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OPINIE
Dzień dobry!

Szanowni Państwo!

Powaga sytuacji powiatu i jego mieszkańców po ciężkich doświadczeniach,
jakie zdarzyły się w pierwszym półroczu,
skłoniła mnie do odejścia od dotychczasowej formuły tekstu wprowadzającego. Powódź, podtopienia, osuwiska, cała
suma nieszczęść, jakie dotknęły niektóre
miejscowości i gminy naszego powiatu.
Musimy sobie pomóc. Jednym z możliwych do użycia sposobów jest obrona
przed ludźmi i ich działalnością, która stanowi jedną z przyczyn naszych kłopotów z opadami.
Mało kto orientuje się, że i w naszym powiecie mieliśmy do czynienia z poważnym zagrożeniem osunięciami ziemi. To blisko 80
przypadków, nie tak tragicznych i spektakularnych jak w Lanckoronie, jednak groźnych również dla budynków mieszkalnych. Samo
życie, czyli ilość skarg na sąsiadów nawożących hałdy ziemi, a często
również odpadów na swoje działki, pokazują ogromną skalę problemu. W wyniku tego egoizmu i głupoty posesje sąsiadów toną w wodzie, a zdarza się też, że ich własne zbudowane na nasypach domy,
za jakiś czas, w kolejnym katakliźmie ulegają zniszczeniu. Jak zwykle w Polsce mamy oczywiście odpowiednie przepisy, które zabraniają takiej działalności.
Chciałbym wszystkim poszkodowanym w podobnych przypadkach pokazać te przepisy i podpowiedzieć jak bronić swojego dobytku. Są to:
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002 r.
(Dz. U. nr. 75 z 2002 r. poz. 690) które mówi, że „dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na
teren sąsiedniej nieruchomości jest zabronione”.
2. Artykuł 29 ustawy „Prawo wodne” z dn. 18. 07.2001 r. (Dz. U.
nr. 239 z 2005 r. poz. 2019) stanowi: „jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają
na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może,
w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie
stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających
szkodom”.
3. Artykuł 34 „Ustawy o odpadach” z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. nr. 39
z 2007 r. poz. 251) mówi, że „wójt w drodze decyzji nakazuje posiadaczom odpadów ich usunięcie z miejsc nieprzeznaczonych do ich
składowania lub magazynowania, wskazując sposób wykonania
decyzji”. Ziemia, gruz, kamienie w rozumieniu pozostałych przepisów tej ustawy są odpadami.
4. Artykuł 363 ustawy „Prawo ochrony środowiska” z dn.
27. 04. 2001 r. (Dz. U. nr. 25 z 2008 r. poz. 150) brzmi: „wójt, burmistrz
lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać osobie
fizycznej, której działalność negatywnie oddziałuje na środowisko,
wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko”.
Podobne prawa i obowiązki urzędów gmin znaleźć można jeszcze w ustawie „O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”
w artykule 59 oraz w ustawie „O utrzymaniu czystości i porządku
w gminach” w artykule 5.
Apeluję i proszę Was wszystkich, nie pozwalajcie swoim, najczęściej nowym sąsiadom, którzy obok Was kupili działkę na nawożenie
hałd ziemi, gruzu, odpadów. Na zasypywanie naturalnych odpływów, rowów przydrożnych i melioracyjnych. Wcześniej czy później
przyroda upomni się o swoje prawa, pokazując zalanym mieszkaniem lub popękanym domem naszą ludzką nieroztropność. Proszę,
bądźcie nieustępliwi w żądaniach od pracowników swoich gmin
obrony Waszych praw zapisanych w przepisach, które podałem wyżej. Spróbujmy wreszcie być mądrzy przed szkodą.

Rok 2010 jest bardzo trudny
dla wielu mieszkańców naszego
powiatu. Olbrzymie opady śniegu
w miesiącu styczniu spowodowały katastrofę elektroenergetyczną w północnych gminach, dwie fale powodziowe
w maju i czerwcu doświadczyły mieszkańców szczególnie
gmin Skawina, Czernichów, Liszki i Igołomia-Wawrzeńczyce.
W działaniach ratowniczych w walce z żywiołami wnosząc
gigantyczną pracę i poświęcenie sprawdziły się Jednostki
Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Wojsko, Policja,
Straż Miejska, władze samorządowe, a przede wszystkim
mieszkańcy powiatu.

Józef Krzyworzeka
Starosta krakowski

Dla porównania w 2009 roku na terenie powiatu krakowskiego miało miejsce 3156 zdarzeń w tym 1106 pożarów,
1976 miejscowych zagrożeń i 83 fałszywe alarmy. W I kwartale
2010 roku w związku z katastrofalnymi warunkami atmosferycznymi, opadami śniegu, szadzi osadzającej się na drzewach
i liniach energetycznych, które łamały, miało miejsce 1969
zdarzeń, w tym 1119 miejscowych zagrożeń. Na terenie powiatu w 2009 roku pożary najczęściej występowały
w gminach Skawina, Krzeszowice, a w I kwartale 2010 roku
w gminie Skawina i Świątniki Górne. W Powiecie Krakowskim działa Jednostka Ratowniczo Gaśnicza w Skawinie, która zabezpiecza operacyjnie miasto i gminę Skawina, gminę
Mogilany oraz część Krakowa - osiedla Sidzina i Tyniec, pozostałe gminy powiatu zabezpieczają Jednostki Krakowskie
i Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku działało 168
jednostek OSP zrzeszonych w Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP liczących 4000 członków czynnych, w tym
w Skład Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego wchodziły 42 jednostki.
Na czerwcową sesję zaproszono prezesów jednostek
KSRG, oficerów kierujących akcją usuwania skutków katastrofy elektroenergetycznej i walki z powodzią w maju
i czerwcu 2010. Na ręce zaproszonych wręczono podziękowania następującej treści:
„W imieniu mieszkańców oraz władz samorządowych powiatu krakowskiego składamy na Pana ręce najserdeczniejsze podziękowania za zaangażowanie i wniesienie pomocy
podczas dramatycznych wydarzeń, które dotknęły Ziemię
Krakowską w pierwszej połowie 2010 roku. Styczniowe mrozy, które spowodowały niespotykaną dotychczas katastrofę
elektroenergetyczną oraz majowa i czerwcowa powódź,
przez długie dni doświadczały tereny powiatu krakowskiego, wyrządzając ogromne straty i zadając wielkie cierpienia
wszystkim tym, których dotknęły, niszcząc często dorobek
całego życia. Wydarzenia te zapadną w naszej pamięci na bardzo długo. Jeszcze dłużej będziemy pamiętać wielki wysiłek
strażaków, którzy nie zważając na trudne warunki, kosztem
osobistych wyrzeczeń, nieustannie bronili naszych domów,
nieśli pomoc ratując zdrowie, życie i mienie tak wielu z nas.
Największe od kilku lat znaczenie dla poprawy poziomu
bezpieczeństwa w powiecie krakowskim ma pozyskanie nowych etatów strażackich i utworzenie na jej bazie nowych
JRG w Krzeszowicach, Skale i Słomnikach oraz stałe dofinansowanie i nowy specjalistyczny sprzęt jednostek OSP RP.

Krzysztof Karczewski
Przewodniczący Rady Powiatu
POWIAT krakowski 3/2010

3

OPINIE

SKAWINA – MÓJ KŁOPOT!
Różne są opinie mieszkańców na temat efektów działania gmin, powiatów, czy samorządowych województw.
Od satysfakcji i zadowolenia
jednych do totalnej krytyki
i potępienia formułowanych
przez drugich. Nic w tym zresztą dziwnego w sytuacji, kiedy
oczekiwania naszych obywateli na dobre i bezpieczne drogi,
pewność, niską cenę i jednocześnie wysoką jakość dostawy wody, odbioru ścieków
i odpadów zawsze przewyższają możliwości finansowe budżetu. Dołóżmy do tego dopłaty do komunikacji publicznej,
na dobrym poziomie żłobki,
przedszkola i szkoły, oczekiwanie na pomoc dla bezrobotnych, niepełnosprawnych i inaczej poszkodowanych przez
los. Do budżetów samorządowych wyciągają też ręce, zresztą słusznie, sportowcy, strażacy, działacze społeczni i kultury
i wielu, wielu innych. Być radnym, burmistrzem, starostą to,
proszę mi wierzyć, naprawdę
ciężki kawałek chleba.
Wiele tych trudnych zadań
dotyczy nie tylko gminy lub
tylko powiatu, one się wzajemnie uzupełniają i przenikają. Poprawa stanu dróg,
w tym również powiatowych,
zwiększa szanse na rozwój firm,
może zmniejszać nieszczęście
bezrobocia, zwiększa dochody
danej gminy. Wodociąg czy kanalizacja budowana przez gminę musi często przechodzić
w drodze powiatowej. To wymaga wspólnego planowania
i uzgadniania działań, zawsze
pomagania sobie nawzajem,
czasem udzielenia sobie nawet
pomocy finansowej, po prostu stałej dobrej współpracy.
Na pewno nie może to być
wskazywanie, zależnie od okoliczności, siebie jako ojca sukcesu, lub winnego każdego,
tylko nie siebie.
Niestety, w ostatnim czasie
w przypadku gminy Skawina
ten pozytywny model solidarności samorządowej zaczął
wyraźnie szwankować. Z przykrością odbierałem sygnały
od mieszkańców i naszych
radnych powiatowych o bardzo krytycznych, publicznych
wypowiedziach
niektórych
pracowników UMiG Skawina,
w tym p. Burmistrza pod adresem powiatu. Dotyczyło to
wielu różnych spraw, np. stanu
i konieczności remontów dróg
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powiatowych, niewystarczających na to zadanie ze strony
powiatu nakładów finansowych, ale także m.in. złej współpracy z powiatowym Zarządem
Dróg. O tej konkretnej sprawie
wspomniałem już w poprzednim biuletynie wyliczając, że
w czterech latach kadencji
2003-2006 wydano wspólnie
w ramach inicjatyw samorządowych ok. 3,3 mln zł, a w tej
obecnej 2007-2010 ponad
8 mln zł. Może więc za mało
zrobiono w poprzedniej, kiedy
ani ja nie byłem starostą, ani
część obecnych radnych powiatowych ze Skawiny nie była
nimi w tamtym czasie.
Trudno przecież zarzucić
powiatowi wrogość względem Skawiny, skoro z ekstra
życzliwością i pośpiechem
uczestniczyliśmy w przygotowaniu niezbędnych pozwoleń
środowiskowych
i budowlanych, umożliwiających starania o pozyskanie
z programu „Infrastruktura
i Środowisko” pieniędzy na kanalizację i wydania pozwoleń
na budowę pierwszych etapów
obwodnicy Skawiny.
Proszę Państwa!
Drobne nieporozumienia,
pomyłki są rzeczą normalną
i należy szybko o nich zapomnieć, by nie zakłócały bieżącej
i przyszłej współpracy. Trudno
jednak pogodzić się z sytuacją, kiedy jeden z partnerów,
wobec społeczności dla której
pracujemy, stawia drugiego
w złym świetle, by samemu wypaść dobrze. Takim wydarzeniem było na pewno spotkanie
21 czerwca, w remizie OSP
w Skawinie na ul. Wyspiańskiego. Zaprosiłem na nie
mieszkańców ulicy Batalionów
Chłopskich, przewodniczącego
Rady Powiatu i radnych powiatowych, by wyjaśnić sytuację
i zaproponować rozwiązanie.
Chodziło mi o to, by uszanować ponad dwuletnie starania
mieszkańców, by zaangażowanie p. radnej Urszuli Stochel
w walkę o naprawę tej naprawdę
w tragicznym stanie drogi, nie
poszły na marne. Przypomnę,
że na przełomie maja i czerwca
p. Burmistrz odmówił podpisania porozuienia z powiatem
w sprawie wspólnego remontu, a Rada Miasta podjęła
w tej sprawie uchwałę o wycofaniu przeznaczonych na nią
pieniędzy. W tej sytuacji zwykła
przyzwoitość wobec Państwa

nakazywała, by za mniejsze
środki, w ograniczonym zakresie, ale jednak podjąć działania,
by ul. Batalionów Chłopskich
stała się przejezdna. Stąd moja
oferta, by natychmiast przystąpić do wykonywania remontu.
Dopiero wtedy na zebraniu,
w wypowiedzi przedstawiciela
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji okazało się, że gmina zamierza w II półroczu budować
w tej drodze kanalizację, więc
natychmiastowe wykonanie
poprawy odwodnienia i nakładki asfaltowej, jest jej nie
na rękę. Zamiast więc uczciwego postawienia sprawy przez
p. Burmistrza zarówno wobec
Państwa, jak i wobec swoich
radnych powiatowych, byliście
niestety świadkami nieprzyjemnych scen i słuchaczami
gorszącej dyskusji.
Ten kłopot p. Burmistrza
znalazł
odzwierciedlenie
w jego piśmie do mnie,
w którym prosi o przesunięcie
terminu wykonania nakładki
asfaltowej w związku z planowaną przez gminę budową kanalizacji sanitarnej.

Szanowni Państwo!
Jako reprezentant powiatu, wobec jego mieszkańców
mam obowiązek dbać o jego
dobre imię. Oznacza to uczciwą informację o wszystkich
interesujących jego mieszkańców sprawach. Przyznanie się do błędów, braku
możliwości spełnienia Waszych potrzeb czy oczekiwań,
wytłumaczenie
przyczyn.
Ale oznacza to również konieczność sprostowania informacji
nieprawdziwych,
niesłusznych oskarżeń godzących w dobre imię powiatu
i ludzi, którzy w nim pracują.
Bez satysfakcji i złośliwości,
tym kierowanym do Państwa
wyjaśnieniem spełniam tylko
swój obowiązek. A po zakończeniu prac kanalizacyjnych,
ulica Batalionów Chłopskich
otrzyma nową, asfaltową
jezdnię.

Z poważaniem!
Józef Krzyworzeka

Józef
KRZYWORZEKA
Starosta Krakowski
jkrzyworzeka@powiat.krakow.pl

WARTO WIEDZIEĆ

„Partyzant” Dojazdów z Pucharem Starosty!
W niedzielę 1 sierpnia
na boisku LKS „Partyzant”
w Dojazdowie odbył się finał
11. edycji Pucharu Starosty
Krakowskiego w piłce nożnej, w którym wystartowały
32 drużyny z terenu powiatu krakowskiego, grające
w klasach C, B i A. W meczu
o trzecie miejcie spotkały się
drużyny LKS „Jutrzenka” Giebułtów oraz LKS „Piast” Wołowice. W regulaminowym
czasie gry spotkanie zakończyłosięwynikiemremisowym
2 -2 . Zgodnie z regulaminem rozgrywek, sędzia spotkania zarządził konkurs
rzutów karnych. Jedenastki
lepiej egzekwowali zawodnicy Jutrzenki.

W meczu finałowym zagrały LKS „Juvenia” Prandocin
oraz gospodarze turnieju finałowego LKS „Partyzant” Dojazdów. Przy głośnym dopingu licznie przybyłych kibiców
z Prandocina i Dojazdowa,
piłkarze stworzyli ciekawe
widowisko. Pierwsza połowa
zakończyła się jedno bramkowym prowadzeniem gospodarzy. W drugiej połowie najpierw drugą bramkę zdobył
Partyzant, ale w końcowych
minutach spotkania Juvenia

zdołała strzelić dwie bramki i doprowadzić do remisu.
O końcowym zwycięstwie
znowu zadecydować miały
rzuty karne, które skuteczniej wykonywali gospodarze,
zdobywając puchar.
W jedenastoletniej historii
rozgrywek o Puchar Starosty
Krakowskiego o zdobyciu
pierwszego miejsca zdecydował konkurs rzutów karnych,
a po raz siódmy zwycięzcą
został gospodarz turnieju
finałowego. Po meczu finałowym odbyła się uroczystość zakończania turnieju.
Starosta krakowski Józef
Krzyworzeka wręczył puchary i pamiątkowe dyplomy
uczestnikom turnieju finałowego oraz przedstawicielom

drużyn, które zajęły miejsca
5 – 32. Kluby biorące udział
w turnieju otrzymały również nagrody finansowe, które zostaną wykorzystane na
zakup sprzętu sportowego.
Doceniono również sportowe zachowanie zawodników.
Piłkarze LKS „Piast” Wołowice
otrzymali ufundowany przez
Komendanta Powiatowego
Policji w Krakowie Wadima
Dybę puchar za zwycięstwo
w klasyfikacji „fair play”.

