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Dzień dobry! Szanowni Państwo!

oPinie

Tadeusz Nabagło
Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Krzyworzeka
Starosta Krakowski

Czas przemija niepostrzeżenie. 
Dokładnie pamiętam, jak na po-
czątku grudnia 2010 roku rada Po-
wiatu w Krakowie zainaugurowała 
nową kadencję, a wybrany przez 
nią Zarząd Powiatu rozpoczął prace. 
a było to przecież już ponad dwa 
lata temu. W jego skład radni wy-
brali starostę Józefa Krzyworzekę, 
wicestarostę urszulę Stochel oraz 
członków Zarządu annę Lewicką, 
alicję Wójcik oraz adama Wójcika. 
Nieprzerwanie od I kadencji o finanse powiatu krakowskiego 
troszczy się Skarbnik Powiatu Bogumiła Glica, a od dwóch lat 
Sekretarzem Powiatu, dbającym o sprawne funkcjonowanie 
Starostwa Powiatowego w Krakowie, jest Mirosław Golanko. 
W tym zespole, wspierani przez Prezydium rady oraz radnych 
powiatowych, staramy się zmieniać powiat krakowski – naszą 
małą Ojczyznę – na lepsze. 

Na co dzień, etatowo, pracują starosta, wicestarosta oraz 
członek Zarządu adam Wójcik. Panie anna Lewicka i alicja 
Wójcik wykonują swoje obowiązki społecznie, uczestnicząc 
w odbywających się każdego tygodnia posiedzeniach oraz 
reprezentując powiat krakowski w trakcie spotkań i uroczy-
stości. 

W pięcioosobowym składzie podzieliliśmy między siebie 
pracę podejmując się nadzoru nad poszczególnymi wydzia-
łami i jednostkami organizacyjnymi starostwa. Do moich 
zadań należy dbanie m.in. o finanse, gospodarkę nierucho-
mościami, ochronę środowiska, porządek publiczny i bezpie-
czeństwo obywateli oraz nadzór prawny. Pani Wicestarosta 
przyjęła na siebie obowiązki związane z edukacją, promocją 
powiatu i ochroną zdrowia, pomocą społeczną oraz zatrud-
nieniem i rynkiem pracy. etatowy członek Zarządu adam 
Wójcik zajmuje się infrastrukturą drogową, a także sprawuje 
nadzór nad funkcjonowaniem administracji architektoniczno 
– budowlanej. Społeczne członkinie Zarządu anna Lewicka  
i alicja Wójcik odpowiadają odpowiednio za zadania z zakre-
su komunikacji i transportu oraz geodezji, kartografii i kata-
stru.

Choć mógłbym o pracy Zarządu 
powiedzieć zdecydowanie więcej, 
to najbardziej wymowne będą licz-
by. Na przestrzeni dwóch lat odby-
liśmy 121 posiedzeń, w trakcie któ-
rych podjęliśmy 424 uchwały. Także 
większość z 273 uchwał podjętych 
w tym czasie przez radę Powiatu 
zostało przygotowanych lub zaopi-
niowanych przez Zarząd. 

Ostatnie dwa lata to wiele wyda-
rzeń, o których chciałbym Państwu 
napisać. Jednak w tym krótkim tek-
ście zabrakłoby miejsca, a ja i tak 
mógłbym tylko zasygnalizować to, 
co szerzej przedstawiliśmy na ko-
lejnych stronach Biuletynu. Dlatego 
polecam Państwa uwadze kolejne 
kolumny, ciekawe artykuły i foto-
grafie, ukazujące nasz, zmieniający 
się w latach 2010-2012, powiat kra-
kowski.

Mijają dwa lata odkąd rada Po-
wiatu Krakowskiego IV kadencji roz-
poczęła swoją pracę. To był dobry 
okres dla powiatu, w trakcie którego 
kontynuowano zadania rozpoczę-
te w poprzednich latach, a także 
wytyczano nowe kierunki rozwoju.  
Na szczęście, matka natura oszczę-
dziła nam kataklizmów pogodowych  
i mogliśmy się skupić na naprawia-
niu szkód wyrządzonych przez po-
wódź z 2010 roku m.in. w sieci dro-
gowej. 

Połowa kadencji, to naturalna okazja do podsumowań, 
spojrzenia, co przez te kilkadziesiąt miesięcy udało się zrobić, 
co, godnego zapamiętania, wydarzyło się w życiu powiatu  
i rady. Bardzo ważnymi były dwa spotkania rady Powiatu 
w Krakowie i rady partnerskiego powiatu monachijskiego. 
Wymiana doświadczeń z samorządowcami z najlepiej roz-
winiętego Landu w Niemczech jest bardzo cenna, pozwala 
podpatrywać ciekawe rozwiązania oraz wykorzystywać do-
świadczenie w zarządzaniu powiatem, których tradycja w Ba-
warii liczy sobie sto pięćdziesiąt lat.

W lipcu 2011 roku gościliśmy w Monachium, gdzie pod-
czas kilkudniowego pobytu zapoznawaliśmy się z bawarskim 
pomysłem na prowadzenie polityki socjalnej i pomocy spo-
łecznej oraz systemem zabezpieczeń przeciwpowodziowych 
na przykładzie Isary. 

W maju tego roku radni z powiat monachijskiego przyje-
chali do Krakowa, a myślą przewodnią spotkania były eduka-
cja oraz szeroko rozumiana ekologia. Jednak kulminacyjnym 
punktem wizyty była uroczysta sesja rady Powiatu w Kra-
kowie, która odbyła się w Sali fontany w Pałacu Krzysztofo-
ry w Krakowie. W jej trakcie wręczyliśmy tytuły honorowych 
obywateli powiatu krakowskiego Johannie rumschöttel, 
staroście powiatu monachijskiego i elżbiecie Sobótce, konsul 
generalnej rP w Monachium. W ten sposób uhonorowaliśmy 
osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju partnerstwa powia-
tów krakowskiego i monachijskiego.

To właśnie dzięki współpracy 
powiatów nasza młodzież mogła 
wziąć udział w Czwartej Sportowej 
Olimpiadzie Młodzieży 2012 Powia-
tu Monachijskiego, która w odbyła 
się w lipcu br. w Oberschleißheim. 
Młodzi podkrakowscy sportowcy 
spisali się doskonale i wrócili do Pol-
ski z 45 medalami. Poza młodzieżą 
z partnerstwa korzystają również 
m.in. strażacy, muzycy czy artyści, 
którzy wyjeżdżają każdego roku  
do Bawarii i spotykają się z niemiec-
kimi kolegami. 

W tym krótkim tekście trudno 
wspomnieć o wszystkich wydarze-
niach, z ostatnich dwóch lat, wartych 
przypomnienia. Te najważniejsze 
znajdziecie Państwo w fotokroni-
ce w środku, ale gorąco zachęcam  
do lektury całego biuletynu, w któ-
rym staraliśmy się pokazać Powiat 
Krakowski w pełnej krasie. 
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Powiat krakowski, a w szczególności 
jego mieszkańcy, korzystają w natu-
ralny sposób z wielkiej oferty dużego 
miasta, jakim jest Kraków. dobre kra-
kowskie szkoły na każdym szczeblu 
edukacji, aż po czołowe w kraju uczel-
nie wraz z ponad 200 tys. studentów, 
są szansą dla wszystkich, którzy upa-
trują swoją przyszłość w dobrym wy-
kształceniu. w takiej sytuacji mogłoby 
się wydawać, że szkoły funkcjonujące 
poza miastem są z góry skazane na da-
remną rywalizację o ucznia. a tak nie 
jest. orężem w tej nierównej walce są 
bardzo wysoki poziom nauczania, sze-
roki, odpowiadający zmieniającym się 
potrzebom rynku pracy zakres oferty 
edukacyjnej i indywidualne, środowi-
skowe podejście do każdego ucznia.

Powiat krakowski jest organem pro-
wadzącym dla 11 szkół i placówek oświa-
towych. Ponadto zadania związane  
z opieką psychologiczno-pedagogicz-
ną realizują 3 placówki w ramach poro-
zumienia z gminami. Dotujemy 9 szkół 
niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych oraz 2 placówki publicz-
ne prowadzone przez osoby fizyczne  
i prawne inne niż jednostki samorządu 
terytorialnego.

szansa i zagrożenie w jednym

W Małopolsce są dwadzieścia dwa  
powiaty. Tylko trzy z nich sąsiadują z du-
żym centrum edukacyjnym, choć same 
go nie posiadają. Jednym z nich jest po-
wiat krakowski. To duże utrudnienie dla 
organu prowadzącego w tworzeniu wła-
ściwej struktury szkół, prowadzenia i ich 
organizacji. Powodem są między innymi 
duże odległości między szkołami i duża 
różnorodność kierunków zawodowych 
w każdej ze szkół, co zwiększa koszty 
organizacji zaplecza techniczno-dydak-
tycznego. Dodatkowym problemem 
jest oferta szkół krakowskich „wysysa-
jąca” uczniów z ambicjami kontynu-
owania nauki w renomowanych liceach 
oraz uczniów chcących wyrwać się od 
własnego środowiska. Nie można nie 
wspomnieć o spadku demograficznym, 
utrzymującym się w powiecie już od  
5 lat. Powyższa diagnoza wydaje się być 
jednoznaczna. a jaka wobec tego jest 
kondycja szkół powiatu krakowskiego  
i jak to się dzieje, że do dnia dzisiejsze-
go nie zamknięto ani jednej szkoły i pla-
cówki?

W znaczącym stopniu spowodowane 
jest to właściwą polityką organu prowa-
dzącego i trafnym przewidywaniem pro-
blemów przez kolejne ekipy samorządo-
we, poważnie traktujących powierzone 
im zadania ustawowe.

Skupiając się na ostatnich dwóch la-
tach, możemy pokazać szereg działań 
władz szkolnych i samego powiatu oraz 
ich osiągnięć, które świadczą o przemy-
ślanej polityce edukacyjnej przynoszą-
cej oczekiwane rezultaty.

Prawie 100% zdawalności matur

Duży wpływ na postrzeganie naszych 
szkół mają ich efekty nauczania. Nasze 
największe licea w Skawinie i Krzeszo-
wicach osiągają prawie 100% zdawal-
ności matur. również technika i szkoły 
zawodowe mogą pochwalić się wyso-
kimi wynikami, zwłaszcza w nauczaniu 
przedmiotów zawodowych. W tym roku 
egzamin dla zawodów robotniczych 
zdało 97,64% uczniów. Zdecydowanie 
lepiej niż w latach poprzednich wyglą-
da w naszych szkołach praca z uczniem 
zdolnym. uczniowie coraz odważniej 
uczestniczą w olimpiadach oraz konkur-
sach wojewódzkich i ogólnopolskich, 
zdobywając wysokie lokaty.

Powiat, realizując program wspiera-
nia uzdolnionych uczniów, coraz więcej 
środków przeznacza na różnego rodzaju 
nagrody motywujące do lepszej nauki, 
jak np. przyznawane corocznie nagro-
dy Starosty i Przewodniczącego rady 
Powiatu. Ilość stypendiów z roku na rok 
wzrasta. Jesteśmy dumni, że w naszym 
programie znalazły się również kwoty 
dla uczniów szkół zawodowych. Wspie-
ramy także finansowo programy szkolne 
i pozaszkolne (granty, konkursy, wymia-
na międzynarodowa itp.).

Zarówno szkoły, jak i sam powiat 
prowadziły i prowadzą projekty unijne, 
wzbogacające pracę szkół i placówek 
o dodatkowe zajęcia dla uczniów oraz 
sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Szkoły są systematycznie doposaża-
ne w środki technodydaktyczne. Powiat 
stara się wyjść naprzeciw potrzebom  
w tym obszarze, zapewniając odpowied-
nie kwoty na ten 
cel. Szczególnie 
nowo otwar-
te kierunki,  
w y m a g a j ą c e  
w pierwszych 
latach funkcjo-
nowania szcze-
gólnego wspar-
cia finansowego  
i organizacyj-
nego, są dla 
powiatu bardzo 
ważne. To one 
wyznaczają kie-
runki rozwoju 
szkół.

Przynajmniej jeden nowy kierunek

Tylko w tym roku szkolnym każda 
szkoła techniczna prowadzona przez 
powiat krakowski wprowadziła do swo-
jej oferty przynajmniej jeden nowy 
kierunek zbieżny z potrzebami rynku.  
I tak ZSrCSu w Czernichowie otworzyło 
dla osób dorosłych kierunek „Technika-
opiekuna medycznego”, a szkoła ponad-
gimnazjalna w Giebułtowie – „Technika 
eksploatacji portów i terminali”, ZSTe  
w Skawinie - Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych, itp.

Nie bez znaczenia na popularność na-
szych szkół ma wpływ ich stan technicz-
ny, co przekłada się na bezpieczeństwo 
pracy zarówno uczniów, jak i nauczycieli, 
dobre wyposażenie w sprzęt. estetyczne 
i przyjazne wnętrza oraz właściwa at-
mosfera sprawiają, że uczeń nie jest ano-
nimowy i można go objąć zindywidu-
alizowanymi formami opieki, zarówno 
dydaktycznej, jak i wychowawczej.

Warto podkreślić, że to nie poje-
dyncze działania decydują o rozwoju,  

DOBre SZKOLNICTWO  
NaJLePSZyM KaPITałeM

„Nasze szkoły coraz śmielej konku-
rują o ucznia. Charakteryzuje je dobra 
zdawalność matur i egzaminów zawo-
dowych, z każdym rokiem lepsza baza 
lokalowa oraz nowoczesna, odpowia-
dająca potrzebom rynku pracy, oferta 
edukacyjna. Od tego roku szkolnego 
zaproponowaliśmy młodzieży wiele 
nowych kierunków nauczania, w tym 
pierwszy w Małopolsce kierunek kształ-
cenia „technik eksploatacji portów lot-
niczych i terminali” w Szkole Policealnej 
funkcjonującej w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Giebułtowie. Urucho-
miliśmy go dzięki współpracy z portem 
lotniczym Kraków Airport.” 

URSZULA 
STOCHEL
Wicestarosta
powiatu  
krakowskiego

eduKaCJa
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ale poważne podejście władz powiatu, 
kreślących wizje rozwoju nie tylko na 
najbliższe miesiące, ale lata. Świadczy 
o tym systematycznie realizowany plan 
inwestycyjny. Tylko w ostatnich dwóch 
latach wydaliśmy na inwestycje oświa-
towe kwotę około 800 tysięcy zł, a w po-
przednich inwestycje i remonty pochło-
nęły ponad 18 milionów zł. Powstała sala 
gimnastyczna w Skawinie, trwają prace 
modernizacyjne w technikum w Czer-
nichowie. Prowadzone są również nie-
zbędne inwestycje w skawińskim tech-
nikum, w przygotowaniu jest budowa 
sali gimnastycznej w Giebułtowie.

liczą się nie tylko pieniądze

Szkoły i placówki oświatowe wspie-
rane są przez samorząd powiatu nie 
tylko finansowo, ale również organiza-
cyjnie np. w poszukiwaniu partnerów 
do współpracy, w tym firm i uczelni, np. 
przy organizowaniu nowych kierun-
ków (klasy patronackie). Za przykład 
może posłużyć porozumienie zawarte  
z portem lotniczym Kraków airport, do-
tyczące organizacji kierunku „Technik 
eksploatacji portów i terminali”, czy po-
rozumienie z Krakowskim Parkiem Tech-
nologicznym o współpracy wspierającej 
program edukacyjny „rozwiń skrzydła 
przedsiębiorczości”.

Coraz częściej korzystamy z usług na-
uczycieli zawodu, tzw. praktyków, przez 
co zajęcia stają się ciekawsze i bardziej 
wartościowe, bo oparte na praktycznych 
umiejętnościach wykładowców i ich 
wieloletnim doświadczeniu. również 
atrakcyjne praktyki są zachętą do zdo-
bywania coraz wyższych umiejętności 
przez uczniów i słuchaczy.

Wspieramy doskonalenie nauczycie-
li, organizując konferencje, debaty oraz 
wykorzystując możliwości Podkrakow-
skiego Centrum rozwoju edukacji i Do-
skonalenia Nauczycieli, które na bieżąco 
odpowiada na potrzeby szkół i placó-
wek.

Powiat, poprzez organizacje sieci po-
radni psychologiczno-pedagogicznych 
i ich filii, realizuje ustawowe zadanie 
stwarzania możliwości korzystania z po-
mocy psychologiczno-pedagogicznej 
dzieciom i uczniom z powiatu krakow-
skiego. Placówki te są wysoko ocenia-
ne przez nadzór zewnętrzny. Potrzeby  
w obszarze ich działania są coraz więk-
sze, a zakres ich usług wymaga posze-
rzenia i unowocześnienia, co jest obec-
nie w centrum uwagi władz powiatu 
krakowskiego. 

Szczycimy się również Specjalnym 
Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym  
w Skawinie dla uczniów upośledzonych 
w stopniu umiarkowanym i lekkim. 
Szkoła otacza swoich uczniów opieką 
pracując z ich grupami oraz indywidual-
nie, tak aby każdy uczeń czuł się dobrze. 
Oferta, z jakiej uczeń może skorzystać 
jest bardzo bogata. Szkoła posiada świe-
tlicę, internat, prowadzi zajęcia korygu-
jące i usprawniające zaburzenia rozwoju 
psychoruchowego, socjoterapeutyczne 
z użyciem eeG Biofeedback oraz tera-
pię logopedyczną metodą Thomathisa. 
Wysoko wykwalifikowana kadra peda-
gogiczna, nowoczesne wyposażenie  
w pomoce i środki technodydaktyczne, 
dbałość o wszechstronny rozwój swo-
ich wychowanków, czy systematyczne 
dostosowywanie standardów eduka-
cyjnych do możliwości intelektualnych 
ucznia, to olbrzymie atuty tej placówki. 
Poprawa warunków dla wychowanków 
internatu, modernizacja pomieszczeń, 
organizacja świetlicy, to niewątpliwe 
osiągnięcia ostatnich dwóch lat.

z myślą o przyszłości

Skuteczna polityka edukacyjna  
to nie tylko działania zmierzające do 
zapewnienia prawidłowego, bieżącego 
funkcjonowania szkół i placówek edu-
kacyjnych. To w równym stopniu bardzo 
istotna rola wytyczania kierunków roz-
woju. Dlatego dla powiatu krakowskie-
go bardzo ważnym obecnie zadaniem 
jest wdrożenie nowej podstawy progra-

mowej kształcenia zawodowego. Pomo-
cą będzie zapewne ostateczny wynik 
prac nad Strategią Powiatu na lata 2014 
- 2020. Nie bez powodu obszar, nad któ-
rym pracujemy nazywa się „edukacja, 
gospodarka, rynek pracy”. Opracowane 
przez radnych, specjalistów, przedsta-
wicieli firm cele i zadania będą mieć 
istotne znaczenie i wskażą kierunek po-
lityki oświatowej powiatu krakowskiego,  
a tworzone na tej bazie programy będą 
realizowane w następnych latach.

eduKaCJa
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Co roku na modernizacje dróg 
powiat krakowski przeznacza kil-
kanaście milionów złotych. władze 
samorządowe upatrują wizje roz-
woju powiatu krakowskiego w po-
prawiającej i rozwijającej się sieci 
dróg. bez dogodnego poruszania 
się po podkrakowskich drogach 
trudno wyobrazić sobie zrówno-
ważony rozwój, przyciąganie no-
wych inwestorów, którzy chcie-
liby tutaj prowadzić działalność 
gospodarczą. dlatego od wielu 
lat ulepszanie sieci drogowej jest 
priorytetem dla zarządu i rady 
Powiatu w Krakowie, a inwestycje  
w tym zakresie w powiatowym bu-
dżecie zajmują, obok oświaty i po-
mocy społecznej, miejsce na przy-
słowiowym podium. ostatnie dwa 
lata, pomimo znacznie ograniczo-
nej oferty dostępnych do pozyska-
nia środków zewnętrznych i zdecy-
dowanie mniejszych wpływów z Pit 
i Cit, to utrzymanie tej tendencji.

W 2011 i 2012 roku na inwestycje 
drogowe powiat krakowski przezna-
czył 26,2 mln zł. Prowadzono nie tyl-
ko niezbędne dla bezpieczeństwa 
kierujących prace utrzymaniowe, ale 

także systematyczne modernizacje  
i przebudowy. Największymi przed-
sięwzięciami były finalizacja tzw. 
Szlaków Kruszywowych, czyli ciągu 
dróg powiatowych na terenie gmin 
Krzeszowice, Czernichów i Liszki, któ-
rych budowa kosztowała 10,5 mln zł; 
„schetynówka” w Jerzmanowicach  
za 1,6 mln oraz droga nr 1261K w gmi-
nie Słomniki, zmodernizowana w 80 % 
ze środków pozyskanych na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych.

Nie zapomniano o wielu obiektach 
inżynieryjno-mostowych, których na 
terenie powiatu jest 90. Prace zwią-
zane z przebudową i budową nowych 
mostów, wzmocnieniem konstrukcji  
i potrzebne remonty pochłonęły  
w ciągu dwóch lat 9,32 mln zł. Najwię-
cej kosztowały przebudowa mostu  
nr 87 na Skawince w Skawinie w ciągu 
ulicy Piastowskiej (ok.4,1 mln zł), budo-
wa mostu nr 82 na potoku Brzoskwinka  
w Cholerzynie w ciągu drogi 2192K 
Liszki – Cholerzyn - Morawica(ok.2,8 
mln zł) i kładki dla pieszych nad bocz-
nicą kolejową do Kopalni Wapienia  
w Czatkowicach w ciągu ul. Żbickiej  
w Krzeszowicach(ok. 0,62 mln zł). 

„Od grudnia 2010 roku, kiedy jako 
członek Zarządu Powiatu zacząłem 
odpowiadać m.in. za drogi powiato-
we, wprowadziłem jasne i partner-
skie zasady współpracy z gminami. 
Dzięki zmianom polegającym na za-
stosowaniu corocznych konsultacji  
z partnerami z gmin oraz przedstawi-
cielami mieszkańców, udało się dopro-
wadzić do sytuacji, w której powiat kra-
kowski realizuje inwestycje najbardziej 
oczekiwane przez lokalne społeczności. 
Oczywiście, optymalnie byłoby móc 
wykonywać wszystkie niezbędne re-
monty i modernizacje, ale sytuacja 
finansowa zmusza nas do selekcji,  
a przyjęta formuła konsultacji pozwala 
ustalać zgodny z potrzebami harmo-
nogram prac w perspektywie nie tylko 
najbliższych miesięcy, ale i dłuższej. 
Wprowadzone wieloletnie planowanie 
inwestycji drogowych w ramach Ini-
cjatyw Samorządowych doprowadziło 
do optymalizacji i koncentracji robót  
w poszczególnych gminach.”

