, również 
przyczyni się do poprawienia komunika-
cji i bezpieczeństwa w tym rejonie.

Należy podziękować samorządom 
gmin Krzeszowic, Liszek i Czernichowa 
za wsparcie tych inwestycji drogowych. 
Służą one przecież mieszkańcom i przed-
siębiorcom z tych gmin i przyczyniają się 
do ich rozwoju.

Andrzej Furmanik

 
andrzej

FurmaniK
wicestarosta powiatu krakowskiego,

afurmanik@powiat.krakow.pl 

NAJWIĘKSZA INWESTYCJA W POWIECIE KRAKOWSKIM RUSZYłA

Niewątpliwie, najgorszy i najbardziej obciążony 
odcinek szlaku w Sance

Wzdłuż całego szlaku konieczne jest odwodnienie 
drogi

Obecna droga pozbawiona jest poboczy i rowów

Droga do przyszłego węzła autostradowego  
w Rudnie

Wkrótce przy drodze pojawi się chodnik

Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim

Podpisanie umowy z wykonawcą

Uczestnicy projektu - przedstawiciele powiatu kra-
kowskiego, gminy Krzeszowice i wykonawcy



7POWIAT KRAKOWSKI 2/2010

eduKaCJa

„Zanim uczniowie przystąpią do pracy,  
pozwólcie im na odgadywanie wyniku
lub jego części”.

                                               George Pólya

Jak się ma  o+2=5 do x+2=5  ?
W obowiązującej od 1 września 2009 

roku podstawie programowej nauczania 
wczesnoszkolnego określono, że w za-
kresie edukacji matematycznej: „uczeń 
kończący klasę III rozwiązuje łatwe rów-
nania jednodziałaniowe z niewiadomą 
w postaci okienka (bez przenoszenia na 
drugą stronę)”.

Koniecznym jest, Drogi Czytelniku-
Edukatorze, uświadomienie sobie na 
początek faktu, że te dwa ukazane po-
wyżej sposoby przedstawiania tego sa-
mego równania nie są równoważne psy-
chologicznie, stawiają bowiem dziecko 
w różnej sytuacji. W przypadku użycia 
okienka, uczeń ma wpisać w kratkę 
liczbę (w naszym przykładzie będzie to 
liczba 3); o jest tu miejscem na liczbę,  
a nie liczbą, nie pisze się o = 3. W drugim 
przypadku x jest jakąś ukrytą, niezna-
ną liczbą. Po znalezieniu niewiadomej 
liczby piszemy x = 3. Czy w nauczaniu 
wczesnoszkolnym dajemy dziecku szan-
sę zrozumieć, że x = 3 to nadal równa-
nie równoważne wyjściowemu? Czy 
wyposażamy ucznia w wiedzę dotyczą-
cą równań równoważnych, jako takich, 
które mają ten sam zbiór rozwiązań? Czy 
uczeń ma świadomość, że dlatego liczba 
3 jest rozwiązaniem równania x + 2 = 5, 
bo po podstawieniu liczby 3 za x otrzy-
mujemy równość arytmetyczną praw-
dziwą 3 = 3? Odpowiedzi na te pytania 
będą negatywne, jeśli nie przygotujemy 
porządnie drogi dojścia do pojęcia rów-
nania. Pisząc po raz pierwszy równanie 
z użyciem litery x powinno się bardzo 
mocno podkreślić to, że x jest niewiado-
mą liczbą i równanie jest warunkiem, jaki 
ta niewiadoma liczba ma spełnić. Przed-
tem trzeba dokonać misterium wprowa-
dzenia litery x zakładając, że nie jest ona 
dziecku znana z lekcji języka polskiego 
i uczeń może mieć problem zarówno  
z jej odczytaniem, jak i zapisem. Nie jest 
dobrym sposobem (często stosowanym) 
wprowadzanie symbolu x dla niewiado-
mej w równaniu jako koperty, w której 
„schowano” niewiadomą liczbę. Do roz-
wiązywania zagadek w zupełności wy-
starczy zapis o+2=5. Punktem wyjścia 
do wprowadzenia równania jako wzoru 

z literą x powinna być sytuacja proble-
mowa, w której dziecko samo sprawdza 
dane w zadaniu, ale nie może policzyć 
niewiadomej liczby elementów i mimo, 
iż odpowiedź jest ściśle określona, zga-
dywanie nie pomoże. Oto przykład. Do 
przezroczystego, foliowego woreczka 
nasz uczeń wrzuca 3 cukierki, a my do-
rzucamy jeszcze garść takich cukierków 
i stawiamy problem: jak zapisać treść 
tego zadania za pomocą działania aryt-
metycznego? 

Wspólnie z naszym podopiecznym 
dojdźmy do zapisu: 3 + x, a następnie 
po policzeniu, że wszystkich cukierków 
jest np. 10 zapytajmy: czemu 3 + x ma 
się równać? Po uzyskaniu poprawnej 
odpowiedzi niech nasz uczeń dopisze: 
= 10 i nazwijmy otrzymany wzór 3 + x = 
10 równaniem. Teraz przychodzi czas na 
wybranie spośród znanych liczb tej jed-
nej, która jest rozwiązaniem, zapis x = 7 
oraz dywagacje na temat: co to znaczy, 
że liczba 7 spełnia to równanie. 

bez „przenoszenia” na drugą stronę
Należy bezwzględnie przyznać rację 

autorom podstawy programowej na-
uczania wczesnoszkolnego, że uważają 
za całkowicie niedopuszczalne wpro-
wadzenie technicznej reguły o „prze-
noszeniu” wiadomych na prawą stronę 

równania z przeciwnym znakiem. Takie 
mechaniczne działanie nie poparte zro-
zumieniem zagadnienia jest z punktu 
widzenia dydaktyki matematyki zupeł-
nie bezwartościowe i szkodliwe. Zasto-
sowana metoda musi być adekwatna 
do posiadanych 
narzędzi, w każdej 
chwili ma dać się 
wyjaśnić. Przekształ-
cenie równania  
x + 3 = 8 na równanie:  
x = 8 - 3 jest upraw-
nione w efekcie za-
stosowania grafu 

strzałkowego - rysowanie strzałki od-
wrotnej odpowiada wówczas takiemu 
przekształceniu.

Rozwiązywanie równań, w których 
poszukiwany jest jeden ze składników 
sumy nie musi wiązać się z wykonaniem 
odejmowania traktowanym jako ubywa-
nie. Niech małoletni obiekt naszego od-
działywania edukacyjnego wykorzysta 
nie mniej ważny aspekt odejmowania 
jakim jest dopełnianie, jakże często sto-
sowane przy wydawaniu reszty. Równa-
nie 6 + x = 9 rozwiąże dopełniając 6 do 9 
i otrzyma bezpośrednio wynik x = 3. 

Dobrym sposobem rozwiązywania 
równań, w którym wykorzystuje się zna-
jomość rozkładów liczby na składniki, 
ukształtowaną przy monografii każdej  
z liczb, jest wnioskowanie z prawa reduk-
cji. Co istotne, naszemu podopiecznemu 
do wyciągania prawidłowych wniosków 
nie jest potrzebna ani znajomość nazwy, 
ani ogólnego sformułowania prawa re-
dukcji. Aby rozwiązać równanie x + 3 = 9, 
trzeba po prawej stronie utworzyć sumę 
podobną do tej po lewej. Uczeń wie, że 
9 rozkłada się na 6 i 3, więc może zapi-
sać x + 3 = 6 + 3, skąd porównując obie 
strony wyciąga wniosek, że x = 6. Siłą 
tej metody jest łatwość rozwiązywania 
równań różnych typów, w szczególności 
równania: 10 – x = 3 wystarczy zapisać: 
10 – x = 10 – 7 i gołym okiem widać, że: 
x = 7.

Jerzy Rogala

Z metodyki nauczania matematyki dla rodziców, dziadków, starszego rodzeństwa …

POLUBIć MATEMATYKĘ OD POCZąTKU NAUKI W SZKOLE

 
Jerzy

roGala
radNy powiatu krakowskiego, 

człoNek zarządu

jrogala@powiat.krakow.pl 
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Już po raz drugi starostwo 
Powiatowe w Krakowie zor-
ganizowało targi edukacyjne  
powiatowych szkół ponadgim-
nazjalnych. nie spodziewano 
się takiej ilości osób, zaintere-
sowanej młodzieży, rodziców, 
dziennikarzy, mieszkańców… 
w tym roku Powiatowymi tar-
gami edukacyjnymi zaintereso-
wała się także młodzież ze szkół 
krakowskich.

II Powiatowe Targi Edukacyj-
ne rozpoczęły się 22 marca b.r.  
w Zespole Szkół Techniczno-Eko-
nomicznych w Skawinie dla ab-
solwentów szkół średnich. Kolej-
ne odbyły się dla absolwentów 
gimnazjów w dniach 29 marca 
br. w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Giebułtowie  
i w Zespole Szkół i Placówek 
Oświatowych w Skale, 30 marca 
br. w hali widowiskowo-spor-
towej w Skawinie dla Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących  
w Skawinie i Zespołu Szkół Tech-
niczno-Ekonomicznych w Ska-
winie oraz w dniu 31 marca br.  
w sali sportowej Gimnazjum nr 
1 w Krzeszowicach dla Liceum 

Ogólnokształcącego w Krzeszo-
wicach, Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Krzeszowicach 
i Zespołu Szkół Rolnicze Cen-
trum Kształcenia Ustawicznego  
w Czernichowie. Patronat ho-
norowy nad imprezą objęli: Wo-
jewoda Małopolski, Małopolski 
Kurator Oświaty, Rektorzy Wyż-
szych Uczelni, władze samo-
rządowe gmin należących do 
Powiatu Krakowskiego, a także 
Komendant Wojskowej Komen-
dy Uzupełnień Kraków Krowo-
drza.

 Ta  inicjatywa powiatu kra-
kowskiego ma ułatwić absolwen-
tom gimnazjów oraz uczniom 
klas maturalnych wybór dalszej 
drogi kształcenia. Dlatego też 
z jednej strony pokazuje boga-
tą i konkurencyjną ofertę szkół 
średnich, z drugiej zaś przybliża 
klimat uczelni, a maturzystów 
wprowadza w atmosferę studio-
wania.

Wspólna kampania promo-
cyjna szkół ponadgimnazjal-
nych powiatu krakowskiego to 
najważniejszy element targów.  
W tym roku szkoły wyróżniały 
się pomysłami na kampanię pro-
mocyjną. Profesjonalnie przy-
gotowane stoiska pokazywały 
jak duża jest świadomość wśród 
młodzieży potrzeby budowania 
wizerunku, skutecznej promocji. 
Nowoczesne stoiska z koloro-
wymi ulotkami, multimedialny-
mi prezentacjami i otwartą na 
współpracę młodzieżą prezentu-
ją także poziom przygotowania 
uczniów do pracy na konkuren-
cyjnym rynku. Każda szkoła po-
kazała swą wyjątkowość, wysoki 
poziom kształcenia, ale także bo-
gate tradycje lokalne. „Najkrótsza 
droga na studia”, „Budujemy na 
doświadczeniu” czy „Wyjątkowe 
miejsce dla wyjątkowych osób” 
to tylko niektóre z haseł promu-
jących szkoły powiatowe.

Dla maturzystów zaś, szcze-
gólne znaczenie miało spotkanie 
z przedstawicielami wyższych 
uczelni. Kameralna atmosfera 
szkolnych sal sprawiła, że ucznio-
wie bez lęku mogli porozmawiać 
o tym jednym z najważniejszych 
wyborów w życiu. Przedstawicie-
le uczelni mogli nie tylko zapre-
zentować swoją ofertę, ale także 
stworzono okazję do dyskusji 
oraz przeprowadzenia indywi-
dualnych rozmów z uczniami. 
Uczniowie otrzymali także do-
datkowe materiały informacyj-
no-promocyjne. 

W tym roku uroczystości to-
warzyszyło wiele atrakcyjnych 
imprez dodatkowych.

Ważnym momentem było 
uroczyste podpisanie Porozu-
mienia przez Przedstawicieli 
Wyższej Szkoły Turystyki i Eko-
logii w Suchej Beskidzkiej oraz 
Starostę Krakowskiego Józefa 
Krzyworzekę. Porozumienie  
o współpracy z WSTIE ma duże 
znaczenie w kontekście rozwoju 
szkół, ale także w perspektywie 
dalszej edukacji absolwentów. 
Warto wspomnieć, że minął rok 
od zainicjowania „Partnerstwa 
Powiatu Krakowskiego dla do-
brej edukacji”. Jak widać poro-
zumienie to zamienia się w kon-
kretne inicjatywy łączące szkoły 
z wybranymi uczelniami, czy też 
instytucjami rynku pracy.

Osoby, które w sposób szcze-
gólny przyczyniły się do sukce-
sów szkół zostały uhonorowane 
przez Starostę Krakowskiego 
certyfikatem „Przyjaciel Młodzie-
ży”. Targi edukacyjne stały się 
także doskonałym momentem, 
aby sobie wzajemnie podzięko-
wać, za współpracę, za wzajem-
ny trud, za bycie razem... z mło-
dzieżą i dla młodzieży...

„Życie ma tę wartość, którą 
mu się nada…”- tymi słowami,  
z muzyczną dedykacją, podzię-
kowali dyrektorzy szkół Staroście 
Krakowskiemu - Józefowi Krzy-
worzece, który nie tylko wierzy  
w sens takich inicjatyw, ale z ca-
łym zaangażowaniem wspiera 
rozwój młodzieży.

Ważnym punktem progra-
mu było seminarium „W stronę 
nowoczesnej edukacji” prowa-
dzone przez Firmę Vulcan oraz 
Wyższą Szkołę Zarządzania  
i Bankowości.

Prezentacje „Nowo-
czesne technologie  
w pracy w szkole” poka-
zały nowe dostępne na 
rynku narzędzia, które 
można wykorzysty-
wać w pracy w szkole. 
Wzbudziły one ogrom-
ne zainteresowanie za-
równo wśród kadry pe-
dagogicznej jak i samej 
młodzieży.

Ważnym punktem programu 
były także warsztaty z zakresu 
kształtowania osobowości za-
wodowej dla absolwentów, po-
prowadzone przez ekspertów  
z Powiatowych Urzędów Pracy. 

Drugie Targi Edukacyjne stały 
się dla niektórych szkół dosko-
nałym momentem, aby zainau-
gurować nowe kierunki kształce-
nia. Miejsce dla „mundurowych” 
przygotowuje teraz Zespół 
Szkół i Placówek Oświatowych  
w Skale.

Rzeczywiście nie spodziewa-
no się takiej ilości osób, zainte-
resowanej młodzieży, rodziców, 
dziennikarzy, mieszkańców… 
Dziś Powiatowe Targi Edukacyj-
ne stały się już faktem, faktem 
przede wszystkim dla tych, któ-
rzy chcą się rozwijać….

II POWIATOWE  
TARGI EDUKACYJNE
Dla dobrej edukacji…

wydziaŁ eduKaCJi
Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków

dyrektor -  lidia Pycińska 
tel. 12 623-76-34 lub 12 623-76-45  

wew. 319, 320, 323 
edukacja@powiat.krakow.pl
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na mocy uchwały nr XXii/183/08 rady 
Powiatu w Krakowie z dnia 24 września 
2008 r. w sprawie przyjęcia powiatowego 
programu wspierania edukacji uzdolnio-
nych uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzonych przez powiat krakowski, 
starosta Krakowski zarządzeniem nr 55 /10  
z dnia 29 kwietnia 2010 r. przyznał stypen-
dia uczniom kończącym naukę w klasie pro-
gramowo najwyższej, którzy zdobyli naj-
wyższą średnią ocen z zajęć edukacyjnych. 
stypendia zostały przyznane 8 uczniom 
szkół ponadgimnazjalnych powiatu kra-
kowskiego w formie nagrody rzeczowej  
o wartości ok. 350 zł. uroczyste wręczenie 
dyplomu stypendysty, potwierdzającego 
przyznane stypendium odbyło się na uro-
czystym pożegnaniu klas trzecich w dniu 
30 kwietnia br. nagrody wręczyli starosta 
krakowski – Józej Krzyworzeka, wicestaro-
sta – andrzej Furmanik, przewodniczący 
rady Powiatu w Krakowie - Krzysztof Kar-
czewski, tadeusz nabagło – radny Powiatu 
Krakowskiego, Jerzy rogala - członek za-
rządu Powiatu w Krakowie.