Dzień orkiestr dętych w powiecie monachijskim
Jak co roku, tym razem 30 maja 2010
w Unterschleißheim został zorganizowany Dzień Orkiestr Dętych powiatu
monachijskiego. Powiat krakowski reprezentowała orkiestra dęta „Wieniawa”
z Raciborowic, powiat wielicki Strażacka Reprezentacyjna Orkiestra Dęta
Miasta i Gminy Niepołomice „Lira”.
W skład delegacji powiatu krakowskiego wchodzili J. Krzyworzeka, K. Karczewski, P. Goraj, A. Osiniak oraz niżej
podpisany. Termin przeglądu orkiestr
dętych przypadł zaraz po pierwszej fali
powodzi w Polsce, zatem w programie
wizyty zaplanowane zostało spotkanie z kierownikiem Urzędu Gospodarki Wodnej Monachium dr Klausem
Arzetem, odpowiedzialnym m.in. za
zabezpieczenia przeciwpowodziowe.
Przedstawił on naszej delegacji system
zabezpieczeń dotyczący rzeki Izary, nad
którą leży Monachium. Dr Arzet poinformował nas, że zabezpieczenia przeciwpowodziowe wykonane na tej rzece
skutkują tym, że prawie od stu lat nie
było w Monachium powodzi. Dr Arzet
wykazał się również imponującą wiedzą na temat parametrów i zabezpieczeń przeciwpowodziowych rzeki Odry.

Przedstawił on sprawozdanie, również
w terenie, z wykonania projektu odtworzenia pierwotnego, przedindustrialnego charakteru rzeki. Dzięki projektowi,
którego koszt wyniósł ok. 25 mln euro
w Monachium istnieje jedna z najdłuższych, wewnątrzlądowych plaż. Ale cóż,
Niemcy są państwem poważnie podchodzącym do swoich obowiązków.

Bawaria to kraj związkowy, gdzie orkiestry dęte są szczególnie popularne,
cieszą się dużym szacunkiem i uznaniem,
a znakomicie wyrobiona publiczność
umie ocenić i docenić wysoki kunszt
w tej dziedzinie. Na uznanie zasługują
działania władz samorządowych oraz
oświatowych Bawarii, mające na celu zachęcić dzieci i młodzież do kultywowania pięknych tradycji orkiestr dętych.

Jak zwykle zmagania orkiestr dętych
poprzedziło uczestnictwo polskiej delegacji, starosty powiatu monachijskiego Johanny Rumschöttel oraz orkiestr
w uroczystej mszy świętej. Po mszy
św. odbyło się oficjalne powitanie biorących udział w imprezie orkiestr, po
czym wszyscy udali się do ogromnego namiotu, w którym prezentowały
się orkiestry w kilkunastominutowym
programie. W tym roku po raz pierwszy
przegląd miał formę konkursu, ocenianego przez Jury, w skład którego weszli
m. in. starosta powiatu krakowskiego i
monachijskiego. Polskie orkiestry zaprezentowały się znakomicie, jednakże

w jakiejś części dzięki uprzejmości gospodarzy Jury zadecydowało, że orkiestra z Niepołomic „Lira” zajęła pierwsze,
a orkiestra „Wieniawa” drugie miejsce
w konkursie.
Tradycyjnie na zakończenie Dnia Orkiestr Dętych wszystkie uczestniczące
w nim orkiestry zagrały wspólnie kilka
utworów.
Wiesław Marek Woch
POWIAT krakowski 3/2010
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Skomplikowana sytuacja na drogach powiatowych
Rok 2010 w planach Zarządu i Rady Powiatu Krakowskiego ma być przełomem
w budowie infrastruktury
drogowej. Założyliśmy na
drogi powiatowe nakłady sięgające 50 mln zł, co stanowi

prawie 30% budżetu powiatu. Oczywiście, założyliśmy
w tym maksymalne wykorzystanie środków zewnętrznych, a więc z Małopolskiego
Programu Operacyjnego, Narodowego Funduszu Rozwoju
Dróg Lokalnych (Schetynówki), rezerwy Ministerstwa Infrastruktury i przede wszystkim udziału gmin w ramach
Inicjatyw Samorządowych.
Aby zapewnić udział własny
w zadaniach, zaplanowaliśmy wsparcie środków własnych kredytem w wysokości
ok. 17 mln zł. Zaangażowanie
tak dużych środków finansowych zaowocuje znaczącym
efektem w postaci wyremontowanych nawierzchni, nowych chodników i poprawy
infrastruktury drogowej.
Założone w budżecie zadania są obecnie realizowane

prawie w 100% i mam nadzieję, że pogoda nie pokrzyżuje nam planów, bo właśnie
warunki pogodowe bardzo
skomplikowały nam sytuację
na drogach powiatowych.
Długa zima i szadź spowodowały, że 5 mln zł założonych
na utrzymanie zimowe okazało się być niewystarczających. Majowe i czerwcowe
intensywne opady deszczu
spowodowały ogromne straty w infrastrukturze dróg
powiatowych. Osuwiska, zerwania nawierzchni, podmycia dróg i poboczy oraz dróg
i przepustów to obraz zniszczenia popowodziowego.
Komisja powiatowa ds.
szacowania strat w infrastrukturze drogowej spowodowanych przez klęski żywiołowe
powołana przez zarząd powiatu, potwierdziła powstanie szkód na łącznej długości

74 km dróg powiatowych
na kwotę przekraczającą 25
mln zł. Powołana przez wojewodę komisja zweryfikowała
te wyliczenia na 22,3 mln zł,
gdyż nie zakwalifikowała przypadków zniszczeń poniżej 40
tys. zł. Szczególne zniszczenia

korpusu drogi wystąpiły na
drodze powiatowej 2167 K
w Ochojnie. Osuwiska w pięciu odcinkach tej drogi doprowadziły do zamknięcia przejazdu i odcięła mieszkańców
od najkrótszego przejazdu.
Szacujemy wstępnie, że na
odbudowę tej drogi potrzeba
ok. 18 mln zł. Na teraz musimy przywrócić ruch w prowizoryczny sposób poprzez
odwodnienie,
zasypanie
powstałych osuwisk i utwardzenie nawierzchni szutrowej. To największe osuwiska,
ale mamy również mniejsze
i tak w gminach Skawina – 14,
Mogilany – 10, Świątniki Górne - 6, Czernichów – 5 i inne,
łącznie około 40. Nie mamy
możliwości finansowych, aby
szybko naprawić uszkodzenia spowodowane przez anomalia pogodowe. Ze środków
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznano powiatowi krakowskiemu
dotychczas 2 mln 150 tys. zł.
Tymczasem pogoda nas
nie rozpieszcza. Gwałtowana
burza, jaka przeszła w nocy
z 17 na 18 lipca nad północno-wschodnią częścią powiatu, spowodowała straty wycenione na 1 mln 286 tys. zł.
Obecnie oceniamy, że mamy
ok. 30 obiektów mostowych
i przepustów w różnym stopniu uszkodzonych i wymagających remontu, zamulonych
rowów przydrożnych na przeszło 100 km i w ok. 200 miejscach mamy podmyte drogi.

Paczółtowice zapraszają
Paczółtowice to miejscowość położona w powiecie krakowskim w gminie
Krzeszowice 25 km na północny zachód
od Krakowa. Leżą w urokliwej części Jury
Krakowsko-Częstochowskiej, pomiędzy
doliną Racławki od wschodu, a doliną
św. Eliasza od zachodu, na siodle o średniej wysokości 400 m n.p.m. Z zachowanych fragmentarycznie źródeł pisanych
można z dużym prawdopodobieństwem
określić, że wioska była lokalizowana na
przełomie XIII i XIV wieku, a jej zasadźcą
był sołtys o imieniu Paczold. Pierwszą
poświadczoną źródłowo datą, pod którą
występuje „Villa Paczoldi” – wieś Paczolda
posiadająca kościół parafialny, co wskazuje na w pełni ukształtowaną wioskę,
jest rok 1335. W tym bowiem roku w wy-
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kazie opłat dziesięciny papieskiej, tzw.
Świętopietrza przekazywanego Stolicy
Apostolskiej przez parafie diecezji krakowskiej odnotowano, że z kościoła parafialnego we wsi Paczolda, należącego do
dekanatu w Nowej Górze, złożono opłatę
6 skojców. Paczold był protoplastą rodu
Paczółtowskich herbu Topór, którzy byli
właścicielami dóbr Paczółtowic, Pisar, Dubia, Wszęcina i Czatkowic przez przeszło
200 lat. Zapewne od początku XIV do początku XVI wieku istniał w Paczółtowicach
kościół, lecz nie wiemy jak wyglądał i co
się z nim stało. Współczesny kościół został wzniesiony w 1510 r. przez ostatnich
z rodu Paczółtowskich. W wyniku przeprowadzonych w 1995 r. badań dendrologicznych stwierdzono, że do budowy

Z budżetu powiatu trudno
będzie
wygospodarować
środki na ww. uszkodzenia.
Dlatego liczymy, że w 50%
w tym roku zostaną przyznane środki z budżetu centralnego. Prawdopodobnie jednak
naprawa wszystkich zniszczeń na drogach nie zostanie
zakończona w tym roku, dlatego prosimy mieszkańców
o zrozumienie i cierpliwość.
Zapewne też będziemy się
konsultować z samorządami gminnymi, szczególnie
w kwestii zamulania rowów przy naszych drogach.
W ubiegłym roku wydaliśmy
w dwóch gminach wschodnich na obranie rowów
i przepustów ponad 600
tys. zł, teraz wszystkie te rowy
są zamulone przez spływającą z przydrożnych pól ziemię.
Pomimo opisanych trudności jestem optymistą i wierzę, że założone w budżecie
zadania z wykorzystaniem
zewnętrznych funduszy zostaną w pełni wykonane.
Andrzej Furmanik

kościoła użyto jodły ściętej w sezonie
1508/1509 r. Dobudowana w latach 15271528 dzwonnica została zbudowana

WARTO WIEDZIEĆ
z dębów ściętych w sezonie 1524/1525 r.
Kościół paczółtowski zaliczany jest do grupy gotyckich kościołów typu zaskrzyniowo-więźbowego. Jednonawowy korpus
kościoła złożony jest z prostokątnej ramy
i węższego od niej prezbiterium. Nawę od
prezbiterium oddziela nawa tęczowa ze
sceną ukrzyżowania. Dach świątyni jest
pokryte gontem, którym do końca XVII w.
były pokryty również ściany i nieistniejące
już soboty. Podstawowy wystrój świątyni
stanowią ołtarze, przede wszystkim ołtarz główny drewniany, bogato rzeźbiony
i suto złocony z przepięknym antepedium
z czarnego marmuru dębnickiego z 1604
r. Wtedy umieszczono w nim łaskami słynący obraz Matki Bożej Paczółtowskiej
część zdemontowanego tryptyku. Skrzydła tryptyku umieszczone są obecnie przy
bokach ołtarza. Obraz Najświętszej Marii
Panny z dzieciątkiem Jezus na prawej ręce
to największy skarb paczółtowskiego kościoła, namalowany w 1470 r. temperą na
lipowej desce w Krakowie przez niezna-

nego mistrza dla poprzedniego kościoła
w Paczółtowicach. Parafianie i pielgrzymi
od wielu wieków gromadzą się bardzo
licznie przed wizerunkiem Paczółtowskiej
Pani. O cudach i łaskach wymodlonych
tutaj świadczą dziękczynne wota zamieszczone po bokach ołtarza oraz księga łaski i cudów. Stały się one podstawą
procesu, którego finałem była koronacja
obrazu NMP w Paczółtowicach w dniu
27 maja 2001 r. przez Jego Eminencję
ks. kardynała Franciszka Macharskiego
z udziałem licznej rzeszy wiernych. Uroczystość koronacji poprzedziła gruntowna dziesięcioletnia odnowa całej świątyni
wraz z wyposażeniem. W ciągu tych lat
zabezpieczono, odnowiono i udokumentowano bogate zasoby kościoła, które
chronione są przez system pełnego monitoringu. Odrestaurowano m.in. obraz
Chrystusa Frasobliwego z 1510 r., brązową chrzcielnicę z 1533 r., lichtarz pod paschał z 1558 r. oraz liczne obrazy malarstwa
sztalugowego z XVI i XVII wieku. Poddano
renowacji ołtarz główny, dwa bliźniacze
ołtarze boczne św. Józefa i św. Rodziny
oraz manierystyczny ołtarz św. Mikołaja
z XVII w. według podania pochodzący
z Katedry Wawelskiej. Obok kościoła stoi metalowa dzwonnica obłożona
drewnem, na której umieszczone są:
zabytkowy dzwon „Maria” z 1535 r. oraz
dwa nowe ufundowane przez parafian
i poświecone w 1960 r. przez ówczesnego
biskupa krakowskiego Karola Wojtyłę,
naszego Papieża.
Ale
kościółek
najlepiej zobaczyć
i zwiedzić samemu,
dlatego zapraszam
do
Paczółtowic.

Po mszy świętej ks. kardynał Stanisław Dziwisz poświęci
głaz upamiętniający pobyty w Paczółtowicach biskupa
kardynała Karola Wojtyły, naszego Papieża

Szczególnym dniem dla całej społeczności paczółtowskiej będzie niedziela,
19 września 2010 r., kiedy to w pięćsetną
rocznicę wzniesienia kościoła i dziesiątą
rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej
Paczółtowskiej o godz. 16.00 zostania
odprawiona uroczysta msza święta
koncelebrowana przez Jego Eminencję
ks. kardynała Stanisława Dziwisza połączona z poświęceniem kamienia na
Szlaku Papieskim. Od 15.00 będzie występ chórów z pieśniami maryjnymi.
Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w uroczystości!
Andrzej Furmanik

Andrzej
FURMANIK

Wicestarosta Powiatu Krakowskiego
afurmanik@powiat.krakow.pl

osuwiska w świątnikach
Powódź na terenie powiatu krakowskiego miała różne oblicza:
podtopienia domów, zniszczone drogi, zamulone rowy, ale największe zniszczenia obrazuje to, co stało się na drodze Zbydniowice – Ochojno – Rzeszotary łączącej wschodnią cześć gminy Świątniki
Górne z Krakowem (droga nr 2167). Naprawa osuwiska, które miało
miejsce na tej drodze, będzie bodaj największą i najkosztowniejszą
inwestycją. Jeden pas drogi zjechał w granicach 4 m w dół. Droga jest
całkowicie zamknięta dla ruchu.
Równocześnie uaktywniły
się osuwiska na drogach dojazdowych do Świątnik Górnych od strony Mogilan (droga
nr 1992) oraz Wrząsowic (droga nr 1943) co spowodowało,
że dojazd do Świątnik Górnych
jest utrudniony praktycznie ze
wszystkich stron.
Oczywiście zniszczenia na
drogach muszą być usunięte w możliwie najkrótszym
czasie, są jednak bardzo kosztowne, zwłaszcza droga 2167
Zbydniowice – Ochojno – Rzeszotary.