ADAM
WÓJCIK
Członek Zarządu 
Powiatu

26 MILIONóW Na DrOGI

 

GMINa IGOłOMIa-WaWrZeŃCZyCe
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Gmina Mogilany 

 

GMINa MOGILaNy

„Pracując w Komisji Infrastruktury  
i Gospodarki Komunalnej od dwóch lat 
nieustannie zabiegam o poprawę dróg. 
Już na początku kadencji przyszło mi się 
zmierzyć z problemem tzw. ”zaległości 
finansowych” gminy Mogilany wobec po-
wiatu za wykonanie w ramach Inicjatyw 
Samorządowych chodników w miejsco-
wościach Gaj i Libertów. Z powodu trudnej 
sytuacji finansowej gmina nie była w stanie 
wywiązać się ze zobowiązania na kwotę  
195 tys. zł. Znając potrzeby gminy w za-
kresie prac odwodnieniowych, podjęłam 
się negocjacji z Zarządem Powiatu oraz 
wójtem Gminy, które doprowadziły do 
przejęcia przez gminę od powiatu zadania 
dotyczącego pielęgnacji rowów wzdłuż 
dróg powiatowych. Wartość zadania  
w 2011 i 2012 roku wyniosła 60 tys. zł rocznie,  
a należność została zaliczona akonto dłu-
gu. Łączna długość dróg powiatowych  
na terenie Gminy Mogilany wynosi 34,7 km.  
W latach 2011-2012 gmina nie zrealizo-
wała wspólnie z powiatem żadnych in-
westycji w ramach IS. Ze środków popo-
wodziowych powiat wykonał nakładkę  
na drodze Libertów-Lusina o długości 550mb  
za 124 tys. zł. oraz nakładkę na drodze  
Libertów-Skawina o długości 820 mb  
za 365 tys. zł.

Z mojej inicjatywy zamontowano rów-
nież trzy barierki ochronne, tj. przy drodze 
we Włosani oraz przy drodze Mogilany-
Świątniki Górne w Mogilanach i Konarach. 
Rada Powiatu poparła również działania 
gminy Mogilany ws. „Zakopianki” przyj-
mując rezolucję, mającą na uwadze troskę  
o bezpieczeństwo mieszkańców gminy. ”

MAŁGORZATA
MADEJA
radna Powiatu

 

GMINa ŚWIąTNIKI GórNe

GMINa SułOSZOWa
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„Sytuacja drogowa w Skawinie od wie-
lu lat jest przedmiotem głośnej dyskusji  
i troski samorządowców. Cały czas mówi 
się o konieczności budowy obwodnicy, 
jednak brakuje na to środków w budżecie 
państwa. Lepiej jest w przypadku dróg 
powiatowych. Ważnymi inwestycjami 
była budowa mostu na rzece Skawince  
w ciągu ulicy Piastowskiej, a także remont 
ul. Żwirowej i Enegretyków, które two-
rzą małą obwodnicę Skawiny. Dzięki tym 
działaniom znacząco poprawił się komfort 
jazdy po i przez Skawinę. Najpilniejszym 
teraz działaniem jest połączenie rozpoczę-
tej obwodnicy z ulicą Tyniecką. Liczymy,  
że GDDKiA znajdzie środki i rozpocznie 
oczekiwane prace.”

KRZYSZTOF
KARCZEWSKI
Wiceprzewodniczący 
rady Powiatu

GMINa SKaWINa
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„Wiadukt nad torami na granicy Batowic 
(gmina Zielonki) i Krakowa jest utrapieniem 
kierowców kilku gmin. Mieszkańcy Zielo-
nek, Michałowic, Kocmyrzowa–Luborzycy 
traktują tę drogę jako alternatywę do E-7 
jadąc do Krakowa, zarówno do centrum, 
jak i do Nowej Huty. Wiadukt wymusza 
ruch wahadłowy, co powoduje sznur ocze-
kujących samochodów od strony Batowic  
i Węgrzc. A budowa nowego, to nie kilkaset 
tysięcy, jak na naprawę drogi, ale poważna 
inwestycja na ponad 6 milionów. Z tego po-
wodu powstał pomysł współfinansowania 
przedsięwzięcia przez zainteresowane gmi-
ny, powiat oraz miasto Kraków.

31 sierpnia br. w Starostwie odbyło 
się pierwsze robocze spotkanie członków 
Zarządu Powiatu z wójtami gmin Zielo-
nek, Michałowic, Kocmyrzowa-Luborzycy  
i przedstawiciela miasta Krakowa, na któ-
rym zainicjowano wspólne działania dla 
inwestycji pn. „Budowa wiaduktu nad tora-
mi łączącego ul. Powstańców w Krakowie 
z drogą powiatową nr 2156K (Węgrzce – 
Raciborowice – Prusy) w miejscowości Ba-
towice wraz z niezbędną przebudową ww. 
dróg”. Członkowie porozumienia ustalili za-
sady współfinansowania oraz następujący 
kalendarz zadań: do 31 marca 2014 r. mają 
się zakończyć prace projektowe, a budowa 
wiaduktu w 2015 r. ”

ANNA
LEWICKA
Członek Zarządu 
Powiatu

GMINa MICHałOWICe

 

GMINa ZIeLONKI

GMINa JerZMaNOWICe-PrZeGINIa

„Już w poprzedniej kadencji staraliśmy 
się wraz z gminą Jerzmanowice – Przeginia 
o pozyskanie zewnętrznych środków na re-
alizację największej inwestycji drogowej na 
terenie gminy Jerzmanowice – Przeginia, 
czyli modernizację drogi powiatowej 2129K  
Rudawa-Szklary-Jerzmanowice.  Udało się 
w 2011 roku, kiedy przyznano nam dofi-
nansowanie z Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych czyli tzw. „Schety-
nówek”. Prace zakończyły się w listopadzie 
2011 roku. Dzięki przeprowadzonej przebu-
dowie poprawił się nie tylko komfort i bez-
pieczeństwo, ale przede wszystkim udroż-
niła się droga będą istotnym połączeniem, 
z którego korzystają nie tylko mieszkańcy 
gminy Jerzmanowice-Przeginia, ale rów-
nież Zabierzowa i Krzeszowic.”

TADEUSZ
NABAGŁO
Przewodniczący  
rady Powiatu
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„W ostatnich miesiącach udało się zrobić 
nakładki na kilku istotnych drogach powia-
towych m.in. Iwanowice – Zagaje, Celiny 
– Smroków, Lesieniec - Poręba Laskowska 
czy w Minodze. Chciałbym, aby co roku re-
alizacja inwestycji na drogach w gminach 
Iwanowice i Skała wyglądała podobnie. Nie 
dość, że udało się wypracować kompromis  
i uczciwe zasady współpracy między władza-
mi gmin, powiatu i Zarządu Dróg Powiatu 
Krakowskiego, to jeszcze same roboty i pro-
ces inwestycyjny przebiegał bardzo spraw-
nie. Na przełomie marca i kwietnia prze-
prowadzono postępowania przetargowe  
i znaleziono wykonawców remontów, a już 
pod koniec sierpnia zakończono wykonanie 
wszystkich zaplanowanych na ten rok ro-
bót. 

Oczywiście wszyscy – radni, wójt i miesz-
kańcy - chcielibyśmy, żeby zrobione zostało 
jeszcze więcej, szczególnie że przez kilka lat 
drogi w gminach Iwanowice i Skała były 
niedoinwestowane, a ich stan słaby, ale li-
czymy, że kolejne lata przyniosą znaczną 
poprawę. W bieżącym roku postawiliśmy 
na robienie nakładek i pewnie w nadcho-
dzącym 2013 roku będziemy chcieli utrzy-
mać ten trend i starać się, by najważniejsze 
ciągi komunikacyjne były nie tylko przejezd-
ne i bezpieczne, ale również coraz bardziej 
komfortowe. Cieszę się, że władze powiatu 
biorą pod uwagę moje postulaty dotyczące 
inwestycji, ponieważ jako radny, nie tylko 
reprezentuję interesy mieszkańców, ale do-
brze wiem, co wymaga załatwiania spraw 
ważnych dla lokalnej społeczności”.

MAREK
PIEKARA
radny Powiatu

GMINa IWaNOWICe

 

GMINa SłOMNIKI
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„Właśnie mija 2 lata odkąd z woli wybor-
ców gmin Słomniki i Kocmyrzów Luborzy-
ca sprawuję funkcję radnej Rady Powiatu 
Krakowskiego. Tak się składa, iż na terenie 
naszych Gmin jest znikoma ilość instytucji 
prowadzonych przez powiat. Posiadamy 
natomiast znaczną część dróg powiato-
wych. Gmina Słomniki - 59,4 km, gmina  
Kocmyrzów-Luborzyca - 55 km, co oznacza, 
że pod względem długości dróg znajdują 
się odpowiednio na 2 i 5 miejscu. W wielu 
miejscach stan tych dróg budzi poważne za-
strzeżenia mieszkańców. Wynika to z faktu, 
że przez wiele lat w przeszłości dokonywano 
jedynie napraw bieżących poprzez łatanie 
dziur, a brak było inwestycji drogowych. 
Jednakże ulega to poprawie. Każdego roku 
na naszych drogach przybywają nowe na-
wierzchnie i chodniki. Zdaję sobie sprawę, 
że ciągle jest to zbyt mało w stosunku do 
zapotrzebowania mieszkańców. Jednakże 
wypracowane przez powiat i gminy meto-
dy realizacji i współfinansowania inwesty-
cji drogowych dają nadzieję na znaczną 
poprawę stanu dróg. Pragnę zaznaczyć,  
że my radni, zgłaszając wszelkie potrzeby 
realizacji inwestycji drogowych w kolejnych 
latach, robimy to wspólnie i w uzgodnieniu 
z gospodarzami naszych gmin. ”

ANNA
CHRZANOWSKA
radna Powiatu

GMINa KOCMyrZóW-LuBOrZyCa
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„Ostatnie lata w zakresie prac prze-
prowadzonych na drogach powiatowych 
były na terenie gminy Krzeszowice bardzo 
owocne. Nie tylko udało się zakończyć 
wielką inwestycję, jaką była budowa tzw. 
„Szlaków Kruszywowych”, ale także wyko-
nać wiele innych niezbędnych remontów  
i modernizacji. Osobiście, bardzo się cieszę, 
że udało się wybudować kładkę pieszo-ro-
werową nad bocznicą kolejową do Kopalni 
Wapienia Czatkowice w ciągu ul. Żbickiej  
w Krzeszowicach, o którą jako radna bardzo 
zabiegałam. Dzięki środkom z budżetów 
powiatu krakowskiego i gminy Krzeszowi-
ce oraz dotacji z rezerw budżetu państwa 
z Ministerstwa Transportu i Gospodarki 
Morskiej, wykonana za 619 tys. zł. kładka 
zapewni komfort i bezpieczeństwo miesz-
kańcom Krzeszowic, zarówno pieszym,  
jak i zmotoryzowanym.”

JANINA
LASOŃ
radna Powiatu

GMINa KrZeSZOWICe
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GMINa ZaBIerZóW

GMINa SKała

GMINa CZerNICHóW
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GMINa WIeLKa WIeŚ

 

GMINa LISZKI
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Promocja i pokazywanie powiatu, 
jako miejsca atrakcyjnego nie tylko tu-
rystycznie, ale także takiego, w którym 
warto mieszkać, zmienia się wraz z ota-
czającym światem. Już nie wystarczy 
prosta reklama, a i oczekiwania są zde-
cydowanie większe i szersze. wycho-
dząc im naprzeciw powiat krakowski 
poprzez swoje działania promocyjne 
realizuje również funkcję integracyjną 
wobec 17 gmin do niego należących. 
służy ona budowaniu lokalnej tożsa-
mości i podkreśla przynależność do 
ziemi krakowskiej. Kolejnym celem 
działań promocyjnych jest informacja 
o powiecie krakowskim, jego poten-
cjale turystycznym i gospodarczym, 
skierowana do turystów oraz przy-
szłych inwestorów. niektóre z naszych 
działań weszły już na stałe do kalenda-
rza imprez i są rozpoznawalne nie tylko  
w środowisku lokalnym. 

Koncert „Perły Powiatu”

Dni Powiatu Krakowskiego od począt-
ku były najważniejszym wydarzeniem 
promującym nasz powiat oraz wchodzą-
cych w jego skład 17 gmin. Początkowo 
była to impreza plenerowa, skierowana 
głównie do mieszkańców Krakowa i tury-
stów. Od trzech lat Starostwo Powiatowe 
w Krakowie zmieniło formułę wydarze-
nia i odtąd w auli auditorum Maximum 
uJ w Krakowie organizowany jest uro-
czysty koncert dla wszystkich tych, któ-
rzy pracują na rzecz rozwoju i promocji 

powiatu. Głównym celem imprezy jest 
promowanie młodych, utalentowa-
nych artystów z powiatu krakowskiego.  
Tegoroczny, trzeci już koncert, odbył się 
w niedzielę 29 stycznia 2012 roku i nosił 
tytuł „Nie zapomnisz mnie”. Przed ponad 
tysięczną publicznością wokaliści, przy 
akompaniamencie roberta Budzynia 
z zespołem, zaśpiewali wielkie polskie 
szlagiery z lat 20 i 30-tych. „ach, te baby”, 
„Zimny drań”, „Ta ostatnia niedziela”,  
„Miłość ci wszystko wybaczy” czy „Sex 
appeal” to tylko kilka najbardziej zna-
nych tytułów wykonywanych piosenek. 

Przy okazji koncertu przygotowy-
wane są unikalne publikacje. W tym 
roku była to książka z rysunkami Wojtka 
Kowalczyka i tekstem Bożeny Piłat pt: 
„Ślady Przeszłości. Powiat Krakowski”, 
ukazująca najpiękniejsze miejsca pod-
krakowskiej ziemi. 

Kolejna odsłona koncertu odbędzie 
się w sobotę 26 stycznia 2013 roku, tra-
dycyjnie już w auli auditorium Maxi-
mum uJ. Tym razem na scenie królować 
będzie piosenka kabaretowa. 

wystawy plastyczne

Powiat krakowski wspiera i promuje 
artystów mieszkających i tworzących na 
terenie naszego powiatu. Przy współ-
pracy z Galerią Pałacu Vauxhall w Krze-
szowicach oraz wsparciu wykładowców 
z krakowskiej akademii Sztuk Pięknych 
powstało kilka bardzo interesujących 
i wartościowych projektów. Jednym  
z największych była wystawa Wędrów-
ki przez Sztukę, prezentowana podczas  

III Dni Małopolski w Brukseli. Wtedy też 
narodził się pomysł, aby do kalendarza 
wydarzeń kulturalnych naszego regionu 
weszły na stałe cykliczne wystawy arty-
stów z naszego powiatu. W latach 2011-
2012 zorganizowane zostały 2 wystawy 
– konkursy, do udziału w których zostali 
zaproszeni wyłącznie profesjonalni ar-
tyści-absolwenci uczelni artystycznych 
oraz członkowie ZPaP. Pierwsza z nich,  
zatytułowana „Okolica moich przyjaciół”,  
wystawiana była w dwóch miejscach  
w Galerii Pałacu Vauxhall w Krzeszo-
wicach oraz w galerii Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” w Krakowie. Celem 
wystawy była prezentacja współcze-
snych możliwości kreacji artystycznej  
w różnych technikach plastycznych, 
przegląd bogactwa i potencjału twór-
czego oraz sprawności warsztatowej 
artystów ziemi krakowskiej. Na wysta-
wie swoje prace w różnych dziedzinach 
sztuki: malarstwie, rysunku, rzeźbie,  
ceramice, grafice, gobelinie, collage’u, 
fotografii – prezentuje 22 artystów. 

POWIaT KraKOWSKI JaKI ZNaMy
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W 2011 i 2012 roku powiat krakow-
ski realizował i realizuje programy zdro-
wotne skierowane do mieszkańców 17 
gmin powiatu krakowskiego. W ramach 
działań z zakresu ochrony i promocji 
zdrowia powiat krakowski podjął dzia-
łania zorientowane na wzmocnienie 
potencjału zdrowotnego mieszkańców 
i upowszechnienie zachowań zdrowot-
nych sprzyjających zachowaniu zdro-
wia, podniesieniu niskiej świadomości 
mieszkańców poprzez działania eduka-
cyjne, mówiące o roli i znaczeniu badań 
przesiewowych. Oferta skierowana do 
mieszkańców dotyczy profilaktyki cho-
rób tarczycy, raka prostaty, raka piersi 
oraz wad postawy młodzieży szkolnej.

Najciekawszy program realizowany 
przez powiat krakowski to program re-
alizowany wspólnie z gminami położo-
nymi na terenie powiatu i skierowany 
do młodzieży gimnazjalnej. Program 
pod nazwą „Badanie wad postawy 
uczniów klas I gimnazjów z powiatu 
krakowskiego oraz korekta wykrytej 
wady”, posiadający certyfikat agencji 
Oceny Technologii Medycznych składa 
się z dwóch etapów.

Pierwszy etap finansowany i realizo-
wany przez gminy polega na badaniu 
przesiewowym uczniów pod kątem 
wykrycia wad postawy. Wtedy też pro-
wadzona jest szeroka akcja informacyj-
na wśród rodziców, nauczycieli i mło-
dzieży na temat przyczyn powstawania 
wad postawy, potrzeby prowadzenia 
higienicznego trybu życia.  

Młodzież z wykrytymi wadami dają-
cymi się jeszcze korygować metodami 
nie medycznymi jest kierowana do dru-
giego etapu programu. Tutaj zaczyna 
się działanie powiatu krakowskiego.  
W programie, którego realizację prze-
widziano na lata 2011-2012 uczest-
niczy dziesięć gmin z terenu powiatu 
krakowskiego. Są to gminy Jerzmano-
wice-Przeginia, Wielka Wieś, Zabierzów, 
Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Waw-
rzeńczyce, Michałowice, Zielonki, Czer-
nichów, Świątniki Górne i Sułoszowa. 
Młodzież tych gmin uczestniczy w za-
jęciach korekcyjnych na basenach oraz  
w zajęciach na salach gimnastycznych.

Inne programy to:

1. Profilaktyki chorób tarczycy 

Zasadniczym celem programu „Pro-
filaktyka chorób tarczycy” jest poprawa 
stanu zdrowia i świadomości zdrowot-
nej mieszkańców powiatu krakowskie-
go, poprzez zwiększenie uczestnictwa 
w programach profilaktycznych, w tym 
w badaniach przesiewowych. Program 
ma upowszechnić wiedzę na temat 
choroby. Bardzo istotna jest edukacja 
kobiet poprzez uświadamianie im, jak 
ważne jest korzystanie z takich pro-
gramów, ale także uczulenie na fakt, że 
niezależnie od programu, w przypadku 
pojawienia się jakichkolwiek nieprawi-
dłowości czy dolegliwości w obrębie 
gruczołu tarczowego, należy skorzy-
stać z porady lekarza endokrynologa. 
Oczywiście, sama wiedza nie wystar-
czy, dlatego organizowane będą bada-
nia przesiewowe w kierunku wykrycia 
zmian gruczołu tarczowego. Badaniami 
będą objęte kobiety z gmin północnych  
i zachodnich powiatu krakowskiego  
w wieku od 25 lat.

2. Program wczesnego wykrywania 
raka sutka - badania  

mammograficzne 

Program adresowany jest do pań  
w wieku od 40-49 lat, które ze względu 
na wiek nie mogą skorzystać z bezpłat-
nego programu Narodowego fundu-
szu Zdrowia oraz kobiet powyżej 69 
lat. Program realizowany jest na terenie 
wszystkich siedemnastu gmin powiatu 
krakowskiego w terminach wcześniej 
uzgodnionych z władzami lokalnymi. 

3. Profilaktyki raka prostaty

Do mężczyzn adresowany jest pro-
gram „Profilaktyka raka Prostaty”. Męż-
czyźni z gmin północnych powiatu 

zdrowie

ZDrOWIe W POWIeCIe„rozmowa z kamieniem” to tytuł dru-
giej wystawy, dla której inspiracją był 
utwór Wisławy Szymborskiej o tymże 
tytule, wchodzący w skład tomiku „Sól”. 
Kolejne spotkanie artystów powiatu kra-
kowskiego było okazją do zmierzenia się  
z odwiecznym pytaniem o sens sztuki.  
Co jest ważniejsze materia, forma czy treść?  
23 artystów podjęło próbę odpowiedzi 
na to pytanie, każdy  przy pomocy swo-
jej ulubionej techniki. Dzięki temu na 
wystawie znalazły się prace wykonane  
w różnych technikach: malarstwie, rysun-
ku, rzeźbie, ceramice, grafice, collage’u  
i fotografii. W styczniu 2013 roku wystawa 
ta będzie prezentowana w galerii „Dom 
Polonii” Stowarzyszenia „Wspólnota Pol-
ska” Oddział w Krakowie. 

współpraca zagraniczna - międzynaro-
dowa sportowa olimpiada młodzieży

Promocja powiatu krakowskiego się-
ga daleko poza granice naszego kraju. 
Współpraca z powiatem monachijskim 
została zauważona i doceniona przez wła-
dze naszego kraju i w 2011 roku  nasze 
partnerstwo zostało wyróżnione nagrodą 
ambasadora rP w Niemczech.  W ramach 
wspólnych projektów odbyło się wiele 
wizyt studyjnych i  konferencji. Jednym  
z ważniejszych projektów jest organizo-
wana co dwa lata, na przemian w powie-
cie krakowskim i monachijskim, Sportowa 
Olimpiada Młodzieży. Wszystko zaczęło 
się w 2008 roku, kiedy nasi sportow-
cy z trzech gmin: Skawiny, Zabierzowa  
i Krzeszowic przez dwa kolejne week-
endy rywalizowali ze swoimi niemiecki-
mi kolegami odnosząc sporo sukcesów. 
Dwa lata później w 2010 roku sportowy 
spotkali się ponownie, tym razem w Krze-
szowicach. 320 młodych ludzi z Polski, 
Niemiec, Węgier oraz z ukrainy rywalizo-
wało ze sobą w dziewięciu dyscyplinach 
rozgrywanych na terenie czterech gmin 
powiatu krakowskiego. W lipcu tego roku 
odbyła się kolejna, trzecia już olimpiada 
z udziałem naszych zawodników. 40 naj-
lepszych sportowców z terenu naszego 
powiatu udało się do Oberschleißheim  
w powiecie monachijskim, aby zmierzyć się  
w siedmiu dyscyplinach sportowych: 
koszykówce, siatkówce plażowej, szer-
mierce, lekkiej atletyce, strzelectwie spor-
towym, pływaniu i tenisie stołowym, zdo-
bywając 45 medali. 
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krakowskiego w wieku powyżej 40 roku 
życia biorą udział w prowadzonych ba-
daniach przesiewowych. W sytuacjach, 
o których decyduje lekarz, pacjent jest 
kierowany do dalszej pogłębionej dia-
gnostyki. 

