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OPINIE
Szanowni Państwo!

Dzień dobry!
Po raz dwunasty oddajemy w Państwa ręce biuletyn „Powiat Krakowski”.
To mój pomysł z pierwszego roku kadencji na stały kontakt radnych powiatu ze swoimi wyborcami. Dobra
możliwość przekazania mieszkańcom
informacji o tym, co dla wspólnoty powiatu ważne, przewodnik po szkołach
i domach pomocy społecznej, wydziałach i jednostkach organizacyjnych starostwa. Wiedza o procedurach administracyjnych, wydarzeniach społecznych
i kulturalnych na terenie naszych gmin. Pokazywaliśmy sukcesy
i porażki, dziękowaliśmy policjantom i strażakom, sportowcom
i działaczom, współpracującym z powiatem społecznościom naszych miast, wiosek i gmin.
Cieszę się, że w praktyce udało się obronić ten biuletyn przed
upolitycznieniem, że nie stał się tubą propagandową żadnego
ugrupowania reprezentowanego w Radzie Powiatu, ani żadnej
osoby w nim pracującej. Łamy tego wydawnictwa pozostały
otwarte dla wszystkich, którzy zechcieli w nim umieszczać swoje
teksty, nikt nikomu nie dyktował, co i jak ma pisać. Ten obiektywizm i samodzielność autorów, wybranych przez Was radnych,
to autentyczne zalety naszego biuletynu. Myślę, że z nawiązką równoważące jego z pewnością występujące wady, w końcu
wszyscy w tej dziedzinie jesteśmy amatorami.
Wszystko to, oprócz zapłaty za druk, bez żadnych kosztów.
Jakim sposobem? Własnym; radnych i pozostałych autorów wysiłkiem pisane teksty, przygotowane i złożone do druku społecznie przez dyr. Podkrakowskiego Centrum Teleinformatycznego
p. Jerzego Cywickiego. Fotografie rzecznika prasowego
p. Olgierda Ślizienia, a także jego praca, by to wszystko zorganizować i dopilnować. I ponowne staranie radnych, by poszczególne
egzemplarze dotarły jak najszerzej do Państwa. To tyle i aż tyle.
Dzisiaj, tym artykułem, przychodzi mi się żegnać z Państwem
w tej kadencji. Podobnie wszyscy pozostali radni, których teksty
znajdziecie w tym biuletynie, kończą swoją misję 12-ego listopada, a więc za niespełna trzy tygodnie. Większość z nas staje ponownie do wyborów w dniu 21 listopada br. Myślę, że zasługują
na ponowny wybór, bo była to naprawdę udana kadencja. Inaczej
niż warszawscy politycy, skupiliśmy się na pracy i wykonaliśmy
jej, w stosunku do posiadanych możliwości, naprawdę dużo. Jeśli
tak się stanie to spotkamy się ponownie, na zebraniach i sesjach
w gminach, w naszych powiatowych szkołach, przy budowie
dróg i chodników; wszędzie, gdzie potrzebny jest i może pomóc
radny powiatu.
Siłą rzeczy pojawiają się też w tym numerze zapowiedzi działań, jakie będą kontynuowane i podejmowane w przyszłym roku.
Mamy przecież obowiązek ustawowy przygotowania projektu
budżetu na przyszły rok. Nikt też rozsądny w przyszłej Radzie Powiatu nie zrezygnuje z umów i kontraktów już zawartych, szczególnie tych wspartych poważnymi środkami unijnymi przez nas
pozyskanymi. Dokonania, które miały miejsce w ostatnich czterech latach i te propozycje działań i inwestycji, które jako przyszłe
znajdziecie w poszczególnych artykułach, mają jedną ważną cechę. To są konkrety a nie obietnice, jakich wiele już wkrótce pojawi się na afiszach i ulotkach. Warto wziąć ten fakt pod uwagę przy
podejmowaniu decyzji w dniu wyborów.
Proszę przeczytajcie je uważnie.
Z serdecznym pozdrowieniem!

Józef Krzyworzeka
Starosta Krakowski

Powiat Krakowski realizując ustawowe zadania z
zakresu edukacji jest organem prowadzącym dla siedmiu szkół ponagimnazjalnych, Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w
Skawinie, Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej oraz
Szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Łazach i Skale.
Największymi
ośrodkami
szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Powiecie są Skawina i Krzeszowice.
W roku szkolnym 2009/2010 do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krakowski uczęszczało 2643 uczniów oraz 595 słuchaczy szkół zaocznych
i policealnych.
Jako organ prowadzący realizujemy przyjętą uchwałą
Rady Powiatu „Strategię Rozwoju Powiatu Krakowskiego
na lata 2008-2013” w której zadania dla edukacji obejmują między innymi: wykonanie inwestycji i remontów
w szkołach, pozyskiwanie środków unijnych programy
edukacyjne, współpraca zagraniczna, działania promocyjne szkół, doposażenie szkół i placówek w pomoce
dydaktyczne, kształcenie i rozwój kadry pedagogicznej.
Największymi inwestycjami w oświacie w roku
2009/2010 są: remont obiektu Zespołu Szkół Rolnicze
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie oraz
budowa wspólnie z gminą sali sportowo-widowiskowej
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Skawinie.
Nasze szkoły bardzo dobrze przygotowały uczniów
i słuchaczy do kontynuowania nauki w szkołach wyższych lub do podjęcia pracy zawodowej. Szkoły Powiatu
Krakowskiego charakteryzuje wyższy niż w Małopolsce,
a porównywalny z Miastem Kraków poziom zdawalności matury.
Działając w wyremontowanych i dobrze wyposażonych obiektach są konkurencyjne dla szkół krakowskich
ze względu na poziom nauczania, bezpieczeństwo, dobre zarządzanie szkołami, stan obiektów, a także położenie szkół i placówek bezpośrednio w miejscach zamieszkania uczniów.
W nowej nadchodzącej kadencji samorząd powiatowy stanie przed zadaniami związanymi z modernizacją szkolnictwa zawodowego i remontami warsztatów
szkolnych, budową sal gimnastycznych i szkolnych
obiektów sportowych, remontami i modernizacją internatów, remontami instalacji wodno-kanalizacyjnych i
innych w obiektach szkolnych a także remontem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łazach.
Z okazji Święta Edukacji dziękuję wszystkim za pracę
dla tego ważnego i odpowiedzialnego obszaru działalności samorządu powiatowego jakim jest edukacja. Życzę wielu sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym.
Inwestując w szkoły i młodzież inwestujemy w przyszłość.

Krzysztof Karczewski
Przewodniczący Rady Powiatu
POWIAT krakowski 4/2010
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ZARZĄD POWIATU W KADENCJI 2006 - 2010
Rozpoczęliśmy pracę natychmiast po ukonstytuowaniu się
Rady Powiatu na sesji, która odbyła się 27.11.2006 r. W tym właśnie dniu wybrany został Zarząd
Powiatu w składzie:
- Józef Krzyworzeka i Andrzej
Furmanik – odpowiednio
starosta i wicestarosta;
- Wanda Kułaj, Jerzy Rogala, Wiesław Marek Woch - członkowie
Zarządu Powiatu.

już w I kadencji, Skarbnik Powiatu p. Bogumiła Glica i Sekretarz
Powiatu p. Adam Wójcik.
Dla usprawnienia naszej pracy dokonaliśmy wewnętrznego
podziału zadań nadzorczych nad
poszczególnymi
segmentami
działalności powiatu. I tak sprawami edukacji zajmował się pan
Jerzy Rogala, polityką zdrowotną i społeczną pan Wiesław Marek Woch. Za budżet, w ścisłym

programów i planów działań
powiatu, przyjmowanych następnie przez Radę Powiatu.
To strona formalna naszej
działalności. Ważniejsze od niej
są rezultaty wymierne, możliwe
do zobrazowania w liczbach,
powstałych i odrestaurowanych
obiektach, przeprowadzonych
remontach i modernizacjach.
Te w szczegółach przedstawiają
w tym numerze i we wcześniej-

6) pozyskanie dofinansowania z wielu źródeł funduszy
zewnętrznych krajowych
i unijnych;
7) aktywność na tym polu
naszego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie, naszych szkół;
8) udział w dofinansowaniu remontów i budowy dróg z tzw.
schetynówek, Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego, rezerwy Ministra
Infrastruktury;
9) pozyskanie wspólnie z gminami środków dla programu
usuwania azbestu;
10) pozyskanie około 3 mln zł
na zadanie zainstalowania
kolektorów słonecznych
dla uzyskania ciepłej wody
użytkowej w naszych pięciu
Domach Pomocy Społecznej
i dwóch Domach Dziecka.
Podsumowanie

Zarząd Powiatu Krakowskiego w składzie: (od lewej) Jerzy Rogala, Wiesław Marek Woch, Andrzej Furmanik, Wanda
Kułaj, Józef Krzyworzeka, Bogumiła Glica, Adam Wójcik

W pięcioosobowym składzie
tylko dwóch pierwszych pełni
swą funkcję „na etacie”. Pozostali członkowie wykonują swoje
obowiązki społecznie, przede
wszystkim na cotygodniowych
posiedzeniach, godząc swoje zaangażowanie z pracą zawodową

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie

w innych miejscach zatrudnienia. Przede wszystkim nie oznacza wyłącznie. Gospodarowanie
mieniem powiatu, nadzór nad
inwestycjami oznacza dla całego składu Zarządu obowiązek wizyt w terenie i na obiektach. Utrzymywanie kontaktu
z gminami, współpraca z instytucjami zewnętrznymi, to z kolei
obecność przedstawicieli Zarządu w ważnych wydarzeniach
w Krakowie i na terenie powiatu.
Pracę w Zarządzie kontynuowali, wybrani na te stanowiska
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porozumieniu z panią Skarbnik
odpowiadała pani Wanda Kułaj.
Sekretarz Powiatu pan Adam
Wójcik, jako przewodniczący
Powiatowej Rady Zatrudnienia
ściśle współpracował z Urzędem
Pracy. Całością spraw, bieżącym
zarządzaniem, pracą wydziałów
i jednostek organizacyjnych zawiadywaliśmy wspólnie z panem
wicestarostą Andrzejem Furmanikiem, dzieląc zgodnie poszczególne kompetencje i wzajemnie
się zastępując.
30 listopada 2006 r. odbyło
się pierwsze posiedzenie Zarządu pod moim przewodnictwem,
kontynuować będziemy prace
do czasu wyboru nowego składu
na początku grudnia br.
Rezultaty
Przygotowaliśmy około 380
projektów uchwał Rady Powiatu oraz podjęliśmy około 800
uchwał własnych Zarządu. Zakres tematyczny tych dokumentów wiąże się ściśle z kompetencjami Zarządu. Dotyczą więc one
najczęściej:
- przygotowania i realizacji
budżetu powiatu;
- nadzoru i gospodarowania
majątkiem powiatu;
- nadzoru nad działalnością
jednostek organizacyjnych
powiatu;
- przygotowanie dokumentów
programowych, strategii,

szych publikacjach moi koledzy
radni. Skupię się więc na najważniejszych:
1) zwiększenie możliwości
wydatkowych budżetu powiatu o 50 proc. w ciągu tych
czterech lat;
2) wyasygnowanie około 12 mln
zł na odrestaurowanie naszej
zabytkowej szkoły w Czernichowie i wybudowanie hali
sportowej w Skawinie;
3) przeznaczenie w naszej
czteroletniej kadencji ponad
170 mln zł na drogi powiatowe. Jest to ponad dwukrotne
zwiększenie ilości środków na
ten cel w stosunku do kadencji poprzedniej;
4) zakończenie standaryzacji
wszystkich Domów Pomocy
Społecznej i innych obiektów
opiekuńczo–wychowawczych;
5) utrzymanie, mimo niżu
demograficznego, liczby
uczniów w szkołach, doskonałe wyniki nauczania osiągnięte w porównaniu do innych
powiatów Małopolski;

W ostatnią niedzielę, 24 października br. w kościołach słyszeliśmy czytanie z listu św. Pawła
do Tymoteusza „W dobrych zawodach wziąłem udział, zadanie
wykonałem, wiarę obroniłem”.
Tak, w dobrym dziele samorządowej działalności wziąłem
udział.
Tak, zadanie najlepiej jak potrafiłem, starałem się wykonać.
Przyrzeczeń danych wyborcom próbowałem dotrzymać
ze wszystkich sił.

Hala sportowa przy Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie

Tak, obroniłem cześć i godność
naszego powiatu – członka zarządu. Pracowałem bez kłótni
i swarów, w zgodzie i porozumieniu z innymi. Wykonywałem swój
mandat rzetelnie i uczciwie.
Dziękuję naszym wyborcom
za danie nam szansy przed czterema laty. Dziękuję Wam koleżanki i koledzy Radni.

Józef
KRZYWORZEKA
Starosta Krakowski
jkrzyworzeka@powiat.krakow.pl

Józef Krzyworzeka

OPINIE

III KADENCJA RADY POWIATU W KRAKOWIE 2006 - 2010
Dobiegła końca kadencja
2006-2010 Rady Powiatu,
której pierwsza sesja odbyła się 27 listopada 2006
roku. Na sesji wybrano
przewodniczącego
Rady,
dwóch wiceprzewodniczących, starostę, wicestarostę i
członków Zarząd Powiatu. W
tym składzie pracowaliśmy
przez całą kadencję. Rada
obradowała na 53 zwyczajnych, nadzwyczajnych oraz
uroczystych sesjach. Radni
pracowali w 9 komisjach
stałych oraz 6 klubach Radnych. Odbyło się ponad 550
posiedzeń komisji Rady.
Rada Powiatu III kadencji
na dzień 29 września 2010
roku podjęła 397 uchwał,
w tym 4 uchwały budżetowe,
4 uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu
w Krakowie absolutorium,
10 rezolucji oraz 5 oświadczeń. Rezolucje i oświadczenia dotyczyły miedzy innymi:
zabezpieczenia przez wojewodę małopolskiego w zespoły wyjazdowe Pogotowia
Ratunkowego w gminach
Jerzmanowice-Przeginia,
Igołomia-Wawrzeńczyce,
Zabierzów, Skawina i Mogilany oraz budowy nowej
bazy dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Protestowaliśmy skutecznie przeciwko zamiarowi likwidacji
Komendy Powiatowej Policji
w Krakowie.

Podjęliśmy wiele
ważnych uchwał
W kadencji 2006-2010
obok corocznie podejmowanych uchwał związanych z
uchwaleniem budżetu powiatu i jego zmianami oraz rozliczaniem jego realizacji przez
Zarząd Powiatu w Krakowie,
Rada podjęła szereg uchwał
o charakterze programowym
(wieloletnich), takich jak:
- zmiana Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie
Krakowskim na lata 20062010 i uchwalenia strategii na
lata 2007- 2013;
- Powiatowy program
działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej

i zatrudnienia w powiecie
krakowskim.
- Powiatowy program promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy
w Powiecie Krakowskim na
lata 2007-2013;
- Powiatowy Program Na
Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2008-2013;
- powiatowy program zapobiegania przestępczości
oraz ochrony bezpieczeństwa
obywateli i porządku publicznego „Bezpieczny Powiat Krakowski”;

- Plan Rozwoju Lokalnego
Powiatu Krakowskiego;
- Powiatowy Program
wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat krakowski;
- Powiatowy program
opieki nad zabytkami pn.
„Powiatowy Program Opieki
nad zabytkami 2009 - 2012”;
- przystąpienie powiatu
krakowskiego do Programu
Wieloletniego pod nazwą
„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata
2008 - 2011”.
Corocznie podejmowano
roczne programy współpracy z organizacjami pozarządowymi, aby zwiększyć ich
udział w realizacji zadań powiatu. Przyjęliśmy raport wykonania Programu Ochrony
Środowiska dla Powiatu Krakowskiego oraz sprawozdanie z realizacji Powiatowego
Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Krakowskiego.

Na sesjach tematycznych
przyjmowaliśmy roczne informacje i sprawozdania dotyczące:
- działalności Urzędu Pracy;
- stanu i bezpieczeństwa
publicznego;
- działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie;
- realizacji zadań z zakresu
promocji powiatu krakowskiego oraz współpracy zagranicznej;
- stanu bezpieczeństwa
ochrony
przeciwpożaro-

wej, zagrożeń pożarowych
i innych zagrożeń w powiecie
krakowskim;
- realizacji zadań z zakresu
promocji i ochrony zdrowia,
rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska;
edukacji,
placówek
oświatowych
publicznych
i niepublicznych w powiecie
krakowskim
- infrastruktury, dróg i mienia.

Przeciwdziałanie
bezrobociu
oraz aktywizacja
lokalnego rynku pracy
Rada Powiatu analizowała bieżące informacje
dotyczące Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego realizującego zadania publiczne o
charakterze ponadgminnym
w zakresie przeciwdziałania
bezrobociu oraz aktywizacji
lokalnego rynku pracy. W latach 2006-2010 w powiecie
było 51 277 osób, które zo-

stały objęte pomocą z tytułu
bezrobocia, pracę podjęło
28 773 mieszkańców powiatu, powstały 1023 nowe podmioty gospodarcze, utworzono 445 miejsc pracy dla
bezrobotnych mieszkańców
powiatu. Obecnie zarejestrowanych jest 8189 osób bezrobotnych. Stopa bezrobocia
wynosi 9,5%, przy czym stopa
bezrobocia dla województwa
małopolskiego wynosi 9,4%,
a w skali kraju 11,3%. Na aktywizację zawodową z Funduszu Pracy w latach 2006-2010
powiat krakowski przeznaczył
łącznie 71,682 mln zł, w tym
37,3 mln zł z tytułu realizacji
projektów
finansowanych
ze środków unijnych. W tym
okresie wydatki obligatoryjne przeznaczone na zasiłki
dla bezrobotnych wraz z obowiązkowymi
pochodnymi,
ubezpieczeniem
zdrowotnym dla osób bez prawa zasiłku, świadczenia dla osób poszukujących pracy za granicą
oraz dodatki aktywizacyjne
wyniosły 46,5 mln zł. Urząd
Pracy Powiatu Krakowskiego prowadził szkolenia dla
bezrobotnych w 50 obszarach tematycznych w ramach
szkoleń tematycznych. W ramach szkoleń uzupełniono
lub zmieniono kwalifikacje
zawodowe u 4207 mieszkańców powiatu.

Informacje
i sprawozdania
Informacje i sprawozdania
Radzie składali: Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Inspektor
Sanitarny i Powiatowy Lekarz Weterynarii. Jako przewodniczący Rady Powiatu
wnioskowałem i wprowadziłem projekty 67 uchwał,
w tym pakietu uchwał stwarzający możliwość uhonorowania zasłużonych dla
powiatu krakowskiego osób
poprzez przyznanie im tytułu honorowego: „Zasłużony
dla Powiatu Krakowskiego”
i „Honorowy Obywatel Powiatu Krakowskiego”. Pełniłem
funkcję Przewodniczącego
Kapituły rozpatrującej wnioski o przyznanie ww. tytułów.
Przez całą kadencje sprawowałem również funkcję
POWIAT krakowski 4/2010
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wiceprzewodniczącego Konwentu
Przewodniczących
Rad Powiatu Województwa
Małopolskiego, przedstawiając na tym forum problemy
samorządu
powiatowego.
Zrealizowane inwestycje powiatowe to przede wszystkim sukces Zarządu Powiatu. Rada odpowiada za
określone uchwałami wydatki inwestycyjne. Największymi inwestycjami samorządu
powiatowego w tej kadencji
były:

budynku Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Skawinie.
Dzięki naszym partnerom
z Powiatu Monachijskiego
JRG jest wyposażona w jedyny w Małopolsce samochód
do dowodzenia i łączności.
W tej kadencji utworzyliśmy
Pogotowie
OpiekuńczoWychowawcze w Skawinie
i Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Pobiedniku. Powiatowa
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przeniosła się do
nowych pomieszczeń.