Katarzyna Petlic - uczennica Liceum 
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół i Placó-
wek Oświatowych w Skale osiągnęła bardzo 
wysokie wyniki w nauce, uzyskując w bieżą-
cym roku szkolnym 2009/2010 średnią 5,2 
oraz wzorowe zachowanie. Zawsze zaanga-
żowana w sprawy szkoły i klasy. Nauczyciele 
mówią o niej: „ ambitna i skromna”, „ bardzo 
sumienna i bardzo dziewczęca”, ”bardzo lubi 
uczyć się języków obcych”, „bardzo dobrze 
wychowana”, „łączy grzeczność z profesjona-
lizmem”,  „systematyczna i odpowiedzialna”. 

 
Konrad Drozdzowski – uczeń Liceum 

Ogólnokształcącego w Zespole Szkół i Placó-
wek Oświatowych w Skale osiągnął bardzo 
wysokie wyniki w nauce, uzyskując w bie-
żącym roku szkolnym 2009/2010 średnią 5,2 
oraz wzorowe zachowanie. Mistrz zarządza-
nia sobą w czasie i realizacji zamierzonych 
celów, przyszły tłumacz języka angielskiego, 
wszechstronnie uzdolniony. Charakter wła-
ściwy osobom wielkiego formatu, łączący 
perfekcyjność z otwartością na ludzi i świat. 
Laureat licznych konkursów, powiatowy wi-
cemistrz ortografii, zdobywca indeksu Na-
uczycielskiego Kolegium Języków Obcych 
oraz certyfikatów językowych  FCE i CAE. 

Mateusz Furmanik – uczeń Liceum Ogól-
nokształcącego im. Tadeusza Kościuszki  
w Krzeszowicach w roku szkolnym 2009/2010 
uzyskał najwyższą średnią w klasach matu-
ralnych 5,76.  Przez trzy lata nauki prezento-
wał wzorową postawę uczniowską, osiągał 
bardzo wysokie wyniki w nauce oraz był ak-
tywny na forum społeczności szkolnej. Jest 
osobą ambitną i pracowitą, wszechstron-
nie uzdolnioną, czego dowodem są wyniki  
w konkursach z zakresu nauk ścisłych, hu-
manistycznych oraz sportowych. W całym 
cyklu nauczania Mateusz odnosił sukcesy 
indywidualnie oraz drużynowo: I miejsce  
w Międzyszkolnym Konkursie Informatycz-
no-Historycznym „Różne oblicza Krakowa” 
pod patronatem Urzędu Miasta Krakowa,  

I miejsce w Rejonowej i Powiatowej Licealia-
dzie Młodzieży w Tenisie Stołowym druży-
nowo w kategorii chłopców, udział w finale 
wojewódzkim Małopolskiej Licealiady Mło-
dzieży w Tenisie Stołowym, II miejsce w Kon-
kursie Wiedzy Olimpijskiej w I Sportowym 
Memoriale im. Norberta Kodury drużynowo, 
II miejsce w Tenisie Stołowym z okazji Święta 
Niepodległości organizowanym przez MOS 
w Krzeszowicach, I miejsce w Licealiadzie 
w Tenisie Stołowym - zawody powiatowe,  
II miejsce w Licealiadzie w Tenisie Stołowym 
- zawody rejonowe, III miejsce drużynowo  
w Licealiadzie w szachach chłopców - za-
wody wojewódzkie, I miejsce w Licealiadzie 
w Tenisie Stołowym chłopców drużynowo - 
zawody powiatowe, I miejsce w Licealiadzie 
w szachach chłopców drużynowo - zawody 
powiatowe, laureat  III Ogólnopolskiej Olim-
piady „O Diamentowy Indeks AGH”.

Aleksandra Cora - jest szczególnie 
uzdolnioną uczennicą klasy III C Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Skawinie, która 
osiągnęła bardzo wysokie wyniki w nauce, 
uzyskując w bieżącym roku szkolnym śred-
nią 5,63 najwyższą w szkole oraz zachowa-
nie wzorowe. Oprócz wysokich wyników  
w nauce Aleksandra odniosła sukces na polu 
konkursowym i olimpijskim. Została laureat-
ką XXXIX Zawodów Okręgowych Olimpiady 
Biologicznej, laureatką Międzyszkolnych Za-
wodów Matematycznych, finalistką konkur-
su UJ na projekt naukowy w ramach projektu 
„Feniks” i  I miejsce w IV Powiatowym Kon-
kursie Profilaktycznym „Żyj zdrowo bez na-
łogów” w kategorii wiedzy. Oprócz sukcesów 
naukowych osiągnęła wysokie wyniki spor-
towe, uzyskując I miejsce w Powiatowym 
Biegu Niepodległościowym, I miejsce w Po-
wiatowych Jesiennych Biegach Przełajowych 
oraz  III miejsce w Powiatowych Zawodach 
Tańca Nowoczesnego. 

Paulina Stokłosa – uczennica klasy III D 
Liceum Profilowanego o profilu socjalnym  
w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych 
w Skawinie z przedmiotów obowiązkowych 
uzyskała średnią ocen 5,13, natomiast śred-
nia ocen za trzy lata wynosi 5,21. Uczennica 
o  wysokiej kulturze osobistej, angażująca się 
w pracę na rzecz szkoły i klasy. Wielokrotnie 
brała udział w różnych konkursach i akcjach 
służących pomocy osobom potrzebującym 
wsparcia – m.in. w akcji honorowego krwio-
dawstwa. Autorka prac plastycznych m.in. na 
konkurs o tematyce zdrowego odżywiania, 
na konkurs pt. ”No promil, no problem”.

Iwona Mucha – uczennica Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach  
w roku szkolnym 2009/2010 uzyskała naj-
wyższą średnią w klasach maturalnych 4,93. 
Uczennica wzorowa, mogąca stanowić wzór 
dla innych. Odpowiedzialna, zdyscyplino-
wana, z wyraźnym planem na przyszłość. Jej 
pragnieniem jest studiowanie architektury  
i czyni wszystko, by te pragnienia zrealizo-
wać. Rozwija swoje zainteresowania pla-
styczne. W czasie trwania nauki zawsze uzy-
skiwała świadectwa z wyróżnieniem. 

Kamila Ziarkowska – uczennica Zespół 
Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Usta-
wicznego w Czernichowie w roku szkolnym 
2009/2010 uzyskała najwyższą średnią w kla-
sach maturalnych 5,17. Była uczennicą bar-
dzo zdyscyplinowaną, sumienną, osiągająca 
bardzo wysokie wyniki w nauce i wzorowe 
zachowanie. Chętnie angażowała się w pra-
cę społeczną na rzecz klasy i szkoły. Brała ak-
tywny udział w akademiach, pokazach tańca 
i dniach otwartych szkoły. Reprezentowała 
szkołę w wielu konkursach i olimpiadach.

Ewelina Koczur – uczennica klasy IV 
Technikum Architektury Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Giebułtowie w roku 
szkolnym 2009/2010 osiągnęła najwyższą 
średnią w klasach maturalnych 5,21. Przez 
cztery lata nauki w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Giebułtowie aktywnie uczestni-
czyła w życiu szkoły i reprezentowała szkołę 
na zewnątrz.Uczestniczyła w konkursach 
międzyszkolnych i powiatowych, m. in.:  
w konkursie „Wiedza o Unii Europejskiej”, „10 
lat Powiatu Krakowskiego”, „Żyj zdrowo bez 
nałogów”, konkurs plastyczny „Tęcza” zaj-
mując czołowe miejsca. Ewelina brała także 
udział w akcjach wolontariatu – „Farma Ży-
cia” w Więckowicach – była to praca na rzecz 
dzieci autystycznych. Uczennica Ewelina 
Koczur w roku 2008 otrzymała Stypendium 
Starosty Krakowskiego a w roku 2009 Sty-
pendium Rady Ministrów.

STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH
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Premier D. Tusk skierował do 
Sejmu projekt ustawy o zmianie 
ustawy o przeciwdziałaniu prze-
mocy w rodzinie. Do projektu 
ustawy dołączone jest obszer-
ne uzasadnienie. W opinii wie-
lu ludzi: rodziców, nauczycieli, 
uczonych oraz biskupów jest to 
ustawa bazująca na założeniach, 
które mogą wyrządzić w rodzi-
nach niepowetowane szkody. 
Zatrzymajmy się na chwilę nad 
kilkoma tezami uzasadnienia. 
Pan Premier pisze: „Z diagnozy 
przeprowadzonej w 2007 r. do-
tyczącej skali zjawiska przemocy 
w rodzinie wynika, że problem 
przemocy w rodzinie jest zjawi-
skiem dostrzeganym w polskim 
społeczeństwie. Z uzyskanych 
danych wynika, że dotyczy on 
średnio około połowy rodzin”. 
Połowy!!!! Przy takim odsetku 
patologii w rodzinach można 
zaryzykować twierdzenie, że ro-
dzina jest źródłem patologii i na-
leży zakazać zakładania rodzin! 
Czytajmy dalej: „Wśród znanych 
sobie rodzin badani najczęściej 
dostrzegają występowanie prze-
mocy psychicznej (52% respon-
dentów stwierdziło, że znają ta-
kie rodziny, w których dochodzi 
do przemocy psychicznej) oraz 
fizycznej (44%). Przypadki prze-
mocy ekonomicznej (26%) oraz 
w szczególności seksualnej (9%) 
znane są mniejszej liczbie ba-
danych. Kiedykolwiek, jakiejkol-
wiek formy przemocy od członka 
rodziny doświadczył więcej niż 
co trzeci Polak (36%)”. Stopień 
ogólności tych stwierdzeń jest 
niepokojący. Czy jeśli zakaże-
my dziecku oglądania telewizji 
lub zmusimy go do odkurzenia 
mieszkania to jest to już przemoc 
psychiczna, czy też jeszcze nie.  
W którym momencie dziecko 
będzie mogło już złożyć donos 
na swojego rodzica?

Zarówno uzasadnienie, jak 
również zmiany w ustawie na-
pisane są w sposób, który po-
zostawia wiele do życzenia. 
Oto przykład. „Przeprowadzona 
diagnoza oraz monitorowanie 
zjawiska przemocy w rodzi-
nie spowodowały konieczność 
wprowadzenia zmian ukierun-
kowanych na:

– rozwój profilaktyki jako for-
my działań zapobiegających zja-
wisku przemocy w rodzinie,

– zmianę świadomości społe-
czeństwa,

– skuteczną ochronę ofiar 
przemocy, w tym w szczególno-
ści dzieci,

– stworzenie mechanizmów 
ułatwiających izolację sprawców 
od ofiar,

– zmianę postaw osób stosu-
jących przemoc w rodzinie przez 
poddanie ich oddziaływaniom  
korekcyjno-edukacyjnym’”.

Szczególnie komiczne są dwa 
z wyżej wymienionych punktów: 
zmiana świadomości społeczeń-
stwa oraz zmiana postaw osób 
stosujących przemoc w rodzinie. 
Już to kiedyś przerabialiśmy.

Ustawodawca zamierza nało-
żyć nowe obowiązki na wszyst-
kie szczeble administracji rządo-
wej i samorządowej, co będzie 
wiązało się z powołaniem kolej-
nych tysięcy wesołych stanowisk 
pracy, aby można było, jak np. 
w samorządzie powiatowym, 
„opracowywać i realizować pro-
gramy w ramach oddziaływań 
korekcyjno-edukacyjnych dla 
osób stosujących przemoc w ro-
dzinie.”

Szczególne niebezpieczne są 
dwa nowe uregulowania:

„Art. 12a. 1. W razie bezpo-
średniego zagrożenia  życia lub 
zdrowia dziecka, w szczególno-
ści kiedy opiekun dziecka znaj-
duje się w stanie nietrzeźwości 
lub pod wpływem środka odu-
rzającego, pracownik socjalny 
wykonujący obowiązki służbo-
we ma prawo odebrać dziecko  
z rodziny i umieścić je w rodzinie 
zastępczej lub w całodobowej 
placówce opiekuńczo-wycho-
wawczej.” 

W tym miejscu powinniśmy 
ostro zaprotestować: ręce precz 
od naszych dzieci!

„Art. 96a. Osobom wykonują-
cym władzę rodzicielską, opiekę 
lub pieczę nad małoletnim za-
kazuje się stosowania kar ciele-
snych.”

Od tej chwili praktycznie nikt 
już nie będzie niewinny, tylko – 
jak zwykł mawiać tow. Stalin – co 
najwyżej niewłaściwie przesłu-
chany.

Oddajmy głos specjalistom  
i rodzicom:

prof. Krystyna Ostrowska, 
UW: „Jest to (projekt ustawy) 
bubel prawny. Kuriozalnie zmie-
niona została definicja rodziny. 

Rodzina przestaje być związkiem 
ludzi połączonych bliski więzami,  
a staje się związkiem ludzi, którzy 
mają wspólne gospodarstwo lub 
wspólnie zamieszkują. Jest to za-
mach na rodzinę! Daleko posunię-
ta ingerencja w rodzinę!” 

Stanisław Michalkiewicz: 
„Ustawa wprost prowadzi do li-
kwidacji władzy rodzicielskiej – bo 
odbiera rodzicom możliwość za-
stosowania jakiejkolwiek sankcji 
wobec dzieci – a władza pozba-
wiona sankcji staje się własną 
karykaturą. Jest w tym metoda; 
najpierw, pod pretekstem roz-
toczenia nad nimi opieki, ludzie 
zostali pozbawieni władzy nad 
bogactwem, jakie wytwarzają,  
a teraz – pod podobnym pretek-
stem – nawet nad własnymi dzieć-
mi. Miał rację Fredro, ostrzegając, 
że „socyalizm każdemu równo 
nosa utrze. Bogatych zdusi jutro,  
a biednych pojutrze”.

Joanna Puzyna-Krupska, 
matka siedmiorga dzieci, pre-
zes Związku Dużych Rodzin 
„Trzy Plus”: „...26 proc. dzieci  
w Polsce jest zagrożonych biedą 
w stosunku do 19 proc. średniej 
europejskiej; biedniejsze od pol-
skich są tylko dzieci meksykańskie 
i tureckie. Polskie państwo nie 
prowadzi polityki rodzinnej, która  
w jakiś skuteczny sposób zapo-
biegałaby pauperyzacji rodziny 
na skutek tego, że rodzi się kolej-
ne dziecko. W ustawie proponuje 
się powołanie ministra w randze 
sekretarza stanu ds. przemocy  
w rodzinie, ogromną strukturę 
zespołów interdyscyplinarnych, 
w sytuacji gdy nie ma tak ważnej 
funkcji jak pełnomocnik ds. ro-
dziny. Nie ma też podstawowego 
wsparcia, jakie powinna otrzy-
mywać rodzina. Dlaczego wpro-
wadza się ustawę, w której w ja-
kimś sensie znajdują się zapisy, że 
państwo będzie miało instrument 
do tego, by kontrolować rodzinę,  
a nie podejmuje się działań, które 
chcą ją rzeczywiście wspierać.”