Istotną cechą wszystkich progra-
mów jest ich dostępność. Można z nich 
skorzystać w miejscu zamieszkania.  
To program podąża za pacjentem, a nie 
pacjent szuka możliwości skorzystania  
z programu.

Programy realizowane we współpracy 
z organizacjami pozarządowymi

Współpraca powiatu krakowskiego  
z organizacjami pozarządowymi realizo-
wana jest w oparciu o zapisy uchwala-
nego każdego roku rocznego programu 
współpracy na podstawie ustawy o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie. roczny program zawiera ważne 
sformułowania i deklaracje wyrażające 
wolę kształtowania współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz podmio-
tami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na zasadzie partnerstwa 
oraz intencję realizacji zadań powiatu  
w zakresach, gdzie jest to możliwe,  
w ścisłym współdziałaniu z nimi.

W programie za celowe uznano co-
roczne wskazywanie wybranych obsza-
rów i priorytetowych grup zadań po to, 
aby na ich realizację kierować środki fi-
nansowe. Głównymi kryteriami selekcji 
tych grup są - z jednej strony potrzeby 
powiatu, zaś z drugiej strony - potencjał 
organizacji pozarządowych. 

Obszary współpracy przyjęte w rocz-
nym programie współpracy jako priory-
tetowe to:

• podejmowanie działań promujących 
zdrowy styl życia,

• upowszechnianie wiedzy na temat ra-
townictwa medycznego, honorowego 
krwiodawstwa, właściwych postaw  
i zachowań prozdrowotnych,

• realizacja programów zdrowotnych,

• wspieranie działań integrujących 
osoby niepełnosprawne ze społe-
czeństwem.

Przede wszystkim profilaktyka

W 2011 roku w ramach współpracy 
z organizacjami pozarządowymi przy-

znawano dotacje w wysokości 61 tys. 
zł, natomiast w 2012 roku kwota dota-
cji wyniosła 62 tys. zł. Jednym z najcie-
kawszych projektów realizowanych we 
współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi jest projekt realizowany przez Pol-
ski Czerwony Krzyż pt. „Profilaktyka – na 
Tak”. Projekt skierowany jest do uczennic 
szkół  ponadgimnazjalnych powiatu kra-
kowskiego oraz dorosłych mieszkanek 
powiatu krakowskiego i dotyczy palą-
cego problemu epidemiologicznego, 
jakim jest rak piersi i rak szyjki macicy. 
Projekt składa się ze spotkań profilak-
tycznych, odbywających się w terenie  
z dorosłymi mieszkankami, jako wstęp-
na edukacja przed planowanymi w tym 
rejonie badaniami mammograficznymi 
oraz prelekcje w szkołach, organizowa-
nych z uczennicami klas I i II szkół po-
nadgimnazjalnych powiatu krakowskie-
go, a także dwóch modułów. Pierwszy  
z nich dotyczy uczennic klas pierwszych  
i pierwszej wizyty u ginekologa oraz pro-
filaktyki raka szyjki macicy. W grupach 
omawiany jest problem potrzeby wizyty 
u ginekologa, sprawa wyboru lekarza gi-
nekologa, przygotowanie do pierwszej 
wizyty, przebieg wizyty u ginekologa, 
choroby przenoszone drogą płciową, 
profilaktyka i diagnostyka zmian nowo-
tworowych – cytologia, wirus HPV, rak 
szyjki macicy. Drugi moduł przeznaczo-
ny dla uczennic klas II dotyczy profilak-
tyki i wczesnego wykrywania raka piersi, 
w tym samobadanie piersi. Omawiana 
jest epidemiologia raka piersi, czynniki 
zwiększające ryzyko rozwoju raka piersi. 
Następnie następuje nauka w zakresie 
samobadania piersi, a ćwiczenia samo-
badania wykonywane są na fantomie.

Krew najlepszym lekarstwem

Inny projekt zasługujący również na 
uwagę to projekt realizowany również 
przez Polski Czerwony Krzyż pt. „Na po-
moc nigdy nie jest za późno”, który skła-
dał się z następujących zadań:

• Powiatowe Mistrzostwa I Pomocy PCK 
dla szkół gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych,

• Wakacyjna kropla krwi – promocja idei 
honorowego krwiodawstwa połączo-
na z akcjami krwiodawstwa,

• Spotkanie Krwiodawców z okazji Świa-
towego Dnia Krwiodawców,

• Program Edukacyjny „Ratowniczek Po-
maga Ci Pomagać” skierowany jest do 
dzieci klas I-IV szkół podstawowych,

• Kursy Pierwszej Pomocy, w których 
biorą udział szkoły ponadgimnazjal-
ne.

trochę statystyki 

Starostwo Powiatowe w Krakowie 
prowadzi bazę zarejestrowanych organi-
zacji pozarządowych w podziale na gmi-
ny powiatu krakowskiego. Wśród 343 
stowarzyszeń działających w oparciu  
o ustawę o stowarzyszeniach, działają  
74 jednostki Ochotniczej Straży Pożar-
nej. Największa liczba stowarzyszeń 
przypada na gminy Krzeszowice (31), 
Skawinę (45) i Zabierzów (42). 

Na terenie powiatu działają także 173 
stowarzyszenia kultury fizycznej funk-
cjonujące w oparciu o ustawę o kulturze 
fizycznej. Najwięcej uczniowskich klu-
bów sportowych, stowarzyszeń kultury 
fizycznej nieprowadzących działalności 
gospodarczej, stowarzyszeń kultury fi-
zycznej wpisanych do Krajowego reje-
stru Sądowego i związków stowarzyszeń 
kultury fizycznej jest w Skawinie i Zabie-
rzowie, odpowiednio 28 i 23. 

W sumie zarejestrowanych jest 516 
organizacji pozarządowych, działają-
cych w oparciu o ustawę o stowarzysze-
niach. Najwięcej, bo 86 jako przedmiot 
działalności podaje rozwój gospodarczy, 
kulturalny wsi, gminy czy edukacja, któ-
rą zajmują się 33 stowarzyszenia.

zdrowie

Środki finansowe przeznaczone na promocję i ochronę zdrowia
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w dobie wszechobecnych kompu-
terów i globalizacji, warto na chwilę 
zastanowić się nad tym, gdzie jeste-
śmy, skąd pochodzimy, z jakich korzeni 
kulturowych wyrośliśmy. zwłaszcza, 
że wszyscy jesteśmy mieszkańcami 
powiatu krakowskiego - naszej „małej 
ojczyzny”. dlatego warto przypomnieć 
najważniejsze lub najciekawsze jej 
obyczaje i obrzędy.

doroczne

rok obrzędowy u ludu krakowskiego 
zaczynał się od Świąt Bożego Narodze-
nia. Wieczerzę wigilijną, po pierwszej 
gwiazdce, rozpoczynała gospodyni, 
łamiąc się opłatkiem ze wszystkimi do-
mownikami. Do stołu zasiadała parzysta 
liczba osób. Siano spod wigilijnego ob-
rusa dawano po wieczerzy bydłu, a go-
spodarz brał siekierę oraz powrósło ze 
słomy z wigilijnego stołu, szedł do sadu, 
uderzał lekko w pień drzewa pytając: 
„Będzies rodziło abo nie będzies rodzi-
ło”. Na to drzewo, głosem gospodarza 
lub domownika odpowiadało, że będzie 
dawało owoce, a gospodarz obwiązywał 
je wtedy słomą.

25 grudnia, dzień Bożego Narodzenia 
zwano „Godami”. W dzień ten przedsta-
wiano w kościołach „Jasełka”, zwane tak-
że szopką i rozpoczynała się „kolęda”.

Od 26 grudnia – dnia św. Szczepana, 
w którym święcono w kościele owies – 
chłopcy chodzili po domach z szopką 
„po kolędzie”. 

27 grudnia, w dzień św. Jana ewange-
listy święcono w kościele wino - które, 
jak wierzono - miało być pomocne w le-
czeniu gardła.

28 grudnia, w Dzień Młodzianków, 
dzieci dostawały upominki od rodziców 
czy chrzestnych na pamiątkę krwi dzie-
cięcej rozlanej za Heroda.

1 stycznia, w Nowy rok, życzono so-

bie pomyślności i zdrowia, a jeżeli ktoś 
rano zobaczył żebraka, wróżyło to zdro-
wie przez cały rok, jeżeli gęś – chorobę.

5 stycznia i 6 stycznia – w świę-
to Trzech Króli, zwano „szczodrymi”,  
co wiązało się z rozdawaniem „kolędy”. 
Najczęściej ofiarowywano sobie „szczo-
drak” albo „rogal” – pszenny chleb, spe-
cjalnie pieczony na tę okazję.

2 lutego, w dzień Matki Boskiej Grom-
nicznej święcono w kościele świece zwa-
ne „gromnicami”, które miały chronić 
dom od gromów (piorunów).

W „Tłusty Czwartek” i „Ostatki” od-
bywały się zabawy w karczmie, a także  
w domach u bogatych gospodarzy. 

W Środę Popielcową był zwyczaj,  
że mężatki szły do karczmy, gdzie tań-
czyły podskakując w górę, co miało wró-
żyć dobry urodzaj konopii – „tańcować 
na konopie”.

W niedzielę poprzedzającą Wielki 
Tydzień młodzież topiła w rzece bałwa-
na ze szmat i słomy, co symbolizowało 
„pogrzeb zimy”. W Niedzielę Palmową 
święcono w kościele gałązki bazi wierz-
bowych, które zakładano za obrazy 
święte, aby chroniły zboże w polu przed 
gradem.

W Niedzielę Palmową od wczesnego 
ranka chodzili po wsi tzw. Pucheroki. 
Barwnie ubrani, przed drzwiami domów 
lub w mieszkaniach, jednostajnym ryt-
micznym głosem recytują dowcipne ora-
cje. Winszują wszystkim domownikom  
z okazji Zmartwychwstania Pańskiego. 
Za to dostają do kobiałek podarunki.

W Wielką Sobotę istniał zwyczaj „po-
grzebania żuru”, uprzykrzonej potrawy, 
ciągle jedzonej w poście. W tym dniu 
święcono pokarmy. W Niedzielę Wiel-
kanocną śniadanie rozpoczynało się od 
wypicia kieliszka wódki, potem dopie-

ro jedzono. Kości po święconym zako-
pywano w polu, żeby krety i myszy nie 
zniszczyły zbiorów.

W Poniedziałek Wielkanocny po-
wszechny był zwyczaj oblewania się 
wodą, który miał zapewnić pomyślność 
i zdrowie.

W wigilię Zielonych Świątek chłop-
cy zapalali tzw. sobótki – snopy słomy  
i biegali z nimi po polach, po czym rzu-
cali je na ziemię tworząc ognisko, przy 
którym tańczyli i śpiewali. Zwyczaj ten 
miał chronić bydło przed chorobami  
i zarazą, a dziewczęta rzucały do rzeki 
wianki plecione z kwiatów.

15 sierpnia, na Matki Boskiej Ziel-
nej, każda gospodyni niosła do kościo-
ła do poświęcenia zioła, które chroniły 
od chorób, a dawane bydłu miały moc 
uzdrawiającą.

W wigilię Zaduszek chłopi prosili księ-
dza o tzw. „wypominki”, tj. o wspomnie-
nie nazwisk zmarłych krewnych i polece-
nie ich modlitwom wiernych. Wierzono, 
że w Zaduszki niezbawione dusze cho-
dzą po wsi i odwiedzają swoje rodziny.

W wigilię św. andrzeja dziewczę-
ta wróżyły sobie o zamążpójściu lejąc 
wosk, a także rzucając psu kości. Której 
kość pies najpierw chwycił, ta pierwsza 
miała wyjść za mąż.

Mikołajki nie były obchodzone na 
wsiach w XIX i na początku XX wieku. 
Zwyczaj ten był znany jedynie w Krze-
szowicach, gdzie dawano dzieciom po-
darunki. 6 grudnia kończył się rok obrzę-
dowy na Jurze.

rodzinne

Wesele stanowiło najważniejsze wy-
darzenie w życiu społeczności wiejskiej. 
Było huczne, obfite, a jego rangę mie-
rzyło się ilością furmanek z gośćmi we-
selnymi. Wesela odbywały się zazwyczaj  
w niedzielę po żniwach, przed adwen-
tem lub po Nowym roku. W niedzielę,  

ZWyCZaJe I OBrZĘDy PODKraKOWSKIeJ WSI

„Zwyczaje i obrzędy, które opisa-
łem pokazują różnorodność form  
i tradycji jaka towarzyszyła ludziom  
w ich codziennym życiu. Ktoś powie,  
że ludzie ci żyli w innych czasach i to jest 
prawda, ale kultywowali i przekazywali 
zwyczaje oraz obrzędy z pokolenia na 
pokolenie, nie wstydzili się swojego po-
chodzenia i kultury. Co my przekażemy 
przyszłym pokoleniom?”

WOJCIECH
KARWAT

radny Powiatu

oPinie
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27 listopada 2012 roku, trzy komi-
sje rady Powiatu w Krakowie (infra-
struktury i Gospodarki Komunalnej, 
rolnictwa i Środowiska, budżetowa) 
dokonały wizji lokalnej budowy zbior-
nika wodnego Świnna Poręba. w roku 
2010 zalano wodą wykonaną już cza-
szę zbiornika, co wydatnie zmniejszyło 
wysokość fali powodziowej rzeki wi-
sły i być może uratowało Kraków oraz 
teren powiatu przed dużo większymi 
stratami. Poniżej ogólne informacje  
na temat tej inwestycji.

blisko sto lat historii

Konieczność budowy zbiornika reten-
cyjnego na rzece Skawie rozważana była 
już w latach dwudziestych XX wieku. 
Opracowania i analizy dokonane wów-
czas przez prof. Gabriela Narutowicza, 
dotyczące wyboru przekrojów piętrze-
nia dla głównych karpackich dopływów 
Wisły, w tym Soły, Skawy, raby i Dunajca, 
zostały wykorzystane i do końca ubie-
głego wieku powstały zbiorniki wodne 

Porąbka, Dobczyce i Czorsztyn-Niedzi-
ca.

Prace przy budowie zbiornika Świnna 
Poręba rozpoczęto w 1986 roku. Pierw-
szy termin realizacji inwestycji przewi-
dywał lata 1986-1996. Inwestycja została 
wprowadzona do realizacji jako inwesty-
cja centralna. Trudności w finansowaniu 
robót spowodowały, że kolejne terminy 
zakończenia inwestycji nie zostały do-
trzymywane. Termin zakończenia budo-
wy przewiduje się na 2014 rok. 

bezpieczeństwo przeciwpowodziowe

Głównym zadaniem zbiornika ma być 
funkcja przeciwpowodziowa. Dodatko-
wymi funkcjami zbiornika pozostają: 
- ochronne oddziaływanie na skutki su-

szy i ochrona biosfery wód Skawy przez 
wyrównanie przepływu poniżej zbiorni-
ka, 
- wykorzystanie energetyczne, produk-

cja narybku na potrzeby cieków i zbior-
ników regionu wodnego, 

- oddziaływanie na rozwój regionalny, 

- wykorzystanie rekreacyjne.

Zbiornik wodny Świnna Poręba zlo-
kalizowany jest na rzece Skawie w km 
26+600 biegu rzeki w województwie 
małopolskim w powiatach wadowickim 
i suskim, na terenach gmin: Mucharz, 
Stryszów, Zembrzyce. Zbiornik będzie 
posiadał bardzo urozmaiconą linię brze-
gową i będzie się rozciągał od m. Świnna 
Poręba do m. Zembrzyce na długości ok. 
11 km. Pojemność całkowita zbiornika 
wyniesie 161 mln m3, pojemność po-
wodziowa od 24 mln m3 do 60 mln m3,  
a długość zapory 604 m.

Inwestycja pn. ”Budowa zbiornika 
wodnego Świnna Poręba” składa się  
z czterech podstawowych zadań:
- budowy zbiornika i obiektów towa-
rzyszących, w tym elektrowni wodnej  
o mocy łącznej 4,4MW i produkcji w roku 
średnim 18,3 GWh,
- przełożenia drogi krajowej Wadowi-
ce –Sucha Beskidzka wraz z 7 mostami 
(ok.11 km), budowy i remontu ponad  
35 km dróg lokalnych na obrzeżach 
zbiornika,
- przebudowy i modernizacji kolei,

- ochrony zlewni zbiornika.

ZBIOrNIK ŚWINNa POrĘBa

„Funkcją główną zbiornika ma być 
aktualnie funkcja przeciwpowodzio-
wa ze znaczącym wpływem na ochro-
nę doliny Skawy, doliny Wisły poniżej  
ujścia Skawy i ochronę Krakowa. Przez 
retencję wód Skawy możliwe jest ob-
niżenie kulminacji fali powodziowej  
w przekroju Krakowa do 40 cm.”

WOJCIECH
BOSAK
Przewodniczący 
Komisji Infrastruktury 
i Gospodarki  
Komunalnej

w dniu ślubu, pan młody z orszakiem 
drużbów, muzykantów i gości przycho-
dził do domu panny młodej. Weselnicy, 
jadąc do kościoła na furmankach, mieli 
ze sobą flaszki z wódką, którą przepija-
li do siebie, a starszy drużba częstował 
przechodzących. Po ślubie w kościele 
wszyscy jechali do karczmy. Goście za-
siadali przy stołach, panna młoda sie-
działa między druhnami, a pan młody 
między mężczyznami. Państwo młodzi 
w pierwszy dzień wesela nie jedli mięsa, 
bo nie chowałoby im się bydło i trzoda. 

W kilka dni po ślubie starościna ob-
cinała młodej warkocz w czasie „popra-
win”, inaczej zwanych „przenosinami”. 

Od tej chwili zaczynała się „proza życia” 
codziennego.

Obrzęd wesela krakowskiego, prze-
biegający według ustalonych reguł, stał 
się symbolem obrzędu narodowego, tak 
jak i strój krakowski czy taniec – krako-
wiak.

muzyka

Krakowiacy łączyli z muzyką zarówno 
życie codzienne, jak i obrzędy w święta. 
Pieśń ludowa przechodziła z ust do ust, 
z pokolenia na pokolenie, nie opierając 
się o tekst pisany czy drukowany. To, że 
ulegała zmianom, było naturalnym na-
stępstwem. Większość pieśni znana była 

w całej Polsce. Krążyły od wsi do wsi, za-
trzymując się na granicach językowych 
polszczyzny.

Krakowiak, najpopularniejszy dawniej 
taniec na Jurze, stał się narodowym tań-
cem polskim. Oryginalność formy stawia 
go w rzędzie najznakomitszych tańców. 
utożsamiany jest, tak jak i strój krakow-
ski, z kulturą narodową. Oprócz krako-
wiaków na terenie obecnego powiatu 
krakowskiego tańczono także mazurki 
i oberki. Do tańca grała kapela, złożona 
pierwotnie ze skrzypiec i basów, z cza-
sem rozbudowana przez dodanie trąbki 
lub klarnetu. 

oPinie
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właśnie minęły dwa lata kadencji 
samorządu. to dobry moment na parę 
zdań podsumowania podejmowa-
nych działań. realizując zadania rad-
nego powiatu krakowskiego pracuję 
w dwóch komisjach stałych: budżetu 
i rozwoju oraz edukacji Publicznej,  
a także, w miarę potrzeb, w komisjach 
doraźnych. 

W niełatwej rzeczywistości kryzysu, 
który dotyka mocno także samorzą-
dy, dbałość o właściwe wydatkowanie 
środków i stabilność finansową oraz 
analiza wydatków i opiniowanie projek-
tów uchwał rady, to główne działania 
Komisji Budżetu. Nie ukrywam, że spo-
ro miejsca w dotychczasowych pracach 
zajęły kwestie przeznaczania środków 
finansowych na remonty dróg powiato-
wych, a że potrzeby są tu olbrzymie, to 
jest nad czym myśleć. Jako radny, staram 
się także mieć wpływ na kształt budżetu 
poprzez zgłaszanie swoich wniosków.

Druga komisja rady, w której uczest-
niczę to Komisja edukacji Publicznej.  
Temat finansowania oświaty powiatowej 
jest bardzo istotny, a uwzględnienie róż-
norodności szkół, potrzeb środowiska  
i wciąż zmieniającej się polityki oświa-
towej państwa w tym zakresie powodu-
je, że jest nad czym pracować. Komisja 
pochyla się bardzo wnikliwie nad po-
trzebami szkół, analizuje też wyniki re-
krutacji oraz egzaminów zewnętrznych, 
by optymalnie przekładać to na ofertę 
edukacyjną naszych placówek oświato-
wych.

Ponadto staram się być aktywny  
w środowisku mojej gminy, szczególnie 
podejmując inicjatywy, które mają za-
spokoić potrzeby mieszkańców, m.in. 
interweniując w sprawie wycinki drzew 
przy drodze powiatowej w Borku Szla-
checkim, odwodnienia przy drodze 
powiatowej w rzozowie, czy sposobu 
realizacji remontu ul. Tynieckiej przez 

wykonawcę. formą aktywności jest 
także, w miarę możliwości czasowych, 
udział w spotkaniach i zebraniach wiej-
skich.

„To właśnie w komisjach realizowa-
na jest zasadnicza część pracy radne-
go, czyli zapoznanie się z projektami 
uchwał i materiałem, jaki trafia pod 
obrady komisji, dyskusja i wydanie opi-
nii. Często połączone jest to z dyskusja-
mi, które mają pomóc w podjęciu naj-
lepszej decyzji. Pracując w komisjach, 
właśnie tak staram się realizować swój 
mandat radnego, także rzetelnie przy-
gotowując się do tych posiedzeń i za-
poznając z przesłanymi materiałami.”

PIOTR
ĆWIK
radny Powiatu

KOMISJe raDy PraCuJą

Powiat krakowski w szczególności 
dzięki efektywnej pracy i współpracy 
samorządów w przeciągu ostatnich 
dwóch dekad zmienił się i wciąż zmie-
nia na lepsze. nasze miejscowości 
pięknieją, rozwija się budownictwo  
i sektor produkcyjno - usługowy. szko-
ły osiągają coraz lepsze wyniki, są za-
dbane i w większości wyposażone w 
bazę sportową. Powstały nowe przed-
szkola, orliki, boiska sportowe, place 
zabaw dla dzieci, parki itd. dzieci i mło-
dzież mogą rozwijać swoje zaintereso-
wania i talenty. również bogata oferta 
jest dla osób dorosłych. Poziom bezro-
bocia w powiecie krakowskim wynosi 
tylko 9,6% i jest jednym z najniższych 
w małopolsce. 