- remont obiektów zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Czernichowie;

Duży budżet na drogi

- budowa sali gimnastycznej w Skawinie;
- remont i modernizacja
Domu Pomocy Społecznej
w Owczarach, termomodernizacja pozostałych 4 DPS;
- droga Rudawa - Brzezie;
- wspólnie z Komendą
Miejską PSP w Krakowie finansowaliśmy remont, modernizację i wyposażenie

Budżet Zarządu Dróg
Powiatu Krakowskiego w
kadencji 2006 - 2010 wynosił 164 mln 689 tysięcy
złotych. W rozbiciu na lata:
2006 rok - 22 mln 980 tys. zł,
2007 rok - 20 mln 011 tys. zł,
2008 rok - 30 mln 318 tys. zł,
2009 rok - 37 mln 199 tys. zł,
2010 rok - 54 mln 179 tys. zł.
Wspólnie z gminami na
drogach powiatu realizowany jest program remontów
tak zwanych Inicjatyw Samo-

rządowych. Przebudowany
został most w Zabierzowie,
rozpoczął się remont wiaduktu kolejowego w Zelczynie,
zabezpieczyliśmy środki na
budowę pełnowymiarowego
mostu na rzece Skawince.

kilka słów o współpracy
Realizowanie ustawowych
zadań samorządu jest sprawą trudną. Wymaga pracy
dobrze
zorganizowanych
i zarządzanych zespołów, odpowiednich środków finansowych, ale przede wszystkim
atmosfery, odpowiedzialności, współpracy i wzajemnego zaufania. Radnym Powiatu Krakowskiego III kadencji
składam podziękowanie za
odpowiedzialne i rzetelne
wykonywanie mandatu radnego w atmosferze współ-

W czasie spotkania, które
odbyło się z inicjatywy wojewody małopolskiego Stanisława Kracika i wicestarosty
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Andrzeja Furmanika, Janusz
Szczęśniak, starosta powiatu
chrzanowskiego, Jan Rychlik,
burmistrz gminy Alwernia,
Andrzej Żbik, wiceburmistrz
gminy Krzeszowice, Łucja Molęda, wójt gminy Spytkowice
oraz Wojciech Gębicki, prezes zarządu firmy Stalexport
podpisali list intencyjny w
sprawie budowy węzła autostradowego w Rudnie, której

Przewodniczący
Rady Powiatu w Krakowie

dr inż. Krzysztof Karczewski

Krzysztof
KARCZEWSKI
Przewodniczący Rady Powiatu
w Krakowie
kkarczewski@powiat.krakow.pl

Jest szansa na przyspieszenie budowy
węzła autostradowego w Rudnie
W piątek, 8 października br. wicestarosta krakowski Andrzej Furmanik wziął
udział w spotkaniu w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w sprawie przyspieszenia
budowy węzła autostrady
A4 w Rudnie. Budowa węzła odwlekała się w czasie,
ponieważ firma Stalexport
Autostrada Małopolska S.A.,
koncesjonariusz autostrady
A4, uzależniała ją od remontów dróg powiatowych na
terenie powiatu chrzanowskiego i krakowskiego, które
powinny spełniać standardy,
tak aby móc przejąć ciężki
ruch z autostrady. Powiaty
przystąpiły do budowy odpowiednich dróg. Powiat krakowski buduje szlak kruszywowy od Rudna do Krakowa
za 30 mln zł, a kowiat chrzanowski drogi od węzła przez
Alwernię i Trzebinię.

pracy i życzliwości, szukanie
kompromisów i rozwiązań
problemów. Dziękuję Posłom i Senatorom, Staroście
Krakowskiemu i Zarządowi
Powiatu, pracownikom Biura Rady, radcom prawnym,
dyrektorom i pracownikom
Wydziałów Starostwa Powiatowego i dyrektorom
i pracownikom Jednostek
Organizacyjnych
Powiatu,
komendantom policji i straży pożarnej, dziennikarzom,
wszystkim którzy współpracowali z Radą Powiatu III kadencji, dzięki którym kadencja jest naszym wspólnym
sukcesem.

rozpoczęcie planowane jest
na 2013 rok, a ukończenie na
2014.

terenie nowych podmiotów
gospodarczych oraz utworzenie specjalnych stref ekonomicznych. Łatwy dojazd
to również możliwość lepszej
promocji gmin i zwiększenia
ruchu turystycznego.

Budowa węzła to bardzo
istotna i strategiczna inwestycja. Rozbudowa infrastruktury drogowej powiatu pozwoli
gminom Krzeszowice i Alwernia na szybszy rozwój gospodarczy. Dzięki bezpośredniemu zjazdowi z autostrady jest
szansa na lokowanie w tym

Mamy nadzieję, że deklaracje ustne i zawarte
w podpisanym przez wszystkich partnerów liście intencyjnym będą dotrzymane
i długo oczekiwana inwestycja będzie zrealizowana, służąc mieszkańcom, turystom
i przedsiębiorcom.

Sprostowanie
W poprzednim numerze
biuletynu w tekście o Olimpiadzie Młodzieży błędnie
napisaliśmy, że w Skawinie
odbyły się zawody w lekkiej
atletyce. Młodzi sporotwcy
rywalizowali w tenisie stołowym, w turnieju zorganizowanym przez Centrum
Kultury i Sportu w Skawinie.
Za pomyłkę przepraszamy.
W tym miejscu planowana jest budowa węzła autostrady
A4 w Rudnie.

		Redakcja.
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Z perspektywy czterech lat
Prawie cztery lata temu zostałem wybrany radnym powiatu krakowskiego, a następnie
decyzją Rady Powiatu wicestarostą krakowskim. Na koniec
tej kadencji pozwolę sobie na
refleksję związaną z działalnością samorządu powiatu krakowskiego. Postawię tezę, że
wyborcy postawili na dobrych
i kompetentnych ludzi, którzy
w wyniku ich głosów zostali wybrani radnymi. Zaowocowało to
merytoryczną, systematyczną
pracą w Radzie Powiatu, jej Komisjach i Zarządzie, skierowaną
na rozwój, budowę infrastruktury powiatowej, metod zarządzania oraz obsługi administracyjnej mieszkańców.
Wybrane przez Radę: Komisje i Zarząd Powiatu działają
w niezmienionym składzie przez
całą kadencję skupiając się na
budowaniu strategii, wytyczając kierunki i metody związane
z przygotowaniem uchwał i ich
realizacją. Dochodziło często do
sporów, lecz były one zawsze
merytoryczne, bez zagrywek
partyjno - ideologicznych, dlatego też ich efektem były uchwały
i decyzje dobrze służące naszemu powiatowi. Uzgodnione na
posiedzeniach Zarządu i Komisji
Rady dawały efekt na sesjach
w postaci prawie zawsze jednomyślnych lub przyjętych większością głosów uchwał dotyczący ważnych spraw związanych z
funkcjonowaniem powiatu. To
zapewne ta merytoryczna, pozbawiona konfliktów i ekscesów
praca Rady była przyczyną braku
dziennikarzy na sesjach i posiedzeniach Komisji, gdyż o dobrej
pracy rzadko się pisze, a o ekscesach często.

Liczyło się działanie
na rzecz ważnych spraw
Ale dla nas liczyło się działanie
na rzecz pozytywnego rozstrzygania ważnych spraw dotyczących powiatu i jego mieszkańców. W tej kadencji samorząd
powiatu krakowskiego skupił się
głownie na poprawie infrastruktury drogowej, (przypomnę, że
w powiecie mamy prawie 700
km dróg i prawie 90 obiektów
mostowo - przepustowych), dokończeniu remontów i inwestycji
w szkołach prowadzonych przez
powiat, a także na standaryzacji Domów Pomocy Społecznej.
W tym okresie wyremontowaliśmy prawie 85 km nawierzchni
dróg, wybudowaliśmy ponad 30
km chodników i przebudowaliśmy 6 mostów oraz kilkanaście
przepustów. Nakłady inwestycyj-

ne na zadania drogowe w ciągu
pierwszych 3 lat stanowiły 25%
budżetu powiatu, a w tym roku
osiągnęły prawie 30%. Oczywiście, przeznaczenie tak wielkich
kwot na inwestycje drogowe nie
byłoby możliwe bez sięgnięcia
po środki zewnętrzne. Dzięki
dobrej współpracy z samorządami gmin powiatu krakowskiego, które zrozumiały, że warto
wspomagać inicjatywy drogowe
związane z remontem i budową
chodników przy drogach powiatowych, w okresie tej kadencji
w ramach tzw. Inicjatyw Samorządowych, pozyskano w ten
sposób środki z budżetów gmin
na przeszło 30 mln zł.

skorzystać z ww. środków musieliśmy z budżetu powiatu wyasygnować drugie tyle funduszy,
co przy sztywnych wydatkach
sięgających 68% budżetu zmusiło nas do zaciągnięcia kredytu
w wysokości około 15 mln zł.
Jednak zadłużenie powiatu na
koniec roku nie powinno przekroczyć 25%. Dużym zadaniem
w tej kadencji był remont Zespołu Szkół Rolniczych w Czernichowie, który był finansowany
wyłącznie z budżetu powiatu.
Remont ten kosztował przeszło
6 mln zł. W okresie tym wykorzystaliśmy również kilkanaście
mln zł z funduszy unijnych na
tak zwane miękkie programy,
a związane z rynkiem pracy
i edukacji.

Starosta Józef Krzyworzeka, przewodniczący Rady Powiatu w Krakowie Krzysztof Karczewski i wicestarosta Andrzej Furmanik podczas otwarcia Młodzieżowego Domu Spotkań Młodzieży am Tower w Oberschleißheim, w partnerskim powiecie monachijskim.
Wrześień 2010.

Pozyskaliśmy
miliony złotych
z funduszy unijnych
W ramach Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego pozyskaliśmy fundusze
unijne na kwotę ponad 16 mln
zł (inwestycje z MRPO zostaną
zakończone w 2011 r.). Skorzystaliśmy z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
tzw. „Schetynówek” pozyskując
na remonty dróg kwotę 6 mln zł.
Kolejnym źródłem finansowania
inwestycji drogowych była Rezerwa Ministra Infrastruktury na
kwotę prawie 4,5 mln zł. Również
firmy zlokalizowane przy drogach powiatowych i korzystające z nich były zainteresowane
współfinansowaniem remontów
dróg. Dziękujemy za to przede
wszystkim Kopalni Wapienia
„Czatkowice”, Kopalni Diabazu
i Porfiru w Krzeszowicach oraz
firmie LOGISTIC CORALL.
Z programu MRPO skorzystaliśmy też przy budowie sali gimnastycznej w Skawinie uzyskując
dofinansowanie 3 mln zł do tej
inwestycji. Oczywiście, chcąc

Pomimo pewnego zagrożenia udało się podtrzymać współpracę z powiatem monachijskim. Jest to szczególnie ważne
w kontekście wymiany młodzieży, poznania i zrozumienia
wzajemnego na pole historii
i współczesnych relacji między narodami polskim i niemieckim. Szczególnie udane
były tzw. Olimpiady Młodzieży
w Monachium w 2008 r. i w Krzeszowicach w 2010 r. W czasie
tych imprez młodzież z naszego
powiatu miała możliwość rywalizowania w różnych dyscyplinach
sportowych, ale również i nawiązywania bezpośrednich kontaktów z młodzieżą powiatu monachijskiego, a w bieżącym roku
również z młodzieżą ukraińską
i węgierską. Ideę współpracy samorządów udało się rozszerzyć

poprzez nawiązanie kontaktów
z polską szkołą i władzami miasta
Nowy Rozdół na Ukrainie.

Plany na kolejne lata
Wymieniłem tu niektóre
z wielu zadań, które udało się zrealizować w czasie tej kadencji. Są
też i takie, które planowaliśmy,
a niestety nie doszły one do skutku. Do takich zaliczam przede
wszystkim niemożność wybudowania sali gimnastycznej dla LO
w Krzeszowicach. Decyzja Wojewody uchylająca skutki Dekretu
o Reformie Rolnej, dająca możliwość odzyskania dóbr rodzinie Potockich w Krzeszowicach,
zablokowała realizację tej przygotowanej inwestycji. Zapewne
budowa kompleksu szkolnosportowego LO w Krzeszowicach
będzie jednym z priorytetów
w następnej kadencji samorządu
powiatowego.
Drodzy Czytelnicy, w naszych działaniach zapewne
było jeszcze dużo niedociągnięć, szczególnie jeśli chodzi
o realizację zadań na drogach
powiatowych. Chcę za to przeprosić. Niech wytłumaczeniem
tych niedociągnięć będzie jednak bardzo duża ilość zadań,
szczególnie w tym roku, gdzie
dodatkowo wystąpiły liczne
szkody spowodowane anomaliami pogodowymi, a dotyczyło
to w większości naszych dróg,
a tym samym odbijało się dotkliwie na korzystających z nich
użytkowników. Dzieje się tak
dlatego, że wielkość szkód, które wystąpiły, a zostały oszacowane przez Komisję Wojewody,
wynosi ponad 30 mln zł, a do
obecnej chwili otrzymaliśmy
na ich naprawę 2 mln 150 tys.
zł. Również niemożliwe było
odpowiedzieć pisemnie na setki interwencji złożonych przez
urzędy, radnych, sołtysów
i mieszkańców, a dotyczących
uszkodzeń, remontów i inwestycji na drogach powiatowych.
Za to również chciałbym przeprosić i prosić o wyrozumiałość.
Jednocześnie chcę podziękować zarówno instytucjom, jak
i poszczególnym osobom za
miłą i bardzo merytoryczną
współpracę w czasie mijającej
kadencji.
Z pozdrowieniem
Andrzej Furmanik

Andrzej
FURMANIK
Wicestarosta Powiatu Krakowskiego
afurmanik@powiat.krakow.pl
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EDUKACJA
Z metodyki nauczania matematyki dla rodziców, dziadków, starszego rodzeństwa …

Polubić rozwiązywanie zadań tekstowych
„Matematyka – nasza niedostrzegalna
kultura.”
A. L. Hammond

Symulacja i matematyzacja
W podstawie programowej edukacji
wczesnoszkolnej za cel kształcenia matematycznego przyjęto „wyposażenie
dziecka w wiadomości i sprawności matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów.” Dla osiągnięcia tego
celu uczeń kończący klasę I powinien
między innymi posiąść umiejętność „zapisywania rozwiązania zadania z treścią
przedstawionego słownie w konkretnej
sytuacji stosując zapis cyfrowy i znaki
działań”, a po ukończeniu klasy III umieć
„rozwiązywać zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania”.
Oczekiwania te ukazują wyraźnie, że autorzy podstawy programowej za główny
cel rozwiązywania przez uczniów zadań
tekstowych przyjmują doskonalenie
umiejętności rozwiązywania problemów na drodze matematyzacji, a więc
tworzenia modelu matematycznego,
w tym przypadku jednodziałaniowego
równania z jedną niewiadomą. Myślę,
Drogi Czytelniku - Edukatorze, że mając na względzie niebagatelną rolę symulacji w rozwiązywaniu problemów
naukowych, technicznych i gospodarczych, warto ją „zaszczepić” naszym
podopiecznym poprzez rozwiązywanie
prostych zadań tekstowych za pomocą
tworzenia modelu symulacyjnego. Przez
zadanie proste rozumiemy tu takie, którego model matematyczny zawiera tylko
jedno działanie arytmetyczne, wiążące
niewiadomą z dwiema danymi liczbami.
Realizację sytuacji opisanej w zadaniu
można symulować używając dobrze
znanych materiałów standardowych, takich jak: zapałki, żetony, patyczki, klocki,
a także rysunki odcinków, trójkątów, kół
czy prostokątów. W przypadku zadań
trudniejszych, np. zadań złożonych łańcuchowo (dających się rozłożyć na dwa
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lub więcej zadań prostych), symulację
możemy naszemu ambitnemu obiektowi oddziaływań edukacyjnych zaproponować jako etap pośredni w procesie matematyzacji i środek pomocniczy
w tworzeniu modelu matematycznego.
O wiele łatwiej będzie mu zmatematyzować model symulacyjny, niż oryginalną sytuację opisaną w zadaniu.
Rozbiór zadania

kolnym nie powinniśmy się natknąć na
trudność polegającą na tym, że ukryte
związki między niewiadomymi i danymi
ujawniają się dopiero w dalszym etapie
pracy). Podobnie jak w nauczaniu składni języka polskiego bardzo pomocne
jest używanie w rozbiorze zadania kolorowych pisaków dla podkreślania odpowiednich fragmentów tekstu. Potrzebne
są trzy kolory dla wyraźnego rozróżnienia części składowych dotyczących: niewiadomych, danych i związków między
nimi.
Metoda analizy starożytnych

Pierwszą, bezwzględnie konieczną
czynnością w pracy nad rozwiązaniem
zadania tekstowego jest jego rozbiór.
Polega on na wyodrębnieniu części
składowych zadania istotnych dla poszukiwania sposobu rozwiązania, więc:
Gwarantuję Państwu, że te wszystkie
niewiadomych, danych oraz związków opisane powyżej zabiegi dydaktyczmiędzy niewiadomymi i danymi. Za- ne związane z wyposażeniem naszego
uważmy, że nawet „mądre” zgadywanie, ucznia w umiejętność rozbioru zadania
często zaskakująco efektywne (w dobie dadzą w przyszłości oczekiwany efekt.
komputerów tak rozwiązuje się wiele Będzie nim ogromna radość, jaką przyskomplikowanych problemów praktycz- nosi dogłębne zrozumienie treści zadanych) wymaga uświadomienia sobie: co nia. I sukces w rozwiązywaniu zadań tekjest dane, a co szukane. Nie da się bez stowych metodą analizy starożytnych,
tego postawić hipotezy dotyczącej wy- która polega na:
niku i sprawdzić, czy odgadliśmy dobrze.
Rozbiór zadania wymaga kilkakrotnego 1) postawieniu hipotezy, że istnieje liczba, którą mamy znaleźć zgodnie z waodczytywania fragmentów jego tekstu
runkami zadania;
w kolejności dyktowanej aktualną potrzebą. Żądajmy, by nasz uczeń po prze- 2) wyciągnięciu wniosków z przyjętego
czytaniu całości zadania odszukał pytazałożenia, prowadzących na drodze
nie lub polecenie (zazwyczaj znajduje
analizy do równania;
się ono na końcu) i sformułował, co jest
niewiadome. Następnie niech przeszu- 3) rozwiązaniu tego równania;
kuje tekst zadania, wyławiając z niego 4) sprawdzeniu, czy rozwiązanie równawszystkie dane. W przypadku zadań złonia spełnia warunki zadania;
żonych łańcuchowo trzeba też znaleźć
te niewiadome, o których nie było mowy 5) podaniu odpowiedzi.
w pytaniu. Dalsze czytanie dotyczy
Jerzy Rogala
fragmentów mówiących o związkach
między niewiadomymi oraz między
niewiadomymi
i danymi. RozJerzy
biór zadania ma
ROGALA
trwać tak długo,
aż wszystkie jego
Radny Powiatu Krakowskiego,
składniki zostaną
Członek Zarządu
znalezione (w najrogala@powiat.krakow.pl
uczaniu wczesnosz-
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V Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych – Zielonki 2010
Jubileuszowy V Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych został zorganizowany 12 września - jak co roku w Zielonkach. Pogoda była pochmurna, ale
nie odstraszyła licznych miłośników muzyki dętej, w tej liczbie również miłośników
piwa. Przegląd otworzyła tradycyjnie Parafialno - Gminna Orkiestra Dęta z Zielonek,
a nieobecnego kapelmistrza Wojciecha Karwata zastąpił Stanisław Damian. Następnie
zagrała, przyjęta gorącymi brawami, orkiestra dęta Echo Gór z Kasinki Małej pod batutą kapelmistrza Franciszka Leżańskiego.
Orkiestra zagrała bardzo ładnie, chociaż
patrząc na piękne góralskie stroje zatęskniłem do prawdziwych smyków. Następną
w kolejności orkiestrą występującą na scenie w Zielonkach była orkiestra dęta Solvay
z Krakowa, którą również poprowadził Stanisław Damian. Na Przeglądzie zaprezentowały
się jeszcze: orkiestra dęta OSP „Naramianka”
z gminy Iwanowice prowadzona przez kapelmistrza Jerzego Piekarę, orkiestra dęta z gminy Zabierzów pod batutą kapelmistrza Józefa
Bylicy, orkiestra dęta OSP z gminy Biskupice
pod dyrekcją kapelmistrza Marka Konarskiego, orkiestra dęta z Woli Zachariaszowskiej
dyrygowana przez kapelmistrza Lecha Wnuka

i na zakończenie Przeglądu, zagrała orkiestra
dęta Wieniawa z Raciborowic gmina Michałowice z dyrygentem Jarosławem Ignaszakiem.
Na finał V Powiatowego Przeglądu Orkiestr
Dętych Zielonki 2010 zagrały wszystkie orkiestry biorące udział w imprezie, a dyrygował
nimi wiceprezes Polskiego Związku Chórów
i Orkiestr (oddział Małopolski) Stanisław Damian.

marsze lub też na utwory z kręgu jazzu tradycyjnego (nowoorleańskiego). Oczywiście
można, a nawet warto eksperymentować
z różnymi rodzajami muzyki, lecz należy
to robić w sposób rozważny i przemyślany
i – przede wszystkim – w trakcie takich właśnie koncertów jak Przegląd w Zielonkach
- zachować stosowną proporcję w doborze
repertuaru.

