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Dzień dobry! Szanowni Państwo!

oPinie

Paweł Chochół
Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Krzyworzeka
Starosta Krakowski

Wakacje, wakacje, wakacje!
Jesteśmy w samym środku jakże waż-

nego i pięknego dla nas czasu odpoczyn-
ku i relaksu – czasu wakacji. Jest to okres  
sprzyjający aktywności fizycznej, rekreacji 
i „małej” turystyce. Letnie słońce (choć 
musze przyznać, że ostatnio za oknami 
trochę deszczu, a pogoda nie rozpieszcza), 
najpiękniejsze odcienie zieleni, tempera-
tura zachęcająca do spacerów. Wszystko 
to skłoniło mnie do napisania o atrakcjach 
turystycznych, przyrodzie, zabytkach. Po-
przednie wydania biuletynu poświęcone 
były infrastrukturze komunikacyjnej, powiatowym inwestycjom i edu-
kacji, czy opiece społecznej. Dzisiaj jednak, wyglądając za okno, nie 
znajduję lepszego tematu niż turystyka, rekreacja i promocja naszego 
pięknego powiatu krakowskiego z jego wszystkimi atrakcjami. Ogrom-
ne walory turystyczne, różnorodność krajobrazu, mnogość rezerwatów, 
to tutaj przecież rozpoczyna się Wyżyna Krakowsko - Częstochowska,  
to atuty nie do przecenienia dla nas mieszkańców, a także dla turystów 
zamieszkujących w innych częściach Polski czy Świata. Trzeba pamiętać, 
że aż 30% terenów powiatu krakowskiego stanowią obszary chronione, 
a więc o zwiększonych walorach przyrodniczo turystycznych. Oczywi-
ście, nie da się tak wielkiego obszaru z tak ogromną liczbą atrakcji przy-
rodniczych, historycznych i krajobrazowych opisać w jednym krótkim 
tekście. Postaram się jednak, tytułem wstępu, zaznaczyć, przedstawić 
kilka atrakcji przez pryzmat całego powiatu. 

Najciekawsze i najważniejsze zasoby przyrodnicze na terenie powiatu 
to rezerwaty: ścisły „Kajasówka”, krajobrazowy „Dolina Mnikowska”, przy-
rody nieożywionej „Zimny Dół”, przyrody: doliny Szklarki, Bolechowicka, 
Kobylańska, Kluczwody, Będkowska, Prądnika, Skała Kmity. Możemy tak-
że odnaleźć ogromną ilość jaskiń; wymienię te, moim zdaniem, najcie-
kawsze:  Nietoperzowa, Łabajowa, Psia Klatka, Koziarnia, Dzika, Krasowa, 
Wierzchowska Górna, Łokietka, Ciemna. Dolinki Podkrakowskie obfitują 
w wiele unikalnych i malowniczych form skalnych, np. Maczuga Her-
kulesa, Brama Krakowska, Igła Deotymy. Nie mógłbym nie wspomnieć  
o Ojcowskim Parku Narodowym, czy terenach Zespołu Jurajskich Par-
ków Krajobrazowych (Dłubniański, Tenczyński, Rudniański, Bielańsko-
Tyniecki, Dolinki Krakowskie). Obszary te mają specjalny status ochrony, 
są to tereny ostoi siedliskowych. Ojcowski Park Narodowy wyróżnia się 
niezwykłym bogactwem szaty roślinnej, świata zwierzęcego, zróżnico-
waniem rzeźby oraz malowniczym krajobrazem. Na uwagę zasługuje 
dawne uzdrowisko – Ojców położony w głębokim jarze Prądnika. Co wy-
daje się ciekawe, ruch turystyczny w rejonie Ojcowa i położonego tam 
parku narodowego szacowany jest na ok. 400 tys. osób rocznie.

Zabytków związanych z kulturą i historią jest tak wiele, że nikt chy-
ba nie podjąłby się wymienić je wszystkie, pisząc nawet cykl artykułów  
o turystyce i rekreacji. Ja wymienię tylko niektóre, te najbardziej znane. 
Klasztory i zamki warte zobaczenia w pierwszej kolejności: zespół klasz-
torny Karmelitów Bosych w Czernej z grobem i muzeum św. Rafała Kali-
nowskiego, ruiny pustelni i tzw. „Diabelskiego Mostu” w Czernej, zamek 
w Pieskowej Skale, ruiny zamku Tenczyńskich w Rudnie, ruiny zamku  
w Ojcowie. Zespoły pałacowe i dworskie: dworek w Goszycach, zespół 
pałacowo-parkowy Potockich i pałacyk Vauxhall w Krzeszowicach, dwo-
ry w Michałowicach, Modlnicy, Tomaszowicach, Młodziejowicach i Książ-
niczkach, pałac w Niedźwiedziu, zespół dworski w Karniowicach, dwór 
wraz z parkiem w Świątnikach Górnych. Niezliczona ilość pięknych ko-
ściołów i kaplic: w Woli Radziszowskiej, Czernichowie, Jerzmanowicach, 
Rudawie, Bolechowicach, Przegini, Racławicach, Luborzycy, Czulicach, 
Goszczy, Sąspowie, Modlnicy, Giebułtowie, Białym Kościele, kaplica  
w Czubrowicach, kaplica-mauzoleum gen. Chłopickiego, późnogotycki 
kościół w Paczółkowicach, obiekty sakralne w Więcławicach i Raciboro-
wicach, romański kościół w Prandocinie, kościół w Świątnikach Górnych 
oraz Izba Regionalna.

Bardzo serdecznie zachęcam do wakacyjnej aktywności, zwiedza-
nia, spacerów, wycieczek rowerowych po terenie naszego niewątpliwie 
bardzo atrakcyjnego turystycznie i jednego z najpiękniejszych polskich 
powiatów. 

Łączę wyrazy szacunku

W niedzielny wieczór, po po-
wrocie z Iwanowic i Słomnik, 
siadam, by skreślić do Państwa 
kilka słów. W głowie mam jeszcze 
wiele obrazów mijającego dnia. 
Cudowny iwanowicki kościół 
pełen strażaków. W doborowym 
towarzystwie szesnastu innych 
pocztów karnie pochylających się 
na Podniesienie, ten jeden  nowy 
sztandar, który otrzymali miejsco-
wi druhowie. Przepiękna, prze-
pełniona patriotyzmem i wiarą, 
solidarnością i poświęceniem homilia księdza proboszcza. 

Na takich słowach, na podobnych przykładach wycho-
wała się chyba polska młodzież z lat 20 i 30-tych ub. wieku.  
I ta z Drugiej Rzeczpospolitej, która potem w kraju i na ob-
czyźnie tak ofiarnie walczyła o niepodległość. Właśnie jutro 
obchodzić będziemy kolejną rocznicę Powstania Warszaw-
skiego. Mówią jedni - chwalebny czyn, patriotyczny obo-
wiązek, dziejowa konieczność. Mówią drudzy - niepotrzeb-
ne ofiary, zbędna zagłada miasta, zguba cywilnej ludności.  
Któż to rozsądzi? Ważne, że jedni i drudzy pamiętają.

a potem przeskok do Prandocina w gminie Słomniki.  
Piąte Święto Czosnku, mimo błota na boisku miejscowej 
„Iskry” pełno ludzi, humory dopisują. Widać ta okropna dla 
innych rolników pogoda, która wpędza w rozpacz producen-
tów zbóż i warzyw sprzyjała dobrym plonom tego specyficz-
nego przysmaku, niosącego niepowtarzalny smak przypra-
wionych nim wędlin i potraw, dającego zdrowie i odporność 
przeziębionym. Degustacja niektórych z ok. siedemdzie-
sięciu potraw przyrządzonych z udziałem czosnku, przygo-
towanych przez kilkanaście Kół Gospodyń Wiejskich budzi  
i moje osobiste wspomnienia,  te z 1976 roku, kiedy jako 
niedawny absolwent akademii Rolniczej trafiam na pół roku 
do Wyższej Szkoły Oficerów Rezerwy w Poznaniu. Pobudka  
o szóstej rano i zaraz potem 3,5 km marszobiegu w listo-
padowym chłodzie, często deszczu i deszczu ze śniegiem.  
Katary, chrypki, przeziębienia i nieoceniony w tej sytuacji  
kolega z plutonu, Lucek Janik. Chłopak z Prandocina właśnie, 
który ratował nasze zdrowie wydzielanymi na kolacjach ząb-
kami czosnku, przysyłanymi przez jego rodziców.

 I wędruję tak w prawie każdy weekend uczestnicząc  
w zebraniach strażaków, uroczystościach szkolnych, spotka-
niach seniorów, imprezach sportowych. Rozmawiam z ludź-
mi, poznaję ich kłopoty i radości. Wysłuchuję czasem słów  
zadowolenia z naszych działań, a jeszcze częściej preten-
sji i zarzutów. Przeżywam te niespełnione pragnienia ludzi 
bardzo boleśnie. Tak postępują w mniejszym lub większym 
stopniu wszyscy radni.

 Niczym są jednak te nasze kłopoty w porównaniu z ob-
razami przesuwającymi się za szybami samochodu. Te smut-
ne w deszczu pola, pociemniałe od nieustannej wilgoci,  
niesprzątnięte mimo sierpnia zboża. Zamknięty dla ekspor-
tu warzyw i owoców rynek rosyjski. Źle to wszystko wróży  
naszym rolnikom. a przecież zbliża się czas dorocznych doży-
nek, mające być radosnym, Święto Plonów. Zaplanowaliśmy 
je w tym roku na 21 sierpnia w Sieciechowicach, w gminie 
Iwanowice. Mimo wszystko wierzę, że tam się spotkamy. 

Zapraszam serdecznie!
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szanowni Czytelnicy, od ostatnie-
go wydania naszego biuletynu miało 
miejsce kilka wydarzeń, które w mo-
jej ocenie, warte są przypomnienia. 
to trzy imprezy, których adresatami 
byli ludzie, których powiat krakowski 
wspiera. mam na myśli ludzi starszych, 
niepełnosprawnych oraz rodziny za-
stępcze. Cieszę się, że są takie dni w 
roku, kiedy problemy i codzienność 
schodzą na dalszy plan, a choć przez 
chwilę, parę godzin można się beztro-
sko, z uśmiechem na twarzy bawić. 

Powiatowy dzień seniora

15 czerwca br. odbył się 7. Powiatowy 
Dzień Seniora w DPS Więckowice. W im-
prezie udział wzięło wielu zaproszonych 
seniorów z wszystkich gmin powiatu 
krakowskiego oraz wielu jednostek po-
mocy społecznej. Organizatorzy zapew-
nili wiele atrakcji na wolnym powietrzu 
- przejażdżki konną bryczką, zajęcia 
hipoterapeutyczne z wykorzystaniem 
dwóch koni „Sułtana” i ‘Lechity”, które 
na co dzień zamieszkują więckowickie 
mini-zoo, a także konkursy i zabawy  
w parku. 

W trakcie Dnia Seniora rozegrano rów-
nież turniej piłki nożnej pod patronatem 
starosty krakowskiego Józefa Krzywo-
rzeki i przewodniczącego Rady Powiatu 
Krakowskiego Pawła Chochoła o „Puchar 
Mieszkańców DPS w Więckowicach”,  
a o trofeum rywalizowali księża salezja-
nie, samorządowcy powiatu krakowskie-
go oraz krakowscy oldboye. Po zakoń-
czeniu zawodów, w których triumfowali 
oldboye przed samorządowcami i klery-
kami oraz wręczeniu nagród odbyła się 
licytacja cennych pamiątek piłkarskich 
- piłki z podpisami aktualnych Mistrzów 
Polski Wisły Kraków, koszulki z podpi-
sami ubiegłorocznych Mistrzów Polski 
Lecha Poznań oraz koszulki z podpisami 
gwiazd Canal+. 

Z licytacji zebrano 1500 zł, które zo-
staną przeznaczone na dalsze prowa-
dzenie hipoterapii, która to jest nieod-
płatnie kierowana również do seniorów 
z lokalnej społeczności. 

W Dniu seniora udział wzięli m.in. 
starosta krakowski Józef Krzyworzeka, 
przewodniczący Rady Powiatu Paweł 
Chochół, wiceprzewodniczący Tade-
usz Nabagło, członek Zarządu Powiatu 
adam Wójcik, dyrektor PCPR Grażyna 
Tajs-Zielińska.

Piknik integracyjny w więckowicach

18 czerwca br. na terenie Domu Po-
mocy Społecznej w Więckowicach od-
było się spotkanie integracyjne – piknik 
dla usamodzielnianych wychowanków 
rodzin zastępczych oraz placówek opie-
kuńczo–wychowawczych i osób z ich 
otoczenia. Całe przedsięwzięcie odbyło 
się w ramach projektu pn. „W stronę sa-
modzielności” realizowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. 

Harmonogram imprezy był bardzo 
napięty. Uczestnicy mieli do dyspozycji 
wiele atrakcji dostosowanych odpo-
wiednio do wieku dzieci, jednak w wielu 
przypadkach nie stanowiło to bariery, 
gdyż wszystkie formy rozrywki od po-
czątku do końca pikniku były oblegane 
niezależnie od wieku. Bardzo dużym 
zainteresowaniem przez cały czas cie-
szył się żyroskop, możliwość wykonania 
maski z gipsu, euro-bungie, dmucha-
ny zamek oraz gąsienica. Dzieci miały 
możliwość oglądnąć pokaz sztuki iluzji, 
ewolucji akrobatycznych, a także pokaz 
średniowiecznych walk rycerskich i tań-
ców dworskich. Na odważnych czekało 
strzelanie z łuku, pojedynek z rycerzem, 
„polowanie na dzika” czy też „ścinanie 
głowy”. Inną dużą atrakcją, głównie dla 
najmłodszych, było malowanie na prze-
ścieradłach. W trakcie pikniku wielokrot-
nie występował również młodzieżowy 

zespół muzyczny. Dla naszych gości 
przygotowany był obfity poczęstunek 
w formie zapiekanek, słodyczy i dań cie-
płych.

W pikniku wzięli udział wychowanko-
wie rodzin zastępczych i placówek opie-
kuńczo wychowawczych wraz z opie-
kunami, a także przedstawicie władz 
powiatu krakowskiego, między innymi 

starosta krakowski Józef Krzyworzeka, 
anna Lewicka, członek Zarządu Powia-
tu Krakowskiego oraz radni powiato-
wi Marek Wiesław Woch, Lucjan Goraj  
i Wojciech Karwat oraz sekretarz powia-
tu krakowskiego Mirosław Golanko.