Nagle czar pryska, rozpoczyna się 
okres jesienno – zimowy i sezon grzew-
czy. W powietrzu często czujemy wręcz 
duszący smród w otaczających nas 
chmurach trującego dymu. a bierze się 
to z stąd, że niektórzy z nas traktują do-
mowe piece jako sposób na pozbycie się 
nadmiaru śmieci i spalają niemal wszyst-
kie odpady, między innymi butelki po 
napojach, plastikowe pojemniki i inne 
przedmioty z tworzyw sztucznych, od-
pady z gumy, zużyte opony, elementy 
drewniane lakierowane, opakowania po 
farbach i lakierach, pozostałości farb i la-
kierów, sztuczną skórę. Być może wyni-
ka to z lenistwa lub jest to dla niektórych 
sposób na dodatkowe oszczędności  
z opłat za wywóz śmieci, czy mniejszą 
ilość zakupionych materiałów opało-
wych. ale tak naprawdę nie pozbywamy 
się w ten sposób śmieci na zawsze, gdyż 
wracają do nas w postaci niebezpiecz-
nych związków.

Najczęściej występujące substancje 
trujące to między innymi: 

• tlenki azotu – podrażniają i uszkadza-
ją płuca, odkładają się w glebie i wodach 
gruntowych, powodując zatruwanie wa-
rzyw i owoców, które spożywamy,

• dwutlenek siarki – może być przy-
czyną trudności w oddychaniu, a u ro-
ślin powoduje zanik chlorofilu. Jest przy-
czyną powstawania siarczanów i kwasu 
siarkowego, co prowadzi do powstawa-
nia tzw. kwaśnych deszczy. Stopniowo 
kumulując się w glebie, powoduje jej 
zakwaszenie i zasolenie. Działa również 
korozyjnie na konstrukcje metalowe,

• tlenek węgla (czad) jest trujący dla 
ludzi i zwierząt. Wiąże czerwone ciał-
ka krwi, utrudniając transport tlenu.  
Oddziałuje także na centralny układ ner-
wowy,

• dioksyny i furany – toksyczne związ-
ki chemiczne należące do najbardziej 
trujących i rakotwórczych substancji. 
Ich stężenie w wydobywającym się  
z domowych kominów dymie może wy-
nosić 100 nanogramów/m3, dla porów-
nania ich dopuszczalne stężenie wynosi 
0,1 nanograma/m3 i jest to norma dla 
spalarni śmieci. Ich działanie nie jest 
natychmiastowe, ale bardzo skuteczne, 
gdyż uszkadzają narządy wewnętrzne: 
wątrobę, płuca, nerki, rdzeń kręgowy  
i korę mózgową, zwiększają także ryzyko 
wystąpienia nowotworów,

• pyły powstające podczas spalania 
pozostają zawieszone w powietrzu, a na-
stępnie odkładają się w przydomowych 
warzywniakach i ogródkach, wzbogaca-
jąc marchewki i inne warzywa metalami 
ciężkimi, np. ołowiem i kadmem.

Drogi sąsiedzie, pamiętaj, że domo-
wy piec nie jest przeznaczony do spa-
lania śmieci i odpadów. Pomyśl o sobie,  
o swoich dzieciach, sąsiadach i o środo-
wisku, które trujesz!

 1. Michał Ślusarczyk. „Problem spalania śmieci w do-
mowych piecach”

NIC W PrZyrODZIe NIe GINIe

„Piece domowe nie są przystoso-
wane do spalania śmieci, gdyż proces 
spalania odpadów wymaga znacznie 
wyższych temperatur, specjalistycz-
nych procesów technologicznych  
i filtrów. Wskutek spalania odpadów 
w przewodach kominowych powstaje 
zjawisko tzw. mokrej, trudnej do usu-
nięcia sadzy co ma wpływ na spęka-
nie i zapalanie się instalacji grzewczej 
oraz na zaczadzenia. Dodatkowo ko-
miny z gospodarstw domowych znaj-
dują się na niewielkich wysokościach,  
a w okresie jesienno–zimowym rozprze-
strzenianie dymów jest ograniczone  
ze względu na niską temperaturę i dużą 
wilgotność powietrza, dlatego trujące 
związki trafiają zarówno do naszych 
dróg oddechowych, jak do gleby, powo-
dując choroby układu oddechowego, 
alergie i nowotwory. Najbardziej nara-
żone są dzieci, kobiety w ciąży i osoby  
o obniżonej odporności.”

ALICJA
WÓJCIK
Członek Zarządu 
Powiatu
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w powiecie krakowskim zare-
jestrowanych jest prawie 226 tys. 
pojazdów, czyli tylko o ok. 25 tys. 
mniej, niż wszystkich mieszkań-
ców, z których blisko 60% posiada 
uprawnienia do kierowania pojaz-
dami, czyli prawo jazdy. wydział 
Komunikacji starostwa Powiatowe-
go w Krakowie obsługuje dziennie 
około 600 petentów, odwiedzają 
jedną, z trzech jego siedzib na tere-
nie powiatu krakowskiego.

Podsumowując okres ostatnich 
dwóch lat, chcemy pokazać w liczbach 
wydział, który - jak wynika z danych - 
większość mieszkańców powiatu odwie-
dza co najmniej raz na kilka lat. W tym 
czasie pracownicy wydziału prowadzili 
ponad 230 tys. spraw (ok. 115 tys. rocz-
nie) i przyjęli  prawie 300 tys. interesan-
tów (ok 150 tys. rocznie). To statystyki, 
które robią wrażenie.

i. Procedury z zakresu rejestracji pojaz-
dów

1. Ilość pojazdów w ewidencji  powiatu 
wg stanu na 01.10.2010 r. – 188 424;

2. Ilość pojazdów w ewidencji powiatu 
wg stanu na 31.10.2012 r. – 225 696;

3. Ilość dokonanych nowych rejestracji  
i adnotacji od 01.10.2010 r. do 31.10. 
2012 r. - 65 400 (ok. 32 700 rocznie); 

4. Ilość przyjętych interesantów - ponad 
230 tys. (ok. 115 tys. rocznie).

ii. Procedury z zakresu wydawania 
uprawnień do kierowania pojazdami

1. Ilość osób z uprawnieniami wg stanu 
na dzień 01.10.2010 r. - 124 824;

2. Ilość osób z uprawnieniami wg stanu  
na dzień 31.10.2012 r.- 147 543;

3. Ilości wydanych decyzji w okresie  
od 01.10.2010 r. do 31.10.2012 r. doty-
czących wydawanych uprawnień do kie-
rowania pojazdami – 26 000 (ok. 13 tys. 
rocznie);

4. Ilość przyjętych interesantów - ponad 
46 tys. (ok. 23 tys. rocznie).

iii. Procedury z zakresu transportu 
drogowego w okresie od 01.10.2010 r.  
do 31.10.2012 r.

1. Obejmujące wydawanie licencji, ze-
zwoleń, zaświadczeń, wypisów, uzgod-
nień, kart parkingowych, legitymacji 
instruktorów oraz rejestry Ośrodków 
Szkolenia Kierowców i Stacji Kontroli Po-
jazdów - 4660 (2330 rocznie);

2. Kontrole przedsiębiorców wykonu-
jących transport drogowy, Ośrodków 
Szkolenia Kierowców, Stacji Kontroli Po-
jazdów oraz egzaminy „TaXI” – 700 
(300 rocznie);
3. Ilość przyjętych interesantów – 
ponad 16 tys. (ok. 8 tys. rocznie).

BeZ PraWa JaZDy aNI ruSZ

warto wiedzieć, że…
• Na stronie internetowej powiatu 

krakowskiego (http://powiat.krakow.
pl/) w zakładce e – urząd – Wydział 
Komunikacji, można sprawdzić sta-
tus sprawy – informacja o możliwości 
odbioru wyprodukowanych doku-
mentów komunikacyjnych (prawo 
jazdy, dowód rejestracyjny), jak rów-
nież sprawdzić w bieżącym dniu ilo-
ści osób oczekujących w poszczegól-
nych grupach usług realizowanych 
przy rejestracji pojazdów i wydawa-
nych prawach jazdy w filii Wydziału 
Komunikacji w Węgrzcach;

• Istnieje możliwość powiada-
miania klientów komunikatem SMS  
o odbiorze stałego dowodu rejestra-
cyjnego po uprzednim wpisaniu na 
wniosku numeru telefonu komórko-
wego;

• Po prawo jazdy wszyscy miesz-
kańcy powiatu krakowskiego powin-
ni się udać do filii  Wydziału Komuni-
kacji w Węgrzcach, 32-086 Węgrzce, 
ul. Zapole 2, tel. 259-34-36; 

• Mieszkańcy gmin: Igołomia–
Wawrzeńczyce, Iwanowice, Kocmy-
rzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, 
Skała, Słomniki, Sułoszowa, Wielka 
Wieś i Zielonki zarejestrują pojazd  
w Wydziale Komunikacji filia w Wę-
grzcach, 32-086 Węgrzce, ul. Zapole 
2, tel. 259-34-10, 259-34-05;

- Mieszkańcy gmin: Czernichów, 
Jerzmanowice–Przeginia, Krzeszo-
wice i Zabierzów w filii w Krzeszo-
wicach, 32-065 Krzeszowice, ul. Ko-
ściuszki 3,  tel. 282-08-09;

- Mieszkańcy gmin: Mogilany, Ska-
wina i Świątniki Górne w filii w Ska-
winie, 32-050 Skawina, ul. Kopernika 
13, tel.276-85-40.

Siedziba Wydziału Komunikacji - Węgrzce

KomuniKaCJa
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Ponad sto tysięcy obsłużonych osób, 
tyle samo spraw i decyzji, bez których 
nie sposób wyobrazić sobie rozpoczę-
cie nowych inwestycji. wypisy i wyrysy 
z operatu ewidencji gruntów, aktuali-
zacja bazy danych, czy decyzje o wy-
łączeniu gruntu z produkcji rolnej, są 
podstawą funkcjonowania i inwesto-
wania wielu osób, podmiotów i instytu-
cji. te i inne zadania wykonuje wydział 
Geodezji, Kartografii i Katastru, który 
w wyniku licznych zmian organizacyj-
nych funkcjonuje w obecnym kształcie 
od 15 maja 2008 roku, działając w opar-
ciu m.in. o ustawy Prawo Geodezyjne  
i Kartograficzne, o ochronie Gruntów 
rolnych oraz liczne rozporządzenia 
wykonawcze. zatrudniając obecnie 
69 osób jest największym wydziałem  
w starostwie Powiatowym w Krako-
wie. 

W ramach Wydziału funkcjonują cztery 
referaty:

reFerat ewidenCJi GruntÓw - zajmu-
je się prowadzeniem ewidencji gruntów i bu-
dynków, rejestruje wszystkie zmiany, wydaje 
decyzje administracyjne, a przede wszyst-
kim prowadzi obsługę stron w zakresie wy-
dawania wypisów i wyrysów z bazy danych 
(zawierających podstawowe informacje)  
do celów prawnych i inwestycyjnych. Prowa-
dzi postępowania administracyjne z zakresu 
ewidencji gruntów.

Powiatowy oŚrodeK doKumentaCJi 
GeodezyJneJ i KartoGraFiCzneJ - obsłu-
gujący jednostki wykonawstwa geodezyjne-
go zajmuje się kontrolowaniem, klauzulo-
waniem i przyjmowaniem do Państwowego 
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 
opracowań geodezyjnych, powstałych w wy-
niku wykonywania prac geodezyjnych, takich 
jak podziały i rozgraniczenia nieruchomości, 
inwentaryzacje powykonawcze, czy sporzą-
dzanie map do celów projektowych. 

reFerat wyŁąCzeŃ GruntÓw z Pro-
duKCJi rolniCzeJ - wydaje decyzje ze-
zwalające na wyłączenie gruntu z produkcji 
rolnej oraz nalicza opłaty roczne za inne, niż 
rolnicze użytkowanie gruntu. Prowadzi po-
stępowania administracyjne z zakresu usta-
wy o ochronie gruntów rolnych.

reFerat teCHniCzneJ obsŁuGi Powia-
toweGo zasobu GeodezyJneGo i Kar-
toGraFiCzneGo - zajmuje się techniczną 
obsługą analogowej i cyfrowej bazy danych 
stanowiącej powiatowy zasób geodezyjny 
i kartograficzny. Przygotowuje odpowiedzi 
na zgłoszenia prac geodezyjnych, wydaje  
i aktualizuje dane w cyfrowej bazie w zakre-
sie mapy zasadniczej i ewidencyjnej, wynika-
jące z opracowań prawnych i inwestycyjnych 
wykonywanych przez firmy geodezyjne. re-
ferat ten prowadzi i technicznie obsługuje 
Zespół uzgadniania Dokumentacji Projekto-
wej, który poprzez wydawane opinie koor-
dynuje wszystkie inwestycje związane z sie-

ciami uzbrojenia terenu na terenie powiatu 
krakowskiego.

Ilość spraw załatwionych przez Wydział 
Geodezji, Kartografii i Katastu w latach  
2011-2012:
- decyzje administracyjne o zmianie w ewi-

dencji gruntów - 3 358,
- zmiany wprowadzone w operacie ewiden-

cji gruntów - 57 239
- udzielone informacje dotyczące danych 

osobowych - 14 895,
- wydane wypisy i wyrysy z operatu ewiden-

cji gruntów - 191 307,
- zgłoszone prace geodezyjne - 25 084,
- zaklauzulowane operaty przed przyjęciem 

do zasobu - 24 100,
- wydane decyzje o wyłączeniu gruntu  

z produkcji rolnej - 2 472,
- wysłane pisma informujące o braku ko-

nieczności wydania decyzji o wyłączeniu -  
1 354,

- zawiadomienia o naliczonych opłatach 
rocznych - 4 586 (w latach 2011-2012  
z tego tytułu naliczono opłaty stanowiące 
dochód MarszałkaWojewództwa w kwocie 
6 218 521,00 zł),

- uzgodnione projekty na ZuDP - 9 305,
- udzielone informacje o danych z zasobu 

(sprzedaż map) - 5 490.
Warto zaznaczyć, że są to stale rosnące 

liczby w stosunku do lat ubiegłych. a z po-
wyższych danych tych wynika, że w Wydziale 
Geodezji, Kartografii i Katastru obsługuje się 
rocznie około 138 000 interesantów. Wszyst-
kie wymienione wyżej sprawy załatwiane 
są w siedzibie Wydziału w Krakowie przy  
ul. Przy Moście 1.

W Wydziale zatrudniona jest wysokiej kla-
sy kadra, z której blisko 80% to inżynierowie 
geodeci, którzy muszą wykazywać się bardzo 
dobrą znajomością ciągle zmieniających się 
przepisów prawa, nowoczesnej technologii, 
pracując w wyspecjalizowanych systemach 
komputerowych. 

W chwili obecnej duża część danych 
Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kar-
tograficznego umieszczona została na ser-
werze internetowym i poprzez sieć w miarę 
możliwości dostępowych jest osiągalna  
w Internecie. Liczba tych danych stale rośnie 
poprzez stale prowadzoną cyfryzację zaso-
bu. Głównymi klientami w tym zakresie są 
jednostki wykonawstwa geodezyjnego oraz 
interesanci obsługiwani przez ZuDP, a także 
strony w zakresie pobierania druków, wnio-
sków oraz informacji o załatwianej w tutej-
szym Wydziale sprawie.

Jak zasygnalizowano w tytule, nowocze-
śnie prowadzona i aktualna baza danych 
geodezyjnych pozwala na sprawne realizo-
wanie inwestycji oraz efektywną obsługę 
właścicieli nieruchomości. Dlatego poprzez 
stałą cyfryzację zasobu i aktualizację prowa-
dzoną w systemie komputerowym, Wydział 
zapewnia nowoczesne prowadzenie bazy 

danych. Duży wpływ na aktualizowanie na-
szej bazy danych mają sami właściciele nie-
ruchomości (często przyszli inwestorzy). 

brak danych powoduje utrudnienia
rośnie wprawdzie świadomość w spo-

łeczeństwie o konieczności informowania 
urzędów, np. o zmianie swojego stanu cywil-
nego, czy też adresu zamieszkania, ale i tak 
nie jest ona wystarczająca. Brak aktualnych 
danych często jest przyczyną wydłużenia 
czasu otrzymania np. decyzji o pozwoleniu 
na budowę.

We współpracy z gminami Wydział Geo-
dezji przeprowadza modernizację ewidencji 
gruntów i budynków mającą na celu dopro-
wadzenie do zgodności danych terenowych 
do danych zawartych w opisowej, czy też 
graficznej bazie danych. Na terenie gminy 
Zielonki (która współfinansowała przedsię-

wzięcie) przeprowadzono wyżej wymienio-
ną modernizację. Obejmowała ona obszar 
4859 ha, oraz 9400 budynków i około 950 
lokali. Modernizacja dotyczyła aktualizacji 
użytków gruntowych zabudowanych i zur-
banizowanych. Obecnie na końcowym eta-
pie (proces wyłożenia) jest modernizacja dla 
gminy Michałowice (która w pełni finansuje 
przedsięwzięcie), obejmuje ona 8100 bu-
dynków oraz około 200 lokali na obszarze  
5113 ha. Działania te przynoszą wymierne 
korzyści dla gmin (stąd współfinansowanie 
na podstawie porozumień ze Starostą), po-
legające na posiadaniu aktualnych danych 
w operacie ewidencji gruntów, co z kolei 
pozwala na naliczanie właściwych podat-
ków od nieruchomości, a zatem generuje  
dla gmin wymierny i stały dochód. 

Jak można wywnioskować z zamieszczo-
nej w powyższym materiale informacji, Wy-
dział Geodezji, Kartografii i Katastru poprzez 
swoje działania rejestruje, udostępnia i aktu-
alizuje w coraz bardziej nowoczesny sposób 
bazę danych, jeden z ważniejszych rejestrów 
publicznych, jakim jest ewidencja gruntów, 
niezbędny do realizacji inwestycji oraz obro-
tu nieruchomościami.

Nowocześnie prowadzona i aktualna baza danych geodezyjnych, gwarantem sprawnie  
realizowanych inwestycji oraz efektywnej obsługi właścicieli nieruchomości

GeODeZJa W STarOSTWIe POWIaTOWyM W KraKOWIe

GeodezJa

filia Starostwa  Powiatowego - Kraków, ul. Przy Moście 1
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wiele trudnych i czasem trwających 
długie tygodnie spraw, zarządzanie 
nieruchomościami, zwracanie utraco-
nego mienia prawowitym właścicie-
lom, czy przygotowywanie działek pod 
inwestycje, to niektóre z codziennych 
działań wydziału Gospodarki nieru-
chomościami starostwa Powiatowego 
w Krakowie.

Wydział zlokalizowany przy ul. Przy 
Moście 1 w Krakowie realizuje m.in. za-
dania Starosty wykonującego zadania  
z zakresu administracji rządowej  
w sprawach związanych z gospodaro-
waniem nieruchomościami Skarbu Pań-
stwa oraz pomocniczo zadania z zakresu 
bieżącej gospodarki nieruchomościami 
stanowiącymi własność Powiatu Kra-
kowskiego, którymi gospodaruje Zarząd 
Powiatu.

tworzenie i prowadzenie  
ewidencji nieruchomości

Do podstawowych zadań wydzia-
łu należy w szczególności: tworzenie  
i prowadzenie ewidencji nieruchomości 
wchodzących w skład zasobu Skarbu 
Państwa i powiatu, określanie wartości 
nieruchomości pozostających w zaso-
bach, sporządzanie planu wykorzysta-
nia zasobów, zlecanie zabezpieczenia 
nieruchomości przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem, prowadzenie bieżącej ak-
tualizacji ustalonych opłat rocznych z ty-
tułu zarządu, prowadzenie postępowa-
nia dowodowego i wydawanie decyzji  
o zmianie wysokości opłaty, przygotowy-
wanie do zbycia nieruchomości wcho-
dzących w skład zasobu Skarbu Państwa 
i powiatu, regulacja stanów prawnych 
nieruchomości Skarbu Państwa i powia-
tu, przekształcanie prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości w prawo 
własności w trybie przepisów ustawy  

z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształce-
niu prawa użytkowania wieczystego w 
prawo własności nieruchomości (Dz. u.  
Nr 175, poz. 1459, z późn. zm.), zwrot 
nieruchomości wywłaszczonych.

odszkodowania za przejęte  
nieruchomości

W ramach swoich zadań Wydział zaj-
muje się również ustalaniem odszko-
dowań za nieruchomości przejęte pod 
drogi publiczne na podstawie ustawy  
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegól-
nych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych.

W tym zakresie w odniesieniu dla 
przedsięwzięcia:

• pn.: „Lokalizacja drogi gminnej kl. GP 
odc. III, IV i V w Skawinie” w latach 2010-
2011 wydano 15 decyzji ustalających 
odszkodowanie w wysokości 723 758 zł;

• pn.: „Budowa ulicy Nowoprzemysło-
wej w Skawinie – odcinek I i II” w latach 
2010 -2011 wydano 6 decyzji ustala-
jących odszkodowanie w wysokości  
2 160 917 zł;

• pn.: „Budowa drogi powiatowej 
18230 stanowiącej dojazd do projekto-
wanego węzła drogowego w/c DK nr 7 
w ramach inwestycji pn.: „Budowa węzła 
drogowego w ciągu DK nr 7 w miejsco-
wości Mogilany wraz z budową obiektu 
mostowego w km 680+100,62 i dojazda-
mi” w roku 2010 wydano 14 decyzji usta-
lających odszkodowanie w wysokości 
519 539,75 zł;

• pn.: „Rozbudowa ulicy Monte Casi-
no i ulicy Curie – Skłodowskiej w miej-
scowości Skawina” w latach 2011 – 2012 
wydano 27 decyzji ustalających odszko-
dowanie w wysokości 481 622,50 zł,

• pn.: „Budowa wiaduktu nad torami 
PKP w miejscowości Krzeszowice w km 
365+917 w ciągu DK nr 79 wraz z budo-
wą odcinka DK nr 79 od km 365+670 do 
km 366+214” w latach 2010 – 2011 wy-
dano 18 decyzji ustalających odszkodo-
wanie w wysokości 2 710 608,45 zł,

• pn.: „ Budowa Drogi publicznej 
gminnej od ulicy Batalionów Chłop-
skich do Placu franciszka Kulczyckiego 
w miejscowości Krzeszowice”  w latach 
2011 – 2012 wydano 2 decyzje usta-
lające odszkodowanie w wysokości  
302 914,05 zł,

• pn.: „Rozbudowa ulicy Za Górą  
w Skawinie” w latach 2011 – 2012 wyda-
no 20 decyzji ustalających odszkodowa-
nie w wysokości 202 653,31 zł,

• pn.: „Budowa gminnej drogi do-
jazdowej do Centrum Logistycznego 
i modernizacja odcinak ul. Willowej  

w miejscowości Modlniczka gmina Wiel-
ka Wieś” w latach 2011 – 2012 wydano 
14 decyzji ustalających odszkodowanie 
w wysokości 1 054 612,20 zł,

• pn.: „Budowa drogi gminnej nr 
K601550 „Zielonki” (ul. Na Popielówkę 
w Zielonkach)” w roku 2012 wydano 57 
decyzji ustalających odszkodowanie  
w wysokości 1 305 166,00 zł,

• pn.: „Rozbudowa drogi gminnej 
601083K w centrum wsi Polanka Hallera 
o długości 244, 12 m” w roku 2012 wyda-
no 1 decyzję ustalającą odszkodowanie 
w wysokości 1 487 zł.

