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OPINIE
Szanowni Państwo!
Kilka miesięcy po objęciu przeze mnie funkcji przewodniczącego Rady Powiatu w Krakowie, mam zaszczyt
i ogromną satysfakcję przywitać się z Państwem na łamach powiatowego biuletynu. Pod koniec roku 2010 wybraliśmy naszych przedstawicieli do wszystkich szczebli samorządu, w tym 29 radnych do Rady
Powiatu w Krakowie. Jest to organ kontrolny i uchwałodawczy, stanowiący akty prawa miejscowego, decydujący o finansach, poprzez
uchwalenie budżetu, a także o kierunkach działania administracji
samorządowej leżącej w kompetencjach tego dużego i jakże zróżnicowanego Powiatu. Obszar wokół Krakowa jest niezwykły. Piękny, ale
zarazem trudny, na północy rolniczy, na południu uprzemysłowiony,
niejednolity kulturowo i geograficznie. Praca na rzecz tej wielkiej społeczności jest dla każdego z nas wyzwaniem, ale jestem przekonany,
że dobre, uczciwe i rzetelne pełnienie funkcji radnego niesie za sobą
wiele satysfakcji.
Drodzy czytelnicy, za nami już trzy zwyczajne sesje. Pierwsza odbyła się 1 grudnia 2010 r. Zostało na niej wybrane Prezydium Rady
i Zarząd Powiatu. Dwie kolejne sesje zostały poświęcone m.in. na
powołanie komisji merytorycznych, które wspomagają pracę Rady
i opiniują wszystkie sprawy leżące w zakresie ich działania oraz podejmują uchwałę dotyczącą planu pracy Rady, Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2011 – 2020 i co najważniejsze – uchwałę budżetową na rok 2011.
Na początku kadencji bardzo istotne jest wytworzenie odpowiedniej atmosfery współpracy. Właściwe zrozumienie wzajemnych oczekiwań, transparentność, odpowiednia komunikacja jest potrzebna na
linii Rada – Zarząd Powiatu, ale także szerzej, pomiędzy władzami powiatowymi a gminnymi, które reprezentują różne środowiska i oczekiwania. Jednak jestem głęboko przekonany, że dzięki doświadczeniu
moich koleżanek i kolegów Radnych, otwartości Zarządu, a także pomocy i wsparciu mojego znakomitego poprzednika - przewodniczącego Krzysztofa Karczewskiego, uda nam się znaleźć satysfakcjonujące wszystkich rozwiązania i zrealizować plany i projekty nie tylko w
roku 2011, ale także w czasie całej czteroletniej kadencji Rady.

Pisząc do Państwa chciałbym zadeklarować, że dołożę wszelkich starań,
aby praca Rady była harmonijna i konstruktywna, spójna z oczekiwaniami nas
samych i co najważniejsze, lokalnych
społeczności. Myślę, że wszyscy zdajemy
sobie sprawę z ogromu wyzwań i trudności. Powiat krakowski jest podmiotem,
który zarządza i utrzymuje prawie 700
km dróg, wspiera i dba o domy opieki
społecznej, domy dziecka, wiele szkół
ponadgimnazjalnych. Ogromną sferą działalności jest administracja,
wydawanie pozwoleń, decyzji. Trzeba to robić tak, aby maksymalnie
ułatwiać i usprawniać ścieżkę administracyjną, którą musi przejść
obywatel czy przedsiębiorca. Innym trudnym, ale jakże ważnym zadaniem jest aktywizacja zawodowa i walka z bezrobociem.
Wszystkie bardziej, ale także i te mniej istotne sprawy pragnę
Państwu relacjonować na łamach biuletynu. Ewentualne rozwiązania problemów, pomysły, projekty chciałbym konsultować, rozmawiać o nich, zasięgać rad. Serdecznie zapraszam do spotkania,
czekam na Państwa na moich dyżurach w Starostwie Powiatowym
lub w Krzeszowicach na ul. Walkowskiego 2. Uprzejmie Państwa
zapraszam do uczestnictwa w sesjach Rady Powiatu. Jestem do
Państwa dyspozycji także w terenie. Jeśli uznacie, że moja skromna osoba wniesie coś pozytywnego do Waszych spotkań w gminach, sołectwach, osiedlach, organizacjach i zrzeszeniach, to proszę o kontakt przez Biuro Rady lub e-mail: pchochol.priv@wp.pl
– z przyjemnością wezmę w nich udział!
				
Łączę wyrazy szacunku

Paweł Chochół
Przewodniczący Rady Powiatu

CZAS REFORMY FINANSÓW POWIATU

o planach na kolejne cztery lata mówi Józef Krzyworzeka, starosta krakowski
Cztery lata minęły, co się udało zrobić? Co uważa Pan za
największy sukces minionej kadencji?
Ostatnie cztery lata były dla mnie ważnym okresem. Nowe
zadania, odpowiedzialność za dużej wagi decyzje oraz wyzwanie traktowane bardzo osobiście, jako chęć sprawdzenia się,
pragnienie sukcesu porównywalnego z tym odniesionym w samorządzie Zabierzowa. Udało się wykorzystać wcześniej zdobyte doświadczenie od społecznych komitetów budowy sieci
gazyfikacyjnej, wodociągu i kanalizacji, poprzez funkcję wójta,
aż do ław poselskich. To bagaż doświadczeń pozwalający na
trzeźwy osąd, odpowiedzialność i zdolność do poszukiwania
rozwiązań. Podsumowując ostatnie cztery lata, należy podkreślić, że mijająca kadencja to przede wszystkim czas inwestycji
drogowych i oświatowych. Za sukces należy uznać zwiększenie finansowania dróg z ok. 22 mln zł w 2006 roku do ponad
50 mln zł w 2011 r. przy całkowitym porozumieniu wszystkich
radnych, bez zbędnego „pijaru” – tak w moim przekonaniu powinno się pracować dla mieszkańców powiatu.
Czego nie udało się zrobić? Co zrobiłby Pan inaczej?
Dużym wyzwaniem dla wszystkich mieszkańców, wójtów
i burmistrzów i dla mnie jako starosty były mrozy i powodzie,
które wystąpiły w minionym roku. Był to sprawdzian umiejętności przywódczych, zdolności organizacyjnych zarówno samorządu, organizacji społecznych takich jak OSP, jak również
administracji rządowej. Sytuacje kryzysowe pokazały, jak wiele
jest jeszcze do zrobienia, począwszy od infrastruktury technicznej do komunikacji i przekazu medialnego.

Troska o obywateli kosztuje. Jako
kraj od lat rozbijamy się o niedoinwestowanie w dziedzinie szeroko
pojętego bezpieczeństwa. To musi
się zmienić. Myślę, ze doświadczenia
minionego roku obnażyły te niedociągnięcia i pokazały, że warto ponosić koszty prewencji aby ograniczyć
nieszczęścia.
Co według Pana jest w tej chwili największym problemem
powiatu, sprawą na dziś, do szybkiego załatwienia?
Wszystkie problemy staramy się rozwiązywać na bieżąco.
Z pewności duża niewiadomą i utrudnieniem w zarządzaniu
powiatem jest niepewna sytuacja własnościowa związana
z roszczeniami dawnych właścicieli w stosunku do majątku
powiatu np. LO w Krzeszowicach. Może to spowodować konieczność podjęcia szybkich i kosztownych decyzji, które nie
są przewidziane w budżecie. Z pewnością odbiłoby się to niekorzystnie na wydatkach inwestycyjnych powiatu. Wierzę jednak, że w przypadku niekorzystnego dla nas rozstrzygnięcia
znajdziemy optymalne rozwiązanie.
Jaki ma Pan plan na najbliższą kadencję?
To czas reformy finansów powiatu. Skupimy się na
ograniczeniu wydatków powiatu związanych z prowadzeniem działalności statutowej i realizacją zadań powiatu wynikających z obowiązującego prawa.
Dokończenie na str. 4
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Dokończenie ze str. 3
Obecnie zajmujemy wiele budynków, cześć powierzchni biurowej wynajmujemy – to wszystko generuje koszty. Dlatego
poważnie myślimy o budowie nowej siedziby, tak by wszystkie
sprawy nasi mieszkańcy mogli załatwić w jednym budynku.
Przedstawione ogólne założenia planów finansowych spotkały się z akceptacja Rady Powiatu, a po uchwaleniu budżetu
rozpoczęliśmy działania, które doprowadzą do zamiany działek z Miastem Krakowem – pierwszego etapu. Dopiero wtedy przystąpimy do szczegółowych analiz, które pozwolą całe
przedsięwzięcie umiejscowić szczegółowo w czasie.
Już wspomniałem o budżecie na 2011 rok. Dyskusja na jego
temat trwała długo, a priorytetem było przygotowanie czytelnych rozwiązań. Nasz budżet nie jest idealnym rozwiązaniem,
jest jednak dokumentem, który bez podnoszenia kosztów administracji gwarantuje kontynuację rozpoczętych inwestycji
przy jednoczesnym zabezpieczeniu obligatoryjnych wydatków powiatu. Cieszę się, że jasne stanowisko Zarządu Powiatu znalazło rozumienie wśród radnych. W trakcie dyskusji na
budżetem powiedzieliśmy zdecydowanie, że zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie wydatków inwestycyjnych ma
swoje granice. O finanse publiczne należy dbać z nie mniejszą
starannością niż finanse domowe. Koszty zobowiązań rosną,
a przecież te kredyty również należy spłacać. Dlatego pojawiła
się odważna dyskusja na temat wprowadzenia oszczędności
i rozwiązań zmierzających do ograniczenia kosztów funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Krakowie Wszystko po to, by
w przyszłości móc więcej inwestować, by być przygotowanym
na absorpcję środków europejskich w kolejny okresie finanso-

wania z Unii Europejskiej. Zadłużanie nie wymaga specjalnych
umiejętności menadżerskich – sztuką w moim przekonaniu
- jest planowanie zrównoważonego inwestowania w oparciu
o realne możliwości kredytowe.
Po jesiennych wyborach zawiązana koalicja ma zdecydowaną większość. Poza Zarządem znaleźli się radni z list PiS
i Wspólnoty Samorządowej. Nie obawia się Pan nieporozumień i niepotrzebnych zatargów?
Koalicja, opozycja, przegrani, wygrani…- to tylko słowa,
które stają się popularne w okresie wyborczym. Kilka dni później rozpoczyna się praca służąca całej społeczności powiatu.
29 osób stanowiących Radę Powiatu w Krakowie to wspaniali
ludzie, w większości poprzez wieloletnią prace zasłużeni dla
swoich społeczności. Osiągane przez nich wyniki wyborcze
potwierdzają ich merytoryczność. Preferencję w tworzeniu
organów wykonawczych zawsze były i będę dyskusyjne, zawsze ktoś znajdzie się „poza”. Nie świadczy to w mojej ocenie
o przegranej. Cieszę się, że kolejną kadencję ma przyjemność
pracować z tak doświadczonymi radnymi. Wierzę, że tak, jak
w minionej kadencji udało się zbudować relacje oparte na
wzajemnym zaufaniu, tak i w obecnej kadencji to się uda. Radni mnie znają i wiedzą doskonale, że można na mnie liczyć, że
danego słowa dotrzymuję, a w przypadku popełnionych błędów potrafię się do nich przyznać i szybko naprawić. Wiem,
że dzięki takiej postawie można wypracować kompromisy,
dlatego nie przesadzałbym z podziałami w opisywaniu rady
powiatu. Dyskusje, nawet te najbardziej zaciekłe, mogą przynosić korzyści. Musi jednak pozostać spełniony jeden warunek
– dyskusja musi być merytoryczna.
Rozmawiał Olgierd Ślizień

W powiecie krakowskim zostaną zainstalowane solary

W piątek, 31 grudnia br. starosta krakowski Józef Krzyworzeka, wicestarosta Urszula Stochel
oraz skarbnik Bogumiła Glica
podpisali z wicemarszałkiem
województwa
małopolskiego
Wojciechem Kozakiem umowę
na dofinansowanie projektu pn.
„Budowa instalacji ciepłej wody
użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego
w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Krakowskiego”
ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś
priorytetowa 7 Infrastruktura
ochrony środowiska, działanie
7.2 Poprawa jakości powietrza i
zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wartość projektu to 3 444 114,00 zł,
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z czego dofinansowanie z MRPO
wyniesie 2 927 469,90 (85%),
a 516 617,10 (15%) wkład własny
Powiatu Krakowskiego. Projekt
będzie realizowany na terenie
siedmiu jednostek prowadzonych przez Powiat Krakowski:
Dom Dziecka w Sieborowicach,
Zespół Placówek Opiekuńczowychowawczych w Miękini, Dom
Pomocy Społecznej w Karniowicach, Dom Pomocy Społecznej
w Więckowicach, Dom Pomocy
Społecznej w Batowicach, Dom
Pomocy Społecznej w Owczarach, Dom Pomocy Społecznej
w Czernej. Bezpośrednim celem
realizacji projektu polegającym na wybudowaniu instalacji
przygotowania ciepłej wody
użytkowej w oparciu o zastosowanie sytemu solarnego w ww.

obiektach jest zwiększenie wykorzystywania OZE (Odnawialne
źródła energii) dzięki zastosowaniu energii słonecznej. W ramach
projektu planuje się osiągnięcie
4 celów głównych;
1) obniżenie ilości zużycia
gazu i prądu niezbędnego go
przygotowania c.w.u. w 7 jednostkach powiatu krakowskiego, co w konsekwencji zredukuje
koszty utrzymania tych obiektów;
2) zmniejszenie szkodliwego
działania gazów i pyłów pochodzących z procesów spalania
paliw kopalnych na stan zdrowia
mieszkańców powiatu krakowskiego

3) sukcesywna likwidacja niekorzystnego oddziaływania paliw kopalnych na środowisko;
4) poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu
krakowskiego.
Dzięki projektowi uda się uzyskać redukcję emisji gazów cieplarnianych wyrażoną ekwiwalentem C02 od 2012 r. – 130,02
Mg/rok oraz roczne oszczędności
zużycia 52 695 m3 gazu i 25000
kWh prądu. Termin zakończenia
realizacji inwestycji planowany
jest na listopad 2011 r.
(OŚ)

