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- Milion dla zdrowia
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- ziMa w JerzManowicach

 BEZPIECZEńSTWO
- zaparkowałeś swóJ poJazd, ale...

 EDUKACJA
- polubić MateMatykę od początku...
- 15 lat zespołu katolickch szkół
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 OPINIE
- szadź !!!
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drodzy mieszkańcy, w ostatnim, 
przedświątecznym numerze biuletynu 
zachęcałem was do płacenia podatku 
Pit, tak aby zasilał on gminę i powiat,  
w których mieszkacie. Przekonywałem, 
że te dodatkowe środki pomogłyby nam 
skuteczniej walczyć z kryzysem w na-
szych małych ojczyznach oraz jeszcze le-
piej budować i ulepszać infrastrukturę,  
z której przecież codziennie korzysta-
cie. nastał nowy, 2010 rok. Przed nami 

konieczność ponownego rozliczenia się z fiskusem. to szansa,  
by jeszcze w tym roku załatwić drobne formalności i zadbać by na-
sze podatki wracały do nas! 

W tym numerze chciałbym zachęcić Was do czegoś innego. Kiedy 
piszę ten tekst trwają zimowe ferie, a dzieci odpoczywają od nauki 
i swoich szkół. I to właśnie o szkołach, naszych szkołach, chciałem 
napisać kilka zdań i przekonać Was, że skorzystanie z ich oferty edu-
kacyjnej może być dla Waszych pociech przysłowiowym strzałem  
w 10-tkę. Kiedy na początku marca ten numer trafi do Waszych do-
mów, uczniowie ostatnich klas gimnazjów będą stali przed trudną 
decyzją. Jaką szkolę ponadgimnazjalną wybrać? Blisko czy daleko 
domu? W Krakowie czy rodzinnej miejscowości? Te i wiele innych py-
tań nurtuje naszą młodzież. W tym krótkim artykule postaram się roz-
wiać kilka wątpliwości i może choć trochę ułatwić podjęcie decyzji.

Jednym z podstawowych zadań szkoły jest wychowanie mło-
dego człowieka, który będzie dobrze zorientowany w świecie, 
poczynając od swojej miejscowości, jej okolicy, regionu. Uczest-
nictwo w kulturze, zwyczajach, obrzędach, w zachodzących w 
nich przemianach, pozwoli Waszym dzieciom utożsamiać się 
z tym miejscem i równocześnie włączyć się aktywnie w życie  

zarówno społeczności lokalnej, jak i współczesnego świata. Czyn-
nikiem podstawowym jest tu poczucie zakorzenienia, czyli identy-
fikacja z określonym, bliskim środowiskiem. Uczeń musi mieć takie 
poczucie, jeśli chce być w pełni podmiotem, a nie przedmiotem to-
czących się procesów społecznych i kulturowych. Badania socjolo-
giczne jednoznacznie wykazują zagubienie we współczesnym świe-
cie, w momencie gdy jesteśmy pozbawieni możliwości identyfikacji  
z określonym, bliskim nam środowiskiem.

Uwzględniając kontekst naszkicowany wyżej, warto wyszczegól-
nić powody, dla których podjęcie nauki w szkole powiatowej stanowi 
wartościowy wybór.

1. Szkoły powiatowe to szkoły środowiskowe w dobrym rozumie-
niu tego słowa, a więc zakorzenione w lokalnym otoczeniu i pozytyw-
nie obciążone lokalną tradycją.

2. Szkoły te oferują uczniom bezpieczne i higieniczne warunki  
do nauki oraz rozwoju umiejętności.

3. Szkoły powiatowe stwarzają płaszczyznę realizacji zaintereso-
wań i pasji poprzez bogaty i różnorodny wybór zajęć pozalekcyjnych 
i kółek zainteresowań realizowanych w ramach grantów powiato-
wych i programów unijnych oraz licznych, finansowanych przez po-
wiat konkursów.

4. Są to szkoły, w których nieznane jest pojęcie anonimowości 
ucznia, zapewniające każdemu z nich pełną podmiotowość oddziały-
wań zarówno w zakresie pracy wychowawczo-opiekuńczej, jak rów-
nież rozwoju poznawczego poprzez m.in. zatrudnianie kadry psycho-
logicznej i pedagogicznej.

5. Bliskość miejsca zamieszkania pozwala uczniom tych szkół czas 
pozostały po nauce szkolnej spożytkować na rozwój osobistych pla-
nów i zainteresowań.

Rośnie ilość niekorzystnych dla 
społeczeństwa zdarzeń w służbie 
zdrowia. Powiat krakowski nie ma 
wprawdzie żadnego zakładu opie-
ki zdrowotnej, realizujemy jedynie 
ustawowe zadania własne w za-
kresie promocji i ochrony zdrowia, 
jednak ustawa o zakładach opieki 
zdrowotnej przewiduje konieczność 
opiniowania uchwał o likwidacji 
lub przekształceniu zakładu opieki 

zdrowotnej przez właściwe organy gminy i powiatu, których 
ludności zakład udzielił opieki zdrowotnej. Rada Powiatu  
w Krakowie uchwałą nr XXXIII/252/2009 negatywnie zaopinio-
wała projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego  
w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego im. dr 
Józefa Babińskiego w Krakowie z powodu istotnego ogra-
niczenia poszczególnych rodzajów działalności skutkują-
cych ograniczeniami udzielanych mieszkańcom świadczeń. 
Uchwałą nr XXXIX/298/2009 Rada Powiatu negatywnie opi-
niowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji ośrodka 
Rehabilitacji Narządu Ruchu ” Krzeszowice” w Krzeszowicach.  
Z projektu uchwały wynikało, że po likwidacji realizację świad-
czeń zapewni spółka, w związku z czym nastąpi istotne ogra-
niczenie dostępności do udzielanych świadczeń zdrowotnych. 
Uchwałą nr XLIII/322/10 Rada Powiatu negatywnie opiniowała 
projekt uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji Wojewódzkiego 
Szpitala specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie.

Samodzielny publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Specja-
listyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie jest jednym  
z największych szpitali na terenie Małopolski. W skład  

szpitala wchodzi wiele oddziałów o profilu zabiegowym, za-
równo w dziedzinach podstawowych (chirurgii, otolaryngo-
logii, okulistyki), jak i szczegółowych (urazów wielonarządo-
wych, ortopedii i neuroortopedii, ortopedii i traumatologii 
narządu ruchu, itp.) Ze względu na równoczesne istnienie od-
działu toksykologii i anestezjologii oraz oddziału ratunkowego,  
a także dpowiednią lokalizację i istnienie przyszpitalnego lą-
dowiska, wprost idealnie nadaje się na utworzenie na terenie 
Małopolski Centrum Urazowego - nowoczesnej jednostki lecz-
niczej, których wg projektu Ministerstwa Zdrowia kilkanaście 
ma powstać do 2011 roku na terenie kraju, na które przezna-
czone są odrębne środki finansowe. Dlatego Rada Powiatu stoi  
na stanowisku, że istnienie tego typu jednostki jest niezbędne. 
Za niekorzystne dla mieszkańców powiatu uważam również 
decyzje administracji rządowej o likwidacji Małopolskiego 
Centrum Zdrowia Publicznego, a także odebranie starostom 
kompetencji planowania rozmieszczenia karetek pogotowia 
ratunkowego na terenie powiatu. Rozumiejąc trudną sytuację 
finansową szpitali małopolskich, Rada Powiatu Krakowskiego 
stoi natomiast na stanowisku, iż niezbędne są istotne zmiany 
w sposobie i organizacji świadczeń zdrowotnych dla miesz-
kańców Małopolski i chętnie włączy się w dyskusję na temat 
możliwych rozwiązań w tym zakresie.

Ostatnie tygodnie stycznia br. zdominowały wydarzenia 
pogodowe i awaria sieci elektro-energetycznej w północ-
nych gminach powiatu krakowskiego. Pokazało to, jak bardzo 
uzależnieni jesteśmy od dostaw prądu i możliwości niesienia 
pomocy ludności przez struktury ratownicze zorganizowane 
na najniższych szczeblach, szczególnie jednostki państwowej  
i ochotniczej straży pożarnej. 

BLISKO DOMU – NA WYSOKIM POZIOMIE I BEZPIECZNIE!

Szanowni Państwo!

Krzysztof Karczewski
Przewodniczący Rady Powiatu

oPinie
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6. Lokalne samorządy dbają o swoje szkoły np. remontując je, 
toteż są one bardzo dobrze wyposażone w wysokiej jakości sprzęt 
dydaktyczny, Internet, estetyczne i nowoczesne klasopracownie. 
Nie ma w tej chwili szkoły, która nie posiadałaby pracowni kompu-
terowych na najwyższym poziomie, a każda z nich wyposażona jest 
również w tablice interaktywne, będące obecnie przebojem na rynku 
dydaktycznych pomocy multimedialnych.

7. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych, jak również wskaź-
ników absolwentów podejmujących studia wyższe wykazuje dużą 
skuteczność pracy  szkół powiatowych, porównywalną z wynikami 
szkół wielkomiejskich.

8. Dzięki pozyskiwaniu środków na socjalne programy stypen-
dialne, szkoły powiatowe coraz skuteczniej radzą sobie z problemem 
wyalienowania uczniów z rodzin dotkniętych biedą lub patologią 
społeczną.  

9. Dzięki uruchomieniu powiatowych stypendiów motywacyj-
nych podnosi się poziom zainteresowania uczniów osiąganiem wy-
sokich wyników w nauce. Stypendia Starosty obecnie docierają do 
najlepszych nie tylko w liceach, ale również do uczniów techników 
i szkół zawodowych. Szkoły powiatowe od przyszłego roku szkolne-
go będą uczestniczyły w programie unijnym „Diament” skierowanym 
do uczniów szczególnie zdolnych, organizując Powiatowe Ośrodki 
Wspierania Uczniów Zdolnych.

10. Nowoczesność naszych szkół przejawia się dużą elastyczno-
ścią związaną z dostosowywaniem kierunków kształcenia do potrzeb 
rynku pracy, dzięki czemu powstają tak interesujące propozycje, jak 
klasy hodowli koni i weterynarii w Czernichowie oraz klasa munduro-
wa proponowana przez Zespół Szkół w Skale.

11. Dwie szkoły powiatowe /Czernichów, Giebułtów/ mogą przy-
jąć uczniów pozamiejscowych dając darmową możliwość zamieszka-
nia w przyszkolnych internatach z całodobowym wyżywieniem.

12. Większość naszych szkół posiada sale gimnastyczne z zaple-
czami sportowymi, a obecnie budowana pełnowymiarowa sala gim-
nastyczna w Skawinie w pełni zabezpieczy potrzeby dwóch z nich.

13. Szkoły powiatowe współpracują  ze szkołami zagranicznymi, 
szczególnie dotyczy to kontaktów ze szkołami powiatu monachij-
skiego.

Trzynaście ważnych atutów. Niech będzie to szczęśliwa 13-tka, 
która zapełni nasze powiatowe szkoły młodzieżą, przyszłymi obywa-
telami Polski i Europy, pamiętającymi jednak gdzie upłynęło im dzie-
ciństwo, gdzie pozostawili starzejących się rodziców.

Józef Krzyworzeka

oPinie

to krótkie, prawie nigdy nieużywa-
ne słowo, w ostatnich trzech tygodniach 
stycznia słyszało się dosłownie wszędzie. 
Jej matką jest mgła, ojcem mróz, a ofiarą 
wszystko, co wznosi się nad powierzchnią 
ziemi. odmieniane przez wszystkie przy-
padki, wszechobecne w radio, telewizji  
i doniesieniach prasowych, dla znacznej 
części mieszkańców powiatów krakow-
skiego, olkuskiego i miechowskiego stało 
się symbolem nieszczęścia; katastrofy cy-
wilizacji napędzanej energią elektryczną, 
opartej na urządzeniach martwych, w przy-
padku braku zasilania prądem.

Pierwsze informacje o przerwach w do-
stawie prądu dotarły do powiatu 11-ego 
stycznia z gminy Michałowice, lecz awarię już  
w następnym dniu usunięto. A potem dwa 
dni ciszy, nie ma meldunków z gmin, milczy 
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzyso-
wego. Prosimy więc pisemnie o informację 
gminy, Centrum Zarządzania Kryzysowego 
Wojewody, również Enion S.A. i dostajemy ją  
14-ego. Już 4.300 odbiorców w czterech 
gminach nie ma prądu. W piątek 15-ego 
pojawiają się wyłączenia w następnych gmi-
nach Wielka Wieś i Krzeszowice. Zbieramy 
informacje z gmin, przekazujemy meldunki 
do Centrum Wojewody, poszukujemy do-
stępnych agregatów prądotwórczych. Ekipy 
Enionu  są w terenie, ale nie nadążają z napra-
wami, gospodarstw pozbawionych zasilania 
wciąż przybywa. Strażacy OSP wspomagani 
przez zastępy zawodowej Państwowej Straży  

Pożarnej dzień i noc usuwają powalone  
na drogi i zagrażające liniom przesyłowym 
drzewa i gałęzie. 

W związku z obfitymi opadami śniegu, 
dalszym osadzaniem się szadzi i utrzymują-
cymi się niskimi temperaturami, pozbawio-
nych prądu jest prawie 14 tys. 

Udajemy się z dyr. Wydziału Bezpieczeń-
stwa i Zarządzania Kryzysowego w dniu 16 
stycznia 2010 roku /sobota/ do gmin powiatu 
krakowskiego. W trakcie spotkania w Urzędzie 
Gminy Jerzmanowice-Przeginia zapoznajemy 
się z sytuacją, a podczas spotkania w terenie  
z Burmistrzem Miasta i Gminy Skała, Rober-
tem Jakubkiem wymieniamy informacje i do-
konujemy oceny sytuacji w tej gminie. Wójta 
gminy Sułoszowa Stanisława Gorajczyka nie 
udaje się spotkać w tym dniu, jest w terenie. 
W Jerzmanowicach pracuje już agregat, któ-
rego użyczyła Wieliczka, dla Skały załatwia-
my agregat w Zabierzowie.

W związku z uzyskanymi od szefów gmin 
informacjami o wzroście zagrożenia na dro-
gach oraz zwiększaniem się ilości odbior-
ców pozbawionych dostaw energii, podej-
muję decyzję o zwołaniu w poniedziałek 
18.01.2010 r. posiedzenia Powiatowego Ze-
społu Zarządzania Kryzysowego.

W posiedzeniu, któremu przewodniczy-
łem wzięli udział: wicestarosta Andrzej Fur-
manik, wójtowie Gminy Sułoszowa i Jerz-
manowice-Przeginia, burmistrzowie Gminy 
Słomniki i Skała, przedstawiciel Gminy Krze-
szowice, przedstawiciel Wojewody, przed-

stawiciel firmy Enion Oddział w Krakowie, 
komendant miejski PSP w Krakowie, komen-
dant KPP w Krakowie, dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatu Krakowskiego, komendant WKU 
Kraków-Krowodrza, przedstawiciel  Miejskie-
go Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanaliza-
cji, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powia-
towego.

Na posiedzeniu gospodarze gmin przed-
stawili aktualną sytuację w każdej gminie, 
opisali rodzaje szkód i podejmowane dzia-
łania. We wszystkich gminach utrzymywane 
jest z niewielkimi zakłóceniami funkcjonowa-
nie wodociągów i kanalizacji. Pracują agrega-
ty dostarczone przez PSP oraz użyczone od 
innych podmiotów. W przypadku utrzymania 
się takiej sytuacji będzie konieczność zabez-
pieczenia agregatów prądotwórczych dużej 
mocy (powyżej 20 kW). W związku z tym, że 
jest czas ferii szkolnych, problemem jest tyl-
ko podtrzymanie ogrzewania w budynkach. 
Ogromny problem stanowią setki łamiących 
się drzew. Miejscowe jednostki OSP usuwają 
powalone drzewa, konary i gałęzie na drogi, 
budynki i inne obiekty. Dla jednej jednostki 
jest to czasem kilka wyjazdów dziennie.

Szefowie gmin zwracają uwagę na zgła-
szane przez mieszkańców trudności w uzy-
skaniu informacji telefonicznej od firmy 
Enion S.A. Oddział w Krakowie (zbyt mała 
liczba linii telefonicznych), brak widocznych 
prac przy usuwaniu awarii sieci teletechnicz-
nych.

