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Szanowni Państwo! Szanowni Państwo!

oPinie

Paweł Chochół
Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Krzyworzeka
Starosta Krakowski

Kolejne dwa miesiące za nami, przy-
szedł czas, aby oddać w Państwa ręce 
następne wydanie powiatowego biu-
letynu. Biuletyn wyjątkowy, poświęco-
ny przewodniemu tematowi, jednemu  
z najważniejszych zadań samorządu te-
rytorialnego – pomocy społecznej.

„Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy, 
że jesteśmy jeszcze coś warci.”   
                                                          Paulo Coelho

Tak, jesteśmy coś warci, pomagamy  
w najlepszej wierze i z całych sił. Wiemy, jak ważna jest pomoc spo-
łeczna, wsparcie socjalne. Wiemy, jak trudno jest żyć kiedy los, ży-
ciowy pech, niejednokrotnie wiek, brak środków, opuszczenie przez 
bliskich nas dotkną. To właśnie wtedy czujemy się bezsilni, osamot-
nieni. Pomoc społeczna to jedno z najważniejszych zadań cywilizo-
wanego społeczeństwa realizowanych przez samorząd. Być może 
nie mówi się o tym codziennie, być może głowy mamy zaprzątnięte 
innymi sprawami: infrastrukturą drogową, budową chodników, szko-
łami, inwestycjami, ochroną środowiska, zwyczajną prozą codzien-
nego dnia – dlatego właśnie bardzo gorąco Państwa zachęcam do 
przeczytania całego magazynu, uważam że temat pomocy społecz-
nej jest wyjątkowy, wymaga chwili refleksji, wymaga przemyślenia 
i zadumy nad społecznymi, osobistymi ludzkimi problemami i nad 
sposobami wsparcia i pomocy. 

Starostwo Powiatowe w Krakowie realizuje to zadanie w bardzo 
szerokim zakresie i z wielkim zaangażowaniem. Jesteśmy jednostką 
prowadzącą dla pięciu domów pomocy społecznej w Batowicach, 
Karniowicach, Więckowicach, Owczarach i Czernej, a także Domu 
Dziecka w Sieborowicach i Zespołu Placówek Opiekuńczo Wy-
chowawczych w Miękini. Nie jest to praca łatwa, wielokrotnie nie 
najwyżej opłacana, dlatego nie sposób nie wspomnieć o naszych 
wspaniałych pracownikach placówek opieki społecznej. To bar-
dzo trudna praca, wymagająca najwyższych umiejętności i wiedzy  
z zakresu pomocy medycznej i socjologii, budowania właściwych 
relacji międzyludzkich w trudnym i wymagającym środowisku. Je-
stem przekonany, że nie można pełnić takiej roli, pracować w takim 
charakterze bez poczucia prawdziwej misji. Korzystając z okazji, jaką 
daje dzisiejsze wydanie biuletynu, chciałbym złożyć na ręce wszyst-
kich ludzi zajmujących się pomocą społeczną wyrazy największego 
uznania i przekazać szczere podziękowanie za ogromny wkład pracy 
i codzienny wysiłek.

Ponieważ od ostatniego wydania powiatowego magazynu minęły 
dwa miesiące, chciałbym w kilku zdaniach przekazać Państwu infor-
mację dotyczącą pracy Rady Powiatu w Krakowie. Dnia 27 kwietnia 
br. odbyła się VII zwyczajna Sesja Rady, na której mieliśmy zaszczyt 
uczestniczyć w niezwyczajnej uroczystości. Robocza, zwyczajna 
część sesji została poprzedzona wręczeniem Odznaczeń za Zasługi 
dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więź-
niów Politycznych, które z rąk por. Mariana Ostrowskiego i chor. Sta-
nisława Miszuta otrzymali radny powiatowy dr Krzysztof Karczewski 
oraz adiunkt Uniwersytetu Pedagogicznego Krakowie dr hab. Jan 
Ryś. Dalsza część sesji została między innymi poświęcona tematyce 
społecznej związanej z działalnością Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie. Sesja majowa w całości została poświęcona omówieniu te-
matyki i spraw związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem 
i przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym, najczęściej w powiecie 
krakowskim związanym z zalaniami i powodziami.

Szanowni Państwo, kończąc już, raz jeszcze gorąco zachęcam  
do lektury biuletynu.

Łączę wyrazy szacunku

Wspominając minione dwa 
miesiące, które upłynęły od ostat-
niego wydania naszego biulety-
nu, znajduję w gęsto zapisanym 
kalendarzu wydarzenia ważne  
i zwyczajne, radosne i przejmują-
co smutne.

Dzisiaj muszę, niestety, roz-
począć od tych ostatnich. Nie 
mogę przecież inaczej określić 
niespodziewanej śmierci Marka 
Nawary, wójta Zielonek, posła 
na Sejm i dwukrotnego marszałka Małopolski. Z wszystkich 
tych tysięcy ludzi, którzy w 1990 roku ruszyli, by budować 
nową, samorządową i obywatelską Polskę, postać chyba naj-
ważniejsza. Szybko i intensywnie żyłeś Marku, ofiarnie odda-
wałeś Małopolsce swe życie, aż się skończyło. Wielka szkoda, 
niepowetowana strata.

My w Zabierzowie pożegnaliśmy z kolei Władysława Węc-
lewicza. Niestrudzonego społecznika, budowniczego sieci 
gazowej, wodociągu i kanalizacji w Zabierzowie. Pamiętam 
nasze ostatnie wspólne dzieło – organizację i wykonawstwo 
remontu ruiny dawnego Domu Nauczyciela w Nielepicach 
dla rodziny polskiej sprowadzonej z Kazachstanu. żegnały 
Go w ostatniej drodze kościelne dzwony ufundowane przez 
mieszkańców Zabierzowa za sprawą komitetu, którego też 
był członkiem. żegnali Go ludzie, którzy dla mnie, kiedyś 
wójta Zabierzowa, byli podporą w zmienianiu naszej gminy, 
w jej budowie i unowocześnianiu. Dziękuję Ci Panie Włady-
sławie, dziękuję Wam wszystkim!

życie nie znosi próżni. żyjący muszą zastąpić tych, którzy 
odeszli, dzieło musi być kontynuowane. Także w powiecie, 
na tym szczeblu życia samorządowego, które choć już nie 
tak bliskie mieszkańcom, jak sołectwo i gmina, to przecież 
potrzebnym i ważnym. Przeczytajcie proszę uważnie biule-
tyn, by to nasze powiatowe działanie zobaczyć. Poświęcamy 
ten numer głównie pomocy społecznej. Mało kto z nas na co 
dzień zdaje sobie sprawę, jak wielu z 250 tys. mieszkańców 
naszego powiatu, chorych i starych, dzieci pozbawionych 
opieki rodziny, niepełnosprawnych żyje wśród nas. Ich los, 
zapewnianie godnego i wartościowego życia, to nasze zada-
nie, humanitarna powinność świadcząca o naszym człowie-
czeństwie. 

By pozostać już w tej tematyce społecznej pracy, bezin-
teresownego poświęcenia dla społeczeństwa, wspomnieć 
muszę o odbywających się w ostatnim okresie gminnych 
zjazdach naszych Ochotniczych Straży Pożarnych. Staram się 
być osobiście na tych spotkaniach podsumowujących czte-
roletnią kadencję, by podziękować tym dzielnym ludziom. 
Chcę w ten sposób w swoim i wszystkich mieszkańców imie-
niu okazać szacunek i wdzięczność tej ponad czterotysięcz-
nej armii ochotników gotowych w każdej chwili spieszyć  
na ratunek. Wszyscy pamiętamy o wielkim trudzie i zaangażo-
waniu druhów, szczególnie w tym jakże trudnym 2010 roku, 
kiedy tereny powiatu krakowskiego doświadczały stycznio-
we mrozy oraz majowo – czerwcowa powódź. Ci wspaniali 
ludzie, niosą pomoc, bez względu na zagrożenie, stawiają na 
szali swoje życie. Uczestnicząc w akcjach ratunkowych dają 
poczucie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom naszego 
krakowskiego powiatu. Pamiętamy i dziękujemy!

Z serdecznymi pozdrowieniami
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PomoC sPoŁeCzna

Szanowni Państwo! Odda-
jemy w Wasze ręce kolejny 
numer naszego Biuletynu 
Samorządowego Powiat Kra-
kowski. Numer szczególny, 
w którym szerzej porusza-
my jedną z najważniejszych 
płaszczyzn działalności po-
wiatu czyli opiekę społeczną. 
Z racji, że funkcjonowanie Po-
wiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Krakowie, czyli 
nadzorowanie polityki socjal-
nej powiatu, należy do moich 
obowiązków w ramach Zarzą-
du Powiatu, pozwolę sobie 
w tym tekście napisać kilka 
zdań charakteryzujących na-
sze działania w tej dziedzinie, 
jak również opisać pokrótce 
instytucje i infrastrukturę, 
którymi zarządza i dysponuje 
Powiat Krakowski. 

Na początek kilka zdań  
o najważniejszych realizowa-
nych przez Powiat Krakowski 
zadań  nałożonych ustawami. 
Najważniejsze z nich to:

• organizowanie opieki 
w rodzinach zastępczych, 
udzielanie pomocy pienięż-
nej na częściowe pokrycie 
kosztów utrzymania umiesz-
czonych w nich dzieci oraz 
wypłacanie wynagrodzenia  
z tytułu pozostawania w go-
towości przyjęcia dziecka 
albo świadczonej opieki i wy-
chowania niespokrewnionym 
z dzieckiem zawodowym ro-
dzinom zastępczym;

• zapewnienie opieki  
i wychowania dzieciom cał-
kowicie lub częściowo po-
zbawionym opieki rodziców, 
w szczególności przez or-
ganizowanie i prowadzenie 
ośrodków adopcyjno-opie-
kuńczych, placówek opie-
kuńczo-wychowawczych, dla 
dzieci i młodzieży, w tym pla-
cówek wsparcia dziennego  
o zasięgu ponadgminnym.

• pokrywanie kosztów 
utrzymania dzieci z terenu 
powiatu, umieszczonych  
w całodobowych placówkach 
opiekuńczo wychowawczych 
i w rodzinach zastępczych, 
również na terenie innego 
powiatu;

• prowadzenie i rozwój in-
frastruktury domów pomocy 
społecznej o zasięgu ponad-
gminnym oraz umieszczanie 
w nich skierowanych osób;

Nie można zapomnieć 
i nie napisać kilku słów  
o finansach. Powiat Krakow-
ski w roku 2010 na szeroko 
rozumianą politykę i po-
moc społeczną przeznaczył  
36.148.972 zł oraz na wspar-
cie osób niepełnosprawnych 
ze środków PFRON  kolejne 
4.935.643 zł. Najwięcej środ-
ków - 22.837.674 zł pochło-
nęło prowadzenie domów 
pomocy społecznej. I dlatego 
w kolejnych akapitach po-
zwolę sobie przytoczyć kilka 
istotnych faktów i informacji 
o zasadach funkcjonowania  
i charakterystyce naszych do-
mów pomocy społecznej. 

Osobie wymagającej ca-
łodobowej opieki z powodu 
wieku, choroby lub niepeł-
nosprawności, niemogącej 
samodzielnie funkcjonować  
w codziennym życiu, której 
nie można zapewnić nie-
zbędnej pomocy w formie 

usług opiekuńczych, przysłu-
guje prawo do umieszczenia 
w domu pomocy społecznej. 
Domy pomocy społecznej,  
w zależności od tego, dla 
kogo są przeznaczone, dzielą 
się na domy dla:

- osób w podeszłym wieku;
- osób przewlekle somatycz-

nie chorych;
- osób przewlekle psychicz-

nie chorych;
- dorosłych niepełnospraw-

nych intelektualnie;
- dzieci i młodzieży niepełno-

sprawnych intelektualnie;
- osób niepełnosprawnych 

fizycznie.
Na terenie powiatu kra-

kowskiego znajduje się dzie-
więć Domów Pomocy Spo-
łecznej. Dla osób przewlekle 
somatycznie chorych oraz 
osób w podeszłym wieku 
w Karniowicach, gmina Za-
bierzów w ilości 100 miejsc, 
Batowicach, gmina Zielonki 
- 137 miejsc, dla osób prze-
wlekle psychicznie chorych 
w Owczarach, gmina Zie-
lonki - 99 miejsc, Więcko-
wicach gmina, Zabierzów 
- 149 miejsc, Czernej,  gmina 
Krzeszowice - 95 miejsc, Ko-
narach, gmina Mogilany - 52 
miejsca. Domy Pomocy Spo-
łecznej w Owczarach i Kona-
rach przeznaczone są tylko  
i wyłącznie dla mężczyzn, Dla 
dorosłych mężczyzn, niepeł-
nosprawnych intelektualnie 
w Ojcowie gmina Skała - 80 
miejsc, w Radwanowicach 
gmina Zabierzów - 83 miejsc, 
dla dziewcząt niepełno-
sprawnych intelektualnie  

w Prusach gmina Kocmyrzów 
– Luborzyca - 53 miejsca.

aby ubiegać się o umiesz-
czenie w domu pomocy  
społecznej należy w pierw-
szej kolejności zgłosić się do 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
znajdującego się na terenie 
swojej gminy. Pracownik 
socjalny Ośrodka Pomocy 
Społecznej przeprowadza 
wywiad środowi-
skowy w miejscu 
zamieszkania oso-
by zainteresowa-
nej i kompletuje 
niezbędne doku-
menty, potrzebne 
do umieszczenia 
w domu pomocy 

społecznej. Na podstawie 
przeprowadzonego wywiadu 
środowiskowego, Ośrodek 
Pomocy Społecznej decydu-
je o skierowaniu do domu 
pomocy społecznej. Skie-
rowanie do DPS wydawane 
jest w formie decyzji admini-
stracyjnej. Wszystkie zebrane 
dokumenty w postępowa-
niu o umieszczenie w domu 
pomocy społecznej wraz  
z wywiadem środowiskowym 
i decyzją kierującą Ośrodek 
Pomocy Społecznej składa 
do Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie, ponieważ 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa decyzję  
o umieszczeniu w Domu Po-
mocy Społecznej podejmuje  
starosta powiatu na terenie, 
którego znajduje się DPS.

Dom pomocy społecz-
nej świadczy usługi bytowe, 
opiekuńcze, wspomagające 
i edukacyjne na poziomie 
obowiązującego standardu, 
w zakresie i formach wyni-
kających z indywidualnych 
potrzeb osób w nim przeby-
wających. Organizacja domu 
pomocy społecznej, zakres  
i poziom usług świadczo-
nych przez dom uwzględnia 
w szczególności wolność, in-
tymność, godność i poczucie 
bezpieczeństwa mieszkań-
ców domu oraz stopień ich 
fizycznej i psychicznej spraw-
ności. Dom pomocy społecz-
nej może również świadczyć 
usługi opiekuńcze i specja-
listyczne usługi opiekuńcze 
dla osób w nim niezamiesz-
kujących. 

Na kolejnych stronach 
znajdziecie Państwo bardziej 
szczegółowy opis naszych 
jednostek. Dodatkowo pra-
cownicy Powiatowego Cen-
trum Pomocy w Rodzinie  
z siedzibą w głównym budyn-
ku Starostwa Powiatowego  
w Krakowie przy al. Słowac-
kiego 20, służą pełną infor-
macją, poradą i wsparciem 
dla wszystkich, którzy tego 
potrzebują i ich rodzin.

POWIaT KRaKOWSKI DLa POTRZEBUJĄCyCH

 
urszula

stoCHel
wicestarosta 

Powiatu krakowskiego

ustochel@powiat.krakow.pl 

Dom Pomocy Społecznej w Czernej
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sPoŁeCzeŃstwo

Rozmowa z Agnieszką Rokitą, miesz-
kanką Zabierzowa, która w szczególny 
sposób pomaga chorym i dotkniętym 
przez los dzieciom. W 2009 r. została 
laureatką IV edycji Nagrody Samorządu 
Województwa Małopolskiego dla Osób 
Działających na Rzecz Dobra Innych 
„Amicus Hominum” w kategorii: pomoc 
niepełnosprawnym. Nagroda ta przy-
znawana jest za bezinteresowne działa-
nia na rzecz dobra innych.

- Agnieszko, od kiedy pamiętam, na 
wszystkich imprezach z udziałem dzie-
ci, podczas Dni Dziecka, Mikołaja, pikni-
ków i innych uroczystości, malujesz buzie  
i rączki dzieciom, a tym samym sprawiasz 
im ogromną radość. Wnosisz również ra-
dość w serca chorych dzieci i widać, że ta 
radość wraca do Ciebie. Kiedy i jak się za-
częły organizowane przez Ciebie akcje cha-
rytatywne?