Ks. bp. Stanisław Stefanek, 
członek Rady Konferencji Epi-
skopatu Polski ds. Rodziny  
i Prezydium Papieskiej Rady ds. 
Rodziny: „Gdyby ustawa ta we-
szła w życie, wprowadziłaby do 
świadomości społecznej nie tylko 
zafałszowany obraz rodziny, ale 
przede wszystkim prowokowała-
by do zafałszowanych relacji mię-
dzyludzkich. Rodzina jest wspól-
notą życia i miłości, opartą na 
wyborze serca, rozbudowywaną 

przez przyjęcie dzieci, ich wycho-
wanie i wzajemną ofiarną miłość. 
Natomiast wspomniana ustawa 
nakierowuje członków rodziny na 
wzajemną podejrzliwość, prowo-
kuje do postaw roszczeniowych, 
nie mówiąc już o tym, że w myśl jej 
zapisów młodociani członkowie 
rodziny mogą zgłaszać swoje rosz-
czenia wobec rodziców, prosząc  
o interwencję pracownika so-
cjalnego. Ustawa zatem próbuje 
wpłynąć na zmianę relacji mię-
dzyludzkich, a co za tym idzie 
- usiłuje wprowadzić nowy ład 
cywilizacyjny, dodajmy: bardzo 
niebezpieczny, burzący elemen-
tarne zasady życia społeczne-
go. Jeżeli relacje międzyludzkie  
w rodzinie będą się opierać wy-
łącznie na podejrzliwości, chęci 
dominowania, na wysuwaniu 
najrozmaitszych żądań, to cóż to 
będzie za społeczeństwo? Tylko 
ktoś, kto jest z gruntu przeciwny 
rodzinie oraz ładowi i pokojowi 
społecznemu, mógłby taką usta-
wę uchwalić. Projekt powstał 
z pominięciem jakichkolwiek 
konsultacji ze środowiskiem Ko-
misji Episkopatu Polski. Już nie 
wspomnę o innych instytucjach 
czy środowiskach, jak chociażby 
stowarzyszenia rodzinne lub sto-
warzyszenia wychowawcze czy 
oświatowe, które powinny wyra-
zić swój pogląd. Zostały zupełnie 
pominięte.”

W ostatnim czasie środki ma-
sowego przekazu wielokrotnie 
informowały o przypadkach od-
bierania dzieci z rodzin będących 
w trudnej sytuacji materialnej  
(m. in. mówi o tym p. J. Puzyna-
Krupska). Natomiast nie mówi się 
o tym, a wciąż niewielu obywate-
li zdaje sobie sprawę z tego faktu, 
że nasze socjalistyczne państwo 
zabiera pracownikom, a więc oj-
com i matkom odpowiedzialnym 
za utrzymanie swojej rodziny ok. 
80% ich zarobków. Oznacza to, 
że jeżeli nasza praca jest warta 
np. 1000 zł, to w postaci różnych 
podatków, akcyz i innych danin 
państwo zabiera nam 800 zł, 
zostawiając nam na życie 200 zł.  
I to jest skandal!

Wykaz odnośników do do-
kumentów sejmowych oraz  
do wypowiedzi zamiesz-
czonych w powyższym ar-
tykule znajdziecie Państwo 
na stronie internetowej:  
www.zabierzow.republika.pl

Wiesław Marek Woch

RODZINA źRóDłEM PATOLOGII?
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Demokracja, której począt-
ki sięgają starożytnej Grecji, 
jest dzisiaj odmieniana przez 
wszystkie przypadki, lecz na 
ogół to, co obecnie nazy-
wamy demokracją, niewiele 
ma wspólnego z jej pierwo-
wzorem czyli „rządami ludu”  
(z greckiego Demos = lud 
oraz creatos =rządzić). Po 
pierwsze, rzadko kiedy mo-
żemy podejmować decyzje 
w głosowaniu powszechnym, 
a po drugie, gdy wybieramy 
tzw. swoich przedstawicieli to 
na ogół są to ludzie wcześniej 
wybrani przez prominent-
nych polityków. Czyli tak, jak 
w anegdocie o samochodach 
Forda - możemy wybrać do-
wolny kolor, pod warunkiem, 
że jest to kolor czarny.

Gdy mówimy o demokra-
cji to najczęściej powtarza-
nym frazesem jest szyder-
stwo sformułowane przez W. 
Churchilla, że „demokracja 
jest ustrojem najgorszym, ale 
wszystkie pozostałe są jeszcze 
gorsze”. Powiedział to wów-
czas, gdy po uratowaniu An-
glii, czyli po wygraniu przez 
niego najcięższej wojny, an-
gielscy wyborcy odebrali mu 
władzę. 

Niniejszy przegląd opinii 
na temat demokracji rozpocz-
nę od bardzo wyważonego 
sądu, sformułowanego przez 
ojca prof. Józefa Bocheńskie-
go w jego książce „Sto zabo-
bonów”:  „Demokracji w ogóle 
zdefiniować niepodobna – tak 
wielkie jest pomieszanie pojęć 
w tej sprawie. Samo przekona-
nie, że demokracja jest dobrym 
ustrojem, nie jest zabobonem. 
Jest natomiast zabobonem 
ślepe wierzenie, że tylko de-
mokracja jest dopuszczalną 
formą ustroju – i to bez rozróż-
nienia różnych znaczeń tego 
słowa”. O. J. Bocheński, wybit-
ny filozof, profesor Uniwersy-
tetu we Fryburgu stwierdza 
wprost: Churchill nie ma racji 
stawiając najwyżej ustrój de-
mokratyczny!

Warunki jakie powinno 
spełniać współczesne pań-
stwo demokratyczne są 
następujące (wg. J.S. Milla  
i J. Locke’a):

- wolne i uczciwe wybory,

- czynne i bierne prawo 
wyborcze,

- jawność stanowienia pra-
wa i rządy prawa,

- przestrzeganie praw czło-
wieka (m.in. wolność słowa, 
wolność zrzeszania się itp.).

W chwili obecnej z pośród 
ponad 160 państw Świata tyl-
ko niespełna trzydzieści speł-
nia te kryteria.

Bardzo krytycznie o demo-
kracji wyrażał się ponad dwa 
tysiące lat temu Arystoteles, 
gdy pisał: „Demokracja jest 
najgorszym z możliwych ustro-
jów, bowiem są to rządy hien 
nad osłami”. Współcześnie 
bez trudu możemy znaleźć 
tuzin przykładów potwier-
dzających tę tezę. Równie 
krytyczny był Platon, teoretyk 
demokracji: „Demokracja pro-
wadzi do dyktatury”. Wtóruje 
mu A. Majewski: „Demokracja 
jest najbardziej zawoalowaną 
formą tyranii”.  Jeśli pamięta-
my, że narodowy socjalista 
A. Hitler doszedł do władzy 
w wyniku demokratycznych 
procedur to będziemy mu-
sieli zgodzić się z tymi stwier-
dzeniami. Podobną opinię 
na temat demokracji wyraził 
nasz wielki rodak Jan Paweł II: 
„Historia uczy, że demokracja 
bez wartości łatwo się prze-
mienia w jawny lub zakamu-
flowany totalitaryzm”. W tym 
aspekcie na tragiczny żart za-
krawa próba budowania, pod 
lufami karabinów, demokracji 
w Iraku lub Afganistanie. Od-
dajmy głos o. Bocheńskiemu: 
„... istnieje jeszcze inny, bardzo 
rozpowszechniony zabobon. 
Polega on na dziwnym mnie-
maniu, że demokracja albo 
nawet jedna z postaci demo-
kracji ustrojowej, która oka-
zała się dobrą formą rządów 
w naszym kraju albo kraiku, 
powinna być wprowadzona 
wszędzie na świecie, równie 
dobrze w Chinach, Etiopii jak  
i Brazylii”. 

Demokracja ma swój 
nieusuwalny problem: aby 
przypodobać się wyborcom, 
rządzący podejmują decy-
zje popularne zamiast roz-
tropnych. Celnie i dosadnie 
ujął ten problem W. łysiak w 
swojej książce „Stulecie Kłam-

ców”: „Chociaż prawie każdy 
wyborca ma świadomość, że 
politycy to gang dziesięcio-
karatowych skurwysynów – 
tłum daję się złowić co parę lat  
i biegnie do urn głosować na 
sympatyczną bandę sprzeda-
jącą nadzieję”.  Dlaczego de-
mokracja to ulubiony system 
współczesnej polityki, także 
polskiej?  Być może dlatego, 
że „Masa polskiego społeczeń-
stwa jest rzeczą niczyją, luźnie 
chodzącą, nie ujętą w żadne 
kadry organizacyjne, nie po-
siadające żadnych właściwie 
przekonań, jest masą bez kości 
i fizjonomii. O tę gawiedź, po-
litycznie bezmyślną, o przycią-
gnięcie jej choćby na jeden mo-
ment w jedną lub drugą stronę, 
chodzi w pierwszym rzędzie 
tym wszystkim, którzy robią  
w Polsce politykę” (frag-
ment listu J. Piłsudskiego do  
R. Dmowskiego). Piłsudski 
trafnie oceniał demoralizację 
polskiego społeczeństwa po 
ponad stu kilkudziesięcio-
letniej niewoli. Czy demo-
ralizacja po okresie ponad 
czterdziestoletniej domina-
cji komunistycznej daje taki 
sam efekt? Obawiam się, że 
tak! Współcześni politycy 
prawie wszystkich orientacji 
lubią demokrację, być może 
również dlatego, że „Demo-
kratyczne wybory rozstrzyga-
ją o tym, kto będzie uciskany 
w majestacie prawa” (N.G. 
Dávila). Pobieżne obserwacje 
skutków działania demokra-
cji w Polsce wydaje się trafnie 
opisywać obserwacja sfor-
mułowana przez O. Cromwel-
l’a: „Demokracja to anarchia, 
a tyrania jest o wiele lepsza od 
anarchii”.

Demokracja sprawdza się 
(funkcjonuje w długiej per-
spektywie czasowej) w pew-
nych szczególnych przypad-
kach, zazwyczaj wtedy, gdy 
ma zastosowanie do wąskiej, 
wyselekcjonowanej grupy 
i w określonych warunkach 

(np.; konklawe, wybory rekto-
rów itp.). W społeczeństwach 
sprowadza się bardzo często 
do sytuacji opisanej przez B. 
Franklina: „Demokracja jest 
wtedy, gdy dwa wilki i owca 
głosują co zjeść na obiad”. Czy 
demokracja to ustrój, o któ-
rym możemy myśleć w dłuż-
szej perspektywie? Raczej 
nie! S. Adams przekonuje, że 
„Demokracja nigdy długo nie 
trwała. Wkrótce zniszczyła, 
wykończyła i zamordowa-
ła samą siebie”. To prawda,  
w historii można znaleźć wie-
le przykładów potwierdzają-
cych tę regułę, począwszy od 
demokracji ateńskiej przez 
Starożytny Rzym aż do cza-
sów współczesnych. 

Mówiąc o demokracji 
często wymienia się model 
demokracji amerykańskiej, 
która trwa już ponad dwie-
ście lat. W tym czasie demo-
kracja amerykańska zasadni-
czo ewoluowała. Przyszłość 
demokracji amerykańskiej 
prognozuje A. de Tocquevil-
le: „Amerykańska demokracja 
przetrwa do czasu, kiedy Kon-
gres odkryje, że można przeku-
pić społeczeństwo za publiczne 
pieniądze”. Czy wprowadzona 
ostatnio przez Baracka Hu-
sejna Obamę reforma ubez-
pieczeń zdrowotnych, która 
będzie kosztowała podatnika 
amerykańskiego ponad bilion 
(tysiąc miliardów) dolarów to 
nie jest ten właśnie moment, 
o którym pisze żyjący w IXX 
wieku hrabia de Tocqueville? 

Na koniec o demokracji 
jako woli większości, zacytuję 
dosadne stwierdzenie W. ły-
siaka z książki „Statek”: „Jeśli 
większość ma rację – jedzmy 
gówno... – Miliony much nie 
mogą się mylić!”

Wiesław Marek Woch

Więcej informacji można znaleźć 
na stronie:
     www.zabierzow.republika.pl
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Inwestycje i nowe połączenia

Jan Pamuła, prezes Kraków Airport, 
przedstawił działania inwestycyjne w por-
cie oraz wysiłki na rzecz zwiększenia ilo-
ści połączeń z lotniska w Balicach. Sezon 
letni ubiegłego roku można uznać za bar-
dzo udany pod względem wprowadzania 
nowych połączeń. Możemy latać do Ko-
penhagi, Forli, Reykjaviku, Aten, Rzymu, 
Duesseldorfu-Wezze, Berlina i Gdańska.  
W sezonie zimowym otworzono połącze-
nia do Duesseldorfu, Oslo-Torp i Szczeci-
na. Optymistycznie zapowiada się sezon 
letni 2010. Największy przewoźnik z Balic 
– Ryanair ogłosił kolejne nowe połącze-
nia. Oprócz miast, do których już lata, 
zaproponował bardzo atrakcyjne loty wa-
kacyjne do Alicante w Hiszpanii i Trapani 
na Sycylii, a także Maltę, Pizę, Malagę, Bar-
celonę i Rzym. Do stolicy Włoch możemy 
także polecieć naszym narodowym prze-
woźnikiem „Lotem”, który swój samolot 
ozdobił wizerunkiem „Damy z łasiczką” 
i napisami w językach polskim i angiel-
skim: „Kraków i Małopolska zapraszają”.

Wzrost liczby pasażerów w bieżącym 
roku wydaje się być przesądzony, tym bar-

dziej, że niekorzystne tendencje port ma 
już za sobą. Listopad ub. r. był pierwszym 
od półtora roku miesiącem, kiedy zanoto-
wano wzrost liczby pasażerów o 15 proc. 
i wykonywanych operacji na lotnisku  
o 8 proc., w grudniu liczba podróżujących 
zwiększyła się o 10 proc. W styczniu   br. 
liczba pasażerów wzrosła o 3 proc. w lu-
tym o 4 proc. zaś w marcu odnotowano 
już spory skok do 13 proc. Nie zapomina 
się o połączeniach czarterowych. Zachętą 
dla przewoźników jest z pewnością zmie-
niony cennik opłat lotniskowych, znacz-
nie dla nich korzystniejszy. Prognozy na 
ten rok zakładają przyjęcie trzech milio-
nów pasażerów, co będzie powrotem do 
najlepszych wyników sprzed dwóch lat. 
Władze MPL Kraków-Balice wychodzą  
z założenia, że ważną sprawą jest kon-
sekwencja w realizacji strategii, ale i ela-
styczność w kontaktach z przewoźnikami. 
Obecnie obsługiwanych jest ok. 2 mln 700 
tys. pasażerów rocznie i oferta musi być 
dostosowywana się do zmieniającej się 
sytuacji na rynku przewozów lotniczych. 

Dynamicznie prowadzone są inwe-
stycje. Oddano do użytku parking wie-
lopoziomowy na 1243 samochody, któ-
ry jest jednym z najnowocześniejszych  
w Małopolsce. Na podkreślenie zasługu-
je fakt, że Kraków Airport sfinansował tę 
inwestycję (77 mln. zł) wyłącznie ze środ-
ków własnych. Na terenach zwolnionych 
przez parkingi naziemne powstanie ho-
tel. W połowie roku zostanie oddany do 
użytku łącznik pomiędzy płytą postojową 
a drogą startów i lądowań. W znacznym 
stopniu poprawi to możliwości opera-
cyjne lotniska – zamiast 17 operacji na 
godzinę, będzie można wykonać 30. Do-
tychczas samoloty korzystały z jednego 
łącznika i tam często tworzyły się kolejki. 
Powiększona zostanie płyta postojowa, 
powstaną także stanowiska do odladza-
nia samolotów. Został też wyłoniony wy-
konawca rozbudowy terminalu między-
narodowego, prace projektowe powinny 
zakończyć się w przyszłym roku. Planuje 
się także zakup systemów zwiększają-
cych bezpieczeństwo lądowań w czasie 
trudnych warunków atmosferycznych, 
przebudowę układu komunikacyjnego  
w obrębie lotniska, przeprowadzkę termi-
nalu krajowego i budowę nowego ogro-
dzenia. W finansowaniu tych inwestycji 
z pewnością pomoże dotacja dla portu 

z Unii Europejskiej w wysokości 37 milio-
nów złotych. Nie zapomina się również  
o bezpieczeństwie podróżujących. Lotni-
sko dysponuje najnowocześniejszą w Pol-
sce strażnicą straży pożarnej. Niedawno 
zakupiono dwa supernowoczesne samo-
chody ratowniczo-gaśnicze typu Panter;  
żadne polskie lotnisko nie posiada takich 
samochodów. Pod koniec ubiegłego roku 
Stanisław Kracik, wojewoda małopolski 
przekazał Straży Granicznej na lotnisku 

robota pirotechnicznego. Sprzęt będzie 
używany przez funkcjonariuszy przy roz-
poznawaniu oraz usuwaniu niebezpiecz-
nych lub podejrzanych ładunków. 