„miodobranie-miodogranie”

7 lipca br. Konwent Bonifratrów w Ko-
narach zorganizował po raz dziesiąty im-
prezę integracyjną „Miodobranie-mio-
dogranie”, w której udział wzięło blisko 
200 osób niepełnosprawnych, członko-
wie ich rodzin, opiekunowie oraz  zapro-
szeni goście, a wśród nich m.in. Grażyna 
Tajs-Zielińska, dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, 
agnieszka Biela, wicedyrektor PCPR oraz 
niżej podpisana. Impreza rozpoczęła się 
od uroczystej mszy świętej, po której na-
stąpiła część oficjalna. Po krótkich oko-
licznościowych przemówieniach rozpo-
częła się prawdziwa zabawa. Występy 
artystyczne rozpoczął zespół ludowy 
„Mogilanie”, następnie na scenie zapre-
zentowali się soliści z Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Mogilanach, „KlezzmerTrio” 
oraz „Zielona Kapaela” działająca w Ko-
narskim Warsztacie Terapii Zajęciowej. 

Wszyscy niepełnosprawni uczestnicy 
imprezy zostali obdarowani nagroda-
mi za udział w konkursach o tematyce 
pszczelarskiej, quizie o zakonie Boni-
fratrów oraz wielu konkursach spraw-
nościowych. Oczywiście, jak na miodo-
branie przystało, nie zabrakło miodu  
i innych produktów pszczelich. 

Imprezę zakończyła zabawa tanecz-
na, a do tańca przygrywał zespół „Han-
dycap” z zaprzyjaźnionego Warsztatu 
Terapii Zajęciowej z Harbutowic. 

sPoŁeCzeŃstwo

 
urszula

stoCHel
wicestarosta 

powiatu krakowskiego

ustochel@powiat.krakow.pl 

INTEGRUJEMy SIĘ
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Współpraca między po-
wiatami krakowskim i mo-
nachijskim rozpoczęła się 
w  1999 roku, kiedy powiat 
monachijski zaproponował 
nowopowstającym polskim 
powiatom swą pomoc w two-
rzeniu struktur administracyj-
nych. Propozycja taka została 
złożona między innymi po-
wiatowi krakowskiemu. 
W 2003 r. oba samorządy pod-
pisały umowę o partnerskiej 
współpracy, o której szerzej  
można przeczytać  na stronie 
internetowej http://powiat.
krakow.pl/strony,task,show, 
id,173,wspolpraca-zagranicz-
na.html.

Po powodzi w 2001r., staro-
sta monachijski zorganizował 
zbiórkę pieniędzy i przekazał 
powiatowi krakowskiemu 
czek na kwotę 1.070.000 zł  
z przeznaczeniem na pomoc 
dotkniętym kataklizmem 
mieszkańcom. Powiat mona-
chijski także dotknął nie raz 
kataklizm powodzi, a wspól-
ne doświadczenia ułatwiają 
nam wzajemne zrozumienie 
potrzeb.

W dniach 14 - 18 lipca br. 
na zaproszenie Starosty Po-
wiatu Monachijskiego, Pani 
Johanny Rumschöttel, prze-

bywałam w Monachium wraz 
z Radą Powiatu i merytorycz-
nymi pracownikami Staro-
stwa Powiatu Krakowskiego. 
Wzięliśmy udział w profe-
sjonalnie przygotowanych 
warsztatach dotyczących 
ochrony przed katastrofa-
mi i powodziami. Poruszone 
zostały tematy związane  
z kompetencjami zarządców 
i właścicieli cieków, prawem 
własności, wywłaszczeniami 
i wykupem terenów zalewo-
wych oraz procedurami ad-
ministracyjnym związanymi  
z decyzjami, takimi jak pozwo-
lenia na budowę. Tematyka 
ta była bardzo interesująca, 
zwłaszcza, że po ubiegłorocz-
nych powodziach w polskich 
mediach działania dotyczące 
ochrony przeciwpowodzio-
wej u naszych zachodnich 
sąsiadów przedstawiano jako 
wzorcowe i godne naślado-
wania. 

Działania przeciwpowo-
dziowe powiatu monachij-
skiego zostały przedstawio-
ne na przykładzie Izary, rzeki  
o charakterze górskim, prze-
pływającej przez Monachium, 
której źródła wypływają spod 
alp Bawarskich, a ujście swo-
je ma ona w Dunaju.

Izara jest rzeką, dla której 
prowadzi się działania rena-
turyzacyjne, polegające na 
przywracaniu naturalnych 
procesów, takich jak np. przy-
wrócenie rzece naturalnego, 
meandrującego koryta. Jest 
to przykład zaiste godny na-
śladowania. Choć proces wy-
maga realizacji wielu działań 
technicznych pochłaniają-
cych duże nakłady finanso-
we w zakresie przedsięwzięć 
inżynieryjnych z zakresu me-
lioracji i hydrotechniki, to jed-
nak efekty są widoczne. 

Od 1988 r., niezwłocz-
nie po powodzi tysiąclecia, 
sukcesywnie wykonuje się  
w Niemczech prace związa-
ne z kompleksową renatury-
zacją rzek (w tym rzeki Iza-
ry, szczególnie po powodzi 
z roku 1997) oraz budową 
zbiorników retencyjnych, 
pełniących funkcje przeciw-
powodziowe. Zabudowa i re-
gulacja rzeki Izary trwała od 
końca XIX w. do lat 70-tych.  
W efekcie rzeka płynęła ska-
nalizowanym korytem z pro-
gami dennymi pomiędzy za-
budowanymi brzegami. Na 
Izarze w obszarze Monachium 
w trakcie prac, tam gdzie było 
to możliwe, usunięto zabu-
dowę brzegów. Wykonano 
nieregularne poszerzenia  
z rozdzieleniem nurtu po-
przez wyspy. Powstały odsy-
piska żwirowe, łachy i odnogi 
koryta głównego. Tam, gdzie 
nie było możliwości prze-
kształcenia koryta z powodu 
istniejącej gęstej zabudowy, 
przywrócono przepustowość 
rzeki przez wykonanie prze-
pławek dla ryb, umożliwiając 
ich wędrówkę w górę rzeki. 
Wykonano również nowocze-
sny monitoring. Ciekawostką 
jest sposób wykonania wału 
przeciwpowodziowego. Żeby 
uchronić cenne przyrodni-
czo gatunki drzew rosnące w 
miejscu wału, które 
zgodnie z wszelki-
mi normami i prze-
pisami należałoby 
usunąć, Niemcy 
wykonali w środ-
ku wału rdzeń be-
tonowy sięgający  
8 m w dół. 

I tak dzięki podjętym dzia-
łaniom przywrócono wodom 
stan zbliżony do naturalnego, 
a pojemność powodziowa zo-
stała zwiększona do przetrzy-
mania tzw. wody stuletniej. 
Stworzono również cenne 
biotopy dla wielu gatunków 
fauny oraz wskutek natural-
nej sukcesji wytworzyły się 
zbiorowiska łęgowe i lęgowe 
ryb. 

Na koniec chciałam zazna-
czyć, że nasi zachodni sąsiedzi 
również mają problemy, tak 
jak i my, z prawem własno-
ści, nabyciem gruntów oraz 
długimi procedurami admi-
nistracyjnymi. Jednak nie ma 
żadnych żenujących sporów 
kompetencyjnych pomiędzy 
poszczególnymi instytucjami 
państwowymi czy samorzą-
dowymi, jeśli chodzi o za-
pewnienie bezpieczeństwa  
przeciwpowodziowego i po-
działu funduszy na ten cel.  
Z przykrością muszę przy-
znać, że zachodni sąsiedzi 
znacznie wyprzedzają nas 
między innymi w sprawach 
bezpieczeństwa przeciwpo-
wodziowego i są cennym 
przykładem, jak skutecznie 
działać w tym obszarze.

inFrastruKtura

 
alicja

wÓJCiK
członek zarządu  

powiatu krakowskiego

alicjawojcik@powiat.krakow.pl 

JaK Żyć Z RZEKą W OKOLICy - OCHRONa PRZED POWODZIą  
Na PRZyKŁaDZIE MONaCHIUM

Zlewnia rzeki Izary
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bezPieCzeŃstwo

27 czerwca br. w siedzibie 
starostwa Powiatowego w 
Krakowie odbyło się wspólne 
posiedzenie Komisji bezpie-
czeństwa i Porządku oraz Powia-
towego zespołu zarządzania 
Kryzysowego. spotkanie roz-
począł starosta krakowski Józef 
Krzyworzeka, który przywitał 
przybyłych gości i przedstawił 
temat posiedzenia, którym był 
stan bezpieczeństwa w okresie 
wakacyjnym na terenie powiatu 
krakowskiego, ze szczególnym 
uwzględnieniem działań po-
dejmowanych przez służby, in-
spekcje i straże dla zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańców  
i turystów, z uwzględnieniem 
bezpieczeństwa wypoczynku 
dzieci i młodzieży oraz funkcjo-
nowanie podstawowej opieki 
zdrowotnej w okresie wakacji.

agata Szuta, wicekurator 
poinformowała, że kuratorium 
zarejestrowało już ponad 1100 
organizowanych form wypo-
czynku dzieci, z czego 10% zosta-
nie skontrolowanych z urzędu, 
będą przeprowadzane również 
kontrole w wyniku interwencji 
rodziców. W Kuratorium Oświa-
ty w Krakowie w godzinach  
7.30-15.30 dla opiekunów dzie-
ci i młodzieży wyjeżdżającej na 
zorganizowany wypoczynek są 
do dyspozycji pracownicy, któ-
rzy służą pomocą, dodatkowo 
uruchomiony został telefon za-
ufania 0667 977 678.

Piotr Wojtak, zastępca ko-
mendanta Komendy Powiato-
wej Policji w Krakowie zapewnił,  
że policjanci rozpoczęli działania 
w ramach corocznej akcji „bez-
pieczne wakacje”, której celem 
jest zapewnienie bezpiecznego 
wypoczynku na terenie powiatu 
krakowskiego, wyeliminowanie 
aspołecznych zachowań w miej-
scach wypoczynku i zamiesz-
kania. Komendant Wojtak pod-
kreślił, ze dla powiatowej policji 
priorytetem jest bezpieczeństwo 
dzieci i młodzieży. Poinformował 
również, że w trakcie wakacji 
pełnione będą dodatkowe służ-
by i patrole prowadzone wraz  

z innymi służbami i inspekcja-
mi, m.in. strażą graniczną w celu 
ujawniania posiadania narkoty-
ków w miejscach wypoczynku. 
Planowane są również wzmożo-
ne działania w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym, w szczególności kontrole 
trzeźwości kierujących, stanu 
technicznego pojazdów, ze spe-
cjalnym uwzględnieniem auto-
karów wycieczkowych.

Paluch Barbara z Państwowe-
go Powiatowego Inspektoratu 
Sanitarnego poinformowała, że 
w związku z obowiązywaniem 
nowych przepisów, to na właści-
cielach miejsc przeznaczonych 
do kąpieli spoczywa obowiązek 
kontroli jakości wody, a inspekto-
rat uprawniony jest do kontroli w 
kąpieliskach. Zapewniła jednak, 
że kontrolowane pod względem 
sanitarnym będą plaże, sanita-
riaty i punkty gastronomiczne, 
jak również stan jakości wody w 
przypadku otrzymania zgłosze-
nia o podejrzeniu zanieczyszcze-
nia. Sanepid prowadzi również 
bieżącą kontrolę jakości wody 
w trzech źródełkach na terenie 
Ojcowskiego Parku Narodowego 
pod kątem zdatności do picia. 
Barbara Paluch poinformowała 
również, że na stronie inspekto-
ratu dostępne są wszystkie ak-
tualne komunikaty o wynikach 
badań wody w kąpieliskach  
i miejscach przeznaczonych do 
kąpieli. Sanepid nie posiada  
w tym momencie prawnych 
możliwości wydania decyzji ad-
ministracyjnej o zakazie kąpieli, 
może podawać jedynie bieżące 
informacje o parametrach i jako-
ści wody.

andrzej Nowak, zastępca 
komendanta Miejskiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Kra-
kowie, przedstawił informację 
dotyczące stanu bezpieczeń-
stwa przeciwpożarowego baz 
noclegowych, podkreślając, że 
nie stwierdzono uchybień. Pań-
stwowa Straż Pożarna prowadzi 
standardowe działania, ponadto 
rozpoczęła akcję edukacyjną,  
w ramach której dzieci mogą 

zwiedzać straż-
nice strażackie, 
poznając miej-
sce pracy stra-
żaków i ucząc 
się zasad bez-
pieczeństwa.

Marek Ma-
ślerz, zastęp-
ca dyrektora 
Krakowskiego 
P o g o t o w i a 
Ratunkowego 

zaznaczył, że 
służby przy-
gotowane są 
do prowadze-
nia działań, 
a w związku 
z rozpoczę-
ciem wakacji 
nie są plano-
wane szcze-
gólne kroki.

Rudolf Suchanek, dyrektor 
Ojcowskiego Parku Narodowego 
poinformował, że szlaki i infra-
struktura znajdują się w dobrym 
stanie technicznym. Zaapelował 
również o niewybieranie się na 
wycieczki z nielicencjonowany-
mi przewodnikami oraz unika-
nie schodzenia z wyznaczonych 
szlaków, ponieważ ze względu 
na górski charakter terenu grozi 
to niebezpieczeństwem utraty 
zdrowia i życia.

Jacek Kościuk, inspektor 
ds. zarządzania kryzysowego  
i spraw obronnych MOW NFZ 
powiedział, że wszystkie osoby 
przebywające na terenie powia-
tu krakowskiego, również tury-
ści, mają zapewniony dostęp do 
opieki zdrowotnej. W przypadku 
turystów chcących skorzystać 
bezpłatnie z porady lekarskiej, 
należy okazać w zakładach opieki 
zdrowotnej, mających podpisany 
kontrakt na świadczenie usług 
z NFZ, jeden z dokumentów 
poświadczających uprawnienie 
do bezpłatnej opieki. Mogą to 
być: książeczka ubezpieczenio-
wa, której ważność obowiązuje 
przez okres jednego miesiąca, 
legitymacja szkolna lub studenc-
ka, a w przypadku osób bezro-
botnych zaświadczenie z Urzędu 
Pracy. W przypadku braku ww. 
dokumentu, po skorzystaniu  
z porady lekarskiej należy dostar-
czyć do danego zakładu opieki 
zdrowotnej poświadczenie o po-
siadaniu uprawienia w terminie 
nieprzekraczającym 30 dni.

Józef Baran, prezes Zarządu 
Ośrodka Rekreacji i Wypoczyn-
ku „Nad Zalewem”, który jest  
największym na terenie powiatu 
krakowskiego miejscem prze-
znaczonym do kąpieli zapewnił, 
że ośrodek jest w pełni przygoto-
wany do wakacji. Pomimo zmian 
prawnych, woda w zalewie jest 
na bieżąco kontrolowana i speł-
nia rygorystyczne parametry ja-
kości, zapewniona jest również 
pełna obsada ratowników, tak jak 
w poprzednich sezonach. Na te-
renie zalewu pełnione będą rów-
nież finansowane przez ośrodek 
patrole policji i straży granicznej. 

Dzięki podjętym działaniom, or-
ganizatorzy spodziewają się, że 
uda się uniknąć zagrożeń.