- Około 12 lat temu razem z moją ko-
leżanką Renią Pędrys zorganizowałyśmy 
nasze wspólne urodziny. Renia koło domu 
ma niewielkie boisko sportowe i tam po raz 
pierwszy, dla zabawy, zagrałyśmy damski 
mecz piłki nożnej. Obecni na imprezie pa-
nowie mieli ogromny ubaw z naszego spo-
sobu gry i techniki, jednak z drugiej strony 
bardzo im zaimponowałyśmy. Potem pan 
Józiu Kruk, zachwycony naszą grą, zainicjo-
wał pomysł założenia damskiej drużyny pił-
ki nożnej i kontynuację rozgrywek z wyko-
rzystaniem ich na jakiś szlachetny cel. Rok 
później dołączyła do nas agnieszka Mitka 
i zorganizowaliśmy pierwszy mecz na cele 
charytatywne. Od tej pory, każdego roku w 
2-gi dzień Świąt Wielkanocy gramy mecz  
i organizujemy imprezy charytatywne 
związane ze zbiórką pieniędzy dla potrze-
bujących dzieci z terenu Gminy Zabierzów. 
Raz tylko zdarzyło się, że zbieraliśmy pie-
niądze z przeznaczeniem dla Szpitala Dzie-
cięcego w Krakowie Prokocimiu. Mecz był 
dedykowany dziecku z Zabierzowa, które 
wtedy zmarło w tym Szpitalu. 

- Jak zaczęły się wizyty u chorych dzieci 
w Szpitalu Dziecięcym w Krakowie Prokoci-
miu?

- Do Prokocimia jeździmy od 8 lat.  
a zaczęło się przez przypadek. Musiałam 
wykonać badanie tomograficzne. Tomo-
graf w moim szpitalu się zepsuł i wyjątko-
wo dostałam skierowanie do Prokocimia. 
Czekałam na korytarzu i nagle zobaczy-
łam pielęgniarkę wiozącą na łóżeczku nie-
mowlę z wenflonem wbitym w główkę. Do 
dzisiaj mam ten widok przed oczami. Do-
wiedziałam się, że dziecko jest pacjentem 
Oddziału Neurochirurgii Dziecięcej. Wtedy 
po raz pierwszy odwiedziłam dzieci na tym 
oddziale i tak się zaczęło. Zaczęłam malo-
wać ich buzie i rączki, sprawiając dzieciom 
ogromną radość. Sama zrobiłabym bardzo 
niewiele. ale wspólnie ze mną jeżdżą do 
dzieci wspaniali ludzie. Pan Józiu Kruk był  
i jest przy każdej wizycie, jak również rodzi-
na Mytników, Pędrysów, Kruków, Pietrasów 
i Mitków. Po pewnym czasie włączyli się pił-

karze Kmity Zabierzów. Dzieci uwielbiają 
spotkania z piłkarzami. Zaczęło się od pił-
karzy Kmity Zabierzów, a teraz odwiedzają 
dzieci również piłkarze klubów KS Cracovii 
oraz MKS Sandecja Nowy Sącz. Przywożą 
prezenty, rozmawiają i mobilizują dzie-
ci do walki o zdrowie. Półtora roku temu 
zostałam poproszona przez „Harleyowca”  
z klubu Motorowego Rebels Of Road MC 
o poprowadzenie akcji krwiodawstwa dla 
dzieci z Prokocimia. Z wielką nieśmiało-
ścią poprosiłam o ich przyjazd do dzieci  
i spotkało mnie niesamowite zaskoczenie – 
pełna życzliwości zgoda i otwartość. Dzieci  
z przejęciem słuchają jak najpiękniejszej 
bajki opowieści o motorach. Dzięki ludziom 
serca, których wcześniej wymieniłam, jest 
również wiele pięknie odremontowanych 
sal szpitalnych. Remont sal szpitalnych 
również finansowali nasi Radni, właścicie-
le Pizzerii Marko Moni-Ola w Zabierzowie, 
Firma Expert Sp. z o.o. Tomka Janika oraz 
liczne osoby, które pragną pozostać anoni-
mowe. Praktycznie każda sala ma swojego 
darczyńcę.

- Agnieszko, jak często organizujesz 
takie wizyty na Oddziale Neurochirurgii 
Dziecięcej w Prokocimiu?

- Staram się organizować wizyty co 2-3 
miesiące. ale sama jeżdżę tam częściej. 
Wiesz, muszę coś jeszcze dodać, coś waż-
nego. Mnie generalnie polityka w ogóle 
nie interesuje, dla mnie liczy się człowiek, 
dobro w nim. Cały czas staram się uczyć 
od lepszych i myślę, że warto o nich wspo-
minać. Ostatnio byłam u Senatora RP Sta-
nisława Koguta w Stróżach pod Nowym 
Sączem, inicjatora budowy między innymi 
Ośrodka Rehabilitacyjnego oraz hospicjum 
w Stróży - nowoczesnych i świetnie wypo-
sażonych. Wspaniałe przedsięwzięcie. Jego 
syn Grzegorz pozyskał sponsorów, dzięki 
którym będzie odnowiony oddział neuro-
chirurgii dziecięcej w Prokocimiu.

- Organizujesz również dodatkowo 
szereg imprez jak bale sylwestrowe i kar-
nawałowe, andrzejki, z których dochód 
przeznaczony jest w całości dla najbardziej 
potrzebujących dzieci. Jak dajesz sobie z 
tym wszystkim radę?

- Sama zrobiłabym niewiele. Lecz wspól-
nie ze mną pracują wspaniali ludzie, o któ-
rych wspomniałam wcześniej. Naszą dzia-
łalność wspiera również kancelaria prawna 
„TaLIO” z Krakowa. Mam ogromne szczęście 
do dobrych ludzi. Oczywiście, zdarzają się 
osoby, którym się moja działalność nie po-

doba. Jednak tych, którzy mnie popierają  
i którzy okazują mi pomoc jest dużo więcej 
i to jest dla mnie źródło radości. Czasami 
znajomi proszą mnie o zorganizowanie 
zbiórki pieniędzy dla potrzebujących cho-
rych dorosłych, ale ja nie dam rady wię-
cej pracować, bo sama mam problemy  
ze zdrowiem, a nie wyobrażam sobie ogra-
niczenia kontaktów z dziećmi. Jednak sta-
ram się zawsze podpowiedzieć i podsunąć 
pomysł jak taką zbiórkę zorganizować. 

Wszystkich chętnych, którzy chcieliby do-
łączyć do naszych działań, proszę o kontakt 
telefoniczny: 728 470 198.

NaSZE MaŁE 
OJCZyZNy
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oPinie

Na początku tego roku Sejm 
uchwalił Kodeks wyborczy, czyli 
poskładał w jedną ustawę ordy-
nację wyborczą do Sejmu, Sena-
tu, Europarlamentu, a także do 
rad gmin, powiatów, sejmików 
wojewódzkich, wójtów, bur-
mistrzów i prezydentów miast. 
Nowa ustawa wprowadza na nie-
których szczeblach jednomanda-
towe okręgi wyborcze. Są osoby, 
których cieszy fakt, że triumfuje 
demokracja w najczystszej po-
staci, której elementem są wła-
śnie takie okręgi. Nie popadajmy 
jednak w nadmierny zachwyt  
i pokrótce rozważmy wady i zale-
ty tego rozwiązania.

Jednomandatowe okręgi wy-
borcze najczęściej stosowane są 
w wyborach większościowych, 
czyli najprostszych do zrozumie-
nia - wygrywa ten, kto zdobywa 
najwięcej głosów. Nie trzeba 

żadnych skomplikowanych me-
tod, żeby obliczyć czy ktoś ma 
mandat, czy nie. Nie zdarzają 
się takie sytuacje, kiedy kandy-
dujący w 2001 roku do Sejmu 
Bronisław Geremek, który dostał  
26 759 głosów nie został posłem, 
a Jan Łączny (Samoobrona), 
mając 498 głosów, został. Było 
to możliwe, dzięki andrzejowi 
Lepperowi, który „pociągnął” li-
stę, czyli w tym przypadku Jana 
Łącznego. Nie dzieje się więc 
wszystko to, co jest chlebem po-
wszednim popularnych w Polsce 
wyborów proporcjonalnych. 

Niewątpliwym plusem wy-
borów większościowych są ich 
klarowne zasady i to, że są po 
prostu sprawiedliwsze. Za minus 
natomiast uznaje się, że często 
nie udaje się stworzyć stabilnej 
większości w parlamencie, czy 
radzie. To ostatnie zagrożenie 

jest realne wówczas, 
gdy liczba komitetów 
wyborczych jest duża. 
W krajach, gdzie wy-
bory większościowe 
są codziennością, jak 
Stany Zjednoczone, 
czy Wielka Brytania, 
wyborcy głosują na 
kandydatów najsil-

niejszych partii, dzięki czemu 
jedna z nich najczęściej rządzi 
samodzielnie. Nie sposób prze-
cenić pozytywów takiej sytuacji. 
Rządy są stabilne, a przez to 
przewidywalne i bardziej sku-
teczne. Są to poważne argumen-
ty za wyborami większościowymi  
i jednomandatowymi okręgami 
wyborczymi. 

Taki system wyborczy przy-
dałby się polskiej scenie poli-
tycznej. Celowo piszę „przydałby 
się”, ponieważ nowy Kodeks wy-
borczy wprowadza jednoman-
datowe okręgi wyborcze tylko 
w wyborach do Senatu, do rad 
gmin i miast nie działających 
na prawach powiatu. Skąd taka 
dziwna konstrukcja? Odpowiedź 
tkwi w zapisach Konstytucji, któ-
re stanowią, że wybory do Sej-
mu muszą być proporcjonalne.  
Do zmiany tego zapisu potrzeb-
na jest de facto zmiana Konsty-
tucji, na co nie ma w obecnym 
parlamencie warunków. Jednak 
wybory do rad miast na prawach 
powiatu, rad powiatów, sejmi-
ków wojewódzkich, a także Eu-
roparlamentu mogłyby odbywać 
się w jednomandatowych okrę-
gach w systemie większościo-
wym. Niestety, ustawodawcom 
zabrakło trochę odwagi, by do-
prowadzić do sytuacji, w której  
w głosowaniu przestałby liczyć 

się szyld partyjny, a pierwszo-
rzędne znaczenie miałoby to, kim 
dany kandydat jest, czego do-
konał, a co jeszcze może zrobić.  
Są to kwestie szczególnie 
ważne na każdym poziomie - 
zwłaszcza w samorządzie. Stąd 
rozważania Prezydenta Broni-
sława Komorowskiego, by roz-
szerzyć wybory większościowe  
w jednomandatowych okręgach 
wyborczych także na wojewódz-
twa, powiaty i miasta na prawach 
powiatu, należy uznać za słusz-
ne. Szkoda, że nie znalazły od-
zwierciedlenia we wchodzących 
w życie przepisach - jeszcze.

Powyżej wspomniałam o wy-
borach i scenie politycznej USa 
i Wielkiej Brytanii. Demokratycz-
ne procedury tych państw są 
wzorcem dla wszystkich młod-
szych demokracji zachodnich. 
Ich normy mają kilkaset lat, 
nasze ledwie kilkanaście, stąd 
nie wiemy jak pójdzie nam ich 
wdrażanie. Tegoroczne wybory 
do Senatu i wybory do rad gmin 
w 2014 r. będą dobrym poligo-
nem, żeby to sprawdzić. Wierzę 
w pozytywne skutki, gdyż gra 
jest warta świeczki - i nie chodzi 
tu o budowanie drugiej ameryki, 
tylko stabilnej, przewidywalnej  
i skutecznej w działaniu Polski od 
parlamentu po najmniejszą radę 
gminy.

DRUGa aMERyKa aLBO NIE
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Dom Pomocy Społecznej w Owczarach Dom Pomocy Społecznej w Karniowicach

Posiadana i zarządzana przez powiat kra-
kowski infrastruktura wymaga okresowych 
remontów, a także wielu inwestycji, by speł-
niała państwowe i europejskie normy. To 
szczególnie ważne w jednostkach oświato-
wych i socjalnych. Dlatego trwają ciągłe pra-
ce mające na celu dostosowanie budynków 
do wymaganych standardów oraz bieżące 
remonty. Dużą część inwestycji udaje się 
współfinansować ze środków pozyskanych z 
Unii Europejskiej. Tak jest również w przypad-
ku remontów Domów Pomocy Społecznej w 
Karniowicach i Owczarach. Wartość projektu 
pn. „Modernizacja obiektów - domów po-
mocy społecznej w Powiecie Krakowskim” 
realizowany w ramach działania 6.3 b Opie-
ka społeczna Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 
wyniosła 738 562,64 zł, z czego dofinanso-
wanych z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego zostanie 70%, czyli kwota  

516 993,85 zł, natomiast kwota wkładu wła-
snego to 221 568,79 zł, co stanowi 30% war-
tości projektu. Celami projektu są:
• spełnienie przez DPSy w Karniowicach  
i Owczarach standardów i norm nałożonych 
na domy pomocy społecznej rozporządze-
niem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  
z dnia 15 września 2000 r. w sprawie domów 
pomocy społecznej (Dz. U. Nr 82, poz. 929),  
w tym przede wszystkim: brak barier archi-
tektonicznych, winda dostosowana do po-
trzeb osób niepełnosprawnych, instalacje  
p. pożarowe;
• dostosowanie podjazdów w DPS w Karnio-
wicach do obowiązujących przepisów prawa 
budowlanego - § 15. 1. Rozporządzenie Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie;

• poprawa stanu technicznego istniejących 
domów pomocy społecznej. 

Realizacja projektu dotyczy dwóch 
obiektów – Domu Pomocy Społecznej  
w Owczarach oraz Domu Pomocy Społecz-
nej w Karniowicach. Prace modernizacyjne  
w Owczarach obejmują Pawilon B i D. Zostały 
ocieplone ściany i wykonane tynki zewnętrz-
ne, wymieniono stolarkę okienną i drzwi ze-
wnętrzne, wymieniono pokrycie dachowe 
wraz z ociepleniem stropu ostatniej kondy-
gnacji. Dokonano także wymiany instalacji  
c. o., a obiekt dostosowano do przepisów 
ppoż. W Karniowicach zmodernizowano 
dźwig osobowy, umożliwiając manewrowa-
nie w nim wózkiem przez osoby niepełno-
sprawne. Również podjazdy przystosowane 
zostały dla osób niepełnosprawnych, po-
przez zmniejszenie kąta nachylenia zgodnie 
z normami na 2-5%. Przeprowadzono także 
remont stropodachu nad pomieszczeniem 
kotłowni oraz byłego magazynu opału. Ro-
boty zostały zakończone.

REMONTy DOMóW POMOCy SPOŁECZNEJ  
W KaRNIOWICaCH I OWCZaRaCH

biuro ds. rozwoJu
i Funduszy struKturalnyCH

al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków 
dyrektor – Krzysztof Pelc

tel. 634-42-66 wew. 316 

brf@powiat.krakow.pl
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inFrastruKtura

Z inicjatywy Komisji Infrastruktury 
Rady Powiatu w Krakowie w dniach 13  
i 14 kwietnia br. radni powiatu pracujący 
w Komisji Infrastruktury dokonali objaz-
du dróg powiatowych. Trzeba tutaj od 
razu nadmienić, że prawie 700 km dróg 
powiatowych nie da się objechać w dwa 
dni, chyba że w super rajdzie samocho-
dowym. ale nie o to przecież chodziło, 
aby objechać jak najszybciej powiatowe 
drogi, ale o to, aby jak najwięcej zoba-
czyć, aby mieć obraz wszystkich dróg 
w powiecie. Tych najgorszych i tych 
najlepszych. Szczególnie na początku 
nowej kadencji taki remanent jest jak 
najbardziej wskazany. We wspomnia-
nym na wstępie objeździe uczestniczyli: 
przewodniczący Komisji Infrastruktury 
Wojciech Bosak, wiceprzewodnicząca 
anna Chrzanowska, Janina Lasoń, Piotr 
Goraj, Jan Węgrzyn, Janusz Cerek, Marek 
Piekara, Tadeusz Nabagło, Wojciech Pał-
ka, Janusz Fajto, Leszek Dolny, Małgorza-
ta Madeja. Muszę również dodać, że na 
swoich „ziemiach” serdecznie delegację 
powitali: Marek Jamborski, wójt Koc-
myrzowa–Luborzycy, Józef Rysak, wójt 
Igołomii–Wawrzeńczyc, Paweł Knafel, 
burmistrz Słomnik oraz radni powiato-
wi Władysław Kusiński - wiceprzewod-
niczący Rady Powiatu oraz Włodzimierz 
Okrajek. Oczywiście delegację dzielnie 
osobiście obwoził dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatu Krakowskiego (ZDPK) 
andrzej Pałach, a całość koordynował  
i oczywiście uczestniczył piszący te sło-
wa. Trasa pierwszego dnia przejazdu 
była następująca: Węgrzce, Dziekano-
wice, Książniczki, Młodziejowice, Masło-
miąca, Maszków, Biskupice, Sieciechowi-
ce, Krasieniec, Pogorzelec, Minoga, Wola 
Kalinowska, Sąspów, Jerzmanowice, 
Bębło, Brzezinka, Pisary, Siedlec, Tenczy-
nek, aleksandrowice. Objazd w drugim 
dniu wiódł przez: Piekary, Liszki, Kaszów, 
Czernichów, Wołowice, Jeziorzany, Ko-
panka, ulice Energetyków, Wyspiańskie-
go i Batalionów Chłopskich (Skawina), 
Chorowice, Mogilany, Świątniki Górne, 
Ochojno, Rudno Górne, Łosokowice, 
Wysiółek L. , Polanowice, Prandocin.