Wspieramy sąsiadów

Spotkanie z radnymi powiatu krakow-
skiego wpisuje się przede wszystkim  
w założenia nowej, przyjaznej polityki wo-
bec społeczności mieszkających w bliż-
szym i dalszym sąsiedztwie lotniska. Port 
lotniczy corocznie wspiera cykl imprez  
i sponsoruje wiele innych przedsięwzięć 
na terenie gminy Zabierzów. W ubiegłym 
roku dofinansował m.in. obchody Dnia 
Dziecka, piknik w Szczyglicach z okazji 
650-lecia istnienia tej miejscowości, pik-
nik w Balicach połączony z Gminnym 
Dniem Strażaka, Dni Zabierzowa, Świę-
to Aleksandrowic, czy gminne dożynki  
w Karniowicach. Wspiera finansowo Ju-
rajski Półmaraton w Rudawie, szkoły w 
Balicach i Morawicy, a także wiele innych 
imprez, jak chociażby Mikołaj dla dzieci 

RADNI NA LOTNISKU W BALICACH
radni otrzymali unikatową możliwość zwiedzania na co dzień niedostępnych 

części lotniska – od płyty postojowej, pasa startowego, po wizytę w strażnicy  
lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej. w trakcie spotkania rozmawiano o no-
wych możliwościach współpracy gmin okołolotniskowych i powiatu z władzami 
lotniska. dla wielu była to nie tylko pierwsza taka wizyta na lotnisku, ale i pierwszy 
wzajemny kontakt. 

Samorządowcy z powiatu krakowskiego złożyli wizytę  
w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Kraków-Balice



specjalnej troski i niepełnosprawnych or-
ganizowany corocznie przez Jurajską Izbę 
Gospodarczą, czy wigilie świąt Bożego Na-
rodzenia dla osób starszych i samotnych. 
Nie jest obojętny także na wiele próśb  
o dofinansowanie działalności statutowej 
stowarzyszeń pożytku publicznego oraz 
klubów sportowych. Dzięki bliskości lot-
niska wzrosła ilość połączeń komunikacji 
publicznej, co znacznie ułatwia życie po-
dróżującym.

- Cały czas Zarząd i pracownicy lotniska 
zastanawiamy się co należy zrobić, by za-
cieśnić nasze kontakty, by współpraca była 
bardziej owocna, by mieszkańcy odczuwali 
satysfakcję i konkretne korzyści wynikające 
z sąsiedztwa lotniska. Chcemy rozszerzyć 
współpracę z gminami Zabierzów i Liszki. 
Wszystkie działania są skierowane na sze-
roko pojęte polepszenie warunków życia 
mieszkańców. Jest to jedno z moich naj-
ważniejszych zadań – mówi Jan Pamuła, 
prezes MPL Kraków-Balice.  

Z tą myślą powstał nowatorski projekt 
konkursu grantowego pn. „Wspieramy 
sąsiadów” dla dwóch gmin powiatu kra-
kowskiego – Zabierzów i Liszki. W jego 
ramach przewidywane jest przyznanie 
całościowej lub częściowej dotacji na 
projekty, a jej celem będzie osiągnięcie 
pozytywnych rezultatów dla jak  najwięk-
szej grupy ludzi. 

- W ten sposób wspieramy projekty, 
które inicjują lub umacniają już istniejącą 
współpracę mieszkańców i służą rozwojowi 
lokalnej społeczności w szerokim zakresie.   
Kraków Airport opracował ten konkurs  

z myślą o organizacjach pozarządowych, 
lokalnych instytucjach oraz grupach nie-
formalnych podejmujących wspólny wysi-
łek na rzecz polepszenia warunków życia 
tych społeczności – wyjaśnia cel progra-
mu Jan Pamuła. Pionierska, nie mająca 
sobie równych w skali ogólnopolskiej, 
inicjatywa Kraków Airport spotkała się 
bardzo dużym społecznym odzewem. 
Wszystkie wnioski były interesujące, ale 
– niestety – komisja konkursowa musia-
ła  znaleźć trudny kompromis pomiędzy 
możliwościami lotniska, a społecznymi 
oczekiwaniami. Wyjątkowość konkursu 
polega także na tym, że środki finanso-
we przyznawane są przez spółkę prawa 
handlowego, której głównym celem jest 
wypracowanie zysku – port tym zyskiem 
dzieli się z sąsiadami.

Wpłynęło blisko 80 projektów. Komi-
sja przyznała dofinansowanie na kwotę 
ponad 100 tys. zł dla  dwudziestu z nich. 
Najwięcej inicjatyw skierowanych jest do 
dzieci i młodzieży: obejmują one wyciecz-
ki, wydarzenia kulturalne, turnieje sporto-
we, doposażenie świetlic, zakupy książek, 
sprzętu sportowego, urządzenie placu za-
baw. Są też interesujące inicjatywy inte-
gracyjne: organizowany po raz pierwszy 
20-kilometrowy rowerowy rajd  „Familia-
da” – impreza  rekreacyjno-sportowa dla 
rodzin, itp. Spośród projektów skierowa-
nych do osób dorosłych dofinansowanie 
uzyskały m.in. kursy językowe i warszta-
ty na temat wypalenia zawodowego dla 
pracowników socjalnych zatrudnionych 
w Domach Pomocy Społecznej powiatu 
krakowskiego.   

- Konkurs pokazał, że gminy Zabierzów 
i Liszki to miejsca, w których nie brakuje 
wyjątkowych ludzi, którzy mają inicjaty-
wę i niebanalne pomysły, które pomagają 
zmieniać otaczającą nas rzeczywistość na 
lepsze. Wybór projektów był bardzo trudny, 
zainteresowanie programem przerosło na-
sze oczekiwania. Mam nadzieję, że miesz-
kańcy Zabierzowa i  Liszek już wkrótce zo-
baczą owoce projektów wspieranych przez 
krakowskie lotnisko. Ten program to wyraz 
naszej troski i zaangażowania w życie są-
siadów. Taka forma pomocy ma pozwolić 
na dotarcie do wartościowych pomysłów  
i ich aktywne wspieranie – mówi  prezes 
Jan Pamuła. 

Jednym z celów strategicznych obec-
nego Zarządu jest doprowadzenie do 
takiej sytuacji, by mieszkańcy nie mówili 
już o uciążliwościach, ale wyłącznie o ko-
rzyściach płynących z faktu sąsiedztwa  
z portem. – Kładziemy duży nacisk na roz-
wój naszego lotniska, ale też nie zapomina-
my o sąsiadach. Chcę bardzo dobrej współ-
pracy z gminami i sołectwami, by pokazać 
mieszkańcom, że sąsiedztwo lotniska to 
również znaczne korzyści dla nich, to roz-
wój gmin, tworzenie klimatu do nowych in-
westycji, a nowe miejsca pracy - szansą na 
realizację ich planów życiowych oraz zawo-
dowych ambicji – podkreśla prezes.

Współpraca z powiatem

Jest wiele płaszczyzn współpracy por-
tu lotniczego z powiatem. Najważniejsze 
z nich to z pewnością ochrona środowi-
ska, geodezja i kartografia czy zarządza-
nie kryzysowe. Port lotniczy myśli także 
o włączeniu się w promocję powiatu. Nie 
bez znaczenia będzie pokazanie turystom 
i inwestorom z całego świata korzystają-
cym z lotniska, że oferta gmin powiatu 
krakowskiego z coraz prężniej rozwijającą 
się bazą hotelową i usługami, jego wspa-
niałych krajobrazów, agroturystyki, pięk-
nych i barwnych obrzędów ludowych czy 
rękodzieła artystycznego, może stano-
wić doskonałe uzupełnienie ich pobytu  
w Krakowie, a w wielu wypadkach stać się 
nawet alternatywą dla atrakcji stolicy Ma-
łopolski. Biznesmenów z pewnością zain-
teresują atrakcyjne tereny przeznaczone 
na inwestycje, którymi dysponuje każda 
gmina z powiatu krakowskiego.

- Bardzo dziękuję Radzie Powiatu Kra-
kowskiego za to spotkanie. Dostrzegamy 
potrzebę wzajemnych kontaktów z samo-
rządowcami powiatu, na terenie którego 
leży lotnisko. Liczę na udaną i owocną 
współpracę ze Starostwem Powiatowym w 
Krakowie, a także na pomoc w rozwiązywa-
niu problemów, by w dalszym ciągu umac-
niać strategiczną rolę, jaką pełni Kraków 
Airport dla regionu. Wierzę, że ta współ-
praca będzie sprzyjała także umocnieniu 
pozycji krakowskiego lotniska, jako lidera 
regionalnych portów lotniczych – podsu-
mowuje  prezes Jan Pamuła.

Józef Olchawa
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turystyKa

W dzisiejszym numerze 
chciałbym zaproponować 
wycieczkę rowerową po te-
renie Gminy Jerzmanowi-
ce-Przeginia. W 2000 roku 
Stowarzyszenie Ekoturystyki 
„Ostaniec” wraz z Urzędem 
Gminy wytyczyło szlak ro-
werowy przebiegający przez 
najbardziej atrakcyjne tereny. 
Jedną z jego z zalet jest fakt, 
że wycieczkę można zacząć 
w każdym miejscu i po prze-
jechaniu 24 km wrócić do 
punku startu. Jeżeli Państwo 
podjedziecie samochodem, 
to proponuję zostawić go 

na jednym z parkingów przy 
szlaku. Można skorzystać  
z parkingu przy Jaskini Nie-
toperzowej, przy kaplicy  
w łazach, w centrum Jerz-
manowic lub przy kościele  
w Racławicach. Przed wyrusze-
niem warto odwiedzić  stro- 
nę www.schroniskolazy.pl, 
zakładkę - okolice, gdzie jest 
zamieszczona mapka, lub za-
opatrzyć się w mapę Gminy 
Jerzmanowice-Przegina wy-
dawnictwa Compass. 

Trasa obejmuje następują-
ce etapy: Dolina Będkowska 
(rejon Jaskini Nietoperzowej) 
- Zawyjrzał (0,6 km) - Jerz-
manowice Centrum (3,9 km) 
- Jerzmanowice Kolonia Za-
chodnia (4,9 km) - Kalwaria 
(10,2 km) - Czubrowice (10,9 
km) - Racławice (12,1 km) - 
Szklary (16,8 km) - Grzybowa 

Góra (18,1 km) - łazy (20,4 
km) - łazy Jawor (21,8 km) - 
Dolina Będkowska (23,0 km) 
- rejon Jaskini Nietoperzowej 
(24,3 km). 

Informację na temat ostań-
ców w Jerzmanowicach, Ja-
skini Nietoperzowej i Dolinie 
Będkowskiej zamieściłem we 
wcześniejszych biuletynach. 
Dzisiaj chciałbym Państwa za-
chęcić do poświęcenia więk-
szej uwagi Drodze Krzyżowej 
w Czubrowicach, tym bar-
dziej, że okres wielkanocny 
sprzyja refleksji  i wyciszeniu.

Drogę Krzyżową w Czu-
browicach „Na Skałkach” - tak 
się ją tutaj nazywa, można 
zwiedzać z dowolnego punk-
tu, choć swój początek bierze 
od Stacji 1, która znajduje się  
u podnóża wzniesienia. Ostat-
nia stacja wypada na samym 
szczycie wzgórza, na którym 
stoi również wmurowany, 
kilkumetrowej wielkości me-
talowy krzyż. Z tego miejsca 
roztacza się piękny widok 
na Racławice, Czubrowice  
i okoliczne tereny. Wszystkie 
rzeźby Stacji Męki Pańskiej 
zostały wykonane przez ar-
tystę Zdzisława Kościelniaka 
z Raby Niżnej, miejscowości 
położonej koło Rabki. Choć 
stacje nie posiadają warto-
ści zabytkowych, to jednak  

stanowią już niewątpliwą 
wartość kultury regionalnej.

W okresie Wielkiego Postu 
w każdy piątek odbywa się tu 
Droga Krzyżowa z udziałem 
miejscowego duchowień-
stwa i znacznej rzeszy tu-
tejszej i okolicznej ludności. 
Jednak najwięcej wiernych 
przybywa tu w Wielki Piątek, 
kiedy odbywa się organizo-
wane przez tutejszą młodzież 
Misterium Paschalne. Wie-
czorem tego dnia z kościoła 
parafialnego w Racławicach 
wychodzą pątnicy i podążają 
na „Skały”, gdzie są przedsta-
wiane przez młodzież sceny  
z Męki Pańskiej. Liczba uczest-
ników Drogi Krzyżowej waha 
się w granicach 1000 osób 
(w roku 1995 było prawie  
4 tysiące). Od 1989 roku, kie-
dy zaczęto inscenizację Miste-
rium, w rolę Jezusa Chrystusa 
wcielał się Paweł Pomierny  
z Racławic, a obecnie jego 
rolę przejął Maciej Pomierny. 
Razem z nim w Misterium 
bierze udział około 40-oso-
bowa grupa aktorów, którą 
tworzy już wspomniana mło-
dzież parafii.

Pomysł przedstawiania Mi-
sterium Męki Pańskiej zrodził 
się, gdy ówczesny wikary Jan 
Latowski wraz z młodzieżą  
z Grupy Apostolskiej tutejszej 
parafii zorganizował Drogę 
Krzyżową na Skałach. Po-
czątkowo każda stacja była 
oznaczona kamieniami, a 
nieco później krzyżami wyko-
nanymi z drewna brzozowe-
go. W roku 1991 ze środków 
finansowych, które pozosta-
ły z gazyfikacji wsi zostały  

zakupione dwie figury: Matki 
Boskiej Bolesnej i Chrystu-
sa Frasobliwego, wykonane 
przez Zdzisława Kościelnia-
ka i umieszczone na trasie 
Drogi Krzyżowej. Natomiast 
z inicjatywy Piotra Mazura  
z Czubrowic postanowiono 

na miejscu drewnianych krzy-
ży umieścić rzeźby przedsta-
wiające poszczególne Stacje 
Męki Pańskiej. Wykonanie ich 
zlecono znanemu nam panu 
Kościelniakowi. Pod koniec 
1992 roku zostały one już 
umieszczone na Skałach. Na-
stępnie wykonane zostały ka-
mienne sklepienia nad każdą 
ze stacji i oświetlenie. W 1997 
roku całość poświęcono.

Po zwiedzeniu drogi 
krzyżowej warto odwiedzić 
kościół w Racławicach. Ten 
XVI-wieczny zabytek klasy ze-
rowej w prawie niezmienio-
nej formie dotrwał do czasów 
współczesnych. Wśród naj-
cenniejszych zabytków war-
to zwrócić uwagę na rzeźbę 
Matki Boskiej z Dzieciątkiem 
z początku XV w, krucyfiks na 
belce tęczowej, tryptyk św. 
Rodziny z ok. 1520 r., ołtarz 
główny późnobarokowy oraz 
chrzcielnicę z marmuru dęb-
nickiego z XVII w.