OPIEKA SPOŁECZNA
Środowiskowy Dom Samopomocy

to jest takie magiczne miejsce
„Środowiskowy Dom Samopomocy to jest takie magiczne
miejsce, w którym mamy tajemniczą drabinę. Po tej drabinie czasem schodzą do nas
anioły, które będziecie mogli
zobaczyć zaraz w ludzkiej skórze”- tymi słowami Stanisława
Szczepaniak, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy przy parafii SS App. Szymona
i Judy Tadeusza w Skawinie przywitała widzów zgromadzonych
w skawińskim kinie „Piast” na
premierowym pokazie „Zakochanego Pierrota”, przedstawienia
granego przez podopiecznych
domu. Te piękne, w marzeniach
zaklęte, jakby chciało się powiedzieć, słowa tak doskonale okazują magię tego miejsca - Środowiskowego Domu Samopomocy
w Skawinie – tych, którzy przychodzą tam po pomoc, tych
którzy pracując tą pomoc niosą
i wspólnie tworzą niepowtarzalną atmosferę. Atmosferę na co
dzień zamkniętą w czterech ścianach budynku placówki, która
raz na jakiś czas daje się poznać
innym, kiedy uczestnicy warsztatów, po długich tygodniach
przygotowań, zamieniają swoją
świetlicę na kinową scenę, a z po-

sztuka, której nie powstydziłby
się żaden krakowski teatr. Jest
piękna scenografia, oddające
nastrój oświetlenie, ilustrująca muzyka i przede wszystkim
oni – przez kilkadziesiąt minut
z krwi i kości - aktorzy. To właśnie
podopieczni ŚDS-u wcielając się
w bajkowe postacie, zapominają o codziennych troskach
i przeciwnościach, a wraz z nimi
widzowie zaczynają wierzyć, że
to ważna, dawno wyczekiwana
premiera w wytwornym teatrze.
Ten wyjątkowy nastrój nie mija
długo po tym, jak przebrzmi
ostatnie wypowiedziane na scenie słowo i opadnie kurtyna.
W styczniu, przed kilkoma tygodniami, odbyła się kolejna premiera. Przedstawienie pt. „Czwar-

trzebujących stają się wspaniałymi aktorami i nie zważając na wypełnioną do ostatniego miejsca
widownię zaczynają grać swój
teatr. Tak, teatr! W tym stwierdzeniu nie ma ani krzty przesady.
Każde kolejne przedstawienie, to

ty Król” opowiadające wspaniałą
historię o królu podążającym za
gwiazdą, by podarować nowonarodzonemu Jezusowi dary,
zostało owacyjnie przyjęte przez
publiczność. Zachwycili aktorzy,
szczególnie odtwórca głównej

roli Andrzej Godula. Choć żałuję,
że brak tu miejsca, by wymienić wszystkich, którzy zagrali
i przygotowywali tą sztukę, tworząc coś tak niezapomnianego.
„Może nie potrafimy tak wiele
jakiinni, lecz Ci, których zobaczycie są najlepszymi z aktorów w
teatrze życia” – mówiła, zapowiadając przedstawienie Stanisława
Szczepaniak, choć do dzisiaj nie
mogę się oprzeć przekonaniu, że
oni naprawdę potrafią dużo więcej, niż inni!
Pisząc o kolejnych teatralnych dokonaniach uczestników warsztatów prowadzonych
przez ŚDS, opisuję tylko jedną
sferę działań i codziennego życia
w tej placówce. Oni – pracownicy i podopieczni – robią jednak
dużo, dużo więcej. Środowiskowy Dom Samopomocy w Skawinie powstał we wrześniu 2005
roku i opiekuje się osobami powyżej 18 roku życia z zaburzeniami psychicznymi. Od poniedziałku do piątku w godz. od 07.30 do
15.30 w zajęciach uczestniczy 30
osób, których terapię zajęciową
prowadzą doświadczeni terapeuci.
Wszyscy podopieczni mają
zapewnioną kompleksową opie-

kę psychologiczną i socjalną oraz
fizjoterapię, a co warte podkreślenia, uczestnictwo w zajęciach
jest treningiem umiejętności społecznych i zawodowych. Warsztaty pomagają uczestnikom
utrzymać na stałym poziomie
zdolność

do wykonywania czynności dnia
codziennego, uczą samodzielności i rozwijają indywidualne
zdolności. Jak pokazują ponad
pięcioletnie
doświadczenia,
podopieczni czynnie i regularnie
biorący udział w terapii, rzadziej
wymagają specjalistycznej opieki zdrowotnej czy hospitalizacji.
Jednak warsztaty to nie tylko
specjalistyczne leczenie. To także
bezcenne, ulotne chwile radości,
kiedy podopieczni uczestnicząc
w wycieczkach krajoznawczoturystycznych, biorąc udział w
występach, choć na moment
odrywają się od trudnej codzienności. Dlatego ŚDS to tak
ważne miejsce dla uczestników
i ich rodzin!
Kończąc tą krótką opowieść
o tym magicznym miejscu
w Skawinie, chcę przytoczyć słowa, którymi uczestnicy i pracownicy ŚDS witają, przekraczających
próg placówki, gości: „Podziel się
z nami tym, co w Tobie najlepsze,
a i Ty wyjdziesz od nas piękniejszy.
U nas jest Aniołów Moc! Kochamy
je i one towarzyszą nam codziennie! Robimy je w każdej pracowni.
Nawet w kuchni się krzątają!”.

Urszula
STOCHEL
Wicestarosta
Powiatu Krakowskiego
ustochel@powiat.krakow.pl
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Czego dziś potrzebują wychowankowie Domów Dziecka?
Korepetycji ze wszystkiego, a szczególnie
z matematyki i języków. Na przyszłość dobrego zawodu, prawa jazdy. Kwalifikacji, które
dają przewagę na rynku pracy. Umiejętności
gospodarowania pieniędzmi, wiary w siebie.
Na teraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. A na codzień rozrywek, pieniędzy na wycieczki, sprzętu sportowego.
Na terenie powiatu są dwa Domy Dziecka:
w Sieborowicach i Miękini. W środku ładne
meble, zabawki i akwarium. Ale wychowankowie nie uważają ich za domy, ani współmieszkańców za rodzinę. Oni mają swoje rodziny,
do których tęsknią i które, niektórzy, czasem
odwiedzają. Ale wrócić tam nie mogą.
Domy Dziecka w powiecie krakowskim
W Sieborowicach mieszka 34 dzieci. Około ¼ chodzi do szkół specjalnych. Piątka rodzeństwa B. trafiła do Sieborowic w sierpniu
ubiegłego roku. Najmłodsza dziewczynka ma
4 latka, najstarszy chłopiec 12. Dwójka z nich
chodzi do szkoły specjalnej. Ich mama jest
upośledzona i dramatycznie sobie nie radzi
(rodzina przeżyła dwa pożary). Ale do Sieborowic przyjeżdża co piątek, z przeciwległej
strony powiatu i zostaje do poniedziałku. Rodzeństwo ma wspólny pokój, gdzie jest kanapa dla mamy. Tata siedzi w więzieniu, a dzieci
do dziś wspominają, jak bardzo się go bały.
Jest nadzieja na rodzinę zastępczą, ale czy
weźmie ona całą piątkę? Czy sobie poradzi?
A mama mieszkałaby blisko i byłaby odrobina
szczęścia, bo wszyscy bardzo się kochają.
Mieszkańcy domów dziecka czasami uciekają. Jedni na imprezy, ale 16-stoletni Paweł
ucieka co weekend do chorej mamy. Ucieka,

bo sąd mu nie pozwala na odwiedziny. Więc
wszyscy grają w swoistą grę. Chłopiec ucieka,
dyrektor zgłasza zaginięcie, policja przyjmuje, chłopiec wraca, dyrektor zgłasza i tak do
następnego piątku. Za dwa lata nie będzie
musiał nikogo pytać. Wróci do domu, bo ma
gdzie wrócić. Gdyby posłuchał sądu, być może
nie miałby. Inni nie mają tyle szczęścia. (Gdy
oddawałam ten tekst do druku dowiedzia-

łam się, że Paweł dostał przepustkę do domu
na całe ferie).
W Miękini mieszka 24 wychowanków. Raczej młodzież niż dzieci, 13-20 lat.
Dwoje chodzi do szkół specjalnych. Jest
10-cioosobowa grupa, która uczy się samodzielności. Chodzą do szkoły, na praktyki, zajęcia dodatkowe tak, jak nasze dzieci w ich wieku. Ale muszą też codziennie ugotować obiad.
Był czas, że gotowali obiady tylko w sobotę
i niedzielę, ale przyszła kontrola od Wojewody
i kazała gotować codziennie. Podobno zgodnie z przepisami. Czy nasze dzieci sprzątają,
przyrządzają śniadania i kolacje, gotują obiady dla całej rodziny? Codziennie!?
Dlaczego nie znaleźli rodzin adopcyjnych
i zastępczych?
Z różnych powodów. Niektórzy trafili do
placówki jako duże dzieci, czasem z kilkorgiem rodzeństwa, czasem z problemami ze
zdrowiem, upośledzone psychicznie. Są też
po nieudanej adopcji. Z nimi są największe
problemy. Zostali powtórnie porzuceni.
Nie radzą sobie z nauką i w szkole tworzą własne grupy i normy zachowań. Mają
problemy z koncentracją i panowaniem nad
emocjami. Nie zawsze są mili i sympatyczni,
więc trudno ich lubić, zwłaszcza nauczycielom. Między swoimi czują się bezpiecznie
i mają opór wejścia w nowe środowiska. Kiedyś trzeba powiedzieć, że jest się z „bidula”.
W końcu dorastają i jeśli chcą, mogą pozostać do ukończenia szkoły. Najczęściej zawodowej, czasem technikum. Ale przychodzi
moment, kiedy młody człowiek opuszcza placówkę i otrzymuje 3-4 tysiące wyprawki rzeczowej i 6 tysięcy w gotówce. Jeśli się uczy dostaje 500 zł stypendium i dofinansowanie do
mieszkania. Jeśli wraca do rodziny, najczęściej
staje się wykluczonym, jak jego krewni.
Jak sobie radzą po wyjściu?
Nie ma badań, bo kontakty się urywają.
Informacje wychowawcy mają od nielicznych
tych, którzy zadzwonią, czasem przyjadą. Podobno dziewczynom jest łatwiej. Stają przed
mniejszymi oczekiwaniami społecznymi. Jak
dobrze trafią prowadzą dom, wychowują dzieci, nie muszą walczyć na rynku pracy. Chłopcy
mają trudniej. Nie zawsze mogą sprostać wymaganiom i wyobrażeniom o roli mężczyzny.
Czego my wymagamy od wychowanków
Domów Dziecka?
Aby byli tacy, jak nasze dzieci. Zaradni i odpowiedzialni, uczciwi i społeczni. Dajemy im
możliwość przeżycia w przyzwoitych warun-

kach, a po skończeniu szkoły mówimy „radź
sobie sam”. A przecież nie odcinamy się od naszych dzieci po zakończeniu ich edukacji. Roztaczamy dalej opiekę, bo młody człowiek ma
właśnie wtedy jeden z trudniejszych okresów
w życiu. Musi znaleźć pracę, sprawdzić się,
czasem nie udaje mu się tak od razu. Czy nie
stawiamy przed nimi zbyt dużych wymagań?
Każde dziecko w domu dziecka jest dzieckiem
skrzywdzonym i krzywdzonym ciągle. Kiedyś,
w przeszłości, odebrano mu wszystko, a dano
niewiele. Odebrano Rodzinę, a dano miejsce
do życia. Miejmy świadomość, że żyjemy „po
lepszej stronie lustra”.

Jeśli ktoś z Państwa chciałby w jakikolwiek sposób pomóc wychowankom, proszę
o kontakt. Bardzo dziękuję dyrektorom Domów Dziecka, państwu Katarzynie Gałeckiej
i Konradowi Urbańczykowi za poświęcony czas
i cierpliwość.
Inicjały rodzeństwa i imię chłopca zostały zmienione.

Anna
LEWICKA
Członek Zarządu
Powiatu Krakowskiego
alewicka@powiat.krakow.pl

Szanowni mieszkańcy Gminy Zabierzów!
Serdecznie dziękuję za udział w wyborach samorządowych do
Rady Powiatu Krakowskiego, okazane zaufanie i poparcie mojej kandydatury. Otrzymałam łącznie 1241 głosów, jest to drugie miejsce na
24 kandydatów pod względem ilości oddanych głosów w naszej gminie. Ten wynik bardzo zobowiązuje i chcę być Waszym autentycznym
reprezentantem w strukturach powiatu krakowskiego. Na terenie
Gminy Zabierzów i w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie
będę pełnić dyżury, na które w każdej ważnej dla Państwa sprawie
zapraszam. Również zapraszam do kontaktu przez pocztę mailową.
W Radzie Powiatu pełnię funkcję społecznego członka Zarządu
Powiatu Krakowskiego, sprawuję nadzór merytoryczny i kontrolę
nad wydziałem Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Krakowie z siedzibą: Kraków, ul. Przy Moście 1. Ponadto będę
współpracować ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi, w tym
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z Zarządem Dróg Powiatu Krakowskiego. Pragnę również zająć się
i promować ideę tworzenia Rodzin Zastępczych.
Dyżury:
1. Świetlica wiejska w Aleksandrowicach - każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 18.00 do godz. 20.00.
2. Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów –
każdy drugi poniedziałek miesiąca od godz. 19.30 do 20.30
3. Starostwo Powiatowe w Krakowie z siedzibą: 30-037 Kraków,
al. Słowackiego 20, pok. nr 208 w każdy piątek od godz. 9.00 do godz.
11.00; tel.(12) 634-42-66 w.208, fax.(12) 633-52-94;
Adres email: alicjawojcik@powiat.krakow.pl
Alicja Wójcik

OPIEKA SPOŁECZNA

Rodziny zastępcze
Na terenie naszego powiatu jest wiele dzieci, które czekają na miłość i nowy
dom. Gdy go nie znajdą, trafiają do domów dziecka, często na terenie innych województw, z dala od swojego środowiska,
w którym się wychowały.
Możliwość pełnienia funkcji rodziny zastępczej daje Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie – jednostka organizacyjna Powiatu Krakowskiego. Jeżeli ktoś z państwa
- mieszkańców powiatu krakowskiego jest
zainteresowany tematem rodzin zastępczych, może uzyskać wszelkie informacje
od pracowników Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Krakowie, ul. Słowackiego 20, nr tel. 12 634 42 66 wew. 570,
574, a ja w skrócie postaram się poniżej
wyjaśnić funkcję „rodziny zastępczej”.
Rodzina zastępcza zapewnia opiekę
i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej,
które z powodu przeszkód prawnych lub
wieku nie mogą być adoptowane, ale może
być również ustanowiona dla dziecka, które mogłoby zostać adoptowane, gdyż z
różnych przyczyn nie udaje się znaleźć dla
niego rodziny adopcyjnej.
Rodzina zastępcza zapewnia dziecku
całkowitą opiekę. Dba o jego rozwój fizyczny i intelektualny, zdrowie, ubranie
i wyżywienie. Dogląda rozwoju szkolnego,
pogłębia zainteresowania, organizuje wypoczynek wakacyjny. Pokazuje jak tworzyć
więzi, dbać o innych i o siebie. Najkrócej
mówiąc wypełnia obowiązki rodzicielskie
bez przyjmowania pełni rodzicielskich
praw.
Rodzice naturalni mają obowiązek brania udziału w podejmowaniu ważnych dla
rozwoju i przyszłości dzieci decyzji, jak wybór szkoły, zawodu, czy wykonanie poważnego zabiegu medycznego.
W naszym kraju, w przeciwienstwie do
krajów wysoko rozwiniętych, przeważa
funkcjonowanie domów dziecka nad rodzinnymi domami dziecka czy rodzinami
zastępczymi.