W sumie z terenu powiatu krakow-
skiego od roku 2010 do 2012 zosta-
ło wydanych 174 decyzji na kwotę  
9 463 278,26 zł (słownie złotych: dzie-
więć milionów czterysta sześćdziesiąt 
trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt 
osiem 26/100).

W zakresie zadań związanych z usta-
laniem odszkodowań za nieruchomo-
ści zajęte pod drogi publiczne z terenu 
powiatu krakowskiego na podstawie  
art. 73 ustawy z dnia 13 października 
1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy 
reformujące administrację publiczną zo-
stało wydanych od 2010 do 2012r., 280 
decyzji ustalających odszkodowanie  
w wysokości 4 131 923,52 zł. 

POWIaTOWa GOSPODarKa NIeruCHOMOŚCIaMI

nieruCHomoŚCi
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Powiat krakowski stara się aktyw-
nie monitorować ogłaszane programy, 
z których można pozyskać środki ze-
wnętrzne na realizację różnych zadań  
i inwestycji. Dzięki dotacjom z funduszy 
europejskich czy ministerialnych udało 
się w ostatnich latach przeprowadzić 
wiele istotnych remontów i inwestycji 
drogowych. Bez skutecznej aplikacji  
o dofinansowanie dynamiczny rozwój 
powiatu nie byłby możliwy. 

Najwyższe, bo wynoszące 85% warto-
ści projektu dotacje udało się pozyskać  
z  Małopolskiego regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2007-2013  
i dzięki tym środkom zrealizować duże 
inwestycje:

• „Budowa sali gimnastycznej przy Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących i Szkole 
Podstawowej nr 2 w Skawinie”. Wartość 
projektu to 5 716 605,20 zł;

• „Budowa instalacji ciepłej wody użyt-
kowej w oparciu o zastosowanie syste-
mu solarnego w budynkach użyteczno-
ści publicznej Powiatu Krakowskiego”. 

Wartość projektu to 2 523 613,58 zł.

• „Modernizacja obiektów – domów 
pomocy społecznej w Powiecie Krakow-
skim”. Wartość projektu to 738 562,64 zł;

Koordynujące prace Biuro ds. rozwo-
ju i funduszy Strukturalnych Starostwa 
Powiatowego w Krakowie zajmowa-
ło się przygotowywaniem wniosków  
o dofinansowanie oraz rozliczaniem, 
ich promocją i koordynacją prac między 
członkami zespołu projektowego. Po-
wiat krakowski był również partnerem  
i pomysłodawcą projektów:

• „Usuwanie azbestu z terenu gmin: 
Zabierzów, Czernichów, Liszki, Skawina, 
Świątniki Górne, Wielka Wieś i Mogilany 
w Powiecie Krakowskim”;

• „Azbest – stop! Porozumienie ekolo-
gicznych i przyjaznych środowisku gmin 
powiatu krakowskiego w sprawie usu-
wania azbestu” .

lepszy urzędnik, lepsza obsługa

Ważnym zadaniem, którego podjęło 
się Starostwo Powiatowe w Krakowie, 
jest udział jako partner w realizacji pro-
jektu „Kompetentny i efektywny urzędnik 
wizytówką urzędu działającego zgodnie 
z zasadami przejrzystości i partycypa-
cji – małopolskie partnerstwo na rzecz 
rozwoju instytucjonalnego samorządu 
terytorialnego” współfinansowanego w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Zakłada on działania szkolenio-
we dla kadr urzędów partnerskich oraz 
wdrożenia systemowe. W ramach Pro-
jektu realizowany jest także monitoring 
jakości usług publicznych.

wizja 2013 – 2020

W ramach powyższego projektu po-
wiat krakowski aktualnie wdraża rów-
nież system monitorowania i ewaluacji 
Strategii rozwoju Powiatu Krakowskie-
go na lata 2013 – 2020. Prace nad przy-
gotowaniem strategii trwają od kwietnia 
2012 r. Odbył się szereg spotkań w spra-
wie przygotowania procesu planowania 

strategicznego, a następnie zebrano 
materiały statystyczne oraz opracowa-
no diagnozę społeczno-gospodarczą 
powiatu krakowskiego. Strategia budo-
wana jest na sesjach strategicznych, od-
bywających się od września do listopada 
br., w których uczestniczą Zarząd Powia-
tu i radni, dyrektorzy wydziałów i jedno-
stek powiatu krakowskiego, wójtowie 
i burmistrzowie gmin powiatu, prezesi 
izb gospodarczych z terenu powiatu 
oraz zaproszeni specjaliści.

szwajcarska pomoc dla batowic

Powiat stara się również o przyznanie 
środków ze Szwajcarsko-Polskiego Pro-
gramu Współpracy w ramach konkursu 
ogłoszonego przez regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w Krakowie. Powiat 
krakowski wystąpił o dofinansowanie 
projektu pn. „Poprawa infrastruktury  
i jakości usług Domu Pomocy Społecz-
nej w Batowicach”. Planowane są dwa 
zadania inwestycyjne, a także szkolenia 

personelu DPS. Pierwsze zakłada prze-
budowę budynków DPS w Batowicach  
uwzględniającą remont wewnętrznej 
instalacji wodnokanalizacyjnej. Drugie 
zadanie polegać ma m.in. na przebudo-
wie budynku gospodarczego i adaptacji 
na cele administracyjno - rehabilitacyj-
no - terapeutyczne wraz z wewnętrzny-
mi instalacjami.  Jeżeli uda się pozyskać 
dotację, zostanie również zakupione 
niezbędne wyposażenie DPS.  Całkowi-
ty koszt realizacji projektu ma wynieść  
1 679 860,18 zł, w tym wydatki inwesty-
cyjne 1 610 660,18 zł. udział dofinan-
sowania w kosztach kwalifikowanych  
to 85%.

starania o środki  
z następnego rozdania

Choć aktualnie obowiązuje jeszcze 
perspektywa finansowa 2007-2013, już 
w trakcie bieżącego roku władze powia-
tu krakowskiego podjęły przygotowania 
do aplikacji o środki z kolejnego rozda-
nia funduszy europejskich z planowane-
go Subregionalnego Programu rozwoju 
2014-2020. Odbyły się spotkania z dyrek-
torami wydziałów i jednostek organi-
zacyjnych, a także z przedstawicielami 
powiatów z subregionu Krakowski Ob-
szar Metropolitalny (powiaty: bocheń-
ski, krakowski, miechowski, myślenicki, 
proszowicki, wielicki) w celu opracowa-
nia wspólnych ram projektów. W efek-
cie prac Starostwo Powiatowe w Krako-
wie przygotowało i przesłało do Banku 
Projektów regionalnych wstępne karty 
projektów, w tym:

• „Rodzinne formy wsparcia w powia-
tach: krakowskim, proszowickim, my-
ślenickim, poprzez budowę rodzinnych 
domów dziecka”, 

• „Kompleksowe uzbrojenie terenów 
pod Strefy aktywności Gospodarczej na 
terenie powiatu krakowskiego: Gmina 
Czernichów i Gmina Słomniki”, 

• „Modernizacja drogi powiatowej nr 
1992K Mogilany -Świątniki Górne-raci-
borsko”, 

• „Polepszenie dostępności komuni-
kacyjnej oraz turystycznej subregionu 
Krakowskiego Obszaru Metropolital-
nego poprzez modernizację sieci dróg 

fuNDuSZe ZeWNĘTrZNe fILareM WeWNĘTrZNeGO rOZWOJu
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powiatowych powiatów: bocheńskiego, 
krakowskiego, miechowskiego, myśle-
nickiego, proszowickiego, wielickiego”, 

• „Budowa ciągu komunikacyjnego łą-
czącego powiaty krakowski i wadowicki 
wraz z budową mostu w miejsce istnie-
jącej przeprawy promowej na rzece Wi-
śle w Czernichowie”, 

• „Budowa obwodnicy Ojcowskiego 
Parku Narodowego na trasie Sułoszowa 
– Bukowiec wraz z przebudową odcin-
ka drogi K2134 (18116) Sąspów-Ojców-
Grodzisko”.

nie tylko duże inwestycje

Powiat krakowski w partnerstwie  
z parafią rzymsko-katolicką p.w. Nawie-
dzenia Najświętszej Marii Panny w Pa-
czółtowicach, złożył wniosek o przyzna-
nie pomocy ze środków Województwa 
Małopolskiego w ramach Lokalnej Gru-
py Działania ZDróJ na przeprowadzenie 
prac konserwatorskich przy kamiennej 
kapliczce przydrożnej zw. „Bożą Męką”  
w Paczółtowicach. W wyniku konser-
wacji utrzymany zostanie oryginalny 

wygląd estetyczny kapliczki wraz z pra-
cami naprawczymi w partiach znacznej 
i zupełnej utraty substancji zabytkowej.  
W lipcu br. uzyskano pozwolenie Ma-
łopolskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków na prowadzenie prac 
konserwatorskich. Jeżeli środki zostaną 
przyznane, to zadanie zostanie zreali-
zowane przez Zarząd Dróg Powiatu Kra-
kowskiego w roku 2013.

ręka na pulsie

Powiat krakowski poprzez Biuro  
ds. rozwoju i funduszy Strukturalnych 
prowadzi na bieżąco konsultacje z dy-
rektorami wydziałów i jednostek organi-
zacyjnych oraz przedsiębiorcami, orga-
nizacjami pozarządowymi oraz osobami 
fizycznymi w sprawach dotyczących do-
finansowania projektów, które mogłyby 
być finansowane ze środków ue oraz 
programów ministerialnych.

wydział Komunikacji starostwa 
Powiatowego w Krakowie gromadzi 
akta ponad 210 tys. zarejestrowanych 
w powiecie krakowskim pojazdów. 
wszystkie zajmują ponad kilometr 
półek. Corocznie przybywa ponad 
22 tysiące teczek zawierających akta 
nowo zarejestrowanych pojazdów.  
tylko dla nich trzeba dodatkowych  
100 metrów  półek archiwalnych    
rocznie. Konieczność ich przechowy-
wania trwa do czasu wyrejestrowa-
nia pojazdu, co w naszych polskich 
realiach trwa średnio kilkanaście lat.  
Co robić z taką ilością dokumentów? 
na razie nie ma wyjścia, trzeba je gro-
madzić i bezpiecznie przechowywać. 

Obrót pojazdami na rynku wtórnym, 
to każdorazowa konieczność rejestra-
cji pojazdu przez nowego właściciela.  
Do sprawnego przeprowadzenia proce-
dury rejestracji bardzo często niezbędny 
jest wgląd w już istniejącą dokumentację 
pojazdu. I tu zwykle zaczyna się żmudne 
poszukiwanie dokumentacji archiwal-
nej, która najczęściej zgromadzona jest 
w oddzielnych często oddalonych po-
mieszczeniach, lub nawet rozproszona 
po filiach Wydziału Komunikacji w Wę-
grzcach, Krzeszowicach czy w Skawinie. 
Wyliczono, że średni czas wyszukania, 
pobrania i zwrotu akt wynosi 45 minut. 
To zdecydowanie zbyt długo, by spraw-
nie obsłużyć zwykle niecierpliwego 
klienta urzędu. 

Wychodząc naprzeciw problemom 
z szybkim dostępem do akt w naszym 
powiecie utworzono Cyfrowe archiwum 
Powiatu Krakowskiego. W Skawinie, 

gdzie znajduje się siedziba Podkrakow-
skiego Centrum Teleinformatycznego, 
przy współpracy urzędu Pracy Powiatu 
Krakowskiego w ramach projektu skie-
rowanego do osób niepełnosprawnych 
pn. „archiwista - mój zawód moja przy-
szłość”, powstał zespół pięciu archiwi-
stów wyposażonych w wysokiej wydaj-
ności skanery i komputery. 

archiwum Cyfrowe składa się z trzech 
współpracujących ze sobą systemów: 

- archiwum papierowego wyposa-
żonego w stanowiska do skanowania  
i zarządzania zasobami cyfrowego archi-
wum,

- farmy serwerów i urządzeń transmi-
sji danych zainstalowanych w serwerow-
ni Podkrakowskiego Centrum Teleinfor-
matycznego,

- zdalnych stanowisk dostępowych 
zlokalizowanych w Wydziale Komunika-
cji w Węgrzcach i jego filiach w Skawinie 
i w Krzeszowicach.

System informatyczny w całości za-
projektowany i oprogramowany przez 
Podkrakowskie Centrum Teleinforma-
tyczne jest pionierskim rozwiązaniem 
w kraju. Działa od lutego 2011 roku. 
Digitalizując nowo zakładane teczki  
i wcześniej powstałą dokumentację, 
zgromadził w postaci cyfrowej ponad 
milion trzysta tysięcy dokumentów z akt 
zarejestrowanych pojazdów.

Zastraszające tempo, z jakim przyby-
wa dokumentacji papierowej, wymusza 
zastosowanie technik informatycznych. 
Gromadzenie dokumentów w cyfrowym 
systemie i zastąpienie nim papierowych 
akt od dawna stosuje się w krajach unii 
europejskiej. Na pewno z czasem będzie  
tak i w Polsce. Zmiany w krajowym usta-
wodawstwie to tylko kwestia czasu.

CyfrOWe arCHIWuM - PIONIerSKIe rOZWIąZaNIe
Innowacyjność rozwiązania wyprze-

dza działania ustawodawcy, który do 
dnia dzisiejszego nie dopuszcza digita-
lizowania dokumentów, jako jedynego 
sposobu archiwizacji. 

Zdalny dostęp do zeskanowanych 
dokumentów trwa sekundy i znakomi-
cie skraca czas obsługi interesantów re-
jestrujących swoje pojazdy w powiecie 
krakowskim. 

Fundusze
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Żyjemy w dobie, kiedy coraz więk-
szą rolę odgrywają działania proekolo-
giczne, a widok solarów, pojedynczych 
elektrowni czy nawet całych farm wia-
trowych, już nie jest czymś wyjątkowym.  
Z drugiej jednak strony powstają całe 
strefy przemysłowe, duże przedsiębior-
stwa i zakłady produkcyjne, które zajmu-
jąc powierzchnię liczącą wiele hektarów, 
znacząco oddziaływują na środowisko 
naturalne. Trudno wyobrazić sobie ogra-
niczenie którejś z ww. tendencji. Przy-
szłość stanowi zrównoważony rozwój, 
w którym tworzenie nowych inwestycji 
idzie w parze z dbałością o przyrodę  
i sektorem ekologicznym. Na terenie 
powiatu krakowskiego o tę równowagę 
dba Wydział Ochrony Środowiska, rol-
nictwa i Leśnictwa Starostwa Powiato-
wego w Krakowie.

Wydział zlokalizowany w głównej sie-
dzibie Starostwa przy al. Słowackiego w 
Krakowie składa się z trzech referatów. 

referat I ds. Środowiska, Odpadów  
i emisji zajmuje się głównie ochroną po-
wietrza, gospodarką odpadami oraz od-
działywaniem związanym z hałasem.

Do najważniejszych zadań referatu 
II ds. Gospodarki Wodnej należą sprawy 
związane z gospodarką wodno-ścieko-
wą oraz geologią.

referat III ds. Leśnictwa, łowiectwa, 
Ochrony Przyrody, rolnictwa i rybactwa 
rozpatruje sprawy związane z leśnic-
twem, łowiectwem, rolnictwem, rybac-
twem i ochroną przyrody.

wiele wniosków umożliwiających 
kontynuację działalności

Obecnie głównym problemem  
w prowadzonych postępowaniach 
jest zgodność planowanych inwestycji  
z miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego, np. pierwsze ze-
zwolenia na gospodarowanie odpadami 
wydawane w latach 2002 - 2003 wyda-
ne były przed uchwaleniem w gminach 
miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego. Organ wydawał 
przedmiotowe zezwolenia po uzyskaniu 
pozytywnej opinii wójta lub burmistrza 
gminy, na terenie której planowana 
była inwestycja. Zezwolenia te obowią-
zywały, zgodnie z ustawą o odpadach, 
przez 10 lat, stąd obecnie obserwujemy 
zwiększony wpływ nowych wniosków 
o wydanie uzgodnień umożliwiających 
kontynuację działalności. artykuł 29 ust. 
1 pkt 4 znowelizowanej ustawy o odpa-
dach obliguje organ do odmowy wyda-
nia zezwolenia w sytuacji, gdy zamie-
rzony sposób gospodarki odpadami jest 
niezgodny z przepisami prawa miejsco-
wego. Prowadząc postępowanie, organ 

występuje do właściwej gminy o opinię 
w sprawie zgodności przedsięwzięcia  
z przepisami prawa miejscowego.  
W większości przypadków gmina stwier-
dza niezgodność z miejscowym pla-
nem. 

Konieczność likwidacji działalności  
lub szukania nowej lokalizacji dla firmy

Niektóre gminy w ogólnych zapi-
sach planu wprowadziły zakaz realizacji 
przedsięwzięć mogących znacząco od-
działywać na środowisko, w rozumieniu 
przepisów odrębnych, na terenie całej 
gminy. Punkty do zbierania lub przeła-
dunku odpadów (skupy złomu), bądź 
instalacje związane z odzyskiem lub 
unieszkodliwieniem odpadów, zaliczo-
ne są do przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko, zgod-
nie z rozporządzeniem rady Ministrów  
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco od-
działywać na środowisko. W takich przy-
padkach tutejszy organ jest zobligowany 
do wydania decyzji odmownych, które 
są podtrzymywane przez 
organ odwoławczy. Skut-
kiem tego jest sytuacja,  
w której osoba prowa-
dząca legalnie od 10 lat 
działalność gospodarczą, 
posiadając wszelkie sto-
sowne zezwolenia, nie 
może kontynuować tej 
działalności na dotychcza-
sowych warunkach, gdyż 
nie zezwala na to miejsco-
wy plan, co prowadzi do 
konieczności likwidacji tej 
działalności (i najczęściej 
źródła utrzymania rodzi-
ny) lub szukania nowej lo-
kalizacji dla firmy. 

Dlatego też przy opi-
niowaniu miejscowych 
planów zagospodarowa-
nia przestrzennego gmin 
powiatu krakowskiego 
zwracamy szczególną 
uwagę na zapisy, które 
mogą doprowadzić do 
blokowania rozwoju lo-
kalnej przedsiębiorczości 
(w zakresie zbierania od-
padów, odprowadzania 
wód). Wydając opinię, 
sygnalizujemy problemy 
wynikające z lokalizacji 
terenów przeznaczonych 
na działalność mogącą po-
tencjalnie oddziaływać na 
środowisko w bezpośred-
nim sąsiedztwie terenów 

przeznaczonych na mieszkalnictwo oraz 
na właściwe określenie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku dla po-
szczególnych rodzajów terenów, zgodnie 
z art. 114 ustawy Prawo ochrony środo-
wiska. Ważne jest również, aby w planie 
znalazł się zapis o zakazie nielegalnego 
nasypywania mas ziemnych i gruzu na 
działkach, które może naruszać stosunki 
wodne i powodować zagrożenia osu-
wiskowe. Jest to często przedmiotem 
wpływających do wydziału skarg miesz-
kańców powiatu. Jednak organem wła-
ściwym do jego rozwiązania jest zgod-
nie z art. 34 ustawy o odpadach wójt, 
burmistrz lub prezydent, który brzmi 
„wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w 
drodze decyzji, nakazuje posiadaczowi 
odpadów usunięcie odpadów z miejsc 
nieprzeznaczonych do ich składowania 
lub magazynowania, wskazując sposób 
wykonania tej decyzji.”

spory miedzy sąsiadami

W ostatnim czasie w trakcie pracy 
wydziału można zauważyć zwiększający 

Prawie każda większa inwestycja oddziaływuje na środowisko

W TrOSCe O PrZyrODĘ I ŚrODOWISKO POWIaTu KraKOWSKIeGO

Wstępna propozycja lokalizacji zbiorników m.in. w m. radziszów
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się problem sporów międzysąsiedzkich, 
związanych z nadsypaniem gruntu, 
zmianą  ukształtowania terenu, zmianą 
stosunków wodnych wywołanych zmia-
ną  kierunku odpływu wód opadowych. 
Powyższe nadsypywania najczęściej  
są wykonywane poprzez deponowanie 
odpadów, gruzu, ziemi, przywożonych 
z innych budów, reasumując stanowią 
to odpady komunalne. Wynikiem takich 
działań są lokalne oddziaływania na naj-
bliższych sąsiadów.

Niektóre zgłoszenia, dotyczyły miejsc, 
gdzie właściciele przywieźli kilkadziesiąt 
ciężarówek „ziemi”. Takie czyny mogą 
miejscami powodować większe oddzia-
ływanie niż do bezpośrednich sąsiadów, 
w szczególności kiedy realizacja nasy-
pów jest wykonywana niewłaściwe, bez 
stabilizacji podłoża, na znacznych spad-
kach terenu. Obciążenie stoków, zboczy 
może doprowadzić do osunięcia się mas 
ziemnych i nawożonego gruntu, co sta-
nowi duże zagrożenie.

w trosce o lepsze powietrze

W prowadzonych w wydziale postę-
powaniach dot. wydania pozwolenia 
na wprowadzanie gazów i pyłów do po-
wietrza, również natrafiamy na problem 
natury prawnej, utrudniający powstanie 
nowej inwestycji powodującej emisję 
pyłu do powietrza.

