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Minęło pół roku odkąd do Państwa 
rąk trafił poprzedni numer Biuletynu 
Samorządowego Powiat Krakowski.  
Przez te miesiące w „życiu” Rady Po-
wiatu w Krakowie wiele się wydarzy-
ło. 

Solidaryzując się z rolnikami, którzy na skutek klęski powo-
dzi, która nawiedziła kilka podkrakowskich gmin zdecydowa-
liśmy odstąpić od organizacji dożynek powiatowych, które 
zaplanowane były na niedzielę, 25 sierpnia br. w Rzeszotarach 
w gminie Świątniki Górne. Nie było nam łatwo zdecydować  
o odwołaniu tego wydarzenia, ale Święto Plonów - najważniej-
sze święto rolników i ukoronowanie ich całorocznego trudu - to 
okazja do radosnego, wspólnego świętowania,  co byłoby trud-
no w obliczu strat, jakie ponieśli. Jesteśmy przekonani, że była 
to jedyna słuszna decyzja, a już sierpniu 2014 roku będziemy 
uczestnikami kolejnych dożynek. 

Obradowaliśmy na pięciu zwyczajnych sesjach. Pomiędzy 
nimi pracowały komisje merytoryczne, a ja wraz wiceprze-
wodniczącym dr Krzysztofem Karczewskim wziąłem udział  
w posiedzeniach Konwentu Przewodniczących Rad Powiatów 
Województwa Małopolskiego, które odbyły się Oświęcimiu  
i Nowym Sączu. W trakcie tych spotkań omawialiśmy wiele 
kwestii, które wykraczają poza granice poszczególnych powia-
tów i dotyczą nie tylko wszystkich samorządowców, ale przede 
wszystkim, mieszkańców Małopolski. Rozmawialiśmy m.in.  
o możliwościach rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i na ryn-
ku lokalnym, działalności Międzynarodowego Domu Spotkań 
Młodzieży w Oświęcimiu oraz podjęliśmy rezolucję Konwentu 
w sprawie ochrony miejsc pracy w kopalni „Brzeszcze” w Brzesz-
czach.  

Przed nami jeszcze jedna, bardzo ważna sesja. Podczas ob-
rad, które odbędą się w poniedziałek, 30 grudnia br., będzie-
my uchwalać budżet Powiatu Krakowskiego na 2014 roku.   
Ta najważniejsza uchwała już teraz jest przedmiotem prac ko-
misji. Pomimo wielu trudności, spowodowanym mniejszymi 
wpływami z podatków, jesteśmy dobrej myśli, że przyszłorocz-
ny budżet pozwoli na kontynuację rozwoju powiatu i realizację 
wielu inwestycji, szczególnie poprawę stanu powiatowej sieci 
drogowej. 

Pisząc do Państwa tych kilka akapitów nie mogę nie wspo-
mnieć o współpracy międzynarodowej Powiatu Krakowskiego. 
Ten rok był szczególny ponieważ wraz z niemieckim Powiatem 
Monachijskim świętowaliśmy jubileusz 10-lecia partnerstwa.  
Z tej okazji, delegacja Rady Powiatu Krakowskiego gościła  
w lipcu w Monachium, a w listopadzie w Tomaszowicach zor-
ganizowaliśmy wspólnie Wielki Niepodległościowy Bal Chary-
tatywny. O tych wydarzeniach możecie Państwo przeczytać na 
kolejnych stronach naszego biuletynu. 

Współpraca z Bawarczykami stwarza wspaniałą sposobność 
do częstych spotkań, w których w Monachium lub w Krakowie 
udział biorą powiatowi artyści, rolnicy, strażacy, młodzież, spor-
towcy czy samorządowcy. 

Przed nami kolejny rok pracy samorządu powiatowego, 
ostatni tej kadencji. Czas wytężonej pracy, ale i podsumowań 
ostatnich trzech lat. Ale na to przyjdzie czas w kolejnych nu-
merach. 

oPinie

Niedzielne popołudnie, pierw-
szego grudnia, nie całkiem wolny 
czas. Mam zadanie domowe, trzeba 
napisać coś do biuletynu. Trochę 
przeszkadza telewizja, wszystkie 
stacje pełne obrazów z demonstra-
cji na Ukrainie. W Kijowie kilkaset 
tysięcy ludzi żąda ustąpienia rzą-
du i prezydenta, przystąpienia do 

UE. Kolejne dni, gazety pełne relacji pokazują hasła, cytują 
wypowiedzi polityków. Ale też zwykłych ludzi; „chcemy być 
wolni”, „chcemy swobodnie podróżować”,  ale i także „chce-
my by było jak w Polsce”.

My już to mamy, sąsiedzi zza wschodniej granicy za-
zdroszczą nam i co? W głowie zamiast burzy szczęścia pełno 
zmartwień. A to brakuje pieniędzy na drogi, a to musimy od-
dać budynki w Krzeszowicach rodzinie Potockich, wojewo-
da chce zwrotu pieniędzy z dotacji na usuwanie szkód po-
wodziowych choć cała robota została wykonana, itd. Mamy 
więc być zadowoleni z tego co tu i teraz czy też wręcz prze-
ciwnie. A może to jest tak, że niezależnie od sytuacji zawsze 
chcemy jeszcze czegoś więcej. Pytanie, w co zamienia się to 
nasze niespełnienie, czy w bezsilną i bezczynną złość czy też 
motywuje do działania? Czy patrząc wstecz potrafimy zdia-
gnozować popełnione błędy i nietrafione intencje lub zro-
zumieć przyczyny powodzenia? Czy potrafimy ograniczyć 
nasze oczekiwania by dostosować je do możliwości? 

Jednak poza, dręczącymi zapewne nie tylko mnie, pyta-
niami, mam dla Państwa również dobre wiadomości. Kiedy 
w okresie przedświątecznym trafi do Państwa ten biuletyn 
będziemy już blisko podpisania z PKP umowy najmu ponad 
400 m2 powierzchni biurowej na dworcu kolejowym w Krze-
szowicach. 

Tam właśnie znajdą  miejsce filie Urzędu Pracy i Wydzia-
łu Komunikacji. Jesteśmy już po rozmowach i podpisaliśmy 
protokół z negocjacji. Podobnie pomyślnie zmierzamy do 
zapewnienia dalszego istnienia krzeszowickiego liceum, jest 
akceptacja rodziny Potockich na wyjem tego budynku po 
jego wydaniu potomkom byłych właścicieli. Będzie to oczy-
wiście kosztować co najmniej 400 tys. zł rocznie, ale czy by-
łaby zgoda na inne rozwiązanie.

To znaczny uszczerbek finansowy dla innych zadań powia-
tu w tym utrzymania i inwestycji w infrastrukturę drogową.  
Sprawa, która  w tym roku z różnych przyczyn przysporzy-
ła nam wielu problemów i negatywnie odbiła się na wize-
runku powiatu, choć to tylko jedno z wielu naszych zadań.   
A pozostałe wypełniamy przecież  na bardzo wysokim pozio-
mie. Jesteśmy dobrą i sprawną administracją. W październiku 
otrzymaliśmy tytuł „Powiat Przyjazny Przedsiębiorcom” ale 
też podziękowania od Burmistrza Skawiny dla pracowników 
Wydziału Architektury. Zamieszczone na dalszych stronach 
teksty pokazują  wiele osiągnięć naszych uczniów, szkół  
i nauczycieli. Wiele dobrego można usłyszeć o Urzędzie Pra-
cy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Szerzej o tym, 
co działo się na drogach w odrębnym artykule na stronach 
4 i 5. Na koniec mogę tylko powrócić do pytania, które zada-
łem powyżej, w drugim akapicie. Czy potrafimy ograniczyć 
nasze oczekiwania by dostosować je do możliwości?

  Z serdecznymi pozdrowieniami,

Józef Krzyworzeka
Starosta Krakowski

Tadeusz Nabagło
Przewodniczący Rady Powiatu

Szanowni Państwo! 
Drodzy Mieszkańcy  
Powiatu Krakowskiego

Dzień dobry!
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DROGIE NASZE DROGI… 

„Drogi, czy to powiatowe, jak  
w naszym przypadku czy też innych 
kategorii – wojewódzkie czy krajowe,  
wzbudzają wiele kontrowersji. Uczci-
wie trzeba przyznać, że zasłużonych, 
bo przecież wszyscy chcielibyśmy po-
dróżować nie tylko komfortowo, ale  
i przede wszystkim bezpiecznie. 

Kończący się 2013 rok był dla drogo-
wców, jak i samorządowców zawiadu-
jących drogami, bardzo trudny. Długa, 
pełna anomalii zima nie odpuszcza-
ła aż do końca kwietnia. Pomimo to 
udało się zrealizować wiele inwestycji.  
A tegoroczne, niekorzystne doświadcze-
nia - w postaci opóźnionych remontów 
pozimowych - już zostały gruntownie 
przeanalizowane i wyciągnięte wnioski 
pozwolą nam usprawnić zarządzanie 
naszą siecią powiatowych dróg.” 

JÓZEF 
KRZYWORZEKA
Starosta Krakowski

Lp. Gmina 

 Wykonanie nakładek 
bitumicznych ze 

środków własnych 
powiatu 

Remonty 
cząstkowe Inicjatywy Samorządowe 

Środki zewnętrzne 
pozyskane z 

budżetu państwa 

Zimowe 
utrzymanie Razem 

1 Czernichów 127 611,43 55 938,22 1 209 045,00   175 893,00 1 568 487,65 
2 Igołomia-Wawrzeńczyce   28 700,11 438 997,00   132 483,00 600 180,11 
3 Iwanowice   95 439,40 415 880,00 526 096,00 209 267,00 1 246 682,40 
4 Jerzmanowice-Przeginia 142 348,75 59 572,07 159 205,00   137 910,00 499 035,82 
5 Kocmyrzów-Luborzyca 647 889,00 83 531,59 700 000,00   280 000,00 1 711 420,59 
6 Krzeszowice 278 000,80 106 929,65 1 004 819,00   652 891,00 2 042 640,45 
7 Liszki 68 525,00 38 306,57 617 075,00   182 925,00 906 831,57 
8 Michałowice 174 705,50 67 359,19 614 493,00   190 080,00 1 046 637,69 
9 Mogilany 265 575,38 74 900,51 122 684,00   313 966,00 777 125,89 
10 Skała 51 165,00 21 400,61 510 647,00   163 390,00 746 602,61 
11 Skawina 235 166,66 117 550,53 1 234 942,00 941 891,00 410 225,00 2 939 775,19 
12 Słomniki   138 126,35 479 518,00 1 331 818,00 163 414,00 2 112 876,35 
13 Sułoszowa   24 113,84 667 894,00   105 321,00 797 328,84 
14 Świątniki Górne 69 446,29 66 121,15 1 221 518,00   227 940,00 1 585 025,44 
15 Wielka Wieś   1 044,00 590 000,00   90 467,00 681 511,00 
16 Zabierzów 175 954,45 106 096,70 820 006,00   273 234,00 1 375 291,15 
17 Zielonki 84 549,25 19 732,86 2 018 000,00 1 089 335,00 90 288,00 3 301 905,11 

Razem 2 320 937,51 1 104 863,36 12 824 723,00 3 889 140,00 3 799 694,00 23 939 357,87 
 

drogami powiatowymi od począt-
ku jego istnienia zawiaduje zarząd 
dróg Powiatu Krakowskiego (w skrócie 
zdPK) jako wyodrębniona jednostka 
organizacyjna kierowana przez dyrek-
tora. działalność tę nadzoruje zarząd 
Powiatu, bezpośrednio powierzono tę 
rolę p. adamowi wójcikowi, a w środki 
finansowe na pokrycie kosztów, wypo-
saża rada Powiatu.  Posiada największą 
ze wszystkich powiatów małopolski 
sieć dróg o łącznej długości 685 km. 

Dla ułatwienia nadzoru obszar powia-
tu został podzielony na cztery rejony. 
ZDPK nie posiada własnego wykonaw-
stwa, musi więc zlecać wszystkie roboty 
zewnętrznym wykonawcom. W ostat-
nim czasie utworzono grupę czterech 
pracowników, którzy doraźnie wykonują 
drobne prace utrzymaniowe. 

Od trzech lat wspomagamy się rów-
nież pracą więźniów, co przynosi wy-
mierną korzyść obu stronom.

Na listopadowej sesji Rady Powiatu 
w Krakowie Marian Paszcza, od począt-
ku 2013 roku pełniący funkcję dyrekto-
ra Zarządu Dróg Powiatu Krakowskie-
go, przedstawił radnym sprawozdanie  
z działalności jednostki w okresie 1 stycz-
nia - 31 października br.  

W uzgodnieniu z Zarządem Powiatu 
wprowadzono nową strukturę organi-
zacyjną dzięki której, przy nieznacznym 
obniżeniu zatrudnienia, udało się osią-
gnąć bardziej przejrzysty i odpowiada-
jący aktualnym potrzebom i zadaniom 
podział kompetencji. 

Zatrudnienie na dzień 1 stycznia  wy-
nosiło 40 etatów, a stan zatrudnienia 
na dzień 1 listopada wynosi 38 etatów. 
Zgromadzeni na sesji radni zgodzili się 
z zawartym w sprawozdaniu poglądem 
o nieznacznej poprawie działania w dru-
gim półroczu br. 

Wartym uwagi jest nowoutworzony 
Wydział Rozwoju i Współpracy. Ta jed-
nostka powstała z myślą o strategicz-
nym planowaniu działań ZDPK nie tylko  
w zakresie wykonywania bieżącej współ-
pracy i zadań, ale przede wszystkim pro-
gramowaniu projektów na kolejne lata, 
z uwzględnieniem m.in. ich istotności 
dla powiatu i gmin, na terenach których 
droga się znajduje czy tez stanu ich przy-
gotowania. Do głównych zadań komórki 
należy m. in.:
• planowanie  rozwoju sieci drogowej, 
• przygotowanie i realizacja inwestycji,
• pozyskiwanie środków zewnętrznych
• Inicjatywy Samorządowe,
• geodezja – sprawy własności w obrę-
bie pasa drogowego.

inFrastruKtura

 

Rejon 
nadzoru 

Gminy  wchodzące w skład  rejonu 

Rejon 1 
Świątniki Górne (26,2 km), Mogilany (34,7 km), Skawina (55,0 km), 

Czernichów(46,1 km), 

Rejon 2 
Liszki(48,9 km), Krzeszowice(96,7 km), Zabierzów(45,2 km), 

Rejon 3 
Wielka Wieś(11,8 km), Skała(27,4 km), Sułoszowa(18,6 km), Jerzmanowice-

Przeginia(25,5 km), Zielonki (21,0 km), Michałowice (43,3 km), 

Rejon 4 
Słomniki(59,4 km), Kocmyrzów-Luborzyca (49,1 km), Igołomia-Wawrzeńczyce 

(21,5 km), Iwanowice (55,2 km). 

 
 

Droga powiatowa NR 2126K Paczółtowice 
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Lp. Gmina 

 Wykonanie nakładek 
bitumicznych ze 

środków własnych 
powiatu 

Remonty 
cząstkowe Inicjatywy Samorządowe 

Środki zewnętrzne 
pozyskane z 

budżetu państwa 

Zimowe 
utrzymanie Razem 

1 Czernichów 127 611,43 55 938,22 1 209 045,00   175 893,00 1 568 487,65 
2 Igołomia-Wawrzeńczyce   28 700,11 438 997,00   132 483,00 600 180,11 
3 Iwanowice   95 439,40 415 880,00 526 096,00 209 267,00 1 246 682,40 
4 Jerzmanowice-Przeginia 142 348,75 59 572,07 159 205,00   137 910,00 499 035,82 
5 Kocmyrzów-Luborzyca 647 889,00 83 531,59 700 000,00   280 000,00 1 711 420,59 
6 Krzeszowice 278 000,80 106 929,65 1 004 819,00   652 891,00 2 042 640,45 
7 Liszki 68 525,00 38 306,57 617 075,00   182 925,00 906 831,57 
8 Michałowice 174 705,50 67 359,19 614 493,00   190 080,00 1 046 637,69 
9 Mogilany 265 575,38 74 900,51 122 684,00   313 966,00 777 125,89 
10 Skała 51 165,00 21 400,61 510 647,00   163 390,00 746 602,61 
11 Skawina 235 166,66 117 550,53 1 234 942,00 941 891,00 410 225,00 2 939 775,19 
12 Słomniki   138 126,35 479 518,00 1 331 818,00 163 414,00 2 112 876,35 
13 Sułoszowa   24 113,84 667 894,00   105 321,00 797 328,84 
14 Świątniki Górne 69 446,29 66 121,15 1 221 518,00   227 940,00 1 585 025,44 
15 Wielka Wieś   1 044,00 590 000,00   90 467,00 681 511,00 
16 Zabierzów 175 954,45 106 096,70 820 006,00   273 234,00 1 375 291,15 
17 Zielonki 84 549,25 19 732,86 2 018 000,00 1 089 335,00 90 288,00 3 301 905,11 

Razem 2 320 937,51 1 104 863,36 12 824 723,00 3 889 140,00 3 799 694,00 23 939 357,87 
 

Mijający już rok był dla drogowców 
szczególnie trudny. Destrukcja na-
wierzchni spowodowana długą zimą 
była wyjątkowo znaczna. Dość powie-
dzieć, że ok. 8 km dróg nie nadawało się 
już nawet do naprawy poprzez załatanie 
ubytków. Uchwałą Rady z dn. 22 kwiet-
nia podjęliśmy decyzję o przeznaczeniu 
3 mln 200 tys zł na ich pełną moderni-
zację tj. poprawę odwodnienia, poboczy 
i położenie nowej nakładki. Ponad 400 
tys. zł pochłonął nieprzewidziany remont  
mostu w Woli Radziszowskiej, który miał 
być poddany bieżącej konserwacji,  
a okazał się „spróchniałym” kłopotem.

Wyższe, niż przewidywaliśmy, koszty 
zimy ograniczyły też możliwość termi-
nowego rozpoczęcia remontów cząst-
kowych. Zaczęły się więc zbyt późno 
powodując wiele dolegliwości i nieza-
dowolenie użytkowników oraz protesty 
Wójtów gmin. Dodać trzeba, że te pre-
tensje były oczywiście słuszne i należą 
się Państwu słowa przeprosin, co ni-
niejszym czynię. Planując budżet 2014 
roku, co w tej chwili właśnie ma miejsce, 
wyciągamy wnioski i środki na bieżące 
utrzymanie będą już na pewno na od-
powiednim poziomie. 

Dodatkowo sytuację pogorszyły eks-
tremalne warunki pogodowe w okresie 
maj-lipiec. Nawalne deszcze nie oszczę-
dziły mostów, przepustów, odwodnień, 
poboczy i nakładek asfaltowych. Osza-
cowaliśmy łącznie straty na ponad 8 mln 
zł w tym na ponad 2 mln jako najpilniej-
sze, do natychmiastowej naprawy. Nie-
stety dotychczas wystarczyło pieniędzy 
na roboty o wartości nieco przekracza-
jącej 1 mln zł. Nadmienić należy, że nie 
wspomógł nas w usuwaniu tegorocz-
nych szkód odczuwający skutki kryzysu 
budżet Państwa. Udało się natomiast 
pozyskać z tego źródła 3 mln 510 tys. zł 
za które przeprowadziliśmy kompletną 
modernizację 8,5 km kolejnych dróg.

Mimo wspomnianych wyżej animozji 
jakie miały miejsce między powiatem  
a gminami utrzymany został i to w wy-
miarze większym niż w poprzednim roku 
program tzw. Inicjatyw Samorządowych. 
To wykonywana za pieniądze powiatu  
i gminy budowa chodników lub chodni-
ków z nakładkami, czasem samych na-

wierzchni asfaltowych. Tegoroczna pula 
środków przeznaczona na te zadania to 
12 mln 825 tys. zł. Wykonaliśmy za nie 
we wszystkich gminach ponad 13 km 
nawierzchni asfaltowych i prawie 11 km 
chodników.

Nauczeni trudnymi doświadczeniami 
ostatnich lat, obfitującymi w gwałtowne 
opady niszczące infrastrukturę drogo-
wą, chcemy w przyszłym i w następnych 
latach postawić w większym stopniu na 
modernizację i porządne utrzymanie na-
wierzchni poboczami oraz rowów. Musi 
to odbyć się niestety kosztem budowy 
chodników. Liczymy na zrozumienie 
mieszkańców i włodarzy gmin, bo jeśli 
nie starczy na wszystko trzeba wybrać 
zadania najważniejsze.

Rozstrzygnięte zostały przetargi na zi-
mowe utrzymanie dróg na terenie gmin: 
Czernichów, Jerzmanowice, Liszki, Mi-
chałowice, Mogilany, Skawina, Sułoszo-
wa, Świątniki Górne, Zabierzów, Zielon-
ki, których organizatorem jest powiat. 
W związku ze znacznym przekrocze-
niem  kwot przeznaczonych na zimowe 
utrzymanie oraz brakami formalnymi 
w ofertach dla gmin Zielonki i Jerzma-
nowice-Przeginia przetarg musiał być 
powtórzony. Ostateczna  wartość wyni-
kająca z podpisanych umów na zimowe 
utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014 
wynosi 2.874.409 złotych. W czasie, kie-
dy Państwo czytacie ten biuletyn zada-
nie to jest już oczywiście wykonywane.