Pracownicy domów dziecka to ludzie
odpowiednio przygotowani i wykształceni,
często poświęcający się swojej pracy. Jednak mimo najlepszych chęci, nie są w stanie zapewnić dziecku wyłączności, zniwelować do zera objawów choroby sierocej
oraz tęsknoty dzieci za rodziną. Dom dziecka nigdy nie zastąpi domu rodzinnego.
Funkcjonowanie rodziny zastępczej nie
jest zadaniem łatwym, bo zdarzają się niepowodzenia, jak niezaakceptowanie nowej
rodziny przez dziecko, czy brak wyrozumiałości ze strony rodziców. Tylko rzetelna
informacja o dziecku i przedstawienie potencjalnym rodzicom ewentualnych trudności, może ograniczyć niepowodzenia.
Nie zawsze są znane obciążenia psychiczne dziecka, które często pochodzą z wieku
wczesnego dzieciństwa i bywa, że chociaż
dziecko ich nie pamięta, to jego psychika
może być poprzez ciężkie doświadczenia
skrzywiona.
Przekonanie, że dziecko osierocone
powinno być pełne wdzięczności z powodu opuszczenia instytucji, jest powodem
wielu frustracji i zniechęcenia. Przyszły
rodzic winien wiedzieć, z czym może się
spotkać i jak sobie radzić z ewentualnymi
problemami, do kogo się zwrócić o pomoc i wsparcie. Również dziecko powinno
być przygotowane do rodziny zastępczej,
powinno mieć prawo wyboru, oswoić się
z myślą o nowej sytuacji. I chociaż jawność
nie gwarantuje powodzenia, to na pewno ogranicza niepowodzenia. Tam, gdzie
panuje miłość, gdzie młody człowiek nie
jest jednym z wielu, lecz jest konkretnym
dzieckiem konkretnych rodziców, tam istnieje dla niego szansa na uwolnienie się od
koszmaru z przeszłości.
Utworzenie rodziny zastępczej nie ma
wytworzyć więzi emocjonalnych pomiędzy
opiekunami a dzieckiem. Dziecko przyjęte
do rodziny nie staje się dzieckiem tej rodziny, nie powstają też obowiązki i uprawnienia alimentacyjne, czy dotyczące dziedziczenia. Stan prawny dziecka nie ulega
zmianie, dziecko zazwyczaj nie przyjmuje
nazwiska opiekunów, a rodzina zastępcza
nie ma w pełni władzy rodzicielskiej nad
dziećmi.
Rodzice zastępczy i dzieci mogą liczyć
na pomoc i wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i socjalne specjalistów zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Krakowie, a także na fachową
poradę działającego Centrum Wsparcia.
Są różne typy rodzin zastępczych, jak
rodziny zastępcze spokrewnione z dziec-

kiem, rodziny zastępcze niespokrewnione
z dzieckiem i rodziny zawodowe, niespokrewnione z dzieckiem: wielodzietne (od
3 do 6 dzieci), specjalistyczne (dzieci niedostosowane społecznie lub z różnymi
dysfunkcjami lub problemami zdrowotnymi– do 3 dzieci) oraz rodziny o charakterze
pogotowia rodzinnego.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Krakowie, rozpatrując oferty kandydatów do pełnienia funkcji niespokrewnionej
z dzieckiem zawodowej rodziny zastępczej, bierze pod uwagę predyspozycje

psychofizyczne kandydatów, umiejętności
i doświadczenie niezbędne w opiece nad
dziećmi, informacje pozwalające na ocenę
funkcjonowania kandydatów w środowisku lokalnym oraz warunki mieszkaniowe
kandydatów.
Rodzinie zastępczej udziela się pomocy
pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego
w niej dziecka, której wysokość uzależniona jest od wieku i stanu zdrowia dziecka.
Wysokość pomocy pieniężnej wynosi miesięcznie od 40% do 80% podstawy, która
wynosi 1 647 zł.
W grudniu 2010 r. Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Krakowie zorganizowało imprezę mikołajową dla dzieci z rodzin
zastępczych niespokrewnionych. Dzieci
bawiły się wspaniale podczas przedstawienia teatralnego „Doktor Dolittle i jego
zwierząta”, po przedstawieniu otrzymały
prezenty od św. Mikołaja, a później był czas
na wspólny poczęstunek. To była jedna
z najwspanialszych imprez mikołajowych
w jakich brałam udział. Dzieci były radosne,
uśmiechnięte i bardzo aktywnie uczestniczyły we wspólnej zabawie. Były dzieci
zdrowe, ale też dzieci nie w pełni sprawne.
Kilkoro dzieci było w stanie wymagającym
opieki przez 24 godziny na dobę. Obserwowałam opiekunów i doszłam do wniosku, że decydując się na stworzenie rodziny
zastępczej trzeba mieć do tego szczególne
powołanie i „WIELKIE” serce.

Alicja
WÓJCIK
Członek Zarządu
Powiatu Krakowskiego
alicjawojcik@powiat.krakow.pl
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Konwent Starostów
Województwa Małopolskiego
W czwartek, 3 lutego br. w siedzibie Podkrakowskiego Centrum Teleinformatycznego w Skawinie odbyło
się I posiedzenie Konwentu Starostów
Województwa Małopolskiego IV kadencji. W spotkaniu wzięli udział m. in.
starostowie powiatów województwa
małopolskiego, a także wojewoda Stanisław Kracik, marszałek Marek Sowa,
przewodniczący Sejmiku Kazimierz
Barczyk, wicemarszałkowie Roman
Ciepiela i Wojciech Kozak, wicestarosta
powiatu krakowskiego Urszula Stochel, przewodniczący Rady Powiatu
w Krakowie Paweł Chochół, członek
Zarządu Powiatu Krakowskiego Adam
Wójcik, radny powiatowy Krzysztof
Karczewski, sekretarz Mirosław Golanko, Dorota Niemiec, dyrektor Urzędu
Pracy Powiatu Krakowskiego, Jerzy
Cywicki, dyrektor Podkrakowskiego

Centrum Teleinformatycznego, Marian
Prusik, dyrektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Krakowie, Anna Proczek, kierownik Referatu
ds. Informatyki Starostwa Powiatowego w Krakowie.
W związku z nieobecnością przewodniczącego konwentu Jana Golonki,
posiedzenie poprowadził wiceprzewodniczący Józef Krzyworzeka, starosta
krakowski. W pierwszej części obrad starostowie wybrali spośród siebie przedstawicieli, którzy reprezentować będą
konwent w kadencji 2010-2014 w różnych gremiach. I tak przedstawicielem
konwentu do Małopolskiej Rady Pożytku
Publicznego będzie Jacek Pająk, starosta
bocheński, do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Krakowie Jan Puchała, starosta limanowski, do Komisji Wspólnej
Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski Jacek Juszkiewicz, starosta wielicki, do Komitetu Sterującego
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 2010 Zbigniew Wójcik, starosta
proszowicki, do Komisji do Stałej Konferencji Współpracy Józef Krzyworzeka,
starosta krakowski i Ryszard Ścigała, prezydent Tarnowa, do Małopolskiej Rady
Edukacji Urszula Stochel, wicestarosta
powiatu krakowskiego i Krzysztof Faber,
starosta nowotarski, do Małopolskiej
Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego Józef Tomal, starosta myślenicki, do
Komitetu Monitorującego Małopolski
Regionalny Program Operacyjny na
lata 2007 – 2013 Jan Golonka, starosta
nowosądecki, do Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał
Ludzki 2007 – 2013 w Województwie
Małopolskim Adam Potocki, wicestarosta chrzanowski. Starostowie zdecydowali również o przełożeniu wyborów
przewodniczącego i wiceprzewodniczących konwentu na kolejne posiedzenie.
W drugiej części konwentu głos zabrali zaproszeni gości. Marszałek Marek
Sowa mówił o środkach, które w najbliższym czasie zostaną przeznaczone na
realizację projektów unijnych, zaznaczył
jednak, że dofinansowanie nowych projektów ze środków unijnych rozpocznie
się dopiero od roku 2014, w tzw. nowej
perspektywie finansowej. Środki otrzymane przez województwo małopolskie z
Krajowej Rezerwy Wykonania w ramach
regionalnego programu operacyjnego,
w wysokości 65 mln euro przeznaczone
zostaną na usuwanie szkód powodziowych i przygotowanie nowych projektów inwestycyjnych ważnych dla całego
regionu.
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Wicemarszałek Wojciech Kozak mówił o sytuacji w służbie zdrowia, szczególnie o problemie braku podpisanych
kontraktów przez Narodowy Fundusz
Zdrowia z placówkami medycznymi.
Poruszył również problem ochrony
przeciwpowodziowej, przypominając,
że Małopolska otrzyma 90 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
na zabezpieczenie przeciwpowodziowe.

Wicemarszałek Roman Ciepiela omówił efekty wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie
małopolskim. Zaznaczył, że Małopolska
jest na pierwszym miejscu w kraju pod
względem wartości podpisanych umów
na realizację projektów, podkreślając,
że w ramach POKL zakontraktowano już
zadania na 1,6 mld zł i podpisano blisko
1500 umów.
Wystąpienie wojewody Stanisława
Kracika zdominowała tematyka zmian
w służbie zdrowia i ratownictwie medycznym. Wojewoda mówił o planowanych
zmianach w funkcjonowaniu systemu
Państwowego Ratownictwa Medycznego, m.in. o poprawie zarządzania karetkami oraz skróceniu czasu dojazdu. W
ramach projektu zmian, utworzonych
zostanie 19 nowych rejonów operacyjnych Zespołów Ratownictwa Medycznego. Projekt zakłada również stworzenie
ośmiu nowych miejsc stacjonowania karetek. Po zmianach liczba Zespołów Ratownictwa Medycznego nie zmniejszy
się i nadal będzie wynosić 108.
Na zakończenie konwentu Dorota
Niemiec, dyrektor Urzędu Pracy Powiatu
Krakowskiego i Jerzy Cywicki, dyrektor
Podkrakowskiego Centrum Teleinformatycznego zaprezentowali uruchomiony
1 lutego br. projekt cyfrowej archiwizacji dokumentów (szerszej piszemy
na str. 7).
Olgierd Ślizień
Rzecznik Prasowy

SAMORZĄD
Pionierskie rozwiązanie, które wyprzedza ogólnopolskie trendy

CYFROWE ARCHIWUM
1 lutego br. ruszyło Cyfrowe Archiwum w Podkrakowskim Centrum
Teleinformatycznym, które powstało
w odpowiedzi na istniejący od dawna
problem powiększania się w bardzo
szybkim tempie dokumentacji i konieczności budowy nowych archiwów
dla Wydziału Komunikacji, co nie jest
możliwe z uwagi na brak miejsca. Prace rozpoczął pięcioosobowy zespół archiwistów, którzy codziennie przetwarzają papierowe teczki w dokumenty
w wersji elektronicznej. Dzięki digitalizacji, dokumentacja np. samochodu
dostępna jest w ciągu kilku sekund,
a dotychczas średni czas wyszukania,
pobrania i zwrotu akt z archiwum wynosił 45 minut. Od początku lutego
digitalizowane są na bieżąco nowozakładane teczki i dokumentacja oraz
systematycznie powstawać będzie
elektroniczna baza wcześniej powstałej dokumentacji.

Połączenia pomiędzy PCT a Wydziałem Komunikacji i jego filiami odbywają
się przez sieć Internetową, a w celu maksymalnego zabezpieczenia transmisji są
„sprzętowo wytunelowane” za pośrednictwem VPN (Virtual Private Network)
przez urządzenia o funkcjonalności
firewall. Kopie bezpieczeństwa (backup)
realizowane są przez istniejący w PCT
system backupu, według reguł i metody przyjętej dla systemu Cyfrowego
Archiwum na odrębnych nośnikach cyfrowych dedykowanych dla Cyfrowego
Archiwum.
Utworzenie Cyfrowego Archiwum
to również możliwość zatrudnienia przy
obsłudze tego przedsięwzięcia osób
niepełnosprawnych. W celu realizacji
tego zadania w dniu 17 marca 2010 r.
PCT zawarło porozumienie z Urzędem
Pracy Powiatu Krakowskiego w sprawie

Skąd wziął się pomysł na stworzenie
Cyfrowego Archiwum? Odpowiedź jest
bardzo prosta. W Wydziale Komunikacji
przechowywane są akta ponad 210 tys.
aktywnych pojazdów. Zajmują one ponad 1100 mb półek. Analiza problemu
wykazała, że dziennie przybywa ponad
0,5 mb dokumentów. Na podstawie danych z Wydziału Komunikacji przewiduje się zakładanie ponad 22 tys. nowych
teczek rocznie. Do ich przechowania
koniecznych jest ponad 100 mb nowych
półek archiwalnych rocznie.
Powołany jeszcze w 2009 roku przeze
mnie zespół zadaniowy opracował model funkcjonalny działania Cyfrowego
Archiwum. W skład zespołu weszli: Jerzy Cywicki, Lucyna Karpała-Ostrowska,
Bolesław Kosior, Marian Prusik, Anna
Proczek. Zespół „Cyfrowego Archiwum”,
badając skalę problemu w oparciu
o dane Wydziału Komunikacji Starostwa
Powiatowego, określił kryteria i warunki,
jakie musi spełnić system informatyczny
niezbędny do digitalizacji i udostępniania online zasobów archiwalnych.
Architektura systemu przewiduje trzy
rozdzielone od siebie fizycznie i niezależnie funkcjonujące warstwy:
• archiwum papierowe wyposażone
w stanowiska skanowania i stanowisko zarządzania zasobami cyfrowego
archiwum,
• zestaw serwerów i urządzeń transmisji danych zlokalizowany w Podkrakowskim Centrum Teleinformatycznym
(PCT),
• stanowiska dostępowe zlokalizowane w wydziale komunikacji (Węgrzce)
i jego filiach (Skawina, Krzeszowice).

wspólnej realizacji programu specjalnego pn. „Archiwista - mój zawód, moja
przyszłość”. W jego efekcie ze środków
Funduszu Pracy za kwotę 95.000 zł został zakupiony sprzęt, oprogramowanie
i wyposażenie pięciu stanowisk pracy
dla niepełnosprawnych archiwistów. Porozumienie przewiduje też zatrudnianie
przez okres 36 miesięcy 5 osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, skierowanych przez Urząd Pracy. Na realizację
tego zadania Rada Powiatu zabezpieczyła na lata 2011-2013 środki na wydatki płacowe dla zespołu archiwistów.
Na potrzeby Cyfrowego Archiwum,
przez Wydział Techniczny Starostwa
Powiatowego, zostały wyremontowane
i przygotowane pod wymogi zatrudniania osób niepełnosprawnych pomieszczenia znajdujące się w filii Starostwa
Powiatowego w Skawinie.
Podsumowując należy podkreślić,
że Cyfrowe Archiwum to nowatorski pro-

jekt powiatu krakowskiego. Pionierskość
tego rozwiązania wyprzedza działania
ustawodawcy, który do dnia dzisiejszego
nie dopuszcza digitalizowania dokumentów jako jedynego sposobu archiwizacji.
Oznacza to, że nie możemy skanować
i następnie utylizować powstających
w przeraźliwie szybkim tempie metrów
bieżących dokumentów. Jednak już dziś,
dzięki naszemu projektowi, dostęp za
pośrednictwem Internetu do archiwalnych dokumentów samochodu czy kierowcy jest natychmiastowy. Oznacza to,
że urzędnik nie będzie musiał poświęcić kilkudziesięciu minut czy czasem
odbyć wizyty w odległym archiwum, by
odnaleźć wcześniej założoną kartotekę.
To skróci czas obsługi klientów i instytucji. Liczymy jednak, że zmiany w ustawodawstwie to nie melodia przyszłości,
tylko rozwiązania, które wejdą w życie
w najbliższym czasie, a nasze Cyfrowe
Archiwum uwolni nas od kilometrów
półek z teczkami i kartotekami.
Już dziś wzbudziliśmy zainteresowanie naszym projektem wśród sąsiednich
powiatów. Cyfrowe Archiwum zaprezentowaliśmy na Konwencie Starostów
Województwa Małopolskiego (piszemy
o tym na str. 8), który odbył się 3 lutego
w PCT w Skawinie. Po prezentacji starostowie powiatów oświęcimskiego i nowosądeckiego wyrazili zainteresowanie
naszym rozwiązaniem i w najbliższym
czasie pracownicy Starostw Powiatowych w Oświęcimiu i Nowym Sączu odwiedzą Podkrakowskie Centrum Teleinformatyczne, by szczegółowo zapoznać
się z projektem i możliwością jego zastosowania. To najlepsze potwierdzenie,
że ścieżka, jaką sobie wytyczyliśmy jest
słuszna i już niedługo będziemy mieli
wielu naśladowców.