Piąty Przegląd to jubileusz skromny, niemniej jest okazją do przedstawienia kilku
uwag. Już bodajże rok temu na Zarządzie
Powiatu Krakowskiego zaproponowałem,
aby tą ciekawą i pożyteczną imprezę podnieść do rangi festiwalu: VI Festiwal Orkiestr
Dętych Zielonki 2011 - to naprawdę ładnie
brzmi! I proponuję przygotować plebiscyt
i nagrodę publiczności. Moja druga uwaga dotyczy repertuaru. Był on ciekawy
i jego dobór świadczy o ambicjach zarówno
orkiestr, jak i kapelmistrzów. Niemniej chociaż prawie każdy utwór można zaaranżować
na dowolny instrument, to jednak w muzyce
(i nie tylko) są pewne standardy. Osobiście
jeśli chcę posłuchać muzyki Beethovena lub
Mozarta czy nawet Gershwina to udaję się raczej do filharmonii, natomiast uczestnicząc w
koncercie orkiestr dętych, oczekuję na polki,

Na koniec parę słów o orkiestrze dętej z
gminy Zabierzów, gdzie mieszkam i z tej racji
dosyć często mam sposobność, aby jej posłuchać. Orkiestra działa od wielu lat, natomiast
w ostatnim czasie, jak sądzę, przeżywa drugą młodość. Ciekawy repertuar, liczne grono nowych, młodych i zdolnych muzyków
i bardzo ciekawe brzmienie. Z prawdziwą
przyjemnością muszę stwierdzić, że w Zielonkach zagrała naprawdę pięknie! Gratuluję
całej orkiestrze, a szczególnie kapelmistrzowi
Józefowi Bylicy.
Wiesław Marek Woch
Współpraca: Katarzyna Żak, Centrum
Kultury,
Promocji i Rekreacji
w Zielonkach

Czy powinniśmy jeździć na światłach w dzień?
Niebawem minie kolejny rok od wprowadzenia w Polsce obowiązku jazdy na
światłach dziennych (np. mijania) całą
dobę. Obowiązek ten wprowadzono najpierw w okresie zimowym, a następnie
w okresie całego roku. Jako pierwszy kraj
obowiązek jazdy na światłach całą dobę
wprowadziła Finlandia w roku 1972. Następnie wprowadzono ten obowiązek
w kilku co bardziej „postępowych” krajach, głównie Europy. Od roku 1972
prowadzono badania mające wykazać,
czy istnieje zależność pomiędzy oświetlaniem pojazdów w dzień, a ilością kolizji w okresie przed i po wprowadzeniu
obowiązku jady na światłach. Trwające
ponad trzydzieści lat badania w różnych
krajach pokazują, że nie ma żadnego
związku. Różnice są czysto statystyczne
i obserwuje się zarówno lekkie zwiększenie, jak również niewielkie zmniejszenie liczby wypadków podczas jazdy na
światłach w dzień. Niemniej z sobie tylko
znanych powodów Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o obowiązku
jady na światłach całą dobę. Dr Sławomir Gołębiowski, ekspert ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego, (pracownik
Instytutu Transportu Samochodowego) wyjaśniał: „moje badania dowodzą,
że wprowadzenie tego nakazu w Polsce
w 1991 roku nie miało pozytywnego
wpływu ani na liczbę zderzeń samochodów, ani na wypadki z pieszymi. W miesiącach jesiennych i zimowych w sezonie

1990/91 do 45 proc. wypadków dochodziło w dzień. Po wprowadzeniu nowych
przepisów, ten odsetek się nie zmienił” .
Dr Gołębiowski przytacza badania Norwegów i Amerykanów, które także wykazały, że włączenie świateł nie wpływa
na wypadkowość. O co więc może chodzić? „Na podstawie badań na hamowni
i analiz rachunkowych oszacowaliśmy,
że jazda na światłach oznacza o 1–1,5
proc. większe zużycie paliwa. Kosztuje
to polskich kierowców niemal 200 mln
zł rocznie. Nie licząc strat związanych
ze zwiększoną emisją dwutlenku węgla
do środowiska” – mówi dr Gołębiowski.
Może chodzi o to, że w cenie benzyny
jest ok. 80 % podatków! A do tego jeszcze zwiększone zyski producentów akumulatorów, żarówek, alternatorów itp.

W krajach, w których wprowadzono
te absurdalne przepisy powstają stowarzyszenia obywatelskie, które próbują
zmusić władze do zmiany przepisów
(www.lightsout.org). W Polsce również
powstała Kampania społeczna „Wyłącz
światła - włącz myślenie” (http://bezswiatel.4.pl). Twórcy strony przekonują:
„...w Polsce wszelkie próby jego wycofania (obowiązku jazdy na światłach
w dzień przyp. autora) są utrudniane
przez polityków z partii rządzących oraz
media i firmy lobbujące na rzecz jego
utrzymania. Nakaz jazdy z włączonymi
światłami w dzień to: więcej wypadków
drogowych, więcej zabitych i rannych,
większe zużycie paliwa, większe koszty
eksploatacji samochodu, więcej niesprawnych świateł w nocy, większa emisja dwutlenku węgla oraz więcej substancji toksycznych w powietrzu”.

Należy tutaj podkreślić, że kraje, które
mają cokolwiek lepiej rozwiniętą motoryzację i drogi cokolwiek lepsze, jak
Czy nie powinniśmy się w tą Kampanp. Niemcy, Francja, Szwajcaria i inne, nię włączyć?
obowiązku jazdy na światłach w dzień
jak do tej pory nie wprowadziły. W AuWiesław Marek Woch
strii wprowadzono
obowiązek jazdy
na światłach w
Wiesław Marek
dzień, ale szybko
zrozumiano poWOCH
pełniony błąd i
Radny Powiatu Krakowskiego,
wycofano ten naCzłonek Zarządu
kaz zaledwie po
wmwoch@agh.edu.pl
dwóch latach jego
www.zabierzow.republika.pl
obowiązywania.
POWIAT krakowski 4/2010
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Wykonanie budżetu za I półrocze 2010 roku
Dochody budżetowe powiatu krakowskiego planowane na 2010 r. pierwotnie w kwocie
141,3 mln zł, a po zmianach 145,6 mln zł, w okresie od stycznia do czerwca 2010 r. wykonane
zostały w 45,9 %.
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Wydatki ustalone ostatecznie
na rok 2010 w kwocie 160 mln
zł, wykonane zostały w okresie
od stycznia do czerwca 2010 r.
w 39,5 %.Struktura wydatków
przedstawia wykres obok.

Ostatecznie po I półroczu
2010 r. nadwyżka dochodów
i przychodów nad wydatkami i rozchodami wynosi 4,6
mln zł – związane jest to
głównie z realizacją inwestycji
w II półroczu 2010 roku.
Na planowane w dziale 600
„Transport” ogólne wydatki
w kwocie 49,5 mln zł w I półroczu wydatkowano zaledwie
10,4 mln zł, tj. 21 %. Na planowane w dziale 600 „Transport”
wydatki majątkowe w kwocie
37,5 mln zł w I półroczu wydatkowano jedynie 2,9 mln zł,
tj. 7,8 % planu. Związane jest
to z tym, że realizacja inwestycji corocznie odbywa się
w drugim półroczu. Niemniej
na prawie wszystkie zaplanowane inwestycje są już podpisane umowy.
Powodzie i ulewne deszcze, jakie miały miejsce
w miesiącu maju oraz związane z tym faktem kosztowne
remonty dróg, mostów i likwidacja osuwisk, będą miały
w znacznym stopniu wpływ
na budżet powiatu w całym
2010 r. Uwidoczni się to dopiero w II półroczu, kiedy to
poniesione zostaną koszty ich
likwidacji. Szacunkowy koszt
naprawy skutków powodziowych zamyka się kwotą około
30 milionów zł – dotyczy to
skutków powodzi zarówno
majowych, jak i w miesiącu
lipcu bieżącego roku. Dotacja
rządowa przewidziana na ten
cel dla powiatu krakowskiego
to kwota 1,05 mln złotych.
Dlatego sprawy usuwania
szkód powodziowych, uszkodzeń dróg, zamulonych przepustów, itd. są wykonywane
selektywnie i w miarę posiadanych środków.
Wanda Kułaj

Wanda
KUŁAJ
Radna Powiatu Krakowskiego
Członek Zarządu
wkulaj@powiat.krakow.pl
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Pięćset lat kościoła w Paczółtowicach
W niedzielę, 19 września br. o godz.
16-tej w Paczółtowicach odbyła się podniosła uroczystość z udziałem ks. kardynała Stanisława Dziwisza i około 1,5 tys.
wiernych, w czasie której obchodzono
500-setną rocznicę wzniesienia kościoła, 10-tą rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Paczółtowskiej. Ks. kardynał
poświęcił kamień ufundowany przez
A. Furmanika, upamiętniający pobyt
biskupa i kardynała Karola Wojtyły
w Paczółtowicach. Przy pięknej oprawie
chórów i orkiestry dętej, wierni wspólnie z ks. kardynałem i trzydziestoma
duchownymi dziękowali Bogu i Matce

Bożej za uzyskane łaski i cuda. Kościół
w Paczółtowicach to perła w powiecie
krakowskim. Wzniesiony w 1510 roku
przez ostatnich z rodu Paczółtowskich
z drzewa jodłowego, przetrwał w prawie
niezmienionej formie do dnia dzisiejszego. Oczywiście, w czasie pięciu wieków
był kilkakrotnie poddawany remontowi
i konserwacji.

został wyposażony w instalację przeciwpożarową i antywłamaniową.
Zachęcamy do odwiedzin w tym
cudownym miejscu.
Andrzej Furmanik

Ostatnio w latach 1990-2001 gruntownemu remontowi została poddana
konstrukcja, jak i również wyposażenie
oraz wystrój kościoła. Został odnowiony
niemal każdy detal, sporządzono dokumentację opisową i fotograficzną.
Zwieńczeniem tego remontu była
koronacja obrazu Matki Bożej Paczółtowskiej przez kardynała Franciszka
Macharskiego 27 maja 2001 roku. Obraz został namalowany W Krakowie
w 1470 r. dla poprzedniego kościoła
w Paczółtowicach. Odnowiony w 1995
roku zachował w 90 proc. oryginalne
barwy. Liczne wota złożone przez wiernych i pielgrzymów świadczą o łaskach
i cudach, których doznali modląc się
w sanktuarium paczółtowieckim. Obiekt

Droga powiatowa nr 2129K do remontu

• łączna powierzchnia zjazdów
z kostki: 838 m kw;

Miło mi poinformować, że jest duża
szansa na to, że już w grudniu 2011 r.
będziemy mogli przejechać wyremontowaną drogą powiatową nr 2129K na
odcinku od drogi krajowej 94 w Jerzmanowicach przez Szklary do Dubia.

• łączna długość poboczy: 9 894 mb (po
prawej i po lewej stronie drogi);

Droga ta od wielu lat doprowadzała
do „szewskiej pasji” korzystających z niej
kierowców. Na skutek podsiąkania, w lecie tworzyły się wyrwy, których zarządca drogi nie nadążał reperować, a zimą
pojawiały się garby sięgające 40 cm wysokości, co prowadziło do uszkodzeń zawieszeń oraz pęknięć misek olejowych
w samochodach.
Wreszcie, w 2010 roku pojawiła się
szansa na modernizację tej drogi. Podjęto działania mające na celu przystąpienie powiatu do programu wieloletniego
pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” (tzw.
schetynówek). Po informacji starosty
krakowskiego Józefa Krzyworzeki na sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
o możliwości przystąpienia powiatu do
tego programu, radni podjęli uchwałę
o współfinansowaniu przez gminę tego
zadania. W ślad za tym powiat rozpoczął

działania w celu przygotowania wniosku,
co sfinalizował uchwałą Rady Powiatu
w dniu 29 września 2010 r. Następnego
dnia wniosek został złożony do Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie.
W ocenie specjalistów wniosek ma
bardzo dużą szansę na realizację ze
względu na powstałe szkody powodziowe, duże natężenie ruchu drogowego
stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa
pieszych i pojazdów oraz rozwój gospodarczy przyległych terenów. Planowany
jest remont na odcinku o długości 6,4
km, którego koszt wyniesie 6 mln zł,
z czego powiat sfinansuje 1,75 mln zł,
gmina Jerzmanowice-Przeginia 1,25 mln
zł, a budżet państwa 3 mln zł.
Kilka danych z zakresu prac:
• ilość remontowanych istniejących
skrzyżowań: 8;
• łączna długość przebudowanej drogi:
6 400 mb;
• powierzchnia jezdni: 36 360 m kw;
• łączna długość nowego chodnika:
1 467,5 mb;
• powierzchnia chodnika: 2 935 m kw;

• powierzchnia poboczy: 9 894 m kw.
Dodatkowo zaplanowano odwodnienie drogi, wymianę podbudowy oraz
podniesienie parametrów bezpieczeństwa poprzez oznakowanie poziome
i pionowe, budowę zatok przystankowych oraz oświetlenie przejścia dla pieszych w centrum Jerzmanowic.
Mam nadzieję, że wniosek uzyska
pozytywną opinię wojewody małopolskiego i akceptację ministra spraw wewnętrznych i administracji, dzięki czemu
ogrom prac włożony w jego przygotowanie znajdzie szczęśliwy finał w listopadzie 2011 roku – wtedy przewidziane
jest zakończenie prac. Będzie to największa z inwestycji powiatowych w gminie
Jerzmanowice-Przeginia. W mijającej
kadencji wprawdzie realizowano zadania drogowe, jednak w mniejszym zakresie. W latach 2006 – 2010, w ramach
Inicjatyw Samorządowych, powiat zrealizował zadania drogowe na kwotę 1,85
mln zł.
Tadeusz Nabagło
POWIAT krakowski 4/2010
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TURYSTYKA
Cudze chwalicie…

Jesienna wycieczka do Sąspowa
Zapraszam na jesienną
wycieczkę do Sąspowa,
a w szczególności do odwiedzenia Doliny Sąspówki. Jest to druga co do wielkości dolina wchodząca w
skład Ojcowskiego Parku
Narodowego.
Wycieczkę warto rozpocząć od obejrzenia kościoła
z 1760 roku pod wezwaniem
Św. Katarzyny. Powstał on
w miejsce starszego z XIV
wieku. Posadowiony na wapiennej skale, nad dwoma
jaskiniami, wznosi się dumnie nad Doliną Sąspówki.
W kościele warto zobaczyć
cztery barokowe ołtarze,
a zwłaszcza otoczony szczególną czcią obraz Matki Boskiej Śnieżnej. Z tym obrazem
wiąże się legenda mówiąca,
że mieszkańcy Sąspowa postanowili wybudować kościół
naprzeciw skały i zgromadzili materiał na budowę. Jakież było ich zdziwienie, gdy
rano okazało się, że został on
przeniesiony na skałę. Inna
legenda mówi, że kult Matki

Koziarnia

Jonaszówka

Kościół w Sąspowie
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Boskiej Śnieżnej wynika również z faktu, że podczas budowy kościoła w sierpniu, spadł
śnieg. Obok kościoła znajduje
się również zabytkowa drewniana dzwonnica z 1760 r.
Przy kościele jest parking,
na którym można zostawić
samochód i w dalszą drogę
udać się pieszo lub rowerem.
Drogą, ostro obniżającą się
w kierunku dna doliny, schodzimy pod budynek OSP.
W czasie ostatniej zimy szadź
przewróciła drzewo, które
uszkodziło dach. Na skutek
uszkodzeń sieci energetycz-

Tama wykonana przez bobry

nej, niektórzy mieszkańcy
Sąspowa przez trzy tygodnie
byli pozbawieni prądu.
Przed remizą skręcamy
w prawo i idziemy żółtym
szlakiem wzdłuż Sąspówki.
Po minięciu ostatnich zabudowań, dochodzimy do granic Ojcowskiego Parku Narodowego. Od tej pory możemy
się poruszać tylko po wyznaczonych szlakach.
Mieszka tam pan Maciej
Krzywda, miłośnik i propagator wspinaczki górskiej, który
na własnej posesji w prywatnym domu wybudował ściankę wspinaczkową i zachęca
do próby sił. Dwa razy gościł
u siebie zawodników startujących w zawodach wspinaczkowych o Puchar Wójta
Gminy Jerzmanowice-Przeginia.
Po prawej stronie mijamy
skałki Gęsia Szyja i Młynna
i dochodzimy do Wąwozu
Koziarnia. Przed wejściem
do wąwozu znajduje się
budynek zwany Koziarnia,
a w jaskini o tej samej nazwie
obserwatorium
sejsmologiczne PAN. Idąc dalej, mijamy piękny, charakterystyczny
dla Ojcowa, budynek Warzechówka, w którym mieszkają
dziś pracownicy OPN i do-

chodzimy do Źródła Ruskie.
Na lewym zboczu doliny znajdują się malownicze ostańce:
Wykotna, Iłowa, Oborzysko,
Wrota, Bramka, Krzyżówka,
Czubatka. Za skałkami na lewo
odbija szlak zielony wiodący
na Złotą Górę, potem docho-

Zamek w Ojcowie

dzimy do kolejnych źródeł:
Filipowskiego po lewej i Spod
Graba po prawej. Wędrując
wzdłuż Sąspówki, warto wypatrywać śladów bobrów,
które sprowadzono tu w 1985
roku. Po chwili dochodzimy
do skalnego Schroniska Wylotne, gdzie znaleziono jedne
z najstarszych śladów pobytu
człowieka na tych terenach.
Po drugiej stronie doliny jest
Wąwóz Jamki, obfitujący
w wiele interesujących jaskiń,
dostępnych do zwiedzania
tylko po uzyskaniu zgody dyrekcji parku. Obok wąwozu
znajduje się Źródło Harcerza,
w którym żyje wypławek alpejski będący reliktem ostatniej epoki lodowcowej oraz
Skałki Chmielewskiego, Jaskinia Sąspowska i Zbójecka.
W dolnej części doliny znajduje się zbiorowa mogiła
Żydów rozstrzelanych przez
Niemców w 1943 roku.
U wylotu doliny Saspówki zobaczyć można bramę
skalną wyznaczaną od północy przez skałkę Plażówkę,
a od południa Jonaszówkę.
Ze szczytu Jonaszówki rozpościera się wspaniały widok
na Dolinę Prądnika.
Aby powrócić do miejsca
rozpoczęcia wędrówki, kierujemy się do centrum Ojcowa.