SZADŹ !!!
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Przedstawiciel firmy Enion Oddział  
w Krakowie poinformował, że przy usuwaniu  
awarii pracują ekipy z firmy Enion Oddział  
w Krakowie, innych Zakładów Energetycz-
nych oraz wynajęte dodatkowo firmy. Sytu-
acja atmosferyczna powoduje, że powstają 
ciągle nowe awarie. W przeddzień spotka-
nia braki prądu występowały w 41 miejsco-
wościach na terenie powiatu krakowskiego  
w gminach: Skała, Sułoszowa, Iwanowice, 
Jerzmanowice–Przeginia, Słomniki, Wielka 
Wieś, Zabierzów, Krzeszowice, a pozbawio-
nych napięcia było ponad 200 stacji transfor-
matorowych.

Poinformowałem zebranych o decyzjach, 
jakie podjąłem celem złagodzenia skutków 
zaistniałej sytuacji:

1) uruchomienie dodatkowego całodo-
bowego dyżuru w Powiatowym Centrum 
Zarządzania  Kryzysowego, zgodnie z Zarzą-
dzeniem Starosty nr 24/2008 z dnia 14 marca 
2008 r., celem zapewnienia przepływu infor-
macji na potrzeby zaistniałej sytuacji kryzy-
sowej;

2) uruchomienie całodobowego nume-
ru alarmowego Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie przyjmującego zgłoszenia 
o potrzebie udzielenia pomocy osobom  
i rodzinom potrzebującym schronie-
nia i wyżywienia. Pod numerem telefonu  
12 632 63 15 mieszkańcy zagrożonych gmin 
powiatu krakowskiego, którzy znaleźli się  
w szczególnie trudnej sytuacji, mogą uzy-
skać pomoc. Komunikat o ww. telefonie alar-
mowym zostaje wysłany do mediów (RMF, 
TVN24, TVP Kraków, Radio Kraków, Dziennik 
Polski, Gazeta Krakowska, Gazeta Wyborcza) 
z prośbą o rozpowszechnienie;

3) trwa przygotowanie miejsc w Domach 
Pomocy Społecznej i Domach Dziecka pro-
wadzonych przez powiat krakowski z możli-
wością zapewnienia schronienia dla 90 osób 
i wyżywienia dla 180 potrzebujących;

4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
im. Wincentego Witosa w Giebułtowie przy-
gotowuje warunki do zorganizowania zajęć 
i ciepłego posiłku dla 50 osobowej grupy 
dzieci i młodzieży;

5) w związku z możliwością wzrostu prze-
stępczości, zagrożeniami na drogach spo-
wodowanymi łamiącymi się pod ciężarem 
śniegu i lodu drzewami oraz trudnościami w 
zakresie łączności na terenach gmin dotknię-
tych długotrwałym brakiem zasilania,  na mój 
wniosek komendanci wojewódzki i powiato-
wy policji uruchamiają dodatkowe służby 
patrolowe w godzinach popołudniowych  
i nocnych (pluton z oddziałów prewencji);

6) zostanie zwiększona ilość sił i środków 
Państwowej Straży Pożarnej i ochotników 
OSP z wszystkich gmin powiatu do akcji 
usuwania drzew, konarów i gałęzi, m.in. na 
terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. 
Podejmuję decyzję o sfinansowaniu całości 
kosztów paliwa zużytego podczas akcji usu-
wania drzew, konarów i gałęzi tarasujących 
drogi powiatowe, przez jednostki Ochotni-
czych Straży Pożarnych z gmin powiatu kra-
kowskiego położonych poza terenem obję-
tym sytuacją kryzysową. W ciągu dwóch dni 
strażacy przepracowują w tej akcji prawie 6,5 
tys. godzin.

W dniu 20.01.2010 roku odbyło się kolej-
ne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarzą-
dzania Kryzysowego. Uczestnicy posiedzenia 
zapoznali się z informacjami Straży Pożarnej, 

Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego, Policji  
i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Naczelnik Wydziału Operacyjno - Szkole-
niowego KM PSP omówił działania podejmo-
wane przez straż pożarną na terenie powiatu 
krakowskiego. W akcji usuwania połamanych 
drzew oraz wycince drzew zagrażających 
bezpieczeństwu w dniach 19 i 20 stycznia 
wzięło udział po 45 zastępów /ok. 250 ludzi/.

Specjalistyczny sprzęt (podnośniki, dra-
biny) straż uzyskała dodatkowo z jednostek 
z Oświęcimia, Nowego Targu, Bochni. Jed-
nostki straży podzielone zostały na 5 odcin-
ków bojowych, działających na terenie gmin: 
Krzeszowice, Sułoszowa, Skała, Jerzmanowi-
ce, Skawina.

Ustaliłem kolejne zadania do wykonania 
dla Wydziałów Starostwa Powiatowego:

- koordynację wycinki drzew zagraża-
jących bezpieczeństwu na terenie powia-
tu, szczególnie w obiektach zabytkowych  
z uwzględnieniem prawa ochrony środowi-
ska;

- współpracę z Wydziałem Bezpieczeń-
stwa i Zarządzania Kryzysowego w sprawie 
zapewnienie odpowiedniej obsady pracow-
ników pełniących dyżury całodobowe;

- przygotowanie i utrzymanie gotowości 
obiektów szkolnych na ewentualna pomoc 
potrzebującym;

- rozpoznanie możliwości zakupu agrega-
tów prądotwórczych i jego transportu.

Uzgadniamy z PSP kontynuację akcji usu-
wania powalonych drzew i gałęzi na drodze 
powiatowej w rejonie Ojcowa.

Do akcji wchodzi wojsko, dwudziestu  
żołnierzy zaopatrzonych w tyczki próbu-
je strząsać oblodzenie z przewodów elek-
trycznych, gmina Jerzmanowice otrzymuje 
agregaty prądotwórcze. Odbija się to szero-
kim echem w mediach, obrazy pokazujące 
żołnierzy dominują w telewizji i przekazach 
prasowych. Z goryczą komentują to tysiące 
pracowników Enionu i wspomagających go 
wynajętych firm oraz strażacy i drogowcy. 
Wreszcie następuje 
przełom, od 24-ego 
ilość awarii zaczyna 
się zmniejszać, a w 
przedostatni dzień 
stycznia możemy 
odetchnąć z ulgą; 
koniec akcji, koniec 
udręki mieszkańców.

W dniach 18.01 - 27.01. 2010 r. PCPR  
w Krakowie w związku z trudną sytuacją  
w gminach powiatu, udzieliło pomocy w na-
stępujących formach:

- zakup agregatów dla 3 rodzin zastęp-
czych, w których jest umieszczonych 12 dzie-
ci, w tym 3 dzieci niepełnosprawnych;

- zakup paliwa do agregatów dla 5 rodzin 
zastępczych;

- zakup węgla dla 2 rodzin zastępczych;
- pomoc w zorganizowaniu wypoczynku 

– ferie zimowe dla 11 dzieci z rodzin zastęp-
czych, w tym transport z miejsca zamiesz-
kania do miejsca wypoczynku (miasto Kra-
ków);

- pomoc w zorganizowaniu w trybie pil-
nym miejsca w DPS Batowice dla 1 mieszkań-
ca, ofiary pożaru ze Skały.

Piszę ten tekst dziewiątego lutego, naza-
jutrz po spotkaniu p. Wojewody z samorzą-
dowcami oraz pewnej oceny działań Powia-
towych Centrów Zarządzania Kryzysowego 
dokonanej na tym spotkaniu, skwapliwie 
pokazanej w krakowskiej telewizji i w nie-
których artykułach prasowych. Krytyka, jeśli 
jest słuszna, pomaga usunąć błędy, jeśli jest 
krzywdząca - tylko boli. Tym, którzy tak łatwo 
osądzają innych, dokonany przeze mnie opis 
zdarzeń niech uzmysłowi, że dwie są przy-
czyny zdarzeń. Po pierwsze klimat, zjawiska 
atmosferyczne i niezależny od nas splot po-
godowych zależności. Po drugie, niestety, 
opłakany stan sieci energetycznych, wystę-
pujący szczególnie w północnych gminach 
powiatu. Nie mogła przeciwstawić się natu-
rze infrastruktura energetyczna wybudowa-
na nawet ponad czterdzieści lat temu, często 
skorodowane już betonowe słupy i przewo-
dy, na które dodatkowo spadały konary i całe 
drzewa.

Pragnę też, mimo surowej oceny stanu 
sieci, oddać sprawiedliwość tym pracow-
nikom energetyki, którzy w ekstremalnie 
trudnych warunkach całymi dniami walczyli  
z siłami natury. Chcę podziękować wszyst-
kim ludziom i instytucjom, których chwaleb-
ny udział opisałem w powyższym tekście.  
ale nade wszystko pragnę podziękować  
i wyrazić uznanie strażakom ochotnikom  
i ich kolegom z Państwowej straży Pożar-
nej. bez was byłoby znacznie trudniej, ka-
taklizm trwałby o wiele dłużej.

z ogromnym i serdecznym podziękowa-
niem!

Józef Krzyworzeka

 
Józef

KrzyworzeKa
starosta krakowski

jkrzyworzeka@powiat.krakow.pl 

oPinie
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inFrastruKtura

Piszę te słowa w czasie, gdy 
w ostatnich gospodarstwach 
w powiecie krakowskim po 
przeszło dwóch tygodniach 
zostało przywrócone zasi-
lanie elektroenergetyczne.  
W największym stopniu kry-
zys związany z brakiem ener-
gii elektrycznej dotknął gmi-
ny: Jerzmanowice-Przeginia, 
Sułoszowa, Skała, a także 

częściowo gminy Krzeszo-
wice, Słomniki i Wielka Wieś. 
Jak do tego doszło, że około 
20 tysięcy gospodarstw w na-
szym powiecie zostało na tak 
długi okres czasu odciętych 

od zasilania prądem? Zapew-
ne praprzyczyną były ano-
malie pogodowe w postaci 
deszczu, który zamarzał na 
wychłodzonych elementach 
sieci elektroenergetycznej, 
telekomunikacyjnej, a także 
na gałęziach drzew. Następ-

nie w sprzyjającej temperatu-
rze –5 °C do -8 °C i dużej wil-
gotności powietrza bardzo 
szybko osadzała się szadź ob-
ciążając nawet kilkadziesiąt 
razy dopuszczalny obliczony 
ciężar przewodów i podpór. 
Szczególnie ucierpiały linie 
średnich i wysokich napięć, 
gdzie rozpiętości przewo-
dów pomiędzy podporami  

są duże i linki nie wytrzymy-
wały ciężaru zamarzniętego 
lodu i szadzi. Zerwanie nawet 
jednej linki przewodu powo-
dowało zachwianie równo-
wagi statycznej i lawinowe 

łamanie podpór – słupów 
na znacznych odcinkach li-
nii elektrycznej. Energetycy 
oceniają, iż zostało złama-
nych ponad 1200 słupów. Nic  
też dziwnego, że ponad 1000- 
osobowe ekipy „Enionu” wspo-
magane zastępami strażaków 
z PSP i OSP usuwały skutki tej 
katastrofy energetycznej pra-
cując w ekstremalnych wa-
runkach ponad dwa tygodnie.  
W tym czasie prawie 50 tysię-
cy osób musiało funkcjono-
wać w świecie tak uzależnio-
nym od energii elektrycznej.  
Na gospodarzy gmin dotknię-
tych kryzysem spadł obowią-
zek zapewnienia mieszkań-

com dostaw wody, odbioru 
ścieków i ich przetwarzanie 
i załatwianie najpilniejszych 
potrzeb. Niemal wszystkie 
stacje wodociągowe, prze-
pompownie i oczyszczalnie 
ścieków pracowały dzięki 
agregatom prądotwórczym  
w większości użyczonym 
przez jednostki straży pożar-
nych. Także dzięki agregatom 
pracowały urzędy, przychod-
nie zdrowia, pogotowia i skle-
py z zaopatrzeniem. Na szczę-
ście zimowe ferie zapobiegły 
zamykaniu szkół. Indywidu-
alne gospodarstwa również, 
pomimo dużych kosztów, 
starały się korzystać z agre-
gatów prądotwórczych, lecz 
w krótkim czasie ze sklepów 
województwa małopolskiego 
i śląskiego zostały one wyku-
pione, a zaoferowane przez 
wojewodę agregaty na ogół 
były nieprzydatne. W wielu 
przypadkach zakup agregatu 
prądotwórczego był nietra-
fiony, gdyż ich charaktery-
styka napięciowo-prądowa 
nie była zgodna zarówno  
z nowoczesnymi urządze-
niami AGD, RTV, jak również  
z piecami centralnego ogrze-
wania opartych na czułych, 
wysokospecjalistycznych 
układach elektronicznych. 
Piszę o tym dlatego, że za-
pewne wielu mieszkańców 
będzie chciało zaopatrzyć 
się w agregaty prądotwórcze  
i przetwornice napięciowo-
prądowe, aby móc swobod-
nie funkcjonować w przypad-
ku następnych ewentualnych 
wyłączeń prądu, aby zwracać 

uwagę na charakterystyki na-
pięciowo-prądowe zakupy-
wanych urządzeń. Zasilanie 
zostało przywrócone, ale czy 
to oznacza, że podobna sytu-
acja się nie powtórzy? Nie ma 
takiej pewności, stąd też za-
równo zakłady energetyczne, 
samorządy i przedsiębiorcy 
powinni dokonać rzetelnej 
analizy przyczyn tej kryzyso-
wej sytuacji i podjąć działa-
nia, które pozwolą na zagwa-
rantowanie bezpieczeństwa 
energetycznego ludności, od 
którego zleży również gospo-
darka, administracja i ogólny 
poziom bezpieczeństwa.

Na zakończenie chcę po-
dziękować wszystkim, którzy 
przyczynili się do usuwania 
skutków i łagodzenia dolegli-
wości spowodowanych kry-
zysem. Szczególne podzię-
kowania składam Komendzie 
Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Krakowie oraz 
druhom z bardzo wielu jed-
nostek OSP biorącym udział 
w akcjach i służącym sprzę-
tem. Jeszcze raz daliście do-
wód swojego profesjonali-
zmu i ofiarności w działaniu.

Andrzej Furmanik

 
andrzej

FurmaniK
wicestarosta powiatu krakowskiego,

afurmanik@powiat.krakow.pl 

Przewody „obrosły” szadzią do grubości uda

Ekipy energetyków pracowały w ekstremalnych warunkach

Bajkowy krajobraz, lecz ucierpiały również drzewa i krzewy

Widok dla turystów piękny, lecz miej-
scowi z trwogą patrzyli na narastają-
cą szadź

Połamane słupy średniego napięcia

ZASILANIE KRYZYSOWE
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administraCJa

W związku z wieloma pytaniami  
o obowiązki dostawców energii elek-
trycznej wobec odbiorców regularnie 
płacących rachunki, przekazuję garść 
informacji uzyskanych w Urzędzie Re-
gulacji Energetyki (URE), a właściwie 
u Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii 
działającego w ramach URE. Oto one:

1. Zasady funkcjonowania do-
stawców energii elektrycznej regulu-
je ustawa  z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (tekst jednolity 
Dz. U. z 2006 Nr 89.poz.625 z późn. 
zm.) oraz przepisy wykonawcze wy-
dane na jej podstawie.  Art. 4 tej 
ustawy stanowi, że przedsiębiorstwo 
energetyczne zajmujące się przesy-
łaniem lub dystrybucją energii, jest 
obowiązane utrzymywać zdolność 
urządzeń, instalacji i sieci do realizacji 
zaopatrzenia w te paliwa lub energię 

w sposób ciągły i niezawodny, przy 
zachowaniu obowiązujących wyma-
gań jakościowych.

2. Obowiązki w zakresie zapew-
nienia ciągłości dostaw energii elek-
trycznej określone zostały m. in.  
w Rozporządzeniu Ministra Gospo-
darki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjo-
nowania systemu elektroenergetycz-
nego (Dz. U. Nr 93 poz. 623) par. 40 
tego rozporządzenia definiuje rodzaje 
przerw w dostawie energii elektrycz-
nej oraz określa dopuszczalną długość 
tych przerw. Dla większości odbiorców 
(gospodarstw domowych oraz małych  
i średnich podmiotów gospodarczych) 
zaliczanych do IV i V tzw. grup przyłą-
czeniowych, jednorazowe przerwy  
w dostarczaniu energii elektrycznej 
nie mogą przekroczyć w przypadku:

• przerwy nieplanowanej - 24 godzin 
(spowodowanej wystąpieniem awarii  
w sieci elektroenergetycznej, przy 
czym czas trwania tej przerwy jest 
liczony od momentu uzyskania przez 
przedsiębiorstwo energetyczne zaj-
mujące się przesyłaniem lub dystry-
bucją energii elektrycznej informacji  
o jej wystąpieniu do czasu wznowie-
nia dostarczania energii elektrycz-
nej).