W pozostałych przypadkach utrzy-
manie zimowe zostało przejęte przez 
gminy (Krzeszowice, Skała Iwanowice, 
Słomniki, Kocmyrzów-Luborzyca, Igo-
łomia Wawrzeńczyce). Wartość umów 
na sezon 2013/2014  wynosi łącznie 
1.610.740 zł. Na stronie internetowej 
ZDPK (zdpk.krakow.pl) w zakładce ZIMA, 
zamieszczona jest aktualna informacja 
dotycząca firm prowadzących zimowe 
utrzymanie w poszczególnych gminach 
z podanymi telefonami „Akcji zima” oraz 
do bezpośredniego kontaktu z wyko-
nawcami.

inFrastruKtura

Droga powiatowa NR 2158K ul. Galicyjska, Zielonki
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Powiat Krakowski, jako organ prowa-
dzący szkoły, wspiera swoje jednostki w 
dążeniu do uatrakcyjniania ich pracy w celu 
podnoszenia jakości i konkurencyjności. 
realizowane są różne projekty edukacyj-
ne, które mają znaczący wpływ na rozwój 
edukacji. 

W roku szkolnym 2013/14 realizowane 
będą następujące projekty:

i. ProjeKty Prowadzone Przy wy-
dziale eduKacji starostwa Powiato-
weGo w KraKowie:

1. Kontynuacja Projektu „rozwiń skrzydła 
Przedsiębiorczości”, który jest współfinanso-
wany ze środków Narodowego Banku Pol-
skiego w ramach dofinansowania projektów 
polegających na aktywizacji postawy przed-
siębiorczej. 

Celem głównym tegorocznego projektu 
jest zwiększenie poziomu wiedzy i umiejęt-
ności u 2000 uczniów wszystkich klas szkół 
ponadgimnazjalnych powiatu krakowskie-
go w zakresie postaw przedsiębiorczych 
dotyczących takich cech tej postawy, które 
mówią o komunikacji interpersonalnej, bu-
dowaniu własnego wizerunku, planowaniu 
własnych działań i potrzebie inwestowania  
w siebie oraz elementów budowania wize-
runku firmy i wpływu na niego zaangażowa-
nia pracowników.

Zdaniem autorów projektu, przedsię-
biorczości należy uczyć poprzez działanie, 
ponieważ ta postawa powinna charakteryzo-
wać się dynamiką, ciągłym poszukiwaniem 
lepszych, nowszych rozwiązań. Szkoła ze 
względu na swoją specyfikę daje niewielkie  
możliwości rozwijania  konkretnych umiejęt-
ności, stąd potrzeba organizowania projek-
tów edukacyjnych o charakterze otwartym, 
angażującym instytucje zewnętrzne. 

Tu należy wspomnieć, że zaprosiliśmy do 
projektu takich partnerów jak: Międzynaro-
dowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-
Balice, Krakowski Park Technologiczny oraz 
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości.

Program drugiej edycji został wzbogaco-

ny o elementy  wynikające z doświadczeń 
pierwszej. Podczas jej realizacji zostało ze-
branych szereg opinii i ankiet od uczestni-
ków programu, nauczycieli oraz instytucji 
współpracujących, z których wynikało, że 
istnieje duża potrzeba realizacji tego typu 
przedsięwzięć. Po pierwsze młodzież może 
spotkać się z problemami istniejącymi w rze-
czywistości na prawdziwym rynku pracy. Po 
drugie jest to doskonałe uzupełnienie treści 
wykładanych w szkole. Po trzecie uczniowie 
będą mieć okazję poznać nie wiele od nich 
starszych ludzi, którzy charakteryzują się po-
stawą przedsiębiorczą prowadząc już własne 
działalności, a także ekspertów, biznesme-
nów mających już ogromne doświadczenie 
na rynku pracy. Rozbudzenie postaw przed-
siębiorczych jest niezwykle istotne w obec-
nych czasach starzejącego się społeczeństwa 
i zmieniającego się rynku pracy wymagające-
go elastyczności. Dlatego poprzez następne 
edycje „Rozwiń Skrzydła Przedsiębiorczości” 
chcemy rozwijać kolejne aspekty związane 
z postawą przedsiębiorczą wpisane do pod-
stawy programowej przedmiotu „podstawy 
przedsiębiorczości” w szkołach ponadgimna-
zjalnych powiatu krakowskiego.

2. Od kwietnia 2013 r. w szkołach powiatu 
krakowskiego realizowany jest pilotażowy 
projekt ze środków doskonalenia nauczycieli 
„matematyKa moja szansa”, doskona-
lący wiedzę i umiejętności nauczycieli ma-
tematyki. Projekt ten docelowo powinien 

przynieść wymierne efekty w postaci rozwi-
jania u uczniów matematycznych zdolności 
analitycznego myślenia, wskazywać na inter-
dyscyplinarność tego zakresu wiedzy, jedno-
cześnie kształtować umiejętności informa-
tyczne (wszystkie te aspekty są traktowane 
jako komponenty kluczowe zalecane przez 
Parlament Europejski). 

Pierwszy etap projektu (jest ich 4) miał na 
celu podniesienie kwalifikacji merytorycz-
nych nauczycieli matematyki oraz opraco-
wanie innowacyjnego programu nauczania 
z zakresu matematyki podstawowej dla szkół 
ponadgimnazjalnych. Kolejnym etapem było 
opracowanie materiałów dydaktycznych do 
wspomagania zajęć dla klasy I oraz pakietu 

zadań obowiązkowych dla realizacji w for-
mie zadań domowych na autorskiej platfor-
mie e-learningowej. Materiały zostały opra-
cowane przez nauczycieli biorących udział  
w projekcie na przełomie czerwca i lipca  
i zweryfikowane przez specjalistów w kon-
tekście poprawności merytorycznej i dydak-
tycznej. Obecnie realizowane są już zajęcia 
dydaktyczne z wykorzystaniem opracowa-
nego modelu. Okresowa realizacja projektu 
będzie poddawana badaniom ewaluacyjnym 
w postaci ankiet, wywiadów oraz po każdym 
semestrze testów porównawczych. Pozytyw-
ne wyniki badań pozwolą na zatwierdzenie 
we wszystkich szkołach prowadzonych przez 
powiat krakowski innowacyjnego progra-
mu kształcenia matematyki i jednocześnie 
przystąpienia do opracowania materiałów 
dydaktycznych dla kolejnych klas.

3. Dwie szkoły tj. ZSRCKU w Czernichowie 
i ZSTE Skawina zostały zakwalifikowane do 
projektu pn. „maŁoPolsKa cHmura edu-
Kacyjna”.  Projekt jest wspólnym przed-
sięwzięciem Województwa Małopolskiego, 
Akademii Górniczo-Hutniczej i partnerów, 
którzy przystąpili do współpracy (szkół wyż-
szych i ponadgimnazjalnych). 

Jak czytamy we wniosku aplikacyjnym 
„Przedmiotem projektu jest zbudowanie 
nowoczesnej platformy informatycznej do-
starczania usług i aplikacji edukacyjnych 
wykorzystująca technologię chmury oblicze-
niowej. Ma on zapewnić interaktywną współ-
pracę pomiędzy szkołami a uczelniami na te-
renie województwa małopolskiego poprzez 
wykorzystanie nowoczesnych technologii 
takich jak video-konferencje, multimedia, 
mobilny dostęp, etc. Jest to projekt charak-
teryzujący się dużym stopniem innowacyj-
ności, wprowadzającym nowe rozwiązania, 
dotychczas nie stosowane w dziecinie edu-
kacji”.

PROJEKTY EDUKACYJNE W SZKOłACH  
POWIATU KRAKOWSKIEGO

„Wspieramy nasze szkoły programa-
mi, które wzbogacają wiedzę i umie-
jętności absolwentów. Tym samym 
dajemy im szansę odnalezienia się na 
bardzo wymagającym, w dzisiejszych 
czasach, rynku pracy. 

Powstawanie programów wynika 
bezpośrednio z dokładnej analizy aktu-
alnych potrzeb szkół i placówek oświa-
towych Powiatu Krakowskiego. 

Dbamy o to, by nasza oferta eduka-
cyjna spełniała najwyższe standardy 
krajowe i unijne, nie zapominając przy 
tym, aby szkoły zapewniały młodzie-
ży przyjazne warunki nauki i nie tylko 
kształciły, ale również i wychowywały.” 

URSZULA 
STOCHEL
Wicestarosta
powiatu  
krakowskiego

eduKacja
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Obszarem tematycznym w przypadku 
Technikum w ZSTE w Skawinie będzie infor-
matyka, co oznacza współpracę tej szkoły  
z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, 
natomiast w ZSRCKU w Czernichowie będzie 
realizował projekt pod opieką Politechniki 
Krakowskiej w obszarze przedmiotu chemia. 

4. Kontynuacja projektu pn. „moderniza-
cja Kształcenia zawodowego w małopol-
sce”  współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Projekt „Modernizacja 
Kształcenia Zawodowego w Małopolsce” to 
partnerski projekt Województwa Małopol-
skiego, realizowany w ramach działania 9.2. 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego 
głównym celem jest wzmocnienie kształce-
nia zawodowego, skuteczniejsze powiązanie 
jego oferty z potrzebami rynku pracy oraz 
poprawa społecznego odbioru tego seg-
mentu edukacji. 

Beneficjentami projektu są uczniowie 
uczęszczający do szkół zawodowych, dla 
których powiat krakowski jest organem 
prowadzącym, tj: Zespół Szkół Techniczno 
- Ekonomicznych w Skawinie, Zespół Szkół 
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Czernichowie, Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Krzeszowicach oraz Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie.

W roku szkolnym 2013/2014 w ramach 
projektu przewiduje się kontynuowanie kur-
sów, szkoleń, zajęć uzupełniających i rozwija-
jących oraz dodatkowych staży-wizyt zawo-
doznawczych. 

ii. ProjeKt realizowany Przy Pod-
KraKowsKim centrum rozwoju edu-
Kacji i dosKonalenia nauczycieli

Od 1 sierpnia 2013 r. w powiecie krakow-
skim rozpoczęła się realizacja przewidzianego 
na dwa lata projektu „Nowa jakość doskona-
lenia nauczycieli”. Projekt jest dofinansowany 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki współfinansowanego ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego. Celem 
głównym projektu jest podniesienie jakości 
funkcjonowania systemu doskonalenia na-
uczycieli w powiecie krakowskim poprzez 
wdrożenie w okresie IX 2013 r. – VIII 2015 r. 
kompleksowych planów wspomagania w 
85 szkołach powiatu krakowskiego (55 szkół 
podstawowych, 16 gimnazjów, 3 zasadni-

cze szkoły zawodowe, 5 techników, 6 liceów 
ogólnokształcących) i 12 przedszkoli. Szkoły  
i przedszkola biorące udział w projekcie na-
leżą do gmin: Iwanowice, Krzeszowice, Liszki, 
Michałowice, Mogilany, Skała, Skawina, Za-
bierzów, Czernichów. Przewidywana liczba 
osób objętych wsparciem EFS w ramach pro-
jektu – 1161 osób. 

W ramach projektu będą realizowane na-
stępujące zadania: 

1. Przeprowadzenie procesu wspoma-
gania w szkołach i przedszkolach, diagnoza 
potrzeb w szkołach i przedszkolach, dosko-
nalenie pracy nauczycieli (warsztaty dla na-
uczycieli, wykłady i konsultacje grupowe), 
pomoc w przełożeniu nowych umiejętności 
nauczycieli na szkolną praktykę przy współ-
pracy ze Szkolnym Organizatorem Rozwoju 
Edukacji (konsultacje indywidualne i grupo-
we), przygotowanie sprawozdania z roczne-
go planu wspomagania. 

2. Utworzenie i prowadzenie w powiecie 
krakowskim sieci współpracy i samokształ-
cenia. W ramach sieci będą organizowane 
spotkania, podczas których powstanie plan 
pracy. Na podstawie potrzeb szkół i przed-
szkoli beneficjent tworzy w ramach projektu 
4 różne tematycznie sieci współpracy i samo-
kształcenia. Dwie wybiera spośród sieci opra-
cowanych w projekcie „System doskonalenia 
nauczycieli oparty na ogólnodostępnym 
kompleksowym wspomaganiu szkół”.

3. Opracowanie i monitorowanie Powia-
towego Programu Wspomagania w Powie-
cie Krakowskim – dokument zawierający 
informacje o realizacji wspomagania szkół  
i przedszkoli na poziomie powiatu. 

6 września br. na Politechnice Krakowskiej 
odbyła się konferencja inaugurująca realiza-
cję projektu.

iii. ProGram realizowany Przez  
liceum oGólnoKsztaŁcące w Krze-
szowicacH

starożytne igrzyska olimpijskie w szko-
le to innowacyjny program autorstwa Jacka 
Banacha nauczyciela wychowania fizyczne-
go w LO w Krzeszowicach. Program ten sięga 
do korzeni tradycji współzawodnictwa olim-
pijskiego. Obejmuje on zapoznanie uczniów 
z takimi dyscyplinami odbywającymi się w 
starożytności, jak różne rodzaje biegów i 5 
dyscyplin pentatlonu. Akceptuje naśladowa-
nie antycznych wzorów, jakie wypracowano 

w ponad tysiącletniej historii igrzysk. Jest 
to cykl zajęć odbywających się corocznie  
w szkole według schematu i reguł podob-
nych do tych obowiązujących w czasach 
starożytnych. Najistotniejszym elementem 
programu jest zorganizowanie i przepro-
wadzenie zawodów pod nazwą  Starożytne 
Igrzyska Olimpijskie Młodzieży.

Program pod względem metodycznym 
jest ciekawą innowacyjną formą zajęć, stwa-
rza wiele różnych możliwości organizacji lek-
cji. Pozostaje w zgodzie z podstawą progra-
mową wychowania fizycznego. Może służyć 
do zainteresowania młodzieży nowym spoj-
rzeniem na wychowanie fizyczne, rekreację 
i sport jako atrakcyjną formę kultury czasu 
wolnego i wartościowego wypoczynku.

18 września br. odbyły się w LO Krzeszo-
wicach I Starożytne Igrzyska Olimpijskie 
Młodzieży. Wzięło w nich udział 8 szkół po-
nadgimnazjalnych powiatu krakowskiego. 
Patronat nad nimi objął Polski Komitet Olim-
pijski, Starosta Krakowski i Małopolski Ku-
rator Oświaty. Sukces tegorocznych igrzysk 
pozwala na wpisanie tej imprezy do corocz-
nego kalendarza konkursów sportowych na-
szego powiatu.

Dyplom wręcza Grażyna Rabsztyn 
reprezentująca Polski Komitet Olimpijski 

I Starożytne Igrzyska Olimpijskie Młodzieży  
w Krzeszowicach

eduKacja
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ZMIENIA SIĘ POWIATOWA  
INFRASTRUKTURA

Powiat krakowski w drugim pół-
roczu 2013 roku zrealizował zadania 
inwestycyjne za ok. 1,5 mln zł. Dwa 
najważniejsze to termomoderniza-
cje w ZSRCKU w Czernichowie i ZST-E  
w Skawinie. Poza nimi wykonano sze-
reg mniejszych zadań, jak adaptacje, 
przebudowy. 

termomodernizacja budynku zespołu 
szkół rolniczych centrum Kształcenia 
ustawicznego w czernichowie – bu-
dynek internatu, stołówki, sali gimna-
stycznej.

W zakres prac zrealizowanych we-
szły: wymiana pokrycia dachowego sali 
gimnastycznej i przewiązki, docieplenie 
stropodachów, docieplenie ścian ze-
wnętrznych metodą lekką-mokrą, wy-
miana instalacji centralnego ogrzewania 
i  instalacji elektrycznej w obrębie sali 
gimnastycznej i zaplecza, a także wy-
miana podłogi areny sali gimnastycznej. 
Ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieple-
nie stropodachów i dachów kompleksu 
budynków oraz wymiana instalacji cen-
tralnego ogrzewania będzie generować 
roczne oszczędności kosztów w wyso-
kości 70 207,72 zł/rok, a energii grzew-
czej o 2 369,75 GJ/rok (64,3%). Zadanie 
zostało wykonane ze środków własnych 

i pożyczki udzielonej przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Krakowie. Okres spłaty 
pożyczki - 10 lat z możliwością umorze-
nia do 35%.

Koszt remontu: 959 985,51 zł brutto. 

termomodernizacja budynku w  zespo-
le szkół techniczno  ekonomicznych  w 
skawinie – budynek administracyjno – 
warsztatowy z halą nr 1 i 3

W ramach remontu docieplono ścia-
ny zewnętrzne budynku i wymieniono 
instalację centralnego ogrzewania wraz 
z osprzętem. Ocieplenie ścian zewnętrz-
nych i wykonana wymiana instalacji cen-
tralnego ogrzewania będzie generować 
roczne oszczędności kosztów w wysoko-
ści 40 250,54 zł/rok, a energii grzewczej 
o 595,56 GJ/rok (31,7%). Zadanie wyko-
nano ze środków własnych i pożyczki 
udzielonej przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Krakowie. Okres spłaty pożyczki - 
10 lat z możliwością umorzenia do 35%.

Koszt remontu: 510 897,84 zł brutto

„Powiat krakowski pomimo ograni-
czonych środków nie przestaje inwesto-
wać w poprawę własnej infrastruktury. 
Oczywiście, największe środki przezna-
czane są na remonty dróg powiato-
wych, jednak władze samorządowe nie 
zapominają o posiadanych budynkach, 
w których mieszczą się powiatowe jed-
nostki, takie jak m.in. szkoły, poradnie, 
czy domy pomocy społecznej. Dzięki 
systematycznie dokonywanym remon-
tom i inwestycjom udało się w latach 
ubiegłych poprawić standard wielu  
z nich, a prace, w miarę możliwości fi-
nansowych, prowadzone są na bieżąco. 
Własne ograniczenia, spowodowane 
niższymi wpływami do budżetu powia-
tu krakowskiego z tytułu udziału w po-
datkach CIT i PIT, staramy się rekom-
pensować pozyskiwaniem środków 
zewnętrznych. Przytoczone powyżej in-
westycje udało się przeprowadzić dzięki 
pożyczce udzielonej przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Krakowie.

Tradycyjnie już przygotowanie inwe-
stycji, a także ich realizacja, polegająca 
na przeprowadzeniu postępowania 
przetargowego i późniejszego nadzoru, 
jest wykonywana przez pracowników 
Wydziału Architektury, Budownictwa, 
Inwestycji i Remontów Starostwa Po-
wiatowego w Krakowie, dzięki czemu 
mamy pełną kontrolę nad procesem 
inwestycyjnym.”

ADAM
WÓJCIK
Członek Zarządu 
Powiatu

inFrastruKtura
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ALICJA
WÓJCIK
Członek Zarządu 
Powiatu

„Profilaktyka zdrowotna jest bardzo 
ważna, a regularne wykonywane  ba-
dania profilaktyczne mogą potwierdzić, 
że jesteśmy w pełni zdrowe. A jeśli nie 
potwierdzą, to wczesne wykrycie cho-
roby daje nam prawie 100% pewność 
jej wyleczenia. Dlatego bardzo ważne 
jest regularne wykonywanie badań 
oraz utrwalanie prawidłowych wzorców 
zdrowego życia u siebie i u naszych naj-
bliższych. Zagonione, praca – zakupy 
- dom, odkładamy wizyty u lekarza na 
później, bo nie mamy czasu, bo prze-
cież nic nam nie jest.  Argumentujemy 
również trudnym dostępem do lekarzy 
specjalistów oraz drogimi wizytami  
i badaniami prywatnymi.  Dlatego samo-
rządy i NFZ, organizują darmowe wizyty 
u lekarzy specjalistów oraz badania, na 
które zawsze powinnyśmy znaleźć czas, 
bo zdrowie jest najważniejsze.”  

10 PRZYKAZAń ZDROWEJ  
I SZCZęśLIWEJ KObIETY

1. Ćwicz! Kup karnet na basen lub siłow-
nię. Zrezygnuj z komunikacji miejskiej, 
przesiądź się na rower lub spaceruj.
2. Nie pal papierosów.
3. Ogranicz picie alkoholu.
4. Nie stresuj się.
5. Śpij minimum 8 godz./dobę i staraj 
się zasypiać przed 23:00.
6. Pamiętaj o tym, że nadwaga jest  
niebezieczna dla organizmu, dlatego:
- jedz ryby i warzywa,
- jedz kaszę zamiast makaronu,
- ogranicz spożycie produktów zawiera-
jących konserwanty.
7. Podczas opalania zawsze używaj  
filtrów przeciwsłonecznych, ogranicz 
korzystanie z solarium.
8. Pamiętaj o tym, aby wyleczyć wszyst-
kie przewlekłe stany zapalne w organi-
zmie.
9. Pamiętaj o wykonywaniu regularnych 
badań profilaktycznych.
10. Uśmiechaj się jak najczęściej.