Wąwóz Jamki

Warto odwiedzić muzeum,
a właściwie Centrum Edukacyjno-Muzealne
otwarte po dwuletnim remoncie
w kwietniu 2010 r. Udostępnia ono, miedzy innymi, projekcję filmu w technologii 3D,
kioski multimedialne, makietę Ojcowskiego Parku oraz
dioramę, w której prezentowane są trójwymiarowe zdjęcia roślin, owadów i zwierząt.
Gdy jesteśmy już w centrum,
koniecznie trzeba odwiedzić
kaplicę „Na Wodzie” z 1901
roku oraz ruiny ojcowskiego
zamku z XIV wieku.
Z zamku kierujemy się
zielonym szlakiem na Złotą
Górę, gdzie możemy się posilić w restauracji, a następnie,
ciągle poruszając się wzdłuż
szlaku zielonego, schodzimy
mniej więcej w połowie Doliny Sąspówki. Stamtąd wracamy ok. dwa km pod kościół
w Sąspowie, gdzie rozpoczy-

Miejsce pochowania Żydów rozstrzelanych przez Niemców

naliśmy wędrówkę. Trasa liczy
około 10 km i biegnie wzdłuż
malowniczych zakątków jury.
Przy dobrej pogodzie możemy cieszyć oczy jednym z najpiękniejszych widoków, jakim
jest wybarwiająca się jesienią
buczyna karpacka.
Tadeusz Nabagło

Tadeusz
NABAGŁO
Radny Powiatu Krakowskiego,
Wiceprzewodniczący Rady
tnabaglo@powiat.krakow.pl

WSPÓŁPRACA
Powiat spogląda na Wschód

Towarzystwo Pomocy Polakom „Wielkie Serce”
Była jesień 2009 roku. Starosta krakowski Józef Krzyworzeka przekazał mi
pismo Towarzystwa Pomocy Polakom
„Wielkie Serce” imienia Karoliny Lanckorońskiej z Nowego Rozdołu na Ukrainie,
pismo z prośbą o pomoc w zorganizowaniu paczek świątecznych dla dzieci
ze szkoły polskiej utworzonej przy tym
towarzystwie. Myślę, że ta prośba trafiła do mnie, gdyż kilka miesięcy wcześniej wystąpiłem przed Radą Powiatu
Krakowskiego z propozycją nawiązania
współpracy z wtedy jeszcze nieokreśloną społecznością z kresów wschodnich.
Przy olbrzymim udziale starosty i biura
promocji starostwa oraz dzięki hojności
przedsiębiorców z powiatu krakowskiego, przed świętami Bożego Narodzenia
2009 roku, zawiozłem do Nowego Rozdołu żywność, słodycze oraz ubrania.
Radość z naszego przybycia była wielka,
a ukoronowana pięknym pokazem jasełek, przedstawieniem oczywiście wystawionym przez dzieci z polskiej szkoły.
Towarzystwo i polska szkoła przy
nim działająca zostały stworzone przez
Mirosławę i Edwarda Tomeckich. Do
szkoły uczęszcza obecnie 150 dzieci.
W szkole uczą się języka polskiego, geografii, historii, wiedzy o Polsce, kulturze
polskiej, muzyce i tańcu. Działają zespoły taneczne kultywujące folklor polski
i ukraiński. Natomiast Towarzystwa Pomocy Polakom „Wielkie Serce” skupia
miejscową społeczność polską bardzo
zaangażowaną w jego rozwój i rozwój
szkoły przy nim istniejącej. Towarzystwo
organizuje uroczystości rocznicowe oraz
szereg imprez kulturalnych. Stanowi też
wielką podporę dla skupionych w nim
członków.
Na początku czerwca tego roku przedstawiciele Zarządu i Rady Powiatu udali
się do Nowego Rozdołu na obchody Dni
Polskich organizowanych przez Towarzystwo Pomocy Polakom „Wielkie Serce”
oraz działającą przy nim szkołę polską.
Wcześniej, mimo padającego rzęsistego
deszczu, zwiedziliśmy Lwów, a starosta Józef Krzyworzeka i przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Karczewski,
w obecności pozostałych uczestników
wyjazdu, złożyli kwiaty i zapalili znicze
na cmentarzu Orląt Lwowskich.
Uroczystości w Nowym Rozdole
odbyły się przy współudziale miejscowych władz samorządowych na czele
z panem Włodzimierzem Zasańskim,
wicemerem miasta Nowy Rozdół. Na
uroczystości pojechaliśmy autobusem.
Towarzyszyła nam orkiestra z Zielonek
kierowana przez mojego kolegę z rady
powiatu Wojciecha Karwata. Muzycy
występowali w strojach krakowskich.

Ich występy i przemarsz wraz z wszystkimi uczestnikami uroczystości przez
miasto oraz koncert na scenie miejscowego domu kultury – były wielkim wydarzeniem dla mieszkańców Nowego
Rozdołu i olbrzymim przeżyciem dla
Polaków skupionych przy towarzystwie.
W oczach starszych osób można było zauważyć łzy – łzy nostalgii, łzy szczęścia.
Uroczystości w domu kultury poprzedzone były wystąpieniami starosty krakowskiego Józefa Krzyworzeki, prezes
towarzystwa Mirosławy Tomeckiej oraz
wicemera Nowego Rozdołu Włodzimierza Zasańskiego. Na scenie występowała młodzież z polskiej szkoły i młodzież
reprezentująca miejscową społeczność.
Ukoronowaniem imprezy był koncert orkiestry z Zielonek. Obchody dni polskich
w Nowym Rozdole odbiły się szerokim
echem w okolicznych mediach, a nawet
w oddalonym o 50 kilometrów Lwowie.
Zarząd towarzystwa zamierza na stałe
wprowadzić do kalendarza obchody Dni
Polskich.

Uroczystościom towarzyszyło szereg
dyskusji na temat istnienia i potrzeb
szkoły. Prezes towarzystwa Mirosława
Tomecka oraz jej mąż Edward wiele mówili o pracy z dziećmi, o planach rozwoju
szkoły reprezentującej kulturę i oświatę
polską na tamtym terenie. Mówiono
o mającej powstać bibliotece, o potrzebie dożywiania przychodzących do szkoły dzieci i w tym celu stworzenia kuchni
i stołówki, o koniecznym wyposażeniu
szkoły w pomoce naukowe i instrumenty muzyczne. Rozmowom i planom nie
było końca. Odzewem na to było przekazanie pomocy finansowej uzyskanej
ze składek radnych powiatu krakowskiego zebranych podczas poprzedzającej
wyjazd sesji rady. Dodatkowo wszyscy
uczestnicy wyjazdu przywieźli od siebie
książki do mającej powstać biblioteki
i pomoce naukowe.

władze towarzystwa otrzymały zaproszenie na koncert z okazji obchodów
Dnia Powiatu Krakowskiego.
W połowie lipca autobus z dziećmi
i opiekunami ze szkoły polskiej z Nowego Rozdołu przyjechał do Krzeszowic, aby uczestniczyć w tygodniowej
olimpiadzie sportowej zorganizowanej
przez powiat krakowski. Uczestnikami

tej olimpiady była młodzież z powiatu
monachijskiego, Budapesztu oraz naszego powiatu. Dzieci miały zapewnionych wiele atrakcji. W połowie września
państwo Mirosława i Edward Tomeccy
oraz władze Nowego Rozdołu uczestniczyli w koncercie z okazji Dnia Powiatu
Krakowskiego.
Obecnie organizowana jest dalsza
pomoc dla polskiej szkoły w Nowym
Rozdole. W wyniku moich rozmów z prezesem firmy „BOSTAR” z Krzeszowic Januszem Starzyckim i rozmowy starosty
krakowskiego z Karoliną Witek, szkoła
polska w Nowym Rozdole zyska wyposażenie kuchni. Janusz Starzycki przekazał kuchnię sześciopalnikową (restauracyjną) oraz inne drobne wyposażenie,
a Karolina Witek wyposażenie kuchni na
kwotę przekraczającą 10 tysięcy złotych.
Ten wielki dar serca spotkał się z wielką
wdzięcznością władz Towarzystwa. Już
rozpoczynamy organizowanie darów
dla dzieci i dorosłych skupionych przy
towarzystwie i szkole polskiej w Nowym
Rozdole z okazji świąt Bożego Narodzenia i nowego roku.

Na zakończenie pobytu starosta Józef
Krzyworzeka zaprosił dzieci do uczestnictwa w olimpiadzie
młodzieży
Andrzej
w Krzeszowicach
OSINIAK
i innych miejscowościach powiaRadny Powiatu Krakowskiego
tu krakowskiego,
aosiniak@powiat.krakow.pl
a władze miasta
Nowy Rozdół oraz

Andrzej Osiniak
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Uroczysty koncert „Perły Powiatu”

Dzień Powiatu Krakowskiego
W niedzielę, 19 września br.
w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbył się
koncert pt. „Perły Powiatu” z udziałem laureatów XXIII Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych
i Tanecznych „Talenty Małopolski”, zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Krakowie w ramach Dnia Powiatu Krakowskiego.
Uroczysty koncert zastąpił imprezę plenerową, która odbywała się
w latach poprzednich – Dni Powiatu
Krakowskiego i miała na celu promowanie powiatu i wchodzących w jego
skład 17 gmin wśród mieszkańców Krakowa i turystów. Tegoroczne spotkanie
było okazją nie tylko do świętowania,
promocji uzdolnionej artystycznie
młodzieży z terenu powiatu, ale również spotkania i integracji wszystkich
tych, którzy pracują na rzecz rozwoju
i promocji powiatu krakowskiego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. samorządowcy, pracownicy urzędów gmin, sołtysi,
księża, działacze społeczni z terenu
powiatu.
Koncert rozpoczął się powitaniem
gości przez starostę krakowskiego Józefa Krzyworzekę oraz przewodniczącego
Rady Powiatu Krzysztofa Karczewskiego.
Sala wypełniona była po brzegi. Wśród
gości byli m.in. senator Stanisław Bisztyga, konsul generalny Republiki Niemieckiej dr Heinz Peters, konsul ds. pracy
i kultury Stanów Zjednoczonych Benjamin Ousley Naseman, członkowie Zarządu Powiatu Krakowskiego, radni powiatowi, burmistrzowie i wójtowie oraz
radni gmin tworzących powiat krakowski, prezes Krakowskiego Banku Spółdzielczego Zbigniew Bodzioch, profesorowie wyższych uczelni. Szczególnymi
gośćmi byli reprezentanci ukraińskiego
Nowego Rozdołu: Włodzimierz Zarań-

ski - wiceburmistrz miasta, radni miasta:
Włodzimierz Michalczuk, Bogdan Moroz
z rejonu Mikołajewskiego oraz Mirosława
i Edward Tomeccy z Towarzystwa Pomocy Polakom „Wielkie Serce”, prowadzącego w Rozdole polską szkołę. Koncert
składał się z dwóch części – w pierwszej
wystąpili młodzi, utalentowani laureaci
XXIII Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski”, w drugiej gwiazda Edyta Geppert.
Jako pierwsza na scenę wyszła zwyciężczyni wielu międzynarodowych
konkursów, uczestniczka międzynarodowych kursów mistrzowskich –
wiolonczelistka Aleksandra Lelek.
19-latka przy akompaniamencie
Piotra Różańskiego wykonała
utwory: „Marzenie”, „Łabędź” oraz
„Requiebros”.
Następnie swoje wokalne umiejętności zaprezentowała 14-letnia mieszkanka
gminy Kocmyrzów-Luborzyca Karolina
Gorzkowska, która zaśpiewała melodię
pt. „Odkryjemy miłość nieznaną”. Tuż
po niej swój występ dała Aleksandra Medyńska – tegoroczna maturzystka, której przygoda ze śpiewaniem zaczęła
się dwa lata temu, zaprezentowała utwór Natalii Kukulskiej „Niewidzialna dłoń”.
Wkrótce po niej na scenę,
z dużą dozą energii, wkroczył Ireneusz Musiał. Wraz
z chórkiem wykonał utwór pt.
„Au Sza La La La”. Po dawce
rock‘n’rolla w jazzowe klimaty wprowadziła publiczność Patrycja Szydłowska
z Krzeszowic, laureatka
przeglądów i konkursów
na szczeblu gminnym,
powiatowym i wojewódzkim, która wykonała utwór
pt. „All that Jazz”.

Następnie na scenie popisał się gimnazjalista z Zielonek – Krzysztof Jamróz,
wykonując na akordeonie utwór „Intermezzo”. Krzysztof Jamróz niejednokrotnie brał udział w konkursach akordeonowych na szczeblu wojewódzkim
i ogólnopolskim. Zaraz po nim swoje
umiejętności wokalne zaprezentowała jedna z najmłodszych uczestniczek
koncertu, 9-letnia Weronika Kozłowska,
zdobywczyni m.in. Złotej Statuetki i Nagrody Małopolskiego Kuratora Oświaty. Dziewczynka zaśpiewała piosenkę
pt. „Jeśli tylko chcesz to mieć”. Jako
ósma na scenie znalazła się Kamila Kotarba – laureatka wielu małopolskich
konkursów, która przedstawiła utwór
pt. „Nie wierz, nie ufaj mi”, po niej wystąpiła pasjonatka jazzu – Zofia Garzeł,
prezentując publiczności piosenkę pt.
„No more blues”. Śpiewająca od
2004 roku Krystyna Saugo-Surówka, zwyciężczyni wielu konkursów na szczeblu powiatowym
i wojewódzkim, wykonała piosenkę
„Dokąd przed nią uciekasz”, tuż po niej
sceną zawładnęła 9-letnia Aleksandra
Rożek, uczennica Szkoły Podstawowej
w Bolechowicach, która zaśpiewała melodię pt. „Z liściem na trzy czwarte”.
W dalszej kolejności swoją piosenkę pt. „Zawsze gdzieś czeka
ktoś” zaprezentowała Patrycja
Kaim. Iwona Szlachetka jako
pierwsza zaśpiewała tego
wieczora piosenkę po angielsku, zatytułowaną „Mr
Lenon”, tuż po niej wystąpiła studentka architektury
Anna Szczurek, wykonując
utwór pt. „I cant’t give antything
but love”. Piosenkę „Tylko w moich snach” zaprezentowała
uczennica Liceum Ogólnokształcącego z Krzeszowic, laureatka wielu
konkursów na szczeblu
gminnym, powiatowym
i wojewódzkim – Magdalena Niziołek. Wkrótce po niej publiczność
usłyszała Malwinę Nowak,

14-letnią reprezentantkę Skawiny, która
zaśpiewała melodię pt. „C’est Si bon!”. Po
Malwinie Nowak zaśpiewała Anna Ożóg,
przedstawiając własną interpretację
piosenki „Brzydcy”. Piosenkę Ewy Bem
pt. „Moje serce to jest muzyk” zaśpiewała Joanna Stoch, po której jako przedostatnia z utworem pt. „Żegnaj kotku”
zaprezentowała się Alicja Szczepańska.
Pierwszą część koncertu zamknęła piosenkami „Life is a groove” oraz „Taking
a chanse of love” Joanna Ślusarczyk,
studentka Dyrygentury Symfonicznej
i absolwentka Teorii Muzyki na Akademii Muzycznej w Krakowie, kilkukrotna stypendystka m.in. Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Krakowa oraz Małopolskiej Fundacji Stypendialnej Sapere Auso.
Po zaprezentowaniu się wszystkich
uczestników koncertu, kiedy emocje już
opadły, a trema zniknęła, młodzi artyści stanęli razem na scenie, otrzymując
w ramach uznania za występy kwiaty
oraz długie brawa. Podziękowano również opiekunom pereł powiatu za trud
włożony w ich muzyczną edukację.
Po krótkiej przerwie rozpoczął się
koncert Edyty Geppert. Gwiazda zaprezentowała genialny teatr piosenki.
Recital był doskonale wyreżyserowany,
a repertuar podzielony tematycznie,
przy czym każda część programu płynnie przechodziła w kolejną. Publiczność
miała okazję usłyszeć zarówno piosenki
kabaretowe, jak i utwory liryczne. Artystce wystarczył jedynie akompaniament
fortepianu, by zaczarować publiczność
do tego stopnia, że ta nagrodziła ją
owacją i pozwoliła jej zakończyć występ
dopiero po dwóch bisach.
Koncert zakończył się około godz.
22.00. Zaproszeni goście na pamiątkę
otrzymali specjalnie wydaną na tę okazję publikację „Powiat krakowski – ślady przeszłości” autorstwa Bożeny Piłat
i Wojtka Kowalczyka. Koncert sponsorowany był przez: Krakowski Bank Spółdzielczy, Międzynarodowy Port Lotniczy
im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.
oraz firmę Valeo Autosystemy Sp. z o. o..