Tadeusz Nabagło

DROGA KRZYŻOWA NA SKAłKACH

 
tadeusz

nabaGŁo
radNy powiatu krakowskiego, 

wiceprzewodNiczący rady

tnabaglo@powiat.krakow.pl 



15POWIAT KRAKOWSKI 2/2010

rolniCtwo

Koniec kwietnia i początek 
maja to okres w rolnictwie 
przypadający na sadzenie 
ziemniaków. 

Pamiętam z dzieciństwa, 
że w podkrakowskich gmi-
nach, gdzie gospodarstwa 
były małe, ich właściciele,  
w większości, dorabiali na 
życie w krakowskich firmach. 
Dzień 1 maja, jako wolny od 
pracy w przemyśle był często 
dniem sadzenia ziemniaków. 
Ziemniak, czyli podstawa ży-
wienia milionów mieszkań-
ców Polski i Europy. Kto z nas 
zastanawia się nad talerzem 
pysznych, młodych, polskich 
ziemniaków posypanych ko-
perkiem i okraszonych cebul-
ką ze słoniną, że w Polsce na 
masową skalę uprawiany jest 
zaledwie nieco ponad 200 
lat.

Kiedy odkryto ziemniaki

Ziemniaki i jego przetwory 
wydają się być tak oczywi-
stym składnikiem naszego 
pożywienia, tak zakorzenio-
ne w naszych upodobaniach 
kulinarnych, że traktujemy 
je jako specjalność narodo-
wą. Pamiętajmy, że tak samo 
traktują go Niemcy, Holen-
drzy, Irlandczycy czy Rosja-
nie. A jeszcze pod koniec 
XVII wieku przyjmowany był  
w niektórych krajach nieufnie 
i krążyły o nim nieprzychyl-
ne opinie. Historia przybycia 
ziemniaka do Europy jest ta-
jemnicza i burzliwa. Wiado-
mo, że został sprowadzony 
wkrótce po odkryciu przez 
Kolumba Ameryki, ale kiedy 
i przez kogo, historykom nie 
udało się ustalić. Naturalną 
krainą występowania jest 
Ameryka Południowa, gdzie 
rośnie ok. 2000 jego dzikich 
odmian, z których ok. 150 
tworzy spożywane przez nas 
bulwy. W Chile na zboczach 
Andów były uprawiane kilka 

tysięcy lat przed naszą erą, 
nawet na dużych wysoko-
ściach, ponad 3 tys. metrów 
npm. Kiedy konkwistadorzy 
pod wodzą Franciszka Pizo-
ro w 1524 r. dotarli na tere-
ny obecnego Peru zobaczyli,  
że Inkowie uprawiają i zbie-
rają rośliny, tworzące w ziemi 
bulwy, które nazywali „papa”. 
Nie zdawali sobie sprawy, że 
trafili na prawdziwy skarb. 
Hiszpanie byli jednak zajęci 
rabowaniem inkaskiego złota 
i srebra, a tą dziwną rośliną  
w ogóle się nie zainteresowa-
li.

Drogi ziemniaka do Europy

Przyjmuje się dwie wresje, 
jak ziemniak trafił do Euro-
py. Ślad hiszpański zakła-
da, że zostały przywiezione 
do Hiszpanii statkiem wraz  
z ładunkiem srebra, prawdo-
podobnie przesz księdza lub 
mnicha. Wiadomo na pew-
no, że ok. 1570 r. mnichowie 
w Sewilli z powodzeniem 
uprawiali ziemniaki jako ro-
ślinę leczniczą. O takim prze-
znaczeniu świadczy fakt, że 
król Hiszpanii Filip II wysłał 
skrzynkę ziemniaków papie-
żowi Piusowi V, który cierpiał 
na bóle. Bóle musiały ustąpić, 
bo papież przesłał w prezen-
cie kilka bulw gubernatorowi 
w Mons w Belgii, skąd dwa 
ich rodzaje przesłano na dwór 
cesarza w Wiedniu, gdzie w 
słynnym ogrodzie botanicz-
nym zostały wyhodowane  

i opisane pod łacińską nazwą 
„Papas peruanorum”. Z kolei 
botanik z Wiednia rozesłał 
próbki bulw swoim kolegom 
botanikom w Austrii i Niem-
czech, a następnie ta „egzo-
tyczna” roślina była uprawia-
na w ogrodach botanicznych 
wielu uniwersytetów oraz 
medyków jako roślina leczni-
cza. 

Drugi ślad, tzw. angiel-
ski, wiąże ziemniaki z osobą 
Franciszka Drake’a, słynnego 
korsarza i żeglarza. Uważa się, 
że łupiąc hiszpańskie statki 
wykradł ziemniaki i pozosta-
wił je nowo osiedlonym kolo-
nizatorom brytyjskim w Wir-
ginii w Ameryce Północnej. 
Kiedy cześć z nich powróciła 
do Anglii w 1586 r., przywieźli 
ze sobą swoje pożywienie – 
ziemniaki. Na Wyspach, bo-

tanik John Grand posadził je  
w swoim ogrodzie i prowadził 
obserwację i badania, które 
dokładnie opisał. W 1597 r. 
z Anglii ziemniaki trafiły do 
Szkocji, Irlandii, Norwegii  
i Szwecji, skąd szwedzcy żoł-
nierze przywieźli je do Prus. 

Okaz botaniczny

Rozprzestrzenianie się  
ziemniaka po siedemnasto-
wiecznej Europie nie było jed-
noznaczne z jego wejściem do 
masowej uprawy i spożycia. 

Początkowo był uprawiany 
jako okaz botaniczny i roślina 
lecznicza. Ciągle spotykał się 
jednak z drwiną i nieufnością 
zwykłych ludzi.  Wiele czasu 
upłynęło zanim Europa stała 
się drugą ojczyzną ziemniaka, 
który był uprawiany w uczel-
nianych i uniwersyteckich 
ogrodach królów, arystokracji 
i medyków. 

Początki uprawy polowej 
rozpoczęli Irlandczycy. Bar-
dzo dobre warunki przyrod-
nicze Zielonej Wyspy sprzy-
jały łatwemu i szybkiemu 
rozpowszechnianiu, dlatego 
sposób uprawy został prze-
niesiony do Walii, Szkocji  
i Anglii. W Niemczech uprawa 
dla celów gospodarczych roz-
poczęła się w latach 40 XVIII 
wieku i napotkała duży opór 
ze strony chłopów, którzy po-
czątkowo ziemniaki uważali 
za rośliny trujące. Dopiero 
lata nieurodzaju zbóż i głód 
(w latach 1745, 1758, 1763) 
przyczyniły się do większego 
rozpowszechnienia uprawy. 
Entuzjastą ziemniaków był 
Fryderyk I Wielki, który na-
kazami administracyjnymi 
wprowadzał uprawy ziemnia-
ka na Pomorzu w Prusach i na 
Śląsku. Nieposłusznych karał 
surowo – kazał im obcinać 
nosy i uszy. 

Do Rosji ziemniaki przy-
wiózł z Holandii car Piotr I, 
który uczył się tam budowy 
statków. Następnie, car Miko-
łaj I nakazem upowszechnił 
ich uprawę. Chłopów, którzy 
nie chcieli uprawiać „diabel-
skich jabłek” zsyłał na Sybir. 
W obecnym „królestwie ziem-
niaka” Holandii, ziemianki po 
1770 r. były uprawiane maso-
wo w całym kraju. W chłop-
skich rodzinach były spoży-
wane na śniadanie, obiad  
i kolację.  

A jak w końcu nasze kocha-
ne kartofle trafiły do Polski?  
O tym już w kolejnym nume-
rze Biuletynu Powiatu Kra-
kowskiego. 

Opracował: Piotr Goraj

ZIEMNIAK – SKARB NIEDOCENIANY

„Wyznać należy, że po chrzcie świętym kartofle są  
największym dobrodziejstwem użyczonym przez nieba.  
Więcej Ameryce winniśmy za nie wdzięczności niż za krusz-
ce złota i srebra…” 

  ...tak pisał Julian Ursyn Niemcewicz

 
Piotr

GoraJ
radNy powiatu krakowskiego, 

wiceprzewodNiczący rady

pgoraj@powiat.krakow.pl
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zdrowie

rak szyjki macicy zabija 
codziennie 5 kobiet w Polsce. 
Kobiety te mogłyby się dłu-
go cieszyć życiem, gdyby od-
powiednio wcześnie zadbały  
o profilaktykę ginekologiczną. 
rak nie jest dziedziczny, ani 
uwarunkowany genetycznie, 
jest konsekwencją zakażeń 
przenoszonych drogą kontak-
tów seksualnych od momentu 
inicjacji.

a jak to wszystko się zaczyna?
Przyczyną całego nieszczę-

ścia jest ludzki wirus brodawcza-
ka (HPV-human papillomavirus 
- od nazwy angielskiej), który 
jest rakotwórczy. Na zakażenie 
narażona jest potencjalnie każ-
da kobieta niezależnie od wieku, 
mająca kontakt chociażby z jed-
nym partnerem w swoim życiu. 
Odsetek zakażonych mężczyzn 
jest również wysoki. Większość 
zakażeń u młodych kobiet ma 
charakter przemijający lub ustę-
puje samoistnie. Niestety, 10 do 
20 proc. zakażeń u kobiet prze-
chodzi w stan przewlekły. Im 
więcej partnerów, tym to ryzyko 
wzrasta.

Jak statystycznie wygląda 
sytuacja w świecie?

Rocznie obserwuje się około 
pół miliona zachorowań na raka 
szyjki macicy na świecie i około 
270 tysięcy zgonów z tego po-
wodu. W Polsce jest to drugi no-
wotwór złośliwy po raku piersi 

u kobiet, jeśli chodzi o częstość 
występowania. Rocznie w Polsce 
u czterech tysięcy kobiet rozpo-
znaje się chorobę, około dwa ty-
siące umiera z tego powodu. Po-
równując, w USA rocznie choruje 
15 tysięcy kobiet, ale tylko pięć 
tysięcy umiera. Niestety, na tle 
innych krajów Europy Polska ma 
jeden z najwyższych współczyn-
ników umieralności. Standaryzo-
wany współczynnik umieralności 
względem wieku jest w naszym 
kraju wyższy niż na Białorusi, Sło-
wacji, w Czechach i ponad czte-
rokrotnie wyższy niż w Finlandii. 
Świadczy to o późnym wykrywa-
niu i małej skuteczności leczenia 
tego nowotworu w Polsce.

a co z tym wirusem HPV?
W Europie za ponad 70 proc. 

zakażeń, które często prowadzą 
do rozwoju nieprawidłowych 
komórek i w konsekwencji do 
rozwoju raka szyjki macicy  
odpowiada wirus HPV typu 16  
i 18. Wirus najczęściej jest prze-
kazywany w czasie stosunku 
płciowego, ale może również 
przenosić się przez kontakt ze 
skórą narządów płciowych. Roz-
wój choroby w czasie jest proce-
sem długotrwałym i przez wiele 
lat bezobjawowym.

Długotrwałe zakażenie rako-
twórczym wirusem HPV może 
prowadzić do stanu przedrako-
wego, czyli dysplazji szyjki ma-
cicy, a dalej nierozpoznawalny 
prowadzi do raka szyjki macicy.

Kto powinien regularnie  
wykonywać cytologię?

Dla kobiet niezwykle waż-
nym nawykiem jest regularne 
wykonywanie badań cytologicz-
nych. Pozwala to kontrolować 
stan nabłonka szyjki macicy i od-
powiednio reagować w stanach 
zagrożenia. Problem nieregu-
larnych kontroli cytologicznych, 
wizyt ginekologicznych, nieste-
ty, często dotyczy wielu kobiet  
w Polsce, tych na starcie w inicja-
cję seksualną, jak i tych, które już 
dawno ją zaczęły. Zasada, że „nie 

będę się badać, bo jeszcze coś 
wykryją” szczególnie wśród star-
szych kobiet powinna przestać 
pokutować.

 
Co mówią ginekolodzy?

Polskie Towarzystwo Gine-
kologiczne zaleca, aby kontrolę 
cytologiczną rozpocząć 3 lata 
po inicjacji. Prawidłowe wyniki 
wymazów cytologicznych i brak 
czynników ryzyka zachorowania 
na raka szyjki macicy pozwa-
lają na prowadzenie badania 
przesiewowego co trzy lata. 
Kontroli cytologicznej co roku 
wymagają kobiety z zaburzenia-
mi odporności, zakażone HPV,  
z wywiadem nowotworowym  
w przeszłości.

Jak udoskonalić profilaktykę 
przeciwnowotworową?

Szczepić się przeciw HPV. 
Szczepieniem można objąć 
dziewczynki już od 10 roku ży-
cia. Praktycznie szczepienie roz-
począć  najlepiej przed inicjacją 
seksualną, bądź już w trakcie. 
Szczepionka ma chronić na przy-
szłość, wytwarzając przeciwciała 
neutralizujące wirusa HPV.

Na rynku polskim pojawiły 
się dwie szczepionki przeciwko 
wirusowi HPV o nazwie Cervix 
(dwuwalentna) i Silgard (czte-
rowalentna). Dwuwalentna 
szczepionka chroni przed geno-
typami wirusa HPV (16,18), czte-
rowalentna dodatkowo przeciw 
HPV (6 i 11), które mają mniej-
sze znaczenie onkogenne, a są 
odpowiedzialne za brodawki 
płciowe.

Jak się szczepić?
Szczegóły poda Ci lekarz, do 

którego się zwrócisz. Szczepion-
ki dostępne podaje się w trzech 
dawkach w terminie 0, po mie-
siącu i po sześciu miesiącach. 
Odporność uzyskana po szcze-
pieniu chroni w 100 proc. przed 
wirusem onkogennym HPV.

Co jeszcze warto wiedzieć  
o profilaktyce?

Zaszczepienie nie oznacza, 
że można zrezygnować z regu-
larnych badań cytologicznych. 
Cytologia jest nadal najbardziej 
skutecznym narzędziem wykry-
wania stanów przedrakowych 
szyjki macicy. Spośród bardzo 
wielu istniejących typów wirusa, 
szczepionka zapewnia ochronę 
przed tymi najbardziej niebez-
piecznymi. Połączenie regular-
nie wykonywanej cytologii oraz 
szczepienia przeciw wirusowi 
HPV jest obecnie najskuteczniej-
szą formą ochrony przed rakiem 
szyjki macicy. 

Lucjan Goraj

Możemy to zmienić, a recepta jest w zasięgu naszych możliwości

STOP ZABóJCY KOBIET W POLSCE!

Apel medyka
 
Wszelkie zaniedbania drogie Panie
mszczą się w czasie nieubłaganie,
dbajcie zatem o swe zdrowe ciała
a przyszłość będzie wspaniała.

Co może być w życiu miłe i przyjemne
niechaj profilaktyką zostanie objęte.

Świadomie po pierwszej cytologii,
która nie przyniosła strachu, trwogi
dalej - co trzy  lata cytologia,
wizyta co roku u ginekologa.

Jeśli chcecie Panie spać snem sprawiedliwego
i nie stresować swego żywota poczciwego
szczepcie się przed wirusem brodawczaka podłego,
szczepcie się same i swoje córki, a unikniecie złego.

Kończę to morałem takim
chrońcie się i zwyciężajcie z rakiem,
którego być nie musi 
jeśli się wirusa wczas zadusi.

 
lucjan
GoraJ

radNy powiatu krakowskiego,
lgoraj@powiat.krakow.pl 
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inFrastruKtura

O inwestycjach, przede wszystkim 
drogowych, rozmawiamy z radnym  
Januszem Fajto, przewodniczącym Komi-
sji Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej 
Rady Powiatu w Krakowie

- Kończy się iii ka-
dencja rady Powiatu, 
jak może Pan podsu-
mować przeprowa-
dzone w latach 2006 
- 2010 inwestycje?