Adam
WÓJCIK
Członek Zarządu
Powiatu Krakowskiego
adamwojcik@powiat.krakow.pl
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Paweł Chochół

Przewodniczący Rady

mieszka w Krzeszowicach

Władysław Kusiński
Wiceprzewodniczący Rady
mieszka w Złotnikach

pchochol@powiat.krakow.pl

wkusinski@powiat.krakow.pl

Tadeusz Nabagło

Wiceprzewodniczący Rady
mieszka w Jerzmanowicach
tnabaglo@powiat.krakow.pl

Józef Krzyworzeka

Urszula Stochel

Anna Lewicka

Alicja Wójcik

Adam Wójcik

mieszka w Zabierzowie

mieszka w Skawinie

mieszka w Zagórzycach Dworskich

mieszka w Aleksandrowicach

mieszka w Skawinie

Starosta krakowski

Wicestarosta

jkrzyworzeka@powiat.krakow.pl

ustochel@powiat.krakow.pl

Janina Lasoń

Krzysztof Karczewski

Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej
mieszka w Miękinii

jlason@powiat.krakow.pl

Anna Chrzanowska
mieszka w Waganowicach

achrzanowska@powiat.krakow.pl

Członek Zarządu

alewicka@powiat.krakow.pl

Janusz Fajto

Członek Zarządu

alicjawojcik@powiat.krakow.pl

Leszek Dolny

Członek Zarządu

adamwojcik@powiat.krakow.pl

Janina Grela

Przewodniczący Komisji
Statutowo-Regulaminowej

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Rozwoju

Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa Obywateli

Przewodnicząca Komisji
Edukacji Publiczenej

kkarczewski@powiat.krakow.pl

jfajto@powiat.krakow.pl

ldolny@powiat.krakow.pl

jgrela@powiat.krakow.pl‑

Piotr Ćwik

Piotr Goraj

Wojciech Karwat

Wojciech Kruk

pcwik@powiat.krakow.pl

pgoraj@powiat.krakow.pl

wkarwat@powiat.krakow.pl

wkruk@powiat.krakow.pl

mieszka w Skawinie

mieszka w Borku Szlacheckim

mieszka w Rusocicach

mieszka w Bęble

mieszka w Sułoszowej

mieszka w Zielonkach

mieszka w Zabierzowie

mieszka w Liszkach

Komisja rewizyjna

Włodzimierz Okrajek
mieszka w Pietrzejowicach
wokrajek@powiat.krakow.pl

Wojciech Pałka

mieszka w Woli Filipowskiej
wojciechpalka@gmail.com

Jan Węgrzyn

mieszka w Nawojowej Górze
jwegrzyn@powiat.krakow.pl

Wiesław Woch

mieszka w Bolechowicach
wmwoch@agh.edu.pl

Janina Lasoń - przewodnicząca
Małgorzata Madeja – wiceprz.
Janusz Cerek - sekretarz
Wojciech Pałka
Jan Węgrzyn
Wiesław Marek Woch
Wojciech Bosak
Janina Grela

Plan pracy Rady Powiatu w Krakowie na 2011 r.
Marzec

Maj

4. Sesja dot. promocji i ochrony
zdrowia.
- Informacja dotycząca promocji
i ochrony zdrowia oraz wykorzystania środków na promocję zdrowia.
- Sprawozdanie Starosty z wykonania zadań i gospodarowania zasobem geodezyjnym i kartograficznym za rok 2010.
- Informacja Starosty dot. ochrony
środowiska i gospodarki wodnej
za rok 2010.
- Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego.
Kwiecień
5. Sesja dot. pomocy społecznej
- Sprawozdanie Dyrektora PCPR
z działalności Centrum Pomocy Rodzinie oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
- Informacja dot. środków zewnętrznych pozyskiwanych przez powiat
krakowski.

6. Sesja dot. bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej.
- Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony p. poż. oraz zagrożeniach pożarowych powiatu krakowskiego.
- Informacja o zagrożeniach, które
wystąpiły w powiecie krakowskim
w 2010 roku.
- Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o stanie
przestrzegania prawa budowlanego
na terenie powiatu krakowskiego.
Czerwiec
7. Sesja dot. sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010.
- Absolutorium dla Zarządu Powiatu
w Krakowie.
Lipiec
Przerwa wakacyjna
Sierpień
8. Sesja dot. rozwoju wsi, rolnictwa
i ochrony środowiska.

- Sprawozdanie Powiatowego Inspektora Weterynarii.
- Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za I półrocze roku 2011.
Wrzesień
9. Sesja dotycząca edukacji, placówek oświatowych publicznych
i niepublicznych w powiecie krakowskim.
Październik
10. Sesja dot. infrastruktury, dróg
i mienia powiatu krakowskiego.
Listopad
11. Sesja dot. promocji powiatu,
kultury, turystyki i sportu oraz rozwoju powiatu krakowskiego.
- Informacja dot. współpracy zagranicznej.
Grudzień
12. Sesja dot. budżetu powiatu krakowskiego na rok 2012.
- Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu w Krakowie na rok 2012.
- Uchwalenie planu kontroli Komisji
Rewizyjnej i planów pracy Komisji
Rady na rok 2012.

Komisja StatutowoRegulaminowa
Krzysztof Karczewski - przewodn.
Anna Chrzanowska - wiceprzew.
Janina Grela- sekretarz

Komisja Bezpieczeństwa
Obywateli
Leszek Dolny - przewodniczący
Jarosław Łojek – wiceprzewodn.
Wiesław Marek Woch - sekretarz
Krzysztof Karczewski

Komisja Edukacji
Publicznej
Janina Grela – przewodnicząca
Wiesław Marek Woch - wiceprz.
Piotr Ćwik
Łukasz Krupa
Włodzimierz Okrajek

Wojciech Bosak

Lucjan Goraj

Janusz Cerek

Marek Piekara

mieszka w Po@skwitowie

Przewodniczący Komisji
Infrastruktury i Gospodarki
Komunalnej

Przewodniczący Komisji
Zdrowia, Polityki Prorodzinnej
i Społecznej

Przewodniczący Komisji
Rozwoju Wsi, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska

wbosak@powiat.krakow.pl

lgoraj@powiat.krakow.pl

jcerek@powiat.krakow.pl

Wanda Kułaj

Jarosław Łojek

Małgorzata Madeja

wkulaj@powiat.krakow.pl

jlojek@powiat.krakow.pl

mmadeja@powiat.krakow.pl

mieszka w Przybysławicach

Łukasz Krupa
mieszka w Skawinie

lkrupa@powiat.krakow.pl

mieszka w Wielmoży

mieszka w Świątnikach Górnych

Komisja Budżetu
i Rozwoju
Janusz Fajto – przewodniczący
Wanda Kułaj - wiceprzewodnicząca
Łukasz Krupa - wiceprzewodn.
Włodzimierz Okrajek - sekretarz
Piotr Ćwik
Wojciech Pałka
Władysław Kusiński

mpiekara@powiat.krakow.pl

mieszka w Skawinie

mieszka w Baranówce

mieszka w Bukowie

Komisja Zdrowia,
Polityki Prorodzinnej
i Społecznej

Komisja Rozwoju Wsi,
Rolnictwa
i Ochrony Środowiska

Lucjan Goraj - przewodniczący
Wojciech Kruk – wiceprzewodn.
Janina Lasoń - sekretarz
Leszek Dolny
Władysław Kusiński

Janusz Cerek - przewodniczący
Piotr Goraj - wiceprzewodniczący
Lucjan Goraj - sekretarz
Jarosław Łojek
Małgorzata Madeja
Włodzimierz Okrajek

Komisja Infrastruktury
i Gospodarki
Komunalnej
Wojciech Bosak - przewodniczący
Anna Chrzanowska - wiceprzew.
Janusz Fajto - wiceprzewodniczący
Wojciech Kruk - sekretarz
Janina Lasoń
Tadeusz Nabagło
Wojciech Karwat
Piotr Goraj
Marek Piekara
Jan Węgrzyn
Janusz Cerek
Małgorzata Madeja
Wanda Kułaj

Komisja Promocji,
Kultury,
Turystyki i Sportu
Marek Piekara – wiceprzewodn.
Łukasz Krupa- wiceprzewodn.
Anna Chrzanowska - sekretarz
Wojciech Karwat
Lucjan Goraj
Jan Węgrzyn
Jarosław Łojek
Tadeusz Nabagło
Piotr Goraj
Krzysztof Karczewski

TURYSTYKA

OJCÓW
W poprzednim numerze Biuletynu zapraszałem Czytelników do zwiedzania Sąspowa i Doliny Sąspowskiej. Dziś chcę zaproponować przedłużenie poprzedniej wycieczki
na teren Ojcowskiego Parku Narodowego
do Ojcowa i Doliny Ojcowskiej.
Ojcowski Park
obejmuje górną
część Doliny Prądnika, tzw. Dolinę
Ojcowską, Dolinę
Sąspowską oraz
przyległe
kompleksy leśne na
wierzchowinie. To
najbogatszy pod
względem szaty
roślinnej oraz fauny fragment Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.
Na florę Parku Ojcowskiego składa
się około 1000
gatunków roślin
naczyniowych,
ponad 230 gatunków mchów i wątrobowców, około
1200
gatunków
grzybów oraz blisko 200 gatunków porostów. W szacie
roślinnej występują gatunki reliktowe, czyli przeżytki
z minionych epok, natomiast
nie występują endemity,
czyli gatunki rosnące na
niewielkich, ograniczonych
terenach.
Przez długi czas brzoza ojcowska była uznawana za endemit, jednakże okazało się, że
brzoza ta również rośnie m.in. na terenie
Skandynawii, wobec powyższego nie może
być endemitem polskim.
Największą powierzchnię, około 1500 ha,
zajmują lasy i zarośla pokrywające wierzchowiny, strome zbocza i miejscami tereny nad
potokami. Gospodarcza działalność człowieka przyczyniła się w znacznym stopniu
do zmian w szacie roślinnej.
Wskutek wyrębów ustępowały zespoły cieniolubne, takie jak jaworzyny i buczyny,
a w wyniku osuszania: podmokłe łąki i turzycowiska. Duże spustoszenia przyniosły
wyręby drzew po mroźnej zimie z przełomu
1928 i 1929 r., gdy temperatura zanotowana
w Ojcowie wynosiła -42OC.
Na obszarze Parku Ojcowskiego fauna reprezentowana jest przez wiele gatunków
zwierząt górskich i stepowych. Szacuje się,
iż teren Parku oraz otulinę zamieszkuje około
11000 gatunków, z czego do tej pory wykazano blisko 6000.
Na terenie Ojcowskiego Parku występują ssaki takie jak: sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny leśne, tchórze, gronostaje. Liczne są też zające
szaraki oraz gryzonie: wiewiórki, myszy leśne,
nornice rude. Nad wodami rzek Prądnika i Sąspówki żyją piżmaki sprowadzone z Ameryki
Północnej do Czech, które później przedostały się do Polski. W 1985 r. wprowadzono do
Parku 3 pary bobrów, których miejsca bytności można rozpoznać po specyficznie ściętych
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drzewach. Najbardziej charakterystycznymi
ssakami są nietoperze, bowiem stwierdzono na tym terenie 17 spośród 21 gatunków
żyjących w Polsce. Najpospolitsze z nich
to podkowiec mały i nocek duży. Godło Parku zawiera stylizowaną sylwetkę nietoperza.
Ponadto żyje tu około 120 gatunków ptaków,
m.in.: sowy, pluszcze, zimorodki, wilgi, kowaliki, dzięcioły, kawki, sikorki, a także bociany
czarne, czaple siwe.
Ojcowski Park Narodowy
charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu z bogactwem
form geologicznych. Znajdują

się tu wapienne skały odporne na wietrzenie, które tworzą
ostańce oraz skałki o
przeróżnych kształtach
np.: Maczuga
Herkulesa, Rękawica i
wiele innych. Występują różne formy krasowe,
m.in. wywierzyska, czyli
miejsca, w których ze

szczelin skalnych wypływają potoki:
Źródło Miłości, św. Jana,
Młynnik. Liczne są jaskinie (około 500), wśród
których najsłynniejsza, a zarazem największa
to Grota Łokietka o długości 320 m. Do najdłuższych jaskiń należą też: Ciemna 230 m,
Zbójecka 189 m, Okopy Wielka Dolna 110 m,
Sąspowska 100 m, Krakowska 96 m, Biała 84
m oraz Koziarnia 90 m.
Jaskinie mają najczęściej przebieg poziomy i rozmieszczone są na różnych wysokościach nad dnem dolin. Niektóre z nich mają
widoczne wejścia, jednakże większość jest
ukryta i trudna do odnalezienia w skałkach.
Osobliwością Parku Ojcowskiego jest fakt,
że na niewielkiej przestrzeni mogą współwystępować siedliska i związane z nimi gatunki
roślinne o skrajnie odmiennych wymaganiach ekologicznych, np. cieniolubne gatunki górskie obok światłolubnych gatunków
kserotermicznych. Park ten ma cechy klimatu
górskiego, m.in. pod względem nasłonecznienia, dużych amplitud dobowych temperatury powietrza, częstych inwersji oraz niskich
niedosytów wilgotności.
Obszar Ojcowskiego Parku Narodowego
jest bogaty zarówno w walory turystyczne jak
też krajoznawcze, których poznanie ułatwia
sieć dobrze oznakowanych i opisanych szlaków turystycznych o łącznej długości około
25 km.