W powiecie krakowskim największe 
emocje wywołuje stan dróg powiato-
wych i bezpieczeństwo pieszych. Jest to 
bardzo trudny temat, gdyż jeśli nie wia-
domo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, 
a konkretnie o ich brak w obliczu oczeki-
wań gmin i miast powiatu.  W następnej 
kolejności emocje budzą:   architektura, 
komunikacja, powiatowe centrum po-
mocy rodzinie, nadzór budowlany itd.   
O Wydziale Geodezji, Kartografii i Kata-
stru, nad którym jako nieetatowy członek 
zarządu sprawuję nadzór merytoryczny 
mogłabym napisać wiele dobrego, więc 
pragnę tylko podziękować Dyrektorowi 
Wydziału p. Leszkowi Wojciechowi Baście 
i wszystkim pracownikom Wydziału za do-
tychczasową współpracę oraz wzorowe  
i kompetentne prowadzenie Wydziału. 

Powiat krakowski działa na wielu 
płaszczyznach, między innymi Zarząd 
Powiatu corocznie przyjmuje program 
współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi, oraz podmiotami o działalności 
pożytku publicznego oraz wolontaria-
cie, między innymi w dziedzinie profilak-
tyki zdrowotnej. W ramach takiej współ-
pracy i dofinansowania, Polski Czerwony 
Krzyż z siedzibą w Krakowie zorganizo-
wał (między innymi) z pomocą Koła 
Gospodyń Wiejskich w Balicach, gm. 
Zabierzów prelekcję pn. „Z profilaktyką 
na ty - program profilaktyki raka piersi  
i szyjki macicy”, na której byłam obecna. 
Prelekcja była ciekawie i profesjonalnie 
przygotowana, trafiła do serc i umysłów 
słuchaczek, o czym parę słów poniżej.

Rak piersi to obecnie najczęstsza przy-
czyna śmierci u dojrzałych kobiet, mimo 
iż nowotwór ten jest stosunkowo łatwy 
do wykrycia, a wykryty we wczesnym 
stadium może być całkowicie uleczalny. 
Ponadto wcześnie wykryty nowotwór 
piersi można wyleczyć bez konieczno-
ści wykonania amputacji piersi. Jeżeli 
wykryje się guz we wczesnym stadium, 
wystarczy usunięcie jedynie fragmen-
tu piersi i zastosowanie radioterapii,  
a wykrywanie niewielkich guzków umoż-
liwiają regularne badania, co w efekcie 
pozwala na wyleczenie wielu kobiet.  

Mammografia jest najskuteczniej-
szą metodą wykrycia raka, zwłaszcza 
w grupie kobiet w najbardziej narażo-
nej na zachorowanie, czyli u kobiet po 
czterdziestym roku życia. Jednakże nie-
które nowotwory nie są widoczne na 
mammografii i powinno się  je zawsze 
uzupełniać  badaniem ultrasonograficz-
nym. Również w  każdym wieku bardzo 
ważne jest samodzielne badanie piersi. 
Z praktyki wynika bowiem, że to najczę-
ściej kobieta sama znajduje sobie guzek  
w piersi i dopiero wtedy idzie do leka-
rza.

Rak szyjki macicy jest drugim co do 
częstości występowania nowotworem 
u kobiet w Polsce. Ciekawostką jest, że 
lekarze z krajów skandynawskich przy-
jeżdżają na praktyki do szpitali polskich, 
aby zapoznać się z przypadkami raka 
szyjki macicy – bo u nich, dzięki odpo-
wiedniej profilaktyce, choroba ta  wystę-
puje niezmiernie rzadko!!! 

W Polsce NFZ corocznie zaprasza ko-
biety na bezpłatne badania cytologicz-
ne objęte programem profilaktyki raka 
szyjki macicy. W wyniku przeprowadzo-
nego badania cytologicznego można 
wykryć zmiany przedrakowe i raka we 
wczesnym okresie. Szybkie podjęcie od-
powiedniego leczenia umożliwia  całko-
wite wyleczenie i nie pozwala na dalszy 
rozwój choroby. Ponadto bardzo waż-
nym elementem są szczepienia profilak-
tyczne przeciwko zakażeniom wirusami 
HPV u dziewcząt, przed zaistnieniem 
ich narażenia na wirusa, co ma szansę 
zapobiec znacznej liczbie przypadków 
zachorowań na raka szyjki macicy.

Kobiety w krajach Europy Zachod-
niej poddają się regularnym badaniom 
cytologicznym. Przykładowo Niemki 
mają zwyczaj wykonywać  takie badanie 
w każde urodziny, dzięki czemu mają 
pewność, że jest ono wykonywane raz 
w roku.  Francuzki na początku każdego 
roku wykonują badania profilaktycz-
ne, tak aby przez cały rok cieszyć się 
zdrowiem. Holenderki i Szwedki dzięki 
zdrowemu trybowi życia i regularnym 
badaniom, średnio żyją dziewięćdziesiąt 
lat, bo daty kolejnych badań profilak-
tycznych są dla nich ważniejsze od wizyt  
u fryzjera, czy na siłowni.  

Dlatego bierzmy przykład z kobiet 
z innych krajów, gdzie profilaktyka jest 
jednym z nieodłącznych elementów 
dbania o nas same.

Wyżej poruszone tematy przez leka-
rzy i pielęgniarki na prelekcji wzięłam 
sobie do serca i apeluję do wszystkich 
Pań  - NIE DAJMY SIĘ! 

Wykonałam już mammografię. Przed 
pójściem odszukałam wynik poprzed-
niego badania z 2002 r. z zaleceniem: 
„powtórzyć za rok”, minęło 11 lat. 

Wstyd mi przed samą sobą! Cytologia 
za tydzień. 

PROFILAKTYKA DLA ZDROWIA

zdrowie
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Pod takim hasłem gmina micha-
łowice prowadzi kampanię zachęca-
jącą jej mieszkańców do zgłaszania  
w urzędzie skarbowym rzeczywistego 
miejsca zamieszkania. Gmina zabie-
rzów pyta „czy chcesz, aby twoje po-
datki wracały do ciebie?”. samorządy 
na różne sposoby próbują zachęcać do 
płacenia podatków w gminach i tym 
samym zwiększać swoje budżety, gdyż 
wszystkie borykają się z problema-
mi finansowymi. Powodem kłopotów 
jest kryzys, a także nowe zadania do 
realizacji, na które nie przybywa pie-
niędzy. z naszych podatków (mam na 
myśli podatek dochodowy od osób fi-
zycznych) całkiem spora część trafia do 
kasy gmin, mniejsza do kasy powiatu. 
urząd w michałowicach ocenia, że ok. 
1500 mieszkańców nie płaci podatków 
w gminie, tylko najczęściej w Krako-
wie. 

Obecnie 39,34 % z kwoty podatku po-
wróci do gminy, a 10,25 % do budżetu 
powiatu. Od wielkości tych kwot zależą 
wydatki inwestycyjne, tj. ilość metrów 
nowej nakładki, nowego chodnika, 
nowa lampa w miejscu ciemnym i nie-
bezpiecznym, renowacja odwodnieniea 
i tak dalej. Każdy, prowadzący budżet 
domowy wie, że na tyle krawiec kraje 
na ile materii staje. Pieniądze z nieba nie 
spadają, a nie można w nieskończoność 
brać kredytów, bo po pierwsze to nieod-
powiedzialne, po drugie są ustawowe 
ograniczenia.

Udział w podatku dochodowym od 
osób fizycznych jest jednym z najważ-
niejszych dochodów gmin i w większo-
ści jest przeznaczany na inwestycje.  

Za kwotę 1,2 mln zł można sfinanso-
wać: 
- budowę 3 km chodnika, 
- nową nakładkę asfaltową o długości  
4 km,
- montaż 300 szt. lamp ulicznych,

- budowę 1,5 km kanalizacji sanitarnej.

W ostatnich latach dochód gminy 
Michałowice z tytułu udziału w podatku 
dochodowym od osób fizycznych (PIT) 
rósł dynamicznie (patrz wykres poniżej) 
i w roku 2012 wyniósł ponad 6 mln zł. 
Ciągle jednak jest kilkakrotnie niższy niż 
w gminach sąsiednich. Dla porównania 
w ubiegłym roku z tytułu tego podatku 
do kasy gminy Zielonki wpłynęło 20 mln 
zł, Wielka Wieś uzyskała prawie 9 mln,  
a Mogilany ponad 11 mln zł. 

Na rok 2013 prognozowany przychód 
wynosi ok. 8 milionów złotych.

Budżet powiatu krakowskiego za lata 
2010-2013 wynosił:

2010 - 37 066 184
2011 – 42 045 247
2012 – 44 768 966

2013 – 49 198 920 – planowany.

Z powyższych danych wynika, że jest 
stały przyrost, ale zarówno gminy jak  
i powiat liczą na więcej. 

jak płacić podatek w gminie? 

Zgłoszenie nowego miejsca zamiesz-
kania w Urzędzie Skarbowym nie wiąże 
się z żadnymi niedogodnościami. Nie 
wymaga zmiany zameldowania, wymia-
ny dokumentów czy załatwiania innych 
spraw urzędowych. Jedyną zmianą bę-
dzie zmiana właściwości Urzędu Skarbo-
wego. Wszystkich mieszkańców gminy 
Michałowice obsługuje bowiem Drugi 
Urząd Skarbowy, mający swoją siedzi-
bę przy ulicy Krowoderskich Zuchów 2  
w Krakowie. 

Jeśli rozliczają się Państwo z podatku 
dochodowego na formularzu PIT-37, to 
w wystarczy wpisać: 

- w części A - Drugi Urząd Skarbowy, 
ul. Krowoderskich Zuchów 2, Kraków, 

- w części B – adres zamieszkania na 
terenie gminy Michałowice. 

Jeżeli chcą Państwo wskazać miejsce 
zamieszkania w gminie Michałowice 
poza okresem rocznego rozliczenia, na-
leży wypełnić formularz ZAP-3 i złożyć 
go w Drugim Urzędzie Skarbowym. Na-
leży pamiętać, żeby o zmianie urzędu 
skarbowego powiadomić pracodawcę. 

Niedawno starosta Józef Krzyworze-
ka trafnie zauważył, że Powiat Krakowski 
jest „biednym powiatem bogatych lu-
dzi”. Miejmy nadzieje, że w najbliższych 
latach Powiat Krakowski i jego gminy 
będą bogate i będą miały bogatych 
mieszkańców. 

PłAĆ PODATKI TAM GDZIE MIESZKASZ

„Jeśli zależy Ci na na podnoszeniu 
jakości swojego najbliższego otoczenia 
to płać podatki tam, gdzie mieszkasz. 
Będziesz miał więcej lamp, placów za-
baw, chodników i lepsze drogi. Samo-
rządy będą miały więcej pieniędzy, aby 
finansować słuszne oczekiwania miesz-
kańców.”

ANNA
LEWICKA
Członek Zarządu 
Powiatu

 

 

źródło: www.michałowice.małopolska.pl 

źródło: www.michałowice.małopolska.pl 

samorząd
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25 września br. w sali obrad staro-
stwa Powiatowego w Krakowie odbyła 
się XXXV zwyczajna sesja rady Powiatu 
w Krakowie, w trakcie której przewod-
niczący rady Powiatu tadeusz naba-
gło wraz ze starostą krakowskim jó-
zefem Krzyworzeką oraz wicestarostą 
urszulą stochel wręczyli akty nadania 
tytułu „Honorowy obywatel Powiatu 
Krakowskiego” ks. władysławowi Pal-
mowskiemu oraz dr inż. Krzysztofowi 
Karczewskiemu. 

Ks. Władysław Palmowski urodził 
się w 1953 roku w Krakowie. Studia teo-
logiczne ukończył na Papieskiej Akade-
mii Teologicznej w Krakowie. Święcenia 
kapłańskie otrzymał przez włożenie rąk 
ks. kard. Karola Wojtyły w 1978 roku. Po 
dwóch latach pracy w 
Trzebini – Krystynowie, 
przeniesiony do Nowej 
Huty do parafii NMP Kró-
lowej Polski przy kościele 
Arka Pana. Ks. Władysław 
Palmowski to osoba, 
która od początku swo-
jej posługi kapłańskiej, 
zaangażowała się w 
szeroko rozumianą dzia-
łalność społeczną, któ-
ra w różnych okresach 
przybiera różne formy. 
Od opieki nad młodzie-
żą z nowohuckich hoteli 
robotniczych, przez  zaangażowanie  
w działalność opozycyjną, pracę w two-
rzeniu struktur samorządowych po prze-
mianach ustrojowych wraz z pełnieniem 
funkcji wice wójta gminy łęczyce, a na 
kierowaniu Parafią Rzymskokatolicką 
p.w. Św. Bartłomieja Ap. w Morawicy 
kończąc. 

22 grudnia 1983 roku na prośbę ks. 
bpa Ignacego Jeża udaje się do Draw-
ska Pomorskiego, gdzie odnajduje nowe 
pola działania i nowe wyzwania kiero-
wane do niego przez tamtejszą ludność. 
Pojawiają się nowe problemy z SB bo-
jącymi się wakacyjnego przyjazdu mło-
dzieży z Nowej Huty, dla których przygo-
tował ośrodek. W 1986 w wyniku akcji SB 
kryptonim „Jenot” wszczęto trzy kolegia, 
jednak na 3 godz. przed rozpoczęciem 
władze wycofały wniosek. W końcu  
w 1986 roku po ostrych wystąpieniach  
z ambony demaskujących SB, przenie-
siony do Lęborka, a po miesiącu do Roz-
łazina, gdzie spędził 16 lat. Ciągle raz na 
miesiąc do 1987 roku wracał do Krakowa 
na spotkania z robotnikami i młodzieżą.

W Rozłazinie jest współorganizato-
rem Komitetu Obywatelskiego na tere-
nie gminy łęczyce. Brał udział w przy-

gotowaniach do wyborów 4 VI 1989 r. 
Był zastępcą wójta pierwszej kadencji 
w gminie łęczyce. Zajmował się także 
pomocą ludziom z upadłych PGR-ów 
(pomoc mieszkaniowa, szukanie zatrud-
nienia, pomoc materialna). Integrował 
mieszkańców wiosek i środowisko by-
łych więźniów obozu Stutthof. Przyczy-
nia się do upamiętnienia miejsc pamięci 
„Marszu śmierci” więźniów Stutthofu.  
W miejscowości Nawcz wznosi kościół – 
pomnik w miejscu ich tragicznej śmier-
ci.

Po kilkunastu latach w 2003 r. wra-
ca do powiatu krakowskiego. Po obję-
ciu parafii w Morawicy rozpoczął prace  
z tutejszą społecznością oraz dzieło rato-
wania istniejących na jej terenie zabyt-

ków. Przystąpił do remontu kapitalnego 
dachu kościoła, a następnie wnętrza 
i elewacji kościoła oraz innych obiek-
tów zabytkowych, czyniąc to wszystko 
ze środków często pozyskanych poza 
parafią. Wyremontował zabytkowe or-
gany, na których można koncertować  
i odnowił ołtarz w prezbiterium kościo-
ła. Zbudował parking oświetlony na 150 
samochodów przy kościele i na 40 przy 
cmentarzu. Wyasfaltował dojazdy do 
obiektów i drogę do szkoły. Remontu-
jąc obiekty gospodarcze postawił salę 
gimnastyczną, z której korzysta mło-
dzież i dorośli, a przede wszystkim dzie-
ci. Zagospodarował dwa wzgórza obok 
cmentarza. Na jednym tworząc ogród 
barokowy z rzeźbami, na drugim ścieżkę 
dydaktyczną „Dzieje Narodu Polskiego”. 

Oba ogrody widoczne są z autostrady 
przed wjazdem do Krakowa i z samolo-
tów startujących i lądujących na lotnisku 
w Balicach. Są piękną wizytówką dla po-
wiatu krakowskiego. 

Wydał monografię w formie albu-
mu o wioskach parafii pt. „Morawica 
bogactwo wieków” napisaną przez  
p. Marię Kwaśnik. Wspiera czynnie stra-
żaków z OSP Brzoskwinia i Morawica. Re-
miza OSP Morawica znajduje się w po-
mieszczeniach wyremontowanych przy 
plebanii. W swoim działaniu stara się  
o przywrócenie wartości ludowego stro-
ju krakowskiego zachęcając do noszenia 
i promując go poprzez uczestnictwo 
młodzieży w strojach w imprezach pa-
rafialno – społecznych. W stworzonym 
ośrodku rekolekcyjnym często gości 
bezinteresownie młodzież przybywa-
jącą do Krakowa z Ukrainy, Hiszpanii,  
a nade wszystko młodzież szkolną z te-
renu całej Polski.

Za swoją postawę i świadectwo zo-
stał odznaczony Medalem Zasłużony dla 
NSZZ”Solidarność”. W 2009 r. Prezydent 
RP prof. Lech Kaczyński odznaczył go 
Krzyżem Komandorskim Orderu Odro-
dzenia Polski, w 2010 otrzymuje Krzyż 
Polonia Semper Fidelis, a także Złoty Me-
dal 750 lecia Lokalizacji Krakowa, Medal 
30 - lecia Solidarności, Medal Obywatel-
ski Stowarzyszenia Komitetów Obywa-
telskich Miasta Krakowa. Z okazji 40-le-
cia Gminy łęczyce za zaangażowanie  
w rozwój Małej Ojczyzny odznaczony 
medalem SAMORZąDNOŚĆ, a w uzna-
niu szczególnych zasług w upamiętnia-
niu historii Narodu Polskiego przez IPN 
Nagrodą „Świadek Historii”.

Dokończenie na str. 12

HONOROWI OBYWATELE POWIATU 
KRAKOWSKIEGO

„Tytuł Honorowy Obywatel Powiatu 
Krakowskiego to szczególne wyróżnie-
nie przyznawane przez Radę Powiatu 
osobom, które maja wybitne zasługi 
dla lokalnej społeczności czy samorzą-
du powiatowego.  Wyjątkowość tytułu 
podkreśla fakt, że dotychczas przyzna-
no go jedynie pięciu osobom. Uhono-
rowanie ks. Władysława Palmowskie-
go i dr. Krzysztofa Karczewskiego jest 
wyrazem docenienia i wdzięczności za 
ich wieloletnią działalność społeczną 
oraz zaangażowanie dla dobra Po-
wiatu Krakowskiego.” 

TADEUSZ
NAbAGŁO

Przewodniczący
Rady Powiatu

samorząd
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12 listopada br. w sali obrad Staro-
stwa Powiatowego w Krakowie odbyło 
się spotkanie poświęcone prezentacji 
Strategii Rozwoju Powiatu Krakowskie-
go na lata 2013-2020. Konferencję otwo-
rzył starosta krakowski Józef Krzyworze-
ka, który przywitał przybyłych gości. 
Oceniając nowy dokument podkreślił, 
że strategia uwzględnia potrzeby i ocze-
kiwania całej wspólnoty powiatowej, 
promując współpracę samorządu po-
wiatowego z samorządami gminnymi, 
sektorem gospodarczym, organizacjami 
pozarządowymi i innymi instytucjami, 
mającymi wpływ na realizację celów  
i kierunków interwencji.

Jako pierwszy, w części roboczej spo-
tkania, wystąpił członek Zarządu Woje-
wództwa Małopolskiego Jacek Krupa, 
prezentując założenia Strategii Rozwoju 
Województwa Małopolskiego do 2020 
roku. W swoim wystąpieniu mówił o 
planowanej realizacji siedmiu obszarów 
strategicznej interwencji dla osiągnięcia 
głównego celu, jakim jest efektywne 
wykorzystanie potencjałów regionalnej 
szansy dla rozwoju gospodarczego oraz 
wzrostu spójności społecznej i prze-

strzennej Małopolski.

Drugi omówiony przez Jacka Krupę 
temat przybliżył uczestnikom konfe-
rencji Subregionalny Program Rozwoju 
2014-2020, jako jeden z dziesięciu no-
wych programów strategicznych dla 
województwa małopolskiego. Na jego 
realizację przeznaczonych zostanie ok. 
600 milionów Euro z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego.

W kolejnej prezentacji, Jacek Woź-
niak, pełnomocnik Zarządu Wojewódz-
twa Małopolskiego ds. Planowania 
Strategicznego, przedstawił znaczenie 
spójności dokumentów strategicznych 
na poziomie regionu.

Następnie głos zabrali współtwórcy 
Strategii Rozwoju Powiatu Krakowskie-
go Jacek Kwiatkowski i Wojciech Odzi-
mek z Fundacji Rozwoju Demokracji Lo-
kalnej - Małopolski Instytut Samorządu 
Terytorialnego i Administracji w Krako-
wie, którzy omówili metodykę prac przy 
tworzeniu dokumentu oraz przedstawili 
postępowanie dla każdego celu opera-
cyjnego w sześciu obszarach strategicz-
nych.