W posiedzeniu udział wzięli:
• Józef Krzyworzeka, starosta kra-

kowski;
• Urszula Stochel, wicestarosta 

powiatu krakowskiego;
• Adam Wójcik, członek Zarządu 

Powiatu;
• Leszek Dolny, przewodniczący 

Komisji Bezpieczeństwa Oby-
wateli Rady Powiatu w Krako-
wie;

• Marian Paszcza, dyrektor Wy-
dział Bezpieczeństwa i Zarzą-
dzania Kryzysowego Starostwa 
Powiatowego w Krakowie;

• Andrzej Nowak, z-ca komen-
danta Miejskiego Państwowej 
Straży Pożarnej w Krakowie;

• Piotr Wojtak, z-ca komendanta 
Komendy Powiatowej Policji;

• Aleksander Jargieło, naczelnik 
Sekcji Prewencji KPP;

• Joanna Juszczyk, Prokuratura 
Rejonowa Kraków – Śródmie-
ście Wschód;

• Paweł Knafel, burmistrz Miasta i 
Gminy Słomniki;

• Stanisław Gorajczyk - wójt Gmi-
ny Sułoszowa;

• Paluch Barbara, państwowy Po-
wiatowy Inspektorat Sanitarny;

• Marek Maślerz, z – ca dyrektora 
Krakowskiego Pogotowia Ra-
tunkowego;

• Jacek Kościuk, inspektor ds. za-
rządzania kryzysowego i spraw 
obronnych MOW NFZ;

• Agata Szuta, Małopolski Wice-
kurator Oświaty;

• Rudolf Suchanek, dyrektor Oj-
cowskiego Parku Narodowego;

• Józef Baran, prezes Zarządu 
Ośrodka Rekreacji i Wypoczyn-
ku „Nad Zalewem”;

• Halina Gociewicz, z – ca dyrek-
tora Wydziału Organizacyjnego 
i Spraw Obywatelskich;

• Grażyna Tajs – Zielińska, dyrek-
tor Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie;

• Olgierd Ślizień, rzecznik praso-
wy.

OŚ

STaN BEZPIECZEŃSTWa W OKRESIE WaKaCyJNyM Na TERENIE  
POWIaTU KRaKOWSKIEGO



7POWIAT KRAKOWSKI 4/2011

warto   wiedzieĆ

Stowarzyszenie „Porozumienie Pod-
krakowskie” na swoim walnym zebraniu 
30 maja br. podjęło uchwałę zmieniają-
cą statut stowarzyszenia w celu umoż-
liwienia prowadzenia przez stowarzy-
szenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
W pewnym stopniu dalsza aktywność 
Porozumienia Podkrakowskiego na polu 
edukacyjnym to wynik zrealizowanego 
w roku poprzednim projektu „Komputer 
dla Seniora”. Projekt zrealizowany dzię-
ki dotacji MPL Balice sp.z o.o. okazał się 
strzałem w dziesiątkę. Wielkie zaintere-
sowanie udziałem w ćwiczeniach kom-
puterowych seniorów przerosło nasze 
oczekiwania. Doświadczyliśmy sami, jak 
dużo energii mają ludzie już nieaktywni 
zawodowo, jak naprawdę chcą pogłę-
biać swoją wiedzę, tym bardziej, że bę-
dąc na emeryturze, mają dużo więcej 
wolnego czasu i niekoniecznie chcą go 
spędzać oglądając tysięczny odcinek 
kolejnego serialu. Dlatego też te zmiany 
w statucie, tak aby rozpocząć naprawdę 
duży projekt, o którym wspomniałem na 
wstępie, czyli Podkrakowski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku.

Mamy zamiar zainaugurować rok aka-
demicki 2011/2012 uroczystym wykła-
dem w dniu 2 października br. w siedzi-
bie Starostwa Powiatowego w Krakowie 
przy al. Słowackiego 20. Zaplanowane są 
dwa semestry: pierwszy od 2 październi-
ka 2011 r. do 15 lutego 2012 r., a drugi  
od 1 marca do 30 czerwca 2012 r. Wykła-

dy i ćwiczenia odbywać się będą co 2 ty-
godnie w niedziele lub soboty w dwóch 
gminach: w Skawinie i Zabierzowie. 

Nabór na studia odbędzie się we 
wrześniu br. Planujemy nabór około 
100 studentek i studentów seniorów.
Wykłady z różnych dziedzin, takich jak 
historia, prawo, polityka, ochrona zdro-
wia, administracja, będą dla całej grupy, 
natomiast ćwiczenia z informatyki (po-
sługiwanie się systemem operacyjnym 
Windows, korzystanie z Internetu, wy-
syłanie e-maili, rozmowy przez skype’a 
itp.) będą się odbywać w mniejszych  
10 osobowych grupach. 

Planowane jest bardzo symboliczne 
czesne w wysokości 20 zł za semestr. 
Jeśli chodzi o więcej szczegółów to 
możecie je Państwo znaleźć na stronie 
internetowej porozumienia podkrakow-
skiego www.porozumieniepodkrakow-
skie.pl. Tam też znajdą Państwo informacje  
o naborze i dokładny program I seme-
stru, itp.

Na zakończenie chciałbym wspo-
mnieć o wizycie delegacji samorządowej 
z Cypru, która miała miejsce na początku 
lipca br. Delegacja przyjechała z oficjal-
ną wizytą do gminy Zabierzów, ale po-
nieważ przewodniczył jej pan Klitos Sy-
meonides, który jest przewodniczącym 
Cypryjskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, a Porozumienie Podkrakowskie 
jest na etapie organizacji takiego przed-
sięwzięcia, stąd też doszło do spotkania 
Zarządu Stowarzyszenia z delegacją 
cypryjską. Pan Symeonides był zachwy-
cony planami otwarcia UTW, zaprosił na 
najbliższy Kongres Europejskiego Sto-
warzyszenia Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku i obiecał pomoc przy realizacji 
projektów unijnych z tego obszaru dzia-
łania na początek jako partner projektu. 
Zaznaczył również, że uczenie się przez 
całe życie jest znakiem obecnego czasu 
i jest to doskonały pomysł na naprawdę 
złotą jesień każdego człowieka, czego 
zarówno sobie, jak też wszystkim czytel-
nikom szczerze życzę.

Adam Wójcik
Przewodniczący Stowarzyszenia 

Porozumienie Podkrakowskie  

 
adam

wÓJCiK
członek zarządu  

powiatu krakowskiego 
adamwojcik@powiat.krakow.pl 

Z PEŁNyM ZROZUMIENIEM  
LOKaLNyCH POTRZEB

Trzy pytania 
do Władysła-
wa Gwiazdow-
skiego, dyrek-
tora Zarządu 
Dróg Powiatu 
Krakowskiego. 

minął miesiąc od kiedy objął Pan 
stanowisko dyrektora zarządu dróg 
Powiatu Krakowskiego (zdPK). Czy 
udało się już panu wdrożyć w nowe  
obowiązki?

W dużej części tak, ale to skompli-
kowana materia-staram się ogarnąć ją  
w pełni, jestem optymistą.

w bieżącym roku główne działa-
nia i inwestycje zarządu dróg Powia-
tu Krakowskiego są już zaplanowa-
ne. Co będzie Pan próbował zmienić 
w 2011 roku i jakie ma pan plany na 
2012 rok, kiedy będzie Pan miał de-

cydujący wpływ na funkcjonowanie 
zdPK? 

Chcę dopilnować realizacji działań 
zaplanowanych na 2011, tak by były 
wykonane w 100%, tak w zakresie rze-
czowym jak i finansowym. Równocze-
śnie planujemy rok 2012; trochę zmian 
będzie, ale nie będą to zmiany rewo-
lucyjne, poprawa organizacji, przej-
rzyste działania, realne zadania, brak 
obietnic „na wyrost”.

Jak będzie Pan współpracował  
z gminami. w ostatnim czasie inicja-
tywy samorządowe wzbudzały wiele 
emocji?

Życzliwie po partnersku z pełnym 
zrozumieniem potrzeb lokalnych,  
ale również próbując urealnić ocze-
kiwania do realnych możliwości, nie 
chcę zbyt dużo obiecywać, natomiast 
obiecane chcę realizować w terminie  
i w zakresie ustalonym.

PODKRaKOWSKI  UNIWERSyTET  TRZECIEGO  WIEKU
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„Okolica moich przyjaciół” to hasło pra-
wie uniwersalne – może być zbiorem szeroko 
pojmowanych tematów twórczych dla arty-
stów różnych dyscyplin. Taka od początku 
była idea organizatorów. Chcieliśmy przez 
skojarzenia wprowadzić twórców w nowe, 
często dopiero co rozpoznawalne tematy. 
Mam nadzieję, że choć w części zostało to 
przyjęte, że stanie się coś, co pozwoli nam 
zebrać się razem. Często różni wiekiem, 
warsztatem, doświadczeniem – stanowić 
będziemy grupę mającą w twórczości wiele 
do powiedzenia.

„Okolica moich przyjaciół” – okolica 
spokoju, radości, pokoju. Okolica ludzi, ich 
namiętności, wyzwań, miejsca i czasu....  
a mam nadzieję, że też wielokrotnych spo-
tkań.

         Marita Benke- Gajda – członek jury

8 lipca w Galerii w Pałacu Vauxhall dzia-
łającej w ramach Centrum Kultury i Sportu 
w Krzeszowicach odbył się wernisaż wysta-
wy „Okolica moich przyjaciół”. Wystawa jest 
efektem konkursu zorganizowanego przez 
Biuro Promocji i Współpracy Starostwa Po-
wiatowego w Krakowie we współpracy  
z Galerią w Pałacu Vauxhall, którego celem 
była prezentacja współczesnych możliwo-
ści kreacji artystycznej w różnych tech-
nikach plastycznych, przegląd bogactwa 
i potencjału twórczego oraz sprawności 
warsztatowej artystów  ziemi krakowskiej. 
W konkursie mogli wziąć udział wyłącznie 
artyści profesjonalni – absolwenci uczelni 
artystycznych oraz członkowie ZPaP, bę-
dący mieszkańcami ziemskiego powiatu 
krakowskiego. Na wystawie swoje prace 
w różnych dziedzinach sztuki: malarstwie, 
rysunku, rzeźbie, ceramice, grafice, go-
belinie, collage’u, fotografii – prezentuje  
22 artystów, bardzo indywidualnie trak-
tujących zadany temat, który – powiedz-
my sobie – jest niezwykle wdzięcznym  
i inspirującym tematem twórczym. Po-
mysł zorganizowania wspólnej wystawy 
artystów mieszkających i tworzących w 
powiecie krakowskim „dojrzewał” kilka lat. 

W tym czasie w gościnnej Galerii w Pała-
cu Vauxhall w Krzeszowicach zrealizowa-
liśmy wspólnie, tj. Starostwo Powiatowe 
w Krakowie, Centrum Kultury i Sportu  
w Krzeszowicach, przy wsparciu wykła-
dowców akademii Sztuk Pięknych, kilka 
interesujących i wartościowych projektów. 
Jednym  z największych była wystawa Wę-
drówki przez Sztukę, prezentowana pod-
czas III Dni Małopolski w Brukseli. Wtedy 
też zyskałam pewność, że cykliczna wy-
stawa artystów związanych z powiatem 
krakowskim powinna na stałe wejść do ka-
lendarza wydarzeń kulturalnych naszego 
regionu. Wartość artystyczna tego, co two-
rzą uzmysławia wielkie bogactwo i poten-
cjał twórczy oraz sprawność warsztatową 
twórców naszej podkrakowskiej ziemi i zo-
bowiązuje nas, by przynajmniej raz w roku 
zaprezentować ich dzieła szerszej publicz-
ności. Mam nadzieję, że takie artystyczne 
spotkania będą w przyszłości wydarzenia-
mi niecierpliwie wyczekiwanymi przez od-
biorców, a dla twórców biorących w nich 
udział staną się okazją do realizacji coraz 
bardziej ambitnych celów artystycznych. 

Otwarcia wystawy dokonali starosta 
krakowski Józef Krzyworzeka i dyrektor 
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach 
Tomasz Piechota. Obecny był też wice-
przewodniczący Rady Powiatu w Krakowie 
Tadeusz Nabagło. Na wystawie prezento-
wane są prace następujących artystów: 
Michał Baca, Olga Baca, Marita Benke-Gaj-
da, Jan Biczysko, Maria Bieńkowska – Kop-
czyńska „Pestka”, artur Blusiewicz, Paulina 
Dąbrowska –Dorożyńska, Jadwiga Gajda- 
Lusina, Weronika Gajda, Beata Grosicka, 
Elżbieta Godecka - Kwaśniewska, andrzej 
Kołpanowicz, Marcin Kołpanowicz, Karoli-
na Kozanecka, Mado Kucharska, Dagma-
ra Kwiatek, Paweł Legutko, Ewelina Palej, 
anna Praxmayer, Bernadetta Stępień, Jo-
anna Inga Zięblińska, andrzej Zwolak.

O r g a n i z a c j a 
wystawy nie by-
łaby możliwa bez 
wsparcia finanso-
wego sponsora 
- firmy Goodman, 
której serdecznie 
dziękujemy za po-
moc i życzliwość. 

Goodman jest zintegrowaną grupą, 
działającą jako właściciel, deweloper i za-
rządzający powierzchniami przemysłowy-
mi i biznesowym w Europie Kontynental-
nej, Wielkiej Brytanii, australii oraz regionie 
azji Pacyficznej. Grupa inwestuje w parki 
technologiczne, przestrzenie biznesowe, 
biurowe, nieruchomości przemysłowe, 
magazyny i centra dystrybucyjne. 

Grupa oferuje również szeroki portfel 
funduszy nieruchomości, umożliwiając 
inwestorom dostęp do wyspecjalizowa-
nych usług i aktywów. aktywa, którymi 
zarządza Grupa, to ok. 12,9 mld euro  
i ponad 383 nieruchomości. Goodman jest 
największą grupą z sektora nieruchomości 
komercyjnych, notowaną na australijskiej 
Giełdzie Papierów Wartościowych i jedną 
z największych na świecie zarządzających 
specjalistycznymi funduszami. Goodman  
to ponad 780 pracowników w 32 biurach  
w 16 krajach. Tak zbudowany zespół po-
zwala firmie  świadczyć globalne usługi 
dla klientów, których firmy rozwijają się  
i prowadzą ekspansję międzynarodową.

W Polsce Goodman rozpoczął działal-
ność w 2005 roku. Grupa jest właścicielem 
oraz zarządzającym nieruchomościami 
zlokalizowanymi w różnych miejscach  
w Polsce o łącznej powierzchni 100 000 m2 
wykorzystywanych przez takich klientów 
jak Whirlpool i DHL. 