Podsumowując wyjazd należy stwier-
dzić, że stan dróg powiatowych jest bar-
dzo różny, począwszy od świetnie wyre-
montowanych ciągów jezdnych łącznie 
z chodnikami dla ruchu pieszego, po-
przez drogi, które nawet polnych dróg 
nie przypominają. Stąd też wniosek, aby 
zinwentaryzować drogi powiatowe pod 
kątem spełniania przez nie definicji dro-
gi powiatowej – to znaczy drogi łączą-
cej siedzibę powiatu z siedzibami gmin  
i drogi łączące siedziby gmin. ZDPK 
zgodnie z tą definicją ma opracować wy-

kaz takich dróg. Należy jednocześnie za-
znaczyć, że bardzo ważne dla trwałości 
i żywotności drogi jest jej odwodnienie 
(na załączonych zdjęciach widać jak brak 
właściwego odwodnienia wprost drogę 
rujnuje). Tak duży problem z utrzyma-
niem wszystkich dróg powiatowych  
w dobrym stanie (pamiętać tutaj rów-
nież należy o ponad 80 obiektach mo-
stowych, które delikatnie mówiąc nie są 
w najlepszym stanie oraz o 2 promach) 
każe poszukiwać innych rozwiązań na 
realizację tego chyba podstawowego 
zadania własnego powiatu, jakim jest 
utrzymanie dróg powiatowych z ich  
infrastrukturą. 

Ostatnie informacje dotyczące dzia-
łania województwa dolnośląskiego  
w kierunku utworzenia partnerstwa pu-
bliczno - prywatnego (PPP) dla utrzyma-
nia dróg wojewódzkich skłoniły mnie do 
przeanalizowania tego pomysłu. Okazją 
do tego było szkolenie we Wrocławiu 
organizowane właśnie w zakresie sze-
roko rozumianego PPP z jego szczegól-
nym uwzględnieniem w eksploatacji  
i utrzymaniu dróg. Tam również na-
wiązałem kontakt ze starostą powiatu 
Milicz, który jest na etapie przygotowy-
wania  PPP dla eksploatacji i utrzymania  
ok. 120 km swoich dróg powiatowych 
(jest to około 1/3 jego stanu posiada-
nia). Tak nawiasem mówiąc, zarządzanie 
drogami w powiecie Milicz realizowane 
jest przez spółkę z ograniczoną odpo-
wiedzialnością, oczywiście 100 procent 
udziałów posiada powiat Milicz. Może to 
dawać możliwość bardziej efektywnego 
działania oraz częściowego zwrotu po-
datku VaT. 

Ostatnio również bardzo pozytywnie 
zaskoczyła mnie Komisja Infrastruktury 
w Krzeszowicach. Na swoim posiedze-
niu, w którym wspólnie z dyrektorem 
ZDPK uczestniczyliśmy, przedstawiono 
koncepcję budowania strategii remon-
tu i modernizacji dróg powiatowych.  
W wielkim skrócie polegałoby to na 
realizacji Inicjatyw Samorządowych 
drogowych w gminie w oparciu o plan 
priorytetowych działań opracowany 
przez ZDPK (nakładki, chodniki, remon-
ty, modernizacje wg klucza: gdzie, kiedy 
i czy w ogóle), a następnie w samej gmi-
nie, sołectwach ustalanoby te działania  
i przede wszystkim ich kolejność na naj-
bliższe lata.

Sądzę, że taki cztero lub pięcioletni 
plan pozwoliłby bardziej racjonalnie 
gospodarować budżetem drogowym, 
bo jak wszystko na to wskazuje teraz 
są przed nami chude lata, jeśli chodzi  
o finanse na drogi.

KOMISJa Na DROGaCH

 
adam

wÓJCiK
członek zarządu  

Powiatu krakowskiego 
adamwojcik@powiat.krakow.pl 
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budŻet

W styczniu bieżącego roku 
radni powiatu jednogłośnie 
przyjęli budżet powiatu na  
2011 r.

Uchwałę budżetową po-
przedziło przyjęcie wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 
2011-2020, w której to ustalono 
przedsięwzięcia w zakresie wy-
datków bieżących i inwestycyj-
nych na latach 2011 – 2014.

Do ważniejszych zadań ze 
względu na  wielkość zaangażo-
wania środków na ich realizację 
należą:

1) „Przebudowa odcinków 
dróg powiatowych nr 2189K i nr 
2191K”  - Sprawny system trans-
portowy w zakresie infrastruk-
tury drogowej - wspólnie z UE -  
14 149 808 zł;

2) „Przebudowa odcinków 
dróg powiatowych nr 1033K  
i nr 2186K wraz z przebudową 
mostu nr 86 w Krzeszowicach  
i budową mostu nr 73 w Ten-
czynku” - Sprawny system trans-
portowy w zakresie infrastruk-
tury drogowej - wspólnie z UE -  
17 623 380 zł;

3) przebudowa dojazdów  
i mostu na rzece Dłubnia w Bato-
wicach - dostosowanie obiektu 
do wymogów współczesnego 
transportu i bezpieczeństwa - 
411 590 zł;

4) projekt i przebudowa mo-
stu na rzece Głogoczówka w Ra-
dziszowie - dostosowanie obiek-
tu do wymogów współczesnego 
transportu i bezpieczeństwa -  
2 200 000 zł;

5) „Budowa instalacji ciepłej 
wody użytkowej w oparciu o za-
stosowanie systemu solarnego” - 
wspólnie z UE - 3 501 189 zł.

dochody budżetu ustalo-
no na poziomie 156 830 854 zł,  
z tego na dochody bieżące przy-
pada 128 429 743 zł, a majątkowe 
(m.in. sprzedaż mienia, dotacje 
na realizację zadań inwestycyj-
nych) 28 401 111 zł.

Jak obrazują przedstawione 
obok wykresy, istotnymi wpły-
wami do budżetu są dochody  
z tytułu udziału w podatkach 
państwa PIT i CIT oraz subwencje 
i dotacje z budżetu państwa i bu-
dżetu Unii Europejskiej. Najwięk-
szy ich przyrost w stosunku do 
roku poprzedniego był w 2010 r., 
natomiast najwyższy udział środ-
ków z budżetu Unii Europejskiej 
w dochodach ogółem przypada 
na 2011 r.

wydatki zaplanowane na 
2011 r. w kwocie 167 353 162 zł 
są wyższe od planowanych do-
chodów o kwotę 10 522 308 zł. 
Różnica ta stanowi deficyt bu-
dżetu, którego źródłem pokrycia 

będzie kredyt zaciągnięty w ban-
ku komercyjnym.

Najwyższy udział w wydat-
kach powiatu w 2011 r. mają 
wydatki na infrastrukturę dro-
gową sięgające prawie 51 mln 
zł. Jeśli  do tego dodamy środki 
pozostałe z 2010 r. w kwocie  
7 042 015 zł na dokończenie ro-
bót drogowych rozpoczętych 
w 2010 r. oraz przewidywane 
zwiększenia wydatków na drogi 
w ciągu roku o ok. 8 mln zł to wy-
datki na drogi w 2011 r. zamkną 
się kwotą ok. 66 mln zł. W okresie 
istnienia powiatu 1999-2010 jest 
to rekordowa kwota przeznaczo-
na na infrastrukturę drogową. 
Poważny wkład finansowy dla 
realizacji przedsięwzięć drogo-
wych ma Unia Europejska oraz 
gminy naszego powiatu. 

Drugą co do wielkości pozycją 
wydatków budżetu jest pomoc 
społeczna, na którą to przezna-
czono 37 mln zł. Na utrzymanie 
m.in. domów dziecka, domów 
pomocy społecznej oraz dzieci 
w rodzinach zastępczych. Wspo-
mnieć należy, że z wydatków na 
pomoc społeczną prawie 3,5 mln 
zł dotyczy budowy systemu so-
larnego na podgrzewanie wody 
w domach pomocy społecznej  
i domach dziecka.

Na utrzymanie oświaty,  
tj. szkół ponadgimnazjalnych, 
szkoły specjalnej i internatów 
oraz poradni psychologiczno - 
-pedagogicznych, zaplanowano 
prawie 35 mln zł.

Na administrację  zaplanowa-
no wydatek na poziomie 24 mln 
zł.

Na marginesie wydatków bu-
dżetowych należy wspomnieć 
o wydatkach Funduszu Pracy  
i PFRON, które nie są powiązane 
z budżetem powiatu i są przyj-
mowane oddzielnie na podsta-
wie innych przepisów prawa;  
te wielkości są nadal pokaźne  
w zestawieniu z budżetem po-
wiatu (FP – 7 mln zł, PFRON –  
5 mln zł), chociaż budżet fundu-
szu pracy na 2011 r. uległ obniże-
niu w porównaniu z poprzednim 
rokiem. atutem tego budżetu 
jest to, że:
- z dochodów bieżących sfinan-

sowane będą wszystkie wydatki 
bieżące jednostek organizacyj-
nych powiatu  na poziomie nie-
zbędnym, jeśli chodzi zrealizo-
wanie zadań statutowych oraz 
przypadającą na ten rok spłatę  
rat kredytu;
- inwestycje w budżecie ogółem 

kształtują się na poziom 26,5%;
- wskaźniki zadłużenia nie prze-

kraczają ustawowych ograni-
czeń. 

Bogumiła Glica
Skarbnik Powiatu Krakowskiego
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turystyKa

W dzisiejszym numerze Biu-
letynu zapraszam na wycieczkę 
Szlakiem architektury Drewnia-
nej po terenie Powiatu Krakow-
skiego. W urozmaicony, malowni-
czy krajobraz Małopolski wpisały 
się drewniane budowle-kościo-
ły kryte gontowymi dachami, 
cerkwie, dzwonnice kościelne, 
szlacheckie dwory, karczmy i spi-
chlerze. Wszystkie te architekto-
niczne bogactwa są ciekawymi 
pamiątkami przypominającymi 
historię i tradycję regionu. Naj-
cenniejsze i najciekawsze obiek-
ty zostały wpisane na Szlak ar-
chitektury Drewnianej. Twórcą 
koncepcji Szlaku był dr Marian 
Kornecki oraz Regionalny Ośro-
dek Badań i Dokumentacji Za-
bytków w Krakowie. Szlak ten  
w województwie małopolskim 
ma długość ponad 1500 km  
i obejmuje 237 różnorodnych 
obiektów. Dzisiaj zapraszam Pań-
stwa na część Szlaku znajdującą 
się na terytorium naszego po-
wiatu. Trasę możemy rozpocząć 
w Krakowie na Salwatorze zwie-
dzając Kaplicę św. Małgorzaty 
i Judyty należącą do zespołu 
obiektów powiązanych z klasz-
torem Norbertanek. Następnie, 
podążając ul. Królowej Jadwigi 
dotrzemy na Wolę Justowską, 
gdzie zwiedzimy zabytkowy 
spichlerz i karczmę wchodzące  
w skład zespołu budownictwa 
drewnianego. Stąd, kierując się 
w kierunku Ronda Ofiar Katynia 
drogą nr 94, dotrzemy do Mo-
dlnicy, miejscowości leżącej już 
w powiecie krakowskim. We wsi 
zjeżdżamy w lewo, by dotrzeć 
pod zabytkowy kościół. Kościół 
parafialny św. Wojciecha i Matki 
Boskiej Bolesnej wybudo-
wany w XVI wieku posiada 
konstrukcję zrębową, jest 
oszalowany pionowo z li-
stwowaniem, a wszystkie 
dachy są gontowe. We 
wnętrzu można podziwiać 
m.in. renesansową poli-
chromię z XVI w., ornamen-
talną polichromię i ołtarze  
z XVII w., gotycki obraz 

Matki Boskiej z Dzieciątkiem  
z XV w., barokowe rzeźby zdo-
biące ołtarz, marmurowe taber-
nakulum, chrzcielnicę i ambonę. 
W pobliżu kościoła znajduje się 
wolno stojąca drewniana dzwon-
nica nakryta namiotowym da-
chem gontowym z latarnią.  
Z Modlnicy kierujemy się nadal 
w stronę Olkusza i za Jerzma-
nowicami skręcamy w prawo w 
drogę prowadzącą przez Sąspów 
i Wolę Kalinowską do Ojcowa.  
W Sąspowie  proponuję obej-
rzeć przepięknie posadowiony 
na skale wapiennej nad dwoma 
jaskiniami XVIII wieczny kościół 
pod wezwaniem św. Katarzyny. 
W kościele warto zobaczyć czte-
ry barokowe ołtarze, a zwłaszcza 
otoczony szczególną czcią obraz 
Matki Boskiej Śnieżnej. Obok 
kościoła znajduje się zabytkowa 
drewniana dzwonnica z XVIII w. 
Przy kościele jest parking, na któ-
rym można zostawić samochód  
i pieszo lub rowerem, korzystając  
z okazji, wybrać się na wyciecz-
kę Doliną Sąspówki (pisałem  
o tym w Biuletynie nr 4/10). Do-
cieramy do Ojcowa, wsi leżącej 
w samym centrum Ojcowskiego 
Parku Narodowego, miejscowo-
ści w przeszłości uzdrowiskowej 
i letniskowej. Z tego okresu po-
chodzi charakteryzująca Ojców 
zabudowa uzdrowiskowa. Wte-
dy to wtym uzdrowisku przeby-
wali m.in. Franciszek Karpiński, 
Jan Ursyn Niemcewicz, Fryderyk 
Chopin czy Cyprian Kamil Nor-
wid. Zatrzymując się na dłużej  
w Ojcowie można, wędrując  
z oznakowanymi szlakami tury-
stycznymi, podziwiać przepięk-
ne krajobrazy parku, zwiedzać 

jaskinie, a także 
korzystać z walo-
rów klimatycznych 
tego miejsca. War-
to zwiedzić na 
wzgórzu zamko-
wym pozostałości 
dawnego zamku, 
Muzeum im. prof. 
Władysława Szafera  
i Muzeum Regio-

nalne PTTK. Ciekawym miej-
scem, które należy zobaczyć jest 
drewniana Kaplica św. Józefa 
Rzemieślnika (Robotnika) zwana 
też Kaplicą Na Wodzie przebudo-
wana na obiekt sakralny w 1901 
roku z dawnych łazienek zdrojo-
wych zakładu wodoleczniczego 
Goplana. Wewnątrz znajdują się 
trzy ołtarze w kształcie szczy-
tów chat chłopskich. W ołtarzu 
głównym obraz Matki Boskiej 
Wspomożenia z 1901 roku. Po 
bokach ołtarza widzimy dwa orły 
unoszące się nad trzema wę-
żami symbolizujące zaborców. 
Spod Kaplicy Na Wodzie udaje-
my się drogą w kierunku Skały. 
Warto zboczyć na skrzyżowaniu  
w lewo i po przejechaniu ok.  
5 km dotrzeć do słynnego ostań-
ca zwanego Maczugą Herkulesa 
i zwiedzić Zamek w Pieskowej 
Skale. Wjeżdżając do Skały od 
strony Ojcowa po prawej stronie 
zobaczymy kościół św. Mikołaja, 
a przy nim drewnianą dzwon-
nicę wolno stojącą. Kościół  
i dzwonnicę odbudowano po po-
żarze w 1765 roku. Kościół zacho-

wał cechy póź-
n o b a r o k o w e  
i wyposażenie 
głównie ba-
rokowe z XVII  
i XVIII wieku. 
Dzwonnica ma 
pochyłe ściany 
oszalowane pio-

nowo z listwowaniem, podzielo-
na jest na dwie kon-
dygnacje. W ścianach 
wycięte są prosto-
kątne otwory, przez 
które widać ciekawą 
konstrukcję dachu. 
Wewnątrz zawieszo-
ne są dzwony odlane 
w XVIII w. Ze Skały 
wyjeżdżamy drogą  

w kierunku Słomnik, by przejeż-
dżając przez Dłubniański Park 
Krajobrazowy dotrzeć do ostat-
niego miejsca dzisiejszej wę-
drówki do Iwanowic Włościań-
skich, gdzie znajduje się kolejny 
drewniany kościół na naszym 
szlaku. Kościół św. Trójcy powstał 
w XVIII w., a do jego budowy wy-
korzystano fragmenty gotyckiej 
świątyni z XV w. Najstarszymi 
zabytkami wyposażenia kościoła 
są gotyckie rzeźby. Trzy maniery-
styczne ołtarze wraz z obrazami 
pochodzą z I poł. XVII w. W ołta-
rzu głównym znajduje się póź-
nogotycki krucyfiks oraz obraz 
adoracja św. Trójcy, a w ołtarzu 
bocznym obraz Matki Boskiej  
z Dzieciątkiem. Z Iwanowic wy-

dostajemy się drogą 
w kierunku Słomnik, 
skręcając w miej-
scowości Wesoła w 
prawo na drogę nr 7, 
wracamy do Krakowa.  
Na opisanej trasie 
znajduje się wiele 
gospodarstw agro-
turystycznych i lo-
kali gastronomicz-

nych, gdzie można odpocząć  
i dobrze zjeść. życząc ciekawej 
lektury, zapraszam na Szlak ar-
chitektury Drewnianej w następ-
nym numerze Biuletynu. 