Na zakończenie, Krzysztof Pelc, dy-
rektor Biura Rozwoju i Funduszy Struk-
turalnych Starostwa Powiatowego  
w Krakowie zaprezentował system mo-
nitorowania i ewaluacji strategii dla sku-
tecznego wdrożenia działań służących 
osiąganiu wyznaczonych w dokumencie 
celów.

W konferencji udział wzięli m.in. 
wicestarosta Urszula Stochel, członek 
Zarządu Powiatu Adam Wójcik, sekre-
tarz Mirosław Golanko, przedstawiciele 
krakowskich uczelni wyższych, służb  
i inspekcji, organizacji pozarządowych, 
przedsiębiorców, burmistrzowie i wój-
towie z terenu powiatu krakowskiego  
i okolicznych, dyrektorzy wydziałów sta-
rostwa i jednostek organizacyjnych po-
wiatu krakowskiego i miasta Krakowa. 

ZAPREZENTOWANO STRATEGIĘ ROZWOJU 
POWIATU KRAKOWSKIEGO

Ciąg dalszy ze str. 11

Dr Krzysztof Karczewski to współ-
twórca samorządu powiatu krakowskie-
go. Od 1998 roku do dnia dzisiejszego 
aktywnie zaangażowany w prace samo-
rządowe. Niezwykle koncyliacyjny czło-
wiek, który nie tylko doskonale prowadzi 
obrady, umiejętnie  pilnując procedur 
i należytego porządku, ale również sa-
morządowiec, który dobro powiatu kra-
kowskiego stawia zawsze na pierwszym 
miejscu, nie zważając na osobisty czy też 
polityczny interes.

Przez 15 lat funkcjonowania w sa-
morządzie stał się uznaną osobą, któ-
rej szczególną pasją jest bezpieczeń-
stwo oraz funkcjonowanie zawodowej 
i ochotniczej Straży Pożarnej. Sam jest 
zaangażowany w niesienie pomocy jako 
ochotnik i prezes jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Skawinie.

Urodził się 5 lipca 1947 r.  
w Krakowie, a mieszka w Skawi-
nie. Jest absolwentem Liceum 
Ogólnokształcącego w Skawi-
nie i Akademii Górniczo-Hutni-
czej w Krakowie, gdzie obronił 
pracę doktorską. Od 1971 do 
2013 roku zatrudniony w AGH, 
ostatnio jako adiunkt w Zakła-
dzie Techniki Cieplnej i Ochrony 
Środowiska. Autor licznych pu-
blikacji naukowych.

Od 1980 roku członek NSZZ „Solidar-
ność”, aktywnie uczestniczył w struk-
turach tej organizacji, między innymi  
w Komisji Zakładowej AGH. 

W latach 1986-1992 był członkiem 
Rady Archidiecezji Krakowskiej przy JE 
ks. kard. Franciszku Macharskim. 

Od samego momentu przywrócenia 
samorządu powiatowego zaangażo-
wany w jego tworzenie i prace w nim. 
Organizator struktur odrodzonego sa-
morządu powiatowego. W jego pierw-
szej kadencji, w latach 1998-2002 pełnił 
funkcję przewodniczącego Rady Powia-
tu w Krakowie. W Kolejnej kadencji kon-
tynuuje prace w Radzie tym razem, jako 
wiceprzewodniczący Rady Powiatu w 
Krakowie w latach 2002 – 2006. Od 2006 
do 2010 roku ponownie piastuje stano-
wisko przewodniczącego Rady Powiatu 

w Krakowie, a w obecnej kadencji wice-
przewodniczącego. 

W I kadencji był inicjatorem utworze-
nia Konwentu Przewodniczących Rad 
Powiatów Małopolski, w którym peł-
nił funkcję wiceprzewodniczącego. Do 
obecnej chwili aktywnie uczestniczy w 
pracach konwentu.

Był jednym z sygnatariuszy podpisa-
na międzynarodowej współpracy po-
między powiatem krakowskim i mona-
chijskim.

Jako pierwszy przewodniczący Rady 
Powiatu w Krakowie organizował współ-
pracę organów stanowiących Woje-
wództwa Małopolskiego.

Jest prezesem Zarządu Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Skawinie oraz prze-
wodniczącym Komisji Rewizyjnej Powia-

towego Oddziału Związku OSP 
RP w Krakowie. Odznaczony 
za swoją służbę i działalność 
Srebrnym Krzyżem Zasługi, 
Srebrną Odznaką Zasłużony 
dla Ochrony Przeciwpożarowej, 
Złotym i Srebrnym Medalem za 
Zasługi dla Pożarnictwa. 

Aktualnie czynnie wspiera 
społeczną działalność Kościoła 
jako członek Rady Archidiece-
zji przy JE ks. kard. Stanisławie 
Dziwiszu.

samorząd
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13 października br. Starosta Krakow-
ski Józef Krzyworzeka oraz radny po-
wiatowy Marek Piekara wzięli udział w 
inauguracji obchodów 100-lecia szkoły 
w Poskwitowie. Uroczystość rozpoczę-
ła msza święta pod przewodnictwem 
ojca prowincjała Jarosława Zachariasza. 
Oprócz Ojca Prowincjała koncelebrowa-
li ją rektor Wyższego Seminarium Du-
chownego Franciszkanów o. Andrzej Za-
jąc, o. Jan Maria Szewek, o. Piotr Dąbek 
i ksiądz proboszcz iwanowickiej parafii 
Ryszard Suchanowski. Na inauguracji 
obecni byli m.in. Wojciech Kozak, wice-
marszałek województwa małopolskie-
go, ojciec Jarosław Zachariasz, Barbara 
Skupień, wizytator Kuratorium Oświaty 
w Krakowie, Zbigniew Grzyb, wójt Gmi-

ny Iwanowice, Kazimierz Dobrzański, 
dyrektor Domu Polonii, Zbigniew Toma-
szek, dyrektor Małopolskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego.

Po mszy świętej odprawionej w inten-
cji szkoły, nauczycieli, uczniów, rodziców 
oraz całej społeczności szkolnej wysłu-
chano okolicznościowych przemówień. 
Po wystąpieniach dyrektor Michał Zna-
mirowski wraz z dyrektor Anną Rerak 
oraz przedstawicielami gości posadzili 
dąb, jako symbol obchodów 100-lecia 
i znak siły oraz trwałości szkoły. Gdy to 
zdarzenie dobiegło końca, rozpoczęła 
się część artystyczna. Wystąpiły szkolny 
chór Primavera i zespół wokalny Prima-
vera Plus. Wielkim zaskoczeniem dla 
wszystkich zebranych był występ na-
uczycieli, którzy razem z chórzystkami 
zaśpiewali pieśń pt. „Modlitwa Francisz-
ka”.

W trakcie uroczystości można było 
zobaczyć wystawę zdjęć archiwalnych 
wykonanych z negatywów Jana „Fo-
tografa” Jasiówki „Dzieci w obiektywie 
– pół wieku temu i wcześniej” przygo-
towanej w Polowej Pracowni Przyrodni-
czej. Na zakończenie wysłuchano wystę-
pu Krakowskiego Chóru Męskiego przy 
Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w 
Krakowie pod dyrekcją Janusza Wierzga-
cza, który wykonał pieśni religijne.

INAUGURACJA OBCHODóW 100-LECIA 
SZKOłY W POSKWITOWIE

„Stulecie to zawsze wielkie wydarze-
nie w życiu instytucji, która je obchodzi. 
Jednak w małych miejscowościach, 
takich jak Poskwitów, takie jubileusze 
mają jeszcze bardziej szczególny wy-
miar. Na początku XX wieku w pod-
krakowskich wsiach, obok kościoła, to 
właśnie szkoły były głównym miejscem, 
w którym spotykała się miejscowa lud-
ność, wokół których budowała się lo-
kalna tożsamość.

Przy okazji wspomnienia obchodów 
tego wspaniałego jubileuszu warto 
przypomnieć, że poskwitowska szkoła, 
to szkoła niesamorządowa prowadzo-
na  przez osobę fizyczną (pana Michała 
Znamirowskiego, który w roku 2005 
założył Szkołę Podstawową i Publiczne 
Gimnazjum).  Prowadzona w tej kon-
wencji placówka oświatowa nie straci-
ła na efektywności edukacyjnej. Z ma-
łej (68 uczniów w momencie likwidacji) 
w ciągu ośmiu lat stała się szkołą (168 
uczniów) o znaczącej pozycji w swo-
im środowisku, prowadząca nie tylko 
działalność dydaktyczną na wysokim 
poziomie, ale będącą ważnym ośrod-
kiem kulturalnym i miejscem integracji 
społecznej. Szkoła wydaje gazetę (Te-
raz Szkoła!” – dwumiesięcznik) a także 
nieregularnie „Zeszyty Poskwitowskie”  
i wydawnictwa okazjonalne, często  
o charakterze regionalnym, organizu-
je pikniki i festyny, koncerty i wystawy 
promujące działalność miejscowych 
artystów. Nawiązała i utrzymuje kon-
takty z innymi szkołami za granicą 
(Ukraina, Czechy, Słowacja, Wielka Bry-
tania, Irlandia i USA). Jej nauczyciele 
publikują w kraju i za granicą.”

MAREK
PIEKARA
Radny Powiatu

sPoŁeczeŃstwo
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„Infrastruktura drogowa to temat, 
który w mojej ocenie wymaga daleko 
idącej współpracy, kompromisu oraz 
łączenia sił i możliwości samorządów, 
co w konsekwencji powinno doprowa-
dzić do poprawy sytuacji na naszych 
drogach, choć skala potrzeb jest bar-
dzo duża. Chciałabym również pod-
kreślić, że radni gminni również mają 
wpływ na działania starosty i Rady 
Powiatu. Jeżeli tego nie zauważają , to 
nie chcą. To w końcu decyzje radnych, 
wyrażone uchwałą Rad Gminy - są 
podstawą wszelkich umów na realiza-
cję zadań w ramach IS.

Cieszę się, że Gmina Mogilany po 
dwóch latach przerwy zrealizowała 
w tym roku wspólnie z Powiatem w 
ramach IS zadanie, polegające na po-
prawie bezpieczeństwa przy drodze 
powiatowej nr  K2174 w Libertowie, 
ul. Jana Pawła II /remont chodnika  
i zamontowanie barier ochronnych – 
wartość zadania 62 tys. zł/.”

MAŁGORZATA
MADEJA

Radna Powiatu

lp. Gmina 2011 2012 2013 Suma 
1 Czernichów     1 209 045,00 1 209 045,00 
2  Igołomia-Wawrzeńczyce  345 994,16    324 992,57 438 997,00 1 109 983,73 
3 Iwanowice 1 530 292,56      415 880,00 1 946 172,56 
4 Jerzmanowice-Przeginia 2 723 812,72    99 845,00 159 205,00 2 982 862,72 
5 Kocmyrzów-Luborzyca 383 188,65    382 713,47 700 000,00 1 465 902,12 
6 Krzeszowice 293 686,46    186 824,87 1 004 819,00 1 485 330,33 
7 Liszki 2 506 699,23    492 765,20 617 075,00 3 616 539,43 
8 Michałowice 1 037 527,36    570 036,23 614 493,00 2 222 056,59 
9 Mogilany     122 684,00 122 684,00 
10 Skała 135 235,95    189 965,80 510 647,00 835 848,75 
11 Skawina 6 252 137,68    2 868 828,19 1 234 942,00 10 355 907,87 
12 Słomniki 999 986,81    59 574,60 479 518,00 1 539 079,41 
13 Sułoszowa 171 690,00      667 894,00 839 584,00 
14 Świątniki Górne 177 601,34      1 221 518,00 1 399 119,34 
15 Wielka Wieś 370 714,60    624 723,03 590 000,00 1 585 437,63 
16 Zabierzów 1 176 800,06    373 895,37 820 006,00 2 370 701,43 
17 Zielonki     2 018 000,00 2 018 000,00 

Razem 18 105 367,58 zł   6 174 164,33 zł    12 824 723,00 zł  37 104 254,91 
 

SYTUACJA NA DROGACH POWIATOWYCH  
W GMINIE MOGILANY

Droga w Konarach po modernizacji w 2013 r.

Inwestycja poprawiająca bezpieczeństwo w Libertowie - 2013

oPinie

stan dróg powiatowych to temat, 
który w tym roku wzbudził wyjątkowo 
dużo emocji. stało się tak za sprawą 
znacznego pogorszenia się  nawierzch-
ni wielu odcinków dróg, podlegają-
cych zarządowi dróg Powiatu Krakow-
skiego. wszyscy wiemy, że tegoroczne 
remonty były spóźnione, starosta józef 
Krzyworzeka przyznał, że popełniliśmy 
błędy i nie zostaną one powtórzone. 
ale sytuacja na terenie gminy mogila-
ny, o której pozwolę sobie napisać, jest 
jeszcze bardziej skomplikowana i za-
sługuje na szczególną uwagę. 

Na ogólną długość 34,7 km dróg, kilka 
odcinków uległo daleko idącej degrada-
cji i wymaga szybkiej interwencji. Wśród 
nich na pewno wymienić należy ok. ki-
lometrowy odcinek drogi w Bukowie, 
ok. pięciokilometrowy odcinek drogi w 
Mogilanach /ul. Świątnicka/, ok. dwuki-
lometrowy odcinek drogi w Konarach 
oraz podobny w Lusinie i Chorowicach. 
Inwestycje te  będą wymagały dużych 
nakładów finansowych. 

Podstawowym źródłem finansowania 
nowych nakładek, kompleksowej prze-
budowy dróg oraz budowy chodników 
jest powiatowy program drogowy pn. 
Inicjatywy Samorządowe. Zasada jest 
taka, że to gmina występuje do powiatu 
z wnioskiem o realizację zadania, wska-
zując miejsce i zakres inwestycji. W celu 
zakwalifikowania do realizacji najbar-
dziej optymalnych zadań - Zarząd Po-
wiatu wspólnie z ZDPK prowadzi z wło-

darzami gmin negocjacje, a następnie, 
po podjęciu przez Rady Gmin stosow-
nych uchwał - zawiera umowy na reali-
zację konkretnych zadań. Wniosków ze 
strony gmin jest rok rocznie więcej, niż 
pozwalają możliwości finansowe powia-
tu. Oczywiście, można być przeciwnym 
współfinansowaniu powiatowych zadań 
drogowych z budżetów gmin, ale na 
chwilę obecną mamy w tym zakresie ta-
kie, a nie inne zasady. Pada też ze strony 
powiatu jasna deklaracja; w przypadku 
braku współfinansowania w formule IS 
bierzemy odpowiedzialność za utrzy-
manie przejezdności, na więcej nas nie 

stać.
W latach 2011 - 2012 

Gmina Mogilany nie reali-
zowała wspólnie z powia-
tem krakowskim żadnych 
wspólnych inwestycji dro-
gowych w ramach wspo-
mnianych Inicjatyw Samo-
rządowych. Sugerowanie 
mieszkańcom, że trzeba 
być wpływowym człowie-
kiem w powiecie, aby dro-
gi były lepsze, jest dalece 
przesadzone. Jako radna 

znam każdy kilometr dro-
gi powiatowej biegnącej 
przez gminę, mam świa-
domość, że wiele jest do 
zrobienia,  ale bez pomocy 
gminy – nie ukrywam, jest  
ciężko. 

Chciałabym podkreślić, 
że dzięki moim staraniom  
wykonane zostały nastę-
pujące zadania inwesty-
cyjne na drogach powiato-
wych w Gminie Mogilany 
/sfinansowane z budżetu 
powiatu/: 

- modernizacja drogi powiatowej nr   
K 2170  na długości 470 mb w Lusinie  - 
wartość zadania 123 tys. 873 zł,
- nakładka o długości 150 mb na dro-
dze powiatowej K 2174 w Libertowie,  
ul. Jana Pawła II – wartość zadania  
60 tys.zł,
- nakładka o długości 150 mb na drodze 
powiatowej nr K 2175  w Gaju, ul. Wido-
kowa – wartość  zadania 40 tys. zł,
- modernizacja drogi powiatowej nr   
K 2169  na  długości 220 mb w Lusinie 

zestawienie wartości is realizowanych przez Powiat Krakowski  
i Gminy w bieżącej kadencji
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/2 odcinki/ – łączna  wartość zadania  
111 tys. 701 zł,
 - modernizacja drogi  powiatowej  nr  
K 2168 w Konarach na długości 150 mb 
– wartość zadania 69 tys. 446 zł,
- wykonano również kilka barier ener-
gochłonnych, a to w: Mogilanach, Ko-
narach, we Włosani i w Lusinie – łączna 
długość 128 mb, wartość zadań wynosi  
10 tys. 494 zł. W najbliższym czasie za-
montowana zostanie również bariera  
w Lusinie – wartość 2 tys.100 zł.

Gminy dofinansowują powiat w za-

kresie realizacji wspólnych Inicjatyw Sa-
morządowych - dla dobra swoich miesz-
kańców. Podejmują ten wysiłek, chociaż 
coraz trudniej jest im dopiąć własny bu-
dżet. Samo głoszenie haseł o konieczno-
ści likwidacji powiatów, w żaden sposób 
nie przekłada się na poprawę komfortu 
poruszania się po naszych drogach po-
wiatowych. Mimo wielu kontrowersji  
i dyskusji na ten temat, gminy powiatu 
krakowskiego zgłosiły na przyszły rok do 
realizacji wspólnie z powiatem 81 zadań, 
których szacunkowa wartość realizacji 
wynosi 25 mln zł.

Przy okazji szeregu spotkań z miesz-
kańcami powiatu krakowskiego często 
jestem pytany m.in. o problematykę 
związaną z wypłatami odszkodowań 
dla właścicieli gruntów, które zostały 
zajęte przez pasy drogowe dróg gmin-
nych, powiatowych, wojewódzkich 
oraz krajowych. w związku z powyż-
szym przedstawię kilka informacji na 
ten temat.

Podstawę materialnoprawną stano-
wi artykuł 73 ust.1 i 4 Ustawy z dnia 13 
października 1998 roku Przepisy wpro-
wadzające ustawy reformujące admini-
strację publiczną (Dz.U z 1998 r , Nr 133, 
poz.872 z późn. zmianami). Nierucho-
mości pozostające w dniu 31 grudnia 
1998 roku we władaniu Skarbu Państwa 
(drogi krajowe) lub jednostek samorzą-
du terytorialnego (drogi wojewódzkie, 
powiatowe, gminne), nie stanowiące ich 
własności, a zajęte pod wyżej wymienio-
ne drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 
1999 roku stały się z mocy prawa wła-
snością odpowiednio Skarbu Państwa 
lub samorządów.

Właścicielom zabranych nierucho-
mości przysługuje prawo do odszkodo-
wania. Mieli oni możliwość złożenia sto-
sownego wniosku do starosty w okresie 
od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 
2005 roku. Postępowanie w tym zakresie 
(tj. m.in. regulacje geodezyjne i wypłaty 
odszkodowań) jest prowadzone, jeżeli 
spełnione są trzy następujące przesłan-
ki:

1. dana nieruchomość musi być zaję-
ta pod pas drogi publicznej,

2. 31 grudnia 1998 władał tą nieru-
chomością Skarb Państwa, wojewódz-
two, powiat lub gmina;

3. osoba będąca 31 grudnia 1998 
roku właścicielem przedmiotowej nieru-
chomości złożyła wniosek do powiatu o 
ustalenie odszkodowania w terminie od 
1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2005 
roku.

Niespełnienie którejkolwiek z wyżej 
wymienionych przesłanek powoduje 
niemożność zastosowania trybu wyni-
kającego z artykułu 73 powołanej wyżej 

ustawy. Pojawiają się pytania, czy istnie-
je jeszcze możliwość złożenia przedmio-
towego wniosku. Zacytuję fragmenty 
odpowiedzi Trybunału Konstytucyjnego 
w tej sprawie: 

1. Fragment uzasadnienia wyroku  
z dnia 15.09.2009 r. (sygn. akt P33/07): 
„(...)z art.73 przepisów wprowadzających 
wynika, że wszystkie osoby, które utraci-
ły własność nieruchomości na podstawie 
tego przepisu miały możliwość zgłosze-
nia w określonym terminie (pomiędzy 
1 stycznia 2001 roku a 31 grudnia 2005 
roku) roszczenia odszkodowawczego, 
niezależnie od tego czy została w tym 
okresie wydana decyzja wojewody.” 
Trybunał wskazał, że wniosek byłego 
właściciela nieruchomości ma dwojaki 
charakter. Po pierwsze, stanowi oświad-
czenie, że były właściciel jest i domaga 
się odszkodowania za wywłaszczenie. 
Po drugie, jest żądaniem wszczęcia po-
stępowania administracyjnego w spra-
wie ustalenia i wypłaty odszkodowania.

2. Fragment wyroku z dnia 19 maja 
2011 r (sygn. akt K20/09 ) „(…) w art.73 
ust.4 przepisów wprowadzających przy-
jęto pięcioletni termin na zgłoszenie sto-
sownego wniosku, który nie wymagał 
dochowania szczególnej formy i pełnił 
podwójną funkcję (…) Była to ponadto 
jedyna czynność, której prawo wyma-

gało od podmiotu uprawnionego, aby 
mógł on uchronić się przed negatyw-
nym skutkiem upływu terminu.”