- Bieżąca kadencja 
była czasem realiza-
cji bardzo dużej ilości 

inwestycji drogowych. Do znaczących 
inwestycji tej kadencji należą: budo-
wa chodnika wraz z kanalizacją i nową 
nawierzchnią w Kaszowie - Wyźrale, 
Rusocicach, Rybnej, Rącznej, Jeziorza-
nach, Cholerzynie, Mnikowie, Czułowie, 
Liszkach. W terenach zabudowanych, 
jestem zwolennikiem wykonywania 
kompleksowej modernizacji pasa drogo-
wego wraz z odwodnieniem, chodnikiem  
i nową nawierzchnią. Ponieśliśmy rów-
nież duże wydatki w oświacie. Szczegól-
nie na uwagę zasługuje kompleksowy 
remont budynku Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Czernichowie na kwotę 
ok. 5,8 mln zł oraz budowa hali sporto-
wej przy Liceum w Skawinie za kwotę 
ok. 6 mln zł, z czego powiat pozyskał ze 
środków unijnych 3 mln zł.

- to Pana pierwsza kadencja w ra-
dzie Powiatu?

- Tak, a zważywszy na moje wykształ-
cenie – jestem inżynierem budowlanym, 
absolwentem Politechniki Krakowskiej  
- zajmuję się m.in. inwestycjami drogo-
wymi i kubaturowymi. Jestem również 
członkiem Komisji Edukacji. Zależało mi, 
aby wejść w skład tej komisji, ze względu 
na konieczność wyremontowania bu-
dynków szkoły w Czernichowie, najstar-
szej szkoły rolniczej w Polsce, a co za tym 
idzie, polepszenia warunków nauczania 
i przyciągnięcie większej ilości uczniów. 
Dzisiaj, po wyremontowaniu budynku 
głównego i otworzeniu nowych kierun-
ków nauczania, już widać wzrost zainte-
resowania szkołą. Ważnym elementem 
pozostaje dokończenie remontu inter-
natu i hali sportowej.

- Jakie są Pana priorytety i najważ-
niejsze osiągnięcia samorządu powia-
towego? 

- Dla mnie inwestowanie w drogi jest 
jedną z najważniejszych rzeczy, jakie 
udały się nam w tej kadencji. Oczywiście, 
potrzeby są nieporównywalnie większe. 
Rozwój dróg to też rozwój gmin. Więk-
szość gmin naszego powiatu to zauwa-

ża i mimo własnych potrzeb, również 
dofinansowuje drogi powiatowe. Za co 
samorządowcom gminnym serdecznie 
dziękuję. 

- Jak Pan ocena pracę wewnątrz 
rady?

- Dużym sukcesem tej kadencji jest 
harmonia, jaka panuje pomiędzy kluba-
mi radnych. Oczywiście, jako radni róż-
nimy się w poglądach na różne sprawy 
samorządu, ale nie ma kłótni, sprzeczek 
stricte politycznych.  Często obser-
wujemy mnóstwo awantur w różnych 
samorządach, na różnych szczeblach.  
Na szczęście naszej Rady to nie dotyczy.

- Powiat krakowski pozyskuje środ-
ki na inwestycje ze źródeł zewnętrz-
nych…

- …W bieżącym roku powiat, przy 
udziale Zarządu dróg Powiatu Krakow-
skiego, złożył dwa wnioski do Narodo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg Lokal-
nych, tzw. Schetynówek. Wnioski były 
dobrze przygotowane i dostały dofinan-
sowanie. Pierwszy na drogę Rudawa – 
Brzezie w gminie Zabierzów – wartość 
wniosku 6 mln, z czego 3 mln to środki 
ministerstwa, 1,5 mln gminy Zabierzów 
i 1,5 mln powiatu oraz na drogę Rybna 
– Przeginia Duchowna w gminie Czer-
nichów o wartości 3 mln zł, z czego  
1,5 mln zł środki ministerstwa, 750 tys. 
gminy Czernichów oraz 750 tys. powia-
tu. Powiat złożył również w bieżącym 
roku trzy wnioski do środków unijnych 
z Małopolskiego Programu Rozwoju Re-
gionalnego na modernizację dróg po-
wiatowych: 

Wniosek I – droga powiatowa Krze-
szowice – Sanka – Rybna w gminie Krze-
szowice i niewielki odcinek w gminie 
Czernichów. 

Wniosek II – droga powiatowa Czu-
łów – Kryspinów w gminie Liszki.

Wniosek III – droga powiatowa Ska-
wina (od elektrowni do ul Tynieckiej)  
w gminie Skawina.

Drogi te są dla nas kluczowymi odcin-
kami dla funkcjonowania poszczegól-
nych części powiatu. Chciałbym również 
nadmienić, iż w ww. zadaniach dofinan-
sowanie zadeklarowały poszczególne 
gminy, na których leżą drogi.

- w działaniach w ramach rady Po-
wiatu wykorzystuje pan doświadcze-
nie zawodowe?

- Tak, pracuję  blisko 14 lat w Urzędzie 
Gminy Liszki jako kierownik Referatu In-
westycji i Infrastruktury. Referat zajmuje 
się m.in. prowadzeniem całego procesu 
inwestycyjnego dotyczącego  pasa dro-

gowego, szkół oraz wszelkich obiektów 
związanych z funkcjonowaniem gminy, 
kanalizacji, oczyszczalni ścieków, wodo-
ciągów i oświetlenia  ulicznego, począw-
szy od koncepcji, poprzez projektowa-
nie, wykonawstwo, oddanie do użytku  
i obsługę oraz cały proces towarzyszący, 
tj. zestawienie kosztów, przygotowy-
wanie przetargów i umów. W referacie 
zajmujemy się również sprawami doty-
czącymi komunikacji zbiorowej, m.in. 
współpracą z Miejskim Przedsiębior-
stwem Komunikacyjnym w Krakowie.

- Jak ocenia Pan swoje doświadcze-
nia z trzech lat pracy w radzie?

- Muszę przyznać, że zarówno w pra-
cy zawodowej oraz jako samorządowiec, 
lubię nowe wyzwania. Współpracując  
z radnymi, sołtysami, stowarzyszeniami, 
klubami sportowymi i strażami, staram 
się być konsekwentny i prawdomówny. 
Szczerość ma oczywiście dwie strony 
medalu, jednak nie lubię obiecywać, je-
śli nie jestem w stanie pomóc.

DOKąD PROWADZą DROGI W POWIECIE

Sesja Rady Powiatu

Remontowana droga powiatowa Rybna - Przeginia 
Duchowna realizowana  w ramach Schetynówek

Ta sama droga
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to miał być zupełnie inny arty-
kuł. wiosenny, radosny, wesoły 
i bardzo, bardzo ciekawy. wy-
szło jednak całkiem inaczej. Po 
tragicznych  kwietniowych wy-
darzeniach jakoś nie mam ani 
ochoty, ani odwagi pisać. ogar-
nął mnie jakiś nostalgiczny na-
strój. bliżej mi teraz do refleksji 
i zadumy, aniżeli kiedykolwiek 
wcześniej. Któregoś dnia po-
szedłem do mogilańskiego par-
ku i usiadłem na małej zielonej 
ławeczce. myślałem – las, drze-
wo, las ...las, las, brzozowy las...  
brzoza, brzoza, brzoza...

 
tajemnicza i czarodziejska
„Od Wielkiejnocy szła wiosna 

wielkimi krokami. Po ogrodzie, 
po lasach, wszędzie stały drew-
niane korytka pod naciętymi 
brzozami. W kredensie panował 
wielki ruch: wiadra soku brzo-
zowego, do którego dodawano 
rodzynek, wlewano do butelek 
i wysyłano do lodowni; mimo 
korków umocowanych drutem 
i zasmolonych, połowę butelek 
zwykle rozrywał fermentujący 
płyn. Resztę chłodnego z lodu 
brzozowiku spijaliśmy w upały 
letnie...”

Tak niezapomniany Melchior 
Wańkowicz opisał w swojej po-
wieści „Szczenięce lata” dawny 
zwyczaj wykorzystywania dla 
celów zdrowotnych i orzeźwia-
jących sok z brzozy – popularnej 
w dawnych stuleciach bzowiny. 
Brzoza, drzewo tak charaktery-
styczne dla naszego polskiego 
krajobrazu, jest szczególnie zwią-
zane z naszą kulturą. Wzmianki 
o brzozie, jak i jej produktach 
zwanych wtedy oskoła (sok)  

i dziegieć (rodzaj smoły), często 
spotyka się w średniowiecznych 
poradnikach zarówno zdrowot-
nych, jak i gospodarczych.

 
A co dzisiaj wiemy o leczniczych 
właściwościach brzozy?
 

właściwości lecznicze brzozy
Liście i pączki brzozy mają 

działanie moczopędne, żółcio-
pędne, napotne. Stosuje się je  
w schorzeniach nerek (kamicy 
nerkowej i skazie moczanowej). 
Nie tylko nie drażnią nerek, ale na-
wet nieco ograniczają wydalanie  
z moczem białka. Napar z pącz-

ków używa się w schorzeniach 
dróg żółciowych i białkomoczu. 
Liście brzozy, zwłaszcza z dodat-
kiem kwiatu bzu czarnego, dzia-
łają również napotnie. Otrzy-
mywany na wiosnę z pni brzozy 
orzeźwiający sok jest szczególnie 
polecany w kamicy nerkowej 
i pęcherzowej oraz jako lek ogól-

nie wzmacniający.
 

 

surowiec leczniczy
Obecnie w Polsce powszech-

nie występują dwa gatunki 
brzóz. Brzoza brodawkowata 
– duże drzewo, o gałęziach zwi-
sających, rosnące na glebach su-
chych i piaszczystych oraz brzo-
za omszona – drzewo mniejsze,  
o wzniesionych gałęziach,  

rosnące na terenach wilgotnych, 
często nad brzegami strumie-
ni. Równie charakterystyczne 
są różnice w wyglądzie liści -  
u brzozy omszonej liście są 
mniejsze, grubsze i pokryte 
meszkiem na spodniej stronie. 
Surowcem leczniczym brzozy  
- nie licząc wspomnianego już 
wcześniej soku – są liście i pączki. 
Obydwa gatunki brzozy dostar-
czają równie dobrego surowca 
leczniczego. 

Porą zbioru liści jest wcze-
sna wiosna, a pączków zima lub 
przedwiośnie. Liście zbiera się 
młode, świeżo rozwinięte, lep-
kie jeszcze od pokrywającej je 
cieniutkiej warstewki żywicy. 
Kto chce sam zbierać liście musi 
pamiętać, że zbioru dokonuje się 
w dni pogodne, bezdeszczowe, 
najlepiej słoneczne. Najlepsza 
pora to godziny przedpołudnio-
we lub wczesnym popołudniem. 
Wtedy w liściach jest największe 
stężenie substancji leczniczych – 
betuliny, flawonoidów, witaminy 
C, olejków lotnych, garbników  
i soli mineralnych.

Liście suszy się rozłożone 
cienką pojedynczą warstwą  
w temperaturze 35oC, bez prze-
wracania. Pączki suszy się po-
dobnie.

 
Postacie leku

napar z liści. łyżkę stołową 
liści brzozy zalać szklanką wrząt-
ku. Trzymać pod przykryciem 
około 5 minut i odcedzić. Pić dwa 
razy dziennie po szklance napa-
ru. Działa zwłaszcza dobrze jako 
środek moczopędny w schorze-
niach nerek. Chcąc otrzymać 
dodatkowe działanie napotne 
do łyżki liści brzozy dodaje się ły-
żeczkę od herbaty kwiatów bzu 
czarnego.

napar z pączków. łyżkę stoło-
wą pączków brzozy zalać wrząt-
kiem. Trzymać pod przykryciem 
10 minut. Odcedzić. Uzupełnić 
płyn do pełnej szklanki przelewa-
jąc wrzątkiem pozostałe na sitku 
pączki. Pić dwa razy dziennie. 
Napar ma działanie żółciopędne. 
Zmniejsza również wydalanie 
przez nerki białka.

BRZOZA POLSKA – DRZEWO ŻYCIA

I sen mnie zmorzył. A brzoza szumiała nad głową.

Tak Słowianie zdobywali dawnej bzowinę... ...a tak robią to dzisiaj
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sok z brzozy. 
Wiosną stosuje się sok 
świeży – 1 lub 2 razy 
dziennie szklankę. La-

tem sok przechowujemy 
w chłodni. Można też sto-

sować sok utrwalony spirytu-
sem w proporcji 4 części soku, 
1 część spirytusu. Dawkowanie 
tak utrwalonego preparatu to 
40 - 50 kropli w szklance wody.  
Pić 3 - 4 razy dziennie.

 
inne zastosowania

Oprócz zastosowania soku  
z brzozy jako orzeźwiającego 
napoju w  letnie upały, miała 
też brzoza swoje stałe miejsce  
w medycynie ludowej. Naciera-
no bolące stawy smarowidłem 
z pączków brzozy smażonych 
na smalcu lub przygotowanym 

z nich wyciągiem alkoholowym. 
Przykładano też na obolałe sta-
wy świeże liście. Leczono rany, 
kładąc na zranienia cieniutką, 
zewnętrzną warstwę kory brzo-
zowej. Stosowano również sok 
brzozowy jako środek w choro-
bach dróg oddechowych, jako 

środek na porost włosów i wy-
bielanie cery przy piegach.

Brzoza miała też i ma nadal 
duże znaczenie także poza lecz-
nictwem. Jej gałęzie i kora uży-
wane są w wikliniarstwie i ko-

szykarstwie. Z liści 
otrzymywano 
zielony barw-
nik do farbo-
wania baweł-
ny, jedwabiu  
i papieru.  
Z kory, przez 
suchą destyla-
cję, można uzy-
skać dziegieć 
(niegdyś stoso-
wany do także 
przy leczeniu 
świerzbu i grzy-
bicy skóry). Li-
ście stanowiły 
również doda-
tek do paszy dla 
bydła. Ale naj-
popularniejszy 
był sok brzozo-
wy – pradawny 
napój Słowian.
mistyka brzozy

Brzoza to 
drzewo rosnące 

na znacznym obszarze Europy, 
Azji i Ameryki Północnej. Od 
dawna znane jest wielu społe-
czeństwom zamieszkującym te 
obszary. Znali je także Słowianie. 
Biała kora, różnorodność kształtu 
i ubarwienia liści, wrażliwość na 
delikatny nawet powiew wiatru, 
a także możliwości lecznicze. To 
wszystko sprawiało, że brzoza 
była traktowana przez Słowian 
jako drzewo magiczne. Przywra-
cała siły, napawała optymizmem, 
dodawała nadziei. Zasadzona 
przy grobie brzoza miała chronić 
przed duchami.

Z symboliką brzozy związa-
nych było wśród Słowian wiele 
wierzeń, z których niektóre do-
trwały nawet do naszych cza-
sów. Uważana była za drzewo 
przynoszące szczęście. W róż-
nych rejonach Polski posługi-
wano się rózgami brzozowymi 
bądź to przy dyngusie (smagano 
nimi oblewane wodą dziewczę-

ta), bądź do budzenia śpiochów 
w Niedzielę Wielkanocną, bądź 
też do przystrajania domów  
w Zielone Święta i w Boże Ciało.  
Wierzono nie tylko w lecznicze  
właściwości brzozy, ale i w jej 
moce uzdrawiania.

Wg radiestetów brzoza ma 
pozytywną energię i dotykanie 

jej i przebywanie w bliskim jej 
sąsiedztwie jest korzystne. Wg 
horoskopów urodzeni w zna-
ku brzozy są pracowici, zgod-
ni, oszczędni, skromni i wierni  
w przyjaźni.

