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Magdalena Bielicka. Witam Państwa w programie Dzień Po Dniu i zapraszam 

na podsumowanie najważniejszych wydarzeń z ostatnich miesięcy w powiecie 

krakowskim. 

 

 

- Perły Powiatu 

W Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie mocno 

zabrzmiała muzyka filmowa. Koncert pod tytułem „Perły Powiatu 2016 – 

filmowe olśnienia” przyciągnął tłumy melomanów z całego powiatu 

krakowskiego. W tegorocznej, szóstej edycji wzięło udział 27 młodych 

wokalistów i 53 muzyków. 

Na początku gali wybrzmiała „Fanfara krakowska” skomponowana przez 

Grzegorza Duchnowskiego specjalnie na ten koncert. Fanfarę wykonała 

„Orkiestra Pereł Powiatu” pod batutą Jarosława Ignaszaka. Gospodarze 

wieczoru – starosta krakowski Józef Krzyworzeka i przewodniczący Rady 

Powiatu Tadeusz Nabagło, witając gości uroczyście otworzyli koncert i wręczyli 

nagrody za najlepsze wykonanie piosenek w poprzednim koncercie „Perły 

Powiatu 2014” Weronice Kozłowskiej, Karolinie Musiał i Małgorzacie 

Zgrzywie. 

W trakcie koncertu goście usłyszeli polską i zagraniczną muzykę filmową, a 

gościem specjalnym i gwiazdą wieczoru był Mieczysław Szcześniak 

występujący solowo i w duetach z młodymi wokalistkami. 

Artystom towarzyszył wielogłosowy chór mieszany przygotowany przez Annę 

Roj. Młodzi artyści przygotowywali widowisko przez trzy miesiące podczas 

wielu prób. Publiczność doceniła ich pracę owacjami i wieloma słowami 

podziwu i uznania. 

- Sesja Rady – październik 

Dominującym tematem XXIV Sesji Rady Powiatu była edukacja oraz 

informacje dotyczące szkół i placówek oświatowych w powiecie krakowskim. 

Sprawozdanie złożyła Lidia Pycińska, dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa 

Powiatowego w Krakowie. 

Ponadto Rada podjęła m.in. uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2016 – 2027 i uchwałę w sprawie 

wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Powiatu 

Krakowskiego za rok 2016. 
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Przyjęto uchwałę w sprawie utworzenia Filii Internatu funkcjonującego przy 

Liceum Ogólnokształcącym wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek 

Oświatowych w Skale oraz uchwały w sprawie powierzenia gminie Skała 

wykonania dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze 

powiatowej z Cianowic do Przybysławic i wykonania dokumentacji technicznej 

na budowę zatoki przystankowej w Minodze. 

Gminie Miejskiej Kraków powierzono uchwałą świadczenie usług z zakresu 

interwencji kryzysowej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie na 

rzecz mieszkańców Powiatu Krakowskiego.-  

11 listopada 

Każdego roku 11 listopada na placu Matejki w Krakowie mieszkańcy Krakowa i 

podkrakowskich gmin uroczyście obchodzą kolejne rocznice odzyskania 

niepodległości.  

W asyście wojska, pocztów sztandarowych i orkiestry w obecności najwyższych 

władz państwowych, samorządowych i delegacji kombatanckich dokonano 

uroczystej zmiany warty i odczytano apel pamięci.  

Przywołując czasy mozolnej walki narodu polskiego o niepodległość 

organizator tegorocznych obchodów, wojewoda Józef Pilch, wręczył 

odznaczenia państwowe oraz akty nadania obywatelstwa.  

W imieniu powiatu krakowskiego pod Pomnikiem Grunwaldzkim kwiaty złożyli 

Tadeusz Nabagło – przewodniczący Rady Powiatu w Krakowie i Józef 

Krzyworzeka – starosta krakowski.  

Stypendia Starosty 

W ramach „Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krakowski” wręczono 

w Starostwie Powiatowym w Krakowie uczniom szkół ponadgimnazjalnych 

stypendia Starosty Krakowskiego. Aby otrzymać stypendium uczniowie musieli 

uzyskać na świadectwie co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz 

średnią ocen z zajęć edukacyjnych – na poziomie: 5,0 w liceach 

ogólnokształcących; 4,8 w technikach i 4,3 w zasadniczych szkołach 

zawodowych. 

- Inwestycja w człowieka to najważniejsza inwestycja , jaką społeczeństwo 

powinno chcieć ponosić. Traktujemy te stypendia jako właśnie taką inwestycję. 
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Wierzymy, że stanowić będą dodatkową motywację – takimi słowami zwrócił się 

do stypendystów  Starosta Krakowski Józef Krzyworzeka. 

Stypendia zostały przyznane 140 uczniom na rok szkolny 2016/2017. Wysokość 

stypendium wynosi 150 zł. miesięcznie. 

- Bezpieczny powiat krakowski - konferencja 

„Profilaktyka zachowań problemowych dzieci i młodzieży – odporność 

psychiczna ucznia wyzwaniem dla systemu edukacji” to tytuł konferencji, która 

odbyła się w październiku w ramach realizacji programu „Bezpieczny Powiat 

Krakowski”.  

Konferencję, w której wzięło udział blisko 350 osób – w większości pedagogów 

- przygotowało Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia 

Nauczycieli we współpracy z Krakowską Akademią im. A. Frycza 

Modrzewskiego. 

Honorowy patronat nad konferencją objął Małopolski Kurator Oświaty – 

Barbara Nowak uczestnicząca w konferencji. 

Wśród szerokiego grona prelegentów był gość z Niemiec (prof. dr Klaus 

Froehlich Gildhoff, który wygłosił wykład pt. „Wzmocnić dzieci! Wspieranie 

odporności psychicznej w szkole. Podstawy i ewaluacja programu”. 

 

Podkrakowski Uniwersytet Trzeciego Wieku  

Podkrakowski Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował kolejny, już piąty 

rok akademicki. W tym roku rozpoczęto senioralną aktywność wycieczkami do 

Budapesztu i Pszczyny, a także inauguracyjnym koncertem w Krzeszowicach i 

coroczną konferencją Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Uniwersytecie 

Rolniczym w Krakowie. W najbliższym czasie zaplanowane są wykłady w 

gościnnych salach Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i w podkrakowskich 

gminach oraz kolejne wycieczki. 

Popularność Podkrakowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rośnie. Indeks 

słuchacza otrzymało już ponad 150 studentów. 

Słuchaczami są seniorzy głównie z gmin  Zabierzów, Krzeszowice, Skawina, 

Zielonki i Kocmyrzów-Luborzyca, jednak formuła uczestnictwa w zajęciach 

Uniwersytetu pozwala na uczestnictwo wolnych słuchaczy. W otwartych 
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spotkaniach i wykładach mogą brać udział zainteresowani mieszkańcy powiatu 

krakowskiego. 

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem informujemy, że nabór do 

Podkrakowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku trwa cały rok. 

 

To wszystko, co przygotowaliśmy dla państwa, zapraszam na kolejny program. 