Powiatowy Wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami wciąż prowadzi po-
stępowania; są one długotrwałe, nie 
wszystkie zakończyły się jeszcze odpo-
wiednimi decyzjami odszkodowawczy-
mi. Osobom, które wiele lat czekają na 
należne im pieniądze, będą doliczane 
odsetki ustawowe.

O ODSZKODOWANIACH DLA WłAŚCICIELI 
GRUNTóW
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„Chciałbym przy okazji nadmienić, 
że przez cały rok 2005 powiat krakow-
ski prowadził kampanię informacyjną 
w tej sprawie. Pełniąc wówczas funkcję 
wicestarosty powiatu miałem wiedzę  
z jakich miejscowości wpływały wnio-
ski w okresie od roku 2001 oraz liczy-
łem się z faktem, że po 31 grudnia 
2005 roku znajdą się osoby, które nie 
wiedziały o przysługującym im prawie  
i „przegapią termin”. Niektórzy nadal 
mogą płacić podatki z zabranych czę-
ści nieruchomości.”

WOJCIECH
bOSAK

Radny Powiatu

Droga w Lusinie po modernizacji w 2013 r.

oPinie



W sobotę, 9 listopada br. w Tomaszowicach 
Powiat Krakowski wraz Powiatem Wielickim 
zorganizował Wielki Niepodległościowy Bal 
Charytatywny, który upamiętnił 15-lecie po-
wstania powiatów w Polsce oraz 10-lecie naszej 
partnerskiej współpracy z powiatem monachij-
skim, ale także wspomógł Fundację na Rzecz 
Dzieci z Chorobą Nowotworową „Wyspy Szczę-
śliwe”, której głównym celem jest niesienie po-
mocy dzieciom z chorobami nowotworowymi 
leczonym w Klinice Onkologii i Hematologii 
Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecię-
cego w Krakowie. Na rzecz fundacji przekaza-
ne zostanie 50 zł z każdego biletu oraz środki 
ze zbiórki charytatywnej w trakcie balu(auk-
cja, kiermasz charytatywny, zbiórka do puszek 
kwestarskich). W sumie udało się zebrać ponad 
80 tysięcy złotych.

Bal rozpoczął się od części oficjalnej. Przyby-
łych gości przywitał starosta krakowski Józef 
Krzyworzeka, a wśród nich byli m.in. poseł Józef 
Lassota, wicemarszałek województwa małopol-
skiego Wojciech Kozak, Konsul Generalny RFN w 
Krakowie dr Werner Köhler, przewodniczący Sej-
miku Województwa Małopolskiego Kazimierz 
Barczyk, członkowie Zarządu oraz Rady Powiatu 
w Krakowie, prezes Zarządu Krakow Airport dr 
Jan Pamuła, komendant Komendy Miejskiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Krakowie Ryszard Ga-
czoł,  liczna delegacja z powiatu monachijskiego 
ze starostą Johanną Rumschöttel na czele oraz 
politycy, przedsiębiorcy, dobroczyńcy, ludzie 
nauki i kultury, a także przedstawiciele władz 
gmin. Starosta Krzyworzeka przypomniał jak ro-
dziła się idea organizacji balu oraz podziękował 
wszystkim, którzy wsparli zbiórkę charytatyw-
ną, szczególne słowa podziękowań kierując do 
osób, które przyjęły zaproszenia do Komitetu 
Honorowego Balu: J.E. ks. kardynała Stanisława 
Dziwisza, arcybiskupa Metropolity Krakowskie-
go, dr. Wernera Köhlera, Konsula Generalnego 
RFN w Krakowie, Justyny Lewańskiej, Konsul Ge-
neralnej RP w Monachium, Jerzego Millera, wo-
jewody małopolskiego, Marka Sowa, marszałka 
województwa małopolskiego, Marka Tramsia, 
prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich, 

prof. dr. hab. med. Walentyny Balwierz, kierow-
nika Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej 
USD w Krakowie – Prokocimiu oraz prof. dr. hab. 
Marii Wojtyła – Świerzowskiej, prezesa Fundacji 
na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową „Wy-
spy Szczęśliwe”

Po wystąpieniu starosty wielickiego Jacka 
Juszkiewicza, głos zabrała starosta monachij-
ska Johanna Rumschöttel, która podsumowała 
i podziękowała za dotychczasową współpracę 
miedzy Powiatami monachijskim, krakowskim i 
wielickim. Starosta Rumschöttel, kończąc swoje 
przemówienie, wręczyła starostom Krzyworzece 
i Juszkiewiczowi, przyznane przez Radę Powiatu 
Monachijskiego w uznaniu wyjątkowych zasług 
dla międzynarodowej współpracy partnerskiej z 
Powiatem Monachijskim, Pierścienie Honorowe 
Powiatu Monachijskiego. To szczególne wyróż-
nienie, które dotychczas otrzymało jedynie szes-
naście osób, nigdy wcześniej z zagranicy.

W kolejnym punkcie programu przewodni-
czący Rady Powiatu Krakowskiego Tadeusz Na-
bagło wraz z przewodniczącym Rady Powiatu 
Wielickiego Adamem Kociołkiem zaprosili sta-
rostę Johannę Rumschöttel oraz byłego starostę 
monachijskiego Heinera Janika i byłego prze-
wodniczącego Rady Powiatu w Krakowie Włady-
sława Kusińskiego do pokrojenia tortu i wznie-
sienia toastu za pomyślność wszystkich trzech 
powiatów.

W trakcie części oficjalnej odbyła się również 
aukcja przedmiotów, m.in. podarowanego przez 
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego pióra. 
Ważnym wydarzeniem było przekazanie przez 
starostę Johannę Rumschöttel na ręce prof. dr 
hab. med. Walentyny Balwierz, czeku na 10 tys. 
euro dla Fundacji na Rzecz Dzieci z Chorobą No-
wotworową „Wyspy Szczęśliwe”.

Bal poprowadzili Lidia Jazgar i Łukasz Kupiec, 
a w trakcie koncertu głównego wystąpili Graży-
na Brodzińska i Marcin Jajkiewicz wraz z zespo-
łem muzycznym.



Organizacja balu nie byłaby możliwa bez pomocy sponsorów, którym  
serdecznie dziękujemy, a byli nimi:
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o., 
Dwór w Tomaszowicach Krakowskie Centrum Konferencyjne, 
P.H.U. Albi Aleksy Bidas, 
Hodowla róż szklarnianych Wojciech Worytkiewicz, 
Konsorcjum Producentów Kiełbasy Lisieckiej, 
Drukarnia Rafael, 
Ziaja LTD Odział Kraków Dariusz Bukaty, 
Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o.

Patronat honorowy: Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, Marszałek  
Województwa Małopolskiego Marek Sowa, prezes Zarządu Związku  
Powiatów Polskich Marek Tramś

Patronat medialny:  TVP Kraków, Dziennik Polski, Radio Kraków

darczyńcy wielkiego niepodległościowego balu charytatywnego:
Bronisław Komorowski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marek Sowa 
Marszałek Województwa Małopolskiego, Ziaja, Farmona, Katarzyna Pru-
sik – Lutz, Dorota Niemiec Dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Krakowskie-
go, Bernadetta Stępień, Zdzisław Słonina, Bogusław Sonik Poseł do Par-
lamentu Europejskiego, Józef Krzyworzeka Starosta Krakowski, Marita 
Benke – Gajda, Dagmara Kwiatek-Kamińska, Róża Thun Posłanka do Par-
lamentu Europejskiego, Ludwik Miętta – Mikołajewicz Prezes TS „Wisła”, 
Wojciech Kowalczyk, Karolina Witek, Jadwiga Gajda – Lusina, Zbigniew 
Boniek Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Marek Tramś Prezes Związ-
ku Powiatów Polskich, Barbara Karczewska, Lidia Jazgar, Urszula Stochel 
Wicestarosta Krakowski, Powiat Monachijski, Piotr Goraj, Tomasz Kaleta 
Prezes Zarządu Malinowy Zdrój Sp. z o.o., Grażyna Brodzińska, Funda-
cja na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową „Wyspy Szczęśliwe”, Maria 
Bieńkowska – Kopczyńska „Pestka”, Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szla-
ku”, Artquartia pracownia oprawy obrazów, Hurtownia Napojów P.H.U. 
„Centrum – Krak” Piotr Goraj. 
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W dniach 13-16 lipca br. delegacja Rady 
Powiatu w Krakowie, w skład której weszli 
radni powiatowi, posłanka do Parlamentu 
Europejskiego Róża Thun, członek Zarządu 
Województwa Małopolskiego Jacek Krupa 
oraz Komendant Miejski Policji w Krakowie 
Wadim Dyba, wzięła udział w uroczystych 
obchodach jubileuszu 10-lecia podpisania 
umowy o współpracy pomiędzy Powiatem 
Krakowskim i Powiatem Monachijskim, które 

obyły się w Monachium.
W trakcie uroczystej gali spotkały się oso-

by, które na przestrzeni ostatniej dekady 
współtworzyły i uczestniczyły w krakowsko-
bawarskim partnerstwie, m.in. były starosta 
krakowski Jacek Krupa oraz były starosta 
monachijski Heiner Janik, którzy w 2003 roku 
podpisali umowę o współpracy.

Starosta krakowski Józef Krzyworzeka w 
swoim wystąpieniu podsumował dziesięć lat 

współpracy, wskazywał wspólne dokonania, 
szczególnie w kontaktach międzyludzkich, 
dzięki którym udało się przezwyciężyć wiele 
polsko-niemieckich stereotypów oraz zbu-
dować trwałe i silne więzi. „Chcę dokonać 
swoistego podsumowania naszego part-
nerstwa jednym zdaniem – „10 lat – 3650 
dni – ponad 6000 spotkań”. I nawet, jeśli w 
to stwierdzenie zakradł się jakiś mały staty-
styczny błąd, to doskonale oddaje ono cha-
rakter naszej dotychczasowej współpracy” 
– mówił starosta Krzyworzeka. „Nie sposób 
przypomnieć w tym miejscu wszystkich spo-
tkań. Wspaniałych i szczęśliwych momen-
tów nie brakowało. Wielką radością było dla 
władz samorządowych powiatu krakowskie-
go każde spotkanie, w którym w Monachium 
lub w Krakowie udział wzięli artyści, rolnicy, 
strażacy, młodzież, sportowcy czy samorzą-
dowcy. Dla każdej z wymienionych grup, 
kontakty z przedstawicielami tych dziedzin 
z powiatu monachijskiego były nie tylko 
wielkim przeżyciem, ale źródłem wiedzy, in-
spiracji, czy szansą wymiany i podglądnięcia 
doświadczeń partnerów” – podsumowywał 
Józef Krzyworzeka.

Podczas wizyty w Powiecie Monachijskim 
delegacja wraz z członkami Rady Powiatu 
Monachijskiego wzięła udział w uroczystym, 
ekumenicznym nabożeństwie odprawionym 
przez ks. dr Walochę w kościele św. Brata 
Klausa w Waldperlach, a także obchodach hi-
storycznego widowiska „Wesele w Landshut”, 
a starosta Józef Krzyworzeka wraz ze starostą 
monachijską Johanną Rumschöttel również 
w spotkaniu z premierem Bawarii Horstem 
Seehoferem w Zamku Schleißheimer w Obe-
rschleißheim.

JUBILEUSZ KRAKOWSKO-BAWARSKIEJ WSPółPRACY
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16 października br. w sali obrad Sta-
rostwa Powiatowego w Krakowie od-
była się uroczystość wręczenia nagród 
najlepszym nauczycielom powiatu kra-
kowskiego. Starosta krakowski Józef 
Krzyworzeka wraz z wicestarostą Urszu-
lą Stochel wręczyli z okazji Dnia Eduka-
cji Narodowej nagrody i pamiątkowe 
dyplomy dziewiętnastu pedagogom ze 
szkół, dla których powiat jest organem 
prowadzącym oraz jednostek oświato-
wych. Starosta Krzyworzeka, zwracając 
się do wyróżnionych podkreślił, że bar-
dzo dobry poziom powiatowych szkół, 
to w wielkim stopniu zasługa doskona-
łej kadry nauczycielskiej wspomaganej 
przez dobrze zarządzające szkołami dy-
rekcje. Józef Krzyworzeka podziękował 
nauczycielom za ich codzienną, niełatwą 
pracę z młodzieżą.

W uroczystości udział wzięli także 
wiceprzewodniczący Radu Powiatu  
w Krakowie Krzysztof Karczewski, dyrek-
tor Wydziału Edukacji Starostwa Powia-
towego w Krakowie Lidia Pycińska oraz 
dyrektorzy szkół, z których nauczycieli 
wyróżniono.  Obok lista nagrodzonych.

WYRóżNIONO 
NAJLEPSZYCH 
NAUCZYCIELI

Lp Nauczyciele Szkoła 

1 Bogumiła Niegolewska Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale 

2 Danuta Kasperczyk 
Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach 

3 Urszula Garlacz 

4 Grzegorz Gruca Liceum Ogólnokształcące w Skawinie 

5 Ewa Śnieżek 

Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Skawinie 
6 Elżbieta Krzemień 

7 Jadwiga Wilczak 

8 Anna Stec 

9 Marta Hromek 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  w Krzeszowicach 

10 Anna Szydło 

11 Dorota Kucharz Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w 
Czernichowie 12 Joanna Wasilewska 

13 Katarzyna Calik 
Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie 

14 Renata Figiel 

15 Iwona Stec Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Powiatu 
Krakowskiego  
w Krakowie 16 Anna Jeziorek 

17 Monika Bednarz 
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Skawinie 

18 Grzegorz Kubicki 

19 Zbigniew Podolski 
Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia 
Nauczycieli 
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30 września br. w sali obrad starostwa Powiatowego  
w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów 
starosty Krakowskiego i Przewodniczącego rady Powiatu. 
otrzymali je uczniowie ze szkół prowadzonych przez po-
wiat krakowski. starosta krakowski józef Krzyworzeka oraz 
wicestarosta urszula stochel witając wyróżnionych uczniów 
i ich opiekunów pogratulowali młodzieży wspaniałych osią-
gnięć, które bardzo cieszą i jednocześnie potwierdzają, że 
szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu krakowskiego 
to dobry wybór. Przewodniczący rady Powiatu w Krakowie 
tadeusz nabagło podkreślił, że to nauka, a nie same stypen-
dia są doskonałą inwestycją w siebie i zaznaczył, że ta uro-
czystość powinna być motywacją dla innych, by starali się 
osiągać podobne wyniki. Komisja stypendialna przyznała 
na rok szkolny 2013/2014 stypendium starosty Krakowskie-
go sześćdziesięciu dziewięciu uczniom, a stypendium Prze-
wodniczącego rady Powiatu czterem.

„Stypendium Starosty Krakowskiego” przyznawane jest 
uczniom, którzy osiągnęli wybitne wyniki w nauce i ukończyli 
pierwszy rok nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Aby otrzy-
mać stypendium, musieli uzyskać na świadectwie co najmniej 
bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen z zajęć 
edukacyjnych co najmniej na poziomie: 5,0 w liceach ogól-
nokształcących, 4,8 w liceach profilowanych i technikach, 4,3  
w zasadniczych szkołach zawodowych. Stypendia Starosty 
Krakowskiego w wysokości 150 zł miesięcznie przyznawane 
są na okres roku szkolnego, liczonego od września do czerw-
ca. Dla uczniów klasy programowo najwyższych liceów ogól-
nokształcących i techników przyznane na okres od września 
do końca kwietnia, natomiast dla uczniów klas programowo 
najwyższych zasadniczych szkół zawodowych przyznane do 
końca czerwca.

„Stypendium Przewodniczącego Rady Powiatu” w wysoko-
ści 350 zł przyznawane jest jednorazowo po zakończeniu roku 
szkolnego, a otrzymać je mogą uczniowie, którzy w poprzed-
nim roku szkolnym uzyskali na świadectwie co najmniej bar-
dzo dobrą ocenę z zachowania oraz są laureatami I – III miejsca 
konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim, finalistami 
lub laureatami konkursów i olimpiad na szczeblu ogólnopol-
skim lub międzynarodowym, bądź mają inne wybitne osią-
gnięcia na szczeblu międzynarodowym.

Pamiątkowe dyplomy stypendystom wręczali starosta Józef 
Krzyworzeka, wicestarosta Urszula Stochel oraz przewodniczą-
cy Rady Powiatu w Krakowie Tadeusz Nabagło. W uroczysto-
ści udział wzięli także dyrektorzy i nauczyciele wyróżnionych 
uczniów.

Stypendyści Przewodniczącego Rady Powiatu:
zespół szkół i Placówek oświatowych w skale: Buczek  

Wiktoria.
liceum ogólnokształcące w Krzeszowicach: Płatek Alina, 

Chucherko Kamil.
zespół szkół rolnicze centrum Kształcenia ustawicznego  

w czernichowie: Kocoł Daniel.

WRĘCZONO STYPENDIA DLA 
NAJLEPSZYCH UCZNIóW
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eduKacja

Stypendyści Starosty Krakowskiego:
zespół szkół i Placówek oświatowych w skale: Krzemień 

Marika, Świerk Dominika, Marek Michał, Rudziński Krzysztof.
liceum ogólnokształcące w Krzeszowicach: Cichoń  

Izabela, Dura Weronika, Chechelska Faustyna, Baster Sara,  
Kłeczek Anna, Polak Paulina, Nowak Magdalena, Bodzęta Maja, 
Płatek Alina.

liceum ogólnokształcące w skawinie: Szewczyk  
Klaudia, Gruca Karol, Brańka Justyna, Grabińska Klaudia, Kozioł  
Katarzyna, Gałuszka Bartosz, Mrowiec Aleksandra, Torba  
Mateusz, Kłyś Sylwia, Cora Dorota, Groblicka Michalina,  
Palonek Dominika.

zespół szkół techniczno-ekonomicznych w skawinie:  
Wańdyga Damian, Mardyła Marcin, Pałac Jakub, Kubas  
Magdalena, Stec Gabriel, Gaweł Justyna, Ożóg łukasz,  
Baran Ewelina, Kania Katarzyna, Świerkosz Monika, Pituch 
Małgorzata, Jezioro Krystian, Woźniczka Magdalena, Okarmus  
Marek, Pulchny Paweł, Maślona Marzena, żmija Justyna, Szlachta  
Paulina, Torba Dawid.

zespół szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach:  
łoboś Gabriela, Roś Mariusz, Rudek Anna, Szczurek Aleksandra,  
Adamaszek Rafał, Jochymek Adam, Koźbiał Jakub, Nocula  
Mateusz.

zespół szkół rolnicze centrum Kształcenia ustawicz-
nego w czernichowie: Pieczonka Natalia, Piszczek Karolina, 
Gajec Joanna, Wrzesień Paulina, Gawęda Agnieszka, Witalec  
Justyna, Mrowiec Beata, Goluch Karina, Zając Urszula, Wieczorek  
Patrycja, Kocoł Daniel.

zespół szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie: Jarosz 
Dariusz, Janik Grzegorz, Nowakowska Karolina, Całka Anita, 
Zębala Iwona, Baran Barbara.

3 września br. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Kra-
kowie miała miejsce uroczystość wręczenia aktów awansu 
nauczycielom, którzy zdali egzamin na kolejny stopień awan-
su zawodowego nauczyciela mianowanego. Dyplomy awan-

sowanym nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych powiatu 
krakowskiego wręczali starosta krakowski Józef Krzyworzeka, 
wicestarosta Urszula Stochel oraz Lidia Pycińska, dyrektor Wy-
działu Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie. Awan-
se otrzymali Anna Kołaczyk, Agnieszka Kozień, Danuta Lach,  
Beata Lachman, Tomasz Dudek, Michał Smółka, Adam  
Sobczyk, Artur Zmorzysko.

AWANSE NAUCZYCIELI
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z reguły znamy historię poszcze-
gólnych zabytków, szczególnie tych 
ulubionych, związane z nimi legendy, 
postaci, przechowujemy w pamięci  
i przekazujemy młodym pokoleniom  
stare obrzędy, ale nie zawsze nasza 
wiedza sięga aż do pradawnych dzie-
jów. 

Chcąc przybliżyć czytelnikom historycz-
ne początki regionu, rozpoczynamy cykl pn. 
„Powiat krakowski – zarys dziejów” opraco-
wany na podstawie Powiatowego Programu 
Opieki nad zabytkami na lata 2009-2012”.  
Historia obejmie państwo Wiślan, panowanie 
Piastów, czasy I Rzeczypospolitej, zaborów,   
II i III Rzeczypospolitej, a wszystko w powią-
zaniu z odkrytymi śladami osadnictwa, bu-
dowlami obronnymi, rolą grodów i zamków 
jurajskich, klasztorów,  poprzez gospodarkę, 
zdobycze techniki, kulturę i wzory zacho-
wań.

Obecne województwo małopolskie (a w 
jej granicach powiat krakowski) to faktycz-
nie zachodnia część krainy geograficzno-
historycznej o tej samej nazwie - Małopol-
ska. Sama nazwa – pozostająca w jasnym 
związku z Wielkopolską – oznaczała nie tyle 
rozległość ziemi, ile określenie starszeństwa  
i prawa gniazdowości.