BUDŻET

Dochody i wydatki czyli po prostu budżet
Zbliżający się koniec kadencji radnych
samorządów terytorialnych, w tym również
Rady Powiatu w Krakowie, skłonił mnie do
odejścia od tematyki zdrowotnej i przybliżenia Państwu finansowych zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego. Był to dla
mnie, w ciągu ostatnich lat pracy w samorządzie, temat najważniejszy. Bo przecież w tym
okresie byłem przewodniczącym Komisji Budżetu i Rozwoju i chociaż o tym nie pisałem,
większość decyzji finansowych, tych dobrych
i tych nie najlepszych, była opiniowana przez
członków tej komisji zanim trafiła pod obrady
Rady Powiatu. Budżet to tak naprawdę najważniejszy temat każdego samorządu. Odpowiedź na pytania – skąd wziąć pieniądze,
na co je wydać, czy na wszystkie planowane
zadania ich wystarczy - to pytania nurtujące wszystkich radnych. Szczególnie jesienią
każdego roku, gdyż wtedy przygotowuje się
plan finansowy na rok następny. Większości
z nas słowo budżet kojarzy się z czymś trudnym, niezrozumiałym. W rzeczywistości jest
całkiem inaczej. Bo przecież czy to budżet
powiatu lub gminy, czy też nasz domowy budżet, zasady jego budowy są takie same. Nie
ma domu bez dochodów i nie ma domu bez
wydatków. Myślę więc, że również z zasadami budżetowymi obowiązującymi w powiecie i gminie nikt nie będzie miał problemów
po tym krótkim artykule.
Co to jest budżet?
Budżet to mówiąc inaczej przygotowany
przez zarząd i uchwalony przez sejmik lub
radę (gminy, powiatu) roczny plan finansowy
obejmujący dochody i wydatki oraz przychody i rozchody jednostki samorządu terytorialnego, w tym także utworzonych przez
nią innych jednostek finansowych (zakładów
budżetowych, gospodarstw pomocniczych,
środków specjalnych itp.).
Wyodrębnienie takie pozwala na zachowanie większej przejrzystości budżetu,
a przede wszystkim umożliwia wyodrębnienie instrumentów finansowo-prawnych, które w praktyce są istotne dla każdego budżetu jednostki samorządowej. Są to nadwyżka,
deficyt oraz przychody zwrotne.
Nadwyżka to dodatnia różnica między
dochodami a wydatkami budżetu. Wystąpienie nadwyżki oznacza, że część dochodów budżetowych nie jest wykorzystywana
na finansowanie wydatków w danym roku
budżetowym. Stanowi ona źródło pokrycia
deficytu w kolejnych latach budżetowych.
Deficytem nazywamy ujemną różnicę
między dochodami i wydatkami budżetu.
W przypadku wystąpienia deficytu, część
wydatków musi być pokryta z przychodów
jednostki samorządu terytorialnego.
Parę definicji
Dochody jednostki samorządowej to
środki otrzymywane z różnych źródeł. Tak jak
w budżecie domowym, należą do dochodów
zarobki, renty, emerytury, itp., tak w budżecie powiatu należą do nich dochody własne,
subwencje i dotacje celowe. W rozumieniu
ustawy, dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są również udziały
we wpływach z podatku dochodowego od
osób fizycznych oraz z podatku dochodo-
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wego od osób prawnych. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być
również:
• środki pochodzące ze źródeł zagranicznych
niepodlegające zwrotowi;
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
• inne środki określone w odrębnych przepisach.

środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych. Podobnie
jak w budżecie domowym - kredyty mieszkaniowe, samochodowe i inne pożyczki, które
zasilają budżet rodzinny, ale będą musiały

Dochody gminy, powiatu, sejmiku wojewódzkiego
dochody
własne

subwencje

dotacje

Wydatki gospodarstwa domowego to
przede wszystkim czynsz, opłaty za media,
za zakupy, wydatki na utrzymanie i ubezpieczenie samochodu, itd. oraz wydatki inwestycyjne, które mają strategiczne znaczenie
dla życia rodziny. Najczęściej są to np. budowa domu czy remont lub zakup mieszkania,
ale także nowa pralka, lodówka, telewizor,
meble.
W powiecie wydatkami nazywamy środki
publiczne przekazywane z budżetu na realizację zadań. Wydatkiem budżetowym jest
każda kwota podjęta z rachunku bieżącego
niezależnie od jej przeznaczenia, nawet gdy
dotyczy pobrania gotówki do kasy. Nie jest
natomiast wydatkiem przekazanie środków
pieniężnych dysponentom niższego stopnia
na realizację ich planu finansowego. Rozróżniamy następujące rodzaje wydatków:
• bieżące, które obejmują dotacje, wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane, inne świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakupy towarów i usług i inne wydatki
związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych;
• na obsługę długu publicznego, związane
z oprocentowaniem zaciągniętych kredytów
i pożyczek oraz wypłat związanych z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami;
• majątkowe obejmujące zakup i objęcie
akcji i wniesienia wkładów do spółek prawa
handlowego oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oraz dotacje celowe
na finansowanie i dofinansowanie kosztów
inwestycji.

środki z UE

inne

zostać zwrócone.
Rozchody gospodarstwa domowego to
pieniądze przeznaczane na spłatę kredytów
np. mieszkaniowych czy samochodowych
oraz zaciągniętych pożyczek. W powiecie podobnie - są to spłaty otrzymanych pożyczek
i kredytów, wykup papierów wartościowych
i inne operacje finansowe oraz udzielone
przez jednostki samorządowe pożyczki.
Z czego składają się dochody?
Dochody to najważniejszy składnik planu
finansowego. Określają ilość środków finansowych, które powinny trafić do kasy gminy czy powiatu. Tylko na podstawie takiego
planu finansowego można określić i zaplanować wydatki, czyli to, co dla nas mieszkańców jest najważniejsze – na co i ile wydamy
w danym roku pieniędzy. Co zbudujemy, wyremontujemy, wykonamy jako zadania służące mieszkańcom, w tym także ile pieniędzy
przeznaczymy na wspomaganie organizacji
pozarządowych, ochotniczej straży pożarnej
czy zdrowotne akcje profilaktyczne.
Szczegółowe wykazy dochodów własnych przekazuję w odrębnych ramkach.
Tutaj może jedynie wymienię rodzaje dochodów powiatu. Są nimi:
• udziały w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa w wysokości określonej
odrębną ustawą,
• subwencje z budżetu państwa na zadania
realizowane przez powiat,
• dotacje celowe z budżetu państwa na za-

Wydatki gmin, powiatu, sejmiku wojewódzkiego
wydatki bieżące

obsługa długu

Przychody to środki pochodzące ze
sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, kredytów zaciąganych w bankach
krajowych, pożyczek, prywatyzacji
majątku jednostki samorządu
terytorialnego, nadwyżki
budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat
ubiegłych
orazwolnych
środków
j a k o
nadwyżki

wydatki inwestycyjne

dania realizowane przez powiatowe służby,
inspekcje i straże,
• dochody powiatowych jednostek budżeto-
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wych oraz wpłaty innych powiatowych jednostek organizacyjnych,
• dochody z majątku powiatu,
• odsetki za nieterminowe przekazywanie
udziałów, dotacji i subwencji.
Dochodami powiatu mogą być również:
• subwencja wyrównawcza z budżetu państwa,
• dotacje celowe z budżetu państwa przekazywane na wykonanie określonych czynności,
• dotacje z państwowych funduszów celowych,
• dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
• dotacje celowe z budżetu województwa na
zadania z zakresu samorządu województwa
wykonywane przez powiat na mocy porozumień zawartych z województwem,
• spadki, zapisy i darowizny,
• odsetki od środków finansowych powiatu
gromadzonych na rachunkach bankowych,
• odsetki i dywidendy od wniesionego kapitału,
• inne wpływy uzyskiwane na podstawie odrębnych przepisów.
W tym wykazie pojawiły się dwie nowe pozycje – subwencje i dotacje. Jestem więc
Państwu wyjaśnienie o charakterze tych
dochodów. Subwencja to środki, o których
przeznaczeniu decyduje rada gminy lub powiatu. Subwencję ogólną można podzielić
na wyrównawczą, równoważącą i oświatową.
Dotacje to środki przekazane na wykonanie
konkretnych zadań. Nie można ich przeznaczyć, w odróżnieniu od subwencji, na inne
cele. Do zadań tych należą w szczególności:
• zadania z zakresu administracji rządowej
oraz na inne zadania zlecone ustawami;
• zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień
zawartych z organami administracji rządowej;
Procent podatku
osób prawnych
Tytułod
wykresu

gmina
6,71%

Dochody własne gminy
1) wpływy z podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych,
dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, od posiadania
psów, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych)
2) wpływy z opłat (skarbowej, targowej, miejscowej, administracyjnej, eksploatacyjnej
i innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych;
4) dochody z majątku gminy;
5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
6) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
7) 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne
przepisy nie stanowią inaczej;
8) odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
9) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;
10) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy,
o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
11) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
12) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

Dochody własne powiatu
1) wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych
przepisów;
2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu oraz wpłaty
od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych;
3) dochody z majątku powiatu;
4) spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu;
5) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
6) 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne
przepisy nie stanowią inaczej;
7) odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
8) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu;
9) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu,
o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
11) inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów.
Procent podatku od osób fizycznych

Tytuł wykresu

województwo
1,60%

powiat
1,40%

województwo
15,90%

gmina
39,34%
państwo
48,81%

państwo
75,99%

powiat
10,25%

• usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,
skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz
skutków innych klęsk żywiołowych;
• finansowanie lub dofinansowanie zadań
własnych;
• realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych.
Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być środki z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych
przepisów.

Sami dbajmy o dochód gminy i powiatu
Myślę, że wszyscy z państwa, którzy dotarli do tego miejsca w tym krótkim artykuliku,
doskonale już orientują się, na czym polega i z czego składa
się budżet powiatu
lub gminy. Prawda,
że nie było to takie
nużące? Mam jednak do przekazania
jeszcze jedną ważną

informację. Jednym ze szczególnie ważnych
składników dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego są udziały
we wpływach z podatku dochodowego
od osób fizycznych i od osób prawnych zamieszkałych lub zlokalizowanych na terenie
konkretnej gminy, czy też naszego powiatu. Są ważne, gdyż bezpośrednio wpływają
na dochody gmin i powiatów, w których
mieszkamy i dzięki nim są finansowane zadania poprawiające warunki życia lokalnych
społeczności. Dlatego bardzo namawiam –
wpisujmy do rocznych zeznań podatkowych
(tzw. PIT-ów) adresy zamieszkania na terenie
gminy, w której rzeczywiście przebywamy,
a nie adresy stałego zameldowania. Dzięki
temu pieniądze z naszych podatków trafią
z powrotem do nas. W diagramie obok zamieściłem procentową wysokość zwracanych przez państwo podatków do budżetów
gmin, powiatów i województw.
Józef Grzegorz Kurdziel

Józef Grzegorz
KURDZIEL
Przewodniczący Komisji
Budżetu i Rozwoju
jkurdziel@powiat.krakow.pl
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Inwestycje na drogach powiatowych
Na terenie gminy Zabierzów łączna długość dróg
powiatowych
(zbiorczych
i lokalnych) wynosi 45,2 km.
Mapa przedstawia schemat
dróg wraz ze szczegółowym
wykazem.
W 2010 roku zostanie zakończona kompleksowa modernizacja drogi powiatowej
nr 2128K Rudawa – Brzezin-

przepustu i są wykonywane
roboty ziemne związane z niwelacją i przygotowaniem terenu pod budowę chodnika.
Kręta, wąska o znacznych
spadkach droga powiatowa
(2122K) w Nielepicach jest
jedną z najbardziej niebezpiecznych dróg na terenie
gminy Zabierzów. Wymaga
kompleksowej modernizacji

został ogłoszony przetarg
na realizację. Wybrany wykonawca Rejon Utrzymania
i Budowy Dróg Sp. z o.o., zrezygnował dzień przed podpisaniem umowy z wykonania
robót, kosztem utraty wadium. Pozostaje pytanie, dlaczego przetarg organizowany przez ZDPK dla tej ważnej
inwestycji zarówno dla gminy
Zabierzów, jak i powiatu krakowskiego został tak późno
ogłoszony. Mam nadzieję,
że nowy przetarg szybko się
odbędzie i w przypadku braku zimy i korzystnych warunków atmosferycznych inwestycja może zostać wykonana
jeszcze w tym roku.
Ponadto na odcinku przedmiotowej drogi pomiędzy Burowem a Kleszczowem rowy
przydrożne oraz przepusty
są zamulone i zarośnięte,
krzewy rosnące w pasie drogowym ograniczają znacznie
widoczność. Na skrzyżowaniach z drogami gruntowymi
podczas występujących opadów, kamień spływa na drogę asfaltową.

Lokalizacja dróg powiatowych w gminie Zabierzów

ka. W 2009 r. wykonano remont drogi na odcinku Rudawa – Więckowice – Brzezinka.
Obecnie na pozostałym odcinku wynoszącym około
6 km trwa kontynuacja prac
budowlanych.
W Nielepicach jest realizowana przebudowa odcinka
drogi powiatowej nr 2122K.
Zakresem robót objęto odcinek 100 m od strony Rudawy
w km 0+265,00 - 0+365,00.
Obecnie trwa przebudowa

wraz z koniecznością przebudowy na pewnych odcinkach.
To samo dotyczy drogi
powiatowej (2120 K) Balice –
Burów. Jednak zaplanowana
zarówno w budżecie powiatu
krakowskiego, jak i w budżecie gminy Zabierzów modernizacja nawierzchni asfaltowej wraz z budową chodnika
na odcinku 388 m w Burowie
raczej nie zostanie wykonana
w 2010 r. 11 sierpnia 2010 r.

Zestawienie dróg powiatowych na terenie gminy Zabierzów.
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Dynamicznie rozwijająca
się gmina Zabierzów oraz
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II KrakówBalice zamierza w nowym
planie
zagospodarowania
przestrzennego przeznaczyć
tereny położone wokół lotniska pod komercję i usługi.
Te tereny są zlokalizowane na
odcinku Balice – Aleksandrowice przy drodze powiatowej
2121K. Dodatkowo bliskie
sąsiedztwo węzła autostrady
A-4 oraz najkrótszy dojazd do
centrum Krakowa wpływa na
systematycznie zwiększający
się ruch samochodowy. Droga 2121K jest przedłużeniem
ulicy Balickiej w Krakowie
(K2205). Na całym odcinku
ulicy Balickiej od pętli tramwajowej w Bronowicach
Małych do granicy z gminą
Zabierzów (również na obszarze niezabudowanym) jest
chodnik oraz znaki drogowe
poziome. Nasza droga tak
ważnego, wpływającego na
bezpieczeństwo ruchu przy
niekorzystnych warunkach
atmosferycznych, oznaczenia
nie ma.
W poprzedniej kadencji powiat krakowski wraz
z udziałem finansowym gmi-

ny Zabierzów oraz UE, zlecił
wykonanie modernizacji wraz
z budową chodnika drogi
2121K na odcinku od granicy
z Krakowem do skrzyżowania
z drogą gminną w Szczyglicach. Na pozostałym odcinku
około 800 m od zakończonego chodnika do mostu
na Rudawie przy drodze po-

Kleszczów. Skrzyżowanie drogi powiatowej 2120K z drogą gruntową po niewielkim deszczu, za skrzyżowaniem niedrożne i zarośnięte rowy.

wiatowej znajduje się około
14 budynków mieszkalnych.
Mieszkańcy od lat wnioskują
o wykonanie bezpiecznego
ciągu dla pieszych. Dodatkowo została zamontowana barierka ochronna ograniczająca szerokość pobocza drogi.
Wagę problemu dostrzega
również Elżbieta Burtan, wójt
gminy Zabierzów, która już
w styczniu 2010 r. zadekla-

Droga powiatowa 2121K. Nowy chodnik
w Morawicy gm. Liszki wykonany przez
Firmę ZET-BRUK, niweleta drogi jest zaniżona do 80cm.

rowała 50 proc. partycypacji
w kosztach wykonania dokumentacji projektowej oraz
realizacji robót.
Droga 2121K pomiędzy
Balicami a Aleksandrowicami stwarza duże zagrożenie
dla ruchu samochodowego
i pieszego, o czym świadczą
wypadki, do jakich tam dochodzi. Na tym odcinku drogi zlokalizowana jest strefa
komercyjna, powstają nowe
miejsca pracy, co wpływa na
zwiększenie ruchu samochodowego i pieszego. Piesi oraz
dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej w Balicach są
zmuszone do chodzenia jezdnią. Wzdłuż drogi, tuż koło
krawędzi jezdni są głębokie
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rowy przydrożne, brakuje
poboczy. Niezmiernie ważną
i konieczną inwestycją jest
budowa ciągu dla pieszych
pomiędzy tymi miejscowościami.
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego zamierza po zakończeniu remontu wiaduktu
nad autostradą A4 w Balicach,
znieść całkowicie ograniczenie tonażu na drodze powiatowej 2121K. Ponieważ mam
odmienne zdanie w tej kwestii, pozwolę sobie przedstawić argumenty wskazujące
na utrzymanie ograniczenia
tonażu. W sprawie wykonania oznaczenia poziomego,
tzn. linii przerywanych lub
ciągłych w miejscach, gdzie
często z uwagi na występujące złe warunki atmosferyczne

Droga powiatowa 2121K. Roboty wykonane przez Firmę ZET-BRUK w Morawicy
gm. Liszki

jest słaba widoczność, ZDPK
odpisał, że droga nie spełnia
parametrów
dotyczących
szerokości jezdni do wykonania takich linii. Więc moje
pytanie brzmi: jaką szerokość
jezdni powinna mieć droga
powiatowa dla dwóch mijających się kilkudziesięciotonowych tirów? Bo chyba
droga, na której nie można
wymalować linii przerywanej pomiędzy pasami jezdni
nie spełnia takich kryteriów.

Droga powiatowa 2121K. Nowy chodnik
w Morawicy gmina Liszki wykonany przez
Firmę ZET-BRUK

Gdzie ma się schować pieszy
na tak wąskiej drodze bez poboczy przy dwóch mijających
się tirach?
W latach 1998-2006 sukcesywnie zaczęto budować
chodnik w Aleksandrowicach wraz z przebudową
niebezpiecznego
odcinka
drogi przy blokach oraz przebudową wjazdu na osiedle
z drogi powiatowej. Przy
zmodernizowanych odcinkach dróg powstały chodniki.
W tym samym czasie w Balicach zostało wykonane przez
koncesjonariusza autostrady
A4 pobocze o nawierzchni
nieulepszonej – tłuczniowej,
ograniczone krawężnikiem
i obrzeżem betonowym.
W czerwcu 2009 r. została
podpisana umowa pomiędzy
ZDPK a firmą Usługi Ogólnobudowlane
„ZET-BRUK”
Krzysztof Zgraja z Brzeska
na przebudowę drogi powiatowej 2121K na granicy miejscowości Morawica
i Aleksandrowice w celu
zmodernizowania kolejnego
niebezpiecznego odcinka tej
drogi powiatowej wraz z budową chodnika.
Wykonawca, mimo umowy podpisanej na przełomie
czerwca i lipca 2009 r., podjął
prace dopiero z końcem października. Efekt tych prac to
źle wykonany, przebudowywany wielokrotnie chodnik,
który wciąż się zapada; wadliwie umocnione, podcięte
skarpy, które się sypią; złe wyprofilowanie drogi; niweleta
zaniżona o około 80 cm; źle
wyprofilowany zakręt; brak
wjazdu na posesję (w granicy
pasa drogowego) itd. Osoby
odpowiedzialne za nadzór
inwestorski i odbiory tych robót (w ich mniemaniu dobrze
wykonywanych) już w ZDPK
nie pracują. Skutkiem niekończących się skarg i pism
była wykonana kompleksowa kontrola wykonanych
robót. W efekcie tej kontroli
ZDPK odstąpił od umowy.
Wykonano projekt zamienny,
w drodze przetargu nieogra-

Z uwagi na ostatnie w tej kadencji wydanie gazety „Powiat
Krakowski”, chcę tą drogą gorąco podziękować koleżankom
i kolegom - Radnym Powiatu Krakowskiego za ciepłe przyjęcie
oraz miłą atmosferę. Współpraca z Wami przez ostatnie dwa
lata była dla mnie bardzo ważnym i interesującym doświadczeniem.
					