Zgodnie z wynikami badań jakości 
powietrza prowadzonymi przez Woje-
wódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Krakowie w strefie krakowsko-wielic-
kiej, obejmującej powiaty krakowski  
i wielicki, stężenia pyłu zawieszone-
go PM 10 przekraczają dopuszczalną 
wartość dobową wynoszącą 50 µg/m3. 
Działaniem na rzecz poprawy jakości 
powietrza było podjęcie przez Sejmik 
Województwa Małopolskiego uchwały 
zatwierdzającej „Program ochrony po-
wietrza dla województwa małopolskie-
go”. Przekroczenie standardów jakości 

powietrza w zakresie pyłu zawieszonego 
PM 10 dotyczy terenu Skawiny i Krzeszo-
wic. Zgodnie z art. 225 „na obszarze, na 
którym zostały przekroczone standardy 
jakości powietrza, wydanie pozwolenia 
na wprowadzanie gazów lub pyłów do 
powietrza dla nowo budowanej insta-
lacji lub zmienianej w sposób istotny 
jest możliwe, jeżeli zostanie zapewniona 
odpowiednia redukcja ilość wprowa-
dzonych do powietrza gazów lub pyłów 
powodujących naruszenia tych standar-
dów, wprowadzanych z innych instalacji 
usytuowanych na tym obszarze.” W ślad 
za tym artykułem nowo powstała insta-
lacja lub istotnie zmieniana na terenie 
Skawiny lub Krzeszowic, której eksplo-
atacja powodować będzie emisję pyłu, 
nie uzyska w normalnym trybie pozwo-
lenia emisyjnego. W takim przypadku 
należy złożyć wniosek o wszczęcie po-
stępowania kompensacyjnego. 

ograniczenie emisji  
ze źródeł już istniejących

Procedura postępowania kompen-
sacyjnego ma za zadanie ograniczenie 
emisji ze źródeł już istniejących na da-
nym terenie, tak aby stworzyć możliwo-
ści do emisji nowych zanieczyszczeń. 
łączna redukcja ilości emisji ze źródeł 
już istniejących (i posiadających pozwo-
lenie na wprowadzanie gazów i pyłów 
do powietrza) powinna być co najmniej 
o 30 % większa, niż ilość gazów lub py-
łów dopuszczonych do wprowadzenia 
z nowej instalacji, co w konsekwencji 
pozostawia bilans emisji na ujemnym 
poziomie. Pod pojęciem „inne źródła” 
można rozumieć zarówno instalacje 
znajdujące się we władaniu innych pod-
miotów, jak i źródła będące we władaniu 
składającego wniosek o przeprowadze-
nie postępowania kompensacyjnego.

ochrona  przeciwpowodziowa  
rzeki skawinka

Wydział współpracuje także przy 
zleceniu realizacji koncepcji ochrony  

przeciwpowodziowej rzeki Skawinka, 
obejmującej całą zlewnię 365 km2 i 33-
kilometrowej długości wraz dopływami 
poprzez np. budowę zbiorników prze-
ciwpowodziowych. rzeka przepływa 
przez powiaty krakowski, myślenicki 
i wadowicki oraz pięć gmin: Kalwaria 
Zebrzydowska, Lanckorona, Myślenice, 
Skawina, Sułkowice. Inwestorem jest 
Małopolski Zarząd Melioracji i urządzeń 
Wodnych w Krakowie. Koncepcja będzie 
przygotowana na bazie doświadczeń  
z dotychczasowych powodzi, m.in. z lat 
1997, 2001, 2010 i powstanie w ramach 
rządowego „Programu ochrony przed 
powodzią w dorzeczu górnej Wisły”, 
obejmującego pięć województw: ma-
łopolskie, podkarpackie, śląskie, świę-
tokrzyskie oraz część lubelskiego. Peł-
nomocnikiem rządu ds. programu jest 
wojewoda Jerzy Miller, koordynatorem 
programu Beata Kondel. Program dla 
Skawinki pilotują też m.in. Józef Krzywo-
rzeka, starosta krakowski i wiceburmistrz 
gminy Skawina Stanisław Żak.

model hydrologiczno-hydrauliczny

Wydział zwrócił uwagę na przeanali-
zowanie chłonności odbiornika (potok 
rzepnik) dla powstającej strefy prze-
mysłowej Skawina Biznes Park, gdzie 
funkcjonować będzie wiele firm i zakła-
dów. Zainicjowana praca spowodowała 
powstanie modelu dynamicznego po-
kazującego dynamizm opadu deszczu 
wraz fala powodziową. Dokumentacja 
przewiduje kilka scenariuszy: powódź  
1997 r., opad 1% oraz planowaną za-
budowę Skawina Biznes Park.  efektem 
pracy  ma być optymalne dobranie 
infrastruktury kanalizacji opadowej,  
aby zminimalizować oddziaływanie 
(podtopienia) oraz zdiagnozowanie 
newralgicznych punktów (dławienia, 
spiętrzenie) powodujących już lokalne 
podtopienia.

Wstępna propozycja lokalizacji zbiorników m.in. w m. radziszów
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urząd PraCy

urząd Pracy Powiatu Krakowskiego 
jest instytucją kreującą zrównoważony 
rozwój kapitału ludzkiego w powiecie 
krakowskim poprzez świadczenie wy-
sokiej jakości usług na rzecz klientów  
i partnerów rynku pracy. w trosce  
o rozwój lokalnego rynku pracy wspo-
maga procesy zatrudnieniowe, uczest-
nicząc w aktywizacji i podtrzymywaniu 
motywacji dostarczając nie tylko in-
formacji wszystkim zainteresowanym, 
ale wspierając programy rozwojowe 
przy zatrudnieniu, jak również w sferze 
przedsiębiorczości swoich klientów. 

Na koniec września 2012 roku stopa 
bezrobocia rejestrowanego na terenie 
powiatu krakowskiego wynosiła 9,6%, 
(tj. o 0,6 mniej, niż w analogicznym okre-
sie ubiegłego roku), w województwie 
małopolskim wyniosła 10,6%, natomiast 
na terenie kraju 12,4%. Wg stanu na ko-
niec października br. w uPPK zarejestro-
wanych było 8617 osób bezrobotnych 
oraz 385 osób poszukujących pracy. 
Napływ do rejestrowanego bezrobocia 
w okresie I-X br. wynosił 9793, w tym sa-

mym okresie wyrejestrowało się 10380 
osób bezrobotnych. Głównym powo-
dem wyrejestrowań były podjęcia pra-
cy (4231 osób) z czego około 10% sta-
nowiły podjęcia  pracy subsydiowanej.  
W okresie I-X br. pozyskano  5891 miejsc 
pracy, z czego 4341 to stanowiska nie-
subsydiowane.

W 2012 roku urząd Pracy Powiatu 
Krakowskiego opracował dwa programy 
specjalne: program „I możemy wszystko” 
przeznaczony dla 90 osób bezrobotnych 
powyżej 50 roku życia oraz program 
„recepta refundowana” przeznaczony 
dla 135 osób bezrobotnych poniżej 30 
roku życia. W ramach projektów konkur-
sowych realizuje projekt „Własny biznes” 
w ramach Działania 6.2 – Wsparcie oraz 
promocja przedsiębiorczości i samoza-
trudnienia” przeznaczony dla 60 osób 
zainteresowanych otworzeniem własnej 
działalności gospodarczej. W ramach 
projektów systemowych finansowanych 
z POKL urząd Pracy Powiatu Krakowskie-
go kontynuuje w 2012 roku realizację 
projektu „7 życzeń”. Ponadto urząd Pracy 

Powiatu Krakowskiego pozyskał dodat-
kowe środki fP z rezerwy Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej na aktywizację osób 
będących w szczególnej sytuacji na ryn-
ku pracy oraz osób bezrobotnych do 30 
i powyżej 50 roku życia, a także środki 
w ramach Państwowego funduszu re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych na 
realizację projektu pod nazwą „Naresz-
cie pracuję” w ramach programu „wy-
równywania różnic między regionami II”. 
W 2012 roku na aktywizację zawodową 
osób bezrobotnych i poszukujących pra-
cy oraz wsparcie dla pracodawców uPPK 
dysponował środkami finansowymi po-
chodzącymi z funduszu Pracy, PrfON 
oraz europejskiego funduszu Społecz-
nego w wysokości 15 mln 532 tys. zł.

W czerwcu 2012 roku zakończono 
realizację projektu „Siła Skuteczności” 
Poddziałanie 6.1.2 PO KL, którego ce-
lem było upowszechnianie usług rynku 
pracy w powiecie krakowskim poprzez 
dofinansowanie zatrudnienia doradców 
zawodowych i pośredników pracy oraz 
zapewnienie pracodawcom, bezrobot-
nym i poszukującym pracy zwiększone-
go dostępu do usług rynku pracy.

Główne działania w 2012 roku nakie-
rowane były na aktywną pomoc osobom 
bezrobotnym i poszukującym pracy  
w znalezieniu odpowiedniego miejsca 
zatrudnienia zgodnie z kompetencjami, 
poprzez działania aktywizacyjne oraz 
pośrednictwo pracy, w tym również kre-
owanie i finansowanie nowych miejsc 
pracy. Pracodawcy zainteresowani 
współpracą w każdej chwili mogą liczyć 
na profesjonalną obsługę pod wzglę-
dem rekrutacji i selekcji kandydatów do 
pracy. Ponadto urząd organizuje Targi, 
Giełdy i Bazary pracy, w których uczest-
niczą pracownicy prowadzący nabór na 
wolne stanowiska oraz zainteresowani 
kandydaci, dla których oferty pracy są 
dobierane z uwzględnieniem ich kwali-

WaLCZąC Z BeZrOBOCIeM
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urząd PraCy

fikacji. Dużą efektywność pracy urzędu 
przynoszą konsultacje indywidualne 
oraz indywidualny plan działania.

urząd Pracy Powiatu Krakowskiego 
wzmacnia inicjatywy lokalnej przed-
siębiorczości jednocześnie wskazując,  
że nie istnieją żadne bariery pod wzglę-
dem wieku, wykształcenia ani płci, aby 
móc realizować swoje zamierzenia za-
wodowe. W okresie od stycznia do paź-
dziernika br. dzięki wparciu uPPK na 
terenie powiatu powstały 154 nowe pod-
mioty gospodarcze, co stanowi wzrost w 
porównaniu do analogicznego okresu 
ubiegłego roku o 38%. Były one finanso-
wane z różnych źródeł - funduszu Pracy, 
europejskiego funduszu Społecznego  
w ramach Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki, a także Państwowego fundu-
szu rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych. Większość nowopowstałych firm, 
podobnie jak w latach ubiegłych, uloko-
wała swoją przyszłość w sektorze usług. 

W omawianym okresie br. udzielo-
no pomocy publicznej pracodawcom, 
poprzez organizację prac interwencyj-
nych, wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy oraz refundacje ZuS.
Skutki długotrwałego bezrobocia oraz 
wykluczenia społecznego łagodzone 
są również przy współpracy z samorzą-
dami gminnymi organizującymi roboty 
publiczne i prace społecznie użyteczne. 
Z wyżej wymienionych form zatrudnie-
nia skorzystały łącznie 462 osoby bezro-
botne. 

Największą grupę rejestrowanych 
bezrobotnych stanowią osoby bez do-
świadczenia, bez wykształcenia śred-
niego i bez kwalifikacji. W związku  
z powyższym, największy wysiłek urzę-
du skupiony jest na promowaniu za-
trudnienia oraz rozwoju kwalifikacji dla 
tej grupy klientów. W celu zwiększenia 
szans na uzyskanie zatrudnienia lub in-
nej pracy zarobkowej oraz podwyższe-

nia dotychczasowych kwalifikacji zawo-
dowych, a także dostosowanie wiedzy 
i umiejętności zawodowych do wymo-
gów rynku pracy, urząd Pracy Powiatu 
Krakowskiego, w okresie od stycznia do 
października 2012 roku, zorganizował 
szkolenia dla 509 osób uprawnionych, 
które były odpowiedzią na oczekiwane 
przez pracodawców kwalifikacje i umie-
jętności kandydatów do pracy, dodatko-
wo 1052 osoby zdobyły doświadczenie 
zawodowe dzięki zorganizowaniu staży 
zawodowych u pracodawców. 

Oprócz opisanych powyżej działań 
urząd Pracy Powiatu prowadzi szkolenia 
z zakresu umiejętności poszukiwania 
pracy, zajęcia aktywizacyjne, autorskie 
programy aktywizacyjne oraz kluby pra-
cy, z których w 2012 roku skorzystało 
ponad 5 tys. osób. Ponadto blisko 8 tys. 
osób skorzystało z indywidualnej pora-
dy i informacji zawodowej.

Podobnie jak w latach ubiegłych 
urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, 
dbając o systematyczny proces akty-
wizacji osób bezrobotnych i poszuku-
jących pracy, prowadzi działania zwią-
zane z upowszechnianiem informacji 
o realizowanych zadaniach i usługach 
poprzez realizację programów informa-
cyjno-edukacyjnych przy współpracy 
z TVP Kraków, prowadzenie kampanii 
informacyjnej w trakcie Dni Otwartych 
uPPK oraz przez organizację imprez, 
jako cyklicznych spotkań informacyjno-
rekrutacyjnych.

Jednym z ciekawszych wydarzeń zor-
ganizowanych w bieżącym roku był cykl 
imprez związanych z tworzeniem klima-
tu przyjaznemu rozwojowi przedsiębior-
czości na terenie powiatu krakowskiego, 
który urząd Pracy Powiatu Krakowskie-
go zorganizował pod patronatem Staro-
sty Krakowskiego.

W ramach konferencji zorganizowano 
i przeprowadzono:

• Forum Podkrakowskiego Rynku Pra-
cy – spotkanie osób, które dzięki pomocy 
urzędu w postaci uzyskania jednorazo-
wych środków na podjęcie działalności 
gospodarczej w latach od 2009 do 2011 
otworzyły swoje własne firmy.

• Podwieczorek Przedsiębiorców - 
spotkanie Starosty Krakowskiego Józe-
fa Krzyworzeki oraz Przewodniczącego 
Powiatowej rady Zatrudnienia adama 
Wójcika z zaproszonymi pracodawcami 
zrzeszonymi w Izbach Gospodarczych 
działających na terenie powiatu. W trak-
cie spotkania omówiono sytuację eko-
nomiczno-gospodarczą oraz kondycję 
przedsiębiorców ziemi krakowskiej.

• Posiedzenie Powiatowej Rady Za-
trudnienia – w ramach którego między 
innymi alina Paluchowska, Zastępca 
Dyrektora Wojewódzkiego urzędu Pra-
cy w Krakowie przedstawiła prezentację 
pt. „Małopolskie powiaty. rynek pracy  
i edukacji”.

Poza działalnością ustawową urząd 
realizuje liczne przedsięwzięcia oraz 
partnerstwa i współpracę; działania te 
zostały docenione i wskazane jako wzór 
tzw. dobrych praktyk w zrealizowanym 
na zlecenie Miniasta Pracy i Polityki 
Społecznej projekcie „Centra aktywiza-
cji Zawodowej – analiza i ocena, dobre 
praktyki”.

urząd Pracy Powiatu Krakowskiego  
w przyszłym roku planuje rozwijać swo-
ją działalność kreując zrównoważony 
rozwój kapitału ludzkiego w powiecie 
krakowskim. Kontynuowane będą dzia-
łania zmniejszające problem bezrobo-
cia oraz wspierające przedsiębiorców  
i pracodawców przy tworzeniu nowych 
miejsc pracy. 
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Powiat krakowski się zmienia. staje 
się terenem, w którym nie tylko coraz 
więcej osób znajduje swoje miejsce na 
ziemi i buduje dom, ale i inwestorzy 
odnajdują dobre warunki do lokali-
zowania i rozwijania swoich działal-
ności, dzięki czemu rozwija się sektor 
przemysłowy. by sprostać zmianom, 
dziejącym się pod wpływem rozwoju  
i których oczekują mieszkańcy, rów-
nież samorząd musi nieustannie pra-
cować, by instytucje powiatu za nimi 
nadążały.

Od 2010 do 2012 roku powiat kra-
kowski zrealizował wiele inwestycji, któ-
rych przybliżony koszt wyniósł 10,5 mln 
złotych. W tych kilku kolumnach ciężko 
byłoby wskazać i opisać każdy, nawet 
najmniejszy remont, dlatego chcemy 
pokazać te największe i najważniejsze.

budowa sali gimnastycznej

W grudniu 2010 roku została odda-
na do użytkowania sala gimnastyczna 
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących 
i Szkole Podstawowej nr 2 w Skawinie 
przy ul. Żwirki i Wigury 17. Koszt jej bu-
dowy wyniósł 5 742 118,56 zł brutto,  
z czego 3 mln zł uzyskano w ramach 
dofinansowania projektu ze środków 
dotacji rozwojowej z Małopolskiego re-
gionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2007-2013.

remont na terenie zsrCKu  
w Czernichowie

W porozumieniu z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków w Krakowie 
udało się przeprowadzić remont zabyt-
kowego muru ogrodzeniowego szkoły 
w Zespole Szkół rolniczego Centrum 
Kształcenia ustawicznego w Czernicho-
wie. Wyremontowano także zabytkową 
bramę wjazdową i budynek portierni. 
rewitalizacja pochłonęła 65 270 zł.

termomodernizacja dPs-u  
w owczarach

Ponad 300 tys. zł. przeznaczono na 
modernizację budynku Pawilonu B 
Domu Pomocy Społecznej w Owcza-
rach. W ramach prac wykonano m.in. do-
cieplenie ścian i stropu ostatniej kondy-
gnacji, izolację pionową fundamentów, 
wymianę pokrycia dachu, stolarki okien-
nej i drzwiowej, a także instalacji cen-
tralnego ogrzewania. Powiat krakowski 
pozyskał na realizację tego remontu 
dotację w wysokości 70% wartości zada-
nia w ramach Małopolskiego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013. 

adaptacja pomieszczeń dla poradni

Po przeniesieniu Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej Powiatu Kra-
kowskiego do budynku XXXI LO przy  
ul. Zakątek 2 w Krakowie, zaistniała ko-
nieczność wykonania remontu części 
pomieszczeń szkolnych i przystosowanie 
ich do potrzeb poradni. Wartość robót 

wyniosła 127 350 zł. Wykonano remont 
kapitalny sal do zajęć terapeutycznych 
oraz sanitariatów, wejścia i głównych 
ciągów komunikacyjnych.

modernizacja dPs w Karniowicach

Za ok 400 tys. zł powiat krakowski 
przeprowadził modernizację obiektów 
Domu Pomocy Społecznej w Karniowi-
cach obejmującą remont tarasu i stropo-
dachu nad kotłownią, budowę pochylni 
dla osób niepełnosprawnych i wymianę 
nawierzchni chodnika. udało się także 

dokonać wymiany kabiny windowej  
i aparatury sterowej. Inwestycję zreali-
zowano dzięki pozyskanym z unii środ-
kom w wysokości 70% wartości zadania  
w ramach Małopolskiego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013.

Z własnych środków powiat wykonał 
w Karniowicach także inne prace re-
montowe, m.in. izolację pionową ścian 
zewnętrznych tarasu oraz drenaż opa-
skowy, które kosztowały 57 tys. zł.

oszczędności dzięki solarom

Wiele przygotowań, kilkanaście bu-
dynków oraz setki zamontowanych pa-
neli obrazuje jedną z najistotniejszych 
inwestycji w ostatnich latach. Kosztu-
jący 2,5 mln zł projekt „Budowa insta-
lacji ciepłej wody użytkowej w oparciu 
o zastosowanie systemu solarnego  
w budynkach użyteczności publicznej 
Powiatu Krakowskiego” uzyskał nie tylko 
bardzo wysokie dofinansowanie, ale zo-
stał także wyróżniony w ogólnopolskim 
konkursie.

KaŻDa INWeSTyCJa TO KrOK NaPrZóD

Nowe oblicze powiatu

„Pomimo światowego kryzysu i gor-
szej sytuacji finansowej musimy dbać 
o utrzymanie zachodzących pozytyw-
nych zmian. Tego najlepszym przy-
kładem są realizowane w ostatnich 
latach inwestycje. Mają one na celu 
podniesienie standardu oferowanych 
przez samorząd usług z zakresu eduka-
cji, opieki społecznej czy samej obsługi 
klientów Starostwa Powiatowego.”

ADAM
WÓJCIK
Członek Zarządu 
Powiatu

inwestyCJe
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W Domach Pomocy Społecznej  
w Batowicach, Owczarach, Więckowi-
cach, Czernej i Karniowicach oraz Do-
mach Dziecka w Sieborowicach i Miękini, 
dzięki środkom z budżetu powiatu oraz 
dotacji w wysokości 85 % wartości zada-
nia w ramach MrPO na lata 2007 - 2013 
działanie: 7.2 Poprawa jakości powietrza 
i zwiększenie wykorzystania  odnawial-
nych źródeł energii, zamontowano 433 
kolektory słoneczne. W polskich warun-
kach klimatycznych roczny zysk energe-
tyczny z 1m2 kolektora wynosi powyżej 
525 kWh, a woda może być ogrzewana 
energią słoneczną przez 240 dni w roku. 
Dlatego powiat, poza jakże istotnym 
aspektem ekologicznym, spodziewa się 
znacznej obniżki kosztów bieżącej eks-
ploatacji poprzez zmniejszenie zużycia 
gazu.

Projekt uzyskał nagrodę iii stopnia 
w XXii Konkursie pn. „budowa roKu 
2011” zorganizowanym przez Polski 
związek inżynierów i techników bu-
downictwa, ministerstwo transportu, 
budownictwa i Gospodarki morskiej 
oraz Główny urząd nadzoru budow-
lanego. uroczystość wręczenia wyróż-
nień odbyła się w Gmachu naczelnej 
organizacji technicznej w warszawie, 
a nagrodę odebrała delegacja powiatu 
krakowskiego pod przewodnictwem 
adama wójcika, członka zarządu Po-
wiatu Krakowskiego.

Starostwo Powiatowe w Krakowie 
otrzymało również rekomendację Za-
rządu Oddziału Małopolskiego Związku 
Inżynierów i Techników Budownictwa, 
która potwierdziła pełną wiarygodność 
techniczno-organizacyjną, dającą rękoj-
mię należytego wykonania zamówień 
z punktu widzenia rzetelności i jakości 
świadczonych usług.

nowa winda w starostwie

W siedzibie Starostwa Powiatowego w 
Krakowie na etapie końcowym są prace 
związane w przebudową wewnętrzne-
go szybu windowego. Dzięki inwestycji, 
której koszt wynosi 410 tys. zł, budynek 
starostwa będzie bardziej przyjazny dla 
wszystkich klientów, w szczególności 
osób niepełnosprawnych. Nową windą 
już pod koniec grudnia br. będzie moż-
na wjechać na piąte piętro. Dotychcza-

sowy, wysłużony przez kilkadziesiąt lat 
dźwig, przewoził tylko do wysokości 
piętra czwartego, a interesanci załatwia-
jący sprawy w biurach znajdujących się 
na ostatniej kondygnacji urzędu musieli 
korzystać ze schodów.