Najstarsze dzieje obszaru dokumentowa-
ne są przez znaleziska archeologiczne. Ich 
odsłonięcie, w korelacji z danymi historycz-
nymi, pozwala przypuszczać, że u zarania 
polskiej państwowości większa część Mało-
polski związana była z plemieniem Wiślan, 
mieszkających w dorzeczu górnej Wisły. Jego 
centrum stanowiła Wiślica lub Kraków. Bo-
gactwo zabytków pochodzących z najstar-
szych ludzkich obozowisk i osad świadczy  
o wyjątkowej atrakcyjności tego obszaru dla 
grup ludzkich, szczególnie w starszej epoce 
kamienia (paleolicie). Na dogodne warunki 
bytowania składały się gęsto rozsiane jaski-
nie, bliskość cieków wodnych i występujący 
na powierzchni materiał krzemienny oraz 
łatwo dostępne wychodnie tegoż surowca 
zdatnego do wytwarzania narzędzi i broni. 
Dziś możemy stwierdzić, że ślady pobytu 
pierwszych grup ludzkich na interesującym 
nas terenie pochodzą już ze schyłku przed-
ostatniego zlodowacenia (Riss – środkowo-
polskie), czyli z okresu środkowego paleolitu 
i są datowane na ok. 120 tysięcy lat temu, 
a więc należą do jednych z najstarszych ze-
społów zabytków archeologicznych odkry-
tych na obszarze Polski. Natrafiono na nie w 
Jaskini Ciemnej w Ojcowie. Ubogi zasób zna-
lezisk związanych z osadnictwem ludzkim 
w Dolinie Prądnika w schyłkowej fazie zlo-
dowacenia środkowopolskiego, tłumaczyć 
należy panującym tu wówczas surowym, 
subarktycznym klimatem strefy peryglacjal-
nej. Te niesprzyjające warunki spowodowały, 
iż teren Wyżyny Krakowskiej znalazł się poza 
zasięgiem wspólnoty.

Poprawę warunków klimatycznych spo-
wodowało dopiero ustąpienie lodowca ok. 
100 tysięcy lat temu. Ciepły klimat intergla-
cjalny, który charakteryzował się m.in. buj-
nym rozwojem zbiorowisk leśnych zasob-
nych w faunę, sprzyjał napływowi licznych 

grup ludzkich. Ich podstawowym zajęciem 
było polowanie na zwierzęta jaskiniowe,  
a przede wszystkim na niedźwiedzie jaski-
niowe. Na pozostałości niewielkich obozo-
wisk łowieckich zaliczanych do tzw. kultury 
prądnickiej, datowanej na okres paleolitu 
środkowego (90–40 tysięcy lat temu), na-
trafiono w jaskiniach położonych w Dolinie 
Prądnika (m.in. Jaskinia Ciemna). W okresie 
ostatniego zlodowacenia (Würm – bałtyckie) 
nastąpiło znowu znaczne ochłodzenie kli-
matu, co uniemożliwiło bytowanie tu ludzi. 
Dopiero w środkowej fazie tegoż zlodowa-
cenia zaistniały bardziej sprzyjające warunki 
do rozwoju osadnictwa. W obozowiskach 
otwartych i w jurajskich jaskiniach zamiesz-
kali wówczas reprezentanci końcowego sta-
dium w antropogenezie – ludzie współcze-
śni. Byli oni twórcami górnopaleolitycznych 
kultur archeologicznych: szeleckiej, jerzma-
nowickiej, oryniackiej i wschodniograwec-
kiej. Postęp w wytwórczości krzemiennych 
narzędzi umożliwił produkcję doskonalszych 
narzędzi łowieckich, tzw. ostrzy liściowatych, 
używanych do polowania na duże ssaki plej-
stoceńskie: mamuty, żubry, nosorożce, tury 
i renifery. Oprócz obozowisk jaskiniowych, 
ludność tych kultur zakładała również krót-

kotrwałe osady na wzgórzach. W ojcowskich 
jaskiniach natrafiono również na ślady poby-
tu przedstawicieli następnej kultury bogato 
reprezentowanej w Dolinie Prądnika. Była nią 
kultura magdaleńska. Pod koniec VI tysiąc-
lecia p.n.e. na teren Jury zaczęły napływać 
z południa grupy ludności reprezentujące 
najwcześniejsze kultury młodszej epoki ka-
mienia (neolitu). Podstawą ich gospodarki 
było – oprócz łowiectwa, zbieractwa i rybo-
łówstwa – przede wszystkim rolnictwo i ho-
dowla zwierząt. Obszar Wyżyny Krakowskiej 
odgrywał szczególną rolę dla plemion neo-
litycznych, stanowił bowiem strefę inten-
sywnej eksploatacji surowca krzemiennego. 

Pozyskiwano go zarówno powierzchniowo, 
jak i metodami górniczymi. Kiedy ludność 
zamieszkująca ziemie Polski opanowała 
technologię wytopu brązu, osłabło znacze-
nie Jury jako rejonu osadniczego i ważnego 
ośrodka wydobywczego surowca kamienne-
go. Z początków epoki brązu (pierwsze wieki 
drugiego tysiąclecia p.n.e.) pochodzi bardzo 
mało znalezisk świadczących o osadnictwie 
na terenie Doliny Prądnika. Z tego okresu 
odkryto w kilku jaskiniach jedynie pojedyn-
cze zabytki kultur wczesnobrązowych. Ślady 
trwalszego osadnictwa na Jurze pochodzą 
dopiero z przełomu XIII i XII w. p.n.e., kiedy 
dotarły tu ze Śląska grupy ludności kultury 
łużyckiej. Bogatszemu osadnictwu na Jurze 
dało początek pojawienie się w zachodniej 
Małopolsce ok. połowy III w. p.n.e. Celtów, 
którzy przynieśli nowe zdobycze techniki  
i bardzo bogatą kulturę. Z ich pobytem moż-
na wiązać niewielką liczbę pojedynczych za-
bytków ceramicznych z jaskiń, a także (nieco 
bardziej odległe od Ojcowa) znaleziska gro-
bowe oraz pozostałości osad. Od pierwszej 
połowy II w. p.n.e. na obszary zajęte okre-
sowo przez osadnictwo celtyckie przybyła 
z północy ludność kultury przeworskiej. 
Najwięcej zabytków związanych z kulturą 
przeworską odkryto w Jaskini Ciemnej w 
Ojcowie, a przede wszystkim na tarasie po-
łożonym przed nią, tzw. Ogrojcu. Ujawnione 
tu znaleziska, w tym liczne zabytki metalowe, 
wskazują na długotrwałe lub też wielokrot-
ne, i to dość intensywne, przebywanie ludzi 
na naturalnie obronnym terenie przed Jaski-
nią Ciemną.

Upadek kultury przeworskiej, związany 
zapewne z niszczącym najazdem Hunów  
w końcu IV w. n.e., spowodował na Jurze – 
podobnie jak na pozostałych terenach połu-
dniowej Polski – całkowite wyludnienie, trwa-
jące niemal do IX w. Wczesnośredniowieczne 
osadnictwo rozpoczęło się na tym obszarze 
z dużym opóźnieniem w stosunku do tere-
nów graniczących z nim od wschodu. Nie 
odkryto jak dotąd zabytków świadczących o 
penetracji Doliny Prądnika przez pierwszych 
Słowian (koniec V–VII w.). Początki stałego 
już osadnictwa możemy datować – w świetle 
dotychczasowych wyników badań – dopiero 
na IX–X w. Z grodów położonych najbliżej 
Ojcowa można wymienić pozostałości wcze-
snośredniowiecznych budowli obronnych  
w Damicach, Zagórowej i w Mnikowie.  
Z pewnością sporo istniejących dzisiaj wsi 
zostało założonych jeszcze w czasach ple-
miennych lub w początkowej fazie tworzenia 
monarchii piastowskiej. 

Podporządkowanie tych terenów Pań-
stwu Wielkomorawskiemu za czasów moraw-
skiej misji św. Metodego, doprowadziło do 
chrztu wiślańskiego władcy (druga połowa 
IX w.) i zapoczątkowało chrystianizację. Na 
początku X w. Małopolska przeszła z rąk wiel-
komorawskich w czeskie. Południową część 
regionu pokrywały dziewicze bory Puszczy 
Karpackiej. Przez tereny te wiodły pradawne 
szlaki handlowe do pozostającej pod rzym-
skim wpływem Dalmacji (III w. n.e.), czego 
śladami są np. znaleziska skarbów monet.

Ok. 990 r. Małopolska została podporząd-
kowana Mieszkowi I, choć niektóre źródła 
wskazują, że mogło się to stać stanem trwa-
łym dopiero w r. 999, za panowania Bolesła-
wa Chrobrego. Jej stolicą w latach panowa-

POWIAT KRAKOWSKI - ZARYS DZIEJóW

Historia
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nia Kazimierza Odnowiciela (1034–1058)  
został Kraków. Nowo nabyty obszar państwa 
wiślańskiego zaczęto z czasem nazywać zie-
mią krakowską, która do XII w. obejmowała 
mniej więcej dorzecze górnej Wisły (po ujście 
do niej Dunajca i Nidy), górny bieg Wisłoki,  
a na północy opierała się na początkowych 
odcinkach Warty i Pilicy. Ziemia krakowska 
stała się zalążkiem późniejszej Małopolski. 

W XII w. do dzielnicy małopolskiej we-
szła również ziemia sandomierska, ale Kra-
ków pozostał ośrodkiem gospodarczym  
i politycznym. W tzw. testamencie Bolesława 
Krzywoustego z 1138 r. Małopolska tworzy-
ła trzon senioralnej dzielnicy Władysława II,  
a do początku XIII w. książę Krakowa uważa-
ny był za seniora polskich książąt.

 W pierwszej połowie XIII w. obszar połu-
dniowej części Wyżyny Krakowskiej stanowił 
rubież obronną Krakowa i teren zbrojnych 
zmagań pretendentów do korony polskiej. 
Świadectwem militarnych akcji książąt dziel-
nicowych są pozostałości wznoszonych 
przez nich warowni. Relikty zamku Skała, 
zbudowanego w 1228 r. przez księcia śląskie-
go Henryka Brodatego, zostały odkryte na 
wzgórzu Kocica w Sułoszowej. Z kolei resztki 
zamku Wyszogród, wzniesionego w 1231 r. 
przez księcia mazowieckiego Konrada, zloka-
lizowano i wstępnie rozpoznano na wzgórzu 
Okopy położonym na pograniczu Ojcowa  
i Smardzowic.

W Krakowie panowali kolejno: Bolesław 
Kędzierzawy, Mieszko III, Kazimierz Spra-
wiedliwy, Leszek Biały. Księstwo krakowskie 
miało granice zbliżone do granic późniejsze-
go województwa. Po śmierci Leszka Białego 
przez kilkanaście lat Sandomierz i Kraków 
były oddzielone; połączone zostały przez Bo-
lesława Wstydliwego w 1243 r. 

Ok. 1178 r. książę krakowski Kazimierz 
Sprawiedliwy odstąpił księciu Mieszkowi 
Plątonogiemu m.in. okolice Chrzanowa, 

Oświęcimia i Wadowic. Jego następcy –  
w wyniku układów – powiększyli swe posia-
dłości, których granica podeszła w 1274 r. do 
rzeki Skawinki. W roku 1317, w drodze po-
działów rodzinnych, wyodrębniło się udziel-
ne księstwo oświęcimskie i cieszyńskie,  
a w 1445 r. – zatorskie. Ziemie te znajdowa-
ły się w politycznej orbicie wpływów kró-
lów czeskich. Sytuacja polityczna zmieniła 
się, gdy w r.1453 książę oświęcimski Janusz 
złożył hołd lenny królowi Kazimierzowi Ja-
giellończykowi. W r.1456 podobnie uczynił 
książę zatorski. Formalnie księstwa te włą-
czone zostały w granice Polski w r. 1564. Do 
ostatecznego ukształtowania się sieci osad-
niczej na terenie Jury doszło w następnych 
wiekach. 

Rozwojowi sieci osadniczej towarzyszyło 
kształtowanie się organizacji kościelnej i po-
wstawanie kościołów parafialnych. Panujący 
na tronie krakowskim zadbali również o mili-
tarne zabezpieczenie rejonu stolicy państwa i 
ważnego traktu biegnącego Doliną Prądnika. 
Król Kazimierz Wielki wzniósł w tym celu wa-
rownię w Ojcowie i zamek Pieskową Skałę.

Rola grodów i zamków jurajskich znacz-
nie wzrosła za Władysława łokietka, gdy 
– w wyniku zhołdowania przez Czechy na 
początku XIV w. większości tamtejszych 
księstw – coraz słabsza stawała się nadzieja 
na odzyskanie panowania Polski nad Ślą-
skiem. Na granicy z tymi księstwami zaczęto 
odczuwać coraz silniejszy napór polityczny  
i gospodarczy. Z drugiej strony, także polscy 
władcy mieli na pograniczu swe państwowe  
i dynastyczne interesy. Zaowocowało to m.in. 
budową sieci zamków i placówek bronią-
cych granic i ważniejszych szlaków handlo-
wych. Niemal wszyscy badacze przeszłości 
podkreślają szczególnie ważną rolę Doliny 
Prądnika w dziedzinie militarnej. Trudno się 
dziwić istnieniu w tym rejonie zgrupowa-
nia średniowiecznych budowli warownych, 
skoro obszar wyznaczony biegiem Prądnika 
stanowił wówczas rubież obronną stolicy 
dzielnicy senioralnej. Tędy biegł także ważny 
szlak komunikacyjny, łączący Małopolskę ze 
Śląskiem i Wielkopolską. Władanie zamka-
mi tu wzniesionymi najczęściej przesądzało  
o zwycięstwie poszczególnych książąt pre-
tendujących do krakowskiego tronu. Kroniki 
opisujące owe zmagania militarne wspomi-
nają o czterech warowniach, wzniesionych 
w pobliżu Krakowa w pierwszej połowie XIII 
stulecia, z których dwie były położone nad 
Prądnikiem. Pierwszą z nich był zamek Skała, 
zbudowany w 1228 r. przez śląskiego księcia 
Henryka Brodatego. Książę Henryk Brodaty, 
chcąc opanować Kraków, musiał mieć ośro-
dek, w którym mógłby skoncentrować swe 
siły militarne. Uważa się także, że po opa-
nowaniu Krakowa przez księcia zamek ten 
spełniał funkcję strażnicy kontrolującej trakt 
drożny, a zarazem osłaniał Kraków od półno-
cy.

-------------------------------------------------------
1 Dla zainteresowanych – całość tekstu „ Zarys 

dziejów” znajduje się w Powiatowym Programie 
Opieki nad Zabytkami 2009-2012 uchwalonym 
Uchwałą Nr XXV/209/2009 Rady Powiatu w Krako-
wie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie przyjęcia 
powiatowego programu opieki nad zabytkami 
pn „ Powiatowy Program Opieki nad zabytkami 
2009-2012”który jest  opublikowanego w BIP  - za-
kładka „Programy i granty”.

LEGENDY 

LEGENDA O STALAKTYTACH
W Ojcowie, przed wiekami żyła 

piękna dziewczyna, która się nie-
szczęśliwie zakochała. Nieodwza-
jemnione uczucie spowodowało, że 
rzuciła się ze skały, prosząc bogów, 
by mogła zamienić się w jedną z nich. 
Prośba dziewczyny została spełniona, 
ale jej serce do dzisiaj bić nie przesta-
ło. Wciąż płacze, a jej skamieniałe łzy 
zamieniają się w stalaktyty Jaskini 
Ciemnej.

LEGENDA O SKALE ZWANEJ  
bIAŁą RęKą

Było to dawno temu, podczas na-
jazdu Tatarów. W jaskini schronili się 
wówczas miejscowi ludzie. A Bóg za-
słonił wejście własną dłonią, nadając 
skale kształt ręki. Dlatego głaz nosi 
nazwę „Biała Ręka” lub Pięciopalców-
ka.

LEGENDA O ZAMKU  
W PIESKOWEJ SKALE 

Dawno temu, w średniowieczu 
piękna i młoda Dorotka z rodu To-
porczyków została wydana za mąż za 
starego Szafrańca. Jednakże panna 
miała swego ukochanego, wysokiego 
i pełnego uroku młodego rycerza. Jak 
to w legendach bywa, był on jednak 
biedny, więc rodzina wydała Dorotkę 
za starca z Pieskowej Skały. Młody ry-
cerz przyjechał na zamek w przebra-
niu lutnisty.

Młoda żona bardzo lubiła słuchać 
muzyki, więc mąż wpuścił urodziwe-
go rycerza do zamku, a sam wyjechał 
na polowanie. Wróciwszy wcześniej 
niż Dorotka i rycerz się go spodziewa-
li ujrzał koncert zgoła w innej scenerii 
niż się spodziewał. Okrutnie ukarał 
rycerza kazawszy lutnistę rozciągnąć 
końmi, a z niewierną żoną obszedł 
się jeszcze okrutniej, wtrącając ją do 
głodowego lochu. Dorotka przeżyła 
tam jednak swego męża dzięki po-
mocy swego wiernego pieska, który 
przez szczelinę w murze dzielił się  
z nią swym psim jedzeniem. Po 
śmierci okrutnego męża dziewczyna 
wyszła na wolność i nazwała zamek 
Pieskową Skałą ku czci swego naj-
wierniejszego przyjaciela. Naukowe 
wytłumaczenie nazwy zamku jest 
inne. Skała, na której wzniesiono póź-
niej warownię miała należeć do pew-
nego Piotra czyli Pieszki i miejsce to 
nazywano Skałą Pieszkową, a z cza-
sem Pieskową.

Historia
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zdrowie

W powiecie krakowskim polityka prozdro-
wotna w zakresie ochrony i promocji zdrowia 
realizowana jest poprzez:

i. realizację opracowanych własnych 
programów zdrowotnych.

Zgodnie z zapisem art. 48 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków pu-
blicznych programy zdrowotne mogą opra-
cowywać, wdrażać, realizować i finansować 
ministrowie, jednostki samorządu terytorial-
nego. Opracowany program przekazywany 
jest do oceny Agencji Oceny Technologii 
Medycznych. Program powinien dotyczyć 
w szczególności ważnych zjawisk epide-
miologicznych, istotnych problemów zdro-
wotnych dotyczących całej lub określonej 
grupy świadczeniobiorców przy istniejących 
możliwościach ich eliminowania bądź ogra-
niczania. 

Zgodnie z ideą programu zdrowotnego 
od kilku lat realizowane są programy zdro-
wotne, które uzyskały pozytywną ocenę 
AOTM:

1. Program profilaktyki raka prostaty
Program adresowany jest do mężczyzn 

w wieku powyżej 40 roku życia z kolejnych 
gmin powiatu krakowskiego, tj: Iwanowice, 
Jerzmanowice – Przeginia, Skała, Słomniki, 
Sułoszowa, Krzeszowice, Zielonki, Skawina. 

Założeniem ogólnym programu jest edu-
kacja mężczyzn poprzez uświadamianie im 

jak ważne jest korzystanie z takich progra-
mów, ale także uczulenie na fakt, że nieza-
leżnie od programu, w przypadku pojawie-
nia się jakichkolwiek nieprawidłowości czy 
dolegliwości w obrębie gruczołu krokowego 
należy skorzystać z porady lekarza urologa.

2. Program profilaktyki chorób tarczycy
Program  adresowany jest  do pań w wieku 

od 25 lat. Dla nich przewiduje się badanie co 
roku. Mieszkanki poszczególnych gmin (Iwa-
nowice, Jerzmanowice–Przeginia, Michało-
wice, Skała, Słomniki, Sułoszowa, Skawina, 
Kocmyrzów-Luborzyca) będą zapraszane do 
programu poprzez uruchomienie lokalnych 
źródeł informacji /prasa lokalna, ogłoszenia 
parafialne, ośrodki zdrowia, plakaty infor-
mujące o badaniach/. Cele szczegółowe to 
zwiększenie wykrywalności zmian w obrębie 
gruczołu tarczowego, poprawa zgłaszalności 
kobiet na badania przesiewowe.

3. Program wczesnego wykrywania raka 
sutka – badania mammograficzne

Program  adresowany jest  do pań w wie-
ku od 40-49 lat, które ze względu na wiek nie 
mogą skorzystać z bezpłatnego programu 
Narodowego Funduszu Zdrowia /udoku-
mentowane badanie raz na dwa lata/ oraz 
kobiet powyżej 69 lat. Dla nich badanie prze-
widuje się co roku.

Przedmiotem programu jest edukacja 
kobiet poprzez uświadamianie im jak ważne 
jest korzystanie z takich programów, ale tak-

że uczulenie na fakt, że niezależnie od pro-
gramu, w przypadku pojawienia się jakich-
kolwiek nieprawidłowości czy dolegliwości 
w obrębie gruczołów piersiowych należy 
skorzystać z porady lekarza, nauka samoba-
dania piersi oraz badanie mammograficzne.  