Alicja Wójcik

Ograniczone pobocze drogi powiatowej 2121K przez barierę ochronną
w Szczyglicach

niczonego wyłoniono nowego wykonawcę robót. Jednak
z uwagi na rozprawę sądową
przeciwko firmie ZET – BRUK,
inwestycja nie może być kontynuowana, gdyż sąd zakazał
w chwili obecnej prowadzenia na niej jakichkolwiek robót. Inwestycja, która miała

towanym odcinku chociaż
o pół metra?
Udało się zakończyć wcześniej roboty na terenie Gminy Zabierzów w Aleksandrowicach. Wykonano prawie
wszystkie prace, z wyjątkiem
wyczyszczenia
przepustu
pod drogą powiatową i rowu przydrożnego.
Podsumowując,
zanim na drodze
K2121
zostanie
zniesione
ograniczenie tonażu,
droga
wymaga
gruntownej mo-

Droga powiatowa 2122K. przebudowa przepustu w Nielepicach

być zakończona 15 grudnia
2009 r., będzie może zakończona dwa lata później. Nasu-

Niwelacja i przygotowanie terenu
pod budowę chodnika w Nielepicach

Koniec chodnika przy drodze powiatowej 2121K w Szczyglicach

dernizacji nawierzchni wraz z jej poszerzeniem i budową
bezpiecznych ciągów
dla pieszych.

wa się kolejne pytanie. Skoro
ZDPK przewidywał zniesienie
ograniczenia tonażu, dlaczego nie zaprojektowano
poszerzenia drogi na projek-

Alicja Wójcik

Jeśli macie Państwo uwagi lub zastrzeżenia odnośnie
dróg powiatowych, proszę
o kontakt: awojcik@powiat.
krakow.pl

Alicja
WÓJCIK
Radna Powiatu Krakowskiego
awojcik@powiat.krakow.pl
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EKOLOGIA

Natura 2000
zagrożenie czy dobrodziejstwo

Czym jest Natura 2000?
Program Natura 2000 powstał w krajach
Unii Europejskiej, w celu stworzenia wspólnego systemu obszarów przyrody objętych
ochroną. Podstawą dla tego systemu są dyrektywy: Ptasia i Siedliskowa. Głównym celem jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków uważanych
za cenne i zagrożone w skali Europy.
Program Natura 2000
w gminie Skawina
Na terenie gminy Skawina powstają obszary chronione. Są to: „Skawiński obszar łąkowy” i „Ochrona Cedronu”.
Obszar łąkowy jest położony przy południowo-zachodniej granicy Krakowa (95%
powierzchni w obrębie miasta) i przylega do
Lasów Tynieckich. Obejmuje głównie łąki,
w tym świeże i podmokłe. W 96% teren ten
leży na obszarze Bielańsko-Tynieckiego
Parku Krajobrazowego. Przestrzeni zagraża zabudowa, zarówno w obrębie siedlisk
przyrodniczych, jak i stanowisk cennych
gatunków roślin i zwierząt, a także w ich sąsiedztwie. Zagrożenie stanowi również zarastanie w wyniku zaniedbania i ekstensywnego użytkowania.
Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tereny „Skawińskich obszarów łąkowych” są przeznaczone
pod magazyny, składy, produkcję; mają
przeznaczenie przemysłowe, gospodarcze,
co wpływa na strategię rozwojową gminy
Skawina.
Za i przeciw Naturze 2000
w Gminie Skawina
Wprowadzenie proponowanych obszarów ochronnych na terenie Skawiny, z jednej
strony stanowi zagrożenie dla inwestorów,
gdyż uniemożliwi bądź ograniczy ich działalność i realizację rozpoczętych prac, z drugiej
strony narazi gminę na roszczenia finansowe
właścicieli nieruchomości położonych w tym
obszarze. Wiadomo, że w tej strefie planowana jest budowa obwodnicy Skawiny, której
zadaniem jest odciążenie miasta od ruchu
ciężkich samochodów. Patrząc jednak na
taki stan rzeczy, tereny te były faktycznie obszarami łąkowymi, nieużytkami rolnymi, na
których można było spotkać różne gatunki
motyli, ptaków czy roślin. Czy nadal jednak
stanowią takie tereny? Co z tym obszarem
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robić: chronić czy budować? A może zgodnie
z Uchwałą nr XXXIV/340/09 Rady Miejskiej
w Skawinie z dnia 08 lipca 2009 r., odsunąć
granice obszaru chronionego od granic
gminy tak, by oddziaływanie strefy ochronnej nie miało wpływu na tereny położone
w strefie gospodarczej Skawina-Północ.
Z informacji uzyskanych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie wynika,
że można to było zrobić na etapie konsultacji społecznych. Jesienią 2008 roku i w maju
2009 roku GDOŚ wzywała UMiG w Skawinie
do przedstawienia stanowiska w sprawie
wprowadzenia obszaru Natura 2000 „Skawiński obszar łąkowy”. Wszystko wskazuje
na to, że z powodu opieszałości urzędu wspomniana uchwała została podjęta zbyt późno
i GDOŚ zdążyła przyjąć „akcept milczący” naszej gminy. Może to spowodować znaczne
utrudnienia w realizacji inwestycji w strefie
Skawina-Północ ze względu na konieczność
spełnienia warunków narzuconych przez Dyrektywy Unijne, a w konsekwencji znaczny
wzrost kosztów inwestycji. Sytuacja ta może
bardzo skutecznie odstraszyć potencjalnych
inwestorów i tym samym postawić pod znakiem zapytania sens istnienia Strefy.
Co z Cedronem?
Podobnie sprzeczne warunki dotyczą
ochrony Cedronu. Rzeka ta jest rzeką górską,
której przepływ w warunkach powodziowych jest nieprzewidywalny. Bardzo często
dochodzi do jej wylania, zwłaszcza w Woli
Radziszowskiej, gdzie narażone na zniszczenia są: XV w. kościół, domy, gospodarstwa
rolne, a największe niebezpieczeństwo grozi życiu i zdrowiu ludzkiemu. Taka sytuacja
jest zagrożeniem także dla sąsiednich sołectw. Wylewający Cedron jest przyczyną
wielomilionowych strat w zabudowie i infrastrukturze.
W wyniku tych zdarzeń powinny być
podjęte działania w kierunku regulacji rzeki,
w tym także na obszarach, które miałyby być
objęte programem Natura 2000. Uregulowanie koryta rzeki mogłoby spowodować wyginięcie skójki grubo skorupowej, która jest
powodem wprowadzenia na tym terenie
programu. Gdy zostaną na terenach doliny
Cedronu wprowadzone obszary chronione,
to będą uniemożliwione inwestycje przeciwpowodziowe, nie będzie można ingerować w
stan rzeki, a sołectwa nadal będą zalewane.

w związku z walką o to, by droga przebiegała
w innym terenie, utworzyli „Stowarzyszenie
Miłośników Doliny Cedronu”. Stowarzyszenie
stara się o lepsze wykorzystanie i zagospodarowanie obszarów miejscowości oraz gmin,
poprawę atrakcyjności regionu jako miejsca
zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej, spędzania wolnego czasu.
Z informacji uzyskanych w GDDKiA wynika,
że od budowy BDI, czyli nowej drogi krajowej
Bielsko-Głogoczów, nie ma już odwrotu. Prace dokumentacyjne trwają, ale nie wiadomo,
kiedy rozpocznie się budowa, gdyż nie wybrano jednego wariantu przebiegu tej trasy.
„Znalezienie odpowiednich korytarzy jest
skomplikowane z uwagi na rzeźbę terenu,
bogactwo przyrodnicze i kulturowe tych obszarów oraz negatywną reakcję społeczności lokalnej na przedstawione propozycje”
- informuje rzecznik ministerstwa. Decyzja
o wyborze wariantu powinna być ogłoszona
do 30 maja 2011r.
Wszystkie działania „Stowarzyszenia
Miłośników Doliny Cedronu” zmierzają do
tego, żeby wariant przebiegu przez Wolę
Radziszowską nie został wybrany. Pomysł
wprowadzenia obszaru Natura 2000 w dolinie Cedronu, mający na celu odsunięcie
wizji BDI na tym terenie, może spowodować
systematyczne zalewanie terenów nadrzecznych. Nasuwa się pytanie, czy pomysł ten
jest do końca słuszny i czy ma pełną akceptację społeczną, biorąc pod uwagę coraz
większe ostatnio zagrożenie powodziowe.
Pozostaje do rozstrzygnięcia wątpliwość,
czy Pan Burmistrz, jako gospodarz terenu,
podjął wszelkie możliwe kroki zmierzające
do przeprowadzenia analizy „zysków i strat”
(potencjalnych korzyści i zagrożeń) i przedstawienia ich mieszkańcom. Kolejne pytanie
sprowadza się do konkluzji: „czy lepiej upierać się przy zmianie przebiegu BDI kosztem
wzrostu zagrożenia powodzią, czy może
lepiej powalczyć o sąsiedztwo ze znaczącą
Drogą Krajową (niekoniecznie z pierwotnie
proponowanym przebiegiem) ze zjazdem
w najbliższej okolicy, co zawsze zwiększa
atrakcyjność terenów i możliwości inwestycyjne. Na to pytanie powinniśmy jak najszybciej znaleźć odpowiedź, aby w porę móc
wybrać najlepsze rozwiązanie z punktu widzenia mieszkańców.

Cedron a Beskidzka Droga Integracyjna
Pozostaje jeszcze
problem Beskidzkiej
Drogi Integracyjnej
Urszula
(BDI), która miała
przebiegać przez
STOCHEL
dolinę
Cedronu.
Radna Powiatu Krakowskiego
Mieszkańcy Woli Radziszowskiej, gminy
ustochel@powiat.krakow.pl
Kalwarii Zebrzydowskiej i Lanckorony,

Urszula Stochel

INFRASTRUKTURA

Nie zmarnowałam Waszych głosów i ich nie zmarnuję!
Szanowni Państwo!
Podczas czteroletniej kadencji piastowania przeze mnie urzędu radnej
Rady Powiatu Krakowskiego usiłowałam sprostać celom, które sobie
wyznaczyłam w trakcie kampanii,
a w związku z tym czyniłam wszystko,
by nie zawieść oczekiwań moich wyborców.
W czasie mojego urzędowania pełniłam funkcje przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, a także członka Komisji
Zdrowia, Komisji Polityki Prorodzinnej
i Społecznej oraz Komisji Infrastruktury.
Praca pierwszej z wymienionych
przeze mnie komisji opierała się
na kontrolowaniu budżetu powiatu
tak, aby środki wydawane były zgodnie
z planem finansowym.
Obszar działania Komisji Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej polegał
na pracy na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych, jak również pozyskiwaniu
pieniędzy na realizację celów z zakresu
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie krakowskim.
Pieniądze na wykonanie zadań z tego
obszaru pochodziły ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych i wyniosły w 2010 r.
prawie 5 mln zł. Fundusze te wykorzystano na: rehabilitację zawodową i społeczną (4,5 mln zł), turnusy rehabilitacyjne
(400 tys. zł), sport, kulturę, rekreację i turystykę (80 tys. zł), zaopatrzenie w sprzęt
rehabilitacyjny (750 tys. zł), likwidację
barier architektonicznych i technicznych
w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych (550 tys. zł), dofinansowanie
tworzenia i działania warsztatów terapii
zajęciowej (270 tys. zł), dofinansowanie
zadań z zakresu rehabilitacji społecznej,
zlecanych organizacjom pozarządowym
(18 tys. zł).
Prace ostatniej komisji, w której
pracach brałam udział - Komisji Infrastruktury - opierały się na zabieganiu
o środki na finansowanie infrastruktury
drogowej na terenie gminy Krzeszowice,
gdzie wykonane zostały chodniki, remonty dróg, jak również ich przebudowy. Na nowe nawierzchnie przeznaczono ponad 8,5 mln zł (tab.). W 2010 roku,
po pozyskaniu środków zewnętrznych,
w przebudowie są drogi powiatowe nr:
1033K, 2186K, 2121K wraz z odnową
mostu w Krzeszowicach i budową mostu w Tenczynku. Projekt zlokalizowany
jest w miejscowościach Rudno, Tenczynek, Zalas, Frywałd, Sanka i Krzeszowice.
Całkowita wartość przedsięwzięcia to
17 623 380 mln zł, przy dofinansowaniach
Instytucji Zarządzania Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego

ZADANIA DROGOWE ZREALIZOWANE W LATACH 2007 - 2010
PRZEZ ZDPK W GMINIE KRZESZOWICE
Lp.

Nr
drogi

Nazwa Drogi

Miejscowość

Długość
drogi
[MB]

Wartość
robót [zł]

Rodzaj Robót

1

2123K
(18104)

Frywałd - Nawojowa
Góra - Młynka

Nawojowa Góra

936,0

Naprawa
nawierzchni
tłuczniowej
destruktem
asfaltowym

2

2124K
(18105)

Rudno - Wola Filipowska - Paryż

Wola Filipowska

750,0

Nakładka asf.
grub. 4 cm

102 833,50

3

2124K
(18105)

Rudno - Wola Filipowska - Paryż

Filipowice

426,0

Nakładka asf.
grub. 4 cm

98 280,00

4

2124K
(18105)

Rudno - Wola Filipowska - Paryż

Filipowice

470,0

Chodnik, odwodnienie

378 329,80

5

2125K
(18106)

Krzeszowice - Miękinia Nowa Góra

Krzeszowice
ul. Miękińska

412,0

Chodnik, odwodnienie

157 297,96

6

2125K
(18106)

Krzeszowice - Miękinia Nowa Góra

Miękinia, Nowa
Góra

Nakładka asfaltowa 3 + 4 cm

367 378,50

7

2125K
(18106)

Krzeszowice - Miękinia Nowa Góra

Ostrężnica

892,0

Chodnik , odwodnienie

223 050,80

8

2125K
(18106)

Krzeszowice - Miękinia Nowa Góra

Łany

138,0

Chodnik , odwodnienie

65 500,00

9

1076K
(18107)

10

2126K
(18108)

11

1 630,0

52 980,00

Przebudowa
drogi

1 845 844,70

1 376,0

Chodnik, odwodnienie

284 544,35

Paczółtowice

180,0

Chodnik, odwodnienie

110 504,86

Krzeszowice - Przeginia

Paczółtowice

620,0

Nakładka asfaltowa 3 + 4 cm

164 469,78

2126K
(18108)

Krzeszowice - Przeginia

Paczółtowice

180,0

Przebudowa
drogi

3 783 500,00

14

2127K
(18109)

Krzeszowice - Żbik Siedlec

Krzeszowice
ul. Żbicka

894,0

Przebudowa
chodnika

248 947,00

15

2127K
(18109)

Krzeszowice - Żbik Siedlec

Krzeszowice
oś. Żbik

426,0

Chodnik , odwodnienie

183 234,00

16

2129K
(18111)

Rudawa - Szklary - Jerzmanowice

Dubie

742,0

Przebudowa
drogi

542 352,72

17

Ulice w Krzeszowicach

Krzeszowice
ul. Ogrodowa

205,0

Nakładka asfaltowa 3 + 4 cm

Krzeszowice - Czatkowice - Olkusz (ulica 29

Krzeszowice –
Czerna

1 124,0

Krzeszowice - Przeginia

Krzeszowice oś.
Czatkowice Górne

2126K
(18108)

Krzeszowice - Przeginia

12

2126K
(18108)

13

listopada, al. 1000 - lecia)

RAZEM

(7 553 028 zł) oraz powiatu krakowskiego i gminy Krzeszowice (10 070 352 zł).

11 401,0

50 635,00
8 659 682,97

Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach
z salą gimnastyczną. Oczywistym jest,
że podobnie jak w trakcie kończącej się
kadencji, tak i w tej przyszłej, moje poczynania opierałaby się na stałej współpracy z gminą Krzeszowice.

Startując w tegorocznych wyborach
samorządowych zapewniam, że zamierzam kontynuować pracę z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej,
pomagając tym samym niepełnosprawnym dzieciom i dorosłym. W czasie mojej kolejnej kadencji ukierunkowałabym
również
swoje
działania na poprawę stanu dróg
Janina
oraz
ubieganie
Lasoń
się o środki finanPrzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
sowe na budowę
nowego budynku
jlason@powiat.krakow.pl
Liceum Ogólnokształcącego im.

Janina Lasoń
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ZDROWIE
Łatwo można uniknąć chorób serca, wystarczy o siebie zadbać

Serce jak dzwon
Chcesz mieć serce jak Zygmunta dzwon
A Twoje życie ma mieć dobry ton
Jadaj sobie oliwkę, owoce, warzywa i ryby
A sport traktuj nie tylko na niby
Ile rady dajesz tyle się ruszaj
Bądź pogodny i o ducha dbaj
W oparach dymu się nie skryjesz
Ciśnienie kontroluj - to złe odkryjesz
Zachowasz werwę i siły swe
Na dni lepsze i te złe
Ten wierszyk niechaj ci służy
i prowadzi w życiowej podróży
L.G.
Choroby serca i naczyń są najczęstszą przyczyną umieralności
w Polsce. Co roku z powodu
zawałów serca, chorób wieńcowych i chorób naczyń mózgu
umiera ponad 170 tys. kobiet
i mężczyzn. Umierają nie tylko
osoby starsze, ale także kobiety
i mężczyźni w wieku średnim,
a nawet poniżej 30 roku życia.
Miażdżyca, będąca przyczyną
wielu chorób układu krążenia rozpoczyna się wcześnie w wieku młodzieńczym, a nawet
u dzieci. Chorobom serca można zapobiegać. Można uniknąć
ponad 50 proc. zgonów z tego
powodu, ale należy przyjąć kilka
zasad, które pozwolę sobie wymienić.
Ruszaj się - daj sercu siłę
Bądź bardziej aktywny fizycznie – częściej spaceruj, chodź
po schodach, wykonuj różne
ćwiczenia sportowe. Na sport
przeznacz przynajmniej 30 minut dziennie, ale nie mniej niż
4 razy w tygodniu. Aktywny tryb
życia zmniejsza ryzyko chorób,
ale daje również inne korzyści:

dobre samopoczucie, łatwiejsze
zasypianie, zgrabną sylwetkę, większą
sprawność umysłową – nawet w podeszłym wieku, lepszą
sprawność seksualną i zadowolenie z tej sfery życia, lepsze
radzenie sobie z codziennymi
stresami.
Waż się, kontroluj ciężar ciała
Otyłość i nadwaga sprzyjają
wrogom naszych naczyń i serca:
wysokiemu poziomowi cholesterolu, cukrzycy i nadciśnieniu,
a także problemom ze stawami
i tworzeniu się kamieni żółciowych. Obwód pasa powyżej
94 cm u mężczyzn i powyżej
80 cm u kobiet to sygnał zagrożenia nadwagą, która poprzedza
otyłość. Nadmiar kilogramów

Patrz, co jesz
Jedz więcej warzyw i owoców
– zawierają błonnik, witaminy
i przeciwutleniacze. Ogranicz
spożycie tłuszczów zwierzęcych,
słodyczy, soli kuchennej oraz
słodzonych napojów, tzw. soft
drinków. Najlepsza dla serca jest
dieta śródziemnomorska – wykazano, że zmniejsza stężenie
„złego cholesterolu” w surowicy,
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obniża
ciśnienie
tętnicze
i zmniejsza gotowość krwi
do tworzenia
zakrzepów.
Cechą wyróżniającą
tę dietę
spośród
i n ny c h
j e s t
d u że
spo życie
owoców,
r yb,
owoców
morza,
oliwy z
oliwek. Obserwacje poczynione
we Włoszech dowiodły, że oleje
rybne przeciwdziałają zaburzeniom rytmu serca i zmniejszają
przez to ryzyko nagłego zgonu.
Zwyczaj smarowania pieczywa
należy do rzadkości.