Środki na remont i likwidację osuwisk musza się znaleźć, tym bardziej, iż z niecierpliwością na ponowne otwarcie zniszczonych dróg
czekają nie tylko mieszkańcy gminy Świątniki Górne.
Zdjęcia obrazują ogrom zniszczeń na drogach w gminie Świątniki
Górne.
Wanda Kułaj

Wanda
KUŁAJ
Radna Powiatu Krakowskiego
Członek Zarządu
wkulaj@powiat.krakow.pl
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EDUKACJA
Z metodyki nauczania matematyki dla rodziców, dziadków, starszego rodzeństwa …

Polubić matematykę od początku nauki w szkole
„Od przeszło dwóch tysięcy lat uważa się
pewną znajomość matematyki za niezbędną
część wyposażenia intelektualnego każdego
człowieka wykształconego”.
R. Courant

Oś liczbowa
Oś liczbowa to jedno z najważniejszych pojęć matematycznych, które
w nauczaniu początkowym służy pogłębianiu rozumienia pojęcia liczby
i jest jednym z najlepszych środków poglądowych ukazujących dzieciom ścisłe
powiązanie świata liczb z przestrzenią
geometryczną. Oś liczbową tworzymy
wyróżniając na linii prostej dwa dowolne
punkty, którym przyporządkowujemy
dwie dowolne liczby. W szkole rozpoczynamy na ogół od liczb 0 i 1, gdyż wtedy
najlepiej widać, jaką obraliśmy jednostkę miary. Odkładając tę jednostkę, za-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

znaczamy w równych odstępach punkty
odpowiadające kolejnym liczbom naturalnym, a na końcu kreski rysujemy grot
strzałki, by wizualnie podkreślić, w którą
stronę liczby „rosną”. Pojęcie osi liczbowej nie występuje wprost w obowiązującej od 1 września 2009 r. podstawie
programowej nauczania wczesnoszkolnego. Wynika to zapewne z faktu, że na
osi, która jest geometrycznym modelem
zbioru liczb rzeczywistych, zaznaczamy
w klasach I – III tylko liczby naturalne, bo
o innych nie ma tu jeszcze mowy. Znakomitym modelem osi liczbowej jest

określa, ile jest kroków jednostkowych
od punktu zerowego do punktu przyporządkowanego danej liczbie. W ten
sposób na przykład liczbie naturalnej
5 na osi odpowiada zbiór mający 5 elementów. Aspekt porządkowy wyraża się
w liczeniu kolejnych kroków. Startując
z punktu zerowego, po pierwszym kro-

Oś czasowa
Przed naszą erą

Liczba na osi
Liczba na osi daje się interpretować
w każdym ze swych trzech podstawowych aspektów: kardynalnym, porządkowym i miarowym. Aspekt kardynalny
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Nasza era
1 r.n.e.
Narodziny Chrystusa

ku znajdziemy się w punkcie oznaczonym liczbą 1, po drugim – w punkcie
odpowiadającym liczbie 2, po siódmym
w punkcie przyporządkowanym liczbie
7. Najważniejszy jest jednak aspekt miarowy. Dla liczby 5 wyraża on odległość

punktu przyporządkowanego tej liczbie
od punktu zerowego, w tym przypadku
długość odcinka ma 5 jednostek, odcinek od 0 do 7 ma siedem jednostek, od
0 do 13 – trzynaście jednostek, itd.

Punkty i odcinki na osi

podziałka centymetrowa szkolnej linijki,
którą uczeń powinien używać codziennie na lekcjach geometrii poświęconych
mierzeniu długości. Trzeba wrócić do
odmierzania i „rysowania marginesów”
w każdym zeszycie szkolnym, podkreślania tematów lekcji, kreślenia tabelek.
Od linijki elegancko, równo, dokładnie.
Niech ten model osi liczbowej będzie
wciąż „pod ręką” naszego ucznia po to,
by w naturalny i bezbolesny sposób
wspomagać zrozumienie pojęcia liczby.

założyć i poprzedzić wprowadzenie osi
liczbowej ćwiczeniami polegającymi na
liczeniu kulek nawleczonych na pręt lub
nitkę. Przydatną pomocą naukową będącą w zasięgu ręki może być naszyjnik
koralowy lub różaniec, którego paciorki
spełniają rolę odcinków jednostkowych,
a przerwy między kulkami odpowiadają
punktom na osi.

Świetnym środkiem dydaktycznym,
coraz częściej wykorzystywanym, jest
oś czasu. Od dawna znajduje ona zastosowanie w uporządkowaniu czasu w historii, bowiem umożliwia w stosunkowo
prosty i przejrzysty sposób wskazać nie
tylko w jakiej kolejności chronologicznej
następowały ważne wydarzenia w dziejach świata, ale również zobrazować, jaki
odstęp czasu je dzielił i jak długo trwały. Obecnie, dzięki możliwościom jakie
niesie technika komputerowa, modne
staje się tworzenie osobistych osi czasu
zarówno dla minionych wydarzeń z naszego życia, jak i planowania przyszłości.
W Internecie znaleźć można osie życia

znanych osób (np. ruchoma oś jednego z kandydatów na urząd prezydenta)
oraz gotowe programy do budowania
własnych osi finansowych, rodzinnych
czy wycieczkowych. Bardzo cennym zabiegiem dydaktycznym będzie inspiracja do tworzenia przez obiekt naszych
oddziaływań nauczycielskich tygodniowej osi czasu uwzględniającej rozkład
codziennych zajęć w szkole i w domu.
Niech to sprzyja wyrobieniu nawyku
tworzenia osi czasowych dla przyszłych
projektów. No cóż, praca zawsze była,
jest i będzie funkcją czasu …

Interpretacja liczby na osi w każdym
jej aspekcie wymaga przeliczania jednostek, co można by, Drogi CzytelnikuEdukatorze, uznać za „oczywistą oczywistość” gdyby nie fakt, że pojawia się tu
niespodziewanie główna trudność pojęciowa, którą dziecko ma do pokonania,
polegająca na tym, że widzi ono punkty
zaznaczone na osi, a nie widzi odcinków.
Przykład: na osi od 0 do 9 uczeń widzi
dziesięć punktów, więc uważa, że dziesiątemu punktowi powinna być przyporządkowana liczba 10! Można tu dopatrzeć się błędu odwrotnego do tego, gdy
na pytanie: ile jest
cyfr w dziesiętnym
Jerzy
systemie liczenia,
uczeń odpowiada:
ROGALA
dziewięć, bo nie
Radny Powiatu Krakowskiego,
liczy zera. PojawieCzłonek Zarządu
nie się omawianej
powyżej trudnojrogala@powiat.krakow.pl
ści należy z góry

Jerzy Rogala

TURYSTYKA
Cudze chwalicie…

Szlakiem Jaskiń Jurajskich
W poprzednim numerze Biuletynu
zachęcałem Czytelników do uprawiania
turystyki rowerowej. Dziś proponuję
zwiedzanie wybranych jaskiń jurajskich
z terenu gmin Jerzmanowice-Przeginia,
Wielka Wieś i Skała, leżących na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej. Wyżyna ta
w przeważającej części zbudowana jest
z górnojurajskich wapieni, a procesy
geologiczne zachodzące przez setki tysięcy lat spowodowały powstanie dużej
ilości jaskiń.

Wielka Wieś w Dolinie Kluczwody. Jest
to najdłuższa jaskinia na jurze udostępniona do masowego zwiedzania. Posiada oświetlenie elektryczne. Zwiedzanie
trasy turystycznej o długości 370 m

liczne ślady pobytu ludzi z okresu paleolitu, neolitu i średniowiecza. W trakcie
wcześniejszych badań znaleziono także szczątki zwierząt prehistorycznych,
m.in. kły niedźwiedzia jaskiniowego,
hieny jaskiniowej oraz mamuta. Zespół
zjawisk kulturowych związanych z Jaskinią Nietoperzową i okolicą dał nazwę
rozwijającej się około 38 tys. do 30 tys.
lat temu tzw. kulturze jerzmanowickiej
występującej w Polsce, Ukrainie i na czeskich Morawach. Ciekawostką jest fakt,
że we wnętrzu i okolicy jaskini kręcono
sceny do wielu filmów, między innymi
„Ogniem i mieczem”.
Jaskinia Wierzchowska Górna – długość 975 m, głębokość 25 m. Położona
jest w miejscowości Wierzchowie, gmina

Ze względu na stałą temperaturę
(7 - 8 stopni) w jaskiniach, proponuję
zabrać na wycieczkę coś ciepłego do
ubrania.
Doskonałym uzupełnieniem wycieczek po jaskiniach, będzie spacer malowniczymi dolinkami podkrakowskimi.
W pobliżu każdej z nich jest parking samochodowy, a także bufet, gdzie można
coś zjeść i wypić herbatę.

A teraz kilka zdań o tych jaskiniach,
które można zwiedzać z przewodnikiem.
Jaskinia Nietoperzowa – długość
326 m, rozciągłość pozioma ok. 154 m.
Leży w Jerzmanowicach, tuż u wylotu Doliny Będkowskiej, która również
może być celem niezwykle atrakcyjnej
wycieczki. Otrzymała swą nazwę od
licznych kolonii nietoperzy zimujących
w środku. Jest to obszerna pozioma jaskinia, którą może zwiedzać każdy, nawet lubiący wygody turysta. Jaskinia
jest oświetlona elektrycznie. Czynna
od 1 kwietnia do 11 listopada w godz.
9.00 - 18.00. Zwiedzanie odbywa się za
opłatą, a grupę oprowadzają właściciele.
Znana jest od roku 1866, a pierwsze badania wykopaliskowe prowadził w 1871
r. Jan Zawisza. Podczas badań W. Chmielowskiego w latach 1956-62 znaleziono

Ciemna o długości 209 m. Ciekawostką
jest jej zwiedzanie „przy świeczkach”.
Wyróżnia się olbrzymią salą, największą wśród komór jaskiniowych wyżyny,
a także sporą ilością form naciekowych.
Jaskinia ta stanowi jedno z najcenniejszych stanowisk archeologicznych
w Polsce.

z przewodnikiem w grupach trwa około godziny. Mimo braku efektownych
nacieków, zwraca uwagę urozmaicony
system korytarzy, niektóre z nich osiągają znaczne rozmiary, np. Hala Wielka
Dolna, Sala Tronowa. Jaskinia posiadała
bogatą szatę naciekową, jednak niekontrolowany ruch turystyczny doprowadził do niemal całkowitego jej zniszczenia. Odnaleziono ślady osadnictwa
neolitycznego, liczne szczątki zwierząt
prehistorycznych oraz stwierdzono występowanie pięciu gatunków nietoperzy. Jaskinia ma trzy otwory, w tym dwa
u podnóża skał, a trzeci nieco wyżej na
zboczu doliny. Można ją zwiedzać od
9 kwietnia do 30 listopada w godzinach
9.00 -16.00.

Dla „koneserów” podziemnych tras
proponuję m.in. Jaskinie: Koziarnia,
Sąspowska, Racławicka (Grzmiączka),

Jaskinia Łokietka – długość 320 m,
rozciągłość pozioma 115 m, głębokość
7 m. Znajduje się w Ojcowie, gmina Skała, na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Jest to jedna z najbardziej znanych polskich jaskiń. Legenda mówi, że Łabajowa, Na Tomaszówkach Dolnych,
ukrywał się w niej przed pościgiem króla Dziewicza. Jednak należy pamiętać,
czeskiego Wacława II przyszły władca że są to jaskinie nieoświetlone o trudPolski Władysław Łokietek. Łokietek miał nych warunkach i ich zwiedzanie wymaw niej przebywać około sześć tygodni, ga doświadczenia.
a życie uratował mu pająk, zasłaniając
Tadeusz Nabagło
wejście do groty rozległą misterną pajęBibliografia:
czyną. Obecnie jaskinia posiada oświetlenie elektryczne. Zwiedzanie odbywa
1. Szelerewicz M., Górny A.: Jaskinie
się za biletami pod opieką przewodnika. Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Warszawa
Czynna jest od 1 maja do 31 październi- 1986.
ka od 9.00 do 18.00. Można w niej wy2. Wyżyna Krakowsko-Śląska. [online].
różnić Korytarz Główny, Salę Rycerską, [Dostęp: 26 lipca 2010].
Kuchnię oraz Sypialnię. Posiada ubogą Dostępny w Internecie:
szatę naciekową ocalałą w niedostęp- http://www.sktj.pl/epimenides/jura_p.html
nych
częściach.
Okopcone ściany
i strop są świadecTadeusz
twem zwiedzania
NABAGŁO
jej w przeszłości
Radny Powiatu Krakowskiego,
z pochodniami.
Nieopodal znajduje się obszerna,
pozioma Jaskinia

Wiceprzewodniczący Rady

tnabaglo@powiat.krakow.pl
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Pożyczać czy nie pożyczać?
W lutowym wydaniu miesięcznika Jurajskiej Izby Gospodarczej „Jura” ukazał się
artykuł radnego Sejmiku
Województwa Małopolskiego i zarazem przewodniczącego Komisji Budżetowej,
w którym radny już w tytule
apeluje: „Nadchodzą wybory
samorządowe. Sprawdźmy
naszych burmistrzów i wójtów”. Za główne kryterium
weryfikacji autor artykułu
proponuje przyjąć wysokość
zadłużenia danej gminy. Jest
to kryterium błędne, bo chociaż zadłużenie gminy jest
istotne w ocenie działalności wójtów i burmistrzów,
to inne aspekty zarządzania
gminą są również ważne.
Bo co dla mieszkańców np.
Bolechowic jest ważniejsze:
zadłużanie samorządu Zabierzowa na budowę nowego urzędu gminy, czy też budowa mostka na rzece, aby
nie trzeba było jej pokonywać w bród, dojeżdżając do
swojej posesji, zupełnie jak
w średniowieczu. Myślę, że
rozwiązywanie, a właściwie
brak rozwiązywania tego
typu problemów to kryteria równie ważne dla obywateli! Z braku miejsca nie
przedstawiam szczegółowo
rozważań i argumentacji radnego, natomiast zaskakujący
i karkołomny jest końcowy
wniosek tego artykułu. Radny postuluje: „Sprawdźmy, jak
wygląda zadłużenie naszych
gmin, powiatów i miast! Jeśli
jest ono niższe niż 10 proc,
to należy takich zarządzających usunąć, gdyż nie są
to dobrzy gospodarze”.
Nie wdając się w szczegółowe rozważania ekonomiczne można stwierdzić, że dla
(prawie) każdego jest oczywi-

ste, iż korzystanie z pożyczek
i(lub) kredytów stawia nas
w sytuacji gorszej od kogoś,
kto z pożyczek i z kredytów nie korzysta, ponieważ
w przyszłości musimy oddać to co pożyczyliśmy wraz
z odsetkami. Znane jest powiedzenie „życie na kredyt”,
które jest synonimem nieroz-

tropności, czy wręcz głupoty.
Jest bardzo wiele negatywnych aspektów zadłużania
zarówno państwa jak i samorządów. Do najważniejszych
trzeba zaliczyć wzrost kosztów kredytów dla indywidualnych osób i firm, które
z pomocą pożyczki lub kredytu mogłyby osiągać zysk,
bogacąc tym samym całe
społeczeństwo, wzrost inflacji czyli zmniejszenie wartości wynagrodzeń, wzrost
podatków koniecznych do

pokrycia obsługi zadłużenia
i wiele innych. Na bieżąco
obserwujemy dramat zadłużonej Grecji, w kolejce są już
zadłużone „po uszy” Portugalia i Hiszpania. Masowe zwolnienia z pracy, wzrost bezrobocia, niepewny los emerytur
i rent oraz innych zobowiązań
państwa wobec obywateli,
to także niektóre z konsekwencji zadłużenia. Zadłużenie ma również inny ważny