Kolejne prace w Czernichowie

W prowadzonym przez powiat 
krakowski Zespole Szkół  rolniczych 
Centrum Kształcenia ustawicznego w 
Czernichowie w 2011 roku wymienio-
no stolarkę okienną w budynku sali 
gimnastycznej. Prace, które kosztowały  
150 tys. zł były początkiem planowa-
nego dalszego remontu budynku in-
ternatu i stołówki. Następnie, w okresie 
wakacji 2012 roku, przystąpiono do dru-
giego etapu remontu. Wykonano m.in.: 
remont sanitariatów na II piętrze, wy-
mianę instalacji centralnego ogrzewania 
w kompleksie budynków, tj. internatu, 
mieszkań, stołówki, kuchni i łącznika, wy-
mieniono okna i drzwi zewnętrzne oraz 
pomalowano pokoje mieszkalne znajdu-
jące się na II piętrze. Te działania, które  
w znaczący sposób podniosły standard 
i tym samym komfort mieszkającej w in-
ternacie młodzieży, kosztowały ok. 600 
tys. zł. Poniesione przez powiat krakow-
ski koszty byłyby zdecydowanie wyższe, 
gdyby nie fakt, że znaczą część prac,  
w tym wymianę instalacji elektrycznej  
i wewnętrznej linii zasilającej oraz tabli-
cy głównej wykonał Wydział Techincz-
no-Gospodarczy Starostwa. 

likwidacja oczyszczalni ścieków

Podpięcie Domu Pomocy Społecznej 
w Owczarach do gminnej sieci kana-
lizacji sanitarnej wymusiło odłączenie 
pracującej od wielu lat oczyszczalni 
ścieków. Spowodowało to potrzebę li-
kwidacji niepotrzebnych instalacji oraz 
konieczność opróżnienia studzienek ka-
nalizacyjnych i kolektorów ściekowych, 
a także dezynfekcji studni. Dodatkowo 

pracownicy DPS wykonali na terenie 
oczyszczalni prace porządkowe. realiza-
cja zadania pochłonęła blisko 10 tys. zł. 

Projekt nowej sali gimnastycznej

Zarząd Powiatu Krakowskiego spo-
śród kilku ofert wybrał projekt typowy 
budowy sali gimnastycznej przy Zespo-
le Szkół Ponadgimnazjalnych w Gie-
bułtowie. Koszt projektu zamknął się  
w kwocie 27 tys. zł. W 2013 roku planowa-
ne jest wykonanie adaptacji projektu ty-
powego do miejscowych uwarunkowań 
terenu wokół budynków Zespołu Szkół. 

zabezpieczenia osuwiska  
w dPs Czerna

Specyficzne usytuowanie Domu Po-
mocy Społecznej w Czernej, którego 
budynki położone są na stromym zbo-
czu narażonym na regularne zalewa-
nie, spowodowało powstanie osuwisk,  
a w ślad za tym uszkodzenie murów 
oporowych, chodników i pozostałych 
ciągów pieszych. W celu zapewnienia 
pensjonariuszom DPS-u pełnego bez-
pieczeństwa i komfortu poruszania się 
po terenie ośrodka, Zarząd Powiatu 
zdecydował o wykonaniu szczegółowej 
dokumentacji technicznej, która będzie 
podstawą zabezpieczenia techniczne-
go powstałych szkód. W chwili obecnej 
zostały założone repery w celu monito-
rowania i sprawdzania ruchów osuwisk. 
Po przeprowadzonej analizie ewentual-
nych odczytów reperów będzie można 
przystąpić do zabezpieczenia osuwiska.

lepsze warunki zst-e w skawinie

Ponieważ Zespół Szkół Techniczno 
ekonomicznych w Skawinie borykał się 
z problemami awarii centralnego ogrze-
wania i rurociągu wodnego, zrealizowa-
no częściowo wymianę głównych cią-
gów w budynku warsztatów szkolnych. 
Wykonane w tym roku za 67 tys. zł prace 
będą kontynuowane także w 2013 roku.

inwestyCJe

Przedstawiciele powiatu odbierają nagrodę  
w Konkursie  „BuDOWa rOKu 2011”
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Powiat krakowski liczy ponad ćwierć 
miliona mieszkańców. wielu z nich, 
szczególnie rodzin i osób niepełno-
sprawnych, potrzebuje stałego wspar-
cia w codziennym funkcjonowaniu. 
Formy pomocy są bardzo różne - cza-
sem wystarczy jednorazowe wspar-
cie pieniężne w celu przezwyciężenia 
trudnej sytuacji życiowej, niejedno-
krotnie pomoc staje się długotrwałym 
procesem. ich realizacją zajmuje się 
Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie 
w Krakowie, które jest jednostką orga-
nizacyjną powiatu krakowskiego stwo-
rzoną do wykonywania zadań wynika-
jących z przepisów prawa, m.in. ustaw 
o wspieraniu rodziny i pieczy zastęp-
czej, o pomocy społecznej, o zmianie 
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy  
w rodzinie czy o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych. 

PCPr swoją opieką otacza osoby nie-
pełnosprawne, chore, starsze – poprzez 
przyznanie dofinansowań ze środków 
PrfON, prowadzenie domów pomocy 
społecznej, środowiskowych domów 
samopomocy i warsztatów terapii za-
jęciowej. Pomaga także rodzinom za-
stępczym, zapewnia dzieciom pozba-
wionym opieki rodzicielskiej warunki do 
wychowywania się w rodzinie, a także w 
usamodzielnieniu pełnoletnich wycho-
wankom rodzin zastępczych i placówek 
opiekuńczo-wychowawczych. Osoby 
znajdujące się w sytuacji kryzysu mogą 
skorzystać z pomocy specjalistów za-
trudnionych w Centrum Wsparcia PCPr 
lub zostać objęte wsparciem ośrodka in-
terwencji kryzysowej.

Szereg zadań zgodnie z przepisami 
prawa i polityką powiatu krakowskiego 
zlecanych jest organizacjom pozarządo-
wym. Dzięki temu Powiatowe Centrum 
Pomocy rodzinie może elastycznie re-
agować na pojawiające się potrzeby 
mieszkańców. 

domy Pomocy społecznej

• Domy Pomocy Społecznej Pań-
stwowe

o Dom Pomocy Społecznej w Batowi-
cach dla przewlekle somatycznie cho-
rych (dla kobiet i mężczyzn),

o Dom Pomocy Społecznej w Czernej 
dla osób przewlekle psychicznie cho-
rych (dla kobiet i mężczyzn),

o Dom Pomocy Społecznej w Karnio-
wicach dla osób starszych i przewlekle 
somatycznie chorych (dla kobiet i męż-
czyzn),

o Dom Pomocy Społecznej w Owcza-
rach dla osób przewlekle psychicznie 
chorych (dla kobiet i mężczyzn),

o Dom Pomocy Społecznej w Więcko-
wicach dla osób przewlekle psychicznie 
chorych (dla kobiet i mężczyzn).

• Domy Pomocy Społecznej Niepu-
bliczne

o Dom Pomocy Społecznej im. Św. 
Brata alberta Zgromadzenia Braci alber-
tynów w Ojcowie dla niepełnospraw-
nych intelektualnie mężczyzn,

o Dom Pomocy Społecznej Zgroma-
dzenia Córek Bożej Miłości w Prusach dla 
osób niepełnosprawnych intelektualnie,

o Dom Pomocy Społecznej Zakonu 

Bonifratrów w Konarach dla osób psy-
chicznie chorych,

o Schronisko dla Osób Niepełno-
sprawnych Intelektualnie (DPS) fundacji 
im. Brata alberta w radwanowicach dla 
osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Wszystkie Domy Pomocy Społecznej 
prowadzone przez powiat krakowski 
zarówno państwowe, jak i niepubliczne, 
osiągnęły już kilka lat temu wymaga-
ne przepisami prawa standardy. Koszt 
utrzymania jest w nich niski w porów-
naniu do Domów Pomocy Społecznej  
w Województwie Małopolskim.

Na zlecenie powiatu krakowskiego 
działają Powiatowe Ośrodki Wsparcia – 
Środowiskowe Domy Samopomocy dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi:

• Parafia Rzymskokatolicka ŚŚ. Szymo-
na i Judy Tadeusza w Skawinie prowadzi 
ŚDS Gminie Skawina dla 32 uczestni-
ków,

• Fundacja Wspierania Rozwoju Spo-
łecznego „Leonardo” w Krakowie pro-
wadzi ŚDS w Gminie Sułoszowa dla 30 
uczestników,

• Konwent OO. Bonifratrów p.w. Świę-
tego Józefa w Konarach, Konary 21 pro-
wadzi ŚDS w Gminie Mogilany dla 32 
uczestników.

W roku bieżącym dwóm Środo-
wiskowym Domom Samopomocy tj.  
w Konarach i Woli Kalinowskiej udało 
się osiągnąć wymagane standardy. Na-
tomiast Środowiskowy Dom Samopo-
mocy w Skawinie otrzymał dotację od 
Wojewody Małopolskiego, która pozwo-
li na wykonanie podjazdu dla osób nie-
pełnosprawnych poruszających się na 

WSParCIe PODKraKOWSKIeJ rODZINy

PomoC sPoŁeCzna

„Pomoc społeczna, to bardzo sze-
roki obszar działalności samorządu. 
Powiat krakowski przeznacza z budże-
tu na pomoc osobom potrzebującym 
wsparcia  ok. 38 mln rocznie oraz 7 mln 
z PFRON. Jednak to nie same pienią-
dze są istotne. Zawsze staramy się pa-
miętać, że najważniejszy jest człowiek.  
W Powiatowym Centrum Pomocy Ro-
dzinie zatrudniamy 41 osób. Nie są to 
przypadkowi pracownicy, tylko dobrze 
wykształceni, podchodzący z empatią 
i wyczuciem, specjaliści.  To oni stara-
ją się by wszyscy mieszkańcy powiatu 
krakowskiego, którzy z różnych wzglę-
dów oczekują naszej pomocy, nie tylko 
ją uzyskali, ale byli obsługiwani w pełny 
zrozumienia i delikatności sposób .” 

URSZULA 
STOCHEL
Wicestarosta
powiatu  
krakowskiego
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wózkach inwalidzkich. Środowiskowy 
Dom Samopomocy jeszcze w tym roku 
również osiągnie standardy.

Kolejną instytucją pracującą na co 
dzień z osobami niepełnosprawnymi są 
Warsztaty Terapii Zajęciowej. Powiat kra-
kowski współfinansuje działalność czte-
rech ośrodków:

• Fundacja Wspierania Rozwoju Spo-
łecznego „Leonardo” w Krakowie prowa-
dzi WTZ w gminie Skała dla 30 uczestni-
ków, 

• Konwent OO. Bonifratrów p.w. Świę-
tego Józefa w Konarach, Konary 21, 
prowadzi WTZ w Gminie Mogilany 45 
uczestników,

• Fundacja im. Brata Alberta – Schro-
nisko dla Niepełnosprawnych – radwa-
nowice 1 prowadzi WTZ w gminie Zabie-
rzów dla 90 uczestników,

• Chrześcijańskie Stowarzyszenie 
Osób Niepełnosprawnych Ich rodzin  
i Przyjaciół „Ognisko” w Pobiedniku Ma-
łym w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce 
dla 25 uczestników.

Powiat rozdziela również inne środki

W ramach współpracy z organizacja-
mi pozarządowymi corocznie powiat 
krakowski rozdysponowuje środki na 
dofinansowanie zadań z zakresu sportu, 
kultury i rekreacji dla osób niepełno-
sprawnych. W roku 2011, 18 organizacji 
pozarządowych złożyło na rok 2012 54 
wnioski i przyznano im 100 tysięcy zło-
tych.

Powiat krakowski w roku 2012 przy-
stąpił do realizacji zadania „aKTyWNy 
SaMOrZąD”, którego celem jest wy-
eliminowanie lub zmniejszenie barier 
ograniczających uczestnictwo osób 
niepełnosprawnych, będących miesz-
kańcami powiatu krakowskiego w życiu 
społecznym, zawodowym i w dostępie 
do edukacji, poprzez:

• likwidację lub ograniczenie bariery 
transportowej,

• przygotowanie beneficjentów po-
mocy z zaburzeniami ruchu i percepcji 
wzrokowej do pełnienia różnych ról 
społecznych, poprzez umożliwienie im 
włączenia się do tworzącego się społe-
czeństwa informacyjnego,

• likwidację lub ograniczenie bariery 
w poruszaniu się, umożliwiające uczest-
nictwo beneficjentów pomocy w aktyw-
ności społecznej, albo wzrost lub utrzy-
manie istniejącej aktywności.

• umożliwianie beneficjentom pomo-
cy pełnienia różnych ról społecznych po-
przez zastosowanie elementów wspiera-
jących ich zatrudnienie.

Powiat krakowski zlecał również za-
dania z zakresu poradnictwa rodzinne-
go dla rodzin naturalnych i zastępczych, 
mieszkańców powiatu krakowskiego  

i interwencji kryzysowej organizacjom 
pozarządowym:

• Fundacji Pro Bono z siedzibą w Kra-
kowie ul. Grodzka 33, 

• Oddziałowi Miejskiemu Krakowskie-
go Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kra-
kowie ul. Lenartowicza 14,  

• Stowarzyszeniu Rodzin Adopcyjnych 
i Zastępczych „PrOfaMILIa” w Krakowie 
os. Zielone 1, 

• Towarzystwu Jezusowemu Prowincji 
Polski Południowej z siedzibą w Krako-
wie, Mały rynek 8,

• Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej 
w Gminie Mogilany zlecono do realiza-
cji Konwentowi OO. Bonifratrów P.W. Św. 
Józefa, Konary, ul. Zielona 21, na lata 
2011-2013.

Zadania z zakresu pieczy zastępczej 
(w roku 2010 jeszcze z zakresu pomocy 
społecznej zmiana w 2012 roku) zosta-
ły zlecone następującym organizacjom 
pozarządowym:

• Prowadzenie całodobowej 
placówki opiekuńczo – wycho-
wawczej typu rodzinnego – ro-
dzinny Dom Dziecka na tere-
nie Gminy Skawina dla 8 dzieci 
Domowi Zakonnemu Zgroma-
dzenia Sług Miłości CeNTruM 
DON GuaNeLLa Skawina  
ul. Leśna 5,

• Ponadto 2 organizacje po-
zarządowe w roku 2012 prze-
prowadzały na zlecenie Po-
wiatowego Centrum Pomocy 
rodzinie w Krakowie szkole-
nia i kwalifikacje kandydatów 
na niezawodowe, zawodowe 
rodziny zastępcze oraz osoby 
prowadzące rodzinne domy 
dziecka (Stowarzyszenie ro-
dzin adopcyjnych i Zastęp-
czych „PrOfaMILIa” w Krako-
wie os. Zielone 1, Towarzystwo 
Jezusowe Prowincji Polski Po-
łudniowej z siedzibą w Krako-
wie Mały rynek 8).

Natomiast powiat krakow-
ski poprzez Powiatowe Cen-
trum Pomocy rodzinie w Kra-
kowie złożył oferty w ramach 
otwartych konkursów ofert do 
Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej w Warszawie w ra-
mach resortowego programu 
wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej na rok 2012:

• „Szkolenia rodzin zastęp-
czych, osób prowadzących 
rodzinne domy dziecka oraz 
dyrektorów placówek opie-
kuńczo-wychowawczych typu 
rodzinnego” - otrzymano do-
tację 17 350,00 złotych,

• „Koordynator rodzinnej pieczy za-
stępczej - druga edycja” – otrzymano 
dotację 31 500,00 zł,

• „Wsparcie rodzin zastępczych i ro-
dzinnych domów dziecka”- powiat kra-
kowski stara się o przyznanie dotacji  
w wysokości 69.538,71 złotych.

dwa lata – wiele pomysłów  
i projektów

W 2010 roku Powiatowe Centrum Po-
mocy rodzinie w Krakowie realizowało 
projekt pn. „ŚWIaT OTWarTy DLa NaS” 
wspierając rozwój wychowanków pie-
czy zastępczej, wyrównując braki edu-
kacyjne, diagnozując trudności w nauce. 
akcentowano również istotną integra-
cję, współpracę, uwrażliwienie oraz zdo-
bywanie nowych umiejętności, wiedzy, 
czy rozwijanie talentów. Wszystko to sta-
ło się możliwe poprzez zorganizowanie 
takich form rozwoju psychofizycznego, 
które pozwoliły na realizację ww. celów.  

PomoC sPoŁeCzna

dokończenie na str.36
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Program był kierowany do 175 ro-
dzin zastępczych z powiatu krakow-
skiego i 270 wychowanków tych rodzin.  
W związku z tym, że głównymi adresata-
mi byli wychowankowie rodzin zastęp-
czych uznano, że bez względu na istotę 
zadań, w programie wezmą udział te 
osoby, które będą chętne do skorzysta-
nia z przedstawionej oferty. 

W ramach programu realizowano na-
stępujące zadania:

1. Impreza plenerowa (w ramach ob-
chodów Dnia Dziecka i rodzicielstwa 
Zastępczego), na terenie Domu Pomocy 
Społecznej w Więckowicach. W trakcie 
imprezy zorganizowane zostały liczne 
konkursy dla dzieci i rodziców zastęp-
czych z nagrodami. Zarówno dzieci, 
jak i dorośli mogli korzystać z atrakcji 
w postaci: dmuchanej zjeżdżalni, sko-
ków na bungie, mundialu piłkarzyków, 
przedstawienia dla dzieci,  itd. Zadanie 
to zbiegło się z piknikiem dla osób za-
grożonych wykluczeniem społecznym,  
w tym wychowanków rodzin zastęp-
czych i placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych, który był finansowany ze 
środków unii europejskiej – Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki – projekt  
„W stronę samodzielności” realizowany 
w latach 2010-2012.

2. Wycieczka krajoznawcza – rejs stat-
kiem po Wiśle, która miała na celu za-
poznanie z walorami krajobrazowymi, 
integrację uczestników, uwrażliwienie 
ich na piękno, a także poznanie historii 
odwiedzanego miejsca. łącznie w rejsie 
po Wiśle brało udział 78 osób w tym 50 
dzieci. rejs zorganizowano w dniu 24 
lipca 2010 r. 

3. Kursy języka angielskiego, w któ-
rych udział wzięło 36 osób, 

4. Pomoc w nauce poprzez sfinanso-
wanie zajęć dodatkowych z matematy-
ki. Z zajęć skorzystało 10 wychowanków 
rodzin zastępczych w terminach usta-
lonych indywidualnie z wychowankiem  
i opiekunami,

5. Wyjazdy kulturalno – integracyjne, 
w tym zwiedzanie muzeum na Wawelu 
oraz wyjście do Teatru „Groteska” dla 114 
osób (rodzin zastępczych wraz z wycho-
wankami),

6. „Przedświąteczne kolędowanie” 
oraz spotkanie mikołajkowe. łącznie  
w spotkaniu wzięło udział 33 przedsta-
wicieli rodzin zastępczych oraz 60 dzieci. 
Spotkanie pozwoliło duchowo przygo-
tować się do Świąt Bożego Narodzenia, 
wsparło rozwój duchowy uczestników, 
zintegrowało uczestników. 

spełniona rodzina szczęściem dziecka

W kolejnym, 2011 roku Powiatowe 
Centrum Pomocy rodzinie w Krakowie 
we współpracy ze Starostwem Powia-
towym w Krakowie oraz Ministerstwem 
Pracy i Polityki Społecznej realizowało 
program pn. „Spełniona rodzina – szczę-
ściem dziecka”. 

W ramach programu otoczono 
wsparciem 27 istniejących niespokrew-
nionych (zawodowo i niezawodowo) ro-
dzin zastępczych, jak również osób pro-
wadzących jeden rodzinny dom dziecka. 
Głównymi zadaniami, jakie udało się zre-
alizować były:

• Wyjazdy kulturalno – integracyjne 
do Kopalni Soli w Wieliczce, Muzeum 
archeologicznego w Krakowie i Teatru 
Groteska w Krakowie, w których udział 
wzięło blisko 150 osób,

• Korepetycje z przedmiotów ścisłych 
(matematyki, fizyki lub chemii),

• Specjalistyczne szkolenia podno-
szące kwalifikacje zawodowe opieku-
nów zastępczych, na które zaproszono 
wszystkich beneficjentów programu, 
m.in. „Koncepcja mądrego wychowania 
dziecka oraz ochrona przed zagroże-
niami” czy „Znaczenie więzi w opiece 
zastępczej”,

• Wsparcie rzeczowe dla 10 zawodo-
wych niespokrewnionym z dzieckiem 
wielodzietnych i specjalistycznych 
rodzin zastępczych na łączną kwotę: 
18.305,21 zł (sprzęty aGD, meble),

• Bal Mikołajkowy w Starostwie Powia-
towym w Krakowie zorganizowany przy 
udziale Studia Małych form Teatralnych, 
Scenografii i reżyserii arT-re w Krakowie,

  

w którym udział wzięło ok. 140 osób,  
a wszystkie dzieci wyszły z zabawy z pre-
zentami.

wsparcie z unii

W latach 2010-2012 w zakresie reali-
zacji projektu „W stronę samodzielno-
ści” współfinansowanego przez unię 
europejską w ramach europejskie-
go funduszu Społecznego cyklicznie  
w miesiącach czerwiec i sierpień każde-
go roku, odbywały się pikniki – spotkania 
integracyjne dla dwóch głównych grup 
beneficjentów projektu, tj. wychowan-
ków rodzin zastępczych oraz placówek 
opiekuńczo-wychowawczych oraz osób 
niepełnosprawnych z terenu powiatu 
krakowskiego. W imprezach brały tak-
że udział rodziny zastępcze, kadra wy-
chowawców z placówek opiekuńczych,  
a w przypadku osób niepełnosprawnych  
- członkowie rodzin, kadra Warsztatów 
Terapii Zajęciowej, Środowiskowych 
Domów Pomocy Społecznej, Domów 
Pomocy Społecznej oraz pracownicy 
Powiatowego Centrum Pomocy rodzi-
nie w Krakowie. Impreza plenerowa dla 
wychowanków rodzin zastępczych oraz 

placówek opiekuńczo-wychowawczych 
miała miejsce każdorazowo w ostatnią 
sobotę czerwca gościnnie na terenie 
przylegającym do Domu Pomocy Spo-
łecznej w Więckowicach, gm. Zabierzów. 
Piknik dla osób niepełnosprawnych 
odbywał się niezmiennie na terenie 
przylegającym do Zespołu Szkół i Pla-
cówek Oświatowych w Skale, gm. Skała  
w ostatnie soboty sierpnia.