ZA PRZERWY W DOSTAWIE PRąDU PRZYSŁUGUJE BONIFIKATA

dok. na str. 8

Starostwo Powiatu Krakowskiego mieści 
się w 5 budynkach, a łącznie z jednostka-
mi (nie licząc szkół ani DPS-ów) to aż w 8 
obiektach. Biorąc pod uwagę powierzch-
nię użytkową w naszych dwóch głównych 
obiektach, tzn. przy al. Słowackiego i przy ul. 
Przy Moście oraz w trzech filiach: w Węgrz-
cach, w Skawinie i w Krzeszowicach to jest to  
w sumie około 8 tys. m2 powierzchni.  
To dużo, ale sami klienci korzystający z usług 
administracji powiatowej spostrzegają,  
że w paru przypadkach zarówno klient, jak  
i obsługujący go urzędnik mają mało miej-
sca. Należy podkreślić, że dla prawidłowego 
funkcjonowania tych obiektów pod wzglę-
dem eksploatacyjnym Starostwo zatrudnia 
41 osób, bo tylu pracowników liczy Wydział 
Techniczno-Gospodarczy odpowiedzialny 
za prawidłowe funkcjonowanie obiektów. 
Począwszy od dopilnowania umów na do-
stawę wszystkich mediów, poprzez ubez-
pieczenia, a na sprzątaniu kończąc. Należy 
jeszcze zabezpieczyć właściwą logistykę 
transportową pomiędzy rozproszonymi 
obiektami i marzenie o jednej dużej siedzi-
bie Starostwa samo staje przed oczami…

Ale skoro, jak pisaliśmy na wstępie, Staro-
stwo Powiatowe funkcjonuje w 5 podstawo-
wych obiektach, to warto na początku no-
wego 2010 roku dla przypomnienia podać 
Szanownym Czytelnikom adresy tych obiek-
tów z krótkim opisem co w danym budynku 
można „załatwić”. I tak:

1. Główny budy-
nek starostwa w 
Krakowie przy al. 
słowackiego 20, 
tutaj załatwimy 
m.in.:

- decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i 
udzielające pozwolenia na budowę,  

- dokonamy zgłoszenia budowy (robót bu-
dowlanych)nie wymagających pozwolenia 
na budowę, (dot. mieszkańców gmin Jerz-
manowice –Przeginia, Liszki, Wielka Wieś)

- pozwolenie wodnoprawne,
- pozwolenie zintegrowane,

- zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów,
- pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
- zgodę na zbiórkę publiczną,
- zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub 

szczątków ludzkich z obcego państwa,
- zezwolenie na wyłączenie gruntów z pro-

dukcji rolnej,
- nadanie szkole niepublicznej uprawnień 

szkoły publicznej,
- rejestracja placówki niepublicznej,
- wpis do ewidencji stowarzyszeń kultury 

fizycznej nieprowadzących działalności 
gospodarczej,

- wpis do ewidencji uczniowskich klubów 
sportowych,

- dostęp do informacji o działalności Rady 
Powiatu w Krakowie i jej organów.

2. budynek  
w Krakowie przy 
ul. Przy moście 1, 
tutaj załatwimy 
m.in.:

- rozstrzygnięcie 
wniosku o zwrot 
nieruchomości 

wywłaszczonych, 
- decyzje o ustalenie odszkodowania za grunt 

zajęty pod drogi publiczne, 
- decyzje o czasowych zajęciach terenu,
- ustanowienie służebności gruntowej,
- otrzymamy wyrys i wypis z operatu ewiden-

cji gruntów oraz kopii mapy zasadniczej,
- zgłosimy zmiany danych objętych ewiden-

cją gruntów i budynków,
- dokonamy stosownych uzgodnień w Zespo-

le Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
- załatwiamy inne sprawy właściwe dla Po-

wiatowego Ośrodka Dokumentacji Geode-
zyjnej i Kartograficznej.

3. Filia starostwa  
w węgrzcach, tutaj 
załatwimy m.in. 
- sprawy z zakresu 
budownictwa (dla 
części gmin Powia-
tu)

- sprawy związane z prawami jazdy,
- sprawy licencji na wykonywanie krajowego 

transportu drogowego osób lub rzeczy,
- rejestracji pojazdów,
- uzyskamy kartę parkingową dla osoby nie-

pełnosprawnej.

4. Filia starostwa  
w skawinie realizu-
je m.in. :
- sprawy z zakresu 
budownictwa oraz 
rejestracji pojaz-
dów dla mieszkań-

ców gmin objętych zakresem działania Filii 
w Skawinie.

5. Filia starostwa  
w Krzeszowicach 
realizuje m.in.:

- sprawy z zakresu 
budownictwa oraz 

rejestracji pojazdów dla mieszkańców gmin 
objętych zakresem działania Filii w Krzeszo-
wicach.

Wszystkie te informacje, które w wielkim 
skrócie podaliśmy wyżej, znajdą Państwo  
na stronie internetowej powiatu krakowskie-
go www.powiat.krakow.pl oraz stronie Biule-
tynu Informacji Publicznej Starostwa Powia-
towego w Krakowie. Zachęcamy do stałego 
odwiedzania naszej strony, gdzie zawarte są 
wszystkie szczegóły dotyczące spraw, któ-
re leżą w kompetencji Powiatu (są gotowe 
druki, formularze, telefony itd.), ale również 
możecie Państwo na bieżąco zapoznać się  
z życiem powiatu począwszy od comiesięcz-
nej sesji Rady Powiatu, a na uroczystościach 
czy wydarzeniach w poszczególnych gmi-
nach kończąc.

Adam Wójcik, Sekretarz Powiatu
Lucyna Karpała-Ostrowska, dyrektor 

Wydziału Organizacyjnego i Spraw  
Obywatelskich

Bolesław Kosior, dyrektor Wydziału  
Techniczno-Gospodarczego

OD PRZYBYTKU GŁOWA NIE BOLI, A JEDNAK…
Co i gdzie załatwić w powiecie
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warto wiedzieĆ

Przerwy w ciągu roku stanowiące 
sumę czasów trwania przerw jedno-
razowych długich i bardzo długich 
nie mogą przekroczyć w przypadku:

• przerw planowanych - 35 godzin,

• przerw nieplanowanych - 48 go-
dzin.  

Istotne prawa odbiorcy energii 
elektrycznej określa  Rozporządze-
nie  Ministra Gospodarki  z dnia 
2 lipca 2007 r. w sprawie szcze-
gółowych zasad kształtowania  
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń  
w obrocie energią elektryczną  

 
(Dz. U. Nr 128 poz. 895 z późn. zm.)  
W par. 37a stanowi ono, że za każdą 
niedostarczoną jednostkę energii 
elektrycznej, odbiorcy końcowemu 
przysługuje bonifikata w wysokości 
pięciokrotności ceny energii elek-
trycznej (średniej ceny sprzedaży  
w roku poprzednim), za okres,  
w którym wystąpiła przerwa  
w dostarczaniu tej energii; ilość nie-
dostarczonej energii elektrycznej  
w dniu, w którym miała miejsce 
przerwa w jej dostarczaniu, ustala 
się na podstawie poboru tej ener-
gii w odpowiednim dniu poprzed-
niego tygodnia, z uwzględnieniem 
czasu dopuszczalnych przerw okre 

 
ślonych w umowie lub odrębnych 
przepisach.

Warunkiem otrzymania bonifika-
ty jest złożenie stosownego wniosku  
do dostawcy energii elektrycznej 
z żądaniem przyznania bonifikaty. 
Wniosek winien określać ilość niedo-
starczonych jednostek energii elek-
trycznej.

Marian Paszcza
dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa 

i Zarządzania Kryzysowego Starostwa 
Powiatowego w Krakowie

dokończenie ze str. 7

w dniu 30 listopada 2009 
roku w internacie zespołu 
szkół rolniczych w Czerni-
chowie odbyło się spotka-
nie uczestników projektu 
„w stronę samodzielności”. 
Celem projektu jest inte-
gracja społeczna i zawodo-
wa osób zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym. 
Jest on skierowany do 

osób niepełnosprawnych.  
w okresie od wiosny 2008 
do chwili obecnej wspar-
ciem, w ramach tego przed-
sięwzięcia, objętych zosta-
ło bezpośrednio 78 osób 
będących uczestnikami 
projektu. Pośrednią pomoc 
w formie poradnictwa oraz 
pracy socjalnej świadczo-
no również osobom z oto-
czenia uczestników projek-
tu oraz wszystkim osobom 
niepełnosprawnym z tere-
nu powiatu krakowskiego 
oraz ich najbliższym. 

Projekt został przeznaczony 
do realizacji organizacjom 
pozarządowym, które zaj-
mują się osobami niepeł-
nosprawnymi. Zadania te 
powierzono Warsztatom Te-

rapii Zajęciowej prowadzo-
nym przez Fundację Brata 
Alberta w Radwanowicach 
oraz Środowiskowemu Do-
mowi Samopomocy przy 
parafii SS App Szymona  
i Judy Tadeusza w Skawinie. 
W spotkaniu wzięli udział 
uczestnicy projektu, którzy 
odbywali kursy na terenie 
Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej w Czernichowie pro-
wadzonych przez Fundację 
im. Brata Alberta w Radwa-
nowicach (22 osoby), pozo-

stali pod-
o p i e c z n i 
Warsztatów  
(4 osoby) 
oraz 28 
osób nale-
żących do 
ich rodzin. 

W spotkaniu oprócz 
uczestników projektu oraz 
organizatorów, psycholo-
gów, pracowników socjal-
nych i psychoterapeutów, 
uczestniczyli również zapro-
szeni goście, wśród których 

obecni byli m.in. starosta 
krakowski Józef Krzyworze-
ka, prezes Fundacji Brata 
Alberta ks. Tadeusz Isako-
wicz-Zaleski i dyrektor PCPR 
Grażyna Tajs-Zielińska oraz 
niżej podpisany. 

Uczestnikom projektu 
zostały rozdane zaświadcze-

nia ukończenia kursu sto-
larskiego, kursu florystyki, 
kursu kulinarnego „Zdrowa 
dieta”, treningu kompetencji  
i umiejętności społecznych 
oraz wręczono nagrody. 
Następnie w salach Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej  
w Czernichowie odbył się 
wernisaż prac, które wyko-
nane zostały przez uczestni-
ków projektu podczas zajęć 
kursu stolarskiego, florystyki 
oraz podczas codziennych 
zajęć w warsztatach.   

Wiesław Marek Woch

Członek Zarządu  
Powiatu Krakowskiego, 

odpowiedzialny za opiekę 
społeczną

Współpraca:  
Ewa Kowalczyk,  

koordynator projektu  
„W stronę samodzielności”

W STRONĘ SAMODZIELNOŚCI – PODSUMOWANIE PROJEKTU

 
wiesław marek

woCH
radny powiatu krakowskiego, 

członek zarządu

wmwoch@agh.edu.pl 
www.zabierzow.republika.pl 
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oPieKa

Już po raz piąty pod patronatem Staro-
stwa Powiatu Krakowskiego przy wsparciu 
Urzędu Gminy Zabierzów odbył się 6 grud-
nia 2009 roku Powiatowy Przegląd Zespo-
łów Wokalno-Instrumentalnych. Przegląd 
zgromadził wielu wykonawców z powiatu 
krakowskiego (zdominowanych przez płeć 
piękną) oraz wielu słuchaczy. 

Piąta edycja przeglądu miała cha-
rakter dwuetapowy. Spośród około 
stu kart zgłoszeniowych, nadesła-
nych wraz z płytami CD, komisja kon-
kursowa po wstępnej ocenie wybra-
ła czterdziestu wykonawców, pośród 
których znalazło się trzydzieści jeden 
solistów oraz dziewięć zespołów 
wokalno-instrumentalnych. Wybra-
ni młodzi artyści zostali zaproszeni 
do zaprezentowania się na żywo przed pu-
blicznością i  profesjonalnym jury pod prze-
wodnictwem znanej krakowskiej aktorki  
i śpiewaczki Anny Szałapak, po wysłucha-
niu wszystkich uczestników jury przyznało 
nagrody w czterech kategoriach.

W kategorii soliści do lat 11 nagrodzo-
no:
- Weronikę Majewską (SP Bolechowice, gm 
Zabierzów), I miejsce
- Zofię Sydor (Szkoła Muzyczna Kraków),  
II miejsce,
- Aleksandrę Rożek (SP Bolechowice, gm. 
Zabierzów), III miejsce.  

W kategorii soliści w przedziale wieko-
wym od 12 do 16 lat nagrodzono: 
- Joannę Stoch (gm. Mogilany), I miejsce,
- Agnieszkę Łachowską (gm. Zielonki),  
II miejsce,

- Patrycję Kaim (gm. Mogilany), III miejsce.
W kategorii soliści w przedziale wieko-

wym od 17 do 21 lat nagrodzono:
- Justynę Windys (GOKiS Biały Kościół,  
gm. Wielka Wieś), I miejsce,
- Natalię Sułowską (gm. Mogilany), II miej-
sce,

- Aleksandrę Medyńską (CKPiR 
gm. Zielonki), III miejsce.

W kategorii zespoły wo-
kalno-instrumentalne nagro-
dzono:
- zespół STOP REST (CKiP 
gm. Kocmyrzów-Luborzyca),  
I miejsce,
- zespół FERMATA gr. starsza 
(CKPiR gm. Zielonki), II miej-
sce,

- Damian Lusina, Adrian Łukasik, III miejsce. 
Jury przyznało również trzy wyróżnie-

nia, które otrzymali:
Anna Ożóg, Kamil Kotarba oraz zespół 

Alinutki.

Uczestnicząc w przeglądzie miałem 
wielką przyjemność obcowania z piękny-
mi głosami, których ton i barwa są niepo-
wtarzalne. Być może udział w tej imprezie 
będzie początkiem wielkiej estradowej 

kariery, czego oczywiście wszystkim ser-
decznie życzymy. Jednakże przewodnią 
ideą przeglądu jest umożliwienie dzieciom 
i młodzieży z powiatu krakowskiego kon-
taktu ze sztuką wokalno – instrumentalną 
w formie czynnej i stworzenie alternatywy 
dla innych, mniej pożądanych form aktyw-
ności.

Miejmy nadzieję, iż (mimo trudności bu-
dżetowych gminy Zabierzów) w przyszłym 
roku również będziemy gościć muzyczne 
talenty w Zabierzowie.

Na koniec chciałbym serdecznie podzię-
kować za duży wkład pracy, profesjonalne 
przygotowanie Przeglądu oraz miłą atmos-
ferę w czasie jego trwania Jolancie Żebrow-
skiej-Sibila, dyrektor Samorządowego Cen-
trum Kultury i Promocji Gminy  Zabierzów.

Wiesław Marek Woch
współpraca Katarzyna Paciorek

W dniu 2 grudnia 2009 roku przed-
stawiciele władz samorządowych po-
wiatu krakowskiego: starosta Józef 
Krzyworzeka, wicestarosta Andrzej 
Furmanik, członek Zarządu (niżej pod-
pisany), radni powiatowi: Alicja Wójcik, 
Włodzimierz Tochowicz i Janusz Cerek 
oraz gminy Zabierzów: wójt Elżbieta 
Burtan, wicewójt Wojciech Burmistrz, 
radni gminy: Kazimierz Dymek, Kazi-
mierz Kapelan i Edmund Gędłek, jak 
również przedstawiciele wykonawcy  
i duchowieństwa zebrali się na moście 
nad Rudawą w miejscowości Rudawa, 
aby uroczyście zakończyć I etap mo-
dernizacji drogi powiatowej oznaczo-
nej nr K 2128 Rudawa – Modlniczka  
i jednocześnie przekazać odcinek Ru-
dawa – Więckowice do pełnej eksploa-
tacji. Po krótkiej modlitwie i przecięciu 
wstęgi zmodernizowany odcinek drogi 
został uznany za otwarty. 