aspekt - etyczny. Czy etyczne
jest zawyżanie standardów
naszego życia kosztem życia
naszych dzieci, a w przypadku Polski również wnuków
i być może prawnuków? Czy
prywatnie nie staramy się, aby
naszym dzieciom zostawić
coś z dorobku naszego życia,
a nie spłatę naszych długów?
Czy ktoś rozsądny uważa, że
zasady ekonomii stosowane
w życiu prywatnym są inne
niż te, którymi powinny kierować się zarówno władze
państwowe jak i samorządowe? Oczywiście, że nie! Myślę, że nielogiczne argumenty
nie zwiodą nas i w wyborach
samorządowych
będziemy kierować się zdrowym

rozsądkiem i zagłosujemy na
dobrych, w pełnym tego słowa znaczeniu ,gospodarzy.
Podejmując postulat prezentowany w omawianym
artykule sprawdziłem, jak
kształtuje się zadłużenie
gmin Powiatu Krakowskiego.
Korzystając z informacji zamieszczonych w uchwałach
budżetowych publikowanych
w tzw. BIP-ie oraz w Dzienniku Urzędowym Wojewody
Małopolskiego sporządziłem
tabelę zawierającą dochody, wydatki oraz planowane
zadłużenie na koniec 2010
roku w poszczególnych gminach powiatu krakowskiego. Zadłużenie to może się
zwiększyć, ponieważ w wielu
gminach wprowadzane są
kolejne zmiany w uchwałach
budżetowych,
polegające
m. in. na zaciąganiu kolejnych
zobowiązań.
Zgodnie z ustawą, maksymalne zadłużenie gminy
nie może przekroczyć 60%.
W przeciwnym przypadku
władzę w gminie (mieście)
przejmuje komisarz rządowy.
Wg mojej opinii próg ten jest
stanowczo za wysoki i powoduje, że niczego nie świadomi obywatele utrzymują ze
swoich podatków zagranicznych lichwiarzy. Istotny jest
również fakt, że gdy wzrasta
zadłużenie gmin, to kolejne udzielane im kredyty są
coraz droższe. W tej sytuacji
nasuwa się pytanie, czy nasze
władze państwowe pójdą po
rozum do głowy i zmniejszą
ten próg? Obawiam się, że
nie. Co więcej, z wielu źródeł dochodzą niepokojące
sygnały, że próg ten może
zostać podniesiony! No cóż,
na ludzkiej głupocie można
nieźle zarabiać.
Wg danych zamieszczonych w tabeli najniższe zadłużenie (procentowe) wykazują
gminy Kocmyrzów – Luborzyca, Świątniki Górne oraz
Sułoszowa. Tak trzymać. I naśladować.
Wiesław Marek Woch

Wiesław Marek
WOCH
Radny Powiatu Krakowskiego,
Członek Zarządu
wmwoch@agh.edu.pl
www.zabierzow.republika.pl
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Czy instytucje państwa są w stanie kryzysu?
Wielu poważnych komentatorów
życia politycznego w Polsce uważa,
że nasze państwo jest w stanie kryzysu instytucjonalnego. Coś musi
być na rzeczy, bo coraz więcej przykładów potwierdza taką tezę.
Wojsko. W ostatnich dwóch latach bez mała w świetle telewizyjnych kamer widzieliśmy jak drastycznie zmniejszone zostały nakłady na
wojsko. Oddajmy głos ekspertowi
w tej dziedzinie Grzegorzowi Kwaśniakowi (www.rp.pl): „Z naszego
wojska zostały tylko żałosne resztki, które wegetują, podtrzymując
z dnia na dzień podstawowe funkcje
życiowe, takie jak kierowanie, zaopatrzenie i ochrona własna”. No cóż, do
ochrony magazynów paliw i amunicji wojsko wynajmuje firmy ochroniarskie. W październiku 2009, trochę
przez przypadek, na oficjalnej stronie internetowej MON (www.wp.mil.
pl) można było zaleźć informację, że
stan ewidencyjny żołnierzy w Siłach
Zbrojnych RP na 30 września 2009 r.
wynosi 95 360, z czego 139 osób to
generałowie; 22670 – oficerowie; 41
850 – podoficerowie, a 28 200 – szeregowi (zawodowi i nadterminowi).
Wynika z tego jasno, że stosunek generałów i oficerów do szeregowych
wynosi 1 do 1,23, a więc na jednego
generała i oficera przypada 1,23 szeregowego. Stosunek ten jest jeszcze
bardziej szokujący, jeżeli weźmiemy
pod uwagę generałów i oficerów
plus podoficerów zawodowych (czyli
ogólnie kadrę kierującą), wtedy wyniesie on 1 do 0,43, czyli na jednego
kierującego (generała, oficera lub
podoficera) przypada 0,43 bezpo-

średniego wykonawcy (szeregowego). Konkluzja G. Kwaśniaka jest tragiczna: „Otóż, od lipca 2009 roku siły
zbrojne RP nie są w stanie wypełniać
swojej konstytucyjnej misji obrony
terytorium kraju (art. 26 Konstytucji) – ani pośrednio przy wsparciu sił
sojuszniczych NATO, ani tym bardziej
bezpośrednio, czyli samodzielnie,
w sytuacji gdyby nasi sojusznicy mieli inne, ważniejsze zadania. A zatem
Siły Zbrojne RP nie istnieją!”
Policja. Policja również jest permanentnie niedofinansowana. Dotyczy
to zarówno uposażeń, jak również
finansowania sprzętu. Państwo nie
zabezpiecza również swoich funkcjonariuszy po względem prawnym.
Tragicznym wydarzeniem w pewien
sposób symbolicznym był wypadek,
w którym został bestialsko zamordowany policjant Andrzej Struj. Miał
dzień wolny, jechał w tramwaju, był
ubrany po cywilnemu. W okolicach
centrum handlowego Fort Wola
w Warszawie chuligan rzucił w tramwaj koszem na śmieci. Zbił szybę.
42-letni funkcjonariusz - jako jedyny
- zainterweniował. Niestety, była to
jego ostatnia interwencja w życiu.
Bandyta bestialsko podźgał policjanta nożem. Drugi bandyta przytrzymywał funkcjonariusza. Gdy przyjechało pogotowie, Andrzej Struj
jeszcze żył. Nie udało się go jednak
uratować (www.dziennik.pl). Nikt
mu nie pomógł. Państwo, w którym
praktycznie bezkarnie można zabijać
policjantów nie jest już państwem
w pełnym tego słowa znaczeniu.
Wymiar sprawiedliwości. Przez
20 lat wymiar sprawiedliwości

Krótko z Powiatu
Drogi – planowane w budżecie na 2010 rok
wydatki drogowe opiewają na kwotę ponad 43
mln zł, z czego ponad 32 mln to wydatki majątkowe. Ta kwota to prawie 30% budżetu Powiatu Krakowskiego. Budowa chodników i remonty dróg to „oczko w głowie” dla władz Powiatu.
Budżet Urzędu Pracy zrealizowany w roku
2009 to prawie 40 mln zł. Z tego ok. 11 mln zł
przeznaczono na zasiłki dla bezrobotnych.
Władze Powiatu doceniają pracę nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat
Krakowski. Średnie wynagrodzenie nauczycieli
w okresie od 1 września do 31 grudnia 2009
roku wynosiło (brutto): dla nauczyciela stażysty 2178 zł, dla nauczyciela kontraktowego
2417 zł, dla nauczyciela mianowanego 3136 zł
i dla nauczyciela dyplomowanego 4208 zł.
Wiesław Marek Woch

tzw. wolnej Polski nie potrafił wykryć i ukarać sprawców zabójstwa
18-letniego maturzysty Grzegorza
Przemyka. Wyrok w procesie Oleksy
– Milczanowski wydano po 15 latach,
stwierdzając, że oskarżenie o zdradę
państwa to czyn o małej szkodliwości
społecznej. Proces w sprawie osocza
trwa już 10 lat (żyrowanie kredytu
prywatnej firmie przez ministerstwo
w czasach rządu SLD). Wyrok (na
szczęście uchylony w sądzie drugiej
instancji) w sprawie wydawnictwa
Arkana, w którym sąd zajmował się
interpretacją wyników badań naukowych. W uzasadnieniu wyroku sędzia
Ewa Olszewska stwierdziła m.in.,
że autor książki wydanej przez Arkana podaje nieprawdziwe fakty dotyczące współpracy L. Wałęsy z SB. Jak
powszechnie wiadomo fakty dzielą
się na prawdziwe i nieprawdziwe.
Zima, styczeń 2010 – sześć stopni mrozu. Opóźnione o setki minut
pociągi, tłok w wagonach i wszechobecne zimno - tak wyglądały podróże koleją między 9 a 13 stycznia,
kiedy atak zimy zaburzył ruch pociągów. Mimo „kataklizmu” kolej poradziła sobie bardzo dobrze w warunkach zimowych - uważa wiceminister
infrastruktury Juliusz Engelhardt”
(www.tvn24.pl).
Awarie linii energetycznych.
Mieszkańcy zachodnich i północno-zachodnich gmin powiatu krakowskiego nie mieli prądu
w domach nawet dwa tygodnie.
Służba zdrowia ...
Oświata ...
Wiesław Marek Woch

Troska o przedsiębiorców
Samorządy prześcigają się
w trosce o przedsiębiorców, którzy, jak wiadomo, tworzą miejsca
pracy. Przedsiębiorcy, ludzie inteligentni siedzą sobie wieczorami przy kawie i myślą, jak by tu
utworzyć nowe miejsce pracy.
W rewanżu za okazaną troskę
przedsiębiorcy przysyłają samorządom rozmaite laurki.
A teraz poważnie: Rada Gminy
w Zabierzowie na sesji 30 lipca
2010 rozważy następujący punkt
porządku obrad:
„Podjęcie uchwały w sprawie
podjęcia wszelkich możliwych
działań o charakterze prawnym przez Wójta Gminy Za-

bierzów w zakresie dążenia do
zmiany rozporządzenia Wojewody Małopolskiego nr 83/06
z dnia 17 października 2006 roku
w sprawie Tenczyńskiego Parku
Krajobrazowego w celu umożliwiającym prowadzenie działalności o charakterze sportowo
– rekreacyjnym z możliwością
zabudowy w ograniczonym zakresie, łącznie z wykonywaniem
działalności w sferze gospodarki agroturystycznej, najmniej
wpływającej
pejoratywnie
na środowisko, która dotyczy
działalności kompleksu wypoczynkowo – rekreacyjnego „Rogate ranczo.”
Wiesław Marek Woch
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Przed dwoma laty, w lipcu 2008 roku
młodzi sportowcy z powiatu krakowskiego udali się do Monachium, aby
sprawdzić swoje umiejętności na organizowanej przez Powiat Monachijski
Międzynarodowej Olimpiadzie Młodzieży. Przez dwa kolejne weekendy
nasi sportowcy z trzech gmin: Skawina
– lekkoatletyka, Zabierzów - pływanie,
Krzeszowice – strzelectwo, zapasy, tenis
stołowy, piłka nożna, rywalizowali ze
swoimi niemieckimi kolegami odnosząc
sporo sukcesów. Mimo krótkiego pobytu
w Monachium, okazało się, że sportowa
rywalizacja nie tylko pomaga przełamywać bariery, ale sprzyja również nawiązywaniu się nowych znajomości,
a nawet trwałych przyjaźni. Wtedy narodził się pomysł, aby kontynuować ideę
olimpijskich spotkań również w latach
kolejnych.
I tak, dwa lata później Biuro Promocji
i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie przy współpracy Centrum Kultury i Sportu
w Krzeszowicach oraz wsparciu finansowym
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
zorganizowało Sportową Olimpiadę Młodzieży – POWIAT KRAKOWSKI 2010. W niedzielę,

Sportowa Olimpiada

- powiat krakowski

18 lipca br. przed Halą Sportową w Krzeszowicach wicestarosta krakowski Andrzej Furmanik
wraz z wicestarostą monachijskim Christophem Göbelem oraz burmistrzem Krzeszowic
Czesławem Bartlem dokonali otwarcia Sportowej Olimpiady Młodzieży – Powiat Krakowski
2010. W dniach od 18 do 23 lipca br. młodzi
sportowcy z Polski, z partnerskiego powiatu
monachijskiego z Niemiec, Nowego Rozdołu na
Ukrainie i XIX dzielnicy Budapesztu – Kispestu
z Węgier rywalizowali w dziewięciu dyscyplinach rozgrywanych na terenie czterech gmin
powiatu krakowskiego: Krzeszowice, Liszki, Skawina oraz Zabierzów, a także na terenie obiektu
AWF w Krakowie. W zawodach rozgrywanych
w golfie, pływaniu, tenisie, streetballu, siatkówce plażowej, strzelaniu, piłce nożnej, lekkoatletyce i tenisie stołowym, udział wzięło blisko
320 sportowców. Poza zmaganiami sportowymi organizatorzy przygotowali dla młodzieży

limpiada Młodzieży

krakowski 2010 -

wiele innych atrakcji. Młodzież spotkała się na
wieczorach narodowych: polskim, niemieckim
i węgierskim, bawiła się podczas wspólnego
pieczenia kiełbasy na ognisku i na dyskotekach.
Codziennie odbywały się wycieczki do Krakowa
oraz klasztoru w Czernej. Warte wspomnienia
jest również wydarzenie artystyczne związane
z projektem ARS QUAERENDI, które miało miejsce w czwartek 22 lipca na Zamku w Pieskowej
Skale, podczas którego, laureatki ubiegłorocznej edycji konkursu Marita Benke-Gajda i Maria
Rząca przystąpiły do realizacji nagrodzonego
projektu, polegającego na organizacji serii wydarzeń artystycznych o charakterze otwartym,
adresowanych do odbiorców miejscowych
i turystów. Punktem kulminacyjnym wydarzeń
był bardzo atrakcyjny wizualnie trwający około
doby wypał skonstruowanych wcześniej przez
Marię Rząca rzeźb ceramicznych, w ustawionym specjalnie na ten cel piecu plenerowym.

Każda z rzeźb będzie miała szanse pozostać na
stałe w miejscu wypału. Organizatorzy serdecznie dziękują druhom z OSP Sułoszowa za pomoc
w organizacji tego wydarzenia.
W piątek, 23 lipca br. w Krzeszowicach odbyło się uroczyste zakończenie Sportowej
Olimpiady Młodzieży – Powiat Krakowski 2010.
W uroczystości wzięli udział m.in. starosta krakowski Józef Krzyworzeka, wicestarosta Andrzej
Furmanik, starosta monachijska Johanna Rumschöttel, konsul generalny Republiki Niemieckiej w Krakowie dr Heinz Peters, konsul generalna Rzeczpospolitej Polskiej w Monachium
Elżbieta Sobótka, wiceprzewodniczący Rady
Powiatu w Krakowie Piotr Goraj i Tadeusz Nabagło, radni powiatowi Leszek Dolny, Wojciech
Karwat, Andrzej Osiniak, Urszula Stochel i Kazimierz Tomczyk. Uroczystość poprowadzili główni organizatorzy olimpiady – Małgorzata Zięć,
dyrektor Biura Promocji i Współpracy Starostwa
Powiatowego w Krakowie oraz radny powiatowy i jednocześnie dyrektor Centrum Kultury
i Sportu w Krzeszowicach Tomasz Piechota.
Kolejna Sportowa Olimpiada Młodzieży już
za dwa lata w Monachium! Wyniki olimpiady
oraz pełna klasyfikacja medalowa dostępna
w Serwisie Internetowym Powiatu Krakowskiego: www.powiat.krakow.pl.
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Dzień kultury polskiej w Nowym Rozdole na Ukrainie
W dniach 4-6 czerwca br. delegacja Rady
Powiatu Krakowskiego wraz z Parafialno –
Gminną Orkiestrą Dętą z Zielonek wzięła
udział w Dniu Kultury Polskiej w Nowym Rozdole na Ukrainie. Uroczystości przygotowało
przy wsparciu władz miasta Towarzystwo Pomocy Polakom „Wielkie Serce”, prowadzące
w Nowym Rozdole polską szkołę.

mieszkańcach miasta zrobiły stroje ludowe,
w których muzycy przemaszerowali przez
miasto podczas defilady. Jednak prawdziwym sukcesem zakończyło się wykonanie
podczas koncertu hymnów narodowych Polski i Ukrainy oraz utworu Ukraina.
- Bardzo ważny dla muzyków, ale przede
wszystkim dla mieszkańców wsi Brzozówka,
był udział orkiestry w koncelebrowanej mszy
świętej oraz procesji. Najważniejsze wrażenia
z pobytu w Nowym Rozdole to zachwyt polską
muzyką, strojami ludowymi i folklorem prezentowanymi przez Parafialno - Gminną Orkiestrę
Dętą z Zielonek prowadzoną przez radnego
powiatowego Wojciecha Karwata. Z wielkim
wzruszeniem spotkaliśmy się podczas mszy
świętej odprawionej w kościele w Brzozówce.
Starsi ludzie, często pamiętający jeszcze polskość tych terenów, ze łzami w oczach słuchali

ubiegłorocznymi Świętami Bożego Narodzenia
na skrzynce pocztowej. Udało się podjąć szybkie i spontaniczne działania. Z jednej strony, ze
względu na potrzebę serca, z drugiej na sentymentalne wspomnienia związane z życiem
mojego ojca, który przez kilka lat przebywał
i pracował na polskiej wówczas Ukrainie.