Bibliografia:
Szlak architektury Drewnianej 

wyd. Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Małopolskiego

SZLaKIEM aRCHITEKTURy DREWNIaNEJ
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warto wiedzieĆ

wśród wielu inicjatyw obywatelskich, 
które często skutkują zakładaniem sto-
warzyszeń, zupełnie niezwykłe miejsce 
zajmują działania, które mają na celu 
upamiętnianie lokalnej historii. Pasja,  
z jaką te inicjatywy oddolne są realizo-
wane i ogromne zaangażowanie spo-
łeczników są potrzebne, aby ocalić od 
zapomnienia to, co w dużej skali nie-
istotne, a co w naszej lokalnej świado-
mości powinno być pielęgnowane.

Przykładem takiego działania jest 
Towarzystwo Przyjaciół Skawiny, które 
w tym roku obchodzi swoje 30-lecie. 
Stowarzyszenie działa od 1981 roku, 
obecnie ma ponad 300 członków, z cze-
go część stanowi młodzież zrzeszona  
w szkolnych kołach. Celem działania TPS, 
jak czytamy w Statucie,  jest dążenie do 
społeczno-kulturalnego rozwoju Miasta 
i Gminy, kultywowanie lokalnych trady-
cji i zwyczajów oraz ich popularyzacja 
wśród społeczeństwa. Towarzystwo re-
alizuje swoje cele poprzez inicjowanie, 
propagowanie i branie czynnego udzia-
łu w realizacji ważnych dla miasta zadań 
kulturalnych i społecznych, otoczenie 
szczególną opieką twórczości ludowej, 
organizowanie odczytów, prelekcji, im-
prez artystycznych, wystaw, zebrań, wy-
cieczek, organizowanie i rozwijanie róż-
nych form współpracy dla podnoszenia 
działalności kulturalnej i turystycznej, 
zbieranie dokumentów, zdjęć, fotokopii, 
przedmiotów kultury materialnej, opra-
cowywanie, publikowanie i wydawanie 
materiałów związanych z działalnością 
Towarzystwa.

TPS zajmuje się gromadzeniem do-
kumentów, fotografii, przedmiotów, 
prowadzi kwesty na rzecz renowacji 
zabytkowych grobów na skawińskim 
cmentarzu, organizuje wystawy i eks-
pozycje, konkursy wiedzy o historii Ska-
winy. Zbiory zgromadzone przez sto-
warzyszenie, obejmujące ponad 3000 
eksponatów, są bezcennym źródłem 
wiedzy dla młodzieży szkolnej, uatrak-
cyjniają zajęcia i służą studentom do 
przygotowywania prac magisterskich. 
Cyklicznym działaniem Towarzystwa 
jest wydawanie „Informatora”, który 
prezentuje materiały historyczne, in-
formacje dotyczące bieżącej działalno-
ści oraz wydarzeń ważnych w Gminie 
Skawina. Wśród zgromadzonych eks-
ponatów są m.in. obrazy, monografie, 
książki, wydawnictwa mieszkańców, pa-
miętniki, fotografie, fotokopie historycz-
nych dokumentów, prasa z okresu mię-
dzywojennego, rzeźby ludowych artystów  
i przedmioty codziennego użytku. 
Dzięki tak bogatemu zapleczu możliwe 
było powstanie w 2008 roku Muzeum 

Regionalnego w Skawinie, które pozy-
skało m.in. bogate zbiory TPS.

Towarzystwo Przyjaciół Skawiny pro-
wadzi Kronikę Miasta i Gminy Skawina, 
która w 1985 roku została nagrodzo-
na. W 1996 roku Sejmik Samorządowy 
Województwa Krakowskiego przyznał 
Towarzystwu wyróżnienie za pracę spo-
łeczną na rzecz lokalnej społeczności. 
W 2001 roku, przy okazji obchodów 
20-lecia istnienia, Zarząd Miasta i Gmi-
ny Skawina przyznał TPS tytuł Mecenas 
Kultury w uznaniu zasług włożonych  
w ochronę dóbr kultury materialnej  
i niematerialnej.

a skąd pomysł na powstanie TPS? Po-
czątki wiążą się z obchodami 600-lecia 
założenia Skawiny przez Kazimierza 
Wielkiego. To wtedy zrodził się pomysł 
stworzenia organizacji, której celem 
będzie zbieranie wiadomości o prze-
szłości Skawiny i jej dniu dzisiejszym. 
Zorganizowano wtedy w skawińskim ra-
tuszu wystawę pamiątek i dokumentów  
o Skawinie, której autorem był dr adam 
Kamiński – pracownik krakowskiego ar-
chiwum. Powstał też wtedy zespół orga-
nizacyjny, który zajął się przygotowania-
mi do powołania stowarzyszenia. Warto 
przywołać nazwiska członków założycie-

li TPS, które znajdują się w dokumentach 
stowarzyszenia: Władysław Kutek, Hen-
ryk Jeziorski, Marian Pajączkowski, Józef 
Nowak, adam Bilicki, Władysław Baracz, 
Eugeniusz Krzemień, Włodzimierz Chre-
nowski, Tadeusz Małysa, Józef Baran, Mi-
kołaj Barylak, Stanisław Chmielek, adam 
Pindel, Mieczysław Godawa, Zbigniew 
Stachura, Paweł Bielecki, anna Porębska. 
W maju 1981 roku lista członków komi-
tetu organizacyjnego zawierała już 26 
nazwisk.

Pierwsze walne zebranie Towarzystwa 
Przycjaciół Skawiny odbyło się 1 czerw-
ca 1981 roku na skawińskiej Gubałówce, 
dokonano wyboru pierwszego Zarządu, 
w skład którego weszli: Jan Gajniak – 

przewodniczący, Marian Pajączkowski – 
zastępca, Jerzy Stec- sekretarz, Bogumił 
Pekarek – skarbnik, a także członkowie: 
Józef Nowak, Henryk Jeziorski, Józef 
Szymacha, Stanisław Chmielek, anna 
Kudela, Florentyna Prus, Władysław Ku-
tek, Władysław Szklarski. Wybrano rów-
nież komisję rewizyjną, którą tworzyli 
Mikołaj Barylak, Eugeniusz Krzemień 
i Józef Baran, a także sąd koleżeński,  
w skład którego weszli adam Pindel, 
Zdzisław Liskiewicz i Zofia Sołonczak.

Dziś Towarzystwo Przyjaciół Skawi-
ny świętuje 30-lecie swojego istnienia. 
Stowarzyszenie wrosło w pejzaż naszej 
gminy, a podejmowane i realizowa-
ne inicjatywy są bezcennym wkładem  
w zachowanie świadomości naszej hi-
storii. Chwała tym, którzy kiedyś tę dzia-
łalność rozpoczęli, słowa wdzięczności 
tym, którzy dzisiaj to dzieło kontynuują. 
Dzisiejsze władze TPS tworzą: członko-
wie Zarządu - Ewa Tarnopolska,  Rado-
sław Rankiewicz, Kazimiera Skałuba, 
Zofia Płonka, Janina Kasprzyk, Czesława 
Kopeć, anna Kudela, Zdzisław Liskie-
wicz, Janusz Opydo, Zdzisława Różycka-
Nowak. Komisja Rewizyjna - Sławomir 
Sroka, Jadwiga Raczyńska, Elżbieta Ło-
zińska, Mieczysław Chabrzyk. Sąd Kole-
żeński - Halina Lech, Maria Blus, Maria 
Borowiecka, Małgorzata Janiec-Jania, 
Mirosława Piskorz. 

Myślę, że będę wyrazicielem życzeń 
wielu mieszkańców Gminy Skawina, 
którzy doceniają działalność Towarzy-
stwa Przyjaciół Skawiny, patrzą na nią 
z podziwem i życzą Jubilatowi jak naj-
lepiej, a więc zakończę tradycyjnym:  
100 lat!!! 

30 LaT TOWaRZySTWa PRZyJaCIóŁ SKaWINy

Piotr
ĆwiK

radny Powiatu 
krakowskiego

pcwik@powiat.krakow.pl 

Uroczysta Gala z okazji 30-lecia TPS w dniu 3 czerwca 2011 roku

fot: Małgorzata Lamot-Migo
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w urzĘdzie

Geodezja jest obecna w procesach 
planistycznych, projektowych i budow-
lanych. W procesie budowlanym z geo-
dezją mamy do czynienia począwszy 
od sporządzenia mapy sytuacyjno-wy-
sokościowej dla potrzeb i na zlecenie 
konkretnego inwestora, następnie wy-
tyczenia przez geodetę opracowane-
go projektu w terenie, monitorowanie 
przez geodetę realizowanego projektu, 
a po zakończeniu budowy z inwenta-
ryzacją powykonawczą wykonywaną 
również przez geodetę. Geodezja w ad-
ministracji publicznej obejmuje m.in. 
zagadnienia katastru nieruchomości,  
tj. jednolitego dla kraju zbioru informa-
cji o gruntach, budynkach i lokalach 
oraz ich właścicielach, gospodarowa-
nia nieruchomościami, podziału nie-
ruchomości, scaleń i podziałów nie-
ruchomości, wyceny nieruchomości, 
sporządzania dokumentacji geodezyj-
no – prawnej.

Wydział Geodezji, Kartografii i Ka-
tastru Starostwa Powiatowego w Kra-
kowie mieści się na ul. Przy Moście 1  
w Krakowie. Realizuje zadania z zakresu 
Służby Geodezyjnej i  ochrony gruntów 
rolnych. W Wydziale tym rozpatrywane 
są sprawy dotyczące nieruchomości 
położonych na terenie powiatu kra-
kowskiego. Interesanci w tut. Wydziale 
mogą otrzymać m.in.:

- wyrys i wypis z operatu ewidencji 
gruntów do celów prawnych lub in-
westycyjnych,

- zaświadczenie zawierające informa-
cję o posiadanej nieruchomości,

- informację z rejestru cen,
- decyzję o zmianie danych w operacie 

ewidencji gruntów,
- zaklauzulowaną dokumentację geo-

dezyjną i kartograficzną do celów in-
westycyjnych i prawnych,

- poświadczony dokument wydany  
z powiatowego zasobu geodezyjne-
go i kartograficznego,

- decyzję o wyłączeniu gruntu z pro-
dukcji rolniczej dla użytków rolnych 
zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb,

- zaświadczenie o braku konieczności 
wyłączenia gruntu z produkcji rolni-
czej dla użytków rolnych zaliczonych 
do klas IV-VI,

- opinię o bezkolizyjności usytuowania 
projektowanych sieci uzbrojenia te-
renu wraz z załącznikiem graficznym 
przedstawiającym uzgodnione wcze-
śniej przewody i sieci.
Jak nietrudno zauważyć, przy tej 

ilości różnego rodzaju zagadnień ko-
nieczne do ich załatwienia dokumenty 
mogą być często niekompletne. Za-
zwyczaj złożenie samego wniosku jest 
niewystarczające i należy go uzupełnić 
o różne decyzje, opinie, zaświadczenia 
itp. określone przez odrębne przepi-
sy. Czasem możliwe jest uzupełnienie 
ich na miejscu, jednak najczęściej po-
trzebna jest kolejna wizyta w urzędzie. 
Często okazuje się, że brakujące doku-
menty interesant posiada, tylko ”ma je 
w domu, a nie przy sobie’’. aby unik-
nąć dodatkowej niepotrzebnej wizyty  
w urzędzie, a także móc szybko  
i sprawnie załatwić sprawę w tut. Wy-
dziale, poniżej wymieniamy dokumen-
ty niezbędne do załatwienia spraw  
w poszczególnych referatach Wydziału  
Geodezji.

W referacie I Ewidencji Gruntów  
i Budynków zajmującym się głównie 
obsługą stron z zakresu katastru nie-
ruchomości  (w tym wydawaniem wy-
pisów i wyrysów z rejestru gruntów, 
kserokopii mapy ewidencyjnej, decyzji 
o zmianie użytku) interesant winien  
w szczególności: 

- wykazać, że jest właścicielem przed-
miotowej działki, lub posiadać peł-
nomocnictwo udzielone przez wła-
ściciela, lub wykazać swój interes 
prawny.

Rzeczoznawca majątkowy winien 
wykazać się uprawnieniami rzeczo-
znawcy w celu uzyskania danych od-
nośnie rejestru cen nieruchomości. 

W referacie II Powiatowym Ośrodku 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartogra-
ficznej zajmującym się głównie obsłu-
gą jednostek wykonawstwa geodezyj-
nego, geodeci uprawnieni (działając 
zazwyczaj na zlecenie inwestora) po-
winni:  

- zgłosić pracę geodezyjną i kartogra-
ficzną,

- złożyć w terminie zadeklarowanym  
w zgłoszeniu pracy geodezyjnej ope-
rat pomiarowy wykonany zgodnie  
z wytycznymi przedstawionymi  
w odpowiedzi na zgłoszenie, 

- opłacić zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury: dot. wysoko-
ści opłat za czynności geodezyjne, 
kwotę wynikającą z cennika zawarte-
go w w/w rozporządzeniu.

W referacie III Wyłączeń Gruntów  
z Produkcji Rolniczej, inwestorzy, któ-
rzy zamierzają ubiegać się o decyzję 

pozwolenia na budowę w Wydziale 
architektury tut. Starostwa lub użytko-
wać grunt w inny sposób niż rolniczy, 
mogą uzyskać decyzję zezwalającą na 
wyłączenie gruntu z produkcji rolnej 
lub zaświadczenie o braku konieczno-
ści wyłączania gruntu z produkcji rol-
nej. W tym celu należy przedłożyć:  

- wypis i wyrys (lub zaświadczenie)  
z miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego z gminy lub 
decyzję o „warunkach zabudowy”,

- plan zagospodarowania działki 
opracowany przez projektanta, z za-
znaczoną i obliczoną powierzchnią  
do wyłączenia,

- tytuł prawny do nieruchomości.

W Zespole Uzgadniania Dokumen-
tacji Projektowej można uzyskać opinię 
o bezkolizyjności położenia przewodu 
lub sieci. Wnioskodawca, aby skutecz-
nie mógł załatwić sprawę, winien zło-
żyć:

- trzy egzemplarze projektu usytuowa-
nia sieci uzbrojenia terenu wykona-
nego przez projektanta,

- decyzję o warunkach zabudowy  
i zagospodarowania terenu,

- warunki techniczne podłączenia 
obiektu do istniejącej sieci uzbroje-
nia terenu wydane przez jednostki 
zarządzające tymi sieciami,
Powyżej wymieniono zagadnienia  

i sprawy, o które najczęściej strony 
zwracają się do tut. Wydziału. Do więk-
szości realizowanych procedur należy 
wypełnić stosowny wniosek i załączyć 
odpowiednie dokumenty. W przy-
padku działania przez pełnomocnika 
należy załączyć upoważnienie wraz  
z opłatą skarbową (opłata skarbowa 
wynosi 17 zł). We wszystkich wymienio-
nych przypadkach opłatę skarbową za 
pełnomocnictwo można wpłacić w ka-
sie w budynku Wydziału GKiK, ul. Przy 
Moście 1, pok. 117. W przypadku braku 
kompletu wymaganych dokumentów, 
wnioskodawca zostanie wezwany do 
ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie 
wniosku w odpowiednim terminie od 
dnia doręczenia wezwania najczęściej 
spowoduje pozostawienie wniosku 
bez rozpoznania. 

JaK SZyBKO I SKUTECZNIE ZaŁaTWIć SPRaWĘ 
W STaROSTWIE POWIaTOWyM W KRaKOWIE  

W WyDZIaLE GEODEZJI, KaRTOGRaFII  
I KaTaSTRU
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w urzĘdzie

Nadmieniamy, iż dla ułatwienia  
i usprawnienia rozpatrywania spraw 
przez Wydział dla jednostek wykonaw-
stwa geodezyjnego funkcjonuje na 
stronie www.geodezja.powiat.krakow.
pl bezpłatny serwis geodety, który za-
wiera wszystkie informacje dotyczące 
wykonywanej pracy geodezyjnej, rów-
nież  drogą internetową poprzez wpro-
wadzenie numeru uzgodnień ZUDP na 
w/w stronie internetowej (link – pro-
jekty w ZUDP) można sprawdzić statut 
zlecenia. 

Wymienione w niniejszym artyku-
le informacje to tylko niewielka część 
zadań wykonywanych przez Wydział. 
Zawierają one zarys najczęściej  realizo-
wanych czynności, a także wykaz pod-
stawowych dokumentów niezbędnych 
do załatwienia sprawy. Pełną listę pro-
cedur oraz szczegółowy wykaz spraw, 
którymi zajmuje się Wydział Geodezji, 
Kartografii i Katastru można znaleźć 
na stronie internetowej pod adresem 
www.powiat.krakow.pl („jak załatwić 
sprawę” g ,,geodezja,,) oraz w Biulety 
nie Informacji Publicznej Starostwa Po-
wiatowego (,,realizowane procedury’’ 
g ,,Wydział Geodezji, Kartografii i Kata-
stru,,). Wydział posiada stronę interne-
tową www.geodezja.powiat.krakow.pl, 
na której osoby zainteresowane mogą 
uzyskać cenne informacje na temat 
struktury organizacyjnej Wydziału, for-
mularze dla geodetów i stron, a także 
zapoznać się z obowiązującymi przepi-
sami (ustawy i rozporządzenia zamiesz-
czone w dziale prawnym).  