Droga Rudawa - Modlniczka przed 
modernizacją była w fatalnym stanie 

– nie remontowana od kilkudziesięciu 
lat. Wyboista i dziurawa nawierz-
chnia, liczne zwężenia i brak chod-
ników sprawiały, że droga była bard-
zo niebezpieczna zarówno dla ruchu 
kołowego jak i dla pieszych. Całkowita 
długość drogi to ok. trzynaście kilo-
metrów, a koszt modernizacji to około 
jedenastu milionów złotych. W gronie 
Zarządu wielokrotnie rozmawialiśmy 
o modernizacji tej drogi biorąc pod 
uwagę remont rozłożony na etapy. 
Wprowadzony przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych plan budowy  
i modernizacji dróg lokalnych stwarzał 
możliwość całościowego remontu 
tej jakże ważnej dla mieszkańców 
północnej części gminy Zabierzów dro-
gi. Przygotowane przez Zarząd Dróg 
Powiatu Krakowskiego pod kierow-
nictwem dyrektora Andrzeja Pałacha, 
wnioski zostały pozytywnie rozpa-
trzone i wszystko na to wskazuje, że 
w tym roku modernizacja tej drogi zo-

stanie sfinalizowana. W części kosztów 
modernizacji drogi partycypowała 
gmina Zabierzów. Ostatni odcinek 
drogi zostanie wyremontowany przy 
pomocy finansowej firmy spedycyjnej 
Goodman. Plany działalności tej firmy  
są mi znane jedynie w zarysach, i jak to  
w przypadku planów biznesowych 
bywa, wszystko jeszcze jest możliwe. 
Niepokój budzi fakt, że jeżeli plany firmy 
zostałyby zrealizowane, to nasza droga 
powiatowa w Modlniczce i tym samym 
skrzyżowanie z drogą krajową nr 79, 
które niedawno zostało wyposażone 
w sygnalizację świetlną, zostanie 
sparaliżowane przez dziesiątki, a może 
setki tirów wyjeżdżających z bazy spe-
dycyjnej Goodman’a.

Niezależnie od wszystkich przeszkód 
i możliwych w przyszłości problemów 
komunikacyjnych, modernizacja drogi 
Rudawa – Modlniczka jest naprawdę 
istotnym naszym osiągnięciem.

Wiesław Marek Woch

UROCZYSTE ODDANIE DO UŻYTKU DROGI 
POWIATOWEJ RUDAWA – WIĘCKOWICE

ŚPIEWAĆ I GRAĆ KAŻDY MOŻE – V POWIATOWY PRZEGLąD  
ZESPOŁóW WOKALNO-INSTRUMENTALNYCH - ZABIERZóW 2009
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budŻet

30 grudnia 2009 r. Rada Powiatu Krakowskiego jednogłośnie 
uchwaliła budżet na 2010 rok.

Jest to ostatni uchwalony w tej kadencji budżet, w którym 
dochody Powiatu sięgają 141,3 miliona złotych, a wydatki 
147,5 miliona złotych. Jak wynika z podanych kwot, deficyt, 
czyli brak pokrycia wydatków w dochodach, sięga kwoty 6,2 
miliona złotych.

Co zatem składa się na dochody?

W 2010 r. główne źródła dochodów to między innymi:

- dochody własne (bez PIT, CIT) – 26,3 mln zł, tj. ok.18,6 %;

- dotacje od wojewody na zadania administracji rządowej  
i dotacje celowe – 25,3 mln zł, tj. ok. 17,9 %;

- dotacje samorządowe (dot. wniosków do MRPO i tzw. 
„schetynówek”) – 10,2 mln zł, tj. ok. 7,3 %;

- dotacje z innych powiatów na ich własne zadania wykony-
wane przez powiat krakowski – 0,6 mln zł, tj. ok. 0,5 %;

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych  
i prawnych (PIT i CIT) – 39,5 mln zł, tj. ok. 28 %;

- subwencje (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) – 
37,7 mln zł, tj. ok. 26,7 %;

- środki unijne (na budowę sali gimnastycznej w Skawinie) 
– 1,7 mln zł, tj. ok. 1 %.

struktura dochodów planowanych  
w 2010 r.

Zaznaczyć tutaj muszę, iż w planowanych dochodach  
na 2010 r. nie zostały ujęte środki:

- dotacji gmin na inicjatywy samorządowe – dotyczące bu-
dowy chodników i remontu nakładek asfaltowych;

- środki unijne - wprowadzone zostaną do dochodów 
budżetowych powiatu krakowskiego po podpisaniu umów 
i zakwalifikowania naszych projektów drogowych do 
współfinansowania, a są to niebagatelne kwoty na następujące 
złożone wnioski:

- projekt nr 1 – „Przebudowa odcinków dróg powiatowych 
nr 2189K i 2191K” – wartość zadania na lata 2010-2011 to 11,8 
mln zł, w tym na 2010 r. 6,2 mln zł (budżet powiatu - 3,4 mln zł);

- projekt nr 2 – „Przebudowa odcinków dróg powiatowych 
nr 1033K i nr 2186K wraz z przebudową mostu nr 86 w Krze-
szowicach i budową mostu nr 73 w Tenczynku” – wartość pro-
jektu 17,5 mln zł, w tym na 2010 r. 8,9 mln zł (budżet powiatu 
- 4,9 mln zł);

- projekt nr 3 – „Przebudowa ciągu dróg powiatowych  
ul. Energetyków, ul. Żwirowa, ul. Piastowska, ul. Tyniecka wraz  
z przebudową mostu na rzece Skawinka w ciągu ul. Piastowskiej 
w Skawinie” – wartość projektu na lata 2010-2011 to 15,4 mln 
zł, w tym na 2010 r. 7,6 mln zł (budżet Powiatu - 4,1 mln zł);

Równocześnie przewidujemy zwiększenie zaplanowanych 
dochodów o kwotę około 9 milionów złotych pochodzących 
z gmin, a obejmujących zadania z tzw. zakresu inicjatyw 
samorządowych, polegających na budowie chodników i re-
montach nakładek asfaltowych. Kluczem do rozpoczęcia 
zadań z zakresu tych inicjatyw samorządowych jest sfinalizo-
wanie sprzedaży nieruchomości będących własnością powia-
tu krakowskiego, a płożonych w gminie Wielka Wieś.

wydatki planowane w 2010 r.

Jak wspomniałam na wstępie wydatki na 2010 r. planowane 
są w wysokości 147,5 mln złotych. 

Wydatki najogólniej podzielić można na:

- wydatki majątkowe (inwestycyjne) – to w 2010 r. kwota 
35,9 mln zł, tj. 24,3 % wszystkich wydatków; 

- wydatki bieżące – to w 2010 r. kwota 111,6 mln zł, tj. 75,7% 
wszystkich wydatków.

W podziale na poszczególne działy wydatki 
przedstawiają się następująco:

- największą pozycję stanowią wydatki na 
transport (dział 600) – jest to kwota 43,4 mln 
zł, tj. 29,4 % wszystkich wydatków, w tym 
wydatki majątkowe to kwota 32,2 mln zł;

- Pomoc społeczna (dział 852) – 
domy pomocy społecznej, placówki 
opiekuńczo- wychowawcze – 32,8 
mln zł - 22,2 % wszystkich wydat-
ków; 

- Oświata i wychowanie 
(dział 801) – szkoły ponad-
gimnazjalne – 27,2 mln zł 
– 18,4 % wszystkich wy-
datków; 

BUDŻET POWIATU KRAKOWSKIEGO NA 2010 ROK

Wzrost dochodów powiatu krakowskiego  
w całej kadencji 2006 - 2010

Struktura dochodów powiatu krakowskiego 
w 2010 roku
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budŻet

- Administracja publiczna (dział 750) – 21 mln zł – 14,2 % 
wszystkich wydatków;

- Ochrona zdrowia (dział 851) – 5,7 mln zł – 3,9 % wszystkich 
wydatków;

- pozostałe – bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa, rezerwa ogólna i celowa, rehabilitacja osób 
niepełnosprawnych, edukacyjna opieka wychowawcza, inter-
naty, bursy, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego itp. – 
17,5 mln zł – 11,4 % wszystkich wydatków.

W ramach wydatków w 2010 r. na inwestycje przeznaczamy 
24,3 % wszystkich wydatków budżetowych. Główne zadania 
inwestycyjne w 2010 r. to:

• przebudowa drogi powiatowej nr 2121K w miejscowościach 
Morawica – Aleksandrowice – 0,3 mln zł;

• projekt budowlany modernizacji drogi powiatowej nr 
K1992 Mogilany – Świątniki Górne – Raciborsko – 0,5 mln zł;

• przebudowa drogi nr 2128K Rudawa – Brzezinka –  
6 mln zł;

• przebudowa odcinków dróg nr 2189K i nr 2191K  –   
3,4 mln zł;

• przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1033K  
i 2186K wraz z przebudową mostu nr 86 w Krzeszowicach  
i budową  mostu nr 73 w Tenczynku – 4,9 mln zł;

• przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Energetyków, 
ul. Żwirowa, ul. Piastowska, ul. Tyniecka wraz z przebudową 
mostu na rz. Skawina w ciągu ul. Piastowskiej w Skawinie –  
4,1 mln zł;

• przebudowa drogi powiatowej nr 2186K Tenczynek – Czer-
nichów w miejscowości Rybna – 3 mln zł;

• przebudowa części drogi nr 2128 Rudawa – Brzezinka  
w Modlniczce – 0,7 mln zł;

• budowa dróg i chodników w ramach IS – 9 mln zł;

• modernizacja drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków – Ostrów 
– 0,3 mln zł; 

• budowa sali gimnastycznej przy ZSO w Skawinie i Szkole 
Podstawowej nr 2 w Skawinie – 3,5 mln zł;

• projekt budowy sali gimnastycznej dla LO w Krzeszowi-
cach – 0,1 mln zł. 

Cała kadencja 2006-2010 jest kadencją dużych inwestycji 
drogowych, oświatowych, modernizacji Domów Pomocy 
Społecznej itp. Zadania te możliwe były do wykonania dzięki 
harmonijnej, merytorycznej współpracy Radnych wszystkich 
klubów, dzięki temu, że Rada potrafiła się porozumieć działając 
dla dobra mieszkańców. 

Mam nadzieję, że tegoroczny budżet, 
budżet równowagi – z jednej stro-

ny ogromnych inwestycji, a z dru-
giej strony na godnym poziomie 

zabezpieczający wydatki bieżące 
dla oświaty, opieki społecznej, 

administracji itp. – zostanie  
w 100 % zrealizowany.

Wanda Kułaj

 
wanda
KuŁaJ

radna powiatu krakowskiego 
członek zarządu 

wkulaj@powiat.krakow.pl 

Wzrost wydatków powiatu krakowskiego  
w całej kadencji 2006 - 2010

Struktura wydatków powiatu krakowskiego 
w 2010 roku

Podział wydatków powiatu krakowskiego  
w 2010 roku



Spotkanie opłatkowe
W środę, 30 grudnia 2009 roku po XLI zwyczajnej sesji 
Rady Powiatu w Krakowie odbyło się uroczyste spotkanie 
opłatkowe

zgromadzonym w sali obrad 
starostwa Powiatowego w Kra-
kowie gościom życzenia złożyli 
Jego eminencja ksiądz biskup 
Jan szkodoń, starosta krakowski 
Józef Krzyworzeka, przewodni-
czący rady Powiatu w Krakowie 
Krzysztof Karczewski, senator 
stanisław bisztyga oraz poseł 
andrzej adamczyk. 

W tradycyjnym spotkaniu opłat-
kowym licznie udział wzięli samo-
rządowcy z terenu powiatu krakow-
skiego, dyrektorzy szkół, jednostek 
powiatowych i wydziałów Starostwa 
Powiatowego w Krakowie. 

Dla zebranych gości zagrali pra-
cownicy Centrum Kultury Sportu  
i Promocji w Skale: Grzegorz Kowalik, 
Roman Lubaszewski, Janusz Cetera , 
a w śpiewie kolęd i pieśni bożonaro-
dzeniowych wspierały ich uczenni-
ce Zespołu Szkół w Skale Katarzyna  
Sasulska i Małgorzata Piotrowska.



Msza św. koncelebrowana przez  
ks. Władysława Palmowskiego została 
odprawiona w intencji radnych Po-
wiatu Krakowskiego i ich rodzin z bło-
gosławieństwem na 2010 rok oraz za 
zmarłych radnych powiatowych: Artu-
ra Tarnowskiego, Stefana Moląga, Mar-
ka Sowińskiego, Zbigniewa Kasprzyka 
i Witolda Latałę. Po mszy odbył się  
recital organowy w wykonaniu radne-
go powiatowego Wojciecha Karwa-
ta, absolwenta Akademii Muzycznej  
w Krakowie, którą ukończył ze specjal-
nością – Muzyka Kościelna. Wojciech 
Karwat pracuje w Centrum Kultury  
w Zielonkach oraz jako organista Para-
fii w Giebułtowie. W trakcie koncertu, 
którego pomysłodawczynią była radna 

powiatowa Alicja Wójcik, zabrzmiały 
utwory Jana Sebastiana Bacha: chorał  
„o człowiecze opłacz swój grzech”, 
chorał „Heut triumphiret Gottes Son” 
– „Dziś triumfuje syn boży”, chorał „Ich 
ruf zu Dir, Herr Jezu Christ” – „Wołam 
do ciebie, panie jezu chryste”, „Herr 
Christ, der einge Gottes - Sohn” – 
„Chrystus Pan, Jedyny Syn Boży” oraz 
„Toccata d-Moll”, „Prealudium” Jana 
Podbielskiego, „Preludium chorałowe 
d-Dur” Maxa Regera oraz „Preludium 
in C Minor” Felixa Mendelssohna.  
Po koncercie, w parafialnej sali gimna-
stycznej „U ANIOŁóW” odbył się poczę-
stunek dla zaproszonych gości, przygo-
towany przez Koło Gospodyń Wiejskich  
w Brzoskwini.

Koncert organowy
W niedzielę, 31 stycznia br. w w Kościele pw. św. Bartłomieja 
w Morawicy odprawiona została msza św. w intencji radnych 
Powiatu Krakowskiego. Po mszy odbył się recital organowy  
w wykonaniu radnego powiatowego Wojciecha Karwata
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eduKaCJa

„Kraj bez matematyki nie wytrzyma
współzawodnictwa z tymi, którzy
uprawiają matematykę”.

                                         Hugo Steinhaus

Porównywanie różnicowe
Z porównywaniem różnicowym dzieci  
muszą spotykać się we wczesnoszkolnej 
edukacji matema-
tycznej już w klasie I, 
mimo, iż w obowią-
zującej od 1 września 
2009 r. podstawie 
programowej na-
uczania pierwszokla-
sistów pojęcie to nie 
zostało ujawnione 
wprost jako wyma-
ganie edukacyjne. 
Porównywanie róż-
nicowe typu: „o 2 więcej, o 2 mniej, o ile 
więcej, o ile mniej” w naturalny sposób 
pojawi się podczas zdobywania wy-
maganych w podstawie programowej 
umiejętności w zakresie porównywania 
długości obiektów, różnicowania przed-
miotów ze względu na ciężar, odmierza-
nia płynów kubkiem i miarką litrową. Czy 
można ustalać równoliczność zbiorów, 
co według programu słusznie jest okre-
ślone jako czynność ważna dla uczenia 
się matematyki, bez kontrprzykładów,  
w których wystąpią zbiory nierównolicz-
ne? Na taką profanację zasad dydaktyki 
nikt sobie nie pozwoli i pytanie „o ile się 
różnią” postawią dzieci samorzutnie, bez 
względu na to, czy to się autorom pro-
gramu podoba, czy nie. Jest  to kluczo-
we pytanie zadawane nieustannie pod-
czas przerabiania pierwszej dziesiątki, 
w szczególności wtedy, gdy uczeń wy-
znacza różnice (odejmuje), manipulując 
obiektami na zbiorach zastępczych, np. 
licząc na palcach. Trzeba Drogi Czytelni-
ku-Edukatorze od samego początku po-
móc dziecku w pokonaniu zaistniałych 
nieuchronnie dwóch trudności pojęcio-
wych. Pierwsza polega na tym, że w po-

równywaniu różnicowym mowa jest nie 
o czynnościach, lecz o związku między 
wielkościami. Należy więc zacząć od uka-
zania tego, że o 2 więcej – to tyle samo 
i jeszcze 2, posługując się konkretnymi 
obiektami lub schematem rysunkowym 
obrazującym sytuację. Druga trudność 
wiąże się z tym, że zadania dotyczące 

porównywania różnicowego wymagają 
niekiedy odwracania relacji. Uczeń po-
winien zrozumieć, że jeśli  zbiór A ma  
o 2 elementy więcej niż  zbiór B, to zbiór 
B ma o 2 elementy mniej niż zbiór A. 
Szczególny kłopot pojawia się wówczas, 
gdy treść zadania nie pozwala na od-
wołanie się bezpośrednio do ubywania  
i dziecko musi odwrócić sytuację w my-
śli. Rozumienie związków między poję-

ciami typu „o 2 więcej” 
i „o 2 mniej” należy 
kształtować od po-
czątku nauki szkolnej 
w trakcie konkretnych 
manipulacji przed-
miotami i wspierać 
za pomocą sugestyw-
nych środków poglą-
dowych takich, jak 
grafy strzałkowe czy 
tabelki, które mogą 

być wykorzystywane również do sytu-
acji typu: „o ile więcej, o ile mniej”.