W rejonie Krakowa Goodman realizuje 
obecnie inwestycję o nazwie Kraków air-
port Logistics Centre. Centrum logistyczne, 
składające się z dziewięciu budynków ma-
gazynowych z zapleczem biurowo-socjal-
nym oraz częścią techniczną ma docelowo 
oferować ponad 150 000 m2 powierzchni 
na wynajem. Po wynajęciu wszystkich 
dostępnych powierzchni zatrudnienie  
u najemców centrum znajdzie łącznie 
około 1000 osób. Kraków airport Logistics 
Centre będzie więc największym centrum 
logistycznym w Małopolsce. Goodman 
posiada również w Polsce grunty pod ko-
lejne inwestycje o łącznej powierzchni  
210 ha, na których może wybudować ponad  
950 000 m2 powierzchni magazynowej.

Małgorzata Zięć, dyrektor Biura  
Promocji i Współpracy

Kultura

WySTaWa „OKOLICa MOICH PRZyJaCIÓŁ” W KRZESZOWICaCH
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W dzisiejszym numerze 
Biuletynu zapraszam na kon-
tynuację wycieczki Szlakiem 
architektury Drewnianej po 
terenie powiatu krakowskiego. 
Wędrówkę tym ra-
zem rozpoczniemy  
po zachodniej stro-
nie drogi nr 94. Do-
jeżdżając tą trasą do 
miejscowości Przegi-
nia, skręcamy w lewo 
do Racławic,  gdzie 
znajduje się kościół 
parafialny Narodze-
nia Najświętszej Ma-
rii Panny z 1511roku. 
Uznawany za świą-
tynię poźnogotycką 
dotrwał do naszych czasów 
bez większych zmian. Jedynie 
w czasie remontu na przeło-
mie XVII i XVIII wieku dobudo-
wano wieżę. Ściany kościoła 
wzniesione są w konstrukcji 
zrębowej. Nawa i prezbiterium 
są nakryte gontowym dachem 
wielopołaciowym o dużym ką-
cie spadku. Wieża niższa od da-
chu o lekko nachylonych ścia-
nach, pokryta jest gontowym 
dachem trójspadowym.  
W kościele można podzi-
wiać gotyckie detale 
ciesielskie z czasu 
budowy świątyni. 
Ściany pokrywa 
renesansowa po-
lichromia z poło-
wy XVII w., która 
przedstawia sce-
ny pasyjne i ma-
ryjne oraz wize-
runki świętych. 
Najcenniejsze 
gotyckie zabytki 
wyposażenia to rzeźba Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem z XV w., 
krucyfiks na belce tęczowej, 
obrazy czterech Świętych Dzie-
wic i Zwiastowania z 1473 r., 
tryptyk Św. Rodziny z ok.1520 r. 
i wiele innych. 

Z Racławic jedziemy dalej 
w kierunku Krzeszowic prze-
cinając teren Parku Krajobra-
zowego Dolinki Krakowskie. 
W następnej wsi Paczółtowice 
napotykamy kolejny drewnia-
ny kościółek parafialny Nawie-
dzenia Najświętszej Marii Pan-
ny zbudowany ok. 1510 roku 
prawdopodobnie jako drugą 
świątynię na tym miejscu. Jest 
to również kościół późnogo-
tycki, wzniesiony z drewna 
jodłowego w konstrukcji zrę-
bowej, pokryty gontem. Wieżę  
o konstrukcji słupowo-ramo-

wej z lekko pochylonymi ścia-
nami nakrywa dach namiotowy 
łamany z cebulowym hełmem. 
Na ścianach i stropach ko-
ścioła widnieje polichromia  

z końca XIX w. Na jednej 
ze ścian prezbiterium 
i nawy zachowały się 
fragmenty malowideł z 
XVII w. przedstawiają-
ce sceny Męki Pańskiej. 
Ołtarz główny wykona-
no w 1604 r.  

Najcenniejszymi zabytkami 
w świątyni są: gotycki obraz 
Matki Bożej Paczółtowskiej na 
tle krzaku gorejącego z XV w., 
gotycko-renesansowa chrzciel-
nica z 1533 r., późnogotycki 
krucyfiks oraz obrazy Chry-
stusa Frasobliwego z Matką 
Boską Bolesną, św. Stanisła-
wem Biskupem i Szczepanem, 
Chrystusa w Tłoczni Mistycznej 
i inne. Jadąc dalej warto zatrzy-
mać się w Czernej i zwiedzić 
barokowy zespół klasztoru 
Karmelitów Bosych, który po-
wstał w XVII w. W sanktuarium 
znajduje się cudowny obraz 
Matki Boskiej Szkaplerznej oraz 
obraz św. Eliasza z 1640 r. Przy 
klasztorze znajdują się muzea: 
działalności misyjnej, klasztor-
ne, św. Rafała Kalinowskiego 
oraz bł. Bernardyna /czynne  

w tygodniu w godz.9.00-12.00 
i 13.00-16.00, w niedziele  
w godz. 14.00-16.00/. Do ze-
społu klasztornego należą tak-
że ruiny Mostu Diabelskiego, 
kaplic i domków pustelników 
oraz trzy pomnikowe buki. Na 
wschód od Czernej znajduje się 
rezerwat przyrody „Dolina Elia-
szówki”. Po około 5 km dociera-
my do Krzeszowic, przejeżdża-
my przez nie przecinając drogę 

nr 79 z Krakowa 
do Chrzanowa. 
Podążając w kie-
runku alwerni, 
wjeżdżamy do 
Tenczynka. Przy 
kościele św. Ka-
tarzyny znajduje 
się wolnostojąca 
dzwonnica zbu-
dowana przed 
1748 r. Jest to 
budowla trzy-
kondygnacyjna 
o konstrukcji słu-
powo-ramowej, 
wzniesiona na 
planie prostoką-
ta, nakryta bla-
szanym dachem 

namiotowym. Dzwonnica 
znajduje się po północno-za-
chodniej stronie murowane-
go kościoła barokowego z lat 
1728-42. Z Tenczynka jedziemy 
przez Tenczyński Park Krajobra-
zowy mijając po prawej stronie 
warte zobaczenia ruiny zamku 
Tęczyn w Rudnie. Są to pozo-
stałości potężnego zamku go-
tyckiego. Został on zbudowany 
przez wojewodę krakowskiego 
w połowie XIV w. W XVI w. za-
mek przebudowali Tęczyńscy 
na rezydencję rene-
sansową. Od XVIII w. 
pozostaje w ruinie. 
Do dziś zachowały 
się fragmenty mu-
rów części mieszkal-
nej, kaplicy, wieże 
i baszta. Kończąc 
wędrówkę Szlakiem 

architektury Drewnianej po tej 
części powiatu krakowskiego, 
warto jeszcze odwiedzić po-
bliską alwernię i Wygiełzów 
leżące w sąsiednim powiecie 
chrzanowskim. W alwerni, nie-
wielkim miasteczku, oprócz 
reliktów drewnianej zabudowy 
można zobaczyć zespół klasz-
toru Bernardynów z 1616 r.  
z barokowym kościołem Styg-
matów św. Franciszka zbu-
dowanym w latach 1630-76, 
Małopolskie Muzeum Pożar-
nictwa, a z ciekawostek przy-
rodniczych-Skamieniały Las, 
który tworzą skamieniałe pnie 
araukarii sprzed 220 mln lat. 
Z alwerni wyjeżdżamy drogą 
nr 780 w kierunku Libiąża i po 
około 10 km dojeżdżamy do 
Wygiełzowa, gdzie możemy 
zwiedzić Nadwiślański Park 
Etnograficzny. Obiekt znaj-
duje się u podnóża wzgórza 
Lipowiec z ruinami zamku  
o tej samej nazwie. Zbudo-
wany skansen na powierzch-
ni ok. 3,5 ha, do zwiedzania 

został udostępniony w 1976 
r. W parku zrekonstruowano 
ponad 20 obiektów budow-
nictwa drewnianego, m.in. 
znajdują się tutaj przykłady za-
budowy małomiasteczkowej, 
zagród wiejskich, architektu-
ry sakralnej oraz warsztatów  
rzemieślniczych /garncarstwo, 
wikliniarstwo, zakład szewski, 
urządzenie do wyrobu świec/. 
Perełką skansenu jest drew-
niany kościół Podwyższenia 
Krzyża Świętego przeniesiony 
z Ryczowa, w którym nadal od-
bywają się nabożeństwa. Obok 
kościoła stoi dzwonnica burzo-
wa z Nowej Góry z 1770 r. Skan-
sen jest czynny w godzinach 
8.00-18.00 w lecie i 8.00-16.00 
w zimie. Życząc niezapomnia-
nych wrażeń na Szlaku archi-
tektury Drewnianej zapraszam 
również do lektury naszego 
Biuletynu. 

Opracowując artykuł korzy-
stałem z informacji zawartych 
w przewodniku „Szlak archi-
tektury Drewnianej”, który 
wydała w 2008 r. Małopolska 
Organizacja Turystyczna przy 
współpracy Województwa Ma-
łopolskiego. 

turystyKa

 
tadeusz

nabaGŁo
radny powiatu 

wiceprzewodniczący rady

tnabaglo@powiat.krakow.pl 

SZLaKIEM aRCHITEKTURy DREWNIaNEJ CD.



RAdA POWIATu W kRAkOWIe
z WIzyTą W PARTneRskIm
POWIecIe mOnAchIjskIm

14 -18 lipca 2011 r.

wiele wykładów, prelekcji, spotkań 
i wzruszeń – tak w kilku słowach moż-
na by podsumować wizytę delegacji 
powiatu krakowskiego w partnerskim 
powiecie monachijskim. w dniach  
14-18 lipca br. w monachium i okoli-
cach z wizytą na zaproszenie starosty 
monachijskiego Johanny rumschöttel 
przebywali radni powiatowi z przewod-
niczącym rady Powiatu w Krakowie 
Pawłem Chochołem i wiceprzewodni-
czącym tadeuszem nabagło na czele, 
zarząd Powiatu ze starostą krakowskim  

Józefem Krzyworzeką i wicestarostą 
urszulą stochel, a także Komendant Po-
wiatowy Policji inspektor mgr dariusz 
Pocięgiel, Komendant miejski Państwo-
wej straży Pożarnej w Krakowie st. bryg. 
mgr inż. ryszard Gaczoł, przedstawicie-
le gmin z terenu powiatu krakowskie-
go najbardziej zagrożonych powodzią 
- wójt gminy igołomia–wawrzeńczyce 
Józef rysak, wójt gminy liszki wacław 
Kula oraz przedstawiciele gmin skawi-
na i Czernichów, dyrektorzy jednostek 
powiatowych i wydziałów starostwa Po-
wiatowego w Krakowie. 

Gospodarze z powiatu monachijskie-
go, na życzenie Rady Powiatu w Krako-
wie, przygotowali dwa bloki tematyczne 
podzielone na dwa kolejne dni. Pierwszy, 
ze względu na tragiczne doświadczenia  
z maja i czerwca ubiegłego roku w Pol-
sce, dotyczył ochrony przed katastrofami 
i powodziami, drugi poświęcony został 
zagadnieniom socjalnym. 

W pierwszym dniu pobytu w Mona-
chium krakowska delegacja zapoznawa-
ła się z systemem ochrony i prewencji 

przeciwpowodziowej, który od wielu lat 
funkcjonuje w Bawarii, ze szczególnym 
uwzględnieniem działań podejmowanych 
w Monachium i powiecie monachijskim. 
W ramach tego programu przebudowy-
wane są wały przeciwpowodziowe, two-
rzone na niezurbanizowanych terenach 
poldery zalewowe, poszerzane i pogłębia-
ne koryta rzek, a szczególnie rzeki Izary. 

W prze-
rwie mię-
dzy wy-
k ł a d a m i 
uczestnicy 
udali się 
na nabrze-
że rzeki 
Izary od 
mostu Re-
ichenbach-
brücke do 
mostu Wittels-
b a c h e r b r ü c k e , 
gdzie zapoznano się  
z nowoczesnymi metodami za-
gospodarowania brzegów rzeki  
z zachowaniem i odtworzeniem walorów 
przyrodniczych w centrum miasta. Dzięki 
tej polityce udało się zmniejszyć zagroże-
nie powodziowe ze strony rzeki przy jed-
noczesnym utworzeniu na jej brzegach 
terenów rekreacyjnych ogólnodostęp-
nych dla mieszkańców. 

Spotkanie dotyczące zagadnień prze-
ciwpowodziowych zakończyła, ciesząca 
się dużym zainteresowaniem, prezenta-
cja maszyny do napełniania worków pia-
skiem, wykorzystywana przez strażaków  
z powiatu monachijskiego podczas akcji 
przeciwpowodziowych.



W kolejnym dniu dominowała tematy-
ka związana z zagadnieniami socjalnymi.  
Blok tematyczny rozpoczęło wystąpienie 
z referatem prezentującym metody opieki 
nad ludźmi starszymi w powiecie mona-
chijskim. 

Starzejące się społeczeństwo w po-
wiecie monachijskim, podobnie jak  
w powiecie krakowskim, jest jednym  
z dominujących problemów społecznych. 
aby zabezpieczyć szereg potrzeb ludzi 
starszych, opracowano różne koncepcje  
i programy, a jeden z nich został omówio-
ny na sobotniej konferencji. Obejmował 
on nie tylko zakres pomocy społecznej, 
ale całokształt życia osób starszych, m.in. 
budowanie i wyposażenie mieszkań bez 
barier architektonicznych, gdzie osoby 
w wieku poprodukcyjnym wspólnie za-
mieszkują, a w sytuacjach, gdy będzie to 
niezbędne, opieką i pomocą w codzien-
nych sprawach służyć im będą pielęgniar-
ki, lekarze, opiekunowie.

Oprócz peł-
nomocnika 
ds. osób 
niepełno-
sprawnych  

w powiecie 
monachijskim 
f u n k c j o n u j e 
rzecznik osób 
n i e p e ł n o -
s p r a w n y c h . 
Jest nim pra-

cownik staro-
stwa powiatowego 

aleksander Dordevic, a jego zadania moż-
na określić jako „działania wspomagające” 
na rzecz grupy 11% populacji powiatu 
monachijskiego, którą tworzą osóby nie-
pełnosprawne. Jego pomoc jest szeroko 
dostępna. Rzecznik, który sam jest osobą 
niepełnosprawną,  pomaga im „odnaleźć 
się” w nowej, często bardzo trudnej rze-
czywistości, poprzez umożliwienie kon-
taktów z różnego rodzaju instytucjami  
i osobami działającymi na ich rzecz.

Podsumowaniem bloku tematycznego 
poświęconego opiece socjalnej był wspól-
ny obiad w „Blaues Haus“, restauracji dzia-

łającej według zasad rynkowych, jednak 
innej niż wszystkie pozostałe. Ponad 25% 
personelu stanowią tam osoby w różnym 
stopniu niepełnosprawne, w tym psychicz-
nie chore. Choć dla restauracyjnych gości 
funkcjonowanie tego nowatorskiego pro-
jektu jest niezauważalne, daje osobom 
niepełnosprawnym możliwość rozwoju, 
naturalnej integracji i pozwala walczyć  
ze społecznym wykluczeniem.  