Kiedy tak zamyślony i zadu-
many nad ulotnością naszych 
marzeń i dążeń siedziałem na 
swojej ławeczce nagle zobaczy-
łem ją… Stała przede mną… Pa-
trzyła na mnie i słuchała moich 
myśli… Delikatnie szeptała swo-
imi drobnymi listkami… Ze mną 
płakała… Moja brzoza… Nasza 
polska brzoza...

I dopiero wtedy zrozumiałem 
o czym pisze w swoim wierszu 
„Brzoza” Władysław Broniewski 
oraz o czym myślał i co czuł, kie-
dy ten wiersz pisał.

Józef Grzegorz Kurdziel

Brzoza

Brzoza nad wodą stała, młoda, szumna i piękna,
brzoza w wodę spojrzała, i nagle - drżąca, wylękła
chciała uciekać! uciekać! z rozwianym, zielonym
warkoczem,
i nie mogła. I zapłakała. I nie wiedziała po czem.

Podszedłem do brzozy z nożem
i zatopiłem ostrze w białej brzozowej korze,
chciwie wypiłem z rany sok młody - krew brzozową,
i upadłem.
I sen mnie zmorzył. A brzoza szumiała nad głową.

Śniłem o tym, com stracił, i o tym, do czego tęsknię,
a wtedy - o brzozo! brzozo! - tyś zaszumiała
najpiękniej...
Obudziłem się z nożem w ręku, świadomy krzywdy
okrutnej.
W niebie mogło być jeszcze błękitniej, ale nie mogło
być smutniej.

 Józef Grzegorz
Kurdziel

przewodNiczący komisji  
budżetu i rozwoju 

jkurdziel@powiat.krakow.pl  
Szef Klubu Radnych PIS

... a wtedy - o brzozo! brzozo! - tyś zaszumiała  
najpiękniej...
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Tadeusz Nabagło, wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Krakowie, przedstawia ciekawych ludzi  
z gminy Jerzmanowice Przeginia.

Autor artykułu - zygmunt Krzystanek urodził się w Gotkowicach, w czasach II RP, w ówczesnej gminie Sułoszowa, a obecnie Jerzma-
nowice – Przeginia. W ciągu ostatnich dziesięciu lat w gminnym miesięczniku „Ostaniec” opublikował około 100 artykułów dotyczących  
dziejów ośmiu wsi swojej gminy, ale również najważniejszych wydarzeń naszego regionu, począwszy od bitwy pod Grunwaldem i roli, jaką  
odegrał w niej starosta ojcowski Jan Mężyk, poprzez  „potop szwedzki” i obronę zamków w Pieskowej Skale, Ojcowie i obronę Krakowa. Pisał  
również o piechocie łanowej z dóbr królewskich, powstaniach narodowych i wydarzeniach z czasów I i II Wojny Światowej.

Historia

Biuletyn Samorządowy „Powiat Kra-
kowski” poświęcony jest przede wszystkim 
teraźniejszości oraz przyszłości naszego re-
gionu. Warto również dokonać retrospekcji, 
aby przypomnieć sposoby rozwiązywania 
różnych problemów, np. w czasach II Rzecz-

pospolitej. Takim przykładem mogą być 
dzieje Koła Młodzieży Wiejskiej w niewiel-
kiej wsi Gotkowice należącej obecnie do 
gminy Jerzmanowice-Przeginia, a która kie-
dyś należała do gminy Sułoszowa. Ta wieś 
królewska w r. 2006 obchodziła 600-lecie 
swego istnienia.

sytuacja gospodarcza i oświatowa  
w latach trzydziestych ubiegłego wieku

W tych latach żyli jeszcze ludzie pamię-
tający czasy pańszczyźniane w zaborze 
rosyjskim, gdy 14 kwietnia 1864 r. nastąpi-
ło uwłaszczenie chłopów i zwolnienie od 
wszelkich powinności na rzecz dziedziców.

Podczas nabożeństw dziękczynnych  
w kościołach wszyscy leżeli krzyżem w po-
dzięce Stwórcy za ten akt sprawiedliwości 
dziejowej. Ze składek okolicznych gmin  
w ramach „dobrowolnego przymusu” wy-
budowano pomnik na najwyższym wznie-
sieniu Sułoszowej - Stopinej Górze z napi-
sem: „Najwyższemu Bogu w Trójcy Świętej 
Jedynemu i najjaśniejszemu Aleksandrowi 
II mieszkańcy części skalskiej. Sułoszowa, 
luty/marzec 1866 r.”

Likwidacja pańszczyzny na ziemiach 
polskich była olbrzymią zmianą cywiliza-
cyjną, ale prawdziwy wzrost świadomości 
obywatelskiej nastąpił dopiero w pokole-
niu żyjącym po odzyskaniu niepodległo-

ści. Świadczy o tym stan oświaty. Według 
spisu ludności dokonanego przez władze 
austriackie w r. 1916 w gminie Sułoszowa 
było 63,1% analfabetów, natomiast spis 
dokonany w wolnej Polsce w r. 1921 wy-
kazał w powiecie olkuskim 32,9% analfa-

betów. Jednak większość szkól była jedno  
i dwuklasowa i tylko jedna siedmioklasowa 
była w mieście powiatowym. W roku szkol-
nym 1930/31 w gminie Sułoszowa istniało 
już 10 szkół i tylko jedna siedmioklasowa, 
a reszta od jedno do  czteroklasowych.  

Dalsze kształcenie młodzieży wiejskiej było 
więc bardzo ograniczone. Ukończenie gim-
nazjum, czyli tzw. małej matury należało do 
rzadkości. Natomiast ukończenie studiów 
wyższych było możliwe tylko w najzamoż-
niejszych rodzinach i zwykle wiązało się to 
ze sprzedażą wielu morgów ziemi. W tych 
latach na dodatek wystąpił światowy kryzys 
ekonomiczny, który trwał od 1929 do 1933, 
a w Polsce nawet do1935 r. Jego skutki były 
znacznie poważniejsze od obecnej recesji.

usuwanie zacofania cywilizacyjnego
29 czerwca 1928 r. powołano Związek 

Młodzieży Wiejskiej RP. Była to organizacja 
apolityczna, skupiająca się na pracy spo-
łeczno-oświatowej i wychowawczej. Ten 
ruch miał na celu uczyć młodych mieszkań-
ców wsi współżycia w środowisku, pracy 
zespołowej, wyrabiać wzajemny szacunek  
i równość. Wychowywał na przyszłych dzia-
łaczy, ofiarnych patriotów pozbawionych 
kompleksów pochodzenia wiejskiego. Or-
ganizowano różne kursy, odczyty, tworzo-
no świetlice, w których powstawały grupy 
samokształceniowe i amatorskie zespoły 
teatralne. Upowszechniano czytelnictwo 
i racjonalne gospodarowanie. Koła ZMW 
dysponowały tylko składkami członkowski-
mi i wsparciem sympatyków.

Przykładem takiej działalności było koło 
ZMW RP w Gotkowicach, należące do naj-
aktywniejszych w powiecie.

O niektórych dokonaniach tego koła 
pragnę tutaj poinformować. W zakresie go-
spodarczym każdy członek koła na jednym 
arze ziemi w gospodarstwie rodzinnym 
uprawiał różne warzywa, owoce, zgodnie  
z wiedzą nabytą od instruktorów na kur-
sach rolniczych. Swoje osiągnięcia mógł 
zademonstrować na corocznych powia-
towych wystawach rolniczych. Zwycię-
scy konkursów otrzymywali w nagrodę, 

 

PRACA U PODSTAW W GOTKOWICACH
Spotkanie z historią ziemi krakowskiej

Koło Młodzieży Wiejskiej w Gotkowicach, r. 1937.
Pośrodku pomiędzy dziewczynami siedzi przewodniczący Koła – Andrzej Siudy, absolwent Uniwersyte-
tu Ludowego w Szycach, który w czasie okupacji wstąpił wraz z kolegami do Armii Krajowej.

Poświęcenie sztandaru Koła Młodzieży Wiejskiej. Uroczystość w Białym Kościele.
Chorąży, Stanisław Jarosz, późniejszy uczestnik wojny obronnej w 1939 r. , po lewej Zofia Śladowska-Ke-
mona, po prawej Natalia Krzystanek-Śladowska [jedyna żyjąca].
Należy wymienić jeszcze innych światłych uczestników: po lewej [w okularach] nauczycielka Składzie-
niówna, po prawej [z wąsami] wójt gminy Sułoszowa, mieszkaniec Jerzmanowic Franciszek Skrzypek, po 
jego prawej sołtys Gotkowic Ludwik Krzystanek. 
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Historia

m.in. sadzonki drzew owocowych, krze-
wów, rasowe owce. Warunek był tylko taki, 
że jedno jagnię od tej owcy należało oddać 
na nagrodę dla następnych zwycięzców. 
Gotkowice były wielokrotnie nagradzane 
za rekordowe osiągnięcia. Często młodzież 
z okolicznych wsi zapoznawała się z uprawą 
tych okazowych plonów.

W tym czasie na kursach nauczono 
dziewczyny wykonywania z włóczki owczej 
szydełkiem i na drutach swetrów, szali-
ków, rękawic, czapek, skarpet, nauszników.  
To spowodowało, że w każdym gospodar-
stwie hodowano owce.

Nie zapominano o kulturze. W każdym 
roku, zwłaszcza zimą, wystawiano sztuki te-
atralne, m.in. jasełka. Po spektaklach organi-
zowano składkowe wieczornice integrujące 
całą wieś. Działał chór, powstała biblioteka 
wiejska. Było to możliwe dzięki społecznej 
działalności nauczycielki miejscowej szkoły 
czteroklasowej Helenie Składzieniównie, 
która w pamięci dziewięćdziesięciolatków 
nadal żyje. W szkole była wymagająca, ale 
bardzo życzliwa dla dzieci. Znała ich warun-
ki rodzinne i materialne. Bywała w każdym 
domu swoich podopiecznych, wymuszała 
posyłanie dzieci do szkoły. W przypadku 
nieszczęść losowych lub niepowodzeń go-
spodarczych rodzin, z własnej inicjatywy 
pisała podania do gminy o umorzenie po-
datku gruntowego. Oprócz pracy pedago-
gicznej i wychowawczej, spełniała również 
usługi socjalne. Pod jej nadzorem koło wy-
konało sztandar ZMW. Poczyniono starania 
o jego uroczyste poświęcenie w 1935 roku.

Jednak ówczesny proboszcz parafii Jerz-
manowice ks. Roman Adamski odmówił 
poświęcenia. Proboszczowie okolicznych 
parafii w Przegini, Sułoszowej, Skale czy 
Sąspowie również nie byli skłonni doko-
nać tego aktu. To stanowisko było i nadal 
pozostaje niezrozumiałe. Uważano tę or-
ganizację za zbyt postępową. Usilne stara- 
nia zakończyły się sukcesem, ale dopiero 
w kościele parafii Biały Kościół, oddalonej  

 
o ponad 10 km, należącej do innej diece-
zji, ponieważ w 1924 r. została odłączo-
na od kieleckiej i ponownie przyłączona 
do krakowskiej. Członkowie koła przyszli 
tam pieszo z pieśnią na ustach ze swoim 
sztandarem, którego poświęcenia dokonał  
ks. Jerzy książę Czartoryski, któremu ta po-
stępowość nie przeszkadzała.

Kilka osób z tego koła ukończyło Uni-
wersytet Ludowy w Szycach, a starostwo 
powiatowe dla najaktywniejszych kół ufun-
dowało stypendia na roczny kurs w Kozich 
Głowach k. Częstochowy. W 1937 r. przy-
znano stypendia dla czterech dziewczyn  
z całego powiatu - dla dwóch z małych Got-
kowic i dwóch z olbrzymiej Sułoszowej. Na 
tym kursie uczono ogrodnictwa, hodowli, 
krawiectwa, kucharstwa i higieny. 

W czasie kursu organizowano wycieczki, 
np. do Gdyni na Święto Morza.

zakończenie
W tych czasach tylko w nielicznych do-

mach były radia kryształkowe, nie było 
energii elektrycznej, tylko parę rodzin pre-
numerowało prasę. Zdołano jednak dobrze 
ukształtować charaktery młodzieży, która  
z poświeceniem walczyła o niepodległość 
w II wojnie światowej.

Zygmunt Krzystanek

Kilka miesięcy temu obcho-
dziliśmy 70 rocznicę wybuchu 
II wojny światowej, a przed 
kilkunastoma dniami - 65 rocz-
nicę jej zakończenia. Chociaż 
od wojny minęło już wiele 
lat, to pamięć o tych tragicz-
nych wydarzeniach pozostaje  
w naszym społeczeństwie 
wciąż żywa. Świadczą o tym 
liczne uroczystości upamięt-
niające ten bolesny dla nas 
okres represji i cierpień. Jedna 
z takich uroczystości była ob-
chodzona 30 sierpnia 2009 r.  
w Przegini (gmina Jerzmanowi-
ce-Przeginia) na miejscowym 
cmentarzu parafialnym i była 
połączona z poświęceniem 
pomnika ku pamięci ofiarom 
wojen. 

Po odprawieniu uroczystej 
mszy św., pomnik poświęcił 
ks. Marcin Majcher, a jego od-
słonięcia dokonała Stefania 
Kondratowicz, która w czasie 
wojny przez kilka lat przebywa-
ła na robotach przymusowych  
w Rzeszy. Uroczystość uświet-
niła młodzież z Zespołu Szkół  
w Przegini, która pod kierun-
kiem nauczycieli - Lucyny Izdeb-
skiej i Zofii Kondratowicz - przy-
gotowała program artystyczny. 
Wśród licznie zgromadzonych 
mieszkańców Przegini i Zeder-
mana byli też zaproszeni goście:  

radni gminy Jerzmanowice–
Przeginia, wójt gminy Adam 
Piaśnik, radny powiatu olku-
skiego Józef Stach, sołtys wsi 
Zederman Edward Rogóż oraz 
radni powiatu krakowskiego 
Tadeusz Nabagło i Kazimierz 
Tomczyk.

Inicjatorami wybudowania 
pomnika byli miejscowi radni 
oraz członkowie rady sołeckiej, 
zaś autorem projektu był radny 
Stanisław Rogóż. Mając przychyl-
ność ks. proboszcza Władysława 
Jaśkiewicza na umieszczenie 

pomnika na kwaterze poległych 
żołnierzy z czasów I i II wojny 
światowej, szybko udało się zre-
alizować ten pomysł. Należy przy 
tym dodać, że bezinteresow-
ną pomocą przy jego budowie 
służyli następujący mieszkańcy 
Przegini: Andrzej Rogozik, Jan 
Stach, Zbigniew Rogóż, Józef 
Piekarz, sołtys Roman Rogóż  
i inni.

Pomnik ku czci „Ofiarom wo-
jen, poległym i pomordowanym” 
jest świadectwem, że Przeginia 
pamięta o swych mieszkańcach, 
którzy w czasie ostatniej wojny 
stracili życie. Pamięta także o żoł-
nierzach niemieckich i radziec-
kich, którzy zginęli na terenie 
wsi  w 1945 r. oraz austriackich 
i rosyjskich poległych w 1914 r. 
Jak wspomniałem, nasza pamięć 
o II wojnie światowej jest nadal 
żywa. Należy jednak zdawać so-
bie sprawę, że w miarę upływu 
czasu sytuacja ta będzie ulegać 
zmianie. 