Porównywanie różnicowe, 
a porównywanie ilorazowe

Te dwa tematy są jednym z najbardziej 
wyrazistych przykładów niepowodzeń 
dydaktyki matematyki, które niestety nie 
znalazły rozwiązania w nowej podstawie 
programowej edukacji wczesnoszkolnej. 
Świadczy o tym zarówno przypis progra-
mowy: „mnożenie można wprowadzić  
w klasie II, a potem doskonalić w kla-
sie III”, jak również 
ustalenie, że „uczeń 
kończący klasę III 
rozwiązuje zadania 
tekstowe wyma-
gające jednego 
działania (w 
tym zadania 
na porówny-
wanie różni-
cowe, ale bez 
porównywania ilora-
zowego)”. Postulat przerabia-
nia tych tematów w izolacji nie pozwala 
na zastosowanie psychologicznej zasa-
dy kontrastowania: jeżeli uczeń ma roz-
różniać dwie podobne sytuacje, należy 
zestawić je razem, by mógł obserwować 
podobieństwa i różnice. Co możemy 
zrobić, by zminimalizować skutki nie-
uchronnej poraż-
ki? Po pierwsze: 
nigdy w obecności 
dziecka (a najle-
piej w ogóle) nie 
używać całkowicie 
błędnego zwrotu 
typu „o dwa razy 
więcej” – wyklu-

czyć raz na zawsze łączenie „o” z „razy” 
w mowie potocznej, po prostu dbać  
o precyzję wypowiedzi, zakładając z góry 
możliwość wystąpienia trudności języ-
kowej. Po drugie: wpajać dziecku przy 
każdej okazji, że „o ile więcej, o ile mniej” 
dotyczy badania różnicy, natomiast „ile 
razy więcej, ile razy mniej” wiąże się  
z mnożeniem lub dzieleniem. Niech ten 
małoletni obiekt naszego oddziaływa-
nia edukacyjnego przywiązuje wagę do 
używanych sformułowań: skoro mówi  

„2 razy 3 równa się 6” to niech zapamięta, 
że słowo „razy” dotyczy mnożenia. Trze-
ba zapis arytmetyczny mnożenia 2 przez 
3 wzmocnić zapisem słownym „2 razy 
więcej niż 3”. Niech poprawne zwroty 
wbijają się dzieciom w pamięć – chodzi 

tu bowiem o wyrobienie 
nawyku językowego,  
a więc właśnie czegoś 
odruchowego, o czym 
się nie myśli. Powin-

no się też wyjaśnić 
znaczenie innych 

słów, w których 
chodzi o mno-
żenie, choć nie 

ma tam słowa 
„razy” takich, jak: „po-

dwojony”, „dwukrotny” itp. War-
to nad tym popracować, by za parę lat  
z satysfakcją obserwować sukces nasze-
go dziecka w rozwiązywaniu zadań tek-
stowych, co dla wielu z nas było niedo-
stępne niekoniecznie z naszej winy. 

Jerzy Rogala

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

POLUBIĆ MATEMATYKĘ OD POCZąTKU NAUKI W SZKOLE

 
Jerzy

roGala
radny powiatu krakowskiego, 

członek zarządu

jrogala@powiat.krakow.pl 
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turystyKa

Ostatnich kilka lat odzwy-
czaiło nas od mrozów i śnie-
gu. Na strych poszły kożuchy 
i futra. Tego roku jednak zima 
pokazała, co potrafi. Kilka dni 
marznącego deszczu, a po-
tem mgła przy minusowych 
temperaturach sprawiły, że 
Jerzmanowice zostały pokry-
te białym całunem. 

Na gałęziach drzew, liniach 
energetycznych, słupach za-
częła się osadzać szadź, a po 
kilku dniach osiągnęła śred-
nicę kilkunastu centymetrów. 
Nic dziwnego, że pod jej na-
porem łamały się gałęzie, zry-
wały linki i przewracały słupy 
energetyczne, a to oznaczało 
jedno – brak prądu. Te niemal 
dwa tygodnie bez energii 
elektrycznej na długo pozo-
staną w pamięci mieszkań-
ców nie tylko naszej gminy. 
Wielkie podziękowania należą 
się strażakom z Ochotniczych 
Straży Pożarnych, a także 
Państwowej Straży Pożarnej, 
którzy nie licząc swego cza-
su, ruszyli na pomoc ludziom, 
usuwając zwalone drzewa, 
linie energetyczne i słupy.                                                                       
Cała okolica zaczęła przy-
pominać krainę Królowej 
Śniegu. Było pięknie, ale jed-
nocześnie groźnie i niepoko-
jąco. I chyba te widoki sta-
nowią jedyną rekompensatę 

dla mieszkańców. Chciałbym 
również naszych czytelników 
zachęcić do odwiedzenia 
okolic Jerzmanowic i zoba-
czenia jak wygląda prawdzi-
wa zima. Proponuję krótką 
(2-3 godzinną) wycieczkę 
po ostańcach w Jerzmano-
wicach. Jadąc od Krakowa  
w stronę Olkusza, warto 
skręcić w pierwszą drogę 
w lewo w Jerzmanowicach. 
Jest to Kolonia Bębelska. Ła-
two do niej trafić, bowiem 
przy skrzyżowaniu znajduje 
się drogowskaz kierujący do 
Jaskini Nietoperzowej. Jadąc 
w kierunku jaskini po prawej 
stronie, za domami, mijamy 
ostaniec Psiklotka – niestety, 
już stanowi własność prywat-
ną i możemy go podziwiać 
tylko z drogi. Po lewej zaś 
widać skały leżące we wsi 
Bębło: Kędziorowa, Dupna, 
Na Tomaszówkach. Po chwi-
li dojeżdżamy do parkingu 
przy Jaskini Nietoperzowej. 
Warto do niej podejść choć-
by po to, aby zobaczyć tzw. 
chłopki lodowe. W jaskiniach 
bez względu na porę roku 
panuje stała temperatura  
+8 st. Celsjusza, po wejściu  
do niej  mamy więc nieodpar-
te wrażenie, że jest ogrzewa-
na. W zimie, na skutek różnicy 
temperatur panujących w ja-
skini  i na zewnątrz (czasami 
–25°C), na podłożu tworzą 
się lodowe stalaktyty. Bardzo 
wyraźna jest granica pomię-
dzy zimnym powietrzem 
zewnętrznym, a stałą tem-
peraturą panującą w jaskini. 
Korzystając z uprzejmości 
właściciela jaskini, pana Zyg-
munta Ferdka, można u nie-

go pozostawić samochód, 
a w dalszą wędrówkę udać 
się pieszo.  

Po zejściu w dół skrę-
camy w prawo i drogą 

„Sikorka”, szlakiem nie-
bieskim udajemy się 

w kierunku centrum 
Jerzmanowic. Po 

lewej i prawej 
stronie wśród 

drzew widocz-
ne są liczne 

o s t a ń c e . 
Następ-

nie na 

skrzyżowaniu  skręcamy za 
szlakiem niebieskim w pra-
wo i kierujemy się do Kolonii 
Wyjrzoł. Po lewej stronie wi-
doczny jest szczyt jednego 
z najwyższych punktów na 
Jurze – Skałka 502  (Wyjrzoł, 
Grodzisko). Łatwo go rozpo-
znać, bowiem na jego czubku 
został pozostawiony, charak-
terystyczny kilkumetrowy, 
betonowy słup. Dalej skręćmy 
w pierwszą drogę w lewo pod 
szczyt Grodziska.  Można tam 
zobaczyć pozostałości wie-
ży radiolokacyjnej z czasów  
II wojny światowej. Natomiast 

ze szczytu roztacza się wspa-
niała panorama Doliny Będ-
kowskiej oraz malowniczych 
ostańców – Cielęca, Ostry Ka-
mień, Łysa, Wielka, Olszówka, 
Kubusiówka, Długa, Kozia, 
Jedlina, Pęczakówka. Z Gro-
dziska schodzimy w kierunku 
północno-zachodnim, przez 
skałki obok ostańców Ostry 
Kamień i Wielka, a następnie 
polną drogą, równolegle do 
trasy krajowej E 94, udajemy 
się w kierunku centrum. Prze-
cinamy biegnącą poprzecznie 
drogę „Doły” i dochodzimy 
do drogi „Na Łazy”. Skręcamy  
w lewo i po przejściu ok. 500m 
po lewej stronie, pomiędzy 
domami, wąską dróżką pod-
chodzimy do Babiej Skały. 

W styczniu 1993 r. mia-
ło tam miejsce niezwykłe 
zjawisko. Około godziny 19 
czternastego stycznia COŚ 
uderzyło w skałę, powodując 
wybuch. Świadkowie mówią 
o ognistej kuli, która nadle-
ciała z zachodu i uderzyła  
z szybkością ponaddźwię-

kowego samolotu. Latające,  
na skutek wybuchu, kamienie 
w promieniu 150 metrów roz-
bijały dachy i szyby w domach. 
W kilkudziesięciu posesjach 
spaliła się instalacja elektrycz-
na. Zagadka świetlnej kuli nie 
została wyjaśniona do dziś.  

Meteorolodzy twierdzą, 
że było to liniowe wyłado-
wanie atmosferyczne po-
łączone z tzw. piorunem 
kulistym, natomiast astro-
nomowie optują za upad-
kiem meteorytu. Faktem jest,  
że po tym zjawisku na terenie 
naszej gminy miało miejsce 
trzykrotne urodzenie się tro-
jaczków. 

Z Babiej wracamy do drogi 
asfaltowej, skręcamy w lewo 
i po przejściu ok. 100 m po-
nownie w lewo. Znajdujemy 
się znów na drodze „Sikor-
ka” i idąc nią cały czas w dół, 
dojdziemy do parkingu przy 
jaskini. Po drodze możemy 
cały czas podziwiać z nieco 
innej perspektywy przepięk-
ne ostańce. 

Tadeusz Nabagło

ZIMA W JERZMANOWICACH
Warto zobaczyć
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Jesień i początek roku to okres wytę-
żonej pracy radnych gmin i powiatów. 
to właśnie w tym okresie przygoto-
wuje się budżety organów samorzą-
du  terytorialnego na rok następny, 
a w nich przewidywane środki na za-
dania, które na te organy zostały nało-
żone w drodze uregulowań prawnych 
– ustaw o samorządzie gminnym, po-
wiatowym i wojewódzkim. Jednym  
z takich zadań jest oczywiście ochrona 
i promocja zdrowia. drogi, chodniki, 
oświata i kultura są równie ważnymi 
zadaniami, jednak ochrona zdrowia, 
zarówno z racji mojego zawodu jak  
i pełnionej funkcji, jest mi najbliższa. 
Pozwolę więc sobie przedstawić Pań-
stwu to, na czym mi najbardziej zależy; 
to, do czego chcę przekonać osoby za-
rządzające naszymi powiatowymi pie-
niędzmi; przekonać, że warto je wydać 
nie tylko na drogi, ale również na zdro-
wie mieszkańców powiatu krakowskie-
go.

dotychczasowe działania
Już od kilku lat w powiecie krakow-

skim, a tak naprawdę to od samego po-
czątku jego istnienia, jest realizowanych 
wiele programów prozdrowotnych.  
Ot, choćby badania mammograficz-
ne mające ułatwić wczesne wykrywa-
nie raka piersi, przesiewowe badania  
w kierunku wykrywania raka jajnika  
i raka stercza, programy pozwalający 
na wczesne wykrywanie zagrożenia za-
wałem mięśnia sercowego. Jest wśród  
nich także jeden z najdłużej działających 
programów prozdrowotnych o nazwie 
„Od kataru do medalu” mający na celu 
zwalczanie skutków wpływu środowiska 
na wady postawy u dzieci polegający na 
badaniu, diagnozowaniu i dofinanso-
waniu ćwiczeń dla młodzieży. Program 
szczególnie mi bliski, bo wraz z dr Joan-
ną Pawlik, radną poprzedniej kadencji, 
włożyłem dużo wysiłku w jego przygo-
towanie i realizację. Ćwiczenia odbywały 
się na basenie lub na sali gimnastycznej  
w zależności od potrzeb i możliwości 
konkretnej gminy biorącej udział w pro-
gramie. Niestety, program ten w ostat-

nim czasie nie cieszył się większym za-
interesowaniem wójtów i burmistrzów 
gmin powiatu krakowskiego. Dlatego, 
choć z żalem, musiałem zrezygnować 
z jego pilotażu. Rzeczywistość zmusza 
do zmiany planów, dlatego przygoto-
wałem nowe programy prozdrowotne. 
Zmiany, jak to zmiany. Czasem są złe, ale 
czasem dobre. Mam nadzieję, że w tym 
wypadku będą one dobre i że uda mi się 
przekonać powiatowych i gminnych de-
cydentów do ich zaakceptowania. Mam 
nadzieję, że zostaną przyjęte przez za-
rząd powiatu i że będą służyć wszystkim 
mieszkańcom powiatu krakowskiego. 

Konstrukcja programu
Programy prozdrowotne powinny 

zawierać w sobie pewne określone ce-
chy. Muszą być skierowane do okre-
ślonej grupy społeczeństwa, być łatwe 
do przeprowadzenia, nie obciążać pa-
cjenta stwarzając dodatkowe ryzyko 
zachorowania, dawać szansę szybkiego 
i całkowitego wyleczenia rozpoznanej 
choroby. Dodatkowo, ze względu na 
swoje koszty, powinny być dostosowane 
i spójne z programami innych instytucji 
zajmujących się ochroną zdrowia, aby 
dywersyfikacja kosztów spowodowała 
objęcie badaniem jak największej grupy 
osób i aby skutek tych badań przyniósł 
możliwie największą korzyść w stosunku 
do zaangażowanych środków. Specjal-
nie pozwoliłem sobie na podanie tych 
podstawowych reguł badań profilak-
tycznych, gdyż dotychczasowe moje 
doświadczenia w tym zakresie wskazują, 
że osoby zajmujące się polityką prozdro-
wotną nie zawsze zdają sobie sprawę 
z tych zasad. Zamiast nich kierują się 
modą lub „wyczuciem”. Niestety, lecze-
nie nie polega na wyczuciu, żaden lekarz 
nie podejmie się w dzisiejszych czasach 
leczenia pacjenta opierając się tylko na 
„wyczuciu”. Zarówno do leczenia, jak i do 
prowadzenia badań profilaktycznych, 
potrzebna jest wiedza i doświadcze-
nie. Inaczej badanie jest niemiarodajne,  
a pacjent zamiast skierowany do odpo-
wiedniego leczenia pozostaje jedynie 
przestraszony. Zwłaszcza coraz głębiej 
zarysowującej się niemocy publicznej 
służby zdrowia. Dlatego tym razem za-
proponowałem nieco inny program. 
A właściwie projekt działań powiatu 
krakowskiego na kilka następnych lat 
opracowany wspólnie z konsultantami 
wojewódzkimi, osobami, które wiedzą 
co mówią i które wiedzą czego chcą. 
Dlatego mam nadzieję, że ten program 
zostanie przyjęty i że włączą się do nie-
go także poszczególne gminy powiatu 
krakowskiego, bo przecież sam powiat 
bez współdziałania i wsparcia gmin nie-
wiele mógłby zrobić.

założenia nowego programu
Założenia nowego programu oparte 

są oczywiście na Narodowym Programie 
Zdrowia i podparte pozytywną oceną 
konsultantów wojewódzkich w poszcze-
gólnych dziedzinach medycyny. Wysze-
dłem z założenia, że najważniejszą cechą 
jakichkolwiek programów prozdrowot-
nych (niczego nie ujmując potrzebom 
innych grup społecznych i ich proble-
mów zdrowotnych) jest dbałość o zdro-
wie przyszłego pokolenia, o zdrowie 
naszych dzieci i naszych wnuków. Stąd 
określone w programach obszary działa-
nia, które mogą dziwić, ale wydaje mi się, 
że są opracowane jak najbardziej prawi-
dłowo. I dzieci, i wychowujące je osoby 
(szczerze mówiąc myślę w tym miejscu  
o kobietach – mamach i babciach), były 
dla mnie zawsze podstawą prawidłowo 
rozwijającego się społeczeństwa. Dla-
tego to właśnie w kierunku ich zdrowia 
skierowane są projekty dotyczące bu-
dżetu przeznaczonego na ochronę zdro-
wia w powiecie krakowskim na lata 2010 
- 2013. To, czy zostaną zaakceptowane 
czy też nie, będzie świadczyć zarówno  
o chęciach radnych powiatu krakow-
skiego, jak też i o ich świadomości po-
trzeb zdrowotnych mieszkańców, którzy  
na radnych powiatu ich wybrali.