Głównym pieszym szlakiem jest czerwony „Szlak Orlich Gniazd” prowadzący
od strony Sułoszowej, nieopodal zamku
w Pieskowej Skale i ciągnący się Doliną Prądnika do Ojcowa. Dociera do południowej
granicy Parku obok Chaty Pustelnika (gdzie
w 1962 r. osiadł pustelnik – brat Bogumił),
niedaleko Prądnika Korzkiewskiego i rezerwatu brzozy ojcowskiej.
Szlak niebieski jest fragmentem „Szlaku
Warowni Jurajskich” i wiedzie do Grodziska, wzmiankowanego już w 1231 r., lub do
Bramy Krakowskiej – formy skalnej, której
nazwa prawdopodobnie wywodzi się stąd,
że w średniowieczu wiódł tędy trakt handlowy do Krakowa.
Z kolei na zielono oznakowana trasa rozpoczyna się pod zamkiem w Ojcowie, biegnie
Doliną Prądnika mijając ostańce skalne m.in.:
Tańcówki, Bystrą, Skały Panieńskie, Igłę Deotymy, Skały Kawalerskie. Osiągając wejście
do Jaskini Ciemnej,
prowadzi do punktu
widokowego
na Górze Koronnej
leżącej 110 m nad
poziomem doliny,
obok
grodziska.
Stąd droga kieruje się do Wąwozu
Smardzowickiego
i Doliny Prądnika,
łącząc się ze szlakiem czerwonym i żółtym.
Oznakowana żółtym kolorem trasa wyznacza szlak Dolinek Jurajskich. Na teren
Ojcowskiego Parku wchodzi od strony Murowni. Prowadzi obok Bramy Krakowskiej
do ujścia potoku Sąspówka i dalej
Doliną Sąspowską przez miejscowość
Sąspów, potem przez Kalinów aż do
Pieskowej Skały. Jedna z bocznych dolinek to ścisły rezerwat Wąwóz Jamki,
z największym skupiskiem jaskiń.
Podróżując przez park można zobaczyć, a także zwiedzić przyczajone
nad rzeką Prądnik stare młyny wodne,
ruiny XIV wiecznego zamku w Ojcowie, zamek w Pieskowej Skale oraz
jedyną w swoim rodzaju Kaplicę na Wodzie
pw. Św. Józefa Robotnika. Godnym polecenia
jest także Muzeum Regionalne w Ojcowie
i Ekspozycja Przyrodnicza w Centrum Edukacyjno-Muzealnym OPN /dawne Muzeum
Przyrodnicze im. Wł. Szafera/. Przyjeżdżając do Ojcowa można zostawić samochód
na parkingach w Czajowicach, na Złotej Górze, pod ruinami zamku w Ojcowie, w Dolinie
Prądnika, pod Zamkiem w Pieskowej Skale;
przenocować i dobrze zjeść w okolicznych
zajazdach, hotelach, pensjonatach oraz gospodarstwach agroturystycznych. Zachęcam
do zwiedzania Ojcowa i okolic również zimą,
gdzie biel śniegu dodaje temu regionowi
piękna i uroku.

Tadeusz
NABAGŁO
Radny Powiatu
Wiceprzewodniczący Rady
tnabaglo@powiat.krakow.pl
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Przebudzenie
Kiedy podejmowałem decyzję o swoim udziale w wyborach
samorządowych 2010 do Rady
Powiatu, zastanawiałem się co
chcę robić, czym się zająć, czego
dokonać? Z racji wykonywanego
zawodu często podróżuję po powiecie krakowskim. Podziwiam
urokliwe jurajskie krajobrazy, kolorowe łąki, pola, przełomy rzeczek i strumieni. Ale obserwuję
również pewien nostalgiczny
smutek podkrakowskich wsi: na

przystanku autobusowym, pomalowanym sprayem w esy floresy stoi grupka młodych ludzi
z rękami w kieszeni, koło sklepu
dwóch szarych facetów rozprawia o czymś bez entuzjazmu, a
w ogródku kilkadziesiąt metrów
dalej kobieta w średnim wieku
podziwia swoje kwiaty. I cisza.
Taki obraz pojawia mi się zza
kierownicy sekwencyjnie. I tylko
wyspy radosnego gwaru, niezniszczalnej energii spotykam
koło szkół, przy czym niezależnie
od pory roku.
Czym mam się zająć? Przebudzeniem wsi, odnową, jej - jak
to się teraz modnie mówi - rewitalizacją. Jak tego dokonać?
Przecież nasza kultura podkra-

kowska, folklor, całe dziedzictwo
kulturowe jest niezwykle bogate. W mojej głowie rodzi się pytanie: to dlaczego wzorem Podhala i górali w ogóle nie mamy
zespołów takich jak Brathanki,
Trebunie Tutki czy Golec uOrkiestra. Wiem, wiem, niejedna wieś
może się poszczycić zespołem
śpiewaczym, kapelą ludową, ale
do promocji dziedzictwa kulturowego, promocji aktywności
w tym zakresie wśród mieszkańców wsi to nie wystarczy. I znane
i lubiane podkrakowskie Herody
na niewiele się zdadzą.
Wydaje mi się, że jest duża
potrzeba intensyfikacji działań
powiatu w tej dziedzinie. Nie
neguję, broń Boże, dotychczasowych osiągnięć na tej niwie,
jednak chciałbym, by większa
była rola inspiratorska i wspierająca struktur powiatowych
dla organizacji, czy też instytucji
gminnych lub międzygminnych.
Powiat ma w tym względzie niezaprzeczalne osiągnięcia i już
długoletnią tradycję (przeglądy,

konkursy, gimnazjady, itp.), jednakże trudno mi podczas moich
podróży po powiecie krakowskim nie zauważyć niewidzialnej
granicy między „galicyjskim” południem powiatu, a jego „carską”
północą. Wiem również, że potrzeby kulturalne mieszkańców
powiatu w dużej mierze, szczególnie w gminach miejskich,
są zaspokajane, ale jest szereg
wiosek, gdzie te potrzeby, a nie
i potencjału płynącego z wiejwątpię, że takie są, „leżą odłoskich szkół. Wszak mogłyby być
giem”. I tu potrzebna jest ściniezwykle ważnymi ogniwami
sła i wielostronna współpraca
owej rewitalizacji wiejskich śromiędzy powiatem a gminami,
dowisk. Wzorem greckich gimmiędzy powiatem a strukturami
nazjonów, które nie były tylko
zadaniowymi (wspólne działamiejscem ćwiczeń dla ciała i zania) międzygminnymi i między
wodów sportowych, ale również
gminami. I na tym polu powiat
miejscem zdobywania wiedzy
ma i doświadczenia i przykłady
i wymiany myśli. Czy zatem nie
dobrej praktyki, że wspomnę Pomożna by zakresu powiatowych
wiatowy Dzień Zielonego Przygimnazjów rozszerzyć na sztumierza w Grzegorzowicach do
kę, literaturę, czy też szerzej na
dzisiejszego dnia ciepło wspotwórczą aktywność młodych
minany przez mieszkańców okoludzi? Dla mnie pytanie jest relicznych wiosek.
toryczne.
Jeśli ktoś będzie mi zarzucał,
Otwartość na zmiany, umieże zamierzam stworzyć wiejjętność przewidywania, elastyczski skansen, to jest w błędzie.
ność działania Rady Powiatu w
Chodzi mi o wieś nowoczesną,
Krakowie daje szanse na sukces
zorganizowaną po nowemu (z
w dziedzinie rewitalizacji wsi. Ale
liderami, animatorami kultury i
go nie gwarantują wszak sine lasportu), nowymi mieszkańcami
bora panis non est.
– a tendencje osadnicze są tak
silne, że problem integracji wsi to wątek
następny – nie tylko
Marek
nocnymi lokatoraPIEKARA
mi.
Radny Powiatu
Nie bez kozeKrakowskiego
ry
wspomniałem
wcześniej wulkany
mpiekara@powiat.krakow.pl
pozytywnej energii

Otwarcie sali gimnastycznej w Skawinie
W poniedziałek, 20 grudnia br. odbyło się uroczyste
otwarcie sali gimnastycznej w Skawinie. Sala gimnastyczna, która będzie służyć uczniom szkół: Szkoły Podstawowej
nr 2, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skawinie,
ul. Żwirki i Wigury 17 oraz Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Skawinie, zbudowana została przez
powiat krakowski wraz z gminą Skawina w ramach MRPO.
Wartość całkowita
projektu wynosi:
6 200 436,76 zł
w tym dofinansowanie z MRPO
2999 999,30 zł.
Sala ma zwartą
formę opartą na
prostokątnym rzucie, a najbardziej
charakterystycznym jest element
łukowaty przypominający łupinę. Sala gimnastyczna o powierzchni 1161 m2 połączona jest z widownią liczącą 354
miejsca i poza funkcją sportową może być wykorzystywana
jako scena teatralna, sala wykładowa lub sala zabaw.

We wszystkich tych przypadkach zapewnione jest pełne
zaplecze socjalne. Sala posiada dodatkowe pomieszczenia
sportowo rekreacyjne: salę siłowni lub do ćwiczeń aerobiku z własnym zapleczem
socjalnym oraz dwie małe
salki gimnastyczne. Cały
kompleks w pełni przystosowany jest do użytku przez
osoby niepełnosprawne,
zarówno zawodników, jak
i widzów. Po uroczystym
przecięciu wstęgi i okolicznościowych przemówieniach, program artystyczny zaprezentowali uczniowie szkół. W otwarciu udział wzięli
m.in.: starosta krakowski Józef Krzyworzeka, wicestarosta Urszula Stochel, członek Zarządu Powiatu Adam
Wójcik, wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Krakowie
Tadeusz Nabagło, radni powiatowi Janina Lasoń, Piotr
Ćwik, Janusz Cerek, Łukasz Krupa, Krzysztof Karczewski, Piotr Goraj, poseł Jacek Krupa, dyrektorowie wydziałów
Starostwa Powiatowego w Krakowie i jednostek powiatowych, dyrektorowie szkół z terenu powiatu krakowskiego.
(OŚ)
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Komisja Infrastruktury plany na przyszłość
W dniu 21.12.2010 roku nowo
wybrana Rada Powiatu Krakowskiego powołała m.in. stałą Komisję Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej, w skład której
weszło 13 radnych oraz określiła
zakres jej działania.
Zakresem tym jest problematyka obejmująca transport
zbiorowy i drogi publiczne,
geodezję, kartografię i kataster,
gospodarkę nieruchomościami, utrzymanie powiatowych
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, obiektów administracyjnych, zagospodarowania przestrzennego oraz sprawy
nadzoru nad przejmowaniem
mienia przez Zarząd Powiatu.

ruchomościami, w kwietniu
drogami publicznymi, w maju
geodezją, kartografią i katastrem, w czerwcu transportem
zbiorowym, w sierpniu gospodarką komunalną, w październiku zagospodarowaniem
przestrzennym, w listopadzie
i grudniu wybranymi elementami infrastruktury lokalizacyjnej
/dostępność sieci transportowej, kolejowej, drogowej, lotniczej, rzecznej, energii, zasobów
wodnych, melioracji, zaopatrzenia w prąd, gaz, ciepło, wodę,
usuwanie śmieci, ścieków, komunikacja telefoniczna, radiowa, telewizyjna, Internet, komunikacja indywidualna - ulice,
drogi rowerowe, chodniki, itp.
Zakres na miesiąc wrzesień
Komisja ustali po 1 półroczu br.
W każdym punkcie nastąpi
omówienie zadań samorządowych, rządowych wpisanych w
polskie ustawodawstwo /obecne i projektowane/, kierunków
działań Zarządu Powiatu, analiza
realizacji strategii rozwoju powiatu w przedmiotowych punktach, wystąpienia gości, wnioski
Komisji. W każdym posiedzeniu
będzie uczestniczył Członek Zarządu Powiatu odpowiadający
za wybrany segment spraw.
W związku z trudną sytuacją
istniejącą na drogach oraz coraz
gorszą komunikacją z miastem
Kraków, co miesiąc uczestnikiem
obrad Komisji będzie dyrektor
kierujący Zarządem Dróg.
Na zakończenie chciałbym
poinformować, że w dniu 5
stycznia br brałem osobisty
udział w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym projektu
Krajowego Programu Budowy
Dróg i Autostrad w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie. Z urzędnikami Ministerstwa rozmawiałem szczegółowo
na temat: Północnej Obwodnicy
Krakowa, Drogi S7 wraz z jej
wschodnim obejściem Krakowa, obwodnicy Skawiny i Zabierzowa. Ponadto omówiliśmy
potencjalne kolizje inwestycji
drogowych i przyszłościowych
obiektów gospodarki wodnej.

Rada Powiatu nie wyraziła
zgody, aby w zakresie działania
weszła problematyka gospodarki wodnej. Po dyskusji większość
radnych stanęła na stanowisku,
że wystarczającym będzie, aby
tą sferą zajmowała się tylko Komisja Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa.
W trakcie dotychczasowych obrad Komisja zajmowała się wyborem swoich władz
/mam zaszczyt przewodniczyć,
na zastępców wybrano Annę
Chrzanowską oraz Janusza Fajto/, opiniowała przedłożony
przez Zarząd Powiatu budżet
na 2011 rok oraz przyjęła plan
pracy na cały rok.
Posiedzenia Komisji mają
charakter otwarty, zapraszam
więc na jej obrady wszystkich zinteresowanych. Można się zgłaszać do Biura Rady
lub na mój adres mailowy:
wbosak@poczta.onet.pl w celu
ustalenia szczegółów. Komisja chcąc mieć więcej czasu na
poszczególną
problematykę,
podzieliła
zakres
tematyczny na poWojciech
szczególne miesiące. W lutym zajmie
BOSAK
się
utrzymaniem
P
rzewodniczący Komisji
powiatowych obiekInfrastruktury
tów i urządzeń oraz
i Gospodarki Komunalnej
mieniem, w marcu
wbosak@powiat.krakow.pl
gospodarką
nie-