Starosta Józef Krzyworzeka i członek 
Zarządu Powiatu adam Wójcik w towa-
rzystwie starosty Johanny Rumschöttel 
oraz przedstawicieli straży pożarnej wzię-
li udział w uroczystym otwarciu nowe-
go budynku straży pożarnej w Dornach  
w gminie aschheim.

Ostatni dzień pobytu w powiecie mo-
nachijskim miał bardziej duchowy i pa-
triotyczny charakter. Rozpoczął się od 
uczestnictwa wraz z radnymi niemieckimi 
w nabożeństwie w kościele św.  Dionizego 
i św. Juliana w benedyktyńskim klasztorze 
Schäftlarn. Następnie delegacja podzielo-
na na dwie grupy tematyczne zwiedziła 
Muzeum Franza Marca w Kochel am See 
oraz elektrownię wodną Walchensee. 

Najważniejszym jednak wydarzeniem 
tego dnia i punktem kulminacyjnym po-
bytu była wizyta na cmentarzu w Murnau, 
gdzie pod pomnikiem ku czci polskich ofi-
cerów, więźniów Oflagu VII a, odprawione 
zostało skromne nabożeństwo, a polsko 
– niemiecka delegacja złożyła wspólny 
wieniec od powiatu krakowskiego i po-
wiatu monachijskiego, oddając cześć pol-
skim bohaterom, którym nie dane było 
powrócić do Ojczyzny. Członkowie pol-
skiej delegacji oraz licznie zgromadzeni 
przedstawiciele powiatu monachijskiego 
ze starostą i wicestarostą monachijskim 
oraz burmistrzem Murnau na czele pod-
kreślili, że wspólna, pełna zrozumienia  
i obiektywizmu pamięć o tragicznych 
wydarzeniach musi być pielęgnowana,  
a jednocześnie nie może być przeszkodą 
w rozwijaniu przyjaźni między naszymi 
narodami, ale gruntem do budowania 
wspólnej przyszłości. 
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sPoŁeCzeŃstwo

Nec Hercules contra plures
                              sentencja łacińska

Minęło kilka miesięcy od 
czasu kiedy do Państwa Czy-
telników zwracałem się na 
łamach naszego Biuletynu. 
W tym czasie przyszła piękna 
wiosna, rozkwitły łąki i pięk-
ne wiejskie ogródki, a w maju  
i czerwcu nastał sezon na pik-
niki i festyny: familijne, szkol-
ne, rodzinne, przedszkolne, 
różne, dni sportu szkolne-
go, otwarcia nowych boisk  
i związane z tym mecze dru-
żyn szkolnych i niekoniecznie 
szkolnych. Wiele różnorakich 
imprez, głównie rozgrywa-
jących się w szkołach lub  
z ich inspiracji, chociaż, trze-
ba również powiedzieć gwoli 
ścisłości nie tylko, ale po-
twierdza się fakt, o którym 
pisałem poprzednio, że wiel-
ka masa  pozytywnej energii  
i potencjału płynie z wiejskich 
szkół i mogą być niezwykle 
ważnymi ogniwami rewitali-
zacji wiejskich środowisk. Na 
wiele z owych imprez jestem 
zapraszany, za co organizato-
rom wyrażam swą wdzięcz-
ność, nie na wszystkich mogę 
być – za co przepraszam.

Podczas owych pikników, 
festynów nachodzą mnie róż-
norakie myśli i refleksje, tak 
samo jak różne są same im-
prezy, ale zawsze prowadzo-
ne w familiarnej nieco oraz 
życzliwej i przyjaznej atmos-
ferze.

Ponieważ od dawna wia-
domo, że koszula bliższa 
ciału, chciałem się podzielić 
refleksjami na temat Pikniku 
Rodzinnego, który odbył się 
w wiosce, gdzie mieszkam  
i pracuję.

Piknik odbywał się po raz 
czwarty (ma już zatem pewną 
tradycję) pod tytułem „Mu-

zyka wciąż w mych uszach 
brzmi”, chociaż nie tylko mu-
zyka pod różnymi postaciami 
była podawana. Nie brakło 
atrakcji dla dzieci, pobawić 
mogli się starsi, były lody, kieł-
baski i w zasadzie wszystko, 
co jest w takich wypadkach 
potrzebne, przede wszystkim 
pogoda (mam tu na uwadze 
nie tylko warunki atmosfe-
ryczne, ale i pogodę ducha). 
Program był urozmaicony, na 
przemian występowały gru-
py wokalne, taneczne, soliści 
z miejscowych szkół z zapro-
szonymi gośćmi: śpiewakiem 
operowym, zespołem dzie-
cięcym wokalno-tanecznym 
o bardzo dużej renomie (Małe 
Słowianki), bohater polsatow-
skiego programu „Tylko mu-
zyka” – wirtuoz gitary – Piotr 
Restecki. Jak co roku Piknik 
Rodzinny  zgromadził tłumy. 
Przybyło wiele ludzi, w istocie 
całymi rodzinami. Nota bene, 
warto również dodać w tym 
miejscu, że po raz pierwszy w 
naszej okolicy przeprowadzo-
na była otwarta akcja krwio-
dawstwa przez Zarząd Okrę-
gowy Polskiego Czerwonego 
Krzyża w Krakowie we współ-
działaniu ze starostwem po-
wiatowym. akcja przyniosła 
nadspodziewanie dobre re-
zultaty (13 osób oddało krew, 
17 zostało zarejestrowanych, 
a ponad 20 osób pytało 
szczegółowo o za-
gadnienia związane  
z krwiodawstwem. Ze 
strony krakowskiego 
PCK akcję koordyno-
wała Pani Magdalena 
Sobesto-Wiejak.

Na piknik, choć na 
krótko, zawitali rów-
nież i swoją obecno-
ścią zaszczycili goście 
specjalni: Wicemarszałek Wo-
jewództwa Małopolskiego 
– Wojciech Kozak i Starosta 
Krakowski – Józef Krzyworze-
ka, obecne były władze samo-
rządowe na czele z wójtem 
oraz przewodniczącym rady 
gminy. Radość swoją obecno-
ścią sprawili zebranym księża 
miejscowej parafii.

Tak, widziałem na twa-
rzach zebranych autentyczną 
radość i satysfakcję z faktu,  
że zostali docenieni, że razem 

z nimi chcą się bawić, chcą po 
prostu z nimi być Ludzie, od 
których wiele zależy, o któ-
rych piszą gazety, występują 
w telewizji – włodarze Mało-
polski, powiatu krakowskiego. 
To bardzo ważne dla małych 
społeczności,  dla środowisk, 
które chcą coś dla siebie (nie 
w sensie indywidualnym,  
a w znaczeniu wspólnoto-
wym) i dla innych zrobić.  
To znak, że zostały one do-
strzeżone, to znak, że kieru-
nek, który obrali jest słuszny  
i aprobowany. Zarówno dla 
całego środowiska, ale także 
dla jego liderów, dla kreato-
rów i animatorów owego 
wspólnotowego życia. Jakże 
wzrasta przy tym również 
s a m o o c e n a 
lokalnego śro-
dowiska. 

Jeden z mo-
ich znajomych 
twierdzi (cytuję 
z pamięci), że 
„szkoła powin-
na w jak naj-
szerszym za-
kresie czerpać 

z doświadczeń minionych 
czasów edukacyjne pożyt-
ki. Tradycja, historia, kultura  
i przyroda naszej okolicy jest 
niesłychanie bogata i powin-
na być obecna w nauczaniu  
i wychowaniu mło-
dego człowieka nie 
tylko jako przed- 
miot dociekań, lecz 
jako środowisko,  
w którym wszela-
kie  działania edu-
kacyjne się odby-
wają”. 

Myślę, że podobnie jest  
z nami: wspólnotami nie-
formalnymi, strukturami sa-
morządowymi, formacjami 
wykonawczymi. Działamy tu 
i teraz, ale mamy potencjał 
dla naszych (również powia-
towych) działań do wyko-
rzystania właśnie stąd. Nie 
„zamykajmy się” w biurach, 

na salach obrad, 
czerpmy z do-
świadczeń, wie-
dzy, zaangażo-
wania wspólnot, 
które nas wybra-
ły. I to właśnie 
teraz, bo teraz 
dano nam okazję 
i szansę do dzia-
łania.

Zapytacie Państwo skąd 
motto mojego dzisiejszego 
felietonu. To przesłanie do 
wszystkich, którzy mogą po-
móc ludziom mającym wolę, 
chęci i… odwagę działać 
na rzecz dobra wspólnego. 
Im potrzebne jest przede 
wszystkim wsparcie i ducho-
we (o którym wyżej starałem 
się napisać), i materialne,  
o którym innym razem, jeśli 
Państwo zechcecie mnie wy-
słuchać, opowiem.

ROZKWITaJąCa ŁąKa

marek
PieKara

radny powiatu 
krakowskiego

mpiekara@powiat.krakow.pl 
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oPieKa sPoŁeCzna

z prawdziwą przyjemnością pragnę 
zaprezentować Państwu działalność  
warsztatu terapii zajęciowej prowadzo-
nego w Konarach  przez istniejący od 
1911r. Konwent ojców bonifratrów pw. 
Św. Józefa. w warsztacie uczestniczy  
45 podopiecznych z terenu Gminy 
mogilany oraz okolicznych gmin. Kie-
rownikiem warsztatu od roku 2004 
jest Pani alicja Cholewińska - bieda. 
w ramach warsztatu funkcjonuje 9 
pracowni skupiających po 5 osób. naj-
większym zainteresowaniem cieszy się 
pracownia muzyczna, w ramach której 
działa zespół muzyczny pod nazwą 
zielona Kapela. 

Warsztat działa od 2000 r. i w tymże 
roku powstał również wspomniany ze-
spół. Pierwszym opiekunem, a zarazem 
terapeutą zespołu był Pan Jacek Ko-
tarba, który z niezwykłą pasją zajął się 
kreowaniem repertuaru zespołu, jego 
strojami i inscenizacją. Obecni terapeuci 
to Pani agnieszka Sikora i Pan Jarosław 
Wilkosz. Uczestnicy warsztatów terapii 
zajęciowej pod kierunkiem terapeutów 
rozwijają swoje talenty i możliwości 
artystyczne. Ważne jest aby to, co zro-
bią mogli pokazać na zewnątrz, czyli 
szerszemu gronu osób. Każdym swoim 
występem udowadniają, że niepełno-
sprawność to nie wyrok. Przygotowanie 
programu wymaga ogromnego sku-
pienia, codziennych żmudnych prób, 
wysiłku oraz zapału. Rokrocznie zespół 
przygotowuje dwa nowe programy, 
poszerzając tym samym swój repertuar 
sceniczny. Stałymi członkami zespołu 
Zielona Kapela są: Włodzimierz Dulęba/
multiinstrumentalista - heligonka,  har-
monijka, instrumenty perkusyjne/, Bo-
żena Bajer /śpiew/, Beata Jamroz /śpiew/  
i Wojciech Müller /śpiew/, Łukasz Kozioł 
/instrumenty perkusyjne, darabuka/.  
Do zespołu dorywczo włączane są rów-
nież osoby spoza pracowni muzycznej, 
robią to z wielka przyjemnością, gdyż 
jest to dla nich forma nobilitacji oraz 
zwiększenia poczucia własnej wartości. 
Głównym założeniem pracowni mu-
zycznej jest dążenie do aktywizacji oraz 
rehabilitacja poprzez czynny kontakt  
z muzyką. Nieocenioną wartość stano-
wią takie narzędzia jak: ćwiczenia mowy, 
pamięci, słuchu, gra na instrumentach, 
słuchanie muzyki, ćwiczenia wokalne, 
nauka ruchu scenicznego, kontakt z pro-
fesjonalistami. Zespół Zielona Kapela 
prezentuje swoje osiągnięcia podczas 
lokalnych imprez organizowanych na 
terenie Gminy Mogilany. 

Tradycją stał się udział Zespołu  
w Koncercie Noworocznym oraz w Ma-
jówce w Mogilańskim Dworze. Podczas 
Majówki tradycyjnie odbywa się zbie-
ranie datków na potrzeby Konwentu 

w Konarach oraz kiermasz  
i licytacja prac wykonanych 
przez uczestników Warsztatu. 
W 2009 r. w Filharmonii Kra-
kowskiej odbył się koncert 
charytatywny zorganizowany 
przez Wójta Gminy Mogilany, 
z którego całkowity dochód 
został przeznaczony również 
na wspomniany cel. Głównym 
punktem programu był kon-
cert w wykonaniu Zielonej Ka-
peli. Od początku istnienia ze-
spół regularnie występuje na 
festiwalach, przeglądach, kon-
kursach i koncertach. Na wielkiej scenie 
zadebiutował podczas Małopolskiego 
Przeglądu Form artystycznych „Gaudium”  
w 2000 r., gdzie zajął I miejsce. W swo-
im dorobku Zespół Zielona Kapela po-
siada mnóstwo nagród  i wyróżnień. 
Są wśród nich najbardziej prestiżowe, 
jak np. I miejsce w Ogólnopolskim Fe-
stiwalu Twórczości Teatralno 
– Muzycznej Osób Niepeł-
nosprawnych „aLBERTIaNa”  
w 2005 r., ponownie I miej-
sce na tym samym Festiwalu  
w 2009 r. – nagroda dla Grze-
gorza Giermka, II miejsce 
podczas Krakowskich Spo-
tkań artystycznych „Gaudium”  
w 2008 i 2009 r.oraz drugie 
wyróżnienie w 2010r., także  
wiele innych nagród.

Podczas mojego przemiłe-
go spotkania z członkami ze-
społu zapytałam, czym dla nich 
jest udział w warsztatach. Naj-
bardziej urzekł mnie tekst na-
pisany przez nową członkinię 
pracowni muzycznej Karolinę Cholewiń-
ską, która ujęła to następująco: „Warsz-
taty to nasze życie, Tu jest życie jak w Ma-
drycie, Takich chwil jest tu wiele, Uważam, 
że Konary to wybawienie dla rodziców”. 
Podobne odczucia mają pozostali człon-
kowie warsztatów, Pan Włodzimierz Du-
lęba przyznał, że lubi muzykę i słuchając 
jej spełnia swoje marzenia. Bogate życie 
zespołu zostało spisane w dwóch bar-
dzo grubych kronikach wypełnionych 
po brzegi zdjęciami, gratulacjami, pa-
miątkowymi wpisami, podziękowania-
mi. Terapeutka Pani agnieszka Sikora, 
bardzo lubiana przez grupę za życzli-
wość, pogodę ducha oraz szalenie miłe 
usposobienie powiedziała „Występy to 
czysta przyjemność, więcej czerpiemy, niż 
dajemy”. Sama przyznaję , że za każdym 
razem oglądając występ Zespołu wzru-
szam się do łez, podziwiam zapał i szcze-
rą radość panującą na scenie. To właśnie 
zainspirowało mnie do przybliżenia Pań-
stwu twórczości Zielonej Kapeli. Piękne 
słowa o roli teatru tworzonego przez  

niepełnosprawnych  powiedziała Pani 
anna Dymna –„Ich twórcza praca zasłu-
guje na to, aby wyjść z zacisza ciasnych 
salek terapeutycznych i prezentować się 
szerokiej publiczności”. Na dorobek Zielo-
nej Kapeli składają się następujące pro-
gramy sceniczne: „Hej, na krakowskim 
Rynku”, „Wesele krakowskie”, ”Piosenki  
z malowanej skrzyni”, przeboje z Kabare-

tu Starszych Panów oraz piosenki Hen-
ryka Warsa, „Tabor cygański” ,Blues”, ”Na-
sze Bolero”, ”Sielanka o domu”, ”Szopka 
krakowska”, ”Do żłóbka”. Własnymi siłami 
udało się nagrać i wydać płytę CD z pio-
senkami Henryka Warsa.