MILION DLA ZDROWIA

zdrowie
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PIERWOTNA PROFILAKTYKA  
RAKA SZYJKI MACICY

W Polsce ponad 3600 kobiet zapada co roku na raka szyjki maci-
cy, a połowa z nich umiera. Pod względem statystyk zachorowalno-
ści i umieralności z powodu tej choroby zajmujemy niechwalebne, 
czołowe miejsce wśród krajów Unii Europejskiej. 

Badania epidemiologiczne wskazują, że główną przyczyną raka 
szyjki macicy jest czynnik onkogenny przenoszony drogą płciową 
we wczesnym okresie życia kobiety. Jest to wirus brodawczaka 
ludzkiego HPV, human papilloma–virus. 

Od kilku lat na rynku dostępna jest szczepionka przeciwko temu 
wirusowi. Pomaga ona układowi odpornościowemu rozpoznać  
i zniszczyć HPV zanim dojdzie do pełnej infekcji, zapobiega roz-
wojowi klinicznych objawów po zainfekowaniu organizmu oraz 
zapobiega skutkom zakażenia onkogennymi typami HPV 16/18. 
Szczepionki przeciw HPV wykazują najwyższą skuteczność u kobiet, 
które nie zetknęły się jeszcze z wirusem. W związku z tym urucha-
miane programy szczepień są skierowane do dziewczynek w wieku 
od 9-10 do 13 lat. 

Ideą programu inicjowanego przez Starostwo Powiatu krakow-
skiego jest dofinansowanie kosztów szczepienia 15-latek zamiesz-
kałych na terenie Powiatu, przeciwko HPV z budżetu Powiatu. 

Integralnym elementem programu szczepień nastolatek prze-
ciw HPV jest wsparcie edukacyjne, mające na celu uświadomienie 
młodym ludziom i ich rodzicom znaczenia wirusa w patogenezie 
raka szyjki macicy. Edukacja dotycząca profilaktyki raka szyjki maci-
cy musi podkreślać również znaczenie cytologicznych badań prze-
siewowych, jako metody wczesnego wykrywania zmian przedrako-
wych. 

Wzajemne oddziaływanie promowania szczepień przeciwko HPV 
i wykonywania okresowych badań cytologicznych oraz umiejętno-
ści samobadania piersi powinno doprowadzić do utrwalenia nawy-
ków profilaktycznych w tych grupach chorób nowotworowych.

Czas trwania programu:
5 lat (2010 – 2014)
Populacja:

Młodzież (14-19 lat) z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
gmin powiatu krakowskiego.
Partnerzy:
      - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,

- urzędy gmin powiatu krakowskiego,
- gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne powiatu krakowskiego,
- Zakłady Opieki Zdrowotnej powiatu krakowskiego,
- firmy farmaceutyczne,
- Wojewódzka i Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna,
- NFZ.

Przebieg:
- Starostwo Powiatowe – koordynacja programu na poziomie 

powiatu, ogłoszenie przetargu na zakup szczepionek,
- urzędy gmin – koordynacja programu na poziomie gminy,

Edukacja kaskadowa: 
1) szkolenie pielęgniarek medycyny szkolnej, nauczycieli, in-

spektorów Stacji Sanitarno Epidemiologicznej,
2) edukacja młodzieży,
3) spotkania edukacyjne z rodzicami,
- ZOZ – zabezpieczenie obsługi szczepień 15-latek (3 szczepienia 

w odstępach czasowych: po 2 miesiącach, a następnie po 6 miesią-
cach po dawce pierwszej). 
Koszty:

Zakup szczepionki dla jednej osoby - ok. 1000 PLN x 1500 (sza-
cunkowa liczba 15 latek) x 5 lat = 7 500 000 PLN na 5 lat

nowe programy
Nowe proponowane programy obej-

mują w zasadzie trzy obszary działania  
w sferze ochrony zdrowia. Pierwszy 
obszar to profilaktyka chorób dzie-
ci w okresie szkolnym. Drugi obszar  
to zwalczanie chorób nowotworowych. 
Trzeci obszar to profilaktyka i edukacja 
przedporodowa. Wszystkie wchodzą  
w zakres Narodowego Programu Zdro-
wia i wszystkie mają pozytywną opinię 
specjalistów wojewódzkich.

Profilaktyka chorób dzieci w wieku 
szkolnym polegać ma głównie na pro-
filaktyce próchnicy zębów próchnicy.  
W programie tym przewidziane są bez-
płatne badania przeglądowe, poda-
wanie środków przeciwpróchniczych, 
stosowanie lakierowania ubytków, aby 
ustrzec dzieci przed próchnicą.

Założeniem programu zwalczania 
chorób nowotworowych jest edukacja 
zdrowotna młodzieży, dotycząca raka 
piersi i raków narządów rodnych połą-
czona z profilaktycznym szczepieniem 
przeciwko występowaniu tych cho-
rób w naszym społeczeństwie. Istnieje 
możliwość rozszerzenia tego programu  
o wczesne wykrywania chorób nowo-
tworowych wśród mężczyzn, zwłaszcza 
raka krocza (gruczołu stercza).

Ostatni z proponowanych prze-
ze mnie programów prozdrowotnych  
to edukacja przedporodowa dla przy-
szłych matek i ojców, aby oswoić ich  
z myślą o świadomym rodzicielstwie 
oraz o obowiązkach, jakie spoczywają 
na nich zarówno w czasie ciąży i porodu, 
jak i w późniejszym okresie opieki nad 
dzieckiem.

We wszystkich trzech projektach pro-
gramy zakładają bądź to czynne włącze-
nie się organów powiatu krakowskiego 
w proces działań promujących zdrowie, 
bądź też wsparcie 
finansowe gmin, 
chcących do ta-
kiego programu 
przystąpić. Kwota 
do podziału jest 
pokaźna - cały mi-
lion złotych. Mam 
nadzieję, że zarów-

no zarząd powiatu, jak i zlokalizowane 
na terenie powiatu krakowskiego gmi-
ny skorzystają z tej możliwości, a dzięki 
temu poczujemy się bardziej bezpiecz-
ni, bardziej doceniani, bo przecież nasze 
zdrowie jest rzeczą najważniejszą. Tak 
więc kiedy te programy już wejdą w ży-
cie - skorzystajmy z nich. To nasze pro-
gramy. Nasze zdrowie. Nasze życie.

Józef Grzegorz Kurdziel

 
Józef Grzegorz

Kurdziel
przewodniczący koMisJi  

budżetu i rozwoJu

jkurdziel@powiat.krakow.pl 

zdrowie
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Biuro Powiatowe  ARiMR 
w Krakowie, wychodząc na-
przeciw potrzebie przeka-
zania swoich doświadczeń 
z poprzednich kampanii  
i chcąc jednocześnie uchro-
nić składających wnioski  
o dopłaty do gruntów rol-
nych przed popełnieniem 
błędów, zwraca się z uprzej-
mą prośbą do rolników  
o bardzo liczne uczestnic-
two w spotkaniach orga-
nizowanych przez Biuro 
Powiatowe z sołtysami oraz 
rolnikami gmin.

Przedmiotem spotkań 
będzie:  
1) omówienie sposobu wy-
pełniania wniosków obsza-
rowych w kampanii 2010 r.;
2) zmiany, jakie nastąpią  
w porównaniu do roku 
ubiegłego;
3) przeanalizowanie naj-
częściej występujących 
błędów;
4) rejestracja zwierząt;
5) wnioski i odpowiedzi na 
pytania.

Spotkanie odbędzie się 
przy współudziale dorad-
ców MODR w Karniowi-
cach. Przypominamy, że 
ustawowy termin składania 
wniosków obszarowych 
rozpoczyna się 15.03.2010r.,  
a upływa 15.05.2010 r., 
zgodnie z art. 18 ust. 2 usta-

wy o płatnościach w ramach 
systemów wsparcia bezpo-
średniego oraz art. 11 ust. 
2 rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 796/2004. Wniosek 
może zostać złożony także  
w terminie 25 dni kalenda-
rzowych  po terminie skła-
dania wniosków, jednak za 
każdy dzień opóźnienia sto-
sowana jest redukcja  w wy-
sokości 1% kwoty płatności 
za każdy dzień roboczy spóź-
nienia. Zgodnie z art. 18 ust. 
3 ustawy o płatnościach do 
gruntów rolnych z dnia 26 
stycznia 2007 r. (Dz. U z 2007 
r. nr 35 poz. 217 z póź. zm.), 
termin na złożenie wniosku 
nie podlega przywróceniu. 
Równocześnie pragniemy 
poinformować, że nie bę-
dziemy odbierać wniosków 
poza siedzibą Biura Powia-
towego. Wypełnione  przez 
doradców wnioski prosimy 
o dostarczenie osobiście 
do Punktu Obsługi Klienta 
(parter) lub drogą poczto-
wą na adres: ARiMR Biuro 
Powiatowe w Krakowie,  
31-503 Kraków, ul. Lubicz 25.  

Wzorem lat ubiegłych otrzy-
mywać będziecie Państwo 
za pośrednictwem poczty 
wnioski obszarowe (czę-
ściowo wypełnione) wraz  
z instrukcją wypełniania, kar-
tą informacyjną (tabelarycz-
ne zestawienie powierzchni 
kwalifikowanych w ramach 
poszczególnych działek 
ewidencyjnych) oraz za-
łączniki graficzne. Prosimy 
o sprawdzenie tych doku-
mentów (tzn: wniosku, kar-
ty i załącznika graficznego), 

czy dane tam zawarte są ta-
kie same, gdyż na niektórych  
z nich mogą być naniesione 
dane sprzed wezwania (ko-
rekty), ponadto sam druk 
wniosku uległ niewielkiej 
modyfikacji w porównaniu 
do wniosku z lat ubiegłych: 
na wniosku będą nadruko-
wane deklarowane w roku 
2009 działki rolne. Przypo-
minany o obowiązku pod-
pisania zarówno wniosku 
obszarowego, jak i załączni-

ków graficznych (na których 
zaznaczamy i wpisujemy 
nazwę uprawianego zboża). 
Zachęcamy do skorzystania 
z pomocy przy wypełnia-
niu wniosków obszarowych  
z usług doradców Małopol-
skiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego i Izb Rolniczych 
szczególnie przy ul. Lubicz 
25, jak i w czasie pełnionych 
przez nich dyżurów na tere-
nie gmin. 

Szczególnie zwracamy 
uwagę na prawidłowe wy-
pełnienie wniosku w części, 
w której podajemy dokład-
nie zmierzoną powierzch-
nię upraw. Spowoduje to 
bezproblemowe obsłużenie 
wniosku (bez wzywania rol-
nika celem złożenia wyja-
śnień), a tym samym szyb-
kie otrzymanie dopłat. 

Przypominamy, że dopła-
ty nie należą się do: nieużyt-
ków (odłogów), zabudowań, 
dróg, wód, lasów. 

Inną bardzo ważną infor-
macją jest to, że pięcioletnie 

zobowiązania ONW rozpo-
czynają się od dnia wypłaty 
pierwszej płatności.

Tradycyjnie na spotka-
niach tych przekażemy 
informacje dotyczące  re-
jestracji  zwierząt. W roku 
2010 planowane są nastę-
pujące zmiany w dopłatach: 
dopłata do upraw motyl-
kowych drobnonasiennych  
i strączkowych, dopłata do 
bydła i owiec, dopłata do 
upraw pracochłonnych, do-
płata  do ugorów. Ponadto 
planuje się wycofanie płat-
ności do upraw energe-
tycznych, wycofanie pomo-
cy do rzepaku (pomoc de 
minimis) i wprowadzenie 
definicji zagajników drzew  
o krótkiej rotacji. Planowa-
ny jest wspólny wniosek do 
płatności: jednolitej płatno-
ści obszarowej, uzupełniają-
cej płatności uzupełniającej, 
ONW, rolno środowiskowej 
(PROW 2007- 2013).

Wnioski rolno-środo-
wiskowe składamy w tym 
samym terminie co obsza-
rowe. Działki rolne zadekla-
rowane we wniosku rolno-
środowiskowym powinny 
być takie same, jak we wnio-
sku obszarowym.

Tel. BP ARiMR w Krako-
wie: 012/629-80-40. 

Andrzej Osiniak  
kierownik Biura Powiatowego  

w Krakowie

Zdzisław Lalicki  
zastępca kierownika

KAMPANIA 2010 w ARiMR

 
andrzej

osiniaK

radny powiatu krakowskiego
 

aosiniak@powiat.krakow.pl 

Krakowskie Biuro Powia-
towe będzie czynne w do-
tychczasowych godzinach 
(8.15 – 16.15), natomiast  
w dniach poniżej poda-
nych proponujemy wydłu-
żone godziny przyjęć:

- od 4 do 7 maja 2010 r.  
w godz: 6.00 – 18.00 

- od 10 do 15 maja 2010 r. 
w godz: 6.00 -  22.00.

Sułoszowa 01-03-2010 r.

Słomniki 02-03-2010 r.

Skawina 03-03-2010 r.

Michałowice 04-03-2010 r.

Liszki 05-03-2010 r.

Krzeszowice 08-03-2010 r.

Kocmyrzów – Luborzyca  
09-03-2010 r.

Skała  10-03-2010 r.

Jerzmanowice – Przeginia 
11-03-2010 r.

Iwanowice 12-03-2010 r.

Igołomia – Wawrzeńczyce 
15-03-2010 r.

wszystkie spotkania rozpo-
czynają się o godz.10.00. 

rolniCtwo
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eduKaCJa

Katolickie  Szko-
ły im. Jana Pawła 
II przy parafii Św. 
App. Szymona 
i Judy Tadeusza 
w Skawinie po-
wstały w 1995 
roku z inicjaty-

wy ś.p. księdza proboszcza Leona Barana.  
31 sierpnia 1995 r. Metropolita Krakowski  
J. Em. Ks. Kardynał Franciszek Macharski ofi-
cjalnie powołał do życia wyżej wymienione 
szkoły i uznał je za katolickie w świetle Ko-
deksu Prawa Kanonicznego. Uroczysta inau-
guracja działalności Katolickich Szkół odbyła 
się 2 września 1995 r. Szkoła jest zrzeszona  
w Radzie Szkół Katolickich, która swoim dzia-
łaniem obejmuje ponad 400 szkół katolic-
kich w całej Polsce. Obecnie w skład zespo-
łu wchodzą Katolickie Gimnazjum (od 2000 
roku), Katolickie Liceum Ogólnokształcące 
oraz Katolickie Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych Zaoczne. 

Od 1 lutego 2000 roku funkcję dyrektora 
pełni mgr Piotr Ćwik.

W ciągu piętnastu lat swojego istnienia,  
w naszej szkole wyrosło wiele tradycji. 

W Święto Patrona Szkoły, które przypa-
da 16 października, uczniowie pierwszych 
klas gimnazjum i liceum wyjeżdżają na piel-
grzymkę do Wadowic. Na uroczystej mszy 
świętej odbywa się ślubowanie uczniów klas 
pierwszych, po czym uczniowie, rodzice oraz 
nauczyciele spotykają się w szkole na akade-
mii poświęconej osobie Patrona, po której 
jest czas na rozmowę i coś słodkiego.

Ze względu na szczególny charakter na-
szej szkoły, jesteśmy organizatorami wielu 
konkursów międzyszkolnych o charakterze 
religijnym, m.in.: Konkursu Recytacji Biblii 
„Biblia w ustach młodych”, Powiatowego 
Konkursu Biblijnego, konkursów recytacji 
poezji Jana Pawła II, a od tego roku również 
Gminnego Konkursu Piosenki Religijnej  
„Sacrosong”. 

Tradycją szkoły, ściśle związaną z jej kato-
lickim charakterem, są pielgrzymki. Pierwsza 
pielgrzymka młodzieży naszej szkoły odbyła 
się w 1998 roku do Rzymu. Jej kulminacyj-
nym punktem była audiencja u Ojca Święte-
go Jana Pawła II. Kolejne spotkania społecz-
ności szkolnej z Ojcem Świętym w Watykanie 
odbyły się w czasie pielgrzymek na przeło-
mie stycznia i lutego 2000 roku i w listopa-
dzie 2004 roku. To ostatnie spotkanie odby-

ło się już bez udziału księdza Leona Barana, 
który zmarł 15 października 2004 roku, po 
dziewięciu latach nieustannej troski o dobro 
uczniów Katolickich Szkół w Skawinie, pozo-
stawiając po sobie przesłanie dla nauczycieli: 
„Kochajcie ich, ale od nich wymagajcie.”