Co trzecia osoba dorosła
w Polsce ma nadciśnienie tętnicze, tj. ciśnienie równe lub
większe od 140/90 mm Hg,
które może przez długi czas,
podstępnie i bez uchwytnych
dolegliwości, uszkadzać układ
krążenia. Jeżeli masz nadciśnienie, postaraj się schudnąć, ogranicz spożycie soli kuchennej
i większych ilości alkoholu. Bądź
pod opieką lekarza. W wypadku,
gdy potrzebne będą leki, bierz je
regularnie, zgodnie z zaleceniami lekarza.
Kontroluj swój stan zdrowia
Pamiętaj o konieczności kontroli poziomu cukru we krwi oraz
badaniu cholesterolu, frakcji:
HDL i LDL, trójglicerydów, przynajmniej raz na trzy lata. Jeśli
w rodzinie ktoś chorował bądź

Nie pal tytoniu
Jeżeli palisz, przestań! Jeżeli
nie palisz, nie zaczynaj! O ile to
możliwe, unikaj przebywania
w zadymionych pomieszczeniach. Tak zwane bierne palenie jest również niebezpieczne.
W latach 90. ponad 2 miliony
Polaków rzuciło palenie, tobie
też się uda! Palenie powoduje

choruje na serce, poinformuj
o tym lekarza, a także porozmawiaj z nim o możliwościach
zapobiegania chorobom serca
i naczyń. Stosuj się do zaleceń
dietetycznych i lekowych.
Dbaj o ducha, nie tylko o ciało

nie służy zdrowiu, ani dobremu samopoczuciu. Nadwaga to
sygnał, że dostarczamy organizmowi więcej kalorii, niż jest on
w stanie spalić.
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Mierz ciśnienie krwi

obniżenie „dobrego cholesterolu” HDL – nawet u dorosłych
ludzi. Nikotynizm jest przyczyną
85 proc. przypadków raka płuc,
ale palenie prowadzi także do
innych nowotworów. Osoby palące jedną paczkę papierosów
dziennie są 2,5 razy bardziej zagrożone zawałem, niż niepalący.

Naucz się panować nad stresem i gniewem. Przestań zamartwiać się, naucz się odpowiednio
odpoczywać i relaksować. Poświęć więcej czasu na kontakt
z przyrodą, częściej się uśmiechaj! Stres może być przyczyną
m.in. nadciśnienia tętniczego,
rozwoju miażdżycy, występowania zaburzeń rytmu serca, nagłego zgonu sercowego. Najczęściej
źródłem stresu są konflikty między ludźmi, obciążenia związane
z pracą, pośpiech, własna neurotyczność i wrogość.
Do dzieła!
Lucjan Goraj

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

HISTORIA
To również historia powiatu

750-lecie królewskich Zielonek
U swoich początków wieś złożona
z dóbr królewskich i dóbr kapituły krakowskiej liczyła 56 domów. Źródła parafialne podają, że w 1260 r. na wzgórzu
zwanym Kapitułą zostaje wybudowany
niewielki drewniany kościółek kryty gontem. O własności Zielonek i tym pierwszym kościółku wspomina Jan Długosz
w„Liber beneficiorum” za lata 1325 – 1327.
Świątynia była kościołem parafialnym
dla ok. 990 wiernych. Do parafii Zielonki
należały: Tonie Witkowice, Bibice, Górka
Narodowa, Pękowice, Garlica Murowana,
Garlica Duchowna i Wola Zachariaszowska, przez to i ich dotyczy ten jubileusz.
Oprac. J.O.

5

września mieszkańcy Zielonek świętowali 750-lecie istnienia swojej parafii
i miejscowości. Uroczystości jubileuszowe odbywały się w kościele parafialnym
oraz w parku wiejskim w Zielonkach. Medalami jubileuszowymi uhonorowane zostały
osoby zasłużone dla tej miejscowości, m.in.
ks. kardynał Stanisław Dziwisz oraz marszałek
województwa małopolskiego Marek Nawara.
Wielkim zaszczytem i honorem dla niżej podpisanego był fakt, że znalazł się w zacnym
gronie wyróżnionych tym medalem.
Mszę św. w kościele parafialnym celebrował kardynał Stanisław Dziwisz, po mszy
w świątyni odbył się koncert muzyki klasycznej. W parku wiejskim wystąpiły zespoły
działające w Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach. Jako gwiazdy wieczoru zaprezentowały się kabaret Grupa Rafała
Kmity i zespół Wawele. Imprezę plenerową
zakończył pokaz sztucznych ogni.

Zielonki zaliczano do najbogatszych wsi
podkrakowskich. Powodem była przede
wszystkim dobra lokalizacja. Wieś rozłożyła się nad wodami pracowitej rzeki Prądnik, zwanej przez tutejszych mieszkańców
Białuchą, bo bystry prąd napędzał koła
młyńskie. Istotne dla rozwoju osady były
również dobre warunki naturalne, klimat
i żyzne gleby. Ważna była także rozwinięta
sieć dróg i bliskość Krakowa – rynku zbytu płodów rolnych i wytworów rzemiosła,
a także miejsce edukacji chłopskich synów.
dr Mateusz Wyżga
autor monografii Zielonek

Przez wieki wiele wspaniałych postaci zasłużyło się dla historii Zielonek.
Budowali mocną pozycję gminy często
w skrajnie niekorzystnych warunkach społeczno-politycznych i oni na zawsze pozostaną w świadomości mieszkańców.
- W czasach powojennych dla dzisiejszego
obrazu i poziomu rozwoju naszej gminy dwa
fakty miały decydujące znaczenie. Pierwszy
kluczowy to utworzenie w 1973 roku obecnych
granic gminy i zaangażowanie ówczesnych
mieszkańców przeciwko zakusom wielkiego
Krakowa włączenia przygranicznych obszarów w granice miasta. Drugi ważny moment to
powołanie do życia w 1990 roku samorządów
gminnych, nadanie im kompetencji i określenie zasad gromadzenia dochodów i zasad
planowania wydatków. Przez te dwadzieścia
lat własnej samorządności, gmina Zielonki
znacząco się zmieniła, udało się wiele ważnych

dynał Stanisław Dziwisz. Konferencję rozpoczęto wykładem dr. Mateusza Wyżgi, autora
monografii gminy Zielonki. Przedstawił wiele
interesujących i mało znanych faktów z historii oraz anegdot dotyczących dziejów tej
ziemi i jej związków z Krakowem.
Kolejnym punktem był film „Z ziemi szkockiej do Polski” autorstwa Andrzeja Chiczewskiego i Jerzego Passendorfera, opowiadający historię ołtarza Matki Bożej Zwycięskiej
znajdujący się w kaplicy kościoła w Zielonkach. Tryptyk ten powstał jako ołtarz polowy
podczas II wojny światowej, dzięki inicjatywie
polskich żołnierzy stacjonujących w Szkocji.
Pomysłodawca – major Władysław Passendorfer (ojciec Jerzego – znanego reżysera
i twórcy filmu) przywiózł go po wojnie do
Krakowa, gdzie przez kilka lat znajdował się
w miejscu zrabowanego przez hitlerowców
ołtarza Wita Stwosza w kościele Mariackim.
W 1949 roku, w uroczystej procesji, został
Piękna okładka specjalnego wydania „Wiadomości
Lokalnych Gminy Zielonki” z okazji jubileuszu 750lecia.

26 września w pięknym i nowoczesnym
budynku Centrum Integracji Społecznej
odbyła się konferencja „750-lecie Zielonek
– historia, społeczeństwo, kultura”, była ona
zarazem podsumowaniem obchodów jubileuszu. Spotkaniu towarzyszyła wystawa
obrazów uznawanej za jedną z najwybitniejszych malarek naiwnych (stawiana na równi
z Nikiforem Krynickim) Katarzyny Gawłowej
z Zielonek. Obrazy wypożyczyło Muzeum
Etnograficzne im. Seweryna Udzieli z Krakowa i miejscowa parafia. Wójt Bogusław Król
z towarzyszącymi osobami odsłonili także
w holu głównym Centrum Integracji tablicę
pamiątkową, którą wcześniej poświecił kar-

i potrzebnych inwestycji generujących dalszy rozwój i kolejne potrzeby oraz wyzwania.
W tym okresie nasz samorząd dziesięć razy plasował się w złotej setce polskich samorządów
w rankingu „Rzeczpospolitej”, a w ostatnich
czterech latach w pierwszej dziesiątce na ponad 1600 gmin wiejskich. Rozwój i działania
gminy były i są możliwe dzięki aktywnym,
wspaniałym mieszkańcom, którzy nie szczędzili wczoraj i nie szczędzą dzisiaj sił i środków na
rzecz dynamicznego rozwoju obszaru, gdzie
mieszkają – podsumowuje Bogusław Król,
wójt gminy Zielonki.
Cóż dodać? Chyba tylko to, że historia –
i to jaka – zobowiązuje.
Józef Olchawa

przekazany parafii w Zielonkach. Kolejnym
punktem konferencji był pokaz slajdów z archiwalnymi fotografiami z Zielonek z komentarzem Mariusza Zielińskiego, kierownika Biblioteki Publicznej w Zielonkach. Odbyła się
także projekcja filmu
ze zbiorów Muzeum
Etnograficznego
Józef
„Pucheroki – zwyOLCHAWA
czaje wielkanocne”
,nakręcony w latach
Przewodniczący Komisji Promocji,
50. ub. wieku przez
Kultury, Turystyki i Sportu
wybitnego etnograjolchawa@powiat.krakow.pl
fa prof. Romana Reinfussa.
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ROLNICTWO

XII Dożynki Powiatu Krakowskiego
i XXIII Dożynki Gminy Liszki

W niedzielę, 29 sierpnia br. w Liszkach odbyły się XII
Dożynki Powiatu Krakowskiego i XXIII Dożynki Gminy
Liszki. Przybywających do Liszek gości witały pięknie
przyozdobione domy. Przy drodze prowadzącej do
kościoła oraz gimnazjum zobaczyć można było wozy
ciągnące siano, kukły symbolizujące żniwa, chochoły
i inne ozdoby dożynkowe. Uroczystości rozpoczęła
dziękczynna msza św. w kościele parafialnym w Liszkach, w trakcie której poświęcono wieńce i tegoroczne
plony. Po nabożeństwie barwny korowód dożynkowy
przeszedł na miejsce uroczystości - tereny Gimnazjum
im. Jana Kantego w Liszkach. Oficjalnego otwarcia uroczystości dożynkowych oraz przywitania przybyłych
gości dokonali gospodarze uroczystości - starosta krakowski Józef Krzyworzeka i wójt gminy Liszki Wacław
Kula. Starostowie dożynek Lucyna Poprawa i Józef
Wąsik z Liszek przekazali gospodarzom bochny chleba, którymi częstowano następnie przybyłych gości.
W trakcie tradycyjnego obrzędu dożynkowego, panie
z Kół Gospodyń Wiejskich obdarowywały gości wieńcami. Towarzyszyły temu tradycyjne dożynkowe przyśpiewki. Kolejnym punktem dożynek było wręczenie
nagród Najlepszym Rolnikom Powiatu Krakowskiego
2010. Pamiątkowe dyplomy oraz patery wręczali wicestarosta Andrzej Furmanik, wiceprzewodniczący Rady
Powiatu w Krakowie Tadeusz Nabagło oraz radni powiatowi Alicja Wójcik i Janusz Cerek. Na zakończenie
tradycyjnego obrzędu dożynkowego ogłoszono wyniki konkursów dożynkowych - wieńca dożynkowego
tradycyjnego i wieńca w nowej formie oraz na najlepszą potrawę tradycyjną. Nagrody wręczał przewodniczący Rady Powiatu w Krakowie Krzysztof Karczewski
wraz z jury konkursu. Po koncercie odbył się pokaz ratownictwa drogowego przygotowany przez jednostkę
OSP Mników oraz charytatywna loteria fantowa, podczas której odbyło się losowanie głównych nagród.
Po zakończeniu loterii na scenie pojawiła się gwiazda wieczoru - zespół Pieczarki. Po koncercie odbył się
pokaz sztucznych ogni. Dożynki zakończyła zabawa
taneczna z zespołem Pitersi.
W dożynkach wzięli udział Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie dr. Heinz Peters,
posłowie Andrzej Adamczyk, Jacek Krupa i Jacek Fedorowicz, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Piotr Goraj,
członkowie Zarządu Powiatu Wanda Kułaj, Jerzy Rogala i Wiesław Marek Woch, sekretarz powiatu Adam
Wójcik, radni wojewódzcy Wojciech Bosak i Kazimierz
Czekaj, radni powiatowi Leszek Dolny, Lucjan Goraj, Kazimierz Tomczyk, Urszula Stochel, Janina Grela i Janusz
Fajto, burmistrz Skały Robert Jakubek, wiceburmistrz
miasta i gminy Skawina Stanisława Żak, wiceburmistrz
miasta i gminy Świątniki Górne Witold Słomka, wójt
gminy Zabierzów Elżbieta Burtan, wójt gminy Sułoszowa Stanisław Gorajczyk, wójt gminy Czernichów
Szymon Łytek, wójt gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Józef Rysak, wicewójt gminy Mogilany Agata Nędza,
przewodniczący Rady Gminy Liszki Zbigniew Kaczor,
Komendant Policji Powiatowej Wadim Dyba, Komendant Miejski PSP Ryszard Gaczoł, ks. proboszcz Władysław Szymoniak z Liszek.
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Podczas XII Dożynek Powiatowych dzieci miały
możliwość podejścia do egzaminu na kartę rowerową.
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie przeprowadzali egzamin
dla wszystkich chętnych, którzy wyposażeni w obowiązkowy kask i własny, sprawny rower zgłaszali się
do namiotu Policji. Policja przygotowała też wiele konkursów na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
a także pokaz udzielania pierwszej pomocy.

INFRASTRUKTURA

Kadencja inwestycji drogowych i oświatowych
Infrastruktura drogowa w powiecie
Na terenie naszego powiatu znajdują się
drogi wszystkich kategorii: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne – drogi powiatowe rozproszone są na terenie siedemnastu
gmin. Ograniczona ilość środków finansowych z budżetu państwa na realizację zadań
związanych z drogami powiatowymi utrudnia:
- utrzymanie dróg, ich bieżącą konserwację i remontowanie: jezdni, mostów, chodników, poboczy, rowów odwadniających, przepustów, a także utrzymanie dróg w czasie
zimy oraz oznakowanie pionowe i poziome;
- inwestowanie w rozwój sieci dróg poprzez generalne remonty, modernizacje
i tworzenie nowych inwestycji.
W takich realiach działała Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej trzeciej
kadencji Rady Powiatu, której miałem zaszczyt przewodniczyć. W skład komisji wchodzą: Olaf Filipowski – wiceprzewodniczący,
Janina Lasoń, Alicja Wójcik, Piotr Goraj, Tadeusz Nabagło, Janusz Cerek, Wojciech Kruk
i Włodzimierz Tochowicz.

Przebudowa drogi powiatowej w Rybnej

Dla ponad 236 tys. mieszkańców powiatu
oraz wielu tysięcy osób dojeżdżających codziennie do miejscowości na terenie powiatu, sieć naszych dróg stanowi podstawowy
element lokalnego układu komunikacyjnego,
decyduje o integralności wspólnoty lokalnej,
przyczynia się do rozwoju gospodarczego,
wzrostu atrakcyjności, a co za tym idzie –
wartości terenów pod zabudowę i inwestycje
komercyjne oraz poprawy komfortu poruszania się. Stan techniczny sieci drogowej oraz
jej gęstość bezpośrednio decyduje o bezpieczeństwie użytkowników ruchu.

Modernizacja drogi powiatowej w Kaszowie
Wyźrale

Podstawową funkcją dróg powiatowych
jest uzupełnienie sieci dróg krajowych i wojewódzkich. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, drogi powiatowe powinny zapewnić powiązania komunikacyjne siedzib gmin
z siedzibą powiatu oraz siedzib gmin pomiędzy sobą. Obecna sieć dróg powiatowych została określona na podstawie art. 103 ustawy
i przepisów wprowadzających ustawę reformującą administrację publiczną. Zgodnie
z tą ustawą, wszystkie dotychczasowe drogi

wojewódzkie na terenie powiatu krakowskiego stały się drogami powiatowymi. Całkowita
długość sieci dróg powiatowych na terenie
naszego powiatu wynosi 685.2 km.

Modernizacja drogi powiatowej w Rusocicach

i nakładką asfaltową. Nakładki wykonano też
na drogach Kamień – Przeginia Duchowna,
Nowa Wieś Szlachecka – Zagacie i w Czułówku.
W związku z intensywnymi opadami deszczu w bieżącym roku, wydaliśmy miliony złotych na usuwanie szkód powodziowych na
drogach powiatowych.
Przez ostatnie kilkanaście lat zwielokrotniła się liczba pojazdów. Z punktu widzenia
gospodarczego jest to sukces, ale parametry
techniczne naszych dróg nie są do tego przygotowane. Myślę, że systematyczne inwestowanie w sieć dróg odmieni tę niekorzystną sytuację. Wymaga to jednak czasu oraz dużych
nakładów sił i środków. Jako inżynier budowlany, jestem zwolennikiem gruntownych modernizacji obejmujących nie tylko położenie
nowej nawierzchni asfaltowej, ale wykonania
chodników, poboczy, prawidłowego odwodnienia i tam, gdzie jest to konieczne, wzmocnienia konstrukcji jezdni, a więc jej właściwej
podbudowy. Stawiając przed dylematem
zrobienie 1 km gruntownej modernizacji drogi, czy wykonanie 3 km nakładki, osobiście
jestem za gruntowną modernizacją. Chociaż
miałoby to wydłużyć czas realizacji i podnieść
koszty inwestycji.