Mamy nadzieję, że powyższe infor-
macje okażą się pomocne i niezbęd-
ne przy załatwieniu spraw w Wydziale 
Geodezji, a także przyczynią się do 
sprawnego i szybkiego uzyskania sto-
sownych pism, decyzji, zaświadczeń, 
opinii wydawanych przez Wydział. Jak 
powszechnie wiadomo, dokumenty 
wydawane w Wydziale Geodezji za-

zwyczaj są niezbędne do przedłoże-
nia w innych organach administracji 
publicznej, jednostkach samorządu 
terytorialnego i różnych instytucjach,  
a każdy zainteresowany liczy na szyb-
kie i skuteczne rozpatrzenie sprawy.

Powiat krakowski jest jednym  
z największych powiatów wojewódz-
twa, składa się z 17 gmin, które stano-
wią łącznie 264 obręby geodezyjne.  
W ostatnich latach  na terenie powiatu 
znacznie wzrosła ilość inwestycji bu-
dowlanych (zabudowa jednorodzinna, 
osiedla domów, zabudowa szerego-
wa, bliźniacza, zabudowa usługowa, 
przemysłowa itp.), dużym obrotem 
nieruchomościami (kupno, sprzedaż), 
podziałami nieruchomości, a także 
zmianą sposobu użytkowania gruntu, 
a zarazem znacznie zwiększyła się ilość 
składanych wniosków i prowadzonych 
postępowań przez Wydział. W związku 

z tym, należy pamiętać, by złożyć wnio-
sek z niezbędnymi dokumentami ze 
stosownym wyprzedzeniem. Przypo-
minamy, iż wypisy z ewidencji gruntów 
i kopie mapy ewidencyjnej wydawane 
są ,,od ręki’’, natomiast wyrysy do celów 
prawnych, decyzje o wyłączeniu grun-
tów z produkcji rolnej, opinie z ZUDP 
wymagają dłuższego postępowania 
i czas oczekiwania na nie wynosi od  
14 do 30 dni. 

Podsumowując informujemy, że 
pracownicy, kierownicy referatów 
oraz dyrektor Wydziału Geodezji słu-
żą wszystkim interesantom wszelkimi 
wyjaśnieniami niezbędnymi do spraw-
nego załatwienia sprawy w siedzibie 
Wydziału w Krakowie przy ul. Przy Mo-
ście 1, lub telefonicznie: 12-656-72-53,  
12-656-72-19, 12-656-72-51, 12-656-
72-26, 12-656-09-81.

Wydział Geodezji, Kartografii 
i Katastru w 2010 roku:

- zarejestrował w bazie danych ewi-
dencyjnych 31 088 zmian,
- wydał 90 578 wypisów i wyrysów 
do celów prawnych i inwestycyj-
nych,
- wydał 1 359 decyzji o zmianie w 
ewidencji gruntów,
- wydał 1 230 decyzji o wyłączeniu 
gruntu z produkcji rolnej,
- uzgodnił w ZUDP 3 978 projek-
tów,
- przyjął 11 831 zgłoszeń prac geo-
dezyjnych.

RaDa POWIaTU 
NIE ZGaDZa SIĘ  

Na ODPŁaTNy PRZEJaZD 
ODCINKaMI  

OBWODNICy KRaKOWa

W środę, 25 maja br. w trakcie 
VIII zwyczajnej sesji Rady Powiatu 
w Krakowie radni uchwalili rezo-
lucję dotyczącą wyłączenia wska-
zanych do odpłatności odcinków 
obwodnicy Krakowa i drogi kra-
jowej nr 94. Zgodnie z Rozpo-
rządzeniem Rady Ministrów od 
1 lipca 2011 r. uiszczana będzie 
opłata elektroniczna za przejazd 
pojazdów o masie pomiędzy  
3,5 a 12 t na wskazanych odcin-
kach dróg krajowych. Wprowa-
dzenie odpłatności za korzysta-
nie z obwodnicy, szczególnie dla 
przewoźników wykonujących 
regularny transport osobowy na 
liniach oraz przewoźników to-
warów będzie jednoznacznym 
zaprzeczeniem idei powstania 
obwodnicy. Drogowe obejście 
Krakowa miało za zadanie prze-
niesienie natężenia ruchu koło-
wego z centrum miasta na jego 
obrzeża. W sytuacji odpłatnego 
użytkowania obwodnicy kierow-
cy, chcąc uniknąć dodatkowych 
opłat będą wybierać drogi al-
ternatywne, co przełoży się na 

znaczącą destrukcję dróg samo-
rządowych oraz obniży poziom 
bezpieczeństwa mieszkańców 
i komfort życia w pobliżu tych 
dróg. Szereg alternatywnych 
ciągów komunikacyjnych, w sto-
sunku do obwodnicy Krakowa  
i drogi krajowej nr 94 na odcinku 
Kraków-Olkusz, przebiega przez 
teren powiatu krakowskiego, zaś 
wiele z nich, to drogi bezpośred-
nio utrzymywane i zarządzane 
przez organy powiatu krakow-
skiego. W obliczu faktu, iż Zarząd 
Dróg Powiatu Krakowskiego jest 
odpowiedzialny za utrzymanie 
prawie 700 km dróg samorządo-
wych, skierowanie ruchu poza 
obwodnicę Krakowa spowodu-
je dodatkowe obciążenie dla 
budżetu powiatu i pogorszenie 
stanu bezpieczeństwa mieszkań-
ców. Rezolucję otrzymali  Donald 
Tusk, Premier Rządu Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz posłowie 
i senatorowie z województwa  
małopolskiego.
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inwestyCJe

Powiat krakowski realizuje 
montaż solarów na prowadzo-
nych domach pomocy społecz-
nej. Dzięki nowej instalacji uda 
się obniżyć koszty ogrzewania 
wody, a także wprowadzić roz-
wiązania proekologiczne. Taka 
możliwość istnieje dzięki uzy-
skaniu wsparcia ze środków unij-
nych. Powiat realizuje projekt 
pn. „Budowa instalacji ciepłej 
wody użytkowej w oparciu o za-
stosowanie systemu solarnego 
w budynkach użyteczności pu-
blicznej Powiatu Krakowskiego” 
w ramach działania 7.2 Poprawa 
jakości powietrza i zwiększenie 
wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii Małopolskiego 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2007-2013. Umo-
wę podpisano dnia 31.12.2010 r.  
Z ramienia Zarządu Wojewódz-
twa Małopolskiego podpisał ją 
wicemarszałek Wojciech Kozak, 
a powiat reprezentowali staro-
sta krakowski Józef Krzyworze-
ka, wicestarosta Urszula Stochel  
i skarbnik Bogumiła Glica.

Całkowita wartość kosz-
torysowa projektu wyniosła  
3 444 114,00 zł, w tym kwota 
dofinansowania z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego 2 927 496,90 zł, tj. 85% 
całkowitej kwoty projektu i kwo-
ta wkładu własnego powiatu  
516 617,10 zł stanowiąca 15%. 
Wykonawcą projektu, wyłonio-
nego w drodze przetargu nie-
ograniczonego, została firma 
Skorut Import Eksport Sp. z o.o. 
z Myślenic. W ramach realizacji 
projektu planuje się osiągnięcie 
celów:

• obniżenie ilości zużycia gazu 
i prądu niezbędnego do przygo-
towania ciepłej wody użytkowej 
w siedmiu jednostkach organi-
zacyjnych powiatu krakowskie-
go, co w konsekwencji zredukuje 
koszty utrzymania tych obiek-
tów,

• zmniejszenie szkodliwego 
działania gazów i pyłów pocho-
dzących z procesów spalania 
paliw kopalnianych na stan zdro-
wia mieszkańców powiatu kra-
kowskiego,

• sukcesywna likwidacja nie-
korzystnego oddziaływania pa-
liw kopalnianych na środowisko,

• poprawa świadomości eko-
logicznej mieszkańców powiatu 
krakowskiego.

W ramach przedmiotowego 
projektu zostaną przeprowa-
dzone wszystkie prace budow-
lane i instalacyjne związane  
z montażem kolektorów słonecz-
nych i współdziałającą instalacją  

w siedmiu jednostkach organi-
zacyjnych powiatu krakowskie-
go (razem 14 budynków):
1. Dom Dziecka w Sieborowi-

cach;
2. Zespół Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Miękini;
3. Dom Pomocy Społecznej  

w Karniowicach;
4. Dom Pomocy Społecznej  

w Więckowicach;

5. Dom Pomocy Społecznej  
w Batowicach;

6. Dom Pomocy Społecznej  
w Owczarach;

7. Dom Pomocy Społecznej  
w Czernej.
Moc zainstalowana (energia 

odnawialna: słoneczna) będzie 
wynosiła docelowo 496,02 MWh/
rok, a redukcja emisji gazów cie-
plarnianych wyrażona ekwiwa-
lentem CO2 - 113,33 Mg/rok.

W maju br. przekazano wy-
konawcy place budowy we 

wszystkich jednostkach. Zakres 
prac dla wszystkich obiektów 
obejmuje: instalacje sanitarne, 
instalacje elektryczne, prace 
budowlane i konstrukcję sta-
lową. Termin rozpoczęcia i za-
kończenia realizacji prac w DPS  
w Czernej i DPS w Więckowi-
cach to 12.05.2011 i 9.09.2011r., 
dla ZPO-W w Miękini i DD  
w Sieborowicach to 12.05.2011  
i 21.07.2011 r, natomiast dla 
DPS w Karniowicach, Batowi-

cach i Owczarach – 16.05.2011 
i 5.10.2011 r. Planowany termin 
zakończenia robót budowla-
nych to 5.10.2011 r., a całkowite 
rozliczenie robót nastąpi dnia 
30.10.2011 r.

Obecnie źródłem zaopatrze-
nia dla potrzeb przygotowania 
ciepłej wody użytkowej w jed-
nostkach powiatu krakowskie-
go są kotłownie gazowe zasila-
ne przez kotły kondensacyjne, 
przepływowe podgrzewacze 
wody oraz bojlery. Ciepła woda 
użytkowa przygotowywana jest 

w pojemnościowym podgrze-
waczu wody. Kotłownie gazowe 
zlokalizowane są w różnych czę-
ściach obiektów (w pomieszcze-
niach piwnicznych budynków, 
na poddaszu). Instalacja solarna 
współpracować będzie z istnie-
jącą kotłownią gazową. Przyjęte 
rozwiązanie przewiduje reduk-
cję kosztów ponoszonych na 
przygotowanie c.w.u. czyli cie-
płej wody użytkowej. Redukcja 
kosztów nastąpi w efekcie zasto-
sowania systemu odnawialnych 
źródeł energii opartego na ze-
spole kolektorów słonecznych.

Założenie projektowe prze-
widuje wspomaganie procesu 
przygotowania c.w.u. za pośred-
nictwem systemu solarnego,  
a tym samym częściowe zastą-
pienie energii pozyskanej ze źró-
deł konwencjonalnych, w tym 
przypadku z gazu ziemnego (ko-
tły gazowe) i energii elektrycznej, 
energią słoneczną pozyskiwaną 
przez system solarny. Tak pozy-
skana energia będzie wykorzy-
stywana do podgrzewania wody 
zgromadzonej w nowoprojek-
towanych podgrzewaczach po-
jemnościowych systemu solar-
nego, zasilającej poszczególne 
systemy przygotowania c.w.u. 
dla obiektów. Kolektory słonecz-
ne zostaną rozmieszczone na 
konstrukcji wsporczej na dachu 
budynku. Sposób rozmieszcze-
nia i połączenia kolektorów jest 
oparty o wytyczne producenta 
i ma na celu zapewnienie opty-
malnych warunków pracy syste-
mu solarnego.

Projektowany system solarny 
składa się z dwóch odrębnych 
obiegów. Pierwszy z obiegów 
– solarny łączy kolektory sło-
neczne z wężownicą nowopro-
jektowanych podgrzewaczy 
pojemnościowych. Główne 
elementy instalacji solarnej  
to zespół kolektorów słonecz-
nych, pompowa stacja solarna 
wyposażona w pompę obiegową 
oraz pojemnościowy wymiennik 
ciepła. Natomiast drugi obieg 
– wodny zasila systemy przygo-
towania ciepłej wody użytkowej. 
Zadaniem instalacji solarnej jest 
pozyskiwanie energii słonecznej  
i jej przekazywanie do odbior-
nika ciepła, którym w tym przy-
padku jest woda zgromadzona 
w projektowanych podgrzewa-
czach wody i wykorzystywana 
do zaopatrywania w c.w.u. Zapo-
trzebowanie na energię cieplną  
do przygotowania c.w.u. od-
nosi się ściśle do ilości zużytej  
w obiektach wody. Ciepła woda 
użytkowa wykorzystywana bę-
dzie do celów higienicznych 
pensjonariuszy oraz pracowni-
ków.

SOLaRy – TaNIa I EKOLOGICZNa CIEPŁa WODa

Rys. 2. Rozmieszczenie kolektorów słonecznych na dachu budynku D Domu 
             Pomocy Społecznej w Owczarach

Rys. 1. Schemat blokowy systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej

zespół kolektorów słonecznych

zasobniki instalacji 
solarnej

zasobniki c. u. w.

ciepła 
woda użytkowa

zasila-
nie z istnie-

jących kotłów 
c.o.

zimna woda 
wodociągowa 8-150 C
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Dom jest jednostką stacjonar-
ną, świadczącą usługi osobom 
przewlekle psychicznie chorym, 
wymagającym całodobowej 
opieki w zakresie usług byto-
wych, zdrowotnych i opiekuń-
czych. Dom zamieszkuje 95 osób 
kobiet i mężczyzn.

Dom jest samodzielną jed-
nostką organizacyjną pomocy 
społecznej powiatu krakowskie-
go, utworzoną i działającą na za-
sadach obowiązujących jednost-
ki budżetowe. Domem kieruje 
dyrektor Grażyna Lewińska. 

Warunki socjalno - bytowe:
Pokoje: 
- 1 pokój jednoosobowy, 
- 25 pokoi  dwuosobowych, 
- 11 pokoi trzyosobowych.

- 3 pokoje czteroosobowe.
Pokoje mieszkalne spełniają-

ce standardy zawarte w rozpo-
rządzeniu Ministra Polityki Spo-
łecznej z października 2005 roku, 
znajdują się na terenie trzech pa-
wilonów mieszkalnych, budynku 
administracyjnego oraz parterze, 
piętrze i poddaszu użytkowym 
budynku głównego.

Na poddaszu budynku głów-
nego znajduje się pomiesz-
czenie, w którym prowadzone 
są zajęcia terapeutyczne pod 
opieką wykwalifikowanej kadry 
(instruktorzy terapii zajęciowej) 
oraz sala do rehabilitacji, w któ-
rej rehabilitowani są mieszkańcy 
pod opieką fizjoterapeuty. Przy 
większości pokoi znajdują się ła-
zienki z toaletami dostosowane 

do potrzeb osób niepełnospraw-
nych oraz pomieszczenia z wan-
ną i natryskami.

Pokoje wyposażone są w sys-
tem przyzywowo - alarmowy. Na 
zewnątrz budynku głównego  
usytuowana jest winda osobo-
wa dostosowana jest do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Dom 
zapewnia mieszkańcom całodo-
bową opiekę pielęgniarską, jak 
również opiekę lekarską, psy-
chiatryczną. W budynku głów-
nym znajduje się ponadto ga-
binet zabiegowo-pielęgniarski. 
Każdy budynek wyposażony jest 
w pomieszczenie pomocnicze 
do prania i suszenia, pokój go-
ścinny, świetlicę oraz palarnie dla 
mieszkańców. Potrzeby religijne 
mieszkańców DPS realizowane 
są w kaplicy umiejscowionej  
w budynku głównym.

W domu zatrudniony jest psy-
cholog, mieszkańcami zajmuje 
się wykwalifikowana kadra opie-
kunów.

Mieszkańcy DPS powołali 
Radę Mieszkańców, która ma 
wydatny wpływ na sprawy funk-
cjonowania. 

Na terenie Domu Pomocy 
Społecznej znajduje się kuch-

nia oraz stołówka wyposażona  
w sprzęt kuchenny spełniający 
wymogi standaryzacji.

Zapewniamy mieszkańcom 
trzy posiłki dziennie (śniadanie, 
obiad, kolację) oraz otrzymanie 
posiłku dodatkowego. Miesz-
kańcy mają całodobowy dostęp 
do podstawowych  artykułów 
spożywczych znajdujących się 
w kuchniach i aneksach ku-
chennych  przystosowanych dla 
mieszkańców. 

W ostatnich pięciu latach na 
terenie Domu Pomocy Społecz-
nej w Czernej wykonano szereg  
inwestycji i remontów, które po-
prawiły standard pomieszczeń 
i budynków. Wykonano termo-
modernizację budynków po-
przez ocieplenie budynków wraz 
z wymianą okien oraz wymianą 
dachu.