Spotkania integracyjne zyskały  
w ciągu trzech lat trwania ogromną po-
pularność, o czym świadczy frekwencja 
utrzymująca się na stałym poziomie 
400 osób obecnych na każdej imprezie. 
Dzięki inwencji realizatorów projektu 
przygotowany program każdej imprezy 
był adekwatny do potrzeb i oczekiwań 
obydwu grup docelowych. W ten spo-
sób wychowankowie rodzin zastęp-
czych i placówek opiekuńczo wycho-
wawczych mogli korzystać z wynajętego 
sprzętu rekreacyjnego, sprawdzić swoje 
siły m.in. w paintballu oraz wziąć dział 
w warsztatach plastycznych. Organizo-
wane były także występy grup teatral-
nych, koncerty grupy młodzieżowej oraz 
spotkania z osobami mającymi różne 
pasje, jak paralotniarstwo, dogoterapia 
oraz sztukmistrzostwo. Dla wszystkich 
uczestniczących w imprezach serwowa-
ny był bezpłatny ciepły posiłek, napoje 
ciepłe i zimne oraz słodycze.

dużo pozytywnych emocji

analogicznie w przypadku spotkań 
dla niepełnosprawnych uczestników 
projektu oraz osób z ich otoczenia także 
towarzyszyło dużo pozytywnych emo-
cji. W ramach atrakcji przygotowywane 
były występy na scenie; program estra-
dowy obejmował pokaz szermierzy po-
ruszających się na wózkach, pokaz tańca 
integracyjnego, występy zespołów mu-
zycznych. Dużą popularnością cieszyły 
się atrakcje zorganizowane w formie 
warsztatów m.in. nauka gry w bocci, po-
kaz dogoterapii, pokaz wozu strażackie-
go, przejażdżka na motorach oraz różno-
rakie konkursy. W ramach poczęstunku 
serwowane były potrawy z grilla, owoce, 
lody oraz napoje ciepłe i zimne. 

Koszt przedsięwzięć w latach 2010-
2012 był finansowany ze środków unij-
nych w ramach realizowanego projektu 
systemowego pn. „W stronę samodziel-
ności” i stanowił część działań o charak-
terze środowiskowym. 

dokończenie ze str.35
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bezpieczne areny 2012 - promocja 
bezpieczeństwa i eliminacja rasizmu 
– dostrzeżone w warszawie. realizo-
wany w latach 2011 i 2012 projekt edu-
kacyjny w ramach powiatowego pro-
gramu „bezpieczny Powiat Krakowski” 
został doceniony przez ministerstwo 
spraw wewnętrznych i administra-
cji. w konkursie dla gmin i powiatów  
w ramach rządowego programu ogra-
niczania przestępczości i aspołecznych 
zachowań „razem bezpieczniej” otrzy-
mał pierwszą nagrodę w konkursie pn. 
„bezpieczeństwo imprez sportowych”.  
to była jedna z wielu inicjatyw podej-
mowanych przez władze powiatu kra-
kowskiego mających na celu poprawę 
bezpieczeństwa. 

Projekt skierowany do uczniów gim-
nazjów i szkół powiatu krakowskiego 
został przygotowany przez Starostwo 
Powiatowe w Krakowie i firmę VIa Cra-
COVIa Inny Sposób Podróżowania. In-
spiracją dla powstania projektu były in-
formacje w mediach o sytuacjach, jakie 
występują na stadionach, a szczególnie 
po meczach wokół nich. Projekt w swych 
założeniach wpisywał się w podstawę 
programową nowego przedmiotu gim-
nazjum „edukacja dla Bezpieczeństwa”, 
którego ważnym elementem jest postę-
powanie w wypadku różnych zagrożeń. 
Dotyczy to także zachowań w trakcie nie-
przewidzianych wypadków, które mogą 
towarzyszyć imprezom masowym.

teoria i praktyka

Innowacją w projekcie było uzupeł-
nienie wiedzy teoretycznej zajęciami 
praktycznymi. Doskonałym miejscem 
przeprowadzenia warsztatów edukacyj-
nych z zakresu przedmiotu „edukacja 
dla bezpieczeństwa” okazały się obiekty 
sportowe, w tym przypadku nowopow-
stałe stadiony piłkarskie Wisły i Cracovii. 
Sprawy bezpieczeństwa imprez maso-
wych nabrały w roku 2011 szczególne-
go znaczenia ze względu na zbliżające 
się eurO 2012. Impreza ta była wielkim 
wyzwaniem logistycznym, wymagają-
cym ogromnego zaangażowania służb 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. 
Celem projektu było m.in. aby każdy 
potencjalny uczestnik takiego wyda-
rzenia posiadał podstawową wiedzę  
z zakresu bezpiecznego uczestnictwa  
w imprezach masowych. Projekt zakładał 
że Mistrzostwa europy będące świętem 
sportu będą również doskonałą okazją 
do wypromowania odpowiednich po-
staw. Miejsce przeprowadzenia zajęć 
dało również możliwość stadionom na 
wypromowanie pozytywnego wizerun-

ku wśród odbiorców niekoniecznie bę-
dących dotychczas uczestnikami imprez 
sportowych. 

realizacja projektu była trzystopnio-
wa. I stopień stanowiła  konferencja edu-
kacyjno-promocyjna z udziałem władz 
powiatowych i samorządowych, policji  
i innych służb, administratorów obiek-
tów sportowych, dyrektorów szkół, 
przedstawicieli zainteresowanych me-
diów. Kolejny stanowiły konferencje 
szkoleniowe dla dyrektorów szkół, na-
uczycieli przedmiotowych oraz wycho-
wania fizycznego, pedagogów i psycho-
logów szkolnych. Trzecim etapem były 
warsztaty dla uczniów.

Tak konferencje dla nauczycieli, jak 
również warsztaty dla uczniów, składały 
się z części teoretycznej prowadzonej 
w formie prezentacji, wykładów i prak-
tycznej na obu obiektach sportowych, 
aby podkreślić współpracę i zniwelować 
antagonizmy. uczestnicy mogli zapo-
znać się z problemami organizacyjnymi, 
rodzajami zabezpieczeń, praktycznymi 
działaniami na rzecz bezpieczeństwa  
w czasie meczów.

W części teoretycznej przestawiano 
cele projektu, poruszano problematykę 
potencjalnych zagrożeń i ich zapobie-
gania, edukacji, tolerancji oraz zasad 
fair play. Części teoretyczne prowadzi-
li przedstawiciele firmy Via Cracovia, 
rzecznicy krakowskich klubów Wisły  
i Cracovii, szefowie bezpieczeństwa obu 
stadionów, przedstawiciele Policji, Pań-
stwowej Straży Pożarnej. Szczególną 
uwagę zwracano na zasady bezpieczeń-
stwa podczas imprez masowych, odpo-
wiedzialność prawną uczestników im-
prez, ze szczególnym uwzględnieniem 
konsekwencji prawnych oraz elementy 
psychologii tłumu (panika i sposoby jej 
zapobiegania). 

Zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
rozszerzające wiedzę z zakresu „edukacji 
dla bezpieczeństwa” w części  praktycz-
nej  w formie wycieczki po stadionach  
z perspektywy uczestnika imprezy ma-
sowej były zarazem krótkim instrukta-
żem, jak bezpiecznie korzystać z wszyst-
kich atrakcji znajdujących się na tego 
typu obiektach. Program wpisał  się też 
w politykę kreowaną przez same stadio-
ny, jako miejsca rodzinnego spędzania 
czasu. łącznie w projekcie uczestniczyło 
około 100 osób dorosłych - nauczycie-
li, wychowawców, psychologów i pe-
dagogów szkolnych oraz  ponad 1000 
uczniów z kilkunastu gimnazjów z tere-
nu powiatu krakowskiego.

Projekt nie 

mógłby być zrealizowany  przez  pomy-
słodawców firmę VIa CraCOVIa Inny 
Sposób Podróżowania i Starostwo Po-
wiatowe w Krakowie bez zaangażowania 
partnerów, takich jak MKS Cracovia SSa, 
Wisła Kraków Sa, Komenda Miejska Poli-
cji w Krakowie,  Komenda Miejska Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Krakowie, 
wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu 
krakowskiego, szkoły gimnazjalne i po-
nadgimnazjalne z terenu powiatu kra-
kowskiego. 

nowoczesny system powiadamiania 
osP

Działania ratownicze na terenie Krako-
wa i powiatu krakowskiego prowadzone 
są przez jednostki ratowniczo-gaśnicze 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Krakowie oraz Ochotnicze 
Straże Pożarne. Ze względu na to, że jed-
nostki ratowniczo gaśnicze, z wyjątkiem 
jednej w Skawinie, znajdują się w Krako-
wie, to do członków ochotniczych straży 
pożarnych należą pierwsze, najczęściej 
najważniejsze minuty działań. 

W latach 2011-2012 podjęto wiele działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu

NaGrODa MINISTra SPraW  
WeWNĘTrZNyCH I aDMINISTraCJI

,,Zgłoszenie za pośrednictwem nu-
meru 998 lub 112 potrzeby udzielenia 
pomocy skutkuje wysłaniem do ratow-
ników z najbliżej położonej jednostki 
OSP sms-ów określających miejsce  
i rodzaj zdarzenia. Jeśli siły i środki tej 
jednostki okażą się niewystarczające, 
dyżurny Stanowiska Kierowania Ko-
mendanta Miejskiego PSP w Krakowie 
może w ten sam sposób wezwać inne 
jednostki OSP lub dodatkowo wysłać 
zastępy strażaków zawodowych dys-
ponujące specjalistycznym sprzętem. 
To skraca czas reakcji i rozpoczęcia ak-
cji ratowniczej”.

JÓZEF
KRZYWORZEKA

Starosta krakowski

bezPieCzeŃstwo
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W ciągu ostatnich lat znacznie wzrosły 
wymagania kompetencyjne, jak również 
dotyczące wyposażenia służb ratow-
niczych, także jednostek OSP. Według 
aktualnie obowiązujących przepisów, 
strażak członek ochotniczej straży po-
żarnej, aby mógł uczestniczyć w akcjach 
ratowniczych, musi oprócz odpowied-
niego zdrowia posiadać co najmniej 
podstawowe przeszkolenie dla straża-
ków ratowników. Na terenie powiatu 
krakowskiego działa 170 jednostek OSP, 
a 42 z nich zostały włączone do Krajo-
wego Systemu ratowniczo-Gaśniczego 
(KSrG).

Ochotnicy nie pełnią zwykle dyżu-
rów w remizie, lecz pojawiają się tam na 
wezwanie. Prawie od początku istnienia 
OSP, środkiem alarmowania ochotników 
były różnego typu syreny, początkowo 
uruchamiane ręcznie, następnie elek-
tryczne, obecnie elektroniczne. Jednak 
powiadamianie przy pomocy syren 
alarmowych jest coraz mniej skuteczne, 
ponieważ nowoczesne budownictwo 
charakteryzuje się znacznie większą 
dźwiękochłonnością i dlatego syreny 
bardzo często nie słychać wewnątrz bu-
dynku. Ponadto wielu ochotników pra-
cuje poza miejscem zamieszkania. Bio-
rąc pod uwagę te mankamenty, starosta 
krakowski postanowił wprowadzić na 
terenie powiatu krakowskiego nowo-
czesny system powiadamiania przy po-
mocy sms-ów.

aktualnie system funkcjonuje w 16 
gminach i korzystają z niego prawie 
wszystkie jednostki OSP należące do 
KSrG, razem 54 jednostki OSP i ponad 
800 druhów. Z systemu mogą korzystać 
tylko członkowie OSP uprawnieni do 
udziału w akcjach ratowniczych. Włą-
czanie poszczególnych jednostek OSP 
oraz weryfikacja danych odbywa się we 
współpracy z pracownikami urzędów 
miast i gmin.  

ochrona przed powodzią

W związku z zagrożeniem powo-
dziowym występującym co kilka lat na 
terenach gminy Czernichów i Liszki, na 
wniosek starosty krakowskiego Józefa 
Krzyworzeki podjęta została współpra-
ca pomiędzy Województwem Małopol-

skim, Małopolskim Zarządem Melioracji 
i urządzeń Wodnych w Krakowie oraz 
gminami Czernichów i Liszki. Począt-
kiem tej współpracy jest wspólne zlece-
nie opracowania pt: ”Koncepcja zabez-
pieczenia powodziowego na odcinku 
lewego wału przeciwpowodziowego 
rzeki Wisły na terenie Gminy Liszki i Gmi-
ny Czernichów”. Jej powstanie pozwoliło 
zidentyfikować i określić wielkości aktu-
alnego zagrożenia powodziowego oraz 
opracować koncepcyjne rozwiązania, 
które pozwalałyby na zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe gmin Liszki i Czer-
nichów. 

W ramach przeprowadzonej inwen-
taryzacji terenu wyznaczono miejsca 
występowania zjawisk powodziowych 
na podstawie historycznych powodzi, 
zinwentaryzowano istniejące obiekty in-
żynierskie (mosty, przepusty, urządzenia 
piętrzące, zabudowę poprzeczną koryt), 
wykonano przekroje korytowe i opraco-
wano numeryczny model terenu, wyko-
nano także wstępne badania podłoża 
gruntowego. Na podstawie przeprowa-
dzonej inwentaryzacji wyznaczono stre-
fy zalewowe dla przepływów o prawdo-
podobieństwie przewyższenia 1% i 10% 
(tzw. woda stuletnia i woda dziesięcio-
letnia) z wykorzystaniem najnowszych 
technik modelowania hydraulicznego. 

W koncepcji zaproponowano kilka 
wariantów działań:

• intensyfikacja bieżącej konserwacji 
cieków, polegająca na likwidacji przy-
mulisk, usuwaniu nadmiaru osadów, 
oczyszczaniu koryt i przepustów z gałęzi 
drzew i śmieci tak, aby utrzymać maksy-
malną możliwą przepustowość hydrau-
liczną koryta, 

• dodatkowe rozwiązania w zakresie 
układów odpływowych (śluz wałowych) 
– tj. dodatkowe wyżej położone odpły-
wy, kraty i zasuwy na wlotach,

• budowa zbiorników retencyjnych 

w górnej części zlewni rzek i potoków,  
z zapewnieniem minimalizacji odpły-
wów i maksymalizacji retencji wód  
w zbiornikach, budowę systemów reten-
cji na zawalu Wisły, 

• system przepompowni stacjonar-
nych i mobilnych o wysokich wydajno-
ściach, 

• budowa kanałów ulgi, przebudowa 
mostów i przepustów, nadbudowa od-
cinków dróg w celu zmniejszenia ryzyka 
powodzi oraz zapewnienia możliwości 
dojazdu w trakcie wystąpienia wezbrań 
wód powodziowych.

W ramach koncepcji przeprowa-
dzono także analizę kosztów realizacji 
poszczególnych wariantów rozwiązań.  
Dla zaproponowanych wariantów roz-
wiązań w poszczególnych zlewniach 
przedstawiono harmonogram realizacji 
inwestycji z uwzględnieniem ich etapo-
wania, a także na podstawie zapisów za-
wartych w przepisach prawa wodnego 
przedstawiono podział wg kompetencji 
dla realizacji poszczególnych zadań.

Opracowany za 216 tys. zł dokument 
wpisuje się swoją treścią w cele uchwa-
lonego przez radę Ministrów „Programu 
ochrony przed powodzią w dorzeczu 
górnej Wisły” i proponowane w nim 
działania mogą być finansowane ze 
środków przewidzianych na realizację 
tego programu.

bezPieCzeŃstwo
dokończenie ze str.37
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112 - numer ten służy wyłącznie do 
powiadamiania w nagłych sytuacjach 
zagrożenia  zdrowia, życia lub mienia, 
np.:
• pożary,
• wypadki drogowe,
• kradzieże,
• włamania,
• w przypadku użycia przemocy,
• nagłe omdlenia i utrata świadomości,
• poważne uszkodzenie ciała i silne 

krwawienie,
• przypadki porażenia prądem,
• rozpoznania osoby poszukiwanej 

przez Policję,
• inna nagła sytuacja zagrażająca zdro-

wiu lub życiu.

Kiedy nie dzwonić na „112”

Nie należy dzwonić na numer „112” 
kiedy zaistniała sytuacja nie jest nie-
bezpieczna i nie stwarza zagrożenia dla 
zdrowia, życia lub mienia lub w innych 
sytuacjach, takich jak:
• zgłoszenie fikcyjnego zdarzenia lub 

tylko dla zabawy,
• w celu poinformowania, że nie potrze-

bujesz pomocy,
• w celu sprawdzenia czy numer „112” 

naprawdę działa,
• w celu ustalenia danych kontakto-

wych firmy lub osoby (telefon, faks, 
cennik usług, działalność itp.),

• w celu poinformowania o ogranicze-
niach i utrudnieniach w ruchu drogo-
wym lub o złym stanie technicznym 
dróg,

• w celu uzyskania informacji o roz-
kładzie jazdy komunikacji miejskiej, 
kolejowej lub lotniczej,

• w celu uzyskania połączenia między-
narodowego,

• w celu wezwania taksówki, zamówie-
nia kwiatów, dania z restauracji, baru, 
pizzerii, itp.,

• w celu wyrażenia opinii na dany te-
mat, wydarzenia lub na temat osoby 
publicznej,

• w celu uzyskania konsultacji i porady 
lekarskiej.

Pamiętaj! 
dzwoniąc na numer alarmowy „112” 

bez potrzeby i uzasadnienia, blokujesz 
linię telefoniczną osobie, która właśnie  

w tej chwili może potrzebować natychmia-
stowej pomocy, a nie może połączyć się  

z operatorem w CPr.  
zastanów się – ty też możesz  
kiedyś potrzebować pomocy!

W związku z tym, że wzywanie po-
mocy za pośrednictwem numeru „112” 
wymaga pośrednictwa operatora Cen-

trum Powiadamiania ratunkowego,  
w przypadku gdy wiemy jaką służbę po-
wiadomić, należy skorzystać z nr:

997 – pogotowie policji - po-
wiadamiamy w sytuacji, gdy jesteśmy 
świadkiem lub ofiarą (nawet potencjal-
ną) przestępstwa. Dzwoniąc na ten nu-
mer uzyskamy połączenie z dyżurnym 
właściwego komisariatu policji. W przy-
padku ewentualnych problemów z uzy-
skaniem połączenia możemy dzwonić  
do dyżurnego Komendy Powiatowej Po-
licji w Krakowie tel.( 12) 61-57-115, (12) 
63-51-100.

998 – straż pożarna – w przypad-
ku powstania pożaru lub innego zda-
rzenia stwarzającego  zagrożenie dla 
życia, zdrowia, mienia lub środowiska, 
wymagającego natychmiastowego 
podjęcia akcji ratowniczej z zastosowa-
niem specjalistycznego sprzętu. Z tego 
numeru wybranego na terenie powiatu 
krakowskiego uzyskujemy połączenie  
z Dyżurnym Stanowiska Kierowania Ko-
mendanta Miejskiego Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Krakowie. 

Dyżurny alarmuje właściwą jednost-
kę straży pożarnej, w tym bardzo często 
najbliższą jednostkę Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Część jednostek OSP może być 
wzywana nie tylko przy pomocy syreny 
alarmowej ale również przy pomocy sms 
- owego systemu powiadamiania.

999 - pogotowie ratunkowe - We-
zwanie Pogotowia ratunkowego lub 
wizyta w SOr powinny mieć miejsce 
wyłącznie w sytuacjach bezpośrednie-
go zagrożenia życia lub stanach nagłych 
mogących prowadzić do istotnego 
uszczerbku zdrowia.

Sugerować je może obecność jedne-
go z poniższych objawów:
• utrata przytomności
• zaburzenia świadomości
• drgawki
• nagły, ostry ból w klatce piersiowej
• zaburzenia rytmu serca
• nasilona duszność
• nagły ostry ból brzucha
• uporczywe wymioty, zwłaszcza  

z domieszką krwi
• masywny krwotok z dolnego odcinka 

przewodu pokarmowego
• masywny krwotok z dróg rodnych
• gwałtownie postępujący poród

• ostre i nasilone reakcje uczuleniowe 
(wysypka, duszność) będące efektem 
zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia 
przez jadowite zwierzęta

• zatrucia lekami, środkami chemiczny-
mi czy gazami

• rozległe oparzenia
• udar cieplny
• wyziębienie organizmu
• porażenie prądem
• podtopienie lub utoniecie
• agresja spowodowana chorobą psy-

chiczną
• dokonana próba samobójcza
• upadek z dużej wysokości
• rozległa rana, będąca efektem urazu
• urazy kończyny dolnej, uniemożliwia-

jące samodzielne poruszanie się.
W ramach działań pogotowia i SOr nie 

można uzyskać:
• wizyty kontrolnej w związku z wcze-

śniej rozpoczętym leczeniem
• recepty na stosowane stale leki w 

związku ze schorzeniem przewlekłym
• rutynowego zaświadczenia o stanie 

zdrowia
• skierowania do specjalisty
• badań dodatkowych i konsultacji 

specjalistycznych, zaleconych przez 
lekarza leczącego.

991 - pogotowie energetycz-
ne powiadamiamy jeśli nie ma prądu  
w sieci, zauważymy pożar w urządze-
niach energetycznych lub zerwany prze-
wód elektryczny oraz inne uszkodzenie 
sieci.

Nie należy dzwonić pod numer alar-
mowy 991, gdy w gniazdku nie bę-
dzie zasilania lub spali się żarówka w 
zamieszkiwanym lokalu czy budynku.  
W takim przypadku za usunięcie uster-
ki i przywrócenie zasilania odpowiada 
właściciel bądź administrator budynku, 
dlatego też należy go najpierw poinfor-
mować o takim zdarzeniu lub poprosić  
o pomoc elektryka.

992 - pogotowie gazowe powia-
damiamy gdy nie ma gazu w sieci, kiedy 
poczujemy ulatniający się gaz. Zanim 
dojedzie pogotowie gazowe nie wolno 
włączać urządzeń elektrycznych i świa-
tła oraz zapalać zapałek czy zapalniczek. 
Należy szeroko otworzyć okno i wyjść na 
zewnątrz budynku. 

994 – pogotowie wodno-kanali-
zacyjne 

BEZPŁATNE NUMERY ALARMOWE

bezPieCzeŃstwo



Wydarzyło się w powiecie