4. Korekcja wad postawy uczniów uczęsz-
czających do szkoły podstawowej i gimna-
zjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wy-
chowawczym w Skawinie.

Program adresowany jest do dzieci i mło-
dzieży uczęszczającej do Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie. 
Szacunkowa liczba uczniów biorących udział 
w programie  wynosi 80 - 90 osób.  

Cel działań to określenie występowania 
wad postawy uczniów uczęszczających do 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Skawinie. 

Istotną cechą wszystkich programów jest 
ich dostępność. Można z nich skorzystać  
w miejscu zamieszkania. 

5. Realizacja programu „Badanie wad po-
stawy uczniów klas I gimnazjów z Powiatu 
Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady  
na lata 201-2014”.

Wspomniany program jest kontynuacją 
programu realizowanego od 2004 r. w ko-
operacji z gminami powiatu krakowskiego  
i składa się z 2-ch etapów. Pierwszy etap 
realizowany przez gminy polega na przesie-
wowych badaniach młodzieży gimnazjalnej  
w kierunku wykrycia zmian postawy ciała. 
Drugi etap realizowany przez powiat krakow-
ski polega na wdrożeniu systemu korekcji 

PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA

Lp. Nazwa Oferenta  Wykaz zadań 

1. 

Stowarzyszenie 
Towarzystwo 
Przyjaciół DPS w 
Więckowicach 
 

„Aktywność to zdrowie” 
Integracja osób niepełnosprawnych, piknik integracyjny. Adresatami będą 
osoby niepełnosprawne, starsze, zamieszkałe na terenie powiatu. 

2. 

 
Stowarzyszenie 
Przyjaciół DPS w 
Czernej 
 

„XI Powiatowy Festiwal DPS Krzeszowice 2013 r.” 
Festiwal twórczości DPS Powiatu Krakowskiego (zaprezentowanie twórczości 
osób niepełnosprawnych). Integracja osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 

3. 

 
Stowarzyszenie „ 
OSTOJA 
KARNIOWICE” 
 

„Spotkanie przy zdjęciach” 
Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Karniowice i mieszkańców DPS oraz 
gości z innych DPS Powiatu Krakowskiego. Spotkanie p.n. „Spotkanie przy 
zdjęciach” poświęcone będzie rozmowie o historii i zmianach jakie zaszły we 
wsi Karniowice w ostatnich latach i o miejscu jakie zajmuje w nim DPS. 

4. 

 
Świętokrzyskie 
Stowarzyszenie 
Akademickie 
 

„Podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia” 
Zadanie obejmuje cykl 5 spotkań edukacyjno – informacyjnych oraz 10 - 
dniowy wyjazd z realizacją, programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży 
z terenu Powiatu Krakowskiego promujących zdrowy styl życia.  

5. 

 
Małopolski Oddział 
Okręgowy PCK 
 

„Z profilaktyką na TY” 
Program profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy wśród uczennic szkół  
ponadgimnazjalnych oraz dorosłych mieszkanek powiatu krakowskiego 

6. 

 
Małopolski Oddział 
Okręgowy PCK 
 

„Wiedza na wagę życia” 
Upowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa medycznego, honorowego 
krwiodawstwa, właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych. 

7. 

Krakowski Klub 
Kultury Fizycznej, 
Sportu i Turystyki 
Niewidomych i 
Słabowidzacych „ 
Lajkonik” 
 

„Promocja zdrowego stylu życia wśród seniorów niepełnosprawnych” 
Promocja zdrowego stylu życia, integracja osób niepełnosprawnych, promocja 
wolontariatu  jako ciekawej formy aktywności społecznej i samorealizacji. 
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wad postawy u młodzieży, która została zdia-
gnozowana w pierwszym etapie programu.

Cel programu to:
• Skuteczna identyfikacja dzieci zagrożo-

nych wadami postawy, która doprowadzi do 
podjęcia działań w kierunku korekty wady  
a w przypadku zmian chorobowych podjęcia 
leczenia specjalistycznego w ramach ubez-
pieczenia w narodowym Funduszu Zdrowia.

• Edukacja w zakresie profilaktyki schorzeń 
kręgosłupa w postaci spotkań z rodzicami, 
omówienia wyników badań, uświadomienia 
zagrożeń i konsekwencji rozpoznanych wad, 
jak również zwrócenie uwagi na czynniki 
wpływające na rozwój wad (np. częste zwol-
nienia z zajęć WF dzieci przez rodziców) jak 
również przekazanie wiedzy i umiejętności 
w zakresie kształtowania prawidłowych po-
staw uczniów, wzmocnienie ich aktywności 
ruchowej.

• Wdrożenie systemu korekty wad posta-
wy zapobiegającego powstawaniu zmian 
chorobowych zmuszających do podjęcia 
leczenia specjalistycznego w ramach ubez-
pieczenia poprzez zapewnienie zajęć korek-

cyjnych w wodzie na basenie i zajęć korek-
cyjnych na sali gimnastycznej.

• Uzyskanie efektu w postaci wzrostu 
świadomości u rodziców, dzieci i dyrektorów 
szkół z zagrożeń zdrowotnych, jakie niosą za 
sobą wady postawy. Efekty będą oceniane 
po zakończeniu programu poprzez odpo-
wiednio skonstruowaną ankietę skierowaną 
do osób biorących udział w programie.

ii. realizację programów zdrowotnych 
we współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi.

Dotacja celowa z budżetu na finansowa-
nie lub dofinansowywanie zadań zleconych 
do realizacji stowarzyszeniom.

Współpraca powiatu krakowskiego z or-
ganizacjami pozarządowymi realizowana 
jest w oparciu o zapisy uchwalanego każde-
go roku rocznego programu współpracy na 
podstawie ustawy o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie. Roczny program 
zawiera ważne sformułowania i deklaracje 
wyrażające wolę kształtowania współpracy 
z organizacjami pozarządowymi oraz pod-
miotami prowadzącymi działalność pożyt-

ku publicznego na zasadzie partnerstwa  
i wyraża intencję realizacji zadań powiatu  
w zakresach, gdzie jest to możliwe, w ścisłym 
współdziałaniu z nimi.

W programie za celowe uznano coroczne 
wskazywanie wybranych obszarów i priory-
tetowych grup zadań po to, aby na ich reali-
zację kierować środki finansowe. Głównymi 
kryteriami selekcji tych grup są - z jednej 
strony potrzeby powiatu, zaś z drugiej strony 
- potencjał organizacji pozarządowych. 

Obszary współpracy przyjęte w rocznym 
programie współpracy jako priorytetowe to:

• Podejmowanie działań promujących 
zdrowy styl życia,

• Upowszechnianie wiedzy na temat 
ratownictwa medycznego, honorowego 
krwiodawstwa, właściwych postaw i zacho-
wań prozdrowotnych,

• Realizacja programów zdrowotnych.

Środki finansowe przeznaczone na promocję i ochronę zdrowia

Rok Programy zdrowotne Dotacje dla organizacji 
pozarządowych 

Razem w zł 

2010 
 

175 000 56 500 231 500 

2011 
 

140 000 61 000 210 000 

2012 
 

240 000 62 000 302 000 

2013 
 

240 000 62 000 302 000 

 

6 listopada br. w Szkole Podstawowej im. 
Jana Pawła II i Gimnazjum im. Jana Pawła II  
w Iwanowicach odbyły się ćwiczenia obron-
ne z elementami zarządzania kryzysowego 
i obrony cywilnej na terenie powiatu kra-
kowskiego pod kryptonimem „LISTOPAD 
2013”, realizowane zgodnie z zarządzeniem 
Nr 52/2013 Starosty Krakowskiego z dnia 
30 września 2013 r. oraz „Planem szkolenia 
obronnego w Powiecie Krakowskim w 2013 
roku” zatwierdzonym przez Starostę Krakow-
skiego.

Część praktyczna rozpoczęła się od uru-
chomienia stałego dyżuru realizującego za-

dania na potrzeby podwyższania gotowości 
obronnej państwa w Starostwie Powiato-
wym w Krakowie i w urzędach gmin biorą-
cych udział w ćwiczeniu.

Na dziedzińcu iwanowickiego gimnazjum 
starosta krakowski Józef Krzyworzeka prze-
kazał uczestnikom i obserwatorom założenia 
do ćwiczeń wynikające z „Planu operacyjne-
go funkcjonowania powiatu w warunkach 
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 
państwa i wojny”. Następnie rozpoczęła się 
cześć praktyczna, w trakcie której został zna-
leziony podejrzany pakunek z sypką białą 
substancją. W związku z podejrzeniem „wą-

glika” wszczęto procedurę ewakuacji i poin-
formowano służby ratownicze. Na miejsce 
zdarzenia przybyły służby, które przeprowa-
dziły akcję. Wzięły w niej udział Państwowa 
i Ochotnicza Straż Pożarna, Policja, Sanepid, 
Zakład Gazowniczy i Energetyczny oraz ka-
retka Pogotowia Ratunkowego.

Po zakończeniu działań rozpoczęło się 
szkolenie z zakresu bioterroryzmu oraz pod-
sumowanie ćwiczeń. Po jego zakończeniu 
odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku oraz  Powiatowe-
go Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które 
dotyczyło stanu bezpieczeństwa i porządku 
publicznego w czasie wakacji i bieżącego  
roku szkolnego oraz planowanych działań 
podmiotów realizujących program „Bez-
pieczny Powiat”.

ĆWICZENIA OBRONNE  „LISTOPAD 2013”
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11 września br. starosta krakowski Józef Krzyworzeka oraz 
grupa uczniów klas mundurowych wraz z dyrektorem Ka-
rolem Papiszem z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych  
w Skale wzięli udział w święcie Wojsk Lądowych w 2 Korpu-
sie Zmechanizowanym-Komponencie Lądowym w Krakowie. 
Uroczystości odbyły się pod pomnikiem patrona 2. KZ-KL, gen. 
broni Władysława Andersa, a wśród gości byli m.in. Anna Maria 
Anders, córka gen. Władysława Andersa, dowódcy 2 Korpusu 
Polskiego, patrona 2 Korpusu Zmechanizowanego – Kompo-
nentu Lądowego, weterani walk 2 Korpusu Polskiego, żołnie-
rze generała Andersa, bohaterowie spod Monte Cassino, a tak-
że senator Bogdan Klich, wojewoda Małopolski Jerzy Miller, 
dowódcy jednostek Garnizonu Kraków z gen. bryg. Adamem 
Joksem na czele.

Podczas święta głos zabrali dowódca 2 Korpusu Zmechani-
zowanego-Komponentu Lądowego gen. bryg. Andrzej Knap 
oraz gość honorowy uroczystości Anna Maria Anders. Z oka-
zji Święta Wojsk Lądowych wręczono wyróżnienia żołnierzom  
i pracownikom 2 Korpusu.

ŚWIĘTO WOJSK LąDOWYCH

22 października br. starosta krakow-
ski Józef Krzyworzeka, przewodniczący 
Rady Powiatu w Krakowie Tadeusz Na-
bagło oraz wiceprzewodniczący Krzysz-
tof Karczewski wzięli udział w obcho-
dach Święta Administracji Wojskowej. 
Uroczystość w Klubie Garnizonowym w 
Krakowie rozpoczęła się od wystąpie-
nia szefa Wojewódzkiego Sztabu Woj-
skowego w Krakowie płk mgr Janusza 
Kurzyny, który przywitał przybyłych go-
ści. Następnie głos zabrał szef Wydziału 
Mobilizacji i Uzupełnień WSzW ppłk mgr 
inż. Zbigniew Pustułka, który przedsta-
wił historię terenowej administracji woj-

skowej na terenie dzisiejszej Małopolski  
w latach 1918 – 2013.

Przywołano akty prawne, na podsta-
wie których utworzono struktury woj-
skowej administracji na terenie odrodzo-
nego państwa polskiego oraz określono 
zasady odbywania służby wojskowej, 
m.in. uchwaloną 27 października 1918 
roku tymczasową ustawę o powszech-
nym obowiązku służby wojskowej, któ-
ra wprowadziła obowiązek odbywania 
służby wojskowej dla potrzeb obron-
ności kraju, czy ustawę z dnia 23 maja  
1924 r. o powszechnym obowiązku służ-
by wojskowej. Podczas prezentacji moż-

na było się również zapoznać ze zmiana-
mi w strukturze terenowej administracji 
wojskowej na terenie dzisiejszego wo-
jewództwa małopolskiego, jakie zacho-
dziły na przestrzeni dziewięćdziesięciu 
pięciu lat od jej utworzenia.

Następnie odczytano decyzję i rozka-
zy przełożonych i wręczono wyróżnie-
nia. Starosta Józef Krzyworzeka został 
odznaczony Brązowym Medalem „Za 
zasługi dla obronności kraju” przyzna-
nym przez ministra obrony narodowej, 
a przewodniczący Tadeusz Nabagło oraz 
wiceprzewodniczący Krzysztof Karczew-
ski otrzymali odznaki pamiątkowe Woj-
skowej Komendy Uzupełnień w Krako-
wie.

ŚWIĘTO ADMINISTRACJI WOJSKOWEJ

wydarzenia
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W dniach 5 - 6 listopada br. odbył się 
V Kongres Ziemi Krakowskiej zorgani-
zowany przez Urząd Pracy Powiatu Kra-
kowskiego. W pierwszym dniu odbyła 
się debata na temat obrazu funkcjono-
wania urzędów pracy w mediach, którą 
prowadziła Iwona Sitnik-Kornecka, re-
daktor TVP Kraków. Wzięli w niej udział 
m.in. starosta krakowski Józef Krzywo-
rzeka, wicestarosta Urszula Stochel, 
członek Zarządu Powiatu Adam Wójcik, 
radni powiatowi Anna Chrzanowska, 
Janina Lasoń, Leszek Dolny oraz Piotr 
Goraj,  skarbnik powiatu Bogumiła Glica,  
burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu 
powiatu krakowskiego, przedstawiciele 
organizacji pracodawców, organizacji 
pozarządowych oraz instytucji rynku 
pracy.

Po zakończonej debacie zorgani-
zowano sesję warsztatową dotyczącą 

założeń do Powiatowego Programu 
Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na 
lata 2014-2020, której prelegentem był 
Cezary Ulasiński z Centrum Doradztwa 
Strategicznego w Krakowie. Równolegle 
dla zaproszonych gości odbywała się se-
sja panelowa dotycząca integracji służb 
pomocy społecznej i służb zatrudnienia, 
prowadzona przez Annę Flacht, naczel-
nika Wydziału Ewidencji i Świadczeń 
Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego 
oraz Forum podkrakowskiego rynku pra-
cy, prowadzone przez Marcina Huńkę, 
kierownika projektu pn. „Własny Biznes”. 
Na zakończenie, w ramach kongresu od-
było się Nadzwyczajne Posiedzenie Po-
wiatowej Rady Zatrudnienia.

Zaproszono ponad 620 gości,  
w tym m. in. burmistrzów i wójtów gmin 
powiatu krakowskiego, kierowników 
ośrodków pomocy społecznej, benefi-

cjentów projektu „Własny Biznes” oraz 
przedstawicieli Zarządu i Rady Powiatu 
Krakowskiego, organizacji pracodaw-
ców, organizacji pozarządowych, Po-
wiatowej Społecznej Rady ds. Osób Nie-
pełnosprawnych, instytucji rynku pracy  
i innych.

Kolejnego dnia odbyły się Targi Pracy 
w ramach projektu „7 życzeń” oraz ini-
cjatywa „Spotkajmy się w Klubie Pracy”, 
w ramach której odbyły się zajęcia akty-
wizacyjne pod nazwami: „Twoja aktyw-
ność – drogą do sukcesu”, „Ograniczenia 
i bariery”, „Warsztaty adaptacji informa-
tycznej”. Wśród zaproszonych gości byli 
Pracodawcy, Agencje Zatrudnienia, Part-
nerzy Rynku Pracy oraz osoby bezrobot-
ne w tym beneficjenci projektu.

Kongres Ziemi Krakowskiej, jak co 
roku, pełni rolę platformy, umożliwia-
jącej wymianę informacji pomiędzy 
środowiskami pracodawców, pracowni-
ków, organizacji społecznych, pozarzą-
dowych i innych.

V KONGRES ZIEMI KRaKOWSKIEJ

22 listopada br. w sali obrad Starostwa 
Powiatowego w Krakowie odbyło się 
spotkanie z okazji Dnia Pracownika So-
cjalnego. Wzięli w nim udział pracowni-
cy domów pomocy społecznej, domów 
dziecka, warsztatów terapii zajęciowej, 
środowiskowych domów samopomo-
cy, zawodowych rodzin zastępczych 
z terenu powiatu krakowskiego oraz 
przedstawiciele Powiatowej Rady ds. 
Osób Niepełnosprawnych, a także staro-
sta krakowski Józef Krzyworzeka, prze-
wodniczący Rady Powiatu w Krakowie 
Tadeusz Nabagło, wiceprzewodniczący 
Krzysztof Karczewski, członek Zarządu 
Powiatu Adam Wójcik oraz sekretarz Mi-
rosław Golanko.

Przybyłych gości przywitała wicesta-
rosta Urszula Stochel, która w swoim wy-
stąpieniu zwróciła się do pracowników 
socjalnych, dziękując im za codzienne 
zaangażowanie i pracę. 

„Pracowników pomocy społecznej 
można nazwać sztukmistrzami. Poprzez 
swoją pracę i zaangażowanie powodu-
jecie, że życie staje się lepsze, niesiecie 
nadzieję, dajecie wiarę w człowieka.(…) 

Dziękując za całorocz-
ny trud, jaki wkładacie 
Państwo w swoją pra-
cę – przywracając na-
dzieję skrzywdzonym 
przez los – dostrzegając 
Wasze zaangażowa-
nie, troskę i serce, życzę 
Państwu, by nie za-
brakło Wam wiary we 
własne możliwości, aby 
pomoc drugiemu czło-
wiekowi stała się praw-
dziwym spełnieniem i 
przyniosła satysfakcję 
z wykonywanej pracy” 
– powiedziała Urszula 
Stochel.

Część oficjalną 
zakończył występ 
Zespołu Mi-nutki, w 
skład którego wcho-
dzą mieszkańcy DPS 
w Więckowicach, któ-
ry przedstawił skecz 
Kabaretu Skeczów 
Męczących pt. „Niższe 
sfery”.

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

wydarzenia
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14 września br. odbyły się uroczyste 
obchody jubileuszu 100-lecia obecno-
ści Konwentu Bonifratrów w Konarach 
– Zielonej. Część oficjalna rozpoczęła 
się od mszy św., po zakończeniu której, 
w kaplicy pw. św. Józefa obyła się pro-
jekcja filmu opowiadającego o ludziach 
tworzących i korzystających z centrum 
pomocy społecznej w Konarach. Następ-
nie, w ogrodzie głos zabrali wojewoda 
małopolski Jerzy Miller oraz starosta kra-
kowski Józef Krzyworzeka, który wraz  
z wicestarostą Urszulą Stochel przeka-
zali na ręce ojca prowincjała Eugeniu-
sza Kreta oraz przeora brata Grzegorza 
adres i prezent okolicznościowy. Część 
oficjalną obchodów zakończyły występy 
artystyczne podopiecznych z Konar.

W 1913 roku ówczesny 
Przeor Konwentu oraz Szpita-
la Bonifratrów w Krakowie O. 
Homobonus Kyorski zakupił 
folwark w Konarach – Zielo-
nej, kierując się potrzebą za-
pewnienia zaopatrzenia dla 
krakowskiego szpitala. Wiele 
lat później, w 1979 roku fol-
wark zostaje przekształcony 
w Dom Pomocy Społecznej i 
wypełnia swoją funkcję aż do 
dzisiaj.

Początek współpracy Ojców Bonifra-
trów z Powiatem Krakowskim rozpoczy-
na się od momentu wprowadzenia re-
formy samorządowej, blisko 15 lat temu. 
Dziś na terenie Konar funkcjonują:

• Dom Pomocy Społecznej,
• Warsztaty Terapii Zajęciowej,
• Środowiskowy Dom Samopomocy,
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
• Zakład aktywności Zawodowej.

STO LAT BONIFRATRóW W KONARACH

15 października br. odbyła się uro-
czystość z okazji 20-lecia Domu Pomocy 
Społecznej w Karniowicach. Wzięli w niej 
udział przedstawiciele 
powiatu krakowskiego: 
starosta krakowski Józef 
Krzyworzeka, wicesta-
rosta Urszula Stochel, 
przewodniczący Rady 
Powiatu Tadeusz Na-
bagło, członek Zarządu 
Powiatu Alicja Wójcik, 
skarbnik Bogumiła Gli-
ca, sekretarz Mirosław 
Golanko, dyrektor Wy-
działu Organizacyjnego 
i Spraw Obywatelskich 
Starostwa Powiatowe-
go w Krakowie Lucyna 
Karpała-Ostrowska oraz 
wicedyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie Agnieszka Biela.