Przy Domu Pomocy Społecz-
nej w Czernej działa stowarzy-
szenie, które zrzesza  pracowni-
ków DPS, a którego statutowym 
zadaniem jest działanie na rzecz 
poprawy warunków bytowych 
mieszkańców oraz integrację 
mieszkańców z otoczeniem.

Dom Pomocy Społecznej  
w Batowicach jest placówką po-
wiatu krakowskiego zapewnia-
jącą stały pobyt i całodobową 
opiekę osobom przewlekle so-
matycznie chorym oraz ludziom 
w podeszłym wieku. Funkcje Dy-
rektora Domu sprawuje Krzysz-
tof Niedziela.

Trzy pawilony mieszkalne 
mieszczące 137 osób położone 
są w malowniczym parku z dala 
od ulicznego zgiełku. Położenie 
Domu nieopodal granic admi-
nistracyjnych miasta sprawia, że 
do Krakowa jest całkiem wygod-
ne połączenie autobusem ko-
munikacji miejskiej, a do Nowej 
Huty można wybrać się na pie-
szy spacer. Placówka nieustan-
nie się modernizuje i unowo-
cześnia. Zakończono generalne 
remonty pawilonów mieszkal-
nych. Korzystając ze środków 
Funduszu Ochrony Środowiska 
zakończono termomoderniza-
cję obiektów, a ze środków unij-
nych montowana jest obecnie 

instalacja solarna. Od roku 2009 
dom pomocy społecznej spełnia 
wymagane prawem standardy 
i uzyskał zezwolenie wojewody 
małopolskiego na działalność. 

Dom zapewnia dobre warun-
ki lokalowe. Pokoje jedno, dwu 
i trzyosobowe, w pobliżu odpo-
wiednio wyposażone pomiesz-
czenia sanitarne. Ponadto gabi-
nety lekarskie, sale telewizyjne, 
świetlica, stołówki, biblioteka. 

Dom świadczy szeroki wa-
chlarz usług udzielanych przez 
profesjonalnie przygotowaną, 
stale podnoszącą swoje kwalifi-
kacje kadrę.

Dom posiada salę rehabili-
tacyjną. Pod okiem fachowca 
mieszkańcy mają zapewnioną 
gimnastykę usprawniającą oraz 
zabiegi mające na celu przywró-
cenie i utrzymanie sprawności 
fizycznej. 

Nad angażowaniem w życie 
Domu, rozwijaniem zaintereso-
wań i różnorakich form aktyw-

ności czuwa zespół terapeutów. 
Podopieczni rozwijają swoje za-
interesowania w warsztatach te-
rapii zajęciowej (robótki ręczne, 
plastyka, muzykoterapia i prace 
stolarskie). Rodzaj i formy tera-
pii dobierane są w zależności od 
zainteresowań i indywidualnych 
predyspozycji każdego miesz-
kańca. 

Opiekunowie udzielają po-
mocy w codziennych czynno-
ściach, pomagają w załatwianiu 
spraw osobistych, sprawują bez-
pośrednią opiekę nad mieszkań-
cami. 

Do dyspozycji mieszkańców 
jest trzech pracowników socjal-

nych, można skorzystać z porad 
prawnika oraz zespołu psycholo-
gów współpracujących z naszym 
Domem, dostępna jest również 
konsultacja lekarza psychiatry.

Na terenie Domu znajduje się 
kaplica. Opieka duszpasterska 
realizowana jest przez kapłanów 
z klasztoru o.o. Karmelitów Bo-
sych.

Nad zdrowiem mieszkańców 
czuwają lekarze z Gabinetu Le-
karza Rodzinnego w Batowicach,  
a opiekę pielęgniarską zapew-
niają doświadczone siostry  
z NZOZ „Opieka w DPS” z siedzi-
bą na terenie Domu. 

DOM POMOCy SPOŁECZNEJ 
W BaTOWICaCH

DOM POMOCy SPOŁECZNEJ 
W CZERNEJ
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Dom Pomocy Społecznej w 
Karniowicach jest placówką po-
bytu stałego o profilu dla osób 
w podeszłym wieku  i przewlekle 
somatycznie chorych. Łączna 
liczba miejsc – 100. Dom Pomocy 
Społecznej rozpoczął swoją dzia-
łalność w listopadzie 1993 roku 
i jest przeznaczony dla 50 osób 
przewlekle somatycznie chorych 
oraz 50 osób w podeszłym wie-
ku. Do roku 2006 Dom osiągnął 
wszystkie wymagane standardy. 

Dom zatrudnia 65 osób wy-
kwalifikowanej kadry pracowni-
czej. Nadzór nad prawidłowym 
funkcjonowaniem placówki oraz 
całego personelu sprawuje Dy-
rektor – mgr Ewa adamicz. Czę-
ste uczestnictwo pracowników 
w szkoleniach wewnętrznych  
i zewnętrznych zapewnia wysoki 
poziomu świadczonych usług. 
Obecnie dysponujemy pokojami 
jednoosobowymi z łazienkami, 
dwupokojowymi apartamenta-
mi z aneksem kuchennym w czę-
ści dla osób w podeszłym wieku 
oraz dwu i trzyosobowymi na 
oddziale dla przewlekle soma-
tycznie chorych. Pokoje wypo-
sażone są w niezbędne meble 
i sprzęty, pościel i bieliznę po-

ścielową oraz środki utrzymania 
higieny osobistej. Budynek jest 
w pełni przystosowany do po-
trzeb osób niepełnosprawnych, 
poruszających się na wózkach 
inwalidzkich. W tym celu zostały 
wybudowane specjalne podjaz-
dy oraz windy, które ułatwiają 
osobom starszym i niepełno-
sprawnym swobodne porusza-
nie się po i wokół Domu.

W ramach organizowanych 
zajęć kulturalno – oświatowych 
oraz terapeutyczno – rehabili-
tacyjnych funkcjonuje terapia 
zajęciowo - plastyczna, która 
obejmuje wszelkie czynności 
manuale typu: malowanie, ha-
ftowanie, wykonywanie form 
gipsowych, wyplatanie ze sznur-
ka, malowanie na szkle przy 
użyciu reliefu. Podczas zajęć po-
wstają także piękne kompozycje 
z suszonych kwiatów i liści oraz 
stroje, dekoracje dla potrzeb 
kółka teatralnego i imprezy oko-
licznościowe. Ponadto osoby 
działające w sekcji terapeutycz-
nej dbają o wystrój Domu odpo-
wiadający porze roku. Wśród bo-
gatej oferty kulturalnej Domu są 
także zajęcia indywidualne i te-
rapia przyłóżkowa prowadzona 

w pokojach mieszkańców, a ich 
tematyka jest w sposób bezpo-
średni uzależniona i dostosowa-
na do indywidualnych potrzeb  
i zainteresowań osoby, której 
dotyczy. Dużym zainteresowa-
niem cieszy się także ergotera-
pia, która obejmuje m.in. zajęcia 
w kaplicy, bibliotece, kuchni,  
a także opiekę nad kwiatami  
w pokojach dziennych, terrarium, 
jadalni, kaplicy, prowadzona jest 
codziennie lub w zależności od 
potrzeb. Prowadzimy również 
terapię oświatowo-edukacyjna, 
zawierającą m.in.: biblioterapię, 
arteterapię, zajęcia w kółku te-
atralnym, a także prowadzenie 
gazetki, kroniki Domu, „Złotej 
księgi kółka teatralnego”, qu-
izów tematycznych, „Spotkania 
miłośników literatury” , obejmu-
jące nie tylko literaturę klasycz-
ną, ale także najnowsze prace 
współczesnych autorów; zajęcia 
ruchowe na świeżym powietrzu 
połączone z elementami trenin-
gu intelektualnego (silwoterapia 
i ludo terapia). Staramy się także 
zapewnić naszym mieszkańcom 
kontakt z „żywą” sztuką poprzez 
wizyty w teatrach, muzeach  
i kinach. Nie brakuje również wy-
cieczek krajoznawczych i „wypa-
dów„ plenerowych, które umoż-
liwiają nam bliższe obcowanie  
z przyrodą. Od 2006 roku zosta-
ły wprowadzone nowe zajęcia                       
pt. „Bliskie spotkania trzeciego 
wieku”. Ich głównym celem jest 
umożliwienie mieszkańcom oso-
bistego kontaktu z osobami ze 
świata nauki, kultury, polityki czy 
religii. Dużą popularnością wśród 

mieszkańców cieszy się muzyko-
terapia. W 2005 roku Dom Pomo-
cy Społecznej w Karniowicach 
wygrał ogólnopolski konkurs na 
projekt „ Kultura bliska – chroni-
my nasze dziedzictwo kulturo-
we” organizowany przez Funda-
cję Wspomagania Wsi i Fundację 
im. Stefana Batorego. W ramach 
projektu Dom zorganizował 
warsztaty międzypokoleniowe 
oraz powarsztatowe Spotkania 
Międzypokoleniowe, mające słu-
żyć kultywowaniu tradycyjnych 
obrzędów krakowskich. 

Rehabilitacja w DPS w Karnio-
wicach prowadzona jest w zależ-
ności od schorzeń mieszkańca  
z uwzględnieniem wskazań le-
karskich. Sala rehabilitacyjna 
w naszej placówce jest wypo-
sażona w niezbędny sprzęt do 
kinezyterapii i fizykoterapii. Pro-
wadzimy rehabilitację neuro-
logiczną, ortopedyczną u osób  
z bólami kręgosłupa, po urazach, 
złamaniach i udarach mózgu,  
a także dla kobiet po mastekto-
mii. Sala wyposażona jest także 
w sprzęt do codziennej gim-
nastyki ogólno usprawniającej  
i korekcyjnej.

W latach 2006 – 2011 przepro-
wadzono w domu szereg remo-
tów przystosowujących obiekt 
do wymogów standaryzacji.

Zapraszamy na stronę Domu 
Pomocy Społecznej w Karniowi-
cach:

DOM POMOCy SPOŁECZNEJ 
W KaRNIOWICaCH

Schronisko dla Niepełno-
sprawnych – Dom Pomocy Spo-
łecznej w Radwanowicach zo-
stało powołane do życia w dniu 
8 września 1989 roku jako pla-
cówka macierzysta Fundacji im. 
Brata alberta. Funkcje Dyrektora 
Domu sprawuje Barbara Latała.

Dom przeznaczony jest dla 
dorosłych osób niepełnospraw-
nych intelektualnie, kobiet  
i mężczyzn. Dysponuje 83 miej-
scami w trzech budynkach dwu 
i trzykondygnacyjnych. Posiada 
35 pokoi mieszkalnych jedno, 
dwu i trzyosobowych.

Standaryzację Schronisko dla 
Niepełnosprawnych uzyskało 19 
grudnia 2008 roku.

Dom zatrudnia wykwalifiko-
waną kadrę pracowniczą, m.in. 

na stanowiskach: wychowawca 
– opiekun, terapeuta zajęciowy, 
pracownik socjalny, pedagog, 
psycholog, pielęgniarka.

W ubiegłym roku Dom zmo-
dernizował chodnik między 
wszystkimi budynkami mieszkal-
nymi, wykonał alejki dojazdowe, 
wymienił okna i drzwi w poko-
jach mieszkalnych i w wejściach 
głównych, wymienił rynny i rury 
spustowe dwóch budynków, 
wykonał nowe podłączenie do 
hydrantów wewnętrznych w jed-
nym z budynków z uwagi na ni-
skie ciśnienie wody, w tym roku 
modernizuje tarasy i balkony 
dwóch budynków mieszkalnych, 
wymienia grzejniki w dwóch bu-
dynkach.

Dla części podopiecznych 

zapewniane są zajęcia terapeu-
tyczne w ramach Warsztatów 
Terapii Zajęciowej Fundacji im. 
Brata alberta (30% mieszkań-
ców), Warsztatów artystycznych 
Fundacji „Mimo Wszystko” (30%), 
dla pozostałych Terapię Domową 
w Schronisku. W ramach wszyst-
kich wyżej wymienionych zajęć 
zagwarantowane są zajęcia re-
habilitacyjne prowadzone przez 
rehabilitantów zatrudnionych na 
Warsztatach. Terapia Domowa 
korzysta ze sprzętu podarowa-

nego i w miarę swoich możliwo-
ści próbuje aktywizować rucho-
wo najbardziej potrzebujących.  
W sytuacjach trudnych Schro-
nisko korzysta z zabiegów zle-
conych w Centrum Rehabilitacji 
Narządów Ruchu „Krzeszowice” 
SP ZOZ.

W Schronisku działają rów-
nież grupy aktywności takie 
jak: grupa aerobikowa, harcerze  
w ramach Grupy Nieprzetartego 
Szlaku, Teatrzyk Radwanek, kół-
ko ogrodnicze.

DOM POMOCy SPOŁECZNEJ  
W RaDWaNOWICaCH

www.dpskarniowice.pl
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Dom Pomocy Społecznej 
Konwentu Bonifratrów w Kona-
rach jest przeznaczony dla 62 
mieszkańców (dorosłych męż-
czyzn) przewlekle psychicznie 
chorych.

Dom spełnia wymagane stan-
dardy, a do dyspozycji mieszkań-
ców są pokoje jednoosobowe, 
dwuosobowe oraz trzyosobowe. 
Funkcje dyrektora Domu spra-
wuje Brat albert Gaworecki.

aktualnie terapię zajęciową 
prowadzi 2 terapeutów. Terapia 
prowadzona jest w zakresie:

1. ergoterapii – terapia pracą, 
poprzez zajęcia manualne. Wy-
korzystywane metody ergotera-
pii to:

- hafciarstwo, 
- krawiectwo (m.in. reperowa-

nie odzieży, przyszywanie guzi-
ków),

- ogrodnictwo (prace ogrod-
nicze i porządkowe, np. sadzenie 
kwiatów, koszenie trawy, plewie-
nie, odśnieżanie, itp.);

2. socjoterapii – terapia za-
burzeń zachowania i zaburzeń 
emocjonalnych w toku spotkań 
grupowych i towarzyskich. Wy-
korzystywane metody socjote-
rapii to:
- zabawoterapia (zabawy tema-
tyczne, gry dydaktyczne),
- terapia ruchem (ćwiczenia 
ogólnousprawniające, oddecho-
we, poranne; gry ruchowe; na-
uka czynności dnia codzienne-
go: trening samoobsługi, trening 
kulinarny, nauka operowana pie-
niędzmi),
- trening umiejętności społecz-
nych (nawiązywanie relacji, pro-
wadzenie rozmowy i podtrzy-
mywanie kontaktów, aktywnego 
słuchania, asertywności, rozwią-
zywania konfliktów),
- rekreacja (silwoterapia: oddzia-
ływanie pięknem przyrody – te-

rapia poprzez spacery po lesie, 
zabawy taneczne, wycieczki, tur-
nusy rehabilitacyjne),
- arteterapii – terapia sztuką, 
kontakt bierny lub czynny ze 
sztuką. 

Codziennie 12 mieszkańców 
uczęszcza na zajęcia do Warszta-
tu Terapii Zajęciowej. Biorą tam 
udział w zajęciach pracowni pla-
stycznej, ceramicznej, muzycz-
nej, poligraficzno-komputerowej 
i ogrodniczej.
W Zakładzie aktywności Zawo-

dowej zatrudniona jest 1 osoba.
Poprzez wspólne zajęcia mają 
kontakt z osobami niepełno-
sprawnymi ze środowiska.

Nasi mieszkańcy mają moż-
liwość korzystania z zabiegów 
rehabilitacyjnych przeprowa-
dzanych w Centrum Warsztato-
wo - Rehabilitacyjnym.

Częste wspólne wyjazdy na 
wycieczki i pielgrzymki sprzy-
jają nawiązywaniu przyjaźni  
i sympatii. Mieszkańcy naszego 
Domu wspólnie z uczestnikami 
WTZ biorą udział w przygotowa-
niu programów artystycznych,  
co pozwoliło na udział w ma-
jowym pikniku w Mogilanach, 
Spotkaniu Integracyjnym „Mio-
dobranie - Miodogranie”.

W ciągu roku mieszkańcy bio-
rą udział w wielu wycieczkach 
organizowanych przez personel 
Domu.
Formy pracy z podopiecznymi

Mieszkańcy podzieleni są 
na trzy grupy aktywności. Każ-
dą grupą opiekuje się 2 do 3 
opiekunów. Ich zadaniem jest 
usamodzielnianie mieszkańców  
w czynnościach higienicznych, 
porządkowych (sprzątanie w po-
kojach), nauce zaradności życio-
wej (na ile jest to możliwe).