 Konary są przykładem na to, jak bar-
dzo potrzebne są warsztaty terapii zaję-
ciowej, a środki finansowe pochodzące 
z funduszu PFRON i zasobów własnych 
powiatu przeznaczone na ich działal-
ność są trafnie wydanymi pieniędzmi. 
Pozostało nam zatem życzyć im dal-
szych sukcesów i spełnienia wszystkich   
artystycznych dążeń i daleko idących 
marzeń.

ZIELONa KaPELa Z KONaR

 
małgorzata

madeJa
radna powiatu  

krakowskiego 
mmadeja@powiat.krakow.pl 
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oPinie

Pamięć jest spoiwem każdej ludzkiej 
wspólnoty. Pamięć narodowa jest spo-
iwem narodu. Tak było, jest i tak będzie, 
dopóki istnieć będzie ten szczególny 
rodzaj społeczności mający oparcie  
w ojczyźnie i zanurzony we własnej 
kulturze, dzięki której odróżnia się od 
innych narodów. Ważnym składnikiem 
tej pamięci jest przeszłość, dzieje, losy 
wielu pokoleń składające się narodową 
historię, będącą fundamentem naszej 
tożsamości. Dlatego też jej pielęgnowa-
nie jest nie tylko naszym obowiązkiem, 
ale wręcz koniecznością, warunkiem 
dalszego zbiorowego istnienia. Ponie-
waż pamięć jest tak ważna, to w niektó-
rych okolicznościach trzeba jej bronić, 
walczyć o nią lub prostować i odkłamy-
wać. Są pewne momenty czy sytuacje, 
w których pamięć szczególnie domaga 
się naszej troski. Poświęcony jej został 
jeden z miesięcy, kwiecień - Miesiąc Pa-
mięci Narodowej. 

13 kwietnia 1943 roku radio Berlin 
podało oficjalną informację, że na tere-
nie Związku Sowieckiego, w zachodniej 
Ukrainie oddziały Wehrmachtu znalazły 
w lesie katyńskim ciała ponad czterech 
tysięcy zamordowanych polskich ofice-
rów.  

Obecnie liczbę tę szacuje się na  
20 000 zamordowanych oficerów Woj-
ska Polskiego, Policji Państwowej i Stra-
ży Granicznej.

Według niemieckiej wersji, sprawca-
mi mordu byli Rosjanie. Ci, oczywiście, 
z całą stanowczością zaprzeczyli, obar-
czając tą zbrodnią Niemców. Przez całe 
dziesiątki lat, w tak zwanej Polsce lu-
dowej, była to jedynie słuszna oficjalna 
wersja, potwierdzona rzekomymi dowo-
dami. Tymczasem Polska wiedziała, kto 
dokonał tej zbrodni, kto podpisał wyroki 
śmierci na polskich oficerów, kto do nich 
strzelał i jak następnie fabrykowano fał-
szywe dowody. Dopiero po 1989 r. Rosja 
przyznała się do tej zbrodni, aby z kolei  
z upływem lat zacierać ślady przestęp-
stwa i odżegnywać się od sowieckiego 
ludobójstwa. W latach II wojny świa-
towej zginęło 6 milionów obywateli  
II Rzeczypospolitej. Była to ekstermina-
cja narodu polskiego, który przeciwsta-
wił się dwóm totalitaryzmom.

Oddajemy hołd wszystkim, którzy zgi-
nęli, zostali zamordowani lub zamęczeni 
walcząc o niepodległość Polski. Oddaje-
my hołd więźniom obozów koncentra-
cyjnych i sowieckich łagrów, żołnierzom, 
którzy na lądzie, morzu i w powietrzu, 

zgodnie z hasłem Bóg Honor Ojczyzna, 
walczyli o niepodległą Rzeczpospolitą.

Historia to coś co trwa, co dzieje się 
aktualnie i nas kształtuje. To nasze ko-
rzenie, które powinniśmy chronić i pie-
lęgnować.

Należy postawić pytanie: dlaczego 
z taką zaciekłością walczono z prawdą 
o zbrodni katyńskiej, dlaczego ginęły 
osoby, księża, niszczono pomniki i tabli-
ce upamietniające tę zbrodnię. Trzeba 
pamiętać również, że 10 kwietnia 2010 
roku zginęła elita i kadra niepodległej 
Rzeczypospolitej, lecąc do Katynia na 
uroczystości 70-lecia tej zbrodni.
Opracowano na podstawie materiałów:
Ringer Z. Notatki z Krakowa
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu 
Niepodległościowego

Artykuł miał się ukazać w poprzednim 
numerze, przepraszamy autora.  

Redakcja.

KWIECIEŃ MIESIąCEM PaMIĘCI

 
Krzysztof

KarCzewsKi
przewodniczący komisji  

statutowo-regulaminowej 
kkarczewski@powiat.krakow.pl 

Niech na całym świecie wojna,
byle polska wieś zaciszna,
byle polska wieś spokojna.

            Stanisław Wyspiański

Kiedy sięgam pamięcią do 
beztroskich lat dzieciństwa, 
wakacji spędzanych u moich 
babć i dziadka na wsi, przypo-
mina mi się malownicza wiej-
ska przyroda, pełna spokoju 
i harmonii – obraz nie dający 
się porównać ze zgiełkiem 
codziennej miejskiej zawieru-
chy. To miejsce, gdzie zakres 
obowiązków wyznaczają pory 
roku, a owoc ciężkiej pracy 
przychodzi mieszkańcom ze-
brać w lipcu i sierpniu. 

Minęło kilkanaście lat od 
tamtych wakacji, do których  
z takim sentymentem wracam. 
Od tego czasu rzeczywistość 
wiejska zmieniła się nie do po-
znania. Małoareałowa trady-
cyjna produkcja rolna została  
zastąpiona przez gospodar-
stwa wielkohektarowe. Wy-
mogi  gospodarki światowej 
wymusiły wprowadzanie coraz 
to nowocześniejszych środków 
technologicznych niezbęd-

nych w rolnictwie. Stworzono 
w ten sposób przemysł niemal 
„kosmiczny”, w którym zwykły 
ciągnik jest już przeżytkiem. 
Cóż, takie życie… można by 
stwierdzić.  

Na terenach szeroko nazy-
wanych obszarami wiejskimi 
żyje niemal 40 proc. wszystkich 
mieszkańców naszej ojczyzny, 
tylko niewielka ich część żyje 
z uprawy ziemi. Wielu z nich 
zajmuje się prowadzeniem 
przedsiębiorstw, dając pracę 
okolicznym  mieszkańcom, 
część znalazła zatrudnienie w 
stolicy Małopolski – Krakowie, 
jeszcze inni wyjechali, szukając 
pracy poza granicami naszego 
województwa, a nawet kraju. 
ale przecież nasza wieś się nie 
wyludniła. Żyje się na niej dużo 
wygodniej niż wspomnianych 
kilkanaście lat temu. Możli-
wości, jakie pojawiły się dzięki 
transformacji ustrojowej, a tak-
że w związku ze wstąpieniem 
Polski w struktury Unii Europej-
skiej, doprowadziły do zmiany 
kierunku migracji ludności. 
Wcześniej uciekano ze wsi do 
miast, teraz jest odwrtonie. 
Ogromna praca, jaką musiały 

wykonać samorządy lokalne, 
chcąc sprostać zmieniającym 
się oczekiwaniom nowych i sta-
rych społeczności, przyczyniła 
się do zmian wizerunkowo-in-
frastrukturalnych polskiej wsi. 
Nowe drogi, chodniki, szkoły  
i przedszkola, wzrost poziomu 
bezpieczeństwa, a także wiele 
ciekawych i potrzebnych pro-
jektów realizowanych w pale-
cie zadań własnych samorzą-
du zdecydowanie podniosły 
stopień atrakcyjności terenów 
podkrakowskich. 

Oczywiście, jest jeszcze 
wiele do zrobienia, wiele dróg 
jest jeszcze dziurawych, wielu 
chodników nie ma, ale narze-
kaniem problemów nie roz-
wiążemy! Rozwój obszarów 
podmiejskich (bo już trudno 
je nazywać wiejskimi) musi się 
wiązać przede wszystkim ze  
stworzeniem atrakcyjnej ofer-
ty edukacyjnej, zaczynając od 
żłobków, a na uniwersytetach 
trzeciego wieku 
kończąc, bo „czym 
skorupka za mło-
du nasiąknie, tym 
na starość trąci”. 
ale rozwój to też 
sprawnie działa-
jąca komunikacja, 
placówki oświato-

wo-kulturalne, a także wyko-
rzystanie aktywności społecz-
nej mieszkańców… czyli nas 
wszystkich. 

Klasyk powiedział kiedyś: 
„Liczy się gospodarka, głupcze”. 
I trudno polemizować z tym 
stwierdzeniem. Oczywistym 
jest, że dbanie o rozwój lokal-
nych przedsiębiorstw i zapew-
nienie inwestorom odpowied-
nich warunków do działania 
prowadzi do wzrostu poziomu 
życia nas wszystkich, a co za 
tym idzie rozwoju całego re-
gionu podmiejskiego. Długo 
by pisać i mówić o receptach  
i możliwościach, ale zostawmy 
to na inną okazję, bo przecież 
lipiec, bardziej niż wszelkiej 
aktywności w tym zakresie, 
sprzyja lenistwu, a pogoda 
zahęca do odpoczynku. Na 
zakończenie należy stwierdzić, 
że do błogiej wiejskiej sielanki 
nam jeszcze daleko, ale bliżej  
o ostatnie kilkanaście lat. 

WIEJSKa SIELaNKa

 
Łukasz
KruPa

radny powiatu  
krakowskiego 

lkrupa@powiat.krakow.pl 
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Historia

na mapie gminy Koc-
myrzów-luborzyca jest 
wiele miejsc, które po-
trafią zachwycić zarów-
no pięknem natury, jak 
i ciekawą architekturą  
o bogatym historycznym 
tle. do takich miejsc należą 
Goszyce, w których znajdu-
je się najstarszy zachowany 
drewniany dwór w Polsce.

W średniowieczu miejsco-
wość Goszyce była własno-
ścią rycerską, później jednak 
znalazła się w dobrach kró-
lewskich, należała do kró-
lowej Jadwigi. W 1398 roku 
król Władysław Jagiełło za-
twierdził odstąpienie Goszyc 
kapitule krakowskiej. To wła-
śnie tutaj kilkaset lat później 
powstał modrzewiowy „Stary  
Dwór”.

Goszycki dwór pochodzi  
z II połowy XVII wieku. Nie-
znana jest dokładna data 
jego wybudowania, choć 
wiadomo, że pierwsza 
wzmianka o nim pojawiła się 
w spisie inwentarskim z 1693 
roku. W czasie remontu prze-
prowadzanego w latach 40. 
XX wieku, na jednej z belek 
więźby dachowej odkryto 
wyrytą datę „1673”. History-
cy przypuszczają, że dworek 
mógł zostać zbudowany na 

upamiętnienie zwycięstwa 
Jana III Sobieskiego w bitwie 
pod Wiedniem. Podczas prac 
konserwatorskich na dworze 
znaleziono monetę „szeląg 
litewski” z 1666 roku, co rów-
nież pozwala nam w przybli-
żeniu określić czas jego po-
wstania.

Od 1683 roku dwór  
w Goszycach należał do Jana 
Wielopolskiego – księcia na 
Żywcu i Pieskowej Skale. 
Najprawdopodobniej przejął 
on majątek jako zapłatę za 
dług ówczesnego właściciela.  
W początkach XIX wieku go-
szycki dwór stał się własnością 
doktora medycyny Wojciecha 
Boduszyckiego. Jednakże  
w ramach represji po po-
wstaniu listopadowym, dwór 
został przejęty przez rosyjski 
rząd, a następnie na mocy 
amnestii przywrócony po 
części właścicielom i służbie 
dworskiej. Pod koniec XIX 
wieku wnuk dr. Boduszyc-
kiego – artur Zawisza wybu-
dował murowany parterowy 
dwór z piętrowym skrzydłem 
i otoczył go parkiem krajobra-
zowym. Stare zabudowania 
pozostawił w charakterze ofi-
cyny i pokojów gościnnych. 

Wkrótce dwór wraz z 300 
ha ziemi odziedziczyła pisar-

ka Zofia z Zawiszów Kernowa, 
która mieszkała tu wraz z mę-
żem Romualdem Kernem do 
1945 roku. W sierpniu 1914 
roku goszycki dwór zapisał 
się w historii jako miejsce po-
stoju patrolu strzeleckiego 
pod przywództwem majora 
Władysława Beliny-Prażmow-
skiego. W czasie okupacji  
w dworskich murach znalazło 
schronienie wielu ludzi, m.in. 
Czesław Miłosz, zaproszony 
doń przez Jerzego Turowicza, 
zięcia Zofii Kernowej. Po II 
wojnie światowej, w ramach 
reformy rolnej dwór w Go-
szycach został wywłaszczony 
i stał się własnością państwa. 
Następnie przekazano go  
w użytkowanie akademii 
Górniczo-Hutniczej, a później 
udostępniono Stacji Hodowli 
Roślin Krzeszowice. W latach 
60. dwór został zniszczony 
i zdewastowany, przestał 
nadawać się do użytku. Wte-
dy też podjęto decyzję o wy-
dzieleniu Starego 
Dworu i przyległe-
go doń parku, sadu 
oraz przydwor-
skich stawów. Tak 
wydzielony dwór 
został sprzedany i 
wyremontowany 
przez nowych wła-
ścicieli.

Modrzewiowy dwór z po-
dwójnym łamanym dachem, 
ozdobiony półksiężycami 
zachował się do dziś. Zbudo-
wany z cegły i otynkowany 
„nowy dwór” jest usytuowa-
ny w parku, na wzniesieniu. 
Składa się on z prostokątnego 
korpusu oraz skrzydła z uko-
śnym ryzalitem. Przy wschod-
nim skrzydle pałacu znajduje 
się taras wejściowy z ażurową 
balustradą. Od strony ogrodu 
został zbudowany zadaszony 
taras. Wewnątrz budynku jest 
salon z ozdobnym gzymsem, 
dawny kredens i gabinet,  
w którym obecnie mieści się 
archiwum Jerzego Turowicza. 