14

POWIAT krakowski 1/2011

Kilka zdań o zdrowiu
Rozpoczynamy już IV kaden- środki finansowe odpowiednio
cję Rady Powiatu Krakowskiego konstruowane przez radnych,
pełni zapału i chęci do pracy. którzy tworzą komisję zdrowia.
Szybko i sprawnie upłynęła III W nowej kadencji 5 osób będzie
kadencja. Miałem z Państwem realizować plany komisji zdrowia
okazję za pośrednictwem moich i odpowiadać za jej realizację.
artykułów medycznych popularyzować działania Komisji Zdrowia, jak również tematy medyczne ważkie moim zdaniem
dla mieszkańców powiatu. Wiele
programów
profilaktycznych
udało nam się utrzymć, niektóre
włączyć do działań komisji zdrowia, co z korzyścią realizowaliśmy na terenie gmin powiatu
krakowskiego w trosce o dobro
naszych mieszkańców.
Realizowaliśmy szereg programów zdrowotnych w okresie
W nowym składzie komisji
prosperity gospodarczej. Pod
koniec kadencji o wiele trudniej zdrowia:
było pozyskać należne środki,
Lucjan Goraj - lekarz interniktóre pozwalałyby skutecznie je sta, który jest przewodniczącym
realizować, mimo tego, utrzyma- komisji zdrowia, w poprzedniej
no te programy, które uznaliśmy kadencji wiceprzewodniczący
w komisji za ważne.
tej komisji;
W nowej kadencji Rady PoWojciech Kruk - lekarz pediawiatu, za przyzwoleniem Za- tra, wiceprzewodniczący komisji
rządu Powiatu, udało się zwięk- zdrowia, w poprzedniej kadencji
szyć budżet komisji zdrowia, przewodniczył komisji;
co pozwoli realizować w szerJanina Lasoń - działacz sposzym zakresie działania z zakrełeczny, sekretarz komisji, wiesu profilaktyki zdrowotnej.
lokadencyjna członkini komisji
System opieki zdrowotnej zdrowia, w której pełniła funkcję
w Polsce od momentu zaistnie- zastępcy przewodniczącego konia Kas Chorych, a następnie misji zdrowia;
jego kontynuatora NarodoweLeszek Dolny - członek komigo Funduszu Zdrowia nie przysji,
w poprzedniej kadencji rówwiązuje wagi do profilaktyki
nież
członek komisji zdrowia;
zdrowotnej. Woli leczyć już choWładysław Kusiński - członek
rych, niż zapobiegać chorobie.
Nie stosuje zasady: lepiej za- komisji zdrowia, wiceprzewodpobiegać niż leczyć. Przy takim niczący Rady Powiatu.
założeniu opieka medyczna staMacie Państwo ludzi z okreje się coraz droższa. Generując ślonym dorobkiem w tej komiśrodki w diagnostykę i leczenie sji, a zarazem doświadczonych
nie próbuje zapewnić dobro- w tematyce medycznej.
stanu psychicznego, fizyczneJeżeli tylko budżet powiatu
go i społecznego mieszkań- krakowskiego będzie zasobny,
com poprzez programy dbania komisja zdrowia będzie dbać
o zdrowie. Sytuacja zdrowotna o Wasze zdrowie realizując liczne
jest kiepska. Wielu schorzeniom programy skierowane do dzieci,
można byłoby zapobiegać, gdy- młodzieży, dorosłych kobiet
by przeprowadzono rzetelnie i mężczyzn.
i okresowo badania profilakPozwolę sobie również z tego
tyczne. Istotną rzeczą w całej
profilaktyce są szczepienia, któ- miejsca serdecznie Państwu pore stanowią duże obciążenie dziękować za poparcie w wyw budżecie komisji, ale szczepie- borach samorządowych, które
nia przeciwko sepsie mogą sku- pozwoliło ponownie realizować
tecznie uchronić naszą młodzież się w dalszym ciągu w sprawy
zdrowia.
przed tragedią. Pisanie o profilaktyce
zdrowotnej może
Lucjan
wydawać się nudGORAJ
ne, ale w skali lat
można zaobserwoPrzewodniczący Komisji
wać zalety takiego
Zdrowia, Polityki
działania. Na decyProrodzinnej i Społecznej
zyjność i kierunki
lgoraj@powiat.krakow.pl
komisji mają wpływ

WARTO WIEDZIEĆ

Zatańczmy i zaśpiewajmy!
A inni przyjadą i zobaczą.
„Kiedy wszyscy na świecie zwykle tańczą,
jak im zagrają, jedni krakowiacy tak tańczą,
jak sobie sami zaśpiewają. (…) Aby tak tańczyć krakowiaka, jak go oni tańczą, trzeba się
urodzić Krakowiakiem.”
Józef Mączyński, opis z 1858 r.
W 2010 r. do Krakowa przyjechało ponad
8 mln turystów. Kopalnia Soli w Wieliczce
sprzedała w zeszłym roku milion biletów.
W Krakowie funkcjonuje ok. 50 muzeów,
a każde z nich przyjmuje rocznie co najmniej kilkanaście tysięcy zwiedzających.
A kto odwiedza inne tereny naszego powiatu, które są przecież ściśle związane we
wszystkich dziedzinach funkcjonowania
z miastem Kraków? Trudno nie zauważyć
problemów z właściwym wykorzystaniem
potencjału turystycznego naszych małych
ojczyzn, zwłaszcza w kontekście możliwości

infrastrukturalnych, z których szczególnie
istotną jest bez wątpienia bliskość jednego
z najatrakcyjniejszych miast w Polsce, Międzynarodowego Portu Lotniczego Jana Pawła II w Bali-cach, autostrady A4 i wielu dróg
krajowych. Ale co najważniejsze, niemal na
wyciągnięcie ręki mamy unikatowe atrakcje

turystyczne – zarówno historyczne, sakralne,
kulturalne, jak i krajobrazowe – które stanowią o tożsamości naszych okolic, a także nas
samych. Dlaczego nie potrafimy ich wykorzystać? Na terenach podkrakowskich znajduje
się kilkanaście instytucji o charakterze muzealnym, organizujących ciekawe wystawy
eksponatów i pamiątek lokalnych. Niemal
w każdej gminie można odnaleźć obiekty,
czy też miejsca o bardzo znaczących walorach promocyjno-turystycznych, wystarczy

tylko się rozejrzeć. I po raz kolejny należy postawić pytanie: dlaczego nie potrafimy tego
wykorzystać? Wielu turystów zagranicznych
odwiedzających nasz region zainteresowanych jest nie tylko Krakowem, Wieliczką, Wadowicami, Oświęcimiem czy też Zakopanem,
ale brak sprecyzowanej i dopracowanej podkrakowskiej oferty turystycznej sprawia, że
tu nie trafiają, ponieważ nic o nas nie wiedzą!
Poza Zamkiem w Pieskowej Skale, który jest
Oddziałem Państwowych Zbiorów Sztuki na
Wawelu, a jego promocja ściśle związana jest
z działalnością Królewskiego Zamku na Wawelu, pozostałe miejsca skazane są na promocyjną partyzantkę. Czyli… chybił, trafił,
może ktoś przyjdzie? Ale nie ma co się dziwić
– pojedyncze jednostki turystyczne nie mają
możliwości działań promocyjnych na trudnym rynku krakowskich usług turystycznych.

Jedynie skonsolidowane działanie wielu
podmiotów, które stworzyłyby bogatą ofertę kilkugodzinnych wycieczek połączonych
z szeroko rozumianymi atrakcjami, pozwoliłoby na przyciągnięcie turystów, nie tylko
zagranicznych. Kolejną kwestią, którą należy poruszyć, jest możliwość przyciągnięcia
na tereny podkrakowskie mieszkańców samego Krakowa – w charakterze weekendowych turystów. Często nie mają oni pojęcia,
jakie cuda znajdują się w odległości 30 km
od ich miejsca zamieszkania. A jak już zobaczą, to na pewno częściej będą tu powracać.
Dlatego należy się zastanowić nad sposobem
propagowania podkrakowskich okolic wśród
turystów odwiedzających Małopolskę. Turystyka jest jedną z dźwigni rozwoju gospodarczego regionu, a jednocześnie doskonałą
formą promocji przy relatywnie niewielkich
kosztach. Nie możemy zmarnować tej szansy, musimy ją wykorzystać.

Łukasz
KRUPA
Radny Powiatu
Krakowskiego
lkrupa@powiat.krakow.pl

Rozmowy w sprawie całodobowych dyżurów aptek trwają
10 stycznia br. odbyło się posiedzenie Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej
Rady Powiatu w Krakowie dotyczące całodobowych dyżurów
aptek. Poza członkami komisji
wzięli w nim udział starosta krakowski Józef Krzyworzeka, przewodniczący Rady Powiatu Paweł
Chochół, wicestarosta Urszula
Stochel, członek zarządu Anna
Lewicka, z-ca dyrektora Wydziału Organizacyjnego i Spraw
Obywatelskich Halina Gociewicz, prezes Okręgowej Izby
Aptekarskiej Piotr Jóźwiakowski, przedstawiciel Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora
Farmaceutycznego Małgorzata
Szpakowska oraz właściciele
i kierownicy aptek Jan Tomczyk,
Maria Kuszaj i Jadwiga Wojdyła.
Podczas posiedzenia omówiono
problem braku aptek działających
całodobowo, w oparciu o aktualne przepisy prawne dotyczące
funkcjonowania aptek w święta

i w nocy, wysłuchano także opinii Małopolskiego Inspektora
Farmaceutycznego oraz właścicieli aptek.
Stanowisko komisji zaprezentował przewodniczący Lucjan
Goraj, który zaznaczył, że „Z uwagi na brak całodobowego dyżuru aptek mieszkańcy Krzeszowic
oraz okolicznych miejscowości
muszą pokonywać wiele kilometrów (w nocy) na przykład do
Krakowa w celu realizacji recept”.
Negatywną opinię w sprawie
braku dyżurów nocnych aptek w
Krzeszowicach wydał burmistrz
gminy. Przypomnijmy, że apteki czynne są tylko do godziny
23.00.
Prezes Piotr Jóźwiakowski
mówił, że jest to problem dotyczący całego powiatu krakowskiego. Niemniej jednak rozumie przesłanki ekonomiczne,
którymi kierowali się aptekarze
decydując o likwidacji dyżurów

nocnych. Podobne stanowisko pamiętać także, że nie wszyscy
zaprezentowali właściciele ap- mają samochody.
tek. W ich opinii obroty nocne
W trakcie dyskusji przedstasięgały kilkudziesięciu złotych.
wiciele aptekarzy podtrzymywali
Jako radna, ze smutkiem swoje argumenty ekonomiczne
przyjęłam decyzję o braku dy- sugerując, że rozwiązaniem możuru aptek w nocy. Skutki braku głyby być pewne ulgi ze strony
dostępu do lekarstw mogą być gminy, na przykład zwolnienie
katastrofalne dla chorych. Gmi- z opłat czynszowych za wynajem
na Krzeszowice liczy 32 tysiące pomieszczeń. Zarówno starosta,
mieszkańców. Zdaję sobie spra- przewodniczący Rady Powiatu
wę, że dyżury nocne mogą być jak i pozostali uczestnicy posiedla właścicieli kosztowne, ale dzenia wyrazili nadzieję, że uda
zdrowie i życie jest przecież naj- się wypracować jakiś komproważniejsze. W obecnej sytuacji, mis. W tym celu mają odbyć się
mieszkając na terenie tak dużej kolejne spotkania przedstawigminy jak Krzeszowice, aby do- cieli zainteresowanych stron.
trzeć nocą do najbliższej czynnej
apteki (Chrzanów
lub Kraków) trzeba pokonać około
Janina
30 kilometrów. Co
LASOŃ
w takim wypad
ku ma zrobić matPrzewodnicząca Komisji
ka chorego nieRewizyjnej
pełnosprawnego
jlason@powiat.krakow.pl
dziecka? Należy

POWIAT krakowski 1/2011

15

W URZĘDZIE

Jak szybko i skutecznie załatwić sprawę
w Starostwie Powiatowym w Krakowie
Zdarza się, że przychodzimy do
urzędu załatwić sprawę i pomimo
naszych starań, nam się to nie udaje. Czasami winny jest urzędnik, któremu brak wiedzy czy umiejętności
i chęci by nam pomóc, czasami w naszą
dokumentację, którą przedkładamy
w urzędzie, wkrada się jakiś błąd.
I niezależnie czy to małe przeoczenie
czy poważny brak, musimy stawić się
w urzędzie po raz kolejny. A kiedy
wymaga to wzięcia urlopu czy „urwania” się z pracy czy tylko straty kilku
godzin, zazwyczaj towarzyszy temu
zniechęcenie i złość. Zadajemy sobie
pytanie czy opis procedury był wystarczająco jasny, a może urzędnik mógłby
być dla nas bardziej wyrozumiały. Niestety nieraz nie może.
Mnogość przepisów i ich niejasność
oraz skomplikowanie bardzo często
powodują nieporozumienia na styku
urzędnika i inwestora. Z myślą o sytuacjach, w których mieszkańcy powiatu
krakowskiego odwiedzają Starostwo
Powiatowe lub jedną z jego filii, i nie
udaje im się od razu załatwić sprawy
w oczekiwany przez nich sposób, rozpoczynamy wraz z nowym rokiem serię
artykułów na łamach naszego Biuletynu
Samorządowego Powiat Krakowski, których głównym celem będzie ułatwienie
postępowania wszystkim tym, którzy
odwiedzą nasz urząd. Dlatego w tym
i kolejnych artykułach przedstawimy
powody i przeszkody, które są najczęstszą przyczyną niezałatwienia sprawy.
Nie będzie to wprawdzie przewodnik,
wskazujący krok po kroku sposób załatwienia danej procedury, bo takim jest
wykaz procedur zamieszczony na stronie internetowej, ale krótki poradnik
przypominający o tych kwestiach, które powoduję utrudnienia i opóźnienia.
Liczymy, że dzięki tym wskazówkom i
poradom uda się Państwu ograniczyć
czas potrzeby na wizytę w Starostwie
do minimum.
Z racji, że to pierwszy artykuł, rozpoczynamy od litery A i w tym numerze
prezentujemy Wydział Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów.
Najczęściej do tego Wydziału nasi
mieszkańcy przychodzą by:
1. uzyskać decyzję pozwolenia na budowę,
2. zgłosić budowę czy roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę
3. czy też zgłosić zmianę sposobu
użytkowania obiektu budowlanego lub
części obiektu budowlanego.
I kiedy wydaje się, że w tym ogromie
różnego rodzaju dokumentów, mamy
już skompletowane wszystkie wymagane składniki, okazuje się, że czegoś jednak jeszcze nam brakuje. Czasem udaje
się część braków uzupełnić na miejscu,
jednak najczęściej potrzebna jest kolejna wizyta w urzędzie.
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By tego uniknąć w szczególności
należy pamiętać o:
• Opłacie skarbowej za złożenie
pełnomocnictwa (w wysokości 17 zł
od każdego umocowania prawnego,
zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r.
o opłacie skarbowej – gdy pełnomocnictwa udzielają dwie osoby jednemu pełnomocnikowi to opłata będzie wynosiła
2 x 17 zł) lub prokury oraz jego odpisu,
wypisu lub kopii. Zwraca się uwagę, że
– organem podatkowym jest organ właściwy ze względu na miejsce złożenia
dokumentu, czyli w przypadku:
- złożenia pełnomocnictwa w siedzibie Starostwa (Kraków al. Słowackiego
20) – wpłacać jak w ramce obok,
- złożenia pełnomocnictwa w filii
w Krzeszowicach - wpłacać w kasie
gminnej lub na konto Urzędu Miasta
i Gminy Krzeszowice,
- złożenia pełnomocnictwa w filii
w Skawinie – wpłacać w kasie gminnej
lub na konto Urzędu Miasta i Gminy
Skawina,
- złożenia pełnomocnictwa w filii
w Węgrzcach – wpłacać w kasie gminnej
lub na konto Urzędu Gminy Zielonki,
- złożenia dokumentu w stanowisku
zamiejscowym w Skale – wpłacać w kasie gminnej lub na konto Urzędu Gminy
Skała
• Opłacie skarbowej za wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowę (którą zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r.
o opłacie skarbowej) składa się już przy
złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę dot. np. budowy sieci, budowy
budynku usługowego, itd. Opłaty te
mogą osiągać znaczne kwoty, dlatego
też w przypadku wątpliwości, informację o wysokości opłaty w zależności
od rodzaju inwestycji można uzyskać
w punkcie informacyjnym Urzędu bądź
bezpośrednio u osoby merytorycznie
zajmującej się sprawami z danej dziedziny. Zwolnione z opłat są przedsięwzięcia z zakresu budownictwa mieszkaniowego.
Postępowanie utrudni lub wydłuży
nam również:
• Brak pełnomocnictwa w sytuacji,
gdy wniosek podpisuje osoba upoważniona lub pełnomocnictwo sporządzone niezgodnie z art. 32 i 33 KPA (np. brak
podania adresu zamieszkania pełnomocnika, upoważnienie udzielone na
biuro projektowe). Ważnym jest, by pełnomocnictwo zawierało minimum danych tj. dane osoby upoważniającej do
reprezentowania przez danym organem
administracji architektoniczno-budowlanej, by posiadało dane dotyczące pełnomocnika i jednoznacznie precyzowało zakres udzielonego pełnomocnictwa
w konkretnej sprawie, w której złożono