Podczas podróży do Nowego Rozdołu delegacja zwiedziła Cmentarz Łyczakowski
i Cmentarz Orląt we Lwowie, gdzie złożyła
kwiaty. W Nowym Rozdole uroczystości rozpoczęła defilada ulicami miasta oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem ukraińskiego
wieszcza Tarasa Szewczenki, gdzie odczytano po polsku i ukraińsku wiersz „Do Polaków”. Główna cześć obchodów Dnia Kultury
Polskiej odbyła się w sali koncertowej Miejskiego Domu Kultury, gdzie podczas koncertu uczniowie polskiej szkoły, młodzież ukraińska oraz orkiestra z Zielonek wystąpiły dla
licznie zebranej publiczności, prezentując na
przemian najważniejsze polskie i ukraińskie
tańce, wiersze oraz piosenki i melodie narodowe. Podczas pobytu w Nowym Rozdole
polska delegacja również zwiedziła siedzibę
towarzystwa, gdzie poznała warunki, w jakich młodzież poznaje polską kulturę, historię, język oraz spotkała się z uczniami i ich
rodzinami.

W trakcie dwóch dni spędzonych w Nowym
Rozdole, Parafialno – Gminna Orkiestra Dęta
z Zielonek pod batutą Wojciecha Karwata
miała okazję występować dla ukraińskiej
publiczności wiele razy. Duże wrażenie na
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wygłaszanej po polsku liturgii i wygrywanych
przez naszą orkiestrę polskich melodii i pieśni –
mówi starosta krakowski Józef Krzyworzeka.
Powiat krakowski od ubiegłego roku wspomaga polską szkołę, prowadzoną przez Towarzystwo Pomocy Polakom „Wielkie Serce”.
Przed świętami Bożego Narodzenia przy
wsparciu podkrakowskich przedsiębiorców
udało się zorganizować paczki dla uczniów.
Podczas tej wizyty radni powiatu przekazali
zebrane przez Radę środki finansowe oraz
polskie książki, które wzbogacą prowadzoną
przez towarzystwo bibliotekę.
- Informację o Towarzystwie i jego prośbę
o pomoc znalazłem na kilka tygodni przed

Jednak właściwym wykonawcą został radny
powiatowy Andrzej Osiniak, któremu przekazałem tę misję. Ziarno trafiło na podatny grunt,
ponieważ rodzice Andrzeja Osiniaka pochodzą
ze Lwowa. Jeszcze przed Bożym Narodzeniem
przy pomocy i wsparciu firm z powiatu krakowskiego, zawieźliśmy do Nowego Rozdołu
paczki świąteczne - wspomina starosta krakowski Józef Krzyworzeka.
Towarzystwo Pomocy Polakom „Wielkie Serce”, działające w miejscowości Nowy Rozdół,
ok. 50 km od Lwowa, zostało stworzone
w kwietniu 2008 roku i na chwilę obecną
liczy 396 członków. Pomaga rodzinom polskiej narodowości, znajdujących się w ciężkich sytuacjach życiowych, spowodowanych
nie z własnej woli. We wrześniu 2008 roku
pod patronatem Towarzystwa otworzono
Centrum Kulturalno – Oświatowe im. Karoliny Lanckorońskiej. Do polskiej szkoły
uczęszcza 140 uczniów w 80% pochodzenia
polskiego. Zajęcia odbywają się codziennie
od poniedziałku do piątku, od godziny 15.00
do 20.15, natomiast w soboty i niedziele odbywają się dodatkowe zajęcia artystyczne
dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Prowadzone są kółka zainteresowań: zespół wokalno-instrumentalny, zespół pieśni i tańca, zespół teatralny, chór członków Towarzystwa,

WSPÓŁPRACA
choreograficzny zespół taneczny. Szkoła posiada licencję Ministerstwa Oświaty Ukrainy.

Główne cele działalności Towarzystwa:
• podtrzymanie i rozwój samoistności narodowej, samoświadomości oraz samoidentyfikacji osób należących do narodowości polskiej i członków ich rodzin;
• zadowolenie i ochrona wspólnych socjalnych, narodowo - kulturowych, ekonomicz-

nych, twórczych, sportowych, oświatowych,
uzdrowiskowych i innych interesów członków Towarzystwa, ich rodzin oraz innych
osób narodowości polskiej, potrzebujących
takiej pomocy;
• uświadomienie historycznej współpracy
i kultury oraz dobrosąsiedztwa narodu polskiego z kulturą i tradycjami narodu ukraińskiego;
• rozwój i zainteresowania w dziedzinie nauki, turystyki, estetyki. Odrodzenie oraz rozwój inteligencji polskiej, a także tworzenie
sprzyjających warunków dla samorealizacji
osobowości;
• wychowanie w patriotyzmie i miłości do

Ojczyzny, szacunku do obyczajów i tradycji
narodowych;
• przygotowanie młodzieży do startu w dorosłe życie;
• organizacja, nauczanie oraz pogłębianie
wiadomości z języka polskiego, tradycji kulturowych, historycznych oraz religijnych narodu polskiego, ich zachowanie i rozwój.
Towarzystwo działa bardzo prężnie, choć
boryka się z wieloma problemami. Jednym
z nich to wynagrodzenie dla nauczycieli, ponieważ nie są w stanie pracować społecznie,
dlatego, że mają rodziny na utrzymaniu. Fundacje w Polsce nie mogą lub nie chcą finansować wynagrodzeń dla nauczycieli, gdyż
nie dopuszcza tego polskie prawo. W szkole
pracuje siedmiu nauczycieli. Jak do tej pory
wynagrodzenia dla nauczycieli oraz inne wydatki związane z utrzymaniem Towarzystwa
oraz Polskiej szkoły, finansują założyciele
Towarzystwa oraz polskiej szkoły, państwo

Mirosława i Edward Tomeccy. Opłaty za gaz,
energię elektryczną, telefony, ogrzewanie,
wodę oraz remonty bieżące, także opłacają
założyciele. Drugim palącym problemem
jest dożywianie dzieci, które niejednokrotnie
przychodzą do szkoły głodne, co wpływa negatywnie na ich edukację. Państwo Tomeccy
planują w najbliższym czasie uruchomienie
stołówki.
- Próbujemy poprzez kontakty z senatorami z ziemi krakowskiej spowodować, aby
szkoła polska prowadzona przez Towarzystwo
„Wielkie Serce” uzyskała status umożliwiający finansowanie jej działalności przez Senat
RP. Jednak w tej chwili najpilniejsza potrzeba

to urządzenie stołówki dla uczniów szkoły, którzy często przychodzą na zajęcia głodni. Stąd
też przyjęliśmy na siebie zobowiązanie pomocy przy wyposażaniu i urządzaniu stołówki dla
150 uczniów. Liczymy, że podkrakowscy przedsiębiorcy pomogą nam w tym solidarnym
i patriotycznym działaniu– mówi starosta krakowski Józef Krzyworzeka.

Delegacja powiatu krakowskiego spotkała się również z władzami Nowego Rozdołu,
które zaangażowały się w organizację Dnia
Kultury Polskiej.
- Cieszymy się, że działalność Towarzystwa
i prowadzonej przez nie polskiej szkoły spotyka się z życzliwością władz Nowego Rozdołu,
z którymi rozmawialiśmy podczas wizyty. Nie
wykluczamy nawiązania w przyszłości współpracy partnerskiej z tym miastem – komentuje
starosta Józef Krzyworzeka.
Skład delegacji powiatu krakowskiego: starosta krakowski Józef Krzyworzeka,
przewodniczący Rady Powiatu w Krakowie
Krzysztof Karczewski, wiceprzewodniczący
Tadeusz Nabagło, radni powiatowi Janina
Lasoń, Krystyna Janecka, Janina Grela, Urszula Stochel, Janusz Cerek, Tomasz Piechota,
Kazimierz Tomczyk, Andrzej Osiniak, Lucjan
Goraj, Wojciech Karwat, dyrektor Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego w Łazach Karol
Papisz, dyrektor Biura Promocji i Współpracy
Starostwa Powiatowego w Krakowie Małgorzata Zięć oraz rzecznik prasowy Olgierd
Ślizień.
Akcje pomocy przed Świętami Bożego
Narodzenia w 2009 roku wsparły firmy:
• Spółka „Kopalnie Porfiru i Diabazu Spółka
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
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ZDROWIE
Uwaga na kleszcze!

Borelioza – leśny horror
Małopolska w czołówce zachorowań
Kto do lasu się wybiera
niechaj dobrze się ubiera
w lesie kleszcze atakują
łatwo w skórę się pakują
zaraz potem jest ambaras
bo borelię mamy naraz
a to zmora wyjątkowa
i do tego jest niezdrowa...
		
L.G.

Co to jest borelioza?
Jest to choroba zakaźna wywoływana przez bakterie, krętki przenoszone na człowieka i niektóre
zwierzęta przez kleszcze z rodzaju Ixodes.
Kto zaraża borelią?
Rezerwuarem
zarazków
są
wszystkie dzikie zwierzęta i niektóre gatunki ptaków.
Gdzie występują obszary endemiczne dla boreliozy?
Najwięcej zachorowań na boreliozę notuje się w Europie Środkowej, Skandynawii i Rosji oraz w
terenach północno-wschodnich
USA. Ilość zakażeń rośnie.
Kiedy dochodzi do zakażeń
i gdzie w Polsce występują rejony endemiczne?
Większość nowych przypadków
boreliozy jest notowana od maja
do listopada. W Polsce rejonami endemicznymi są Białowieża i województwa podlaskie,
zachodniopomorskie, a także
Mazury i Suwalszczyzna. Ponadprzeciętne także w Małopolsce,
na Śląsku i Lubelszczyźnie.
Jakie narządy atakuje najczęściej?
Borelia zwykle usadawia się
w tkance łącznej skóry, ścięgien,
ścian naczyń krwionośnych,
w mięśniach i w tkance nerwowej.

Jak przebiega borelioza i po
czym ją rozpoznać?
Nieleczona borelioza przebiega
u człowieka w trzech etapach:
I. Etap infekcji miejscowej
1. Objawy grypopodobne
2. Rumień wędrujący

3. Naciek z limfocytów – może
wystąpić w dowolnym miejscu
na ciele, wygląda jak bąbel.
Rumień wędrujący, naciek limfocytarny oraz zanikowe zapalenie
skóry są wystarczające do rozpoznania choroby.
II. Etap infekcji rozsianej: nawracające dolegliwości stawowe, objawy podrażnienia lub zapalenia
opon mózgowo-rdzeniowych
i nerwów obwodowych, zapalenie mięśnia sercowego.
III. Etap infekcji przewlekłej
Jakie objawy związane są
z przebiegiem przewlekłej boreliozy?
Są liczne i niepokojące:
- gorączka, poty, dreszcze, zmęczenie, ociężałość, bezsenność,
- wypadanie włosów z nieznanych powodów, drętwienie kończyn lub tylko palców, bóle jąder,
bóle bioder,
- bóle głowy, bóle zębów, bóle
i obrzmienia stawów wędrujące,
- nieregularność menstruacji,
nieoczekiwana laktacja, bóle
piersi,
- podrażniony pęcherz lub zakłócenie jego działania,
- utrata sprawności seksualnej
lub libido, bóle i podrażnienie
żołądka,
- naprzemienne zaparcia lub biegunka, bóle w klatce piersiowej,

- krótki oddech, kaszel, zadyszka,
skoki pulsu i ciśnienia krwi, bloki
serca lub inne arytmie,
- zapalenie nerwu trójdzielnego,
paraliż twarzy,
- zaburzenia widzenia, słuchu,
koncentracji i otępienie, zmiany
nastroju, drażliwość, depresja,
- nadwrażliwość skóry, zapalenie prostaty, nadwrażliwość na
chemikalia i zapachy, nietypowe
ataki padaczkowe,
- zapalenie wątroby, porażenia
nerwów obwodowych.
Jak rozpoznać boreliozę?
Diagnoza jest prosta we wczesnych przypadkach, gdy zostało
zauważone ukąszenie kleszcza
i jeśli pojawił się charakterystyczny rumień. Często stosowany
w diagnostyce boreliozy test ELISA daje do 30 proc. wykrywalności. Najpewniejszym sposobem
potwierdzenia boreliozy jest badanie za pomocą testu Westernblot w klasach IgG i IgM. Test
Western blot wykrywa chorobę
u 40-60 proc. chorych.

Jak leczyć boreliozę?
Pierwszy i drugi etap infekcji
leczy się kilkutygodniową lub

Co to jest zespół poboreliozowy?
Mianem tym określa się szereg
objawów utrzymujących się
u pacjentów z boreliozą po leczeniu.
A jak leczą amerykańscy lekarze?
Leczenie boreliozy może być bardzo długie, trwać wiele miesięcy,
czasem stosują kilka leków jednocześnie (np. dwa antybiotyki).
Jak zapobiegać nieszczęściu –
boreliozie?
Zapobiegać można poprzez:
- noszenie ubioru okrywającego
możliwie szczelnie ciało,
- unikanie chodzenia poza drogami po lesie,
- nie siadanie na zwalonych
pniach drzew,
- stosowanie środków odstraszających kleszcze, zwłaszcza zawierających DEET,
- sprawdzanie ciała po pobycie
w lesie.
Co robić jak znajdziemy w skórze kleszcza?
Należy od razu go usunąć pęsetą
lub grubą igłą. Kleszcza trzeba
chwycić tuż przy skórze i pociągnąć w górę, a miejsce po ukąszeniu dokładnie przemyć spirytusem. Jeżeli tkwi głęboko, lepiej
od razu iść do lekarza.

Boreliozę wywołują krętki z rodzaju Borrelia burgdorferi, afzelii i garinii przenoszone przez kleszcze Ixodes.

kilkumiesięczną terapią antybiotykiem. Zwykle stosuje się
penicyliny, cefalosporyny lub tetracykliny. Przewlekłą boreliozę
standardowo leczy się 3 – 4 tygodnie antybiotykiem, a zwykle
utrzymujące się po tym okresie
objawy choroby określa się mianem zespołu poboreliozowego.