Trafne są  słowa historyka 
brytyjskiego Normana Davisa: 
„Naród bez historii błądzi jak 
człowiek bez pamięci”. Niech 
zatem słowa tej sentencji będą 
dla nas przesłaniem - abyśmy 
nie pobłądzili i nie zatracili 
pamięci, a przez to swej tożsa-
mości narodowej. Aby do tego 
nie doszło, ważne jest przypo-
minanie, nagłaśnianie i przeka-
zywanie, szczególnie młodemu 
pokoleniu, prawdy historycznej 
o tragicznych wydarzeniach  
i skutkach ostatniej wojny. Tego 
zadania powinny się podjąć nie 
tylko szkoły, samorządy, władze 
państwowe, czy też organiza-
cje społeczne i badacze historii, 
ale także my sami, bo przecież 
nie chodzi tu o rozdrapywanie 
ran, lecz o zwykłą, ludzką pa-
mięć o ofiarach wojen, które 
za wcześnie  i za szybko od nas 
odeszły. 

Kazimierz Tomczyk 

Uczestniczki kursu w Kozich Głowach w strojach 
łowickich płyną z Gdyni na Hel w 1937 r. Wśród 40 
uczestniczek jest Natalia Krzystanek-Śladowska  
z Gotkowic.

PRZEGINIA PAMIĘTA

 
Kazimierz
tomCzyK

radNy powiatu krakowskiego,
ktomczyk@powiat.krakow.pl 

Pomnik w Przegini poświęcony pa-
mięci „Ofiarom wojen, poległym i po-
mordowanym”, wybudowany w 2009 r.   
Fot. Anna Tomczyk.
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rolniCtwo

w ramach programu Prow 
2007-2013 agencja restruk-
turyzacji i modernizacji rol-
nictwa realizuje 14 działań fi-
nansowanych z europejskiego 
Funduszu rolnego na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich  
i współfinansowanych z bu-
dżetu krajowego.

Zainteresowanie otrzy-
maniem pomocy finansowej  
z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 jest 
wśród rolników, przetwórców 
z sektora rolno-spożywczego, 
przedsiębiorców i innych bene-
ficjentów np. „Lokalnych Grup 
Działania”, bardzo duże. Świad-
czy o tym liczba składanych  
w Agencji wniosków o udziele-
nie wsparcia  i  suma „zakontrak-
towanych” pieniędzy w umo-
wach.  Agencja już przekazała 
na konta bankowe beneficjen-
tów blisko 13,6 miliarda zł.

W ARiMR trwają obecnie 
przygotowania do uruchomie-
nia w tym roku kolejnych na-
borów wniosków o wsparcie 
udzielane ze środków z PROW 
2007-2013. Terminy, w których 
będzie można składać odpo-
wiednie dokumenty, zostaną 
ogłoszone zgodnie z obowią-
zującymi przepisami i w więk-
szości przypadków odbędzie się  
to na  dwa tygodnie przed uru-
chomieniem naboru na dane 
„działanie”. 

ARiMR planuje, że w 2010r. 
beneficjenci PROW 2007-2013 
otrzymają łączne wypłaty  
w wysokości 12 miliardów zło-
tych. Będzie to więc o około  
4 miliardy zł więcej niż w roku 
ubiegłym, który do tej pory był 
rekordowy.

Dla wielu rolników szansą 
na zwiększenie ich dochodów 
oraz stworzenie nowych miejsc 
pracy, m.in. dla domowników, 
jest rozpoczęcie działalności 
gospodarczej niezwiązanej 
bezpośrednio z rolnictwem. 
Do nich jest kierowane działa-
nie o nazwie „Różnicowanie w 
kierunku działalności nierolni-
czej”. Największe zainteresowa-
nie uzyskaniem tego wsparcia 
można zauważyć w regionach 
mających dobre warunki do 
uruchomienia działalności agro-
turystycznej. 

O pomoc może ubiegać się 
rolnik lub jego domownik, jeżeli 
jest obywatelem państwa człon-
kowskiego Unii Europejskiej, 
jest pełnoletni i nie ukończył 
60 lat, jego miejsce zamiesz-
kania znajduje się w gminie 
wiejskiej, miejsko-wiejskiej do  

5 tys. mieszkańców lub  
w gminie wiejskiej do 5 tys. 
mieszkańców, nie przyznano 
mu lub nie wystąpił o przyzna-
nie renty strukturalnej w ramach 
PROW 2004-2006 lub PROW 
2007-2013, jest nieprzerwanie 
ubezpieczony w pełnym za-
kresie na podstawie przepisów  
o ubezpieczeniu społecznym 
rolników przez okres co naj-
mniej 12 miesięcy poprzedzają-
cych miesiąc złożenia wniosku  
o przyznanie pomocy.

Pomoc jest udzielana z tytułu 
podejmowania lub rozwijania 
działalności w zakresie:
• usług dla gospodarstw rolnych 

lub leśnictwa;
• usług dla ludności;
• sprzedaży 

hurtowej i 
detalicznej;

• rzemiosła lub 
rękodzielnic-
twa;

• robót i usług 
budowlanych 
oraz instala-
cyjnych;

• usług turystycznych oraz zwią-
zanych ze sportem, rekreacją i 
wypoczynkiem;

• usług transportowych;
• usług komunalnych;
• przetwórstwa produktów rol-

nych lub jadalnych produktów 
leśnych;

• magazynowania lub przecho-
wywania towarów;

• wytwarzania produktów ener-
getycznych z biomasy;

• rachunkowości, doradztwa lub 
usług informatycznych.

Refundacji podlega do 50 
proc. kosztów kwalifikowanych. 
Pomoc przyznana jednemu be-
neficjentowi nie może przekro-
czyć 100 tys. złotych. Zakup uży-
wanych maszyn oraz podatek 
VAT nie są refundowane.

Dużym zainteresowaniem 
beneficjentów cieszy się wdraża-
ne przez ARiMR działanie „Two-
rzenie i rozwój mikroprzedsię-
biorstw”. Jego celem jest wzrost 
konkurencyjności gospodarczej 
obszarów wiejskich, rozwój 
przedsiębiorczości i rynku pracy, 
prowadzący do wzrostu zatrud-
nienia na obszarach wiejskich.

Beneficjentami działania 
mogą być osoby fizyczne lub 
prawne podejmujące lub prowa-
dzące działalność gospodarczą, a 
także spółki prawa handlowego 
nie mające osobowości prawnej, 
ale o statusie mikroprzedsiębior-

stwa, które prowadzą działalność 
gospodarczą.

Za mikroprzedsiębiorcę uwa-
ża się tego, który w co najmniej 
jednym z dwóch ostatnich lat 
obrotowych zatrudniał średnio-
rocznie mniej niż 10 pracowni-
ków oraz osiągnął roczny obrót 
netto ze sprzedaży towarów, 
wyrobów i usług oraz operacji   
finansowych nie przekraczający 
równowartości 2 milionów euro.

O pomoc może ubiegać się 
osoba fizyczna, jeżeli wykonuje 
we własnym imieniu działalność 
gospodarczą jako mikroprzed-
siębiorca, a jej siedziba lub od-
dział oraz w przypadku operacji 
związanych z nieruchomością, 
miejsce położenia nieruchomo-
ści znajdują się w miejscowości 

należącej do 
gminy wiej-
skiej lub miej-
sko-wiejskiej, 
z wyłączeniem 
miast liczących 
powyżej 5 tys. 
m i e s z k a ń -
ców lub gmi-
ny miejskiej,  

z wyłączeniem miejscowości 
liczących powyżej 5 tys. miesz-
kańców.

Pomocy udziela się podmio-
tom z tytułu inwestycji zwią-
zanych z tworzeniem lub roz-
wojem mikroprzedsiębiorstw, 
działających w zakresie:
• usług dla gospodarstw rolnych 

lub leśnictwa;
• usług dla ludności;
• sprzedaży hurtowej i detalicz-

nej;
• rzemiosła lub rękodzielnictwa;
• robót i usług budowlanych oraz 

instalacyjnych;
• usług turystycznych oraz zwią-

zanych ze sportem, rekreacją  
i wypoczynkiem;

• usług transportowych;
• usług komunalnych;
• przetwórstwa produktów rol-

nych lub jadalnych produktów 
leśnych;

• magazynowania lub przecho-
wywania towarów;

• wytwarzania produktów ener-
getycznych z biomasy;

• rachunkowości, doradztwa lub 
usług informatycznych.

Poziom przyznawanej po-
mocy związany jest z ilością 
utworzonych miejsc pracy  
i w 2009 roku przedstawiał się 
następująco (w tegorocznym 
naborze planuje się zmiany  
w poniższych limitach):
• 100 tys. zł – utworzenie co naj-
mniej 1 i mniej niż 2 miejsc pra-
cy w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne;
• 200 tys. zł – utworzenie co naj-
mniej 2 i mniej niż 3 miejsc pra-
cy w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne;
• 300 tys. zł – utworzenie co 
najmniej 3 miejsc pracy w prze-
liczeniu na pełne etaty średnio-
roczne.

Zgodnie z postanowieniami 
umowy, zobowiązania benefi-
cjenta dotyczą okresu pięcio-
letniego, natomiast utrzymanie 
miejsc pracy dotyczy okresu 
dwuletniego, liczonych od 
dnia dokonania przez Agencję 
płatności. O kolejności przy-
sługiwania pomocy decyduje 
system punktowy (bezrobocie  
w powiecie, dochód podatkowy 
gminy, planowana liczba miejsc 
pracy).

Limit pomocy na jednego 
beneficjenta wynosi 300 tys. zł  
i jest uzależniony od liczby 
utworzonych miejsc pracy. Nie 
jest refundowany zakup uży-
wanych maszyn i urządzeń oraz 
podatek VAT.

Szczegółowe informacje na 
temat działań realizowanych  
w ramach programu PROW 
2007-2013 są dostępne na stro-
nie internetowej ARiMR pod 
adresem www.arimr.gov.pl  
w zakładce „Pomoc unijna” oraz 
w Małopolskim Oddziale Regio-
nalnym ARiMR przy ul. Lubicz 
25 w Krakowie.

Włodzimierz Okrajek

PROGRAM ROZWOJU OBSZARóW WIEJSKICH

 
włodzimierz

oKraJeK
radNy powiatu krakowskiego,

wokrajek@powiat.krakow.pl 
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bezPieCzeŃstwo

dlaczego polska dusza, kie-
dy tylko poczuje kierownicę  
w dłoniach i pedał gazu pod 
nogą zaczyna kipieć, krzyczeć  
i wymachiwać rękami? a prze-
cież każde drobne nieporozu-
mienie na drodze można rozwią-
zać przyjaznym gestem dłoni  
i odrobiną uśmiechu. Jednak  
w dalszym ciągu wielu z nas 
nie może zrozumieć, że właśnie  
z powodu agresji  każdego roku 
z polskich dróg wędruje prosto 
na cmentarz wiele niewinnych 
istnień. 

Dziwią niejednego obcokra-
jowca nader często napotykane 
na poboczach dróg, przy drze-
wach i barierach ochronnych 
krzyże, znicze i wieńce. Te gro-
by to symbol... Symbol brawu-
ry i bezmyślności. Powiedzmy 
wprost – to symbol głupoty! 
Symbol ułańskiej fantazji i bra-
ku dobrych manier. Niesprawne 
pojazdy (ileż z nich nie przeszło 
przeglądu technicznego w kra-
jach, z których zostały sprowa-
dzone!), nieznajomość i lekcewa-
żenie przepisów prawa o ruchu 
drogowym, a do tego często 
brak doświadczenia w kierowa-
niu pojazdem, to wszystko czyni, 
że entuzjaści motoryzacji nie są 
jednocześnie entuzjastami życia. 
Ale to nie wszystko, adrenalina, 
którą chcą w sobie wzbudzić 
osiągnięciem kolejnego rekordu 
prędkości prowadzi wprost do 
kolejnej tragedii na drodze.

 Bo czyż kochają życie Ci, 
którzy na majowo – czerwcowe 
weekendy pędzą z prędkością, 
która nijak się ma do wyposa-
żenia i stanu technicznego po-
jazdu, stanu dróg i panujących 
warunków atmosferycznych 
oraz zasad zdrowego rozsądku? 
Bo czyż piewcami życia można 
nazwać kolekcjonerów punktów 
karnych i mandatów tylko po to, 
by  mieć o czym rozmawiać przy 
grillu? Wreszcie, czy chcą żyć Ci, 
którzy niejednego strzemien-
nego wychylają na pożegnanie 
z kumplami tuż przed wyjaz-
dem na trasę, niejednokrotnie 
z dzieckiem, żoną, całą rodziną? 

A w czasie postoju i odpoczynku 
zamiast wody delektują się ku-
pionym na stacji paliw browarem 
przy akceptacji przewożonych 
pasażerów! I czy szanują życie 
innych Ci, którzy dają przyzwole-
nie na takie zachowania? 

Ileż jeszcze cmentarzysk ma 
powstać na szlakach naszej let-
niej wędrówki na południe lub 
północ Polski, ileż jeszcze przyj-
dzie nam zobaczyć tabliczek  
z napisem „Kochał życie, zginął 
tragicznie”, by zrozumieć jak wie-
le zależy od nas samych! Nie bój-
my się odmówić toastu (wbrew 
pozorom nie stracimy, a zacho-
wamy przyjaciół), nie bójmy się 
zakazać kierować nietrzeźwemu 
koledze, który po wypiciu kilku 
„głębszych” posiadł tak zwaną 
„ułańską fantazję”,  nie bójmy się 
zajechać odrobinę później, bo 
możemy nie dojechać wcale!

Niestety rok 2010 nie jest 
zbyt pomyślny dla miłośników 
szukających wrażeń za sterami 
pędzących maszyn. W okresie 
od stycznia do kwietnia 2010 na 
drogach powiatu krakowskiego 
zaistniało 79 wypadków drogo-
wych, w których poniosło śmierć 
10 osób a 95 zostało rannych. 
Wprawdzie w porównaniu do 
analogicznego okresu 2009 roku 
odnotowaliśmy znaczny spadek 
ilości wypadków drogowych aż 
o 45 i osób rannych o 68, jed-
nak ilość osób zabitych wzrosła 
z 7 do 10. Tragicznie rozpoczęli 
sezon motocykliści na terenie 
powiatu krakowskiego. Tylko  
w miesiącu kwietniu 2010 roku 
niewinna przejażdżka motocy-
klem przyniosła śmierć na dro-
dze dla trzech osób. A przecież 
dopiero kilka dni temu otwar-
liśmy uroczystą mszą w Mniko-
wie sezon motocyklowy. Czy 
naprawdę o naszym losie musi 
zawsze decydować ułańska fan-
tazja? Liczby te mówią same za 
siebie i nie trzeba ich komento-
wać, może więc zastanówmy się 
chwilę przed wciśnięciem peda-
łu gazu i pomyślmy o tym, aby 
bezpiecznie dojechać do celu.

Czas letnich miesięcy sprzyja 
podróżowaniu, a dobra podróż 
to bezpieczna podróż. To podróż 
z happy endem. Do zobaczenia 
w górach lub nad morzem, do-
jedźmy tam cało i bezpiecznie. 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowe-
go Komendy Powiatowej Policji  

w Krakowie:

kom. mgr Grzegorz Chanek

ENTUZJAŚCI MOTORYZACJI

Komenda Powiatowa Policji  
w Krakowie

Komendant Powiatowy - podinspektor wadim dyba 

ul. Łokietka 205, 31-264 Kraków
tel. 12 61 57 115 - dyżurny

tel. 12 61 57 005 - sekretariat
fax. 12 61 57 227

W lutym 2010 roku na drodze krajowej nr 79 został potrącony ze skutkiem 
śmiertelnym pieszy

W tym wypadku zaistniałym w marcu 2010 roku zginęli obydwaj kierujący, 
licznik w jednym z pojazdów zatrzymał się na prędkości 100 km/h

W kwietniu 2010 roku dla kolejnego pieszego zatrzymał się czas,  
pojazdem kierowała osoba nietrzeźwa

Również w kwietniu 2010 roku doszło do wypadku dwóch motocyklistów, 
jeden z nich w wyniku doznanych obrażeń zmarł, miał 21 lat 