Źródła: „Zarys dziejów 
Ziemi Luborzyckiej” Roman 
Domański; http://www.sta-
rydwor.eu/; http://dnidzie-
dzictwa.pl/murowany-dwor- 
w-goszycach/

POMNIK DaWNyCH CZaSÓW

Jarosław
ŁoJeK

radny powiatu 
krakowskiego

jlojek@powiat.krakow.pl 

Tablica upamiętniająca pobyt patrolu wojskowego Władysława Beliny-Praż-
mowskiego w Goszycach 4 sierpnia 1914 r. Autor Mariusz Kubik.

Dwór rodziny Zawiszów, w którym podczas II wojny światowej mieszkali m.in. 
anna i Jerzy Turowiczowie. Goszyce, 22 czerwca 2008 r. Autor Mariusz Kubik.

Powiat Krakowski zakończył realizację projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  
na lata 2007-2013 pn: „Modernizacja obiektów - Domy Pomocy Społecznej w Powiecie Krakowskim”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Fundusze europejskie dla małopolski
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sPoŁeCzeŃstwo

Na przełomie lipca i sierpnia, jak Pol-
ska długa i szeroka na drogach pojawia-
ją się grupy pielgrzymów zmierzających 
w jednym kierunku – na Jasną Górę.  
W niektórych rejonach naszego kraju ta 
tradycja trwa nawet kilkaset lat. Kraków 
nie ma tak długiej tradycji, ale podobnie 
jak co roku wielu z nas wyruszy na szlak 
pielgrzymkowy w sierpniu… 

 „Szlak Orlich Gniazd łączy Kraków, 
dawną stolicę Polski, a zarazem stolicę 
Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, 
następnie stolicę Ojca Świętego Jana 
Pawła II, jako biskupa krakowskiego,  
z Jasną Górą, skąd Matka Boża od sze-
ściu wieków roztacza opiekę nad naszą 
Ojczyzną jako Królowa Polski. ...Wszyscy, 
którzy pójdziemy tym szlakiem zaniesie-
my Matce Bożej nasz hołd, nasze dzięk-
czynienie i zawierzenie, nasze modlitwy 
za Kościół i Ojczyznę, za sprawy każdego 
z nas, nasze radości i sukcesy, nasze nie-
pokoje i troski ...”

Właśnie tymi słowami ówczesny Me-
tropolita Krakowski Kardynał Franciszek 
Macharski w maju 1981 roku zapra-
szał do udziału w I Pieszej Pielgrzymce 
Krakowskiej z Wawelu na Jasną Górę. 
To właśnie wtedy, w maju 1981 roku, 
studenci z Krakowa zorganizowali  
w duchowej jedności z Janem Pawłem II 
„Biały Marsz” i 17 maja przeszli z krakow-
skich Błoń do Rynku Głównego. Ta idea  

„Białego Marszu” doprowadziła do zor-
ganizowania Pieszej Pielgrzymki Kra-
kowskiej z Wawelu do Częstochowy. 
Uczestnicy tej pielgrzymki modlili się  
o zdrowie dla Jana Pawła II po zamachu 
i dziękowali za Jego ocalenie. I tak już co 
roku główną intencją każdej pielgrzym-
ki krakowskiej jest modlitwa w intencji 
Ojca Świętego i Ojczyzny.

W sierpniu tego 
roku już po raz XXXI 
wyruszy Piesza 
Pielgrzymka Kra-
kowska na Jasną 
Górę. Pielgrzym-
ka to specyficzny 
czas rekolekcji  
w drodze, oderwa-
nie od spraw co-
dziennych, pozo-
stawienie wygody 
i ciepła domu ro-
dzinnego i pójście 
w nieznane. Choć 
wiemy dokąd, to 
nie wiemy w jakiej 
pogodzie, nie wie-

my gdzie będziemy nocować, nie wiemy 
nawet czy uda nam się dojść, ale ufamy, 
że tak, że Pan Bóg da nam siłę.

Jak wspomniałem powyżej idea kra-
kowskiego pielgrzymowania sięga roku 
1981. Przez te lata zmieniała się trasa, 
przybywało pielgrzymów, zachodziły 
zmiany organizacyjne. Dziś krakowska 
pielgrzymka jest podzielona na osiem 
wspólnot, które wyruszają z różnych 
miejsc i w różnych terminach, aby spo-
tkać się przed szczytem Jasnej Góry i 
wspólnie wejść przed obraz Matki Bożej.

Wspólnoty: I - Prądnicka, II - Śródmiej-
ska, III - Prokocimsko-Podgórska, IV - No-
wohucka wyruszają z Wawelu 6 sierpnia 

Wspólnota V Gdowsko - Niepołomic-
ka wyrusza z Myślenic, Mszany (4 sierp-
nia),  z  z Gdowa (5 sierpnia) oraz  z Nie-
połomic (6 sierpnia)

Wspólnota VI - Skawińsko-Czerni-
chowska (6 sierpnia) ze Skawiny 

Wspólnota VII - Chrzanowsko-Trze-
bińska (7 sierpnia) 
z Chrzanowa.

Wspólnota VIII 
- Suska (Dekanat 
Sucha Beskidzka) 
wyrusza 3 sierpnia.

Z terenu Powia-
tu Krakowskiego 
wspólnie wędruje 
co roku wspólnota 
skawińsko – czer-
nichowska. 

Dlaczego o tym piszę? Dlaczego wła-
śnie o pielgrzymce?

Kiedy po raz pierwszy usłyszałem  
o pieszej pielgrzymce z Krakowa był rok 
1983. Niewiele brakło i wziąłbym  w niej 
udział. Za to w 1984 roku już udało mi się 
wyruszyć i dojść.   I – dziękować Bogu – 
tak to od tego czasu  trwa co roku moje 
pielgrzymowanie…

Kilka razy zdarzyło mi się odpowia-
dać na pytania znajomych: po co ta piel-
grzymka? Co ci to daje? Myślę, że nikt 
do końca nie zrozumie, jeśli nie pójdzie 
choć raz osobiście. Wiem też, że nie każ-
dego ta forma przekonuje. ale pójście 
w tą 6-dniową wędrówkę, zostawienie 
wszystkiego, aby jednocześnie zapako-
wać wszystko co w życiu najważniejsze 
w swoje serce, atmosfera wędrowania, 
wspólna modlitwa, możliwość spotkania 
z drugim człowiekiem, pokazanie dobra 
współczesnemu światu i wiele jeszcze 
stokroć ważniejszych powodów, to ma-
gnes, który przyciąga. Pielgrzymka jest 
fenomenem który trwa, co roku zbierają 
się ludzie, których przyciąga idea wspól-
nego wędrowania. Wśród nich wielu, to 
ludzie młodzi. I tak to będzie także w tym 
roku. Wyruszamy 6 sierpnia. Wszystkich 
niezdecydowanych zapraszam, wybierz 
się razem z nami!

Piotr
ĆwiK

radny powiatu 
krakowskiego

pcwik@powiat.krakow.pl 

TaKIE NaSZE WĘDROWaNIE…
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inFrastruKtura

W dniu 28 czerwca 2011 roku tematem 
posiedzenia Komisji Infrastruktury i Go-
spodarki Komunalnej Rady Powiatu był 
„Transport zbiorowy”. Zaproszenie przy-
jęła i w obradach uczestniczyła Dyrektor 
Departamentu Transportu i Komunikacji 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego pani Irena Cebula. 

Temat jest aktualny, gdyż Sejm RP 
uchwalił 16 grudnia 2010 roku ustawę 
o publicznym transporcie zbiorowym. 
Weszła ona w życie 1 marca 2011 roku  
/część przepisów zacznie obowiązywać  
od 1 stycznia 2017 r./.  

Ustawa wprowadza pojęcie organiza-
tora publicznego transportu zbiorowego. 
Powiat krakowski, jako że posiada ponad 
80.000 mieszkańców, będzie organizato-
rem w obszarze swojego działania na sieci 
komunikacyjnej w powiatowych przewo-
zach pasażerskich.

Określone w ustawie zadania organiza-
tora ma wykonywać w przypadku naszego 
powiatu starosta. Do zadań organizatora 
należy:

-planowanie rozwoju transportu,
-organizowanie publicznego transpor-

tu zbiorowego,
-zarządzanie publicznym transportem 

zbiorowym.
Organizatorzy transportu zbiorowe-

go na każdym szczeblu /gmina, powiat, 
miasta na prawach powiatu, wojewódz-
two/ mają obowiązek opracowania planu 
zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego. W przypadku jed-
nostek samorządu terytorialnego, plan ma 
charakter aktu prawa miejscowego uchwa-
lanego przez organ stanowiący.

Szczegółową zawartość planu normuje 
art. 12 ustawy, zgodnie z którym powinien 
on określać m.in. sieć komunikacyjną, na 
której jest planowane wykonywanie prze-
wozów o charakterze użyteczności publicz-
nej, ocenę i prognozy potrzeb przewozo-
wych oraz przewidywane finansowanie 
usług przewozowych. Należy podkreślić, 
że ustawodawca przewidział znaczący 
udział społeczeństwa w powstawaniu pla-
nu. Zgodnie z art.10 ustawy, informację  
o opracowywanym projekcie planu trans-
portowego ogłasza się w miejscowej 
prasie, w Biuletynie Informacji Publicz-
nej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, 
określając miejsce wyłożenia projektu 
planu transportowego oraz formę, miejsce  
i termin składania opinii dotyczących tego 
projektu, nie krótszy niż 21 dni od dnia 
ogłoszenia. Organizator rozpatruje opinie,  
a w przypadku uznania za zasadne wnio-
sków w nich zawartych, dokonuje stosow-
nych zmian w projekcie planu transporto-
wego. 

W nowej ustawie znalazły się również 
przepisy dotyczące wyboru operatora pu-
blicznego transportu zbiorowego. Ustawa 
przewiduje możliwość wyboru operatora 
na podstawie bezpośredniego zawarcia 

umowy, poprzez udzielenie zamówienia 
publicznego oraz w drodze publicznego 
ogłoszenia o koncesji, zgodnie z przepisa-
mi ustawy z 9 stycznia 2009 roku o konce-
sji na roboty budowlane lub usługi.

Znaczenie ma rozdział nowej ustawy,  
w którym unormowano funkcjonowa-
nie publicznego transportu zbiorowego,  
w tym obowiązki organizatorów, opera-
torów i przewoźników względem siebie, 
a także zasady przekazywania informacji 
dotyczących publicznego transportu zbio-
rowego przez organizatorów marszałkom 
województw oraz przez marszałków - mi-
nistrowi właściwemu do spraw transpor-
tu.

Ustawodawca przewidział trzy sposo-
by finansowania przewozów o charakte-
rze użyteczności publicznej. Nie jest on 
jednak katalogiem zamkniętym. Źródłem 
finansowania mogą być też środki własne 
j.s.t. będącej organizatorem oraz środki  
z budżetu państwa.

W trakcie posiedzenia Komisji trwała 
ożywiona dyskusja o zaletach i wadach 
nowego rozwiązania, w której uczestniczył 
m.in pan Starosta.

Pani Dyrektor Cebula przedstawiła 
dotychczasowe doświadczenia w z funk-
cjonowaniem transportu zbiorowego  
w obszarze województwa, założenia planu 
wojewódzkiego oraz zaproponowała ro-
boczą współpracę w przedmiotowej ma-
terii w celu wspólnej koordynacji działań 
na przyszłość.

Z uwagi na ciągły wzrost rejestracji no-
wych samochodów, za którą nie nadąża 
rozwój odpowiedniej infrastruktury, po-
łożenie obszaru powiatu /wokół miasta 
Krakowa/, codzienne problemy z drożno-
ścią komunikacyjną i czasem przejazdów, 
transport zbiorowy musi mieć określone 
miejsce w strategii komunikacyjnej nasze-
go powiatu.

Zachęcam Czytelników, Rady Gmin, 
Rady Sołeckie do zapoznania się z wpro-
wadzoną ustawą i zgłaszanie ewentual-
nych uwag, sugestii, propozycji dotyczą-
cych dalszych działań.

 
wojciech

bosaK
przewodniczący komisji  

infrastruktury  
i gospodarki komunalnej 

wbosak@powiat.krakow.pl 

TRaNSPORT ZBIOROWy

W sobotę, 2 lipca br. w Ochojnie 
po raz piąty odbyły się Powiatowe Za-
wody Sportowo – Pożarnicze Powiatu 
Krakowskiego. Wzięło w nich udział  
19 zespołów męskich i 7 żeńskich z jed-
nostek Ochotniczych Straży Pożarnych, 
reprezentujących gminy powiatu kra-
kowskiego, które zwyciężyły wcześniej 
w zawodach pożarniczo – gaśniczych 
w poszczególnych gminach oraz re-
prezentacje gospodarzy i zeszłoroczni 
zwycięzcy. W trakcie zawodów roze-
grano dwie konkurencje – sztafetę po-
żarniczą oraz ćwiczenia bojowe, czyli 
tzw. „bojówkę”. Wśród kobiet najlepsze 
okazały się panie z OSP Sieciechowice, 
a na podium uplasowały się zawodnicz-
ki z Miłocic i Krzeszowic. W konkurencji 
mężczyzn zwyciężyli druhowie z OSP 
Miękinia, na drugim miejscu zawody 
zakończyli ochotnicy z OSP Bosutów, 
a na trzecim z OSP Maszyce. Zawodom 
towarzyszyła akcja krwiodawstwa. 
Jako pierwszy krew oddał starosta kra-
kowski Józef Krzyworzeka, a w sumie  

w akcji udział wzięło blisko dwadzieścia 
osób. Rozgrywkom druhów kibicowali 
przedstawiciele samorządu powiatu 
krakowskiego: przewodniczący Rady 
Powiatu Paweł Chochół, radni powiato-
wi Krzysztof Karczewski, Leszek Dolny  
i Marek Piekara, sekretarz Mirosław Go-
lanko oraz dyrektor Wydziału Bezpie-
czeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
Starostwa Powiatowego w Krakowie 
Marian Paszcza.

V Powiatowe Zawody  
Sportowo – Pożarnicze  
Powiatu Krakowskiego
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eduKaCJa

Wstępne informacje doty-
czące naboru do szkół powia-
tu krakowskiego wskazują, że 
obecnie liczba chętnych osią-
gnęła poziom z 2010 r.

Jednocześnie pragniemy 
poinformować, że zgodnie  
z Decyzją Małopolskiego 
Kuratora Oświaty w Krako-
wie z dnia 4 stycznia 2011 r.,  

w dniach od 25 do 30 sierpnia 
br., przeprowadzona zostanie 
rekrutacja dodatkowa.