Należną opłatę skarbową można
wpłacać:
- bez ponoszenia dodatkowych opłat:
1) w kasie Wydziału Finansowego Starostwa
Powiatowego w Krakowie:
al. Słowackiego 20, III piętro, pok. nr 312
(pon. w godz. 9.00 – 16.00 oraz od wtorku
do piątku w godz. 7.30 – 14.00)
2) w kasach Wydziału Podatków i Opłat
Urzędu Miasta Krakowa:
al. Powstania Warszawskiego 10 – Centrum
administracyjne (od poniedziałku do piątku
w godz. 7.40 – 17.45),
os. Zgody 2 (od poniedziałku do piątku
w godz. 7.40 – 17.45),
ul. Wielicka 28a (od poniedziałku do piątku
w godz. 7.40 – 17.45),
Rynek Podgórski 1 (od poniedziałku do
piątku w godz. 7:30 – 15.15),przyjmowane
są wyłącznie należności będące w zakresie
działania Wydziału Architektury i Urbanistyki, kasa ta nie przyjmuje np. podatków,
opłat komunikacyjnych
ul. Lubelska 27 (od poniedziałku do piątku
w godz. 7.40 – 15.15),
3) w kasach Wydziału Finansowego Urzędu
Miasta Krakowa:
Plac Wszystkich Świętych 3/4 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.40 – 15.15),
ul. Grunwaldzka 8 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.40 – 15.15)
4) w placówkach Banku Pekao S.A. na konto
Urzędu Miasta Krakowa nr 04 1240 2092
9462 3005 0000 0000
5) we wszystkich kasach Wydziału Podatków i Opłat (za wyjątkiem kasy w Rynku
Podgórskim) istnieje możliwość dokonywania płatności za pomocą kart płatniczych takich jak: Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro.
- gotówką lub przelewem z poniesieniem
dodatkowych opłat – prowizji:
1) we wszystkich innych bankach i placówkach pocztowych na konto Urzędu Miasta
Krakowa Pekao S.A. nr 04 1240 2092 9462
3005 0000 0000

Zwracamy również uwagę, że godziny pracy np. kasy w Starostwie Powiatowym w Krakowie - al. Słowackiego
20, III piętro, pok. nr 312 (pon. w godz.
9.00 – 16.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 14.00) są krótsze niż
godziny pracy dziennika podawczego.
Dlatego, kiedy chcemy uiścić opłatę
i następnie złożyć stosowną dokumentację na dzienniku podawczym najlepiej
uczynić to ww. godzinach. Dodatkowo,
znacznie korzystniejsze jest dokonanie
opłaty skarbowej w kasie urzędu, gdyż
uiszczający opłaty nie ponosi dodatkowych opłat tj. prowizji.
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np. stosowny wniosek o pozwolenie na
budowę). Jednocześnie pełnomocnictwo może obejmować znacznie szerszy
zakres, niż tylko do reprezentowania inwestora przez tut. organem architektoniczno-budowlanym, np. miedzy innymi
do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy przed właściwym wójtem gminy
czy burmistrzem, do uzyskania stosownych warunków od zarządców sieci. Pełnomocnictwo takie także będzie respektowane w tut. organie pod warunkiem,
że będzie w swej treści obejmowało
reprezentowanie inwestora przez tut.
organem arch-bud.
• Brak oświadczenia o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane bądź nieprawidłowe jego złożenie. Podczas gdy rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
03.11.2004 r. w sprawie wzorów: wniosku
o pozwolenie na budowę, oświadczenia
o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę określa
wzór oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane w którym ustawodawca precyzyjnie opisał sposób jego prawidłowego
wypełnienia.
• Brak podpisu inwestora na wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na
budowę lub wniosek podpisany przez
jednego z inwestorów a jest składany
przez dwóch inwestorów np. małżeństwo.
• Brak załączenia ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy, czy też
ostatecznej decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
danego przedsięwzięcia. Ww. decyzje
powinny być opatrzone stosowna klauzulą ostateczności bądź powinny być
złożone wraz z odpowiednim zaświadczeniem potwierdzającym fakt ich ostateczności).
• Brak wypisu z Krajowego Rejestru
Sądowego (gdy wniosek składa firma).
Dokument ten jest niezbędny celem
ustalenia osoby, która upoważniona jest
do reprezentowania danej firmy i składania oświadczeń z imieniu Inwestora.
• Treść złożonego wniosku niezgodna z zawartością projektu budowlanego lub projekty niekompletne (np.
brak projektów wewnętrznych instalacji,
zjazdu, przyłączy, zbiornika na nieczystości ciekłe, przydomowej oczyszczalni
ścieków) a widnieją we wniosku. Należy składać projekt budowlany zgodny
z treścią złożonego wniosku a więc obejmujący wszystkie projekty danych branżowe.
Opisane powyżej braki dotyczą jedynie kompletności złożonego wniosku
o pozwolenie na budowę, co w przypadku stwierdzenie niekompletności w konsekwencji prowadzi do wystosowania
przez organ wezwania na podstawie art.
64 KPA z ustawowym terminem 7 dni
na ich uzupełnienie. Złożenie wniosku
o pozwolenie na budowę niekompletnego pod względem formalnym powoduje, że organ musi nałożyć na Inwestora obowiązek uzupełnienia tych braków,
by można było wszcząć postępowanie
administracyjne w sprawie.

Zatem należy pamiętać, aby złożony
wniosek i załączniki do niego przynależące spełniały wymogi prawne w zakresie kompletności formalnej, by nie przedłużać procedury uzyskania pozwolenia
na budowę. Ponadto zwraca się uwagę,
aby treść wniosku o pozwolenie na budowę była w pełni zgodna z zawartością
projektu budowlanego (tj. gdy inwestor
ma zamiar uzyskać pozwolenie na budowę dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami
i projekt budowlany zawiera taki zakres
dokumentacji to wniosek należy złożyć
właśnie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego – z wyszczególnieniem zarówno wewnętrznych instalacji jak i konkretnych przyłączy i działek
przez które one przebiegają).
• Projekt budowlany niezgodny
z zapisami obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego lub ostateczną decyzją o warunkach zabudowy w przypadku braku
ww. planu
• Brak warunków przyłączenia poszczególnych mediów: wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej,
czy gazu. W przypadku projektowania
studni, szamba bądź kanalizacji deszczowej opadowej, zgodnie z zapisem
rozporządzenia w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie należy
dostarczyć stosowne oświadczenie od
zarządców poszczególnych sieci na tym
terenie, że w obszarze działek będących
przedmiotem wniosku nie ma możliwości przyłączenia budynku do ww. sieci.
• Brak oświadczenia właściwego
zarządcy drogi o możliwości połączenia działki Inwestora z drogą publiczną
(oświadczenie powinno być od zarządcy
drogi publicznej, a nie wewnętrznych
dróg łączących działkę inwestora z drogą publiczną).
• Brak decyzji wyłączenia gruntu
z produkcji rolnej gdy grunty klasy od
RI do RIIIb. Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i leśnych „Wyłączenie
z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego
i organicznego, zaliczonych do klas I, II,
III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV,
IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt
2-10, oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne - może
nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie”. W przypadku gruntów innych klas wymagane jest
zaświadczenie o braku konieczności
uzyskania takiej decyzji – do uzyskania
w tut. Starostwie – Wydział Geodezji,
Kartografii i Katastru.
• Projekt budowlany sporządzony
niezgodnie z obowiązującymi przepisami, m.in.: Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie zakresu i formy
projektu budowlanego.
• Uzupełnianie dokumentacji projektowej w ostatnim wyznaczonym
przez organ terminie (co w przypadku niekompletnego uzupełnienia daje
małe możliwości w komunikacji na styku

inwestor i urzędnik).
• Złożenie świadomie niekompletnej dokumentacji projektowej w celu
nadania biegu terminu sprawie.
• Uzupełnienie braków i wyjaśnienie
dokumentacji winno nastąpić w formie,
o której mowa w danym postanowieniu
organu wystosowanym na podstawie
art. 35 ustawy prawo budowlane, tak
więc w formie uzupełnienia projektu
budowlanego przez projektanta. Natomiast część uzupełnienia dotycząca
złożenia wyjaśnień winna być złożona
w formie o której mowa w Kodeksie postępowania administracyjnego, a więc
np. poprzez korespondencję pisemną
przez dziennik podawczy, ale również
w formie protokołu.
Uwzględnienie powyższych wytycznych ułatwi relacje inwestorów z urzędnikami, a dbałość o złożenie kompletnego pod względem formalnym wniosku
skróci z całą pewnością termin załatwiania sprawy w Wydziale o czas poświęcony na sformułowanie wezwania
i doręczenie go inwestorowi oraz wpływ
zwrotnego potwierdzenia odbioru z wezwania.
Jednocześnie w przypadku wątpliwości dotyczących danego projektu
budowlanego wynikłych czy to przez
złożeniem wniosku o pozwolenie na
budowę, czy też zgłoszeniem robót budowlanych lub budów bądź w trakcie
prowadzonego postępowania administracyjnego inwestor, projektant czy
pełnomocnik mogą uzyskać stosowne
informacje bezpośrednio od inspektora
prowadzącego sprawę bądź od kierownika danego referatu bądź dyrektora.
Drodzy Mieszkańcy! Powyższe wskazówki, to tylko część dokumentacji, jaką
musicie przedłożyć w urzędzie. Pełną listę wymaganych dokumentów znajdziecie w naszym Serwisie Internetowym
pod adresem www.powiat.krakow.pl w
dziale „Jak załatwić sprawę” oraz Biuletynie Informacji Publicznej. W siedzibie
Starostwa Powiatowego w Krakowie,
przy ul. Słowackiego 20, na czwartym
piętrze czynny jest punkt informacyjny Wydziału Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów, w którym
pracownicy Wydziału udzielą Państwu
pomocy, informując o wymaganych dokumentach czy sposobie postępowania.
Ponadto w każdej Filii Wydziału Architektury mogą Państwo uzyskać szczegółowe informacje z zakresu działania
tut. organu administracji arch.-bud. Ale
szczególnie dotyczące obszarowo działania danej Filii.
Mirosław Golanko
sekretarz powiatu

Wydział Architektury, Budownictwa,
Inwestycji i Remontów
w kilku liczbach za 2010 r.:
Przyjęto 3403 wniosków o pozwolenie na
budowę.
Wydano 3056 decyzji o pozwoleniu
na budowę.
Przyjęto 4152 zgłoszeń i budów nie wymagających pozwolenia na budowę.
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Sukces tkwi w ludziach

„DLA OCALONEGO ŻYCIA”

„Wielu małych ludzi, czyniąc w wielu małych miejscach wiele małych rzeczy,
może zmienić oblicze świata”.

W okresie od marca do września 2010 r. Szkolne Koło Caritas
przy Zespole Katolickich Szkół
im. Jana Pawła II w Skawinie pod
opieką E. Drążek i Ks. P. Stopki
realizowało Małopolski Projekt
„Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”
przygotowujący uczniów do niesienia pomocy potrzebującym.
Analizując potrzeby swymi działaniami objęliśmy życie u jego
początku.

Pragnę przedstawić Państwu
moja rodzinną miejscowość, malowniczy Buków, położony na terenie Gminy Mogilany w Powiecie Krakowskim. Wieś liczy około
700 mieszkańców i usytuowana
na szczycie Mogilańskiej Góry,
w odległości 18 km od Krakowa. Niewątpliwą atrakcją tego
miejsca są przepiękne widoki
na Tatry, Babią Górę oraz prasta-

Uczestnicząc w lokalnych imprezach, dają wyraz chęci integracji i zaangażowania w ciekawe
inicjatywy. W czerwcu 2009 r.
w plenerowej scenerii nad miejscowym stawem odbyła się
impreza pod nazwą „Bukowskie sobótki”. Inspiracją do jej
zorganizowania był zanikający
w Bukowie zwyczaj palenia sobótkowego ogniska. Przypomnienie świętojańskich zwyczajów, dawnych śpiewów i tańców
przy sobótkowym ogniu, to
efekt współpracy wszystkich pokoleń, od dzieci i młodzieży do
seniorów. W kalendarz miejscowych imprez na stałe wpisały się
także spotkania z okazji Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Jasełka oraz
konkurs Palm Wielkanocnych.
Wszystkie wymienione imprezy
odbywają się dzięki zaangażowaniu i wolontariatowi mieszkańców, przede wszystkim dzieci
i młodzieży, Rady Sołeckiej, grona pedagogicznego, członków
OSP. Sołectwo Buków posiada
własną stronę internetową, która w 2008 otrzymała 3. miejsce
w ogólnopolskim konkursie na
najlepszą witrynę internetową społeczności lokalnych pn.
”Europa w każdej gminie” –
www.bukow.mogilany.pl.

ry Kraków. Jednak prawdziwym
skarbem Bukowa są jego mieszkańcy, którzy przez lata budowali jego historię, aktywnie uczestnicząc w życiu społecznym. Byli
oni animatorami wielu działań
związanych z budową szkoły,
remizy, kaplicy oraz świetlicy
wiejskiej. Dzięki wspaniałym Bukowianom, którzy nie szczędzili
sił oraz własnych środków finansowych w 1954 r. rozpoczęto budowę nowej szkoły, do dziś służącej miejscowym uczniom. Od
2005 r. szkoła nosi imię wybitnego etnografa Oskara Kolberga,
zaś w budynku urządzono Szkolną Izbę Regionalną prezentującą
przedmioty codziennego użytku
należące do przodków. Mieszkańcy Bukowa zawsze brali ważne sprawy w swoje ręce.
W trudnych czasach, nigdy
nie czekali na cud, lecz nie szczęIdąc z duchem czasu, Budząc sił podejmowali działania
ków
wciąż potrzebuje przemian
na rzecz rozwoju swojego środowiska. Dzięki ich uporowi i rozwoju. Jednak istniejący
i ofiarności w 1966 r. stanęła re- dorobek, przejawiający się we
miza strażacka, owoc społecz- wspaniałych tradycjach, a także
nej aktywności mieszkańców. potencjał tkwiący w aktywnych
Kolejnym przykładem jest wy- mieszkańcach rokują, że wieś nie
zmarnuje szansy na rozwój.
budowanie pięknej
kaplicy, w której
odprawiane są niedzielne i świąteczne
Małgorzata
msze święte. Ten olMADEJA
brzymi dorobek kilku pokoleń sprawia,
Radna Powiatu
że mieszkańcy chętKrakowskiego
nie utożsamiają się
mmadeja@powiat.krakow.pl
z miejscem zamieszkania.
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która usłyszała o naszej inicjatywie i sama zgłosiła chęć włączenia się w działanie. Piękne aniołki
jej dzieła powędrowały do Zosi
i Kacpra. Poza obrazkami przygotowano przedstawienie pt.: „Głupi
Jasio” z okazji Dnia Dziecka oraz
w czasie wakacji zabawy z dziećmi w „Wakacyjnym Przedszkolu”.
W projekcie podjęto wszechstronne działania wobec całej
społeczności szkolnej, uświadamiające znaczenie ochrony
(nienarodzonych i narodzonych)
dzieci. Wielu uczniów podjęło
dzieło „Duchowej adopcji”, czyli
dziewięciomiesięcznej
modlitwy za zagrożone zagładą dzieci.
Uczniowie starszych klas uczestniczyli w spotkaniu z dr Ziębą
uświadamiające dramat aborcji.
Na stałe jest eksponowana wystawa plansz ze zdjęciami z okresu
płodowego. Dla wsparcia rodziców i nauczycieli z terenu Skawiny
organizowane są bezpłatne spotkania z wybitnymi specjalistami
w „Czwartkowej szkole rodziców
i wychowawców”.