 Po śmierci Jana Pawła II, coroczne piel-
grzymki Jego śladami wpisały się w tradycję 
szkoły. W 2005 roku podążaliśmy na Litwę. 
Potem znów wyruszyliśmy do Rzymu, by od-
wiedzić grób naszego patrona, brać udział  
w audiencji generalnej papieża Benedykta 
XVI i zwiedzić najpiękniejsze zakątki Włoch. 
Pielgrzymowaliśmy też do Francji, Hiszpanii.  

We wrześniu 2009 r. odbyła się na piel-
grzymka śladami św. Pawła do Grecji. Nasze 
pielgrzymki są nie tylko czasem zadumy i re-
fleksji, lecz także okazją do zwiedzenia wielu 
ciekawych miejsc w Europie. 

Od początku istnienia szkoły, jedną z jej 
tradycji jest wystawianie jasełek, przygo-
towywanych pod okiem nauczycieli języka 
polskiego i księdza katechety. Ich premiera 
jest częścią wigilii szkolnej, która jest czasem 
wspólnego kolędowania i łamania się opłat-
kiem. Z kolei Święta Wielkanocne poprze-
dzone są rekolekcjami młodzieży, a w Wielką 
Sobotę szkoła włącza się w organizację miej-
skiego Konkursu Koszyczka Wielkanocnego.

Dbając o zdrowy rozwój naszych pod-
opiecznych, organizujemy dodatkowe zaję-
cia sportowe, turystyczne i spotkania edu-
kacyjne na temat zdrowego odżywiania się 
i zdrowego trybu życia. W związku z tym od 
listopada 2005 roku nasza szkoła posiada 
Certyfikat Przynależności do Sieci Małopol-
skich Szkół Promujących Zdrowie. Wypeł-
niając związane z nim zadania, od 2007 roku  
w czasie ferii zimowych szkoła organizuje ty-
godniowe zimowisko w Gliczarowie Górnym. 
Również w czasie dni szkolnych, o ile dopi-
suje zimowa aura, 
organizowane są ca-
łodniowe wyjazdy na 
narty.

Od 2001 roku, 
niezmiennie co rok –  
w majową lub czerw-
cową niedzielę - 
wspólnie z całymi  

rodzinami uczniów i nauczycieli bawimy się 
na Pikniku Szkolnym. Występom klas i różnych 
zespołów tanecznych i muzycznych towarzy-
szą występy nauczycieli, konkursy, zabawy  
i loteria fantowa. W czasie imprezy uczniowie 
doceniają wyróżniających się w różnych ka-
tegoriach nauczycieli – przyznając tytuły Bel-
ferków, a nauczyciele nagradzają wybitnych 
uczniów – przyznając im tytuły Żaczków.

Bardzo ważna dla naszej szkoły jest 
współpraca międzynarodowa. Od 2006 roku 
w ramach partnerstwa miast Skawina – Ci-
vitanova Marche, organizujemy wymiany 
młodzieży polsko–włoskiej. W październi-
ku 2007 roku gościliśmy grupę młodzieży 
szkockiej, której prezentowaliśmy naszą 
polską kulturę i tradycje. Kontynuując nasz 
projekt, w czerwcu 2009 roku wyjechaliśmy 
do Glasgow, gdzie poznawaliśmy z kolei hi-
storię i kulturę Szkocji. Aby rozwijać naukę 
języka niemieckiego przez uczniów naszej 
szkoły, w roku 2008 nawiązaliśmy współpra-
cę z Katolickim Gimnazjum sióstr Urszulanek 
w Ahrweiler (Niemcy), której owocem jest  
coroczna wymiana młodzieży.

Przez lata funkcjonowania naszej szko-
ły,  rozwijała się także jej baza dydaktyczna.  
W czerwcu 2000 roku poświęcono i oddano 
do użytku salę gimnastyczną i dwie nowe 
sale lekcyjne. W 2004 roku, dzięki pozyska-
nemu dofinansowaniu od Stowarzyszenia 
Renovabis, wyposażono nową pracownię 
komputerową szkoły, a dzięki staraniom 
księdza proboszcza Edwarda Ćmiela, w 2007 
szkołę powiększono o dużą aulę i przestron-
ny korytarz pierwszego piętra.

5 czerwca 2009 roku inauguracyjnym 
koncertem zespołu Stare Dobre Małżeństwo 
rozpoczęliśmy obchody 15-lecia istnienia na-
szej szkoły. 

Piotr Ćwik

15 LAT ZESPOŁU KATOLICKICH SZKóŁ IM. JANA PAWŁA II W SKAWINIE

 
Piotr

ĆwiK
przewodniczący koMiisJi 

edukacJi publiczneJ 
pcwik@powiat.krakow.pl 
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Szkoła Rolnicza w Czerni-
chowie to najstarsza szko-
ła w powiecie krakowskim  
i najstarsza szkoła rolnicza  
w Polsce; szczyci się niemal 
półtorawieczną trady-
cją. 150-lecie istnie-
nia obchodzić będzie  
w przyszłym roku szkol-
nym (powstała trzy lata 
przed wybuchem po-
wstania styczniowego).

Z założenia placówka 
miała rozwijać oświatę 
rolniczą i kształcić sy-
nów ziemiańskich jako 
przyszłych spadkobier-
ców rodowych majątków.  
Z czasem jednak rozszerzyła 
swoją działalność edukacyjną 
i krzewiła wiedzę także wśród 
młodzieży pochodzącej z niż-
szych warstw społecznych, 
przyczyniając się do wzrostu 
poziomu wykształcenia wy-
chowanków nie tylko w za-
kresie rolnictwa.

Obecnie Zespół Szkół  
Rolnicze Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Czernicho-
wie proponuje kierunki kształ-
cenia dla uczniów oddziałów 
dziennych: 3-letnie Liceum 
Ogólnokształcące o profi-
lach: sportowo-turystycznym  
(z rozszerzoną biologią i geo-
grafią) i informatyczno-języ-
kowe (z rozszerzoną informa-
tyką i językiem angielskim);

4-letnie technikum kształ-
cące w zawodach: technik 
agrobiznesu, technik ekono-
mista, technik rolnik, technik 
handlowiec, technik ochrony 
środowiska, technik wetery-
narii, technik hodowca koni, 
technik żywienia i gospodar-
stwa domowego, technik ho-
telarstwa. 

Dla słuchaczy w systemie 
zaocznym szkoła proponu-
je: 2-letnie Liceum Ogólno-
kształcące (na podbudowie 

ZSZ), 3-letnie Liceum Ogól-
nokształcące (na podbudo-
wie gimnazjum); 3-letnie 

technikum na podbudowie 
ZSZ w zawodzie technik rol-
nik, 4-letnie technikum na 
podbudowie szkoły podsta-
wowej i gimnazjum w zawo-
dzie technik rolnik i technik 
handlowiec; szkoły police-
alne kształcące w zawodzie: 
technik rolnik, technik ochro-
ny środowiska, technik infor-
matyk, technik handlowiec, 
technik ekonomista.

Wysoki poziom dydaktycz-
ny oferowany przez szkołę 
potwierdzają osiągnięcia 
uczniów w licznych konkur-
sach, olimpiadach czy pro-
jektach. W latach 70., 80.  
i 90. uczniowie uczestniczyli  

w wielu konkursach i olimpia-
dach o charakterze rolniczym, 
np. w Olimpiadzie Wiedzy  
i Umiejętności Rolniczych, 

której laureaci – wycho-
wankowie czernichowskiej 
szkoły otrzymali indeksy na 

Akademię Rolniczą; Olim-
piadzie Młodych Producen-
tów Rolnych (finał centralny  
w 1998 r.), czy Olimpiadzie 
Wiedzy Pszczelarskiej. Istot-
ne znaczenie w edukacji 
praktycznej zawsze miało 
gospodarstwo pomocnicze,  
w którym uczniowie pracując, 
uczyli się.

Laureatami szkoła mo-
gła się poszczycić również  
w olimpiadach w innych 
dziedzinach nauki: Olimpia-
dzie Wiedzy o Spółdzielczości  
(I i II miejsca w finale central-
nym i indeksy na uczelnie: 
AR i SGGW), Olimpiadzie 
Wiedzy Ekologicznej i Ochro-

ny Środowiska (I i II miejsce  
w finale wojewódzkim), Olim-
piadzie Języka Angielskiego. 
Z sukcesami uczniowie repre-
zentowali ZSRCKU w Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Wiedzy 
o Internecie, Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Promocji Zdro-
wego Stylu Życia. Osiągnięcia 
mają także uczniowie w Kon-
kursie Wiedzy o Unii Euro-
pejskiej, Wojewódzkim Kon-
kursie Potraw Regionalnych 
oraz Konkursie Prac Dyplo-

mowych, w wyniku którego 
ich autorzy otrzymali indeksy  
na Politechnikę Krakowską. 
Niejednokrotnie wychowan-

kowie brali udział w kon-
kursach matematycznych, 

ortograficznych, przed-
siębiorczości, a także  
w sesjach informatycz-
nych. Zdolności uczniów  
w zakresie ekonomii po-
twierdzane są podczas 
Powiatowego Konkursu 
Ekonomicznego, którego 
szkoła jest organizato-
rem. 

Sukcesy naukowe wy-
chowanków czernichow-

skiej szkoły średniej zawsze 
szły w parze z wysokimi wy-
nikami w różnych zawodach 
sportowych.

Za osiągnięcie wyjątko-
wo ważne, bo przekładające 
się nie tylko na satysfakcję 
uczniów Szkoły Rolniczej, 
ale przede wszystkim na 
wartość bezcenną – życie 
ludzkie, można uznać liczne 
uczestnictwo wychowanków 
tejże szkoły w honorowym 
krwiodawstwie. W roku szkol-
nym 2004/2005 szkoła zajęła  
I miejsce w ogólnopolskiej 
klasyfikacji według ilości od-
danej krwi, w roku szkolnym 
2005/2006 – I miejsce w Ma-
łopolsce i III w Polsce.

Efekty działalności szkoły 
są potwierdzane wynikami 
egzaminów zewnętrznych. 
Wpływa na to praca uczniów 
mobilizowanych przez wy-
soko wykwalifikowaną i do-
świadczoną kadrę nauczyciel-
ską wielokrotnie docenianą 
przez dyrekcję szkoły, starostę 
krakowskiego oraz Minister-
stwo Edukacji Narodowej.

Szkoła posiada również od-
powiednią bazę dydaktyczną, 
na którą składają się przede 
wszystkim przestrzenne i peł-
ne światła sale wyposażone  
w pomoce dydaktyczne, 
także najnowszej generacji.  

ZSRCKU w Czernichowie

150 LAT TRADYCJI I NOWOCZESNA BAZA DYDAKTYCZNA

eduKaCJa
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Status materialny szkoły 
poprawił się dzięki general-
nemu remontowi, jaki prze-
prowadzony został w całym 
budynku. Wyposażenie pra-
cowni zapewnia młodzieży 
komfortowe warunki nauki. 

Dzięki funkcjonowaniu 
internatu i stołówki, organi-
zowane są także na terenie 
szkoły imprezy wymagające 
„zaplecza gościnnego” (po-
koje, kuchnia, świetlica), np. 
międzynarodowe wymiany 
młodzieży, studniówki, wy-

kłady, prelekcje, szkolenia.

Niewątpliwym atutem 
szkoły jest jej położenie  
w centrum Czernichowa, 
niemal w samym rynku, 
gdzie znajdują się przystan-
ki autobusowe gwarantują-
ce połączenie z okolicznymi  
i dalszymi miejscowościami. 
Za budynkiem szkoły roz-
ciąga się park, obok którego 
znajduje się boisko do piłki 
siatkowej i ręcznej – idealne 
miejsca sportu i rekreacji. 

Usytuowanie szkoły  
w niewielkiej 
miejscowości, 
za bramą wjaz-
dową, przy któ-
rej funkcjonuje 
portiernia z ca-
łodobowym dy-
żurem, monito-
ring oraz dyżury  
n a u c z y c i e l i 

podczas przerw sprawia-
ją, iż szkoła od lat uzna-
wana jest za bardzo bez-
pieczną przez rodziców  
i uczniów. 

Jednak nie tylko bez-
pieczeństwo zapewnione 
wychowankom ZSRCKU 
kształtuje dobrą opinię tej 
instytucji, potwierdzają ją 
bowiem także statystyki Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy, 
według których absolwenci 
szkoły są świetnie wyszkole-
ni w aktywnym poszukiwa-
niu pracy, bardzo szybko ją 
znajdują dzięki umiejętności 
przystosowywania 
się do wymogów 
rynku pracy, go-
towości do prze-
kwalifikowania się, 
przedsiębiorczości 
oraz otwartości na 
ciągłe zdobywanie 
wiedzy, czyli kształ-

cenie ustawiczne, które szko-
ła również zapewnia.

Podziękowania
Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łazach składa  

serdeczne podziękowania strażakom z Państwowej Straży Pożarnej z Krakowa,  
OSP Jerzmanowice i OSP Łazy za pomoc w usuwaniu powalonych i połamanych drzew.

Szczególne podziękowania należą się druhom: Januszowi Chochołowi, Jarosławowi Chochołowi, 
Michałowi Synowskiemu, Sebastianowi Synowskiemu i Sylwestrowi Tomsi, którzy przez kilka niedziel-

nych, mroźnych godzin pracowali nad zapewnieniem bezpieczeństwa przebywającym w schronisku turystom.
                 Karol Papisz, dyrektor schroniska

eduKaCJa

Nowelizacja art. 30a ustawy – Karty Nauczyciela 
z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. Nr 213 poz. 1650) 
po raz pierwszy zobowiązała jednostki samorzą-
du terytorialnego do sporządzenia sprawozdania  
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego  
w szkołach i placówkach w terminie do 10 lutego 
br., z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy, 
o której mowa w art. 30a ust.2, o ile wystąpiła.

Po dokonaniu analizy i sporządzeniu ww. 
sprawozdania powiat krakowski w roku 2009 
osiągnął średnie wynagrodzenia nauczycieli  
w każdej grupie awansu zawodowego i prze-
kroczył minimalne wynagrodzenia ustawowe  
o 3,5 % w skali roku, co obrazuje poniższy wy-
kres. 

Powiat krakowski poprzez systematyczny mo-
nitoring poniesionych wydatków na wynagro-
dzenia nauczycieli, zadbał o to, aby zapewnić 
aktualnie zatrudnionym pracownikom pedago-
gicznym wynagrodzenia na poziomie gwaranto-
wanym przez ustawę.

ŚREDNIE WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI  
W POWIECIE KRAKOWSKIM

wydziaŁ eduKaCJi
Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków

dyrektor -  lidia Pycińska 
tel. 632-63-15 lub 634-42-66  

wew. 319, 320, 323 
edukacja@powiat.krakow.pl
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22 grudnia 2009 r. i 29 stycznia  
2010 r. weszły w życie dwie nowelizacje 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
obie ustawy wprowadziły przepisy, 
które mają zapewnić uwzględnienie 
przez system zamówień publicznych 
wyzwań związanych z aktualną sytu-
acją gospodarczą. 

Po pierwsze, mają zaradzić kłopotom 
przedsiębiorców związanym z brakiem 
płynności finansowej ich firm. Realizacji 
tego celu ma służyć obowiązek wcze-
śniejszego zwalniania wadiów, dopusz-
czalność zaliczkowania przez zamawia-
jących realizacji zamówień publicznych, 
zniesienie konieczności zabezpieczania 
należytego wykonania umowy w okresie 
gwarancji. Po drugie, zostały wprowa-
dzone rozwiązania, które mają uprościć, 
w szczególności zaś skrócić czas trwania 
postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego. Ten cel ma być  osiągnię-
ty przede wszystkim poprzez skrócenie 
okresu występowania przez wykonaw-
ców z wnioskami o udzielenie wyjaśnień 
do specyfikacji, skrócenie terminu skła-
dania ofert i zlikwidowanie instytucji 
protestu. Jednym słowem - więcej ela-
styczności w postępowaniach o zamó-
wienie publiczne.  Prześledźmy zatem 
najważniejsze - z punktu widzenia wy-
konawcy - rozwiązania zaproponowane 
przez ustawodawcę. Podane informa-
cje mogą bowiem stanowić istotny im-
puls dla wykonawców, którymi są także  
przedsiębiorcy z terenu powiatu. 