Czy są odpowiednie szczepionki na boreliozę?
W grudniu 1998 w USA pojawiła
się szczepionka przeciwko boreliozie (LYMErix), jednak spadek
sprzedaży spowodował w 2002
wycofanie jej z rynku. Trwają badania nad innymi szczepionkami
przeciwko boreliozie.
Lucjan Goraj

Lucjan
GORAJ
Radny Powiatu Krakowskiego
lgoraj@powiat.krakow.pl
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WARTO WIEDZIEĆ

PUNKT INFORMACYJNY DLA MIESZKAŃCÓW
POWIATU ZIEMSKIEGO KRAKOWSKIEGO
Od 2 sierpnia 2010 r. w Starostwie Powiatowym w Krakowie ponownie ruszył punkt
konsultacyjno – informacyjny, w którym
mieszkańcy powiatu ziemskiego krakowskiego mogą uzyskać pomoc w uporządkowaniu stanu prawnego nieruchomości.
W punkcie konsultacyjnym w siedzibie
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Krakowie przy
ulicy Przy Moście 1, mieszkańcy powiatu
krakowskiego ziemskiego uzyskają szczegółowe informacje i wyjaśnienia odnośnie
problematyki prawnej i geodezyjnej, w zakresie, rodzaju i sposobu działań niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do
zajmowanych nieruchomości oraz ujawnienia ich praw w księgach wieczystych,
a w szczególności informacje na temat:

– adresów siedzib odpowiednich Wydziałów Ksiąg Wieczystych Sądów Rejonowych,
ze wskazaniem właściwości miejscowej oraz
adresu Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych,
– rodzajów dokumentów, które mogą potwierdzić rzeczywisty stan prawny nieruchomości,

– zakresów danych objętych działem II
księgi wieczystej i zasad dostępu do tych
danych w celu ich sprawdzenia,
– ewentualnych działań, które mogą zostać
podjęte w przypadku, gdy dane ujawnione
w dziale II księgi wieczystej nie odpowiadają rzeczywistemu stanowi prawnemu
nieruchomości.
Punkt konsultacyjno – informacyjny
działa w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie przy ulicy Przy Moście 1,
pok. 205.
Z informacji można korzystać w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach od 9.30
do 15.30.
Punkt będzie działał do 20 października 2010 roku.

Powiat wyróżniony w Konkursie Gepardy Biznesu
Powiat krakowski oraz
starosta krakowski Józef
Krzyworzeka zostali wyróżnieni w Konkursie Gepardy
Biznesu
organizowanym
przez Instytut Lokalnego
Biznesu. Celem konkursu
dla gmin, miast i powiatów
jest zachęcanie władz samorządowych do wspierania
lokalnego biznesu i ochrony miejsc pracy w lokalnych
firmach i bankach. Przez
kapitułę konkursu docenione zostały działania władz
powiatu w celu stworzenia
dobrych warunków do lokowania i funkcjonowania
biznesu na terenie powiatu
krakowskiego.

Serwis internetowy Powiatu Krakowskiego
najlepszy w Małopolsce!
Powiat
krakowski
zwyciężył w III Konkursie na najlepszą stronę
internetową powiatów,
miast, gmin, sołectw
i organizacji pozarządowych w Małopolsce
organizowanym przez
Stowarzyszenie Gmin
i Powiatów Małopolski. Serwis internetowy
www.powiat.krakow.pl
doceniono za „stworzenie
wzorcowego
modelu interaktywnego informatora dużej
jednostki samorządowej wraz z umiejętnym

połączeniem
promocji
walorów ekonomicznych
i turystycznych powiatu
krakowskiego”. Podczas
uroczystości wręczania
tytułów, która odbyła się
w piątek 11 czerwca br.,
pamiątkowy dyplom z rąk
przewodniczącego SGiPM
Kazimierza Barczyka odebrali
przewodniczący
Rady Powiatu Krzysztof
Karczewski oraz Małgorzata Zięć, dyrektor Biura
Promocji i Współpracy
Starostwa Powiatowego
w Krakowie.
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DRUHOWIE Z OSP
Wydarzenia pierwszej połowy roku 2010 zwróciły uwagę wszystkich na rolę, jaką w naszych gminach i w naszym powiecie pełnią
druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych. Najpierw walka z brakiem
prądu i utrudnieniami przejezdności dróg podczas zimowej „lodowej”
katastrofy, która dotknęła północną część naszego powiatu, a potem
ofiarna praca z wodnym żywiołem w czasie czerwcowej powodzi.
A przecież ich zasługi to nie tylko te dwa okresy. Są do naszej dyspozycji każdego dnia, o każdej porze, i w każdej pogodzie. Za ich ofiarną,
pełną poświęcenia pracę dziękowano im już wielokrotnie na sesjach,
akademiach i innych uroczystościach. Dziękowano..., ale mało o ich
pracy mówiono. Dlatego chcę dzisiaj charakter tej pracy nieco bardziej nam wszystkim przybliżyć. I w ten sposób za to poświęcenie podziękować.
Kto to jest strażak?
Z urzędowej definicji strażak jest
osobą wykonującą czynności ratowniczo-gaśnicze podczas różnego rodzaju
zdarzeń wymagających interwencji:
pożarów, powodzi, katastrof budowlanych i chemicznych, wypadków komunikacyjnych i innych sytuacji niosących
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.
Do obowiązków strażaka należy organizowanie, kierowanie oraz prowadzenie bezpośrednich działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia
i mienia, a także likwidacje źródła powstania pożaru, klęski żywiołowej lub
innego miejscowego zagrożenia (katastrofy techniczne, chemiczne, ekologiczne, wypadki drogowe, lotnicze itp).
Zagrożenia zawodowe strażaków
Zarówno strażacy Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhowie Ochotniczej
Straży Pożarnej prowadzą akcje ratownicze w szkodliwych i gwałtownie zmieniających się warunkach - w narażeniu
na różnorodne czynniki ryzyka: zawalające się konstrukcje, spadający gruz,
gazy, toksyczne pyły, atmosfera uboga
w tlen, itp. Niebezpieczeństwo pracy
zwiększa fakt, że często nie są oni świadomi wszystkich zagrożeń, szczególnie
gdy są wzywani do przypadków innych
niż pożary, np. wypadki komunikacyjne,
katastrofy przemysłowe i budowlane,
powodzie, katastrofy ekologiczne.
Osoby te wykonują czynności związane z dużym wysiłkiem fizycznym,
np. dźwiganie ciężkich przedmiotów
w wysokiej temperaturze otoczenia,
a wszystko to przy obciążeniu odzieżą
ochronną. Może to być przyczyną wyczerpania organizmu, urazów z przeciążenia, chorób układu krążenia. Na
dodatek pracują przez wiele godzin
pod ciągłą groźbą niebezpieczeństwa,
często w systemie pracy dyżurowej.
Wszystko to stanowi źródło stresu i problemów osobistych i rodzinnych. Nie
zawsze bowiem ich poświęcenie jest
postrzegane przez rodzinę jako boha-
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terstwo. Zresztą żony strażaków nie
potrzebują mieć bohaterów. One chcą
mieć mężów i ojców swoich dzieci.
Ryzyko utraty zdrowia
Największą uwagę osób odpowiedzialnych za zdrowie strażaków przykuwają tzw. czynniki ryzyka, z którymi
spotykają się strażacy w czasie prowadzonych akcji. Ogólnie można podzielić
je na czynniki fizyczne, chemiczne, pyły,
czynniki biologiczne, psychospołeczne.
Czynniki fizyczne to przede wszystkim wysoka temperatura panująca
podczas pożaru, która może powodować możliwość przegrzania organizmu
i poparzenia. Niska temperatura podczas prowadzenia akcji ratowniczych
w okresie zimowym, szczególnie podczas akcji ratownictwa wodnego, grożąca odmrożeniem, zapaleniem oskrzeli
i płuc, a także hałas (wybuchy) podczas
akcji gaśniczych powodujący możliwość uszkodzenia słuchu.
Czynniki chemiczne i pyły. To przede
wszystkim obecność tlenku węgla i innych produktów spalania w powietrzu,
którym oddycha strażak. Substancje
te, zwłaszcza przy niedostatku tlenu,
powodują możliwość niedotlenienia
i śmierci na skutek uduszenia. Dodatkowo różne związki chemiczne, w tym
także środki pianotwórcze i dezynfekujące, mogą spowodować zatrucia, poparzenia, zapalenia skóry i alergie.
Czynniki psychologiczne i ergonomiczne. Świadomość zagrożenia
własnego życia, odpowiedzialność
za życie ratowanych osób i zdrowie
swoich kolegów strażaków, obecność
przy śmierci osób ratowanych to duże
obciążenie dla psychiki każdego człowieka. Duży wysiłek fizyczny związany
z wynoszeniem zagrożonych osób, ich
mienia, sprzętu gaśniczego, czy nawet
samego ubioru ochronnego to dodatkowe czynniki powodujące konieczność bacznego zwrócenia uwagi na
wydolność fizyczną oraz zdrowy układ
sercowo-naczyniowy i mięśniowoszkieletowy ratownika.

Pozostałe czynniki. Wymienione
wcześniej czynniki to tylko te najważniejsze. A przecież są i inne. Możliwość
urazów w wyniku ukłucia, przecięcia,
przekłucia przez wystające ostre przedmioty lub spadające elementy konstrukcji. Możliwość porażeń i oparzeń
w razie niesprawnej instalacji gazowej
lub elektrycznej. Zagrożenia zakażeniem chorobami zakaźnymi, czy też
możliwość wypadku komunikacyjnego
w trakcie jazdy do „akcji”, czy zwykłego
potknięcia się lub upadku na zwykle śliskiej drabinie, schodach i stropach.
Podsumowując można powiedzieć,
że zagrożenia druhów OSP biorących
udział w akcjach ratowniczych determinują dwie grupy czynników ryzyka:
czynniki środowiska prowadzonej akcji
ratowniczej – mikroklimat, zanieczyszczenie powietrza, hałas, oraz czynniki
związane w wykonywanymi czynnościami - obciążenie dużym wysiłkiem
fizycznym, narażenie na stres, konieczność wykazania pełnej sprawności psychoruchowej i praca na wysokości.
Nowe zasady badania druhów OSP
Biorąc pod uwagę te wszystkie zagrożenia Ministerstwo Zdrowia przygotowało nowe rozporządzenie dotyczące zasad badań profilaktycznych dla
tej grupy osób. Zgodnie z nim strażacy
ochotnicy biorący bezpośredni udział
w akcjach od grudnia 2009 roku mają
inny system badań okresowych.
Zasadnicza różnica polega na tym, że
osoby wstępujące do OSP, a więc podlegający takiemu badaniu po raz pierwszy, zobowiązane są poddać się czterem
badaniom laboratoryjnym (morfologia
z wymazem i płytkami krwi, określenie
poziomu glukozy na czczo, ogólne badanie moczu i GGTP określające zdolność wątroby do reagowania i przeciwdziałania substancjom toksycznym).
Do tego dochodzi badanie psychologiczne (składające się z testów i rozmowy z psychologiem mającej określić
odporność na stres) oraz konsultacyjne
badanie przez laryngologa, okulistę
i neurologa (mające określić zdolność do pracy na wysokości). Obligatoryjne jest również dla wszystkich
strażaków badanie spirometryczne
obejmujące wskaźniki rezerw wentylacyjnych i szybkość przepływu powietrza
w oskrzelach, a dla osób po 50 roku życia badanie EKG. Potrzeba rozszerzenia
badań o badanie spirometryczne wynika z konieczności doboru osób, które
będą zdolne do wykonywania czynności strażaka przy użyciu aparatów oddechowych z maskami filtrującymi. Maski
te zwiększają opór przepływu powietrza
powodując utrudnienie wentylacji płuc.
Badanie EKG ma natomiast wykryć nieprawidłowości ukrwienia i rytmu serca,
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Substancje chemiczne
wydzielające się
w czasie pożaru
Typowymi związkami występującymi podczas pożaru są tlenek
węgla, ditlenek azotu, ditlenek
siarki, formaldehyd, węglowodory
aromatyczne i alifatyczne. Wykrywane są też cyjanowodór, fosgen,
wielopierścieniowe węglowodory
aromatyczne, chlorowodór, dioksyny i rodniki. Poziom tych związków
jest różny i zależny od rodzaju palących się substancji.
- ozon (O3) – uszkadza tkankę
płuc, zmniejsza ich pojemność,
wywołuje kaszel i bóle w klatce
piersiowej;
- tlenek węgla (CO) – blokuje możliwość przenoszenia tlenu przez
krwinki czerwone, prowadzi do
niedotlenienia serca, mózgu i innych narządów;
- ołów (Pb) – odkłada się w wielu
narządach (mózg, nerwy, kości,
układ krwiotwórczy i odpornościowy, nerki, narządy rozrodcze)
i uszkadza je, powodując m. in.
anemię, zaburzenia hormonalne,
nadciśnienie, upośledzenie rozwoju dzieci;
- tlenki azotu (NOX) – mają działanie podobne do ozonu i dwutlenku siarki;
- lotne zanieczyszczenia organiczne – takie jak benzen czy
benzopiren – są rakotwórcze
(wywołują m.in. nowotwór płuc),
mogą podrażniać skórę, oczy
i drogi oddechowe;
- dwutlenek siarki (SO2) – powoduje zwężenie dróg oddechowych, zwłaszcza u osób chorych
na astmę i małych dzieci, może
doprowadzić do ataku duszności;
- pył zawieszony – zwęża drogi
oddechowe, uszkadza płuca, podnosi ciśnienie krwi, zwęża naczynia krwionośne, może doprowadzić do zawału serca lub udaru
mózgu, prawdopodobnie jest też
rakotwórczy.

które często zdarzają się u mężczyzn
po 50 roku życia i których obecność
mogłaby spowodować zagrożenie życia nie tylko dla samego ratownika, ale
także dla jego kolegów pragnących zapewne podążyć mu z pomocą w razie
zasłabnięcia.
Jak przeprowadza się badanie?
Badania profilaktyczne strażaków
OSP są przeprowadzane przez uprawnionych do tego lekarzy na podstawie
skierowania wystawionego przez wójta
lub burmistrza, na którego terenie znajduje się macierzysta jednostka strażaka. Są to badania bezpłatne (tzn. są
bezpłatne dla osoby badanej; płaci za
nie gmina wystawiająca skierowanie).
Maksymalny czas ważności takiego badania wynosi 3 lata. Może być jednak
krótszy, w zależności od oceny badającego lekarza. Również samo badanie
może być rozszerzone o inne, niezbędne w opinii orzekającego o zdolności
lekarza, badania i konsultacje.
W tym miejscu muszę wyjaśnić pewną nieścisłość, która pojawiła się ostatnio w środkach masowego przekazu.
Lekarzami uprawnionymi do wydawania orzeczeń o zdolności lub niezdolności danej osoby do podejmowania
czynności ratowniczych są lekarze posiadający odpowiednie kwalifikacje.
Są to lekarze uprawnieni do badań
profilaktycznych w zakresie medycyny
pracy na stanowiskach, na których występują zagrożenia zdrowotne. Lekarze
rodzinni i lekarze medycyny ogólnej
takich kwalifikacji nie mają. Mogą oni
wydawać orzeczenia tylko w wypadku braku występowania zagrożeń,
a w przypadku strażaków takie zagrożenia istnieją. Dlatego orzeczenie
o zdolności do uczestniczenia w akcjach ratowniczych wydane przez tych
lekarzy grozi oddaleniem roszczenia
o ewentualne odszkodowanie przez
firmę ubezpieczeniową w razie nieszczęśliwego wypadku. Co najwyżej
mógłby przynajmniej żądać zadośćuczynienia od wójta lub burmistrza
za to, że skierowano go na badanie
do nieodpowiedniego lekarza.
Po co to wszystko

niczo-gaśnicza w Skawinie to jednostka, która tylko stacjonuje na terenie
naszego powiatu. Więc proponuję, aby
była nasza. Powiatowa. I na dodatek,
aby utworzyć drugą taką jednostkę w Krzeszowicach. Co wyjdzie z tych propozycji – zobaczymy. A na razie...
Na razie chcę złożyć wniosek, aby
w budżecie powiatu krakowskiego
przygotowywanym na przyszły rok zostały zabezpieczone środki na pomoc
dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
W końcu tegoroczne akcje nie tylko
wyczerpały siły strażaków. Spowodowały konkretne koszty. Trzeba wymienić węże, ubrania, buty i inny sprzęt
ratowniczy zniszczony podczas akcji
ratowniczych – oblodzenia i powodzi.
Trzeba zabezpieczyć strażaków przed
zagrożeniami biologicznymi – zaproponować im bezpłatne szczepienia przeciwko durowi, tężcowi, wirusowemu
zapaleniu wątroby. Trzeba w końcu pomóc im przeprowadzić profilaktyczne
badania lekarskie. Koszt jednego okresowego badania to około 50 złotych,
ale badania wstępnego to już prawie
200 złotych. Dlaczego wszystkie koszty
mają pokrywać gminy, skoro strażacy
działają dla dobra całego powiatu. Ba,
podczas ostatniej powodzi nasi strażacy pomagali w ratowaniu Krakowa.
Dlaczego za to mają płacić tylko gminy.
Dołóżmy się.