Projekt SK Caritas zatytułowany „DLA OCALONEGO ŻYCIA” był
kontynuacją współpracy z Domem Matki i Dziecka w Krakowie
przy ul. Żywieckiej. W placówce
prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek przebywają
kobiety ze swoimi dziećmi. Matki
te przyjęły odpowiedzialność za
życie, mimo bezdomności i bardzo trudnej sytuacji życiowej.
Realizacja projektu miała wieloetapowy charakter: uczestnictwo w warsztatach, stworzenie
planu działań, a wreszcie we wrześniu napisanie sprawozdania. Jedną z trudności organizacyjnych
koniecznych do pokonania był
okres wakacji w czasie którego
Projekt, jako jeden z dwustu
projekt miał być również realizo- trzydziestu dwóch, został pozywany. Znalazło się jednak 20 chęt- tywnie oceniony, a następnie donych uczennic: Paulina Bodzioch, puszczony do prezentacji rejonoJustyna Bogoń, Aneta Bolek, Mo- wych i wojewódzkich. W formie
nika Boroń, Julia Guzik, Dominika dziesięciominutowej prezentacji
Gworek, Elżbieta Kalicka, Katarzy- przedstawiano
najważniejsze
na Kalicka, Ilona Morek, Aleksan- działania Hafciarki w białych czapdra Mróz, Monika Niewiadom- kach z całego serca śpiewając fiska, Aleksandra Pietrzyk, Jowita nałową piosenkę „Nie jesteś sama,
Pindel, Agata Staniek, Katarzyna uwierz w siebie, uwierz w ludzi,
Sudoł, Paulina Szłapak, Patrycja uwierz w nas” zdobyły najwyższą
Tondyra, Magdalena Woźniczka, w rejonie krakowskim ocenę.
Karolina Żuradzka, Magdalena
W finałowej gali MałopolskieŻuradzka.
go Projektu statuetkę laureata
W czasie Szkolnego Pikniku zo- Szkolne Koło Caritas odebrało
stały zlicytowane prace plastycz- z rąk Marszałka Województwa
ne, a zdobyte środki wystarczyły Małopolskiego – Marka Nawary,
na zakup koniecznych materiałów Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza
do głównego zadania. Było nim oraz wicekuratora – Agaty Szuty.
wyszycie haftem krzyżykowym Laureaci razem z opiekunem wyprzez każdą z chętnych uczennic jeżdżają na 8-dniową pielgrzym„URODZINOWEGO OBRAZKA”, dla kę do Włoch i grobu Sługi Bożego
jednego z dzieci mieszkających Jana Pawła II.
w Domu Matki i Dziecka. DziewRadości nie ma końca,
czyny są świetnymi uczennicami, a wdzięczność Bogu przepełnia
ale tylko co piąta umiała hafto- nasze serca!
wać. Tej trudnej umiejętności
nauczyła
dziewczyny p. ElżbiePiotr
ta – babcia Kasi i Eli.
Wakacje upłynęły na
ĆWIK
wyszywaniu i pruciu.
Radny Powiatu
Dwa obrazki przygoKrakowskiego
towała p. Marzena
Więckowska (mama
pcwik@powiat.krakow.pl
Bartka z kl. 2B),

BEZPIECZEŃSTWO

„Dobrzy kierowcy”
Zawodowi i niedzielni kierowcy, młodzi i starsi, motoryzacyjne wygi i adepci kierownicy….
Wszyscy pretendują do miana
dobrych kierowców. Jednych
gubi rutyna i uśpiona czujność,
innych totalny brak umiejętności
i doświadczenia przy jednoczesnym przekonaniu o rewelacyjnej wiedzy i nadzwyczajnych
zdolnościach do kierowania
pojazdem (egzamin zdany za
pierwszym razem!).

Dążenie do zaszczytnego tytułu bycia najlepszym wymusza
na kierowcach określone zachowania.
Dobry kierowca w czasie jazdy myśli nie tylko o sobie, ale
również o innych użytkownikach
drogi, ma oczy dookoła głowy.
Ruch drogowy, w którym uczestniczymy, nie jest spontanicznym
i niekontrolowanym zjawiskiem
– obowiązują w nim reguły i zasady, dzięki którym jesteśmy mniej
narażeni na niebezpieczeństwa
występujące na drodze.

Zgodnie z art. 4 Ustawy Prawo
o Ruchu Drogowym uczestnik
ruchu i inna osoba znajdująca
się na drodze mają prawo liczyć,
że inni uczestnicy tego ruchu
przestrzegają przepisów ruchu
drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania.
Dlatego też dobrego kierowcę cechuje, rzadka niestety,
umiejętność
przewidywania
potencjalnych zagrożeń. Jazda z
prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem z uwzględnieniem warunków, w jakich
ruch się odbywa, przestrzeganie
podstawowych przepisów ruchu
drogowego, czy dbałość o właściwy stan techniczny pojazdu to
jeszcze nie wszystko. Kierujący
muszą być zawsze przygotowani na nieprzewidziane sytuacje.
Wielu z nich nie potrafi jednak

wystarczająco szybko reagować na warunki zmieniające się
na drodze. W efekcie większość
decyzji podejmują w ostatniej
chwili, nie mając już możliwości
naprawienia błędu popełnionego przez innego uczestnika ruchu. Dostrzegając odpowiednio
wcześniej skrzyżowanie można
przecież dostosować prędkość
i właściwie ocenić zamiar kierowcy pojazdu wyjeżdżającego
z drogi podporządkowanej. Jeśli
postanowi on ruszyć nie czekając
na swoją kolej, to dobry kierowca musi być na to przygotowany,aby zminimalizować zagrożenie
lub całkowicie uniknąć niebezpieczeństwa. Nieprzewidywalne
są także zachowania pieszych
na drodze, którzy zmieniają kierunek ruchu znacznie szybciej
niż pojazdy. Wejście pieszego
z chodnika na jezdnię zajmuje
jedynie ułamek sekundy, dlatego
też właściwa obserwacja drogi
i prawidłowa reakcja kierującego
pojazdem może ocalić mu życie
i zdrowie.
Dobry kierowca musi liczyć
się zawsze z możliwością popełnienia błędów przez innych
użytkowników i kierować się
zasadą ograniczonego zaufania.
Musi wiedzieć, że nie sztuką jest
uczestniczyć w wypadku spowodowanym przez innego kierowcę, ale nie być winnym i nie dopuścić do zaistnienia zdarzenia.
Także pieszemu potrąconemu
na wyznaczonym przejściu dla
pieszych nie ujmie cierpienia
świadomość, że do wypadku doszło z winy kierującego. Gdyby
przewidział błąd kierowcy, uniknąłby tragicznego w skutkach
zdarzenia.
Dobry kierowca nigdy nie
ryzykuje. Nawet w samochodzie
najlepszej marki, wyposażonym
w poduszki powietrzne i inne
urządzenia biernego bezpieczeństwa. Nie przejeżdża przez
niestrzeżony przejazd kolejowy
nie mając stuprocentowej pewności, że nie nadjeżdża w jego
kierunku pociąg, nie wjeżdża na
skrzyżowanie na żółtym świetle
i nie wyprzedza w miejscu
o ograniczonej widoczności.
Jakże powszechne jest przekonanie, że znaki drogowe ustawiane są, by utrudnić nam jazdę.
Znaki zakazu, nakazu oraz poziome na jezdni komplikują nam życie i wydłużają czas podróży.
Dobry kierowca wie, że znaki
są po to, by zapewnić bezpieczną jazdę oraz chronić nasze życie
i zdrowie. Liczy się z innymi pojazdami i pieszymi, tłumi w sobie
objawy irytacji i zniecierpliwie-

nia, nie da się ponieść emocjom.
Dobry kierowca nie wciela się
w mistrza kierownicy na torze
wyścigowym, gdzie prowadzenie samochodu z dużą prędkością odbywa się w szczególnych
warunkach. Manewr przyśpieszania czy hamowania wykonuje zgodnie z przepisami, mając
na uwadze chociażby zakręty,
ukształtowanie terenu, przejścia
dla pieszych, nie rusza z piskiem
opon, nie wymusza pierwszeństwa i nie jedzie na czas, ale
do celu.
Nie każdy musi być kierowcą! Analizując statystyki kolizji
i wypadków na polskich drogach
należy stwierdzić, że nie każdy
powinien nim być! I nie jest ujmą
korzystanie ze środków komunikacji publicznej w przypadku
chwilowej niedyspozycji lub całkowitego braku predyspozycji
do kierowania pojazdami.
Dlatego też jeśli nie potrafisz być dobrym kierowcą lepiej
nim nie bądź wcale.
W 2010 roku na polskich
drogach zaistniało 38776 wypadków drogowych, w których
zginęły 3902 osoby, a 48872
zostały ranne. W tym samym
okresie w Małopolsce doszło

do 3999 wypadków, gdzie 235
osób poniosło śmierć, a 5042
zostały ranne.
Tragicznie przedstawia się
również statystyka zdarzeń drogowych w powiecie krakowskim
w 2010 roku. W tym czasie na
naszych drogach zaistniało 317
wypadków, w których zginęło
35 osób, a 377 zostało rannych,
zarejestrowaliśmy również 2213
kolizji drogowych. Niepokojący jest fakt, że pomimo spadku
liczby wypadków drogowych
o 73 i osób rannych o 123, w porównaniu do roku 2009 wzrosła
liczba osób zabitych o 4.
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji
w Krakowie

nadkom. mgr Grzegorz Chanek

W tym zdarzeniu zaistniałym we wrześniu 2010 roku śmierć poniósł
młody kierowca motocykla

W zderzeniu z samochodem ciężarowy zginął kierowca Fiata

Popołudnie skończyło się tragicznie dla młodego pasażera tego samochodu,
miał 35 lat. Kierowca utracił panowanie nad kierowanym pojazdem i uderzył
w wiatę przystanku autobusowego.

Komenda Powiatowa Policji
w Krakowie
Komendant Powiatowy - podinsp. mgr Wadim Dyba
ul. Łokietka 205, 31-264 Kraków
tel. 12 61 57 115 - dyżurny
tel. 12 61 57 005 - sekretariat
fax. 12 61 57 227
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Spotkanie opłatkowe w Starostwie
Powiatowym w Krakowie

W środę, 26 stycznia br. w Starostwie Powiatowym
w Krakowie odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe. Wzięli nim udział m.in. metropolita krakowski
kardynał Stanisław Dziwisz, posłanka Katarzyna Matusik-Lipiec, przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk, zarząd i radni powiatu
krakowskiego obecnej i minionej kadencji, wójtowie
i burmistrzowie z terenu powiatu, komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie st. bryg.
Ryszard Gaczoł, komendant WKU Kraków-Krowodrza
płk Krzysztof Kasza, płk Stanisław Malinowski ze sztabu 2 Korpusu Zmechanizowanego, z płk Krzysztof Syguła z dowództwa Wojsk Specjalnych oraz pracownicy
starostwa i jednostek powiatowych.
Starosta krakowski Józef Krzyworzeka zwracając
się do zebranych w sali obrad starostwa gości mówił:
– „Włożymy w tę pracę na rzecz społeczności powiatu całe serce, wszystkie zdolności i umiejętności, jakie
posiadamy. Zdajemy sobie jednak sprawę z ograniczonych możliwości, z naszych ludzkich słabości.
Dobre intencje, z jakimi tu przyszliśmy, nie zawsze będą
wystarczające. Prosimy więc o błogosławieństwo dla
naszych zamiarów, naszych nadziei i dla nas samych ,
a także dla naszych rodzin”.
W imieniu Rady Powiatu w Krakowie głos zabrał
przewodniczący Paweł Chochół. Wspomniał ubiegły,
2010 rok, który doświadczył nasz kraj wieloma tragediami i katastrofami oraz wskazał rolę samorządowców, ich zadania i projekty, które będą wyzwaniami
na bieżący rok. Mówiąc o działaniach Rady oraz całej
społeczności powiatu krakowskiego, życzył „całej Radzie, Zarządowi Powiatu, wszystkim wójtom i burmistrzom, samorządowcom wszystkich szczebli, a także
sobie: udanej, efektywnej i spójnej pracy dla rozwoju
wszystkich wsi, miast i gmin, a przez to także całego,
jakże przecież zróżnicowanego i pięknego powiatu”.
Kardynał Stanisław Dziwisz błogosławiąc opłatki
przypomniał, że praca wykonywana przez samorządowców jest bardzo bliska posłudze kapłańskiej i najważniejszym jej elementem jest służenie i pomoc innym. Na zakończenie części oficjalnej, w imieniu władz
powiatu starosta Józef Krzyworzeka wraz z wicestarostą Urszulą Stochel wręczyli kardynałowi Dziwiszowi
kielich mszalny. Spotkaniu opłatkowemu towarzyszył
występ misjonarskiego zespołu muzycznego kleryków
Zgromadzenia Misji z Krakowa „Lazaryści”.
(OŚ)