Każdy opiekun jest pracowni-
kiem pierwszego kontaktu, dla 

określonej liczby mieszkańców 
(od 3 do 4). Pracuje z nimi indy-
widualnie - np. nauka ścielenia 
łóżek, sprzątania pokoju, pomoc 
w robieniu zakupów. a także 
grupowo – integracja poprzez 
wspólne picie kawy, spacery, 
wycieczki. Opiekunowie współ-
pracują z terapeutami, psycholo-
giem, lekarzem i pracownikiem 
socjalnym. Wspólnie ustalają 
wyjazdy i rozwiązują problemy 
mieszkańców, ustalają zasady 
współżycia w grupie.

opieka socjalna
W ramach opieki socjalnej 

duże znaczenie ma ścisła współ-
praca pracownika socjalnego 
z pozostałymi pracownikami 
działu terapeutyczno – opiekuń-
czego oraz rozmowy z mieszkań-
cami na temat ich problemów  
i pomoc w ich rozwiązywaniu.

Podtrzymywano także do-
tychczasowe kontakty z rodzi-
nami stałych mieszkańców (te-
lefoniczne, listowne i w formie 
odwiedzin). 

opieka medyczna
Całodobową opiekę nad 

mieszkańcami sprawują lekarze 
zatrudnieni w NZOZ Krak-Me-
dyk w Wrząsowicach. Raz w roku 
mieszkańcy badani są interni-
stycznie (po zrobieniu okreso-
wych badań podstawowych: 
OB., morfologia, cukier, mocz, 
EKG). W zależności od potrzeb 
mieszkańcy są dowożeni do 
przychodni lub zamawiane są 

wizyty w Domu.
Opiekę psychiatryczną spra-

wuje lekarz psychiatra. Miesz-
kańcy konsultowani są również 
przez Przyszpitalne ambulato-
rium przy ul. Babińskiego w Kra-
kowie. 

remonty
W roku 2010 podjęto starania 

o fundusze unijne. Efektem tych 
działań było podpisanie umowy 
z Zarządem Województwa Ma-
łopolskiego o dofinansowanie 
projektu „Podniesienie jakości 
usług opieki społecznej poprzez 
przebudowę DPS Konwentu OO. 
Bonifratrów w Konarach – Zielo-
nej.

W ramach programu prze-
prowadzono prace mające na 
celu poprawę stanu techniczne-
go budynku. Prace budowlane 
prowadzono zarówno wewnątrz 
domu jak i na zewnątrz. 

Dostrzegając rosnące za-
potrzebowanie na usługi spo-
łeczne, coraz częstsze choroby 
psychiczne oraz niezdolność 
osób bliskich do podejmowania 
opieki nad osobami chorymi lub 
niepełnosprawnymi, powsta-
ła decyzja o modernizacji DPS  
w Konarach miała jeszcze jeden 
cel - adaptację nieużywanej czę-
ści Konwentu, dzięki której Dom 
będzie mógł służyć pomocą 
kolejnym 10–ciu osobom. W ra-
mach adaptacji wyremontowa-
no 8 pokoi 5 łazienek z WC oraz 
pokój dzienny.

DOM POMOCy SPOŁECZNEJ  
W KONaRaCH

Dom Pomocy Społecznej  
w Więckowicach przy ul. Sło-

necznej 3 istnieje od 1953 roku. 
Jest placówką stacjonarną, ko-

edukacyjną, przeznaczoną dla 
149 osób przewlekle psychicznie 
chorych. Dom świadczy usługi 
na poziomie obowiązującego 
standardu i  Decyzją Wojewody 
Małopolskiego  z dnia 19.12 2006 
roku został wpisany  do rejestru 
domów pomocy społecznej pro-
wadzonych przez Wojewodę Ma-
łopolskiego.

Od lutego 2008 roku dyrekto-
rem Domu jest Henryk Sikora. 

Dom zatrudnia wysokokwa-
lifikowaną kadrę, która ciągle 
podnosi swoje kwalifikacje za-
wodowe w formach szkolnych  
i pozaszkolnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Polityki Społecznej  
w sprawie domów pomocy spo-
łecznych, z dnia 19 października 
2005 roku Dom świadczy usługi 
w zakresie potrzeb bytowych, 
opiekuńczych i wspomagają-
cych.

DOM POMOCy SPOŁECZNEJ  
W WIĘCKOWICaCH
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Dom jest placówką opieki 
długoterminowej przeznaczony 
dla mężczyzn niepełnospraw-
nych intelektualnie. Funkcje 
Dyrektora sprawuje brat Piotr 
Maślanka. 

Dom przeznaczony jest dla 
80 osób. Budynek jest wielo-
kondygnacyjny z udogodnie-
niami dla niepełnosprawnych 
(winda, podjazdy dla wózków 
inwalidzkich). 

W Domu znajdują się nastę-
pujące pomieszczenia:
• pokoje mieszkalne; 15 jed-
noosobowych i 29 wielooso-
bowych (7 trzyosobowych, 22 
dwuosobowych),
• pokój dziennego pobytu,
• jadalnia,
• gabinet doraźnej pomocy 
medycznej, 

• gabinet rehabilitacji,
• dwie sale terapii,
• dwie kuchenki oraz dwa poko-
je socjalne dla mieszkańców,
• palarnia,
• kaplica,
• pomieszczenie przeznaczone 
do zabiegów fryzjerskich.
Pokoje mieszkalne spełniają na-
stępujące warunki:
• pokoje jednoosobowe mają 
powierzchnię nie mniejszą niż 
9 m²,
• pokoje wieloosobowe mają 
powierzchnie nie mniejszą niż  
6 m² na osobę 
• w pokojach zamieszkuje nie 
więcej niż trzy osoby poruszają-
ce się samodzielnie 
• w przypadku osób leżących 
nie więcej niż 4 osoby. Pokoje 
są wyposażone w łóżko lub tap-
czan, szafę, stół, krzesła, szafkę 

nocną dla każdego mieszkań-
ca oraz odpowiednią do liczby 
osób mieszkających w pokoju 
liczbę wyprowadzeń elektrycz-
nych.  

W Domu na bieżąco są prze-
prowadzane niezbędne remon-
ty, tj. malowanie pokoi, jadalni, 
sali terapii, częściowe remonty 
łazienek.

W zakresie wyżywienia i or-
ganizacji posiłków:
• mieszkańcy mają zapewnione 
cztery posiłki dziennie,
• zapewnia się posiłki dodat-
kowe oraz posiłki dietetyczne 
zgodne ze wskazaniem lekarza,
• każdy z posiłków wydawany 
jest przez 2 godziny, ostatni wy-
dawany jest nie wcześniej niż  
o godz.18.00,
• napoje oraz podstawowe pro-
dukty żywnościowe dostępne 
są dla mieszkańców przez całą 
dobę,
• mieszkańcy mogą spożywać 
posiłki w pokoju mieszkalnym,
• mieszkańcy, którzy samodziel-
nie nie są w stanie zjeść posiłku 
są karmieni.

Mieszkańcy są pod opieką 
wysoko wykwalifikowanej ka-
dry kierowniczej, medycznej 
oraz terapeutyczno - opie-
kuńczej na rzecz pensjona-
riuszy świadczona jest opieka  
socjalna.

Pensjonariusze Domu bio-
rą czynny udział w imprezach 
kulturalnych, wycieczkach oraz 
konkursach. W ubiegłym roku 
mieszkańcy byli na wycieczkach 
m.in. w Zakopanem, Czernej, 
Ogrodzieńcu, Pieskowej Skale  
i Ojcowie, Szczawnicy, brali 
udział w wyjazdowych impre-
zach kulturalnych takich jak 
Przegląd Umiejętności arty-
stycznych mieszkańców DPS 
w Dąbrowie Górniczej, zawo-
dy sportowe w Domu Pomocy 
Społecznej w Więckowicach, 
zabawa taneczna w Domu 
Pomocy Społecznej w Bulo-
wicach. Uczestniczyli także  
w obchodach Dnia Św. Brata al-
berta - spotkanie rodzin „Dzień 
Otwartych Drzwi i Serc” oraz 
Powiatowych Dniach Osób Nie-
pełnosprawnych organizowa-
nych w Ojcowie.

DOM POMOCy SPOŁECZNEJ  
W OJCOWIE

IM. ŚW. BRaTa aLBERTa
ZGROMaDZENIa BRaCI aLBERTyNóW 

Nasi mieszkańcy korzystają z 
różnych form terapii zajęciowej, 
która jest dostosowana do in-
dywidualnych  możliwości psy-
chofizycznych mieszkańca, przy 
pełnym uwzględnieniu jego po-
trzeb, zainteresowań i dobrowol-
ności. Działania terapeutyczne 
nacelowane są na respektowane 
takich wartości jak: godność, in-
tymność, niezależność, prawo 
dokonywania wyboru. Najczę-
ściej mieszkańcy w ramach akty-
wizacji korzystają z  terapii zaję-
ciowej, ergoterapii, hipoterapii i 
zoo-terapii. Dyrektor Domu, cała 
kadra pracownicza  wraz  z dzia-
łającym przy DPS Stowarzysze-
niem –Towarzystwem Przyjaciół 
Domu, dba o integrację  społecz-
ną  Mieszkańców, w szerokim 
aspekcie – jesteśmy Domem 
otwartym  dla wszystkich. 

Jednym ze skutecznych spo-
sobów integracji jest świad-
czenie nieodpłatnie  usług, na 
rzecz środowiska lokalnego min. 
poprzez umożliwienie osobom 
niepełnosprawnym przebywa-

jącym w różnych placówkach 
pomocowych, skorzystania  z 
zająć hipoterapii i zooterapii, 
które są nowatorską formą reha-
bilitacji w powiecie krakowskim, 
które od trzech lat odbywają 
się na terenie tutejszego DPS i 
cieszą się ogromnym zaintere-
sowaniem. Inną  bardzo ważną 
formą aktywizacji i integracji 
ze społecznością  lokalną  jest 
prowadzenie od wiosny tego 
roku, zajęć pn. „Senior z nordic 
walking” , w której uczestniczą 
seniorzy i dzieci  wsi Więckowi-
ce wraz z Mieszkańcami DPS.  
Zajęcia prowadzone są pod 
okiem trenera, a kijki treningo-
we  zakupiło Stowarzyszenie.  
Na stałe w kalendarz imprez 
sprzyjających integracji ze spo-
łecznością lokalną wpisały się  
obchody „Powiatowych Dni Se-
niora”, które w tym roku odbędą 
się w czerwcu po raz VII. Ponadto 
w tym roku tj. 7 IV nasi mieszkań-
cy brali udział  w akcji „Sprzątania 
Świata” wraz z uczniami Szkoły 
Podstawowej w Kobylanach.

W ramach zajęć z  ergotera-
pii została zagospodarowana 
przestrzeń wokół  pawilonów. 
Mieszkańcy wraz z terapeutami 
dbają o tereny rekreacyjne, park,  
ogród działkowy, rabaty kwiato-
we i teren mini-zoo, w którym 
zamieszkują unikatowe zwierząt-
ka. Zmiana wystroju otoczenia 
Domu poprzez zamontowanie 
huśtawek i dodatkowych ławek 
zachęca nie tylko naszych Miesz-
kańców do częstszego wycho-
dzenia na zewnątrz, ale i również 
sprzyja odwiedzającym nasz 
obiekt podczas weekendów.

Dom posiada doskonałą bazę 
do celów rehabilitacyjnych min. 
dysponuje gabinetem do fizjo-
terapii, salą rehabilitacyjną wy-
posażoną w różnorodny sprzęt, 
boisko sportowe do piłki nożnej i 
koszykówki, rowery turystyczne, 
ścieżki zdrowia.

Dom dysponuje pokojami:
jednoosobowe - 4 
dwuosobowe - 10
trzyosobowe - 35
czteroosobowe - 5

W roku 2010 przeprowadzo-
no remont jednego z budynków 
mieszkalnych - pawilonu C, w 
zakresie którego przeprowadzo-
no prace: izolacja i wzmocnienie 
części fundamentów, wymiana 
drzwi zewnętrznych, wymiana 
części rynien, remont przewo-
dów wentylacyjnych, osuszenie i 
remont tynków wymiana opaski 
budynku.

Wykonano również posadzkę 
w pawilonie B, w części rehabili-
tacyjno-terapeutycznej oraz ma-
lowanie różnych pomieszczeń 
łącznie 2140 m2 ścian.

Obecnie prowadzona jest 
budowa systemu solarnego, któ-
ry zabezpieczy obiekt w ciepłą 
wodę. Dom Pomocy Społecznej 
ubiega się o możliwość aplikacji 
do Szwajcarsko-Polskiego Pro-
gramu współpracy w celu popra-
wy warunków życia mieszkań-
ców i pracy personelu.
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Dom Pomocy Społecznej dla 
Dzieci i Młodzieży oraz Dorosłych 
niepełnosprawnych intelektual-
nie w Prusach prowadzony jest 
przez Zgromadzenie Córek Bożej 
Miłości. Obecnie Domem Pomo-
cy Społecznej w Prusach kieruje 
Siostra Dyrektor agnieszka Su-
roń.

Placówka funkcjonuje w 
oparciu o indywidualne potrze-
by mieszkanek; przeznaczona 
jest dla dziewcząt i kobiet nie-
pełnosprawnych intelektualnie. 
aktualnie przebywa w nim 53 
wychowanki w wieku od 9 do 
61 lat. Budynek pozbawiony 
jest barier architektonicznych, 
wyposażony jest w system alar-
mowo – przeciwpożarowy. Od 
2 kwietnia 2009 roku posiadamy 
standaryzację. Budynek Domu 
Pomocy Społecznej otoczony 
jest 3 ha ogrodem, w którym 
wydzielony jest plac rekreacyj-
ny dla podopiecznych (altanki, 

huśtawki). Mieszkanki zajmują  
3 kondygnacje budynku, na ostat- 
nim zamieszkują siostry. Dzięki 
temu mieszkanki mają zapew-
nioną całodobową opiekę kilku 
pielęgniarek. Posiadamy 21 po-
koi mieszkalnych 1,2,3 i 4 osobo-
wych, odpowiednią ilość łazie-
nek. Ponadto w Domu znajdują 
się 3 pokoje dziennego pobytu, 
pokój gościnny, jadalnia, gabinet 
medyczny, świetlica do terapii za-
jęciowej, sala gimnastyczna. Ze 
względu na specyfikę zaburzeń 
w funkcjonowaniu mieszkanek 
posiadamy bogato wyposażoną 
salę doświadczania świata (łóż-
ko wodne, chodnik świetlany, 
pomieszczenie lustrzane i inne 
sprzęty służące do stymulacji 
polisensorycznej).

Mieszkanki naszego Domu 
korzystają z najbliższej Przy-
chodni Rejonowej na Os. Wzgó-
rza Krzesławickie oraz innych 
konsultacji specjalistycznych. 

Opieka lekarska sprawowana jest 
także na miejscu, lekarz psychia-
tra oraz internista systematycz-
nie przyjmuje naszych pacjen-
tów w gabinecie lekarskim. Nad 
mieszkankami sprawowana jest 
opieka psychologiczna. Na tere-
nie naszej Placówki prowadzona 
jest terapia zajęciowa, do której 
uczęszczają 24 osoby, gdzie pod-
opieczne mają możliwość rozwi-
jania swoich zdolności manual-
nych i muzykoterapeutycznych 
oraz szkoła życia w ramach na-
uczania indywidualnego. Zajęcia 
odbywają się wg opracowanych 
przez wychowawczynie proce-
dur pobytu uczennic w szkole 
na terenie DPS. Każda uczennica 
posiada indywidualny program 
edukacyjno–terapeutyczny. Ma-
jąc na uwadze, że średnia wie-
ku naszych mieszkanek z roku 
na rok zwiększa się, kondycja 
zdrowotna pogarsza się, swoją 
uwagę skupiamy na profilaktyce 
leczenia, zatrudniamy rehabili-
tanta, wykonaliśmy szereg ba-
dań dostępnych i oferowanych 
dla naszych mieszkanek. Formy 
aktywności staramy się dostoso-
wywać do ich potrzeb i możliwo-

ści. Współpracujemy z różnymi 
ośrodkami poprzez organizowa-
nie imprez integracyjnych, od-
wiedziny znajomych, przyjaciół, 
zapraszanie ich do siebie i tak 
np. współpracujemy z następu-
jącymi jednostkami: 

Zespół Szkół Budowlanych 
– Chemobudowa – Kraków – or-
ganizowanie imprez, realizowa-
nie wniosków do PFRON; Szkoła 
Gimnazjalna w Luborzycy – za-
jęcia integracyjne, uczestnictwo 
w projekcie ,,Mieć wyobraźnię 
miłosierdzia‘’; warsztaty terapii 
zajęciowej w Pobiedniku Małym 
– uczestnictwo w warsztatach 
naszych podopiecznych; DPS – 
Łyszkowice – sezonowa współ-
praca w zakresie hipoterapii; 
Zespół Szkół Specjalnych w Kra-
kowie, ul. Ptaszyckiego 9 – orga-
nizowanie zajęć indywidualnych 
na terenie DPS i organizowanie 
zajęć integracyjnych; Szkoła – 
DPS Małopolski Klub Rekreacji 
i Turystyki Konnej – coroczne 
spotkania mikołajowe; Dom Po-
mocy Społecznej w Bielsku Białej 
– wzajemne odwiedziny.