Utrzymanie w gotowości drużyn
Ochotniczej Straży Pożarnej to jedno
z podstawowych zadań gminy. Budżet
Józef Grzegorz Kurdziel
powiatu krakowskiego nie przeJózef Grzegorz
widuje
jakichś
większych wyKURDZIEL
datków w tym zaPrzewodniczący Komisji
kresie. Niekiedy
Budżetu i Rozwoju
słyszy się opinie,
jkurdziel@powiat.krakow.pl
że tak naprawdę
Szef Klubu Radnych PIS
jednostka ratowPOWIAT krakowski 3/2010
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Ekspansja ziemniaka
Jeśli kiedyś skolonizujemy kosmos,
to właśnie ziemniaki będą podstawą wyżywienia ludzi.
Prof. Norbert Morks
z Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie

Do Polski ziemniaki trafiły
dosyć późno. Niektórzy historycy twierdzą, że przywiózł je
niejaki Wycen – Duńczyk, który przybył do naszego kraju
w połowie XVII wieku. Najbardziej prawdopodobna jest
jednak hipoteza związana
z odsieczą wiedeńską i królem Janem III Sobieskim. Miał

wieku. Ulubionym i dostępnym pokarmem dla wszystkich stają się za czasów Królestwa Polskiego, a zwłaszcza
po głodzie w latach 1816
i 1817. Powszechna ich uprawa zwiększyła się trzykrotnie.
Duże zasługi w popularyzacji
uprawy w Polsce miała „Gazeta Wieyska”, która opisywała
nowe odmiany przywożone
z zagranicy, podawała zalecenia agrotechniczne oraz
wskazywała jak przerabiać
przemarznięte ziemniaki na
spirytus.

dy zwrócono uwagę, że nie
wszystkie gatunki i nie wszędzie zostały dotknięte zarazą.
Zaczęto poszukiwać ziemniaków odpornych na tę chorobę i podjęto próby hodowli
pierwszych bardziej odpornych odmian.
W Polsce pierwszą hodowlę nowych odmian zapoczątkował Henryk Dotkowski
w Nowej Wsi w Małopolsce
w 1878 roku. Zgromadził dużą
kolekcję odmian zagranicznych i wyhodował kilkadziesiąt nowych, z których kilka
rozpowszechniło się szeroko
w południowej Polsce. Najbardziej popularna była odmiana „Świteź”, która jeszcze
w latach 60. była uprawiana
w kilku rejonach Polski. Niektóre odmiany Dotkowskiego zostały wykorzystane
w USA do krzyżówek.
II wojna światowa przerwała prace hodowlane w Polsce
i w Europie. Po wyzwoleniu,
hodowlą nowych odmian zajął się Państwowy Zakład Hodowli Roślin. Przetwórstwo
na szeroką skalę rozpoczęto
w USA na początku XX wieku,
kiedy to zaczęto wytwarzać
chipsy. Zdecydował o tym
przypadek, gdy plasterek
ziemniaka wpadł gospodyni
do wrzącego oleju.

on zwyczaj pisania pięknych
listów do swej ukochanej Marysieńki, do których dołączał
różne ciekawostki z wyprawy.
Do jednego dołączył niewielką ilość ziemniaków. Bulwy
zostały wysadzone w ogrodach w Wilanowie. Za czasów
króla Augusta II ziemniaki
uprawiano już wokół Warszawy głównie na stoły arystokracji. Pod koniec panowania
króla Augusta III „kartofle”
znane były wszędzie w Polsce, na Litwie i Rusi.

W kalendarzu rolniczym
z 1798 roku opisany jest
sposób pędzenia spirytusu
z ziemniaków. Do uprawy polowej w Polsce ziemniaki weszły dopiero na początku XIX
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Początek XIX wieku to lawinowa ekspansja ziemniaka
w uprawie w całej Europie.
Dzięki niemu ludzie stali się
mniej zależni od wahań plonów zbóż i spekulacji cenowych. Poprawiła się jakość
wyżywienia i co jest ważne,
ogromnie wzrosło spożycie
witaminy C zawartej w ziemniakach, co wpłynęło na poprawę zdrowia. Ziemniak na
dobre zadomowił się w Europie, a jego uprawa wzrastała. Wszystko szło dobrze do
roku 1844, kiedy to pojawiła
się nieznana choroba zwana
„zarazą ziemniaczaną”. Zaraza
w ciągu kilku lat opanowała Europę, niszcząc prawie
całkowicie zbiory. Sytuacja
ta przyczyniła się do klęski
głodu, która dotknęła głównie Irlandię i częściowo kraje
zachodnioeuropejskie. W Irlandii umarło ok. milion ludzi,
a duża część Irlandczyków
wyemigrowała do Ameryki.
Powierzchnia
uprawy
gwałtownie spadła i wte-

W Europie większe zakłady wytwarzające chipsy powstały w latach 50. XX wieku.
W Polsce pierwsze wytwórnie
powstały na początku lat 80.
Produkcję frytek rozpoczęto
natomiast w 1950 roku we
Francji, przeznaczając je dla
zakładów żywienia zbiorowego, a dopiero w latach 60.
rozpoczęto produkcję frytek
mrożonych na dużą skalę.

Na początku XX wieku rozpoczęła się nowa era ziemniaka w przemyśle. W 1918 roku
na terenie Polski funkcjonowało około 150 krochmalni,
a po II wojnie światowej Polska była głównym producentem skrobi z ziemniaków.
W Europie do tej pory modyfikowana skrobia ziemniaczana ma szerokie zastosowanie
w przemyśle spożywczym,
włókienniczym i tekstylnym,
w kosmetyce do wyrobu pudrów i talków, w medycynie
do wyrobu witamin i anty-

biotyków oraz preparatów
i materiałów opatrunkowych.
Ponadto wykorzystuje się ją
w przemyśle chemicznym
do wyrobu klejów roślinnych,
do produkcji opakowań,
które podlegają rozkładowi biologicznemu oraz folii
biodegradacyjnej czy żywic
epoksydowych. Skrobia znalazła również zastosowanie
w budownictwie, jako dodatek do pianek poliuretanowych, w papiernictwie do
polepszania jakości druku
i oczywiście w rolnictwie, jako
substancja do ukorzeniania
roślin i kiełkowania nasion.
W medycynie ludowej ziemniaki leczą: kaszel (napar
z kwiatów), nerwice, zaburzenia w trawieniu, nadkwasotę, oparzenia, owrzodzenia, artretyzm (sok z tartych
ziemniaków),
odmrożenia
i popękane dłonie (wywar
z gotowanych ziemniaków).
Piotr Goraj
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SAMORZĄD
Nasze małe ojczyny

Dzieła Ludwika Pakosza
Mój poprzedni artykuł „Nasze małe ojczyzny” został przez
naszą lokalną społeczność przyjęty ciepło i życzliwie, co więcej,
sąsiedzi opowiedzieli mi historię
sprzed wielu lat, z prośbą o przypomnienie i opisanie.
Tekst jest poświęcony Ludwikowi Pakoszowi, pierwszemu
społecznikowi w Aleksandrowicach, radnemu 4 kadencji gminy Zabierzów, czyli od drugiej
połowy lat 70. do początków lat
90. Działał w czasach, kiedy podaży nie kształtował popyt, a na
półkach w sklepach ogólnodostępny był jedynie ocet i herbata
popularna. Inne artykuły spożywcze sprzedawano (nieregularnie zresztą) na kartki lub nabywano dzięki wielogodzinnemu
staniu w kolejkach. Rarytasem
był zwykły papier toaletowy,
a szczytem marzeń młodych
było własne maleńkie mieszkanie w bloku i fiat 126p.
Ludwik Pakosz urodził się
w wielodzietnej rodzinie w Czaczowie w gminie Łabowa (pow.
nowosądecki). Los rzucił go do
Częstochowy, gdzie pracował
w hucie „Bierut” jako ślusarz.
Praca źle wpływała na jego zdrowie, więc powrócił w rodzinne
strony. Były lata 50. i moda na
tzw. młodzieżowe zaciągi na
tereny odzyskane. Ludwik pojechał do pracy na Mazury do PGR
w Lubachowie. Był bardzo umuzykalniony, od dziecka grał na
skrzypcach, a później również
na akordeonie, więc przystąpił
do trzyosobowej kapeli, a później zaproponowano mu miejsce
w zespole muzycznym przy Zakładach Odlewniczych w Morągu,
gdzie pracował przy obrabiarce.
W 1955 r. rozpoczął służbę wojskową, został zawodowym żołnierzem w stopniu podoficera.
Przez cały czas służby grał i śpiewał w zespołach wojskowych.
Na jednym z krajowych przeglądów zespołów artystycznych
Wojska Polskiego zdobył pierwszą nagrodę oraz przywilej wyboru jednostki wojskowej – wybrał
jednostkę w Balicach. Tam ustabilizował się zawodowo i ożenił
z piękną, czarnowłosą Zofią
z podkrakowskich Aleksandrowic. Tu właśnie wtedy zamieszkał
z żoną i mieszka do dziś.
W zastałej tradycyjnej wsi,
jako człowiek nowoprzybyły,
energiczny i unikatowy cały czas
był obserwowany, a jego inność
była komentowana przez współmieszkańców. Wojsko wpoiło

mu pewne stereotypy zachowania i gwarantowało łatwy dostęp do dóbr kulturalnych, więc
Ludwik starał się, aby te zasady
obowiązywały również w życiu
prywatnym i przystąpił do działania. Jako że miał dwójkę dzieci, zaczął od szkoły w Morawicy,
w której panowały tragiczne warunki nauki, a na remont brakowało funduszy. Gdy władza nie
pomogła, pojechał do krakowskiej telewizji, aby przedstawić
sytuację. Nagrano felieton, który
można było zobaczyć na antenie
ogólnopolskiej. Z inicjatywy Ludwika w okolicznych wioskach
oraz na organizowanych wiejskich zabawach zaczęto zbierać
fundusze na remont szkoły. Jako
„złota rączka”, sam skonstruował
ciągnik i betoniarkę – tym sprzętem podjął się budowy ogrodzenia wokół szkoły. Nic dziwnego,
że wybrano go na przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego.
Mieszkańcy wsi obserwowali
Ludwika, mówiono „przyszedł
góral i rządzi”. A „góral” dopiero
miał pokazać co potrafi. Stary wodociąg w Aleksandrowicach miał już popękane rury,
a w wodzie, zwłaszcza przy niskim ciśnieniu, można było wyczuć nieprzyjemne zapachy.
Na nowy wodociąg brakowało
pieniędzy, a zdobycie materiałów do jego budowy graniczyło
z cudem. W tamtych czasach nikt
nie zawracał sobie głowy dokumentacją projektową. Wiadomo
było, którędy pójdzie trasa wodociągu i że trzeba kopać na metr
dwadzieścia. Ludwik Pakosz napisał prośbę do dyrekcji Huty im.
Lenina o zakup rur. Oczywiście
przyszła odmowa. Zrozumiał,
że pisząc nic tu nie wskóra, więc
wybrał się do kombinatu i sobie
tylko znanym sposobem trafił
do dyrektorskich gabinetów.
Jak wspomina, wszędzie spotykał się z odmową, aż jednemu
z dyrektorów powiedział: „Panie
dyrektorze, to pan koledze walcownikowi rur odmawia?” i rury
się znalazły. Ludzie złożyli się po
1,5 tys. zł od budynku, a kółko rolnicze wsparło mieszkańców kwotą kilkunastu tysięcy zł. Mieszkańcy sami zrobili
sieć wodociągową, a wspólnie
z Instytutem Zootechniki wykonano ujęcie wody. „I co to była
za woda! – mało kto miał taką
w województwie” – wspomina
pan Ludwik.
Mieszkańcy kończyli budować wodociąg, a Ludwik już myślał o gazyfikacji wsi. Na zebraniu

wiejskim w lutym
1977 r. został powołany Społeczny
Komitet Budowy
Gazociągu w Aleksandrowicach,
w skład którego
wchodzili między
innymi: Józef Zygmunt, Marek Białecki, Jan Cielarski,
Janina Bała, Jan
Idzik, Franciszek
Woźniak, Stanisław
Bukowski,
Józef
Hojna, Stanisław
Krawczyk i Ludwik Pakosz, który
został przewodniczącym Komitetu. Należało wykonać pełną dokumentację techniczną.
Pojawił się problem z przejściem
gazociągu pod autostradą,
a zarządcy drogi nie chcieli dać
zgody. Ale po historii z rurami
o Pakoszu mówiono we wsi: „wyjdzie drzwiami, a wróci oknem
i załatwi”. I tak było – załatwił.
Uzgodniono przejście przewiertem pod autostradą. W 1978 r.
przez 12 godzin ciągłej pracy,
przy pomocy „kreta” i ciągnika
należącego do Ludwika, mieszkańcy Aleksandrowic wykonali
pod nadzorem pracowników
gazowni przewiert pod autostradą. Pan Ludwik wspomina,
że w tamtym okresie specjalistycznej firmie taka robota pod
ul. Ojcowską zajęła pięć dni,
a budowa całego gazociągu dla
Aleksandrowic trwała miesiąc
i tydzień.
Józef Cielarski wspomina:
„Był koniec lat 70. i nikomu się
nie śniło, że w Aleksandrowicach
wkrótce będzie gaz. Ludwik jedynie sobie znanym sposobem
załatwił rury w Jaśle, gdzie jeździł kilkakrotnie. Zrobiliśmy gazociąg, ale brakowało reduktorów – było ich kilkanaście na całą
wieś i budynki mieszkalne nie
były podłączone. Pakosz przyjechał po mnie do Zakładów Szatkowskiego, gdzie pracowałem,
z propozycją, byśmy udali się do
dyrekcji na ul. Gazową, i tam porozmawiali o przydziale reduktorów. Wchodzimy do sekretariatu,
a tu operatywka. Pakosz wszedł
w mundurze wojskowego na
salę i mówi: dzień dobry, Józek
daj zaproszenie dla dyrektora
na uroczyste zapalenie znicza
gazowego z okazji zakończenia
budowy gazociągu. Dyrektor zjawił się na zabawie, a wieś dostała

w przydziale od razu 24 reduktory, potem były kolejne przydziały reduktorów, których montaż
kontynuowano w budynkach,
gdzie były wykonane instalacje
gazowe wraz z odbiorem kominiarskim”.
Ówczesna gmina i partia nic
nie dały na te inwestycje, choć
oczywiście organizacja partyjna
się cieszyła, bo mieszkańcy wykonali czarną robotę, a gmina
zbierała laury. Jednak satysfakcja
pozostała.
W tym czasie z inicjatywy Ludwika Pakosza wyremontowano
także świetlicę wiejską, gdzie
olbrzymi wkład pracy włożyli
Józef Zygmunt wraz z młodzieżą. We wsi założono oświetlenie, autobus zaczął kursować do
Aleksandrowic, wtedy też wykonano schody do sklepu GS, które
służą mieszkańcom do dzisiaj.
Aleksandrowice były również
pierwszą wsią przewidzianą do
skanalizowania. Jednak z uwagi
na konflikt o lokalizację przepompowni ścieków, od budowy
kanalizacji odstąpiono.
Kiedy wygrałam wybory samorządowe do Rady Gminy Zabierzów w 1998 r. Ludwik przyszedł do mnie z gratulacjami
i powiedział: Pani Alu, proszę nie
zapominać o małych rzeczach,
o małych sprawach, a tym samym o człowieku. On do dzisiaj
nie zapomina o małych rzeczach. Mówi, że chciałby doczekać chwili, aby pięknie zrekonstruowana przez mieszkańca
Aleksandrowic Edwarda Wróbla
zabytkowa studnia (oryginał
można zobaczyć w skansenie
w Wygiełzowie) była odbudowana w pełnym słowa znaczeniu
– by była żywa, pełna naszej dobrej aleksandrowickiej wody.
Alicja Wójcik
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OPINIE
Czy należy utrzymać się przy władzy absolutnie za wszelką cenę, nawet za cenę utraty twarzy?