Szczególnie polecamy 
Państwu szkoły z internatami, 
tj. Zespół Szkół Rolnicze Cen-
trum Kształcenia Ustawicz-
nego w Czernichowie oraz 
Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Giebułtowie. Pomi-

jając walory pozaedukacyjne, 
będące konsekwencją same-
go ich usytuowania w atrak-
cyjnej okolicy, uczniowie, 
zwłaszcza ci zamieszkujący  
w internatach, mają za-
pewnioną szczególną, stałą 
opiekę wychowawców, pe-
dagogów i nauczycieli. Mają 
również możliwość korzystania  
w pełni z zajęć rozwijających 
ich zainteresowania i takich, 
które pomagają uzupełniać 
i utrwalać wiedzę. Szkolne 
stołówki proponują całodo-
bowe wyżywienie o wysokim 
standardzie. Nasze szkoły za-
pewniają doskonałe warunki 
pracy dla uczniów ceniących 
sobie właściwy klimat i at-
mosferę nauki, organizując 
jednocześnie wypoczynek  
i proponując atrakcyjne formy 
spędzania wolnego czasu.

Pragniemy zwrócić uwagę 
Państwa na takie kierunki, jak 
technik weterynarii (szkoła  
w Czernichowie) oraz technik 
agrobiznesu i hotelarstwa 
(szkoła w Giebułtowie).

aby uzupełnić wykształce-
nie i zwiększyć szansę na uzy-
skanie zatrudnienia, Urząd 
Pracy Powiatu Krakowskiego 
może pomóc bezrobotnym  
z rodzin ubogich w kontynu-
owaniu przerwanego kształ-
cenia w szkołach ponadgim-
nazjalnych:

- Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych na podbudo-
wie gimnazjum lub 8-letniej 
szkoły podstawowej w Ska-
winie,

- Liceum Ogólnokształcą-
ce dla Dorosłych na podbu-
dowie gimnazjum 3-letnie  
w Skale,

- Liceum Ogólnokształcą-
ce 3-letnie dla absolwentów 
gimnazjów lub dawnych 
szkół podstawowych w Gie-
bułtowie, 

- Zasadnicza Szkoła Za-
wodowa dla Dorosłych na 
podbudowie gimnazjum, lub 
8-letniej szkoły podstawowej 
2-letnia w Czernichowie.

Za pierwszy rok 
nauki urząd pracy 
wypłaca na pod-
stawie złożonego 
wniosku co miesiąc 
stypendium w wyso-
kości 712,10 zł brutto. 
Na wniosek uczącego 
się, urząd pracy może 
przedłużyć wypłaca-

nie stypendium do ukończe-
nia nauki, zgodnie z progra-
mem kształcenia.

O przyznanie stypendium 
mogą ubiegać się osoby bez-
robotne, które spełniły łącz-
nie poniższe warunki:

- nie mają kwalifikacji za-
wodowych, tj. nie posiadają 
dyplomu, świadectwa, za-
świadczenia instytucji szko-
leniowej lub innego doku-
mentu uprawniającego do 
wykonywania zawodu, 

- pochodzą z rodzin,  
w których niski dochód na 
osobę uprawnia do otrzyma-
nia świadczeń z pomocy spo-
łecznej.

Bliższe informacje na 
powyższy temat można  
uzyskać w:

UPPK, ul. Mazowiecka 21, Kra-
ków, Tel. 12 299-74-69;
Filia w Skawinie ul. Ogrody 17, 
Tel. 12 276-16-93 wew. 258;
Filia w Krzeszowicach, ul. Ko-
ściuszki 3, Tel. 12 282-20-50 
wew. 262;
Filia w Słomnikach, ul Ko-
ściuszki 64, Tel. 12 388-13-98.

Informacje na temat re-
krutacji można uzyskać  
w Wydziale Edukacji Staro-
stwa Powiatowego w Krako-
wie oraz w szkołach powia-
towych, a także na stronie: 
w w w. p o w i a t . k r a k o w. p l  
w zakładce „Rekrutacja  
w szkołach powiatu krakow-
skiego”.

DODaTKOWa REKRUTaCJa

zespół szkół i Placówek oświatowych w skale

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące na podb. ZSZ 2-letnie

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie gimna-
zjum 3-letnie

Szkoła Policealna w zawodzie technik - informatyk

zespół szkół ogólnokształcących w skawinie

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące na podb. ZSZ

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

zespół szkół techniczno-ekonomicznych w skawinie

szkoła Policealna roczna:

technik informatyk

technik administracji

technik ekonomista

technikum

ii uzupełniajace liceum ogólnokształcące

zespół szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach

Liceum Ogólnokształcące na podb. gimnazjum

zespół szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie

technikum uzupełniające: technik rolnik

uzupełniające liceum ogólnokształcące

szkoła Policealna:

technik informatyk

technik rolnik

technik archiwista

technik florysta

zespół szkół rolnicze Centrum Kształcenia ustawicznego   
w Czernichowie

szkoła Policealna -  zawód:

technik rolnik

technik ochrony środowiska

technik weterynarii

technik informatyk

technik handlowiec

szkoły po zsz

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 2-letnie

szkoły pogimnazjalne

Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych 2-letnia

Liceum Ogólnokształcące 3-letnie po gimnazjum

zapraszamy również do podjęcia nauki  
w naszych szkołach dla dorosłych:

wydziaŁ eduKaCJi
al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków

dyrektor -  lidia Pycińska 
tel. 12 623-76-34 lub 12 623-76-45  

wew. 319, 320, 323 
edukacja@powiat.krakow.pl
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bezPieCzeŃstwo

Przed pierwszym szkolnym 
dzwonkiem wyposażamy nasze 
pociechy w tornistry pełne ksią-
żek, zeszytów i wszelkich przy-
borów. Nie szczędzimy sił, czasu  
i środków, by nasze dzieci nie 
czuły się gorzej od innych, by 
miały to, co w tym sezonie jest 
„trendy”. Oprócz tego pamięta-
my, by strój naszego dziecka wy-
różniał go wśród rówieśników, 
a modne gadżety przykuwały 
uwagę kolegów. Nie zapomi-
namy też, by przypomnieć mu  
o używaniu trzech ważnych 
słów: proszę, dziękuję, przepra-
szam. Dodajemy, by pamiętało  
o „dzień dobry”, gdy spotka swo-
jego nauczyciela. 

I w tym momencie wielu ro-
dzicom wydaje się, że dobrze 
przygotowali potomka na pierw-
sze szkolne dni. Nic bardziej myl-
nego! Przecież nie wyposażyli 
dziecka w najważniejszą wiedzę! 
Wiedzę, która decyduje o ich 
zdrowiu i życiu!

Drodzy Rodzice! Jeśli wasze 
dziecko zapomni ukłonić się 
wychowawcy, czy nie odrobi za-
dania, może to błahe przewinie-
nie naprawić następnego dnia.  
a jeśli zapomni o prawidłowym 
poruszaniu się po drodze, pra-
widłowym korzystaniu z przejść 
i środków komunikacji, może nie 
mieć w ogóle szansy korzystać  
z tych dobrodziejstw, w które 
go od tygodni zaopatrujecie! 
Kosztem chociażby innych przy-
gotowań, należy znaleźć czas, by 
kilkakrotnie „przerobić” z dziec-
kiem trasę do i ze szkoły. Trze-
ba pamiętać, że samo wejście  
w nowe środowisko to tak waż-
ne i silne przeżycie dla dziecka, 
że w czasie drogi do szkoły łatwo 
może ono stracić czujność i stać 
się ofiarą wypadku!  Z daleka wi-
doczne osoby nadzorujące bez-
pieczne przejście przez jezdnię 

przeprowadzą naszą pociechę 
ze szkoły na pierwszym przej-
ściu. a reszta drogi? Pierwszego 
września pójdziemy do szkoły 
razem z dziećmi. a w pozostałe 
dni? Nie zawsze jest i nie zawsze 
będzie mogła uczynić to babcia. 
Pogadanki z policjantem, czy 
wskazówki wychowawcy nie wy-
starczą. Wspomogą jedynie dzia-
łania na rzecz bezpieczeństwa. 
Wiele, bardzo wiele, zależy od 
rodziców, ich postawy i wzorców 
zachowań wyniesionych z domu. 
Może czasami samemu warto 
uderzyć się w piersi i zweryfiko-
wać swoją postawę, chociażby 
w trakcie przechodzenia przez 
jezdnię. 

Nie do rzadkości należą sytu-
acje, w których rodzic trzymając 
za rękę dziecko przechodzi lub 
przebiega(!) przez jezdnię za-
nim pojawi się zielone światło. 
Dodajmy, że wraz z nadejściem 
jesiennych dni i powrotów  
o zmroku konieczne jest do-
datkowe wyposażenie dzieci w 
materiały odblaskowe tak, by 
były one widoczne dla innych 
użytkowników drogi, zwłaszcza 
pojazdów samochodowych. 

Należy podkreślić, że o zasa-
dach bezpiecznego poruszania 
się po drodze trzeba przypo-
mnieć uczniom w różnym wie-
ku. Tym starszym też!  Wymiana 
wakacyjnych wrażeń i spotkania 
z przyjaciółmi osłabiają samo-
kontrolę i sprzyjają wypadkom. 
Nierzadko do szkół ponadgim-
nazjalnych uczęszczają młodzi 
kierowcy, którzy na własnych 
maszynach przyjeżdżają niemal 
pod sam budynek szkoły.  Brak 
doświadczenia i chęć zaimpo-
nowania innym często ma swój 
smutny koniec. Dodać należy,  
że prócz pogadanek o bezpiecz-
nym poruszaniu się po drodze,  
warto zwrócić uwagę dzieci  

i młodzieży na zachowanie 
ostrożności w kontaktach z nie-
znajomymi, którzy mogą poja-
wiać się pod szkołami. 

Szeroko rozumiana profilak-
tyka „na wejściu” powinna być 
priorytetem działań rodziców, 
nauczycieli, policji i wszystkich 
tych, dla których bezpieczeń-
stwo dzieci i młodzieży leży  
na sercu. 

Dobrze byłoby jeszcze wspo-
mnieć o działaniach policji na 
rzecz bezpieczeństwa dzieci  
i młodzieży - wizyty i pogadan-
ki w szkole, rozpowszechnianie 
materiałów edukacyjnych, za-
opatrzenie w materiały odbla-
skowe itp., a także podać dane 
statystyczne dotyczące wypad-
ków z udziałem dzieci.

W okresie od stycznia do 
czerwca 2011 roku na drogach 
powiatu krakowskiego doszło 
do 165 wypadków, w których 
zginęło 17 osób, a 208 zostało 
rannych.

 W tym czasie w 42 wypad-
kach z udziałem pieszych 8 osób 
poniosło śmierć, a 34 doznały 
obrażeń ciała. Nieletni użytkow-
nicy dróg uczestniczyli w 23 wy-
padkach drogowych, w których 
27 z nich zostało rannych. Nie-
pokojący jest fakt, że przyczyną 
większości tych zdarzeń było 
nieprawidłowe zachowanie pie-
szych na drodze.

Mając na względzie te smut-
ne statystyki, przypominam kil-
ka wybranych przepisów zasad 
poruszania się pieszych po dro-
gach:

- pieszy jest obowiązany ko-
rzystać z chodnika lub drogi dla 
pieszych, a w razie ich braku  
z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza 
lub czasowo nie można z niego 
korzystać, pieszy może korzystać 

z jezdni, pod warunkiem zajmo-
wania miejsca jak najbliżej jej 
krawędzi i ustępowania miejsca 
nadjeżdżającemu pojazdowi;

- pieszy idący po poboczu lub 
jezdni jest obowiązany iść lewą 
stroną drogi;

- pieszy, przechodząc przez 
jezdnię lub torowisko, jest obo-
wiązany zachować szczegól-
ną ostrożność oraz korzystać  
z przejścia dla pieszych;

- dziecko w wieku do 7 lat 
może korzystać z drogi tylko pod 
opieką osoby, która osiągnęła 
wiek co najmniej 10 lat. Nie do-
tyczy to strefy zamieszkania;

- dziecko w wieku do 15 lat, 
poruszające się po drodze po 
zmierzchu poza obszarem zabu-
dowanym, jest obowiązane uży-
wać elementów odblaskowych 
w sposób widoczny dla innych 
uczestników ruchu.

Należy również pamiętać,  
że zabrania się:

- wchodzenia na jezdnię bez-
pośrednio przed jadący pojazd, 
w tym rónież na przejściu dla 
pieszych, a także spoza pojazdu 
lub innej przeszkody ogranicza-
jącej widoczność drogi;

- przebiegania przez jezdnię;
- chodzenia po torowisku;
- przechodzenia przez jezdnię 

w miejscu, w którym urządzenia 
zabezpieczające lub przeszkoda 
oddzielają drogę dla pieszych 
albo chodnik od jezdni.

WyPOSaŻ MąDRZE SWOJą POCIECHĘ!

komenda Powiatowa Policji  
w krakowie

komendant Powiatowy - insp. mgr dariusz Pocięgiel
 

ul. Łokietka 205, 31-264 Kraków
tel. 12 61 57 115 - dyżurny

tel. 12 61 57 005 - sekretariat
fax. 12 61 57 227

W czerwcu 2011 roku na DW 780 doszło do tragicznego wypadku, w którym 
zginął kierujący i pasażer motocykla, mieli po dwadzieścia lat

W tym zderzeniu, które również zaistniało w czerwcu 2011 roku, zginął kie-
rowca samochodu osobowego marki audi, a kilku pasażerów autobusu  
zostało rannych

W lipcu 2011 roku na DK 94 doszło do czołowego zderzenia dwóch pojazdów, 
w wyniku którego kierowca samochodu ćitroen poniosł śmierć na miejscu



Współorganizatorzy:
Sołectwo Sieciechowice, OSP Sieciechowice

Starostwo Powiatowe w Krakowie
oraz Urząd Gminy Iwanowice

zapraszają na

XIII DOŻYNKI 
POWIATU KRAKOWSKIEGO

Dożynki Gminy Iwanowice
Sieciechowice, 21 sierpnia (niedziela) 2011 r.

plac przy remizie OSP

Program 
godz. 13.00  Korowód dożynkowy 

                     (spod Szkoły Podstawowej w Sieciechowicach)

godz. 13.30  Msza święta polowa

godz. 14.45  Oficjalne otwarcie uroczystości dożynkowych

godz. 16.15  Wręczenie nagród  Najlepszym Rolnikom 

                      Powiatu Krakowskiego 

godz. 16.45  Ogłoszenie wyników konkursów 

                      na najładniejszy wieniec dożynkowy i stoisko gminne

godz. 18.00  Występ Kabaretu Marcina Dańca

godz. 19.30  Koncert zespołu Latające Talerze

godz. 21.00  Zabawa taneczna 

Atrakcje: 
degustacja potraw kuchni regionalnych, wystawa rolnicza, 
pokazy lotnicze Aeroklubu Krakowskiego, 
parada motocyklowa Grupy Śląsk, 
Mistrzowski Pokaz Fryzjerski Studia Fryzur z Michałowic, 
wesołe miasteczko dla dzieci

W czasie trwania uroczystości dożynkowych 
przeprowadzona będzie akcja charytatywna 
na rzecz chorych dzieci.

Patronat medialny: 