DOM POMOCy SPOŁECZNEJ  
W PRUSaCH  

ZGROMaDZENIa CóREK BOżEJ MIŁOŚCI

Dom Pomocy Społecznej  
w Owczarach, zwany dalej Do-
mem, jest samodzielną jednostką 
organizacyjną pomocy społecznej 
powiatu krakowskiego, działającą 
od 1962 roku. Jest jednostką sta-
cjonarną świadczącą usługi oso-
bom przewlekle psychicznie cho-
rym, wymagającym całodobowej 
opieki w zakresie usług bytowych, 
opiekuńczych i wspomagających, 
o standardzie ustalonym dla do-
mów pomocy społecznej w za-
kresie i formach wynikających  
z indywidualnych potrzeb osób 
w nim zamieszkałych oraz umoż-
liwia korzystanie ze świadczeń  
z tytułu powszechnego ubezpie-
czenia zdrowotnego. 

Funkcje Dyrektora Domu pełni 
Kazimierz adamczyk. Dom prze-
znaczony jest dla 99 mężczyzn. 
Dom osiągnął wymagane stan-
dardy i  posiada zezwolenie Woje-
wody Małopolskiego na stałe pro-
wadzenie działalności (Decyzja  
Nr 17/2006 z dnia 13.12.2006).

Dom dysponuje 35 pokojami 
dla mieszkańców, w tym: 2 – 1 
osobowe, 10 – 2 osobowych, 15 – 
3 osobowych i 8 – 4 osobowych, 
mieszczącymi się w dwóch bu-
dynkach.

Zespół opiekuńczo terapeu-
tyczny, sprawujący bezpośrednią 
opiekę nad mieszkańcami liczy 
54 osoby, w tym: kierownicy dzia-
łów – 2 osoby, pielęgniarki (6), 
opiekunowie (22), psycholog, 
rehabilitant med., pracownicy 
socjalni (2), terapeuci zajęciowi 
(4), dietetyk, pokojowi (15). Misją 
naszego Domu jest zapewnie-
nie mieszkańcom bezpiecznego  
i godnego życia, zapewnienie 
intymności, niezależności, umoż-
liwienie rozwoju osobowości,  
a także, uwzględniając stopień fi-
zycznej i psychicznej sprawności, 
zapewnienie maksymalnego ob-
szaru samodzielności i swobody. 
aby uniknąć efektu „instytucjo-
nalizacji”, realizujemy program 
„Jestem u siebie”, polegający na 
podkreśleniu wolności osobistej 
i samodzielności. Rozległy teren 
Domu (DPS mieści się na terenie 
zabytkowego parku) nie jest te-
renem zamkniętym. Mieszkańcy 
utrzymują kontakty z rodzinami 
pracowników i byłych pracowni-
ków – po prostu z sąsiadami. Po-
dejmowane od wielu lat działania 
integracyjne spowodowały, że 
dawny „zakład dla chorych” po-
strzegany jest obecnie jako zwy-
kły dom. Dzięki bardzo dobrze 

zorganizowanym pracowniom 
terapii zajęciowej proponujemy 
mieszkańcom różne formy zajęć 
plastycznych: malowanie różny-
mi technikami, rzeźba, ceramika, 
wypalanie obrazów w drewnie, 
tkactwo i in. Rokrocznie organi-
zowane są Plenerowe Warsztaty 
arteterapii, w których uczestniczą 
niepełnosprawni artyści z różnych 
placówek pomocy społecznej 
(kilkadziesiąt osób), a wykonane 
prace są prezentowane na wysta-
wach krajowych i zagranicznych.

Mieszkańcy wyjeżdżają na 
wycieczki oraz różne imprezy ar-
tystyczne, sportowo-rekreacyjne 
i inne.

Szczególnym miejscem spo-
tkań integracyjnych jest kaplica, 
która powstała na terenie DPS
-u w 1992 roku. Służy nie tylko 
mieszkańcom Domu ale także 
mieszkańcom wioski (na terenie 
Owczar nie ma kościoła). Oprócz 
funkcji sakralnej, kaplica jest miej-

scem spotkań kulturalnych (prze-
glądy zespołów kolędniczych, 
koncerty muzyczne, spotkania 
naukowe itp.).

W ostatnich latach przeprowa-
dzono szereg dużych remontów  
i inwestycji poprawiających stan-
dardy Domu, np. przebudowa 
wszystkich pomieszczeń miesz-
kalnych i sanitariatów, dostoso-
wując je do obowiązujących stan-
dardów (2005 r.), przebudowa 
kotłowni na gazową (poprzednia 
była na paliwo stałe), termomo-
dernizacja budynku „a” (2008 r.)  
i budynku „B” (2010 r.) wraz z wy-
mianą pokrycia dachów, wykona-
nie systemu przygotowania cie-
płej wody użytkowej w oparciu  
o zastosowanie systemu solarne-
go (2011 r.).

Przy Domu istnieje Stowarzy-
szenie Przyjaciół Domu Pomocy 
Społecznej w Owczarach wspie-
rające finansowo działalność 
Domu.

DOM POMOCy SPOŁECZNEJ  
W OWCZaRaCH
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Wraz z nadejściem dłu-
go oczekiwanych letnich dni 
wzrosło zainteresowanie po-
jazdami na dwóch kółkach.  
O tym, że rower jest ważny, waż-
niejszy niż auto, zadecydował 
nawet Sejm, przygotowując  
i wprowadzając kolejne zmiany  
w Ustawie Prawo o Ruchu Dro-
gowym. Zmiany, które w świe-
cie motoryzacji, rowery i rowe-
rzystów stawiają na piedestał.

I nie ma się co dziwić,  
bo samochód hałasuje, zatru-
wa powietrze i glebę, zmusza 
do stania w gigantycznych kor-
kach, blokuje miasto i chodni-
ki, a jego utrzymanie niemało 
nas kosztuje. 

Rower nie truje, jest najszyb-
szym środkiem komunikacji  
w mieście, nie potrzebuje 
dużych przestrzeni parkingo-
wych, nie blokuje przejść dla 
pieszych, nie gaśnie na świa-
tłach i poprawia naszą  kondy-
cję fizyczną! 

Jazda na rowerze jest ko-
rzystna dla zdrowia, pobudza 
krążenie krwi, dotlenia, sprzyja 
utrzymaniu właściwej sylwetki 
i masy ciała. Rowerem, podob-
nie jak samochodem, można 
wzbudzić podziw sąsiadów,  
a rowerowe gadżety przycią-
gną wzrok niejednego zamy-
ślonego przechodnia. Kask, 
ochraniacze czy rękawiczki 
kolarskie, nie dość ze chronią, 
to mogą zdobić ich właściciela.  
a na dodatek rower (z miłości lub  
z obawy przed kradzieżą) moż-
na przenocować w domowych 
pieleszach! 

Ci, którzy jeżdżą jednośla-
dami postrzegani są w naszym 
społeczeństwie jako majętni  
i nowocześni, wzbudzają  
aplauz  u wszystkich tych,  któ-
rym dobro natury i przyszłość 
środowiska leży na sercu.

Samochód to niewspółmier-
nie groźniejsze od jednośladu 
„narzędzie zbrodni” w rękach 
nieodpowiedzialnego kierow-
cy, to przyczyna niechlubnych 
statystyk braku ludzkiej wy-
obraźni. 

Te i inne argumenty prze-
mawiają niewątpliwie za tym, 
że rower zajmuje dziś uprzywi-
lejowaną pozycję wśród innych 
motoryzacyjnych wynalazków.

Coraz większa liczba rowe-
rowych ścieżek potwierdza, 
że rowerzyści mają zielone 

światło. I na tym można było-
by poprzestać, gdyby nie fakt,  
że o rowerzystach i rowerach 
mówić należy przede wszyst-
kim w kontekście szeroko ro-
zumianego bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. Dlatego 
też każdy rowerzysta w trosce 
o własne i innych bezpieczeń-
stwo musi przed wyruszeniem 
w trasę sprawdzić stan i wypo-
sażenie swojego pojazdu. 

Należy pamiętać, że rower 
powinien posiadać następują-
ce wyposażenie:
1) światło pozycyjne przed-

nie barwy białej lub żółtej 
selektywnej,

2) światło pozycyjne tylne bar-
wy czerwonej, które może 
być migające,

3) światło odblaskowe tylne 
czerwone o kształcie innym 
niż trójkąt,

4) co najmniej jeden skutecz-
nie działający hamulec,

5) dzwonek lub inny sygnał 
ostrzegawczy o nieprzeraźli-
wym dźwięku.
Poruszający się jednośla-

dami, tak jak inni użytkownicy 
dróg, muszą bezwzględnie 
pamiętać, że mimo „uprzywile-
jowania” zobowiązani są  prze-
strzegać przepisów ruchu dro-
gowego. Dodatkowo powinni 
sobie zdawać sprawę z tego, 
że nie chroni ich poduszka po-
wietrzna i w razie wypadku są 
znacznie bardziej narażeni, niż 
osoby podróżujące samocho-
dem, na utratę życia i zdrowia. 
Nie wszędzie można dojechać 
specjalnie przeznaczoną do 
tego trasą, stąd apeluję o za-
chowanie szczególnej ostroż-
ności i rozwagę.

W roku 2010 na małopol-
skich drogach odnotowaliśmy 

338 ofiar wypadków z udzia-
łem rowerzystów, w których 
15 osób poniosło śmierć,  
a 323 zostały ranne. Pociesza-
jące jest to, że w porównaniu 
z rokiem 2009 liczba tych ofiar 
zmniejszyła się o 23%. Wpraw-
dzie liczba ofiar zmniejszyła się  
o 23%,  jednak w dalszym cią-
gu iliść zdarzeń z udziałem 
kierujących jednośladami jest 
zbyt duża.

Przypominam, że w dniu  
21 maja 2011 roku weszła  
w życie Ustawa z dnia 1 kwiet-
nia 2011 roku o zmianie Usta-
wy Prawo o Ruchu Drogowym,  
która wprowadza istotne zmia-
ny w przepisach dotyczących 
rowerzystów. Zgodnie z no-
welizacją, kierujący pojazdem 

skręcający w drogę poprzecz-
ną musi zachować szczególną 
ostrożność i ustąpić pierw-
szeństwa rowerzyście jadące-
mu na wprost po jezdni, pasie 
ruchu dla rowerów, drodze dla 
rowerów lub innej części drogi, 
którą zamierza opuścić. Rowe-
rzyści mogą również korzy-

stać ze środka pasa ruchu na 
skrzyżowaniu, aby bezpiecznie 
zmienić kierunek jazdy oraz 
wyprzedzać z prawej strony 
wolno jadące pojazdy. Nowe-
lizacja legalizuje jazdę na ro-
werze z przyczepką rowerową  
i zezwala rowerzystom na jaz-
dę obok siebie, o ile nie utrud-
nia to ruchu innym pojazdom, 
albo w inny sposób nie zagraża 
bezpieczeństwu w ruchu dro-
gowym. Wprowadzono rów-
nież „śluzę rowerową”, tj. zare-
zerwowany dla rowerzystów 

obszar na wlocie skrzyżowania 
przeznaczony do zatrzymania 
rowerów w celu zmiany kierun-
ku jazdy lub ustąpienia pierw-
szeństwa, oznaczony odpo-
wiednimi znakami drogowymi.

Naczelnik Wydziału Ruchu  
Drogowego Komendy Powiatowej 

Policji w Krakowie
nadkom. Grzegorz Chanek

ROWEREM SZyBCIEJ, TaNIEJ, BEZPIECZNIEJ,  
a Na DODaTEK Z KORZyŚCIĄ DLa ZDROWIa!

Komenda Powiatowa Policji  
w Krakowie

Komendant Powiatowy - mł. insp. mgr Dariusz Pocięgiel 

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

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

na koniec kilka smutnych statystyk z naszego podwórka
W okresie od 1 stycznia do 31 maja 2011 roku na drogach powia-

tu krakowskiego zaistnaiło 129 wypadków, w których zginęło 13 osób,  
a 163 zostało rannych. W analogicznym okresie ruku ubiegłego doszło do 
114 wypadków w wyniku których śmierć poniosło 12 osób a 140 doznało 
obrażeń ciała. Liczby te wskazują wyraźnie, że w dalszym ciągu brawura 
i lekceważenie podstawowych przepisów ruchu drogowego są dla wielu 
ważniejsze od najwyższej wartości jaką jest zdrowie i życie ludzkie.

bezPieCzeŃstwo



Ruszył program  „BEZPIECZNE ARENY 2012”
Debatą „Krakowskie Stadiony – bezpieczne miejsce rodzinnej rozrywki”, dotyczącą 

bezpieczeństwa na stadionach piłkarskich zainaugurowano program edukacyjny skie-
rowany do uczniów gimnazjów i szkół z terenu powiatu krakowskiego „BEZPIECZNE 
aRENy 2012” przygotowanego przez Starostwo Powiatowe w Krakowie i firmę VIa CRa-
COVIa Inny Sposób Podróżowania. W czwartek, 9 czerwca 2011 r., w sali „U Samura-
jów” w Muzeum Narodowym w Krakowie przedstawiciele m.in. powiatu krakowskiego 
i gmin, policji i straży miejskiej, klubów Cracovia i Wisła rozmawiali o problemie bez-
pieczeństwa na stadionach i wokół nich oraz zapoznawali się z założeniami programu. 
Konferencję zakończyły wycieczki studyjne po krakowskich stadionach: Cracovii i Wisły 
Kraków.

 
Charakterystyka projektu

Projekt edukacyjny wpisuje się w podstawę programową nowego przedmiotu „Edu-
kacja dla Bezpieczeństwa”. W ramach zajęć tego ważnego przedmiotu realizowanego 
podczas 30 lekcji dydaktycznych, ważnym elementem jest postępowanie w wypadku 
różnych zagrożeń. Dotyczy to także zachowań w trakcie nieprzewidzianych wypadków, 
które mogą towarzyszyć imprezom masowym. Ważnym elementem szeroko pojętej 
edukacji jest uzupełnienie wiedzy teoretycznej zajęciami praktycznymi. Warsztaty edu-
kacyjne prowadzone poza murami szkolnymi stają się niemal koniecznym elementem 
procesu edukacji na poszczególnych szczeblach. Doskonałym miejscem przeprowadze-
nia zajęć praktycznych z zakresu przedmiotu „Edukacja dla Bezpieczeństwa” są obiek-
ty sportowe, w tym przypadku nowopowstałe stadiony piłkarskie w Krakowie. Temat 
ten jest jak najbardziej aktualny ze względu na zbliżające się w naszym kraju wielkie 
wydarzenie sportowe, którym będą Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w przyszłym 
roku. Tego typu impreza to wielkie wyzwanie logistyczne, ale i wymagające ogromne-
go zaangażowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Ważne jest, aby każdy 
potencjalny uczestnik takiego wydarzenia posiadał podstawową wiedzę z zakresu bez-
piecznego uczestnictwa w imprezach masowych. Mistrzostwa Europy będące świętem 
sportu są doskonałą okazją do wypromowania odpowiednich postaw w omawianym 
przez nas zakresie.

Cele projektu
• Kreowanie postaw bezpiecznego zachowania na nowoczesnych arenach sportowych.
• Nabycie wiedzy dotyczącej zasad organizowania wielkich imprez masowych.
• Przełamywanie stereotypów nagromadzonych w społeczeństwie dotyczących imprez 

masowych i obiektów sportowych.
• Zaangażowanie do udziału w projekcie instytucji bezpośrednio zainteresowanych  

w kwestiach bezpieczeństwa: władz samorządowych, policji, straży pożarnej, towa-
rzystw sportowych i zarządców stadionów.

• Podniesienie wiedzy dyrektorów szkół i nauczycieli z zakresu bezpieczeństwa.
• Zbudowanie platformy współdziałania wielu instytucji, poprzez różnego rodzaju dzia-

łania edukacyjne, takie jak konferencja, warsztaty, studyjne wizyty w obiektach spor-
towych.

• Budowanie pozytywnego wizerunku krakowskich stadionów.

Zakres realizacji projektu
Stopień I – Konferencja Promocyjna dla władz, służb bezpieczeństwa, dyrektorów szkół, 

mediów – 70-80 osób.
Stopień II – Konferencja Szkoleniowa dla nauczycieli – przeszkolenie 50-70 nauczycieli.
Stopień III – Warsztaty Edukacyjne dla młodzieży – 100 grup autokarowych (ok. 50 

osób), czyli około 5000 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu 
powiatu krakowskiego.

Instytucje zaangażowane
• Starostwo Powiatowe w Krakowie
• MKS Cracovia SSA , Wisła Kraków Spółka Akcyjna
• Komenda Powiatowa Policji w Krakowie
• Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
• wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu krakowskiego
• urzędy miasta i gmin
• szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z powiatu krakowskiego

Program „BEZPIECZNE aRENy 2012”, realizowany w ramach powiatowego programu 
zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku pu-
blicznego w latach 2008 – 2013 pn. „Bezpieczny Powiat Krakowski”,  został doceniony 
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i administracji, otrzymując I nagrodę w kon-
kursie pn. „Bezpieczeństwo imprez sportowych” na projekt dotyczący bezpieczeństwa 
imprez sportowych organizowany przez MSWia. Konkurs organizowany był dla gmin  
i powiatów w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecz-
nych zachowań „Razem bezpieczniej”. 