Ewolucja poglądów a kalendarz wyborczy
Koniunkturalizm obecny jest wszędzie – w mediach, biznesie, pracy, życiu towarzyskim, ale przede wszystkim
w polityce. Podatni są na niego ludzie
bez „kręgosłupa” potrafiący nagiąć się
do każdej sytuacji, bez względu na wyznawany przez siebie system wartości.
Ponoć tylko krowa nie zmienia poglądów… – ten wytarty slogan jest często
przywoływany, a bywa też usprawiedliwieniem przy zmianach politycznych
poglądów i preferencji. Zwykle dzieje się
to w tzw. wielkiej salonowej „warszawskiej” polityce, gdzie chęć utrzymania
władzy za wszelką cenę popychała rządzących do bardzo zaskakujących wolt
i tworzenia egzotycznych koalicji.
Zawiązywanie koalicji nawet z wcześniejszym politycznym przeciwnikiem,
by nie rzec wrogiem, można od biedy zrozumieć, gdyż każda ze stron,
przynajmniej teoretycznie, pozostaje
przy swoich poglądach i decyduje się
na trudny często kompromis. Przeciętnemu wyborcy ciężko jednak pojąć, że pan
X o, wydawałoby się, mocno skrystalizowanych poglądach i zajmujący się polityką od dłuższego czasu, gdy grunt pali
mu się pod nogami, a jego ugrupowanie zmienia status na kanapowy, nagle
wykonuje zwrot o 180 stopni i brata się
z najsilniejszą aktualnie partią czy ugrupowaniem, z przedstawicielami których
wcześniej chciał spotkać się „na ubitej
ziemi”. Można zaakceptować przejście
do ugrupowania o zbliżonych poglądach i systemie wartości, ale doprawdy
trudno pojąć takie na wskroś spektakularne transfery. Bywa, że niektórym wyborcom podczas przeglądania list z wrażenia wypadają z ręki długopisy i karty
do głosowania.
Coraz bardziej zwiększa się grupa
politycznych „Jasiów Wędrowniczków”,
której symbolem stał się poseł/europoseł Ryszard Czarnecki. Z uporem pukają
do wielu drzwi aktualnych decydentów,
by zaoferować im swoje usługi; nieważne za jaką cenę, ważne by pełnić władzę
lub przebywać w najbliższym otoczeniu
ją sprawujących. Jest to silniejsze od nich
i w kąt idą jakieś tam wcześniejsze poglądy czy przekonania. Wszystko zaczyna się od „puszczania oka” i politycznego
„obwąchiwania się”, następnie idzie jakiś
czytelny sygnał – jest to najczęściej pochwała dla wybrańców lub atak na ich
przeciwników. Bywają także sytuacje odwrotne, kiedy słabszy jest kuszony przez
silniejszego.
Po upadku komunizmu bulwersowało to wyborców, potem powoli się
przyzwyczajali, a teraz chyba uznali, że
w polityce w wydaniu krajowym to już
norma, chociaż wielu wciąż trudno się
z tym pogodzić i ciągle zastanawiają się,

22

POWIAT krakowski 3/2010

gdzie leży granica pomiędzy naturalną
ewolucją poglądów, a ich nadmierną
i niezrozumiałą zmiennością.

tii politycznych i bardzo dobrze zarządzają w swoich jednostkach. Ta grupa
nigdy nie przedłoży partyjnego interesu nad dobro mieszkańców i gotowa
jest zapłacić za to sporą cenę. Znamy
też takich, których partia wywindowała
na wysokie samorządowe i nie tylko stanowiska i nigdzie nie potrafili zagrzać
miejsca, pozostawiając po sobie rozgardiasz i niesmak.
Pocieszające jest to, że wędrowanie
prawie nie dotarło jeszcze na najniższy
szczebel samorządowy – czyli do gmin.
Tam wszyscy „są swoi”, a wartościami
kandydatów do rad nagradzanymi przez
wyborcę, są wyłącznie ich zasługi i osobowość, czyli autorytet.

*
*
*
Najgorsze jest to, że tego beztroskiego hasania „w te i we wte” pozazdrościli
Nie chcę wierzyć, że polityka to
swoim sławniejszym kolegom politycy panna lekkich obyczajów, która zadoi samorządowcy niższego szczebla – woli wszystkich, lub przynajmniej praw województwach i powiatach. Trzeba gnie to zrobić – jak mawiają niektórzy
tu jednak wyraźnie podkreślić, że ten (w większości politycy, a także – co natrend w większości lansują na swoim pawa smutkiem – coraz więcej samorząmacierzystym terenie politycy władz dowców), nie chcę dopuszczać do siebie
centralnych, budując swoje zaplecze myśli, że trzeba utrzymać się przy władzy
i coraz częściej te pomysły na tzw. pro- absolutnie za wszelką cenę, nawet za
wincji padają na podatny grunt. Majstro- cenę utraty twarzy. I chociaż zdaję sobie
wanie á priori przy listach wyborczych, sprawę z ciągłego ewoluowania poglączęsto bez przyzwolenia, lub za wymu- dów, to jednak nie mogę pojąć, dlaczeszoną zgodą samorządowców (boją go ta ewolucja precyzyjnie jak sinusoida
się narazić), staje się coraz częstszą na- zbiega się z utratą społecznego zaufania
ganną praktyką. Kupczenie miejscami do partii lub ugrupowań oraz kalendana liście, kierując się tylko partyjnym rzami wyborczymi. I to jest wstrętne.
interesem na zasadzie: „ja tobie to, a ty
Chciałbym na koniec zadedykować
mi w zamian tamto”, jest de facto zwykłą
wszystkim zwolennikom żebractwa popolityczną transakcją, po zawarciu któlitycznego wielce adekwatny cytat ilurej obie strony spodziewają się jakichś
strujący ich działalność. W „Weselu” Stakorzyści, a wtedy interes społeczny jest
nisława Wyspiańskiego Stańczyk wręcza
na drugim planie. Cel jest ten sam –
Dziennikarzowi laskę błazeńską, mówiąc
WŁADZUNIA, nieważne czy państwowa,
mu ironicznie:
czy samorządowa.
„Masz tu kaduceusz polski,
Ten syndrom „chorągiewki na wietrze” powoduje, że politycy plasują się
mąć nim wodę, mąć.
na najniższych szczeblach drabiny za(...) mąć tę narodową kadź,
ufania społecznego. Wydaje się, że oni
serce truj, głowę trać!”
tego nie dostrzegają, a swoje decyzje
tłumaczą klasyczną nowomową znaną
Niech zastanowią się nad tym ci,
z poprzedniej epoki, co jeszcze bardziej którzy już zarzucają na ramię tobołek
ich pogrąża w oczach opinii publicznej. wędrowny przed kolejną peregrynacją,
Kto raz zdradził, będzie to robił częściej. a pewnie wielu już to zrobiło lub robi,
Zawieranie doraźnych koalicji jest ryzy- bo wyborcy z pewnością pomyślą przed
kowne na dłuższą metę i może narazić spełnieniem swojego obywatelskieobie strony na śmieszność.
go obowiązku i wcześniej czy później
Jak już wspomniano, niepokojącym wyeliminują przesączone koniunkturajest fakt, że ta swoiście pojmowana „tu- lizmem kameleony polityczne z życia
rystyka wyborcza” coraz bardziej trafia publicznego.
na podatny grunt wśród samorządowJózef Olchawa
ców – czyli autentycznych gospodarzy
(o stabilnych poglądach)
na swoim terenie,
a niektórzy z nich
Józef
chyba zapomnieli
o idei samorządOLCHAWA
ności. Nie jestem
P
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K
omisji
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i wiem, że wielu
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samorządowców
wywodzi się z par-

BEZPIECZEŃSTWO

Odpowiedzialne informowanie na drodze
Informując, będziesz informowany. Konsekwentnie przekazując czytelny komunikat staniesz się odbiorcą jednoznacznej
informacji. Wiadomość przekazana na czas uchroni Cię przed
przykrymi
konsekwncjami,
zapewni dobre samopoczucie
i bezpieczeństwo. Ale nie chodzi
tu o przekazywanie informacji
innym użytkownikom drogi za
pomocą umownych sygnałów
lub radia o patrolach drogowych rozlokowanych na trasach
naszego przejazdu. Komunikat
o treści „uważaj Policja” jest często jedynym krótkotrwałym
dowodem współpracy i poczucia więzi między kierowcami.
Prawdziwa odpowiedzialność za
drugiego kierowcę lub pieszego
wyraża się w informowaniu ich
o zamiarze wykonywania określonych manewrów w ruchu
ulicznym zawczasu i zgodnie
z przepisami. Odpowiedzialny,
za siebie i innych, kierowca odpowiednio wcześniej planuje
i sygnalizuje manewr tak, by ten
nie kolidował z ruchem innego
samochodu i nie zaskoczył innego kierowcy. Odpowiedzialność za kierownicą jest tak samo
ważna, jak odpowiedzialność
w każdym innym aspekcie życia
społecznego. Decydując się na
przystąpienie do manewru, należy zawsze ocenić czynniki ryzyka,
które niespodziewanie dla nas
mogą rozwinąć się w rzeczywiste
zagrożenie. Nie jest tajemnicą,
że bezpieczeństwo podejmowanych przez nas manewrów zależy
nie tylko od naszej postawy, ale
też niejednokrotnie od zachowania innych użytkowników ruchu.
Współuczestnicy ruchu drogowego mogą nam go ułatwić lub
niestety utrudnić. Skinienie dłonią kierowcy, który ułatwił nam
manewr nic nie kosztuje, a przyczynia się do wzrostu uprzejmości na drodze. Uśmiech pieszego
w podzięce, przed którym zahamowliśmy bynajmniej bez pisku
opon, to też ważna informacja,
że oboje nie poruszamy się po
asfaltowej „dżungli”. Prawidłowe
komunikowanie i respektowanie
komunikatów przekazywanych
przez innych kierowców (bez
względu na ilość kół w pojeździe
czy pojemność silnika) zapewni

nam bezpieczną i przyjemną podróż. A że często nawet kierowcy z długoletnim stażem mają
problemy z sygnalizowaniem
zamiaru wykonywania z pozoru
prostych manewrów, takich jak
zmiana kierunku jazdy lub pasa
ruchu, przypominam co mówią
na ten tamat przepisy i jak należy
je stosować w praktyce.
PRZEPISY: Ustawa „Prawo
o Ruchu Drogowym”
Art. 22.1. Kierujący pojazdem może zmienić kierunek
jazdy lub zajmowany pas
ruchu tylko z zachowaniem
szczególnej ostrożności !!!
/Szczególna ostrożność to
ostrożność
polegająca
na
zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika
ruchu do warunków i sytuacji
zmieniających się na drodze, w
stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie/.
Art. 22.5. Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu
i wyraźnie sygnalizować zamiar
zmiany kierunku jazdy lub pasa
ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.
KOMENTARZ /fragment/ R.A. Stefański
Kierujący pojazdem, zamierzający zmienić kierunek jazdy jest zobowiązany zawczasu
i wyraźnie sygnalizować tę zmianę. Sygnalizacja następuje przez
włączenie odpowiedniego kierunkowskazu, jeżeli pojazd jest
w nie wyposażony, lub przez
wyciągnięcie prawej lub lewej
ręki w razie poruszania się pojazdem bez kierunkowskazów (np.
rowerem). Wymaganie sygnalizowania tego zamiaru „zawczasu” oznacza, że sygnał powinien
być podany z takim wyprzedzeniem, by kierujący pojazdami,
jadący za zamierzającym skręcić,
mogli dostosować się do tej sytuacji. Nie może to być dla nich
zaskoczeniem i zmuszać ich
do gwałtowanego hamowania
lub skręcenia. Sygnał nie może
też być podany zbyt wcześnie,
gdyż może to być mylące dla innych uczestników ruchu, którzy
mogą sądzić, że kierujący zapomniał wyłączyć kierunkowskazu,

co, niestety, zdarza się zwłaszcza
początkującym kierowcom. Niedopuszczalne jest sygnalizowanie zamiaru skrętu prawie równocześnie z jego wykonaniem.
Ustalając moment włączenia
kierunkowskazu, trzeba mieć
na uwadze prędkość jadących
pojazdów oraz odległość od
miejsca, w którym rozpocznie
się wykonywanie manewru
(S. Soboń, Kodeks drogowy..., cz.
I, s. 166). Poza terenem zabudowanym kierunkowskaz powinien być włączony w odległości
dwukrotnej prędkości pojazdu
mierzonej w metrach, np. przy
prędkości 60km/h włączenie kierunkowskazu powinno nastąpić
w odległości 120 m od miejsca
skrętu, przy 80 km/h - 160 m,
a przy 100 km/h - 200 m.
Po wykonaniu manewru,
skrętu lub zmiany pasa ruchu,
kierujący pojazdem powinien
niezwłocznie zaprzestać sygnalizowania. Trzeba przyjąć, że ma
to nastąpić zaraz po uzyskaniu
przez pojazd kierunku jazdy
zgodnego z zamiarem kierującego.

Niestety, szereg błędów kierowców, brawura i lekceważenie
podstawowych przepisów ruchu drogowego spowodowały,
że lato 2010 roku rozpoczęło się
tragicznie na drogach powiatu
krakowskiego. Tylko na przestrzeni czerwca i lipca na naszych drogach miały miejsce 333 kolizje
oraz 50 wypadków, w których zginęło 8 osób a 59 zostało rannych.
Apeluję więc, abyśmy nie powiększali już tych tragicznych
statystyk, zależy to przede
wszystkim od naszej rozwagi
i rozsądku. Dojedźmy bezpiecznie do końca wakacji!
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji
w Krakowie

nadkom. mgr Grzegorz Chanek

W lipcu 2010 roku w zderzeniu czołowym dwóch pojazdów zginęło kilka osób,
licznik w jednym z nich zatrzymał się na prędkości ponad 70 km/h.

Również w lipcu 2010 roku zderzenie samochodu osobowego z motocyklistą
było przyczyną śmierci młodego kierowcy pojazdu jednośladowego

Lipiec 2010 roku tragiczny był także dla jednego z kierujących tych pojazdów, śmierć poniósł 24 – letni mężczyzna

Komenda Powiatowa Policji
w Krakowie
Komendant Powiatowy - podinsp. mgr Wadim Dyba

W tym wypadku zaistniałym w czerwcu 2010 roku śmierć poniosła młoda
kobieta

ul. Łokietka 205, 31-264 Kraków
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