W ciągach dróg powiatowych znajduje się
89 obiektów mostowych o łącznej długości
1309.37 mb oraz dwa promy.
W 2010 r. powiat krakowski pozyskał
środki ministerialne na tzw. „schetynówki”
na przebudowy dróg: Rybna – Przeginia Duchowna na terenie gminy Czernichów, Rudawa – Brzezie w gminie Zabierzów. W latach
2010 – 2011 zostaną również, przy udziale
środków unijnych, przebudowane odcinki dróg powiatowych: Krzeszowice – Sanka
w gminie Krzeszowice, Rybna – Czułów –
Kryspinów w gminach Czernichów i Liszki.
Inwestycje te współfinansują również gminy,
w których są przeprowadzane.
Inicjatywy samorządowe
Ze względu na skromne środki finansowe, jakie posiada powiat na budowę i utrzymanie dróg, Rada Powiatu wraz z Zarządem
postanowiły wystąpić do gmin z propozycją
udziału we współfinansowaniu modernizacji
i budowy infrastruktury drogowej. Inicjaty- Modernizacja drogi w Jeziorzanach
wy te zostały przyjęte przez większość gmin
ze zrozumieniem, jako wspólna sprawa, któInwestycje oświatowe
ra ma służyć mieszkańcom powiatu, a co za
W kończącej się kadencji znaczną inwetym idzie, również mieszkańcom gmin. Dzięki
temu, w 2010 r., w ramach IS-ów wydamy na stycją oświatową był generalny remont główrozwój sieci dróg powiatowych ponad 20 mi- nego budynku Zespołu Szkół Rolniczych
w Czernichowie na kwotę ponad 6 mln zł;
lionów złotych. Jest to znacząca kwota.
W latach 2007 – 2010 na modernizację wyremontowano także zabytkową bramę
i inwestycje drogowe wydano ponad 52 mln wjazdową i sanitariaty w hali sportowej; w inzł. Jest to zatem kadencja w znacznej części ternacie wymieniono okna na stołówce i wyremontowano kolejne pokoje. Budowa hali
poświęcona drogom.
sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym
Znacząca część inwestycji drogowych w Skawinie to koszt ponad 6 mln zł.
w bieżącej kadencji Rady Powiatu zostaPodsumowanie
ła zrealizowana również w gminach Liszki
i Czernichów. Na terenie gminy Liszki wykoW kadencji 2006 – 2010 wydano szczenano budowę chodników wraz z kanalizacją gólnie dużo środków na inwestycje drogowe
burzową, odwodnieniem powierzchniowym i oświatowe. Trzeba jednak pamiętać, iż powiat
i nakładką asfaltową w Cholerzynie, Mniko- remontował również domy opieki społecznej,
wie, Czułowie, Liszkach, Kaszowie-Wyźrale, domy dziecka i budynki administracyjne. Do
Rącznej i Jeziorzanach. Nakładki asfaltowe wykonania zostało jeszcze mnóstwo inwestyw Liszkach, w kierunku na Rączną, Jeziorza- cji. Inwencji nigdy nie braknie, barierą mogą
nach od strony Rącznej, Czułowie (w kierun- być tylko pieniądze.
ku Czułówka), Mnikowie, Baczynie, Piekarach,
Janusz Fajto
Morawicy. Dokończono budowę chodników
wraz z peronami
prz ystankowymi
w Piekarach. Na teJanusz
renie gminy CzerFAJTO
nichów (w Rybnej
i Rusocicach) wyPrzewodniczący Komisji Infrastruktury
konano budowę
i Gospodarki Komunalnej
chodników wraz
z kanalizacją burzojfajto@powiat.krakow.pl
wą, odwodnieniem
powierzchniowym
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Podsumowanie kadencji samorządu 2006 - 2010
Kończy się obecna kadencja samorządu. Przychodzi
czas podsumowań i refleksji,
a w perspektywie czasu podjęcia decyzji, na kogo oddać swój
głos w nadchodzących wyborach. Myślę, że podsumowania dokonuje każdy z radnych
wybranych w poprzednich wyborach. Przebyta droga pokazuje, co udało się zrealizować,
a co pozostaje do wykonania
na następne kadencje.
Samorząd powiatowy, a więc
i radni go tworzący także dokonują takich podsumowań. Spróbujmy na spokojnie, bez emocji
związanych z trwającą kampanią
wyborczą ocenić, co wydarzyło się w tej kadencji samorządu
w obrębie powiatu, a zwłaszcza
gminy Skawina.
Jako nowy radny w strukturach samorządu powiatowego
zebrałem wiele doświadczeń
i wiele się nauczyłem. Ale zacznijmy od początku: Rada Powiatu Krakowskiego składa się
z 29 radnych, z czego 5 mandatów przypada na gminę Skawina. Zaraz na początku kadencji
udało się stworzyć stabilną większość w radzie - zawiązana koalicja radnych Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej
i Porozumienia Podkrakowskiego
objęła 20-tu radnych. Patrząc po
linii politycznej jest to zapewne
jedna z niewielu koalicji w skali
kraju, która powstała, a następnie
przetrwała przez całą kadencję
samorządu. Ktoś może zapytać:
po co polityka w samorządzie
na takim poziomie? Koalicję

na poziomie powiatu stworzyli
konkretni ludzie, wywodzący się
ze swoich środowisk, pełniący
swą funkcję z mandatu społecznego. W działaniu merytorycznym, które prowadzi do rozwoju
lokalnego środowiska szyld polityczny nie przeszkadza.
Znane są przykłady gminnej
władzy wykonawczej, która dystansuje się od układu politycznego, poszukując jednocześnie
poparcia we wszelkich możliwych układach. Osobiście uważam, że poglądy polityczne są
czymś naturalnym, każdy je ma,
powinien mieć, choć nie każdy je
ujawnia. Oczywiście, oddzielenie
polityki od samorządowej działalności jest potrzebne i przykładem takiego właśnie działania
jest koalicja na poziomie powiatu. Nie znaczy to, że nie było
w tym czasie sporów i dyskusji.
Były i to czasem mocne, ale to
właśnie jest element konieczny
do kreowania dobrej, skutecznej polityki samorządowej (i nie
chodzi tu o politykę w skali globalnej). Myślę, że samorząd powiatowy obecnej kadencji stanął
na wysokości zadania, realizując
zadania i starając sie o rozwiązywanie problemów stojących
przed Radą Powiatu i Zarządem,
a jeśli dochodziło do sporów
i dyskusji to były one merytoryczne. Wielość zadań i wciąż niewystarczające środki finansowe nie
pozwoliły zrealizować wszystkich zakładanych celów. Dodać
należy, że zasadnicze zadanie,
które zdominowało wszystkie
kolejne dyskusje nad projektem

budżetu dotyczyło remontów
dróg powiatowych. Zaszłości
z wielu lat związane z brakiem
środków na remonty i inwestycje drogowe, nasilający się wciąż
ruch pojazdów i duża presja społeczna ciążąca na radnych, to argumenty do podejmowania starań i działań o kolejne remonty
na drogach powiatowych.
W takiej rzeczywistości radni powiatowi z gminy Skawina
starali się zabiegać o możliwie
największe środki finansowe na
realizację zadań na terenie Gminy Skawina z uwzględnieniem
zadań drogowych, ale też pamiętając o potrzebach w innych
obszarach, zwłaszcza w edukacji.
W Skawinie i na terenie Gminy
znajduje się kilkadziesiąt kilometrów dróg i ulic powiatowych.
Podejmowane przez nas – radnych starania, doprowadziły do
remontów i wymiany nawierzchni na wielu odcinkach. Nie
wszystkie zamierzenia udało się
zrealizować, jak choćby remont
mostu przy ul. Piastowskiej, na
który środki miały pochodzić
m.in. z MRPO. Nie udało się ich
pozyskać, więc podjęta została
decyzja o ogłoszeniu przetargu
na realizację zadania w ramach
tzw. IS-ów, ze środków wspólnych powiatu i gminy Skawina.
Sukcesem niewątpliwym jest
rozpoczęcie i zakończenie inwestycji tak wyczekiwanej, jak
budowa przy udziale trzech źródeł finansowania (powiat, gmina
i środki unijne) sali gimnastycznej przy skawińskim liceum
i przy Szkole Podstawowej nr 2.

To,
czego nie
udało
się
wcześniej zrealizować przez wiele
lat, doczekało się decyzji
i szybkiej realizacji w czasie
tej kadencji. Wielka w tym zasługa obecnego samorządu i ludzi związanych z oświatą, że po
wielu latach zajęcia WF w liceum
i szkole nr 2 będą się odbywać na
terenie szkoły, w nowym, funkcjonalnym obiekcie.
Ponadto w czasie tej kadencji
zgłaszaliśmy jako radni powiatowi wiele bieżących spraw i interpelacji, zwłaszcza w Zarządzie
Dróg Powiatu Krakowskiego.
Radni ze Skawiny, reprezentując
swoją Gminę na poziomie Rady
Powiatu, stawali ponad podziałami, jednocząc się w działaniu
na rzecz naszego środowiska.
Piotr Ćwik
Przewodniczący Komisji
Edukacji Publicznej

„Archiwista – mój zawód, moja przyszłość”
W piątek, 22 października br. w sali
obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie odbyła się uroczystość zakończenia
szkolenia dla uczestników Programu Specjalnego „Archiwista – mój zawód, moja
przyszłość”, podczas którego podpisano
porozumienie współpracy oraz umowy
o organizacje staży w ramach projektu.
Program został opracowany na rzecz osób
niepełnosprawnych z terenu powiatu krakowskiego.
Uroczystość rozpoczęła się od przywitania przez starostę Józefa Krzyworzekę przybyłych uczestników programu,
wicestarosty Andrzeja Furmanika oraz
gości, wśród których byli m.in. dyrektor
generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Małgorzata
Bywanis-Jodlińska, dyrektor Departamentu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Anna Wyroba, dyrektor Wojewódzkiego
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Urzędu Pracy Andrzej Martynuska, dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego
Dorota Niemiec, przedstawiciel Naczelnej
Dyrekcji Archiwum Państwowego Iwona
Fiszer, przewodniczący Powiatowej Rady
Zatrudnienia Adam Wójcik, dyrektor Podkrakowskiego Centrum Teleinformatycznego Jerzy Cywicki.

Starosta Józef Krzyworzeka wspomniał
o wyjątkowości projektu, którego pomysłodawcami byli przewodniczący PRZ
i jednocześnie sekretarz powiatu Adam

Wójcik i dyrektor PCT Jerzy Cywicki. Podkreślił istotę pracy, dającej poczucie bycia potrzebnym, jako ważnego aspektu
w życiu każdego, nie tylko niepełnosprawnego człowieka. Starosta złożył również
podziękowania dla inicjatorów oraz przyjaciół programu. Dyrektor UPPK przedstawiała pokrótce podstawowe założenia
projektu. W programie wzięło udział 55
osób niepełnosprawnych. W jego ramach
beneficjenci programu uczestniczyli
w szkoleniach przygotowujących do pracy
archiwisty, również pod kątem cyfrowego
archiwizowania, i szkoleniach z zakresu
aktywnego poszukiwania pracy. Szkoleni
przez psychologów i doradców zawodowych uczestnicy programu mieli okazję
zapoznać się również z zagadnieniami
związanymi z prawem pracy i komunikacją interpersonalną. Po zakończeniu
szkolenia, projekt przewiduje m.in. organizację staży w administracji publicznej
na szczeblu gminnym, powiatowym,

WARTO WIEDZIEĆ
wojewódzkim, subwencje dla utworzenia miejsc pracy, wspieranie zatrudnienia stażystów, dotacje na rozpoczęcie
własnej działalności. Głównymi celami programu jest ograniczenie obszaru wykluczenia społecznego oraz
redukcja bezrobocia, a z związku
z tym wzrost zatrudnienia. W organizację
staży zaangażowane są instytucje: Powiat
Krakowski, Małopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego, Wojewódzki Urząd Pracy,
Archiwum Państwowe w Krakowie, Urząd
Gminy Czernichów.
Na spotkaniu mówiono o dużej potrzebie zatrudniania archiwistów, którzy
w sposób profesjonalny będą zarządzać
zebranymi w urzędach administracji pu-

blicznej dokumentami. Coroczny wzrost
liczby prowadzonych spraw i procedur
powoduje zwiększenie się liczby dokumentów, które z mocy przepisów prawa
muszą być archiwizowane. Nagromadzone tony dokumentów w urzędach stanowią olbrzymi problem. Wypowiadający
się wyrazili nadzieję na pozytywny przebieg współpracy oraz zapewnili, że możliwe będzie zatrudnienie na stałe.
Ostatnim punktem uroczystości było
podpisanie porozumieia pomiędzy starostą krakowskim i dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy Andrzejem
Martynuską, o współdziałaniu w realizacji
Programu Specjalnego pn. „Archiwista –
mój zawód, moja przyszłość”. Porozumienia o organizację staży zostaną też podpi-

sane przez wojewodę małopolskiego oraz
marszałka województwa małopolskiego.
Odpowiednie dokumenty, już podpisane przez starostę, zostały przekazane ich
przedstawicielom.
W podsumowaniu starosta Józef Krzyworzeka życzył uczestnikom programu,
aby umiejętnościami, które zdobyli na
szkoleniu zachęcili potencjalnych pracodawców do stałego, a nie tylko tymczasowego zatrudnienia.
Program Specjalny pn. „Archiwista – mój zawód, moja przyszłość”
jest realizowany na mocy uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia.
Wartość projektu to 668 tys. zł.

Najzdolniejsi uczniowie w powiecie
W czwartek, 7 października
br. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie zostały
wręczone Stypendia Starosty
Krakowskiego oraz Stypendia
Przewodniczącego Rady Powiatu dla najzdolniejszych uczniów
szkół ponadgimnazjalnych, dla
których organem prowadzącym
jest Starostwo. Przybyłych na
uroczystość uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół przywitał
przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Karczewski, gratulując
młodzieży
dotychczasowych
sukcesów i życząc kolejnych.
Starosta krakowski Józef Krzyworzeka zwracając się do wyróżnionych uczniów wspomniał
o koncercie „Perły Powiatu”,
podczas którego szczególnie
uzdolniona muzycznie młodzież z powiatu zaprezentowała swoje umiejętności. Starosta
zaznaczył, że dla niego dzień
przyznania stypendiów jest
drugim etapem „Pereł Powiatu”, kiedy ma szansę nagrodzić
równie uzdolnionych młodych
ludzi. „Stypendium Starosty Krakowskiego” przyznawane jest
uczniom na okres całego roku
szkolnego i w roku szkolnym
2010/2011. Nagrodą od starosty
zostaje uhonorowana młodzież,
która osiągnęła wybitne wyniki
w nauce i ukończyła pierwszy
rok nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Wymogiem jest, aby
uczniowie w poprzednim roku
szkolnym uzyskali na świadectwie co najmniej bardzo dobrą
ocenę z zachowania oraz średnią ocen z zajęć edukacyjnych
co najmniej na poziomie: 5,0 w
liceach ogólnokształcących, 4,8
w liceach profilowanych i technikach, 4,3 w zasadniczych szkołach zawodowych. „Stypendium
Przewodniczącego Rady Powiatu” przyznawane jest natomiast

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach
- Monika Dym
- Bogusława Grabowska
- Sylwia Kiszka
- Mariola Kramarczyk
- Kasjana Majcherczyk
- Marek Matoga
- Justyna Mazur
- Anna Nowak
- Gabriela Rozmus

jednorazowo po zakończeniu
roku szkolnego, a uhonorowani nagrodą mogą być uczniowie, którzy w poprzednim roku
szkolnym uzyskali na świadectwie co najmniej bardzo dobrą
ocenę z zachowania oraz: są
laureatami I - III miejsca konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim, finalistami lub laureatami konkursów i olimpiad
na szczeblu ogólnopolskim lub
międzynarodowym lub mają
inne wybitne osiągnięcia na
szczeblu międzynarodowym.
Stypendiami Starosty Krakowskiego za wybitne wyniki
w nauce zostali nagrodzeni
uczniowie:
Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
- Katarzyna Bosak
- Arkadiusz Poradowski
Liceum Ogólnokształcącego
w Krzeszowicach
- Bernadetta Knapik
- Angelika Scechura
- Kinga Kaleta
- Emilia Kasprowicz
- Karolina Dura
- Aleksandra Stefańska
- Magdalena Łabuzek
- Monika Sołtys
- Anna Lasoń

- Piotr Wosik
- Katarzyna Kołacz
- Jakub Nowak
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skawinie
- Anna Grzesiek
- Agnieszka Ochojna
- Michał Gargula
- Gabriela Leńczowska
- Anna Grzegorzek
- Anna Strzebońska
- Wioleta Mackiewicz
Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie
- Anna Balcer
- Natalia Dąbrowa
- Beata Grzegorzek
- Beata Guguła
- Angelika Kantor
- Piotr Kłyś
- Monika Rebizand
- Mateusz Smajek
- Piotr Ziarkowski
- Agnieszka Mirocha
- Natalia Adamczyk
- Agnieszka Jezioro
- Kinga Mirocha
- Kinga Bujak
- Dominika Jaskier
- Ewelina Lelek
- Angelina Morys
- Artur Mucha
- Dominika Sikora
- Łukasz Wężowicz

Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Czernichowie
- Alicja Bylica
- Dominik Bańdo
- Mateusz Małecki
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie
- Karolina Madejska
- Małgorzata Pacura
- Przemysław Ciesielski
- Małgorzata Krawczyk
- Justyna Nalepa
- Agnieszka Kofin
- Magdalena Nowakowska
- Paulina Kwiecień
- Ewelina Zębala
Stypendiami przewodniczącego Rady Powiatu za wybitne
osiągnięcia w nauce zostali nagrodzeni uczniowie:
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skawinie
- Anna Sałapatek
- Bartosz Łata
Liceum Ogólnokształcącego
w Krzeszowicach
- Mariusz Pałka
- Bernadetta Knapik
- Stanisław Dziadowiec
- Anna Pomarańska
- Michał Czopor
- Patrycja Prostak

POWIAT krakowski 4/2010

27

150-lecie ZSRCKU w Czernichowie
W piątek, 3 września odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 150-lecia najstarszej szkoły rolniczej w Polsce – Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Czernichowie.
Przed rozpoczęciem oficjalnej części obchodów złożono kwiaty i zapalono znicze na grobach byłych nauczycieli. Uroczystości rozpoczął przemarsz uczestników
jubileuszu sprzed budynku szkoły do kościoła parafialnego, gdzie mszę koncelebrował ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz.
Po mszy, w głównym hallu szkoły odsłonięta
i poświęcona została pamiątkowa tablica. Główne uroczystości oraz część artystyczna odbyły się
na scenie zbudowanej w parku, z tyłu głównego
budynku szkoły. Gospodarze uroczystości – starosta krakowski Józef Krzyworzeka oraz dyrektor
ZS RCKU Grzegorz Bylica przywitali licznie przybyłych gości. Wśród nich byli m.in. posłowie na
Sejm Andrzej Adamczyk i Jacek Krupa, członek
Zarządu Województwa Małopolskiego Wojciech
Kozak, Małopolski Kurator Oświaty Aleksander
Palczewski, naczelnik Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Finansowania Szkół
MR i RW Teresa Zientara, rektor
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. dr hab. Janusz Żmija,
wicestarosta krakowski Andrzej
Furmanik, przewodniczący Rady
Powiatu w Krakowie Krzysztof
Karczewski,
wiceprzewodniczący Piotr Goraj i Tadeusz Nabagło, członkowie Zarządu Powiatu Wanda Kułaj, Jerzy Rogala
i Wiesław Marek Woch, skarbnik
powiatu Bogumiła Glica, sekretarz powiatu Adam Wójcik, radni powiatowi Janusz Cerek, Piotr Ćwik, Leszek Dolny, Janusz Fajto, Janina Grela, Andrzej Osiniak, Urszula Stochel,
Kazimierz Tomczyk, wójt gminy Czernichów Szymon Łytek, zastępca komendanta powiatowego policji Piotr Hubera, komendant komisariatu
w Krzeszowicach Adam Kowalik, komendant
Wojskowej Komendy Uzupełnień Kraków Krowodrza ppłk mgr Krzysztof Kasza, rektor Wyższej
Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
prof. dr hab. Janusz Sondela,
prezes Zarządu Krakowskiego
Banku Spółdzielczego Zbigniew
Bodzioch, prezes Zarządu SKOK
im. Stefczyka Ryszard Czerwonka, rzecznik Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie Aleksandra Smyczyńska.
W trakcie uroczystości kardynał Dziwisz przekazał szkole obraz św. Franciszka, prezes SKOK
Stefczyka Ryszard Czerwonka
oraz prezes Krakowskiego Banku Spółdzielczego Zbigniew Bodzioch czeki na
15 000 zł, pani Teresa Zientara kamerę cyfrową
w prezencie od Ministerstwa Rolnictwa, a absolwent szkoły Jerzy Skrobota książkę swojego
autorstwa zatytułowaną „Ścieżki czasu”.
Następnie głos zabierali zaproszeni goście.
Oficjalną część zakończyły występy artystyczne
przygotowane przez młodzież ZSRCKU w Czernichowie.