W myśl nowych przepisów, zama-
wiający musi zwrócić wadia wszystkim 
wykonawcom niezwłocznie po wybo-
rze najkorzystniejszej oferty lub unie-
ważnieniu postępowania. Rozwiązanie 
to jest przyjazne dla przedsiębiorców, 

gdyż oznacza, że ich pieniądze  - bardzo 
często setki tysięcy złotych - nie zostaną 
ponad potrzebę zamrożone przez zama-
wiających.  

Innym antykryzysowym rozwiąza-
niem jest możliwość udzielania przez za-
mawiających zaliczek przedsiębiorcom 
na realizację zamówień.

Oczywiście udzielenie zaliczki może 
nastąpić pod pewnymi warunkami 
określonymi w ustawie. Zamawiają-
cy kilkakrotnie może udzielić zaliczki,  
w przypadku gdy przedsiębiorca wyka-
że wykonanie zamówienia w zakresie 
już udzielonej zaliczki. 

Nowelizacja zniosła także obowiązko-
we żądanie od wykonawcy wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. Obecnie zamawiający ma takie 
prawo, a nie obowiązek. Ponadto wnie-
sione zabezpieczenie będzie służyć je-
dynie zabezpieczeniu roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady, a nie jak było do tej 
pory, także z tytułu gwarancji. Zbyt dłu-
gie okresy gwarancji sprawiały że zama-
wiający na kilka lat zatrzymywał część 
kwoty zabezpieczenia „zamrażając”  
w ten sposób środki wykonawcy. 

Ustawodawca wprowadził przepisy, 
które w założeniu mają usprawnić i skró-
cić procedurę składania przez przedsię-
biorców wniosków do zamawiających  
o wyjaśnienie treści specyfikacji. Obec-
nie wykonawca ma czas na złożenie 
wniosku o wyjaśnienie specyfikacji do 
końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 

Zmianie uległy także terminy na 
składanie ofert. Nowe przepisy prze-
widują ich skrócenie. Dla postępowań  
o większych wartościach termin na zło-
żenie oferty został zredukowany z 29 dni  
do 22 dni, natomiast dla mniejszych 
wartości na roboty budowlane z 20 dni 
do 14. 

Najbardziej rewolucyjną zmianą, 
a jednocześnie budząca największe 
kontrowersje jest zniknięcie z  usta-
wy instytucji protestu. Obecnie 
pierwszym i zasadniczym środ-
kiem ochrony prawnej wykonaw-
ców będzie odwołanie do Krajo-
wej Izby Odwoławczej składane 
do prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych. Odwołania są  
rozpatrywane teraz jedno-
osobowo a nie jak do tej pory  
w składach trzyosobo-
wych.  Oczywiście nadal na  

orzeczenia Izby, stronom i uczestnikom 
postępowania będzie przysługiwała 
skarga do sądu okręgowego. Będzie ona 
tylko droższa.

Ustawodawca wprowadza także inne 
zmiany, które mają otworzyć rynek za-
mówień publicznych dla większej niż 
dotychczas liczby wykonawców w szcze-
gólności dla małych i średnich firm. 

Jednym z takich rozwiązań służących 
zwiększeniu konkurencyjności postępo-
wań o udzielenie zamówień publicznych 
jest możliwość powoływania się wy-
konawców na wiedzę, doświadczenie, 
potencjał techniczny i personalny oraz 
zdolności finansowe innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru łączących ich 
z nimi stosunków. Wystarczy, że przed-
stawią zobowiązanie innego pomiotu 
do udzielenia im wsparcia. Nowe prze-
pisy oznaczają więc otwarcie drzwi na 
potrzeby wykonawców w zakresie ko-
rzystania przez nich z podwykonawców. 

Na koniec jeszcze 
jedna bardzo istotna 
informacja dla podmio-
tów prywatnych korzy-
stających ze środków 
unijnych. 

Od 29 stycznia 2010r. 
podmioty prywatne, 
które korzystają ze 
środków unijnych, nie 
muszą do ich wydatko-
wania stosować prze-
pisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
Przedsiębiorcy są jedynie zobowiązani 
przy ich wydatkowaniu do postępowa-
nia zgodnie z zasadami równego trak-
towania, uczciwej konkurencji oraz 
przejrzystości. Nowe procedury mają 
przyspieszyć inwestycje i zwiększyć wy-
korzystanie funduszy unijnych. 

ZMIANY W PRAWIE ZAMóWIEń PUBLICZNYCH 
- CZYLI ZIELONE ŚWIATŁO DLA INWESTYCJI, TAKŻE TYCH 
REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT KRAKOWSKI? 

Główny specjalista  
ds. zamówień publicznych   

Anna Wąsowicz 
Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków

tel. 632-63-15 lub 634-42-66  
sdszp@powiat.krakow.pl

administraCJa
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Uwielbiamy podróżować 
samochodem, bo jest nam wy-
godnie. Nie musimy czekać 
zziębnięci na przystanku, kaso-
wać biletu, ściskać się w tłumie 
pasażerów. A do tego od przy-
stanku do naszego docelowego 
punktu B mamy jeszcze kilka mi-
nut drogi… Dlatego wybieramy 
samochód na mniejsze i większe 

przejażdżki: do pracy, do domu, 
a nawet do pobliskiego sklepu. 
Niestety, nasza żądza komfortu 
jazdy koliduje często z przepisa-
mi ruchu drogowego. Chcemy 
zaparkować nasz wóz dokładnie 
w tym miejscu, w którym potrze-
bujemy załatwić jakąś sprawę. 
Parkując cztery kółka zapomina-
my o zakazach zatrzymywania  
i postoju. Niektórzy kierowcy nie 
są nawet świadomi wykroczenia 
drogowego, inni rozgrzeszają się 
sami twierdząc, że wyskakują tyl-
ko na minutkę! Złe parkowanie 
przynosi przykre konsekwencje 
nie tylko w postaci mandatu kar-
nego, ale może także przyczynić 

się do tragicznych w skutkach 
wypadków. 

Co robią kierowcy kiedy 
wszystkie miejsca parkingowe 
są zajęte? Najczęściej parkują  
w miejscu utrudniającym wjazd 
lub wyjazd z bramy, garażu, 
parkingu lub wnęki postojowej 
albo też miejscu utrudniającym 
dostęp do innego prawidło-
wo zaparkowanego pojazdu. 
Zatrzymanie na  przejściu dla 

pieszych, przejeździe dla ro-
werzystów oraz w odległości 
mniejszej niż 10 metrów przed 
tym przejściem lub przejazdem,  
to kolejny błąd nierozważnych 
kierowców. Inne poważne na-
ruszenie przepisów ruchu dro-
gowego stanowi zatrzymanie 
pojazdu na skrzyżowaniu oraz  
w odległości mniejszej niż 10 me-

trów od skrzyżowania. A przecież 
ograniczenie widoczności spo-
wodowane nieprawidłowo za-
parkowanym pojazdem prowa-
dzi często do potrąceń pieszych 
oraz wielu poważnych wypad-
ków. Pamiętajmy o tym, że pie-
szy, który wchodzi na jezdnię zza 
zaparkowanego samochodu nie 
jest widoczny dla kierowcy nad-
jeżdżającego pojazdu! W 2009 
roku na terenie powiatu krakow-
skiego zaistniało 5 wypadków 
drogowych, których przyczyną 
było wejście pieszego na jezd-
nię zza zaparkowanego pojazdu.  
W wyniku tych zdarzeń 5 osób 
zostało rannych.

Kierujący parkują także na 
na torowiskach tramwajowych,  
w tunelach, na mostach lub wia-
duktach, czyli w miejscach gdzie 
jest to absolutnie zabronione. 
Jeśli jednak znajdzie się trochę 
miejsca na parkingu, kierowcy 
po raz kolejny znajdują sposób 
na złamanie przepisu. W miejscu 
wyznaczonym do parkowania 
równoległego (tj. wzdłuż krawę-
dzi jezdni) parkują skośnie albo 
prostopadle. W konsekwencji 

tylko niewielka część chodnika 
zostaje do dyspozycji pieszych 
i uniemożliwia ruch osobom 
pchającym wózki dziecięce lub 
poruszającym się na wózkach 
inwalidzkich. A przecież za-
trzymanie lub postój na chod-
niku dozwolone jest jedynie 
dla pojazdu samochodowego  
o dopuszczalnej masie całkowi-
tej nieprzekraczającej 2,5 tony 
pod warunkiem, że szerokość 
chodnika pozostawionego dla 
pieszych nie utrudni im ruchu  
i jest nie mniejsza niż 1,5 metra. 
Niestety, dzięki bezmyślność 
kierowców obserwujemy czę-
sto jak matka pchająca wózek  
z dzieckiem musi zejść z chod-
nika na jezdnię, aby ominąć nie-
prawidłowo zaparkowany tam 
pojazd. Warto wspomnieć też 
o tym, jak często zdarza się kie-
rowcom pozostawić samochód 
w miejscach przeznaczonych 
dla osób niepełnosprawnych.  
A chyba nikt jednak nie zapo-

mniał tak szybko o akcji „czy 
naprawdę chciałbyś być na ich 
miejscu?”

Poważne zagrożenie na dro-
gach stanowi również niewła-
ściwe sygnalizowanie postoju 
pojazdu silnikowego lub przy-
czepy z powodu uszkodzenia 
lub uczestnictwa w wypadku. 
Pamiętajmy, że awaryjny postój  
na autostradzie lub drodze eks-
presowej musi być zawsze sygna-
lizowany poprzez włączenie świa-
teł awaryjnych i umieszczenie  
w odległości 100 metrów za po-
jazdem trójkąta odblaskowego. 
Także na pozostałych drogach  
w razie postoju na jezdni w miej-

scu, w którym jest to zabronione 
należy włączyć światła awaryjne 
i wystawić trójkąt odblaskowy-
(poza obszarem zabudowanym 
w odległości 30 – 50 metrów  
za pojazdem, na obszarze zabu-
dowanym za pojazdem lub na 
nim, na wysokości nie większej 
niż 1 metr).

Parkując wypieszczony wóz 
musimy pamiętać o tym, że nasz 
komfort jazdy nie może utrud-
niać ruchu innym uczestnikom 
i zagrażać bezpieczeństwu  

na drodze. Wyjście z pojazdu na-
wet na minutkę nie usprawiedli-
wia nas przed złamaniem zakazu 
zatrzymywania. A frustracja spo-
wodowana brakiem wystarcza-
jącej ilości parkingów na osiedlu 
nie daje przepustki na zostawie-
nie swojego samochodu gdzie-
kolwiek. Bo przepisy obowiązują 
nie tylko wtedy, gdy odpalamy 
silnik i ruszamy przed siebie,  
ale także wtedy, gdy nasz samo-
chód stoi bez ruchu i jest pokryty 
grubą warstwą białego puchu.   

kom.mgr  Grzegorz Chanek
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

Komendy Powiatowej Policji w Krakowie

ZAPARKOWAŁEŚ SWóJ POJAZD, ALE CZY NIE NARAZIŁEŚ TYM  
INNYCH NA NIEBEZPIECZEńSTWO I NIE ZŁAMAŁEŚ PRAWA?

Komenda Powiatowa Policji  
w Krakowie

Komendant Powiatowy - podinspektor wadim dyba 

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

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

bezPieCzeŃstwo



Powiat krakowski zorganizował zbiórkę darów  
na świąteczne paczki na święta bożego narodzenia 2009 r. dla 

towarzystwa Pomocy Polakom „wielkie serce”. towarzystwo, dzia-
łające w miejscowości nowy rozdół ok. 50 km od lwowa, zrzesza 
330 członków narodowości polskiej oraz prowadzi Centrum Kul-
turalno - oświatowe, w tym polską szkołę im. Karoliny lanckoroń-
skiej. Pod opieką towarzystwa znajduje się 210 dzieci, z czego do 
szkoły uczęszcza 140 uczniów polskiego pochodzenia. ok. 80 ro-
dzin tych dzieci żyje poniżej minimum socjalnego.

W dniach 21-23 grudnia 2009 roku na Ukrainę udała się dwu-
osobowa delegacja, w skład której weszli radny powiatowy An-
drzej Osiniak oraz pracownik starostwa Waldemar Brzoskwinia, 
którzy zawieźli do polskiej szkoły w Nowym Rozdole dary otrzy-
mane od firm z terenu powiatu krakowskiego. Były to w szcze-
gólności artykuły żywnościowe, słodycze i ubrania. Delegacja 
powiatu została przyjęta bardzo serdecznie przez Mirosławę  
i Edwarda Tomeckich, twórców Towarzystwa „Wielkie Serce” oraz pol-
skiej szkoły przy nim działającej. Młodzież dla delegacji starostwa kra-
kowskiego wystawiła jasełka, które podkreśliły świąteczny nastrój wi-
zyty. Przedstawiciele delegacji mieli okazję uczestniczyć w zajęciach 
szkolnych klas młodszych i starszych. Na spotkaniu przedstawiono 
plany rozwoju polskiej szkoły i dalsze kierunki działania na rzecz pol-
skiej społeczności z tego rejonu. Państwo Tomeccy byli bardzo mile 
zaskoczeni szybką reakcją Starostwa Powiatowego w Krakowie i wiel-
kością i różnorodnością przywiezionych darów. W tym miejscu należy 
szczególnie podziękować darczyńcom z terenu powiatu krakowskie-
go wymienionym poniżej.

Efektem rozpoczynającej się współpracy miedzy Staro-
stwem Powiatowym w Krakowie i Towarzystwem „Wielkie Ser-
ce” z Nowego Rozdołu była wizyta przedstawicieli tego to-
warzystwa w Krakowie w dniach 8 – 9 stycznia tego roku, na 
zaproszenie starosty krakowskiego Józefa Krzyworzeki. W czasie tej 
wizyty określono zarys dalszej współpracy. Towarzystwo „Wielkie Ser-
ce” reprezentowane było przez cztery osoby, w tym przez Mirosławę  
i Edwarda Tomeckich.

Akcje zbiórki darów wsparły firmy:
• Spółka „Kopalnie Porfiru i Diabazu Sp. z o.o.“ Krzeszowice
• BOSTAR S.J.  Krzeszowice
• SNC Spółka Jawna  Niegoszowice 
• BMS-G Małopolskie Centrum Zaopatrzenia Piekarzy i Cukierników 

• Rafapol Sp. z o. o. Zabierzów
• Bahlsen Sp. z o.o. Skawina
• Pracownia Cukiernicza JANA  Bolechowice 
• „KONKRET” s.c. Modlnica
• EURO – Sklep w Bolechowicach

POMOC DLA POLSKIEJ SZKOŁY W NOWYM ROZDOLE NA UKRAINIE

SCHRONISKO W ŁAZACH WŚRóD  
NAJLEPSZYCH W POLSCE

Karol Papisz, obecny dyrektor schroniska (z lewej) oraz 
Zdzisław Turkot, założyciel i pierwszy kierownik schroniska 
(z prawej)

Dyrektor schroniska odbiera dyplom z rąk Piotra Pacho-
larza, Prezesa Zarządu Małopolskiego PTSM

Szkolne Schronisko Mło-
dzieżowe w Łazach otrzymało 
najwyższe, Złote Wyróżnienie  
w 49 Ogólnopolskim Konkursie 
Współzawodnictwa Schronisk 
Młodzieżowych zorganizowa-
nym pod patronatem Minister-
stwa Edukacji Narodowej. Roz-
strzygnięcie konkursu odbyło się  
w Szczecinie, natomiast wrę-
czenie pamiątkowej statuetki 
oraz listów gratulacyjnych od 

Minister Edukacji Narodowej, 
Katarzyny Hall i Małopolskie-
go Kuratora Oświaty, odbyło się  
na spotkaniu podsumowującym 
całoroczną pracę Małopolskie-
go Oddziału Polskich Schronisk 
Młodzieżowych w Krakowie. 
Mimo nie najlepszej bazy lo-
kalowej, atmosfera panująca  
w Schronisku w Łazach, dba-
łość o turystów i zaangażowanie 
pracowników znalazło uznanie 
wśród odwiedzających je gości.

Dodatkowo, za pracę na rzecz 
krzewienia krajoznawstwa wśród 
dzieci i młodzieży, Uchwałą Za-
rządu Głównego PTSM, dyrektor 
schroniska Karol Papisz został 
uhonorowany Złotą Odznaką 
Polskiego Towarzystwa Schro-
nisk Młodzieżowych.