Obchody rozpoczęła msza św. odpra-
wiona w kaplicy Domu. Po jej zakończe-
niu zaproszeni goście, pracownicy oraz 
pensjonariusze DPS-u udali się do sali 
konferencyjnej w Małopolskim Ośrodku 
Doradztwa Rolniczego, gdzie odbyła się 

oficjalna część jubileuszu. Przybyłych 
na uroczystość gości przywitała dyrek-
tor DPS w Karniowicach Ewa Adamicz. 

Następnie przedstawiono film 
oraz prezentację multimedial-
ną poświęconą DPS w Karnio-
wicach. Starosta Józef Krzywo-
rzeka oraz wicestarosta Urszula 
Stochel przekazali na ręce dy-
rektor Adamicz pamiątkowy 
upominek oraz list gratulacyj-

ny z okazji 20-lecia. Potem głos zabrali 
poseł Andrzej Adamczyk oraz Bronisław 
Dutka, dyrektor Małopolskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Karniowicach.

Oficjalną cześć jubileuszu zakończył 
występ zespołu Matula Band.

Dom Pomocy Społecznej w Karnio-
wicach utworzony został w listopadzie 
1993 roku. W budynku w pełni przysto-
sowanym do potrzeb osób niepełno-
sprawnych i poruszających się na wóz-
kach inwalidzkich, przebywa na stałe sto 
osób w podeszłym wieku i przewlekle 
somatycznie chorych.

JUBILEUSZ 20-LECIA DPS W KARNIOWICACH

Pomoc sPoŁeczna
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4 września br. Dom Pomocy Społecznej w 
Więckowicach świętował Jubileusz 60-lecia 
istnienia, na którym honorowy patronat ob-
jęli JE ks. kardynał Stanisław Dziwisz i staro-
sta krakowski Józef Krzyworzeka. 

Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą 
św. odprawioną przez JE ks. kardynała Stani-
sława Dziwisza, a także ks. prałata Stanisława 
Kozieła, ks. kanonika Józefa Iwulskiego, ks. 
Dyrektora Salezjańskiego Centrum Wycho-
wania i Duszpasterstwa Młodzieży w Kra-
kowie Sylwestra Jędrzejew-
skiego i kapelana Domu ks. 
Adama Parszywkę.

Na ręce dyrektora Domu 
Henryka Sikory kardynał Dzi-
wisz wraz z życzeniami prze-
kazał obraz Matki Boskiej 
Ostrobramskiej z przezna-
czeniem do Kaplicy Domu. 
Henryk Sikora podziękował 
kardynałowi Stanisławowi 
Dziwiszowi za przekazany 
dar i wręczył metropolicie 
krakowskiemu szklany gra-
wer z wizerunkiem błogosła-
wionego Jana Pawła II wraz 
z życzeniami z okazji obcho-
dzenia przez Jego Eminencję 50 lat kapłań-
stwa.

Po mszy św. wszyscy uczestnicy, jak i rów-
nież mieszkańcy Domu, zostali zaproszeni do 
grupowego zdjęcia rodzinnego, które zosta-
ło wykonane na tle zabytkowego pałacu.

W części oficjalnej dyrektor Henryk Siko-
ra powitał wszystkich zgromadzonych gości, 
przedstawicieli władzy rządowej i samorzą-
dowej, mieszkańców domu i ich rodzin, pra-
cowników i emerytów.

Starosta krakowski Józef Krzyworzeka 
złożył życzenia i słowa uznania dla jubilata, 
podziękował za wspaniałą pracę na rzecz 
mieszkańców domu, a także przekazał na 
ręce dyrektora list gratulacyjny od władz 
samorządowych. Listy gratulacyjne zostały 
także przekazane i odczytane od Senatora 
RP Mieczysława Augustyna, wicemarszałka 
województwa małopolskiego Wojciecha Ko-
zaka, wójta Gminy Zabierzów Elżbiety Burtan 
i pracowników domu.

W części oficjalnej przemawiał także ks. 
kardynał Stanisław Dziwisz, który otoczył 
wszystkich zebranych gorącą modlitwą, po 
czym udał się na pawilon do mieszkańców 
Domu. Podczas rozmów z podopiecznymi, 
żywo interesował się ich sprawami osobisty-
mi i rodzinnymi, wręczał im różańce i obraz-
ki. Odwiedził także najdłużej przebywającą 
Mieszkankę Domu, Panią Marię Grochal, któ-
ra przebywa od samego powstania placówki, 
tj. od 1953 roku.

Przebieg uroczystości jubileuszowych 
uświetniła swą obecnością śpiewaczka ope-
rowa Magdalena Pilarz-Bobrowska, która za-
prezentowała utwory: arie operowe, filmowe 
oraz utwory z musicalów.

Zebrani goście mieli okazję także zapo-
znania się z obiektem DPS w formie wirtual-
nej pn. Spacerkiem po Domu, który w sposób 
rzeczywisty odzwierciedla codzienne życie 
Domu i jego mieszkańców. Tradycją stało się 
już to, że zespół artystyczny „Minutki” skła-
dający się z pensjonariuszy, zaprezentował 
swój występ pn. 60 lat minęło...

W obchodach Jubileuszu 
60-lecia Domu Pomocy Spo-
łecznej wzięli udział m.in.: 
starosta krakowski Józef 
Krzyworzeka, wicestarosta 
Urszula Stochel, przewodni-
czący Rady Powiatu Tadeusz 
Nabagło, członkowie Zarzą-
du Powiatu Krakowskiego 
Alicja Wójcik i Adam Wójcik, 
radni Wojciech Karwat, Wie-
sław Marek Woch, skarb-
nik Powiatu Krakowskiego 
Bogumiła Glica, sekretarz 
Powiatu Krakowskiego Mi-
rosław Golonko, dyrektor 

Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Mał-
gorzata Lechowicz, dyrektor PCPR Grażyna 
Tajs-Zielińka oraz wicedyrektor Agnieszka 
Biela, wójt gminy Zabierzów Elżbieta Burtan, 
dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej z te-
renu powiatu krakowskiego, przedstawiciele 
mediów, rodzin mieszkańców, emerytów, 
przyjaciele, darczyńcy i pracownicy Domu.

60-LECIE DOMU POMOCY SPOłECZNEJ W WIĘCKOWICACH

Pomoc sPoŁeczna
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3 października br. w sali obrad Staro-
stwa Powiatowego w Krakowie odbyło 
się posiedzenie Konwentu Starostów 
Województwa Małopolskiego. Wzięli  
w nim udział m.in. wojewoda małopol-
ski Jerzy Miller, starosta krakowski Józef 
Krzyworzeka, wicestarosta Urszula Sto-
chel oraz Małopolski Państwowy Woje-
wódzki Inspektor Sanitarny dr Michał 
Seweryn. Głównym tematem spotkania 
był problem funkcjonowania Państwo-
wej Inspekcji Sanitarnej w małopolskich 
powiatach. W trakcie posiedzenia poru-
szono także kwestię dotyczącą nowe-
lizacji ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy, a temat za-
prezentował Tadeusz Gancarz, starosta 
suski.

KONWENT STAROSTóW WOJEWóDZTWA MAłOPOLSKIEGO

27 sierpnia br. w sali obrad Starostwa 
Powiatowego w Krakowie odbyło się 
spotkanie samorządowców powiatu 
krakowskiego z wojewodą małopolski 
Jerzym Millerem. Wzięli w nim udział 
starosta krakowski Józef Krzyworzeka, 
wicestarosta Urszula Stochel, członek 
Zarządu Powiatu Adam Wójcik, dyrekto-
rzy wydziałów i jednostek powiatowych 
oraz burmistrzowie i wójtowie gmin po-
wiatu krakowskiego.

Pierwszym tematem poruszonym 
była kwestia zabezpieczenia przeciw-
powodziowego. Wojewoda Miller wrócił 
do projektu „Wielowariantowy program 
inwestycyjny wraz z opracowaniem 
strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko dla cieków Aglomeracji Kra-

kowskiej z wyłączeniem rzeki Wisły”, o 
którym dyskutowano kilka dni wcześniej 
również w starostwie. Zachęcał wszyst-
kich burmistrzów i wójtów do aktyw-
nego zaangażowania w prace nad pro-
gramem, wskazując, że nawet najlepsi 
eksperci nie znają tak dobrze danego te-
renu, jak jego gospodarze i mieszkańcy.

W trakcie dyskusji samorządowcy po-
ruszali szeroko rozumiane zagadnienia 
związane z ochroną i zabezpieczeniem 
przeciwpowodziowym. Mówiono m.in. 
o zagospodarowaniu miejsc zagrożo-
nych zalewaniem, stanie przepompow-
ni, śluz, a także utrzymaniu w należytym 
stanie wałów przeciwpowodziowych 
oraz koryt rzek.

Wojewoda Miller mówił również  

o cyfrowych mapach geodezyjnych, 
które są w posiadaniu Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. Zachęcał wój-
tów i burmistrzów oraz władze powiatu 
do korzystania z tych zasobów. W trakcie 
spotkania rozmawiano również o zasa-
dach usuwania skutków klęsk oraz zasa-
dach finansowania pomocy społecznej.

SPOTKANIE Z WOJEWODą

22 sierpnia br. w sali obrad Starostwa 
Powiatowego w Krakowie odbyło się 
spotkanie, podczas którego zaprezen-
towano założenia projektu „Wielowa-

riantowy program inwestycyjny wraz  
z opracowaniem strategicznej oceny od-
działywania na środowisko dla cieków 
Aglomeracji Krakowskiej z wyłączeniem 

rzeki Wisły”. Wzięli w nim udział m.in. sta-
rosta krakowski Józef Krzyworzeka, wo-
jewoda małopolski Jerzy Miller, zastępca 
dyrektora MZMiUW Andrzej żmigrodzki, 
dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powia-
towego w Krakowie Piotr Zymon, a także 
wójtowie i burmistrzowie oraz pracow-
nicy urzędów gmin z terenu powiatu 
krakowskiego i wielickiego, przedstawi-
ciele konsorcjum odpowiedzialnego za 
realizację programu, Lasów Państwo-
wych i Ojcowskiego Parku Narodowego.

Głównym celem projektu jest wybór 
najbardziej efektywnego, z punktu wi-
dzenia ochrony przed powodzią, zbio-
ru przedsięwzięć technicznych oraz 
nietechnicznych, przy poszanowaniu 
wymogów środowiska naturalnego w 
zlewniach cieków Aglomeracji Krakow-
skiej z wyłączeniem rzeki Wisły.

POWSTAJE NOWA KONCEPCJA PRZECIWPOWODZIOWA

wydarzenia
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8 września br. w parku wiejskim  
w Zielonkach odbył się VIII Powiatowy 
Przegląd Orkiestr Dętych. Swoje umie-
jętności zaprezentowały cztery orkiestry 

z terenu powiatu krakowskiego i dwie 
orkiestry zagraniczne. 

Jako pierwsza wystąpiła Parafialna 
Orkiestra Dęta z Korzkwi grając „Bam-
boleo”, „We are the world”, czy znany 
i lubiany „Kawałek do tańca”. Zespół 
w przyszłym roku będzie obchodził 
100-lecie swojego istnienia. Następna 
w kolejności wystąpiła Orkiestra Dęta 
„Wola” z Woli Zachariaszowskiej, która 
przypomniała utwory zespołu Queen 
brawurowo wykonując wiązankę „Good 
Save the Queen”. Trzecim zespołem, 
który zaprezentował swoje umiejętno-
ści została „Banda La Forma” z Włoch. 
Orkiestra zagrała na wysokim poziomie 
ciekawe i różnorodne utwory włoskie 
m.in. „Cantanapoli”. Następnie na zie-
loneckim przeglądzie wystąpiła Orkie-
stra Reprezentacyjna Akademii Górni-
czo – Hutniczej z Krakowa. Publiczność  
z zachwytem wysłuchała ciekawych 
aranżacji muzyki rozrywkowej, bigban-
dowej połączonej z brzmieniem elek-
trycznych gitar. Jako ostatnie na scenę 
weszły dwie orkiestry: Parafialno – Gmin-
na Orkiestra Dęta z Zielonek i Harmonie 
du Commerce z Hersin-Coupigny (Fran-
cja). Orkiestry wspólnymi siłami wyko-
nały kilka utworów. Pomysł wspólnego 
występu powstał w trakcie współpracy 
gminy Zielonki z gminą francuską w Her-
sin-Coupigny.

Finałem przeglądu był tradycyjny 
koncert wszystkich orkiestr biorących 
udział w imprezie. Część oficjalna została 
zakończona wręczeniem pamiątkowych 
statuetek, dyplomów i nagród przez se-
kretarza powiatu krakowskiego Mirosła-
wa Golanko, wójta Zielonek Bogusława 
Króla i przewodniczącego rady gminy 
Zielonki Ryszarda Krawczyka. Zgroma-
dzona publiczność gromkimi brawami 
nagradzała każdą orkiestrę. Frekwencja 
ze względu na piękną pogodę była bar-
dzo wysoka. Przegląd orkiestr zakoń-
czył się koncertem zespołu „Pan Śrubka  
i przyjaciele” oraz chóru „FERMATA”, któ-
re wspólnie wykonały piosenkę „Zielonki 
to mój dom”.

VIII POWIaTOWy PRZEGLąD ORKIESTR DęTyCH W ZIELONKaCH

wydarzenia

8 września br. w Więcławicach w gminie Michałowice odby-
ły się VI Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzie-
żowych Drużyn Pożarniczych. Wzięło w nich udział 18 dru-
żyn chłopięcych oraz 8 dziewczęcych. Rywalizację młodych 
adeptów pożarnictwa obserwowali m.in. starosta krakowski 
Józef Krzyworzeka, członek Zarządu Powiatu Anna Lewicka, 
wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Krakowie Krzysztof Kar-
czewski, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Leszek Dol-
ny, sekretarz powiatu Mirosław Golanko, dyrektor Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Halina Gociewicz, 
dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego Marian Paszcza. 
Starosta krakowski ufundował nagrody dla najlepszych dru-
żyn, które otrzymały zespoły z pierwszych sześciu miejsc. 

VI POWIaTOWE ZaWODy SPORTOWO – POżaRNICZE  
MłODZIEżOWYCH DRUżYN POżARNICZYCH

Klasyfikacja dziewcząt:

1. OSP Jeziorzany

2. OSP Karniów

3. OSP Miłocice

4. Olszowice

5. Radwanowice

6. Sułoszowa III

Klasyfikacja chłopców:

1. OSP Będkowice

2. OSP Sułoszowa II

3. OSP Wołowice

4. OSP Sieciechowice

5. OSP Smardzowice

6. OSP Konary



egzamin na prawo jazdy to coś wię-
cej niż wykucie odpowiedzi na pyta-
nia i szczęśliwe zaliczenie manewrów  
w terenie. Prawo jazdy to więcej niż 
plastikowa karta w portfelu. Prawo jaz-
dy to przywilej i szereg wynikających  
z niego obowiązków.

Pieszym rodzi się i umiera każdy. 
Pieszym trzeźwym, pieszym na kacu, 
po imprezie, przed imprezą, po nocce, 
przed nocką, po udanym i nieudanym 
poranku. Pieszym rozważnym i pieszym 
nierozważnym. Pieszym zagonionym  
i pieszym spowolnionym. Pieszym anal-
fabetą i pieszym poliglotą. Nie ma wyjąt-
ków. Wszyscy drepczemy po tym samym 
chodniku. Młodzi, starzy, mądrzy, mniej 
mądrzy, zatroskani i beztroscy. 

Kierowcą, z drugiej strony, nikt się nie 
rodzi! Kierowcą się zostaje, a posiada-
nie prawa jazdy czyni nas szczególnym 
uczestnikiem ruchu drogowego!  Prawo 
jazdy to nie dowód osobisty ani karta 
bankomatowa. To jest zobowiązanie  
i przyrzeczenie, że korzystając z przy-
wileju prowadzenia pojazdu będziemy  
w szczególności dbać o bezpieczeństwo 
tych, którzy kierowcami nie są albo w tej 
roli akurat nie występują.

Ignorantia iuris nocet. Nieznajomość 
prawa i przepisów szkodzi. Bezsprzecz-
nie. Ale niech ta maksyma nigdy nie 
przyświeca nam na drodze! Nieznajo-
mość przepisów przez pieszych, prze-
chodzenie przez jezdnię w miejscach 
niedozwolonych, brak odblasków czy 
wtargnięcie pieszego na drogę przez 
zwykłą nieuwagę, nigdy nie powinno 
usprawiedliwiać kierowcy i usypiać jego 
czujności. Kierowca jest przecież po-
dwójnie  uprzywilejowany, bo nie dość, 
że porusza się w chroniącej go tonowej 
masie karoserii, to jest jeszcze przeszko-
lony w zakresie przepisów ruchu drogo-
wego. Ma w związku z tym najwyższy 
obowiązek przewidywać zachowania na 
drodze i szczególnie dbać o bezpieczeń-
stwo pieszych. Innymi słowy, wjeżdżając 
na skrzyżowanie na zielonym świetle 
zwolnić i obserwować zachowanie pie-
szych. Nie można przecież dać wiary, że 
nikt w pośpiechu do pracy nie wybie-
gnie na czerwonym! Widząc biegnące 
chodnikiem dziecko należy zwolnić i ob-
serwować, czy nie wybiegnie na jezdnię. 
Jadąc po nieoświetlonym terenie należy 
przyciszyć muzykę i skupić się na wypa-
trywaniu pieszych, którzy, często zupeł-
nie niewidoczni,  maszerują poboczem.

W razie nieszczęścia możemy zo-
stać oczywiście oczyszczeni z zarzutów. 
Może uda nam się wynająć dobrego ad-
wokata i udowodnić, że wina leżała po 
stronie małego dziecka, staruszki czy 
nieodpowiedzialnego młokosa. Zawsze 
jednak zostaniemy katami, którzy przez 
kompletną ignorancję pojęcia „Kierow-

ca” złamali serca rodziny i odebrali dru-
giemu człowiekowi życie.

Plastikowa karta nie jest warta złama-
nego grosza, jeśli jest w rękach jedynie 
posiadacza prawa jazdy. Zyskuje wartość 
dopiero wtedy, gdy jest w rękach Kie-
rowcy. Kierowcy przez wielkie K. Niech 
więc prawo jazdy nie będzie poselskim 
immunitetem, lecz mandatem, który 
nam bezwzględnie każe stać na straży 
bezpieczeństwa słabszych.

W okresie od stycznia do listopada 
2013 roku na drogach powiatu krakow-
skiego odnotowaliśmy 266 wypadków 
drogowych, w których zginęło 18 osób, 
a 327 zostało rannych. W porównaniu  
z analogicznym okresem roku 2012 na-
stąpił spadek ilości ofiar śmiertelnych  
o 9, liczby wypadków o 4 oraz osób ran-
nych w tych zdarzeniach o 5.  

Przeraża jednak fakt, że w 2013 roku 
na 18 ofiar śmiertelnych wypadków dro-
gowych aż 11 stanowią piesi, którzy w 6 
przypadkach ponieśli śmierć z własnej 
winy.

Najbardziej tragiczny w skutkach był 
listopad 2013 roku, kiedy to na drogach 
powiatu krakowskiego zginęło 5 pie-
szych, a dwoje z nich zostało potrąco-
nych przez samochód na oznakowanym 
przejściu dla pieszych.

Do potrąceń dochodzi w wyniku nie-
prawidłowego zachowania zarówno 
kierującego pojazdem, jak i pieszego. 
W związku z powyższym przypominam, 
że kierujący ma obowiązek, po pierw-
sze, zwiększyć uwagę i dostosować 
się do warunków i sytuacji na drodze  
w stopniu umożliwiającym odpowied-
nio szybkie reagowanie, po drugie, 
ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który 
jest już na przejściu. Z dyrektyw płyną-
cych z komentowanego przepisu przez  
R.A.Stefańskiego wynika, że kierujący 
pojazdem, zbliżając się do skrzyżowa-
nia, musi być szczególnie czujny i bacz-
nie obserwować przejście dla pieszych, 
by gdy zajdzie taka potrzeba, zatrzymać 
pojazd przed przejściem i przepuścić 
pieszego. 

Apeluję więc, abyśmy nie powiększali 
już tych tragicznych statystyk, bo zależą 
one przede wszystkim od naszej rozwa-
gi i rozsądku. Uszanujmy to szczególnie 
teraz, gdy za kilka dni będziemy obcho-
dzić święta Bożego Narodzenia.

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji

           nadkom. Grzegorz Chanek

ODPOWIEDZIALNY 
KIEROWCA

W wypadku zaistniałym w czerwcu 2013 roku 
zginął 24 letni kierowca motocykla, który zderzył 
się z kierującym ciągnikiem rolniczym.

W tym wypadku zaistniałym w sierpniu 2013 roku 
kierujący samochodem marki Ford Transit utracił 
panowanie nad kierowanym pojazdem, zjechał do 
przydrożnego rowu i uderzył w drzewo ponosząc 
śmierć na miejscu. Miał 21 lat.

Do tragicznego wypadku doszło w listopadzie 
2013 roku. Kierujący samochodem BMW potrącił 
ze skutkiem śmiertelnym pieszego, który przecho-
dził  przez jezdnię po wyznaczonym przejściu dla 
pieszych.


