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POWIAT krakowski

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę  
Chrystusa i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość  
oraz wzajemną życzliwość
i stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie,  
które niesie odrodzenie  
napełni Was pokojem i wiarą,  
niech da siłę w pokonywaniu trudności  
i pozwoli z ufnością  
patrzeć w przyszłość.

Radosnego Alleluja !

Józef Krzyworzeka  
starosta krakowski 

Tadeusz Nabagło
przewodniczący Rady Powiatu

w Krakowie
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Za oknem już wiosna, a przecież 
jeszcze tak niedawno  przygotowy-
waliśmy się na nadejście zimy.  Na 
szczęście w tym roku obeszła się ona 
z nami niezwykle łagodnie i w kon-
sekwencji tego w kasie powiatu zo-
stały środki finansowe przeznaczone 
na zimowe utrzymanie dróg. Poza 
tym same nawierzchnie jezdni nie 
ucierpiały mocno, jest o wiele mniej dziur i ubytków, dzięki 
czemu udało nam się zaoszczędzić także na drobnych remon-
tach. Oszczędności zostaną przeznaczone na położenie na 
drogach nowych nakładek.

Za nami cztery miesiące pracy Rady Powiatu w Krakowie 
i przyszedł czas na podsumowanie pierwszego kwartału. 
Obradowaliśmy na czterech zwyczajnych sesjach, pomiędzy 
którymi pracowały komisje merytoryczne. Priorytetowym za-
daniem powiatu  jest zapewnienie obywatelom szeroko poję-
tego bezpieczeństwa. W ramach realizacji tego zadania Rada 
Powiatu przyjęła w styczniu powiatowy program zapobiega-
nia przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli  
i porządku publicznego „Bezpieczny Powiat Krakowski”  
na lata 2014-2020.  

Podczas kolejnych sesji Rady Powiatu zajmowaliśmy się 
m.in. problemem bezrobocia i sytuacji na rynku pracy w na-
szym powiecie, stanem bezpieczeństwa sanitarnego oraz  
promocją i  ochroną zdrowia. Podjęte zostały dwie rezolu-
cje: w sprawie uciążliwej działalności Rolniczej Spółdziel-
ni Produkcyjnej w Konarach oraz w sprawie przywrócenia  
w „Wojewódzkim planie działania systemu Państwowego 
Ratownictwa Medycznego dla województwa małopolskie-
go” całodobowego funkcjonowania podstawowego zespołu  
ratownictwa medycznego w Skale. 

Wraz z wiceprzewodniczącym dr Krzysztofem Karczewskim 
wziąłem udział w posiedzeniu Konwentu Przewodniczących 
Rad Powiatów Województwa Małopolskiego, który odbył się 
w Limanowej. Tematem przewodnim spotkania były proble-
my z obszaru polityki oświatowej na poziomie szkół ponad-
gimnazjalnych, z uwzględnieniem doskonalenia strategii za-
rządzania. Tyle najważniejszych wydarzeń z pracy Rady. Przed 
nami Święta Wielkiej Nocy; czas refleksji, przemyśleń, ale tak-
że radości. Czas, kiedy wraz z nadchodzącą wiosną budzi się  
do życia przyroda, a w nas odżywa optymizm. Tego optymizmu  
i radości na najbliższe miesiące Państwu życzę. 

Z serdecznymi pozdrowieniami,

oPinie

Ani się obejrzeliśmy, a już mamy 
za sobą zimę. Wyjątkowo łagodną  
i ciepłą, więc cieszymy się wszyscy, 
bo zaoszczędziliśmy na ogrzewaniu. 
Cieszą się też drogowcy z mniejszych 
wydatków na zimowe utrzymanie 
dróg, a pozimowe uszkodzenia też nie 
są tak olbrzymie jak ubiegłoroczne.  
W sumie w tym najtrudniejszym dla 

powiatu zadaniu przyszłość zapowiada się lepiej, tym bardziej 
że dzięki rozsądnemu gospodarowaniu budżetem rozpoczę-
liśmy ten rok z  nadwyżką w wydatkowaniu wspólnych pie-
niędzy. Jej przeznaczenie będzie tematem obrad kwietniowej 
sesji Rady Powiatu. Z pewnością znaczna część będzie przezna-
czona na drogi. łatwiej będzie w tej sytuacji ułożyć współpracę  
z gminami, na której bardzo nam zależy, szczególnie teraz kie-
dy pracujemy nad przygotowaniem projektów w perspektywie 
budżetu unijnego 2014-2020.

Optymistyczny początek, wiosenny nastrój, czyżby nie było 
powodów do powagi, do niepokoju? Z pewnością nie, groźna 
sytuacja za wschodnią granicą, protestujący rodzice osób nie-
pełnosprawnych w Sejmie. Za pasem wybory do Parlamentu 
Europejskiego, a chwilę później samorządowe, czyli okazja do 
politycznych kłótni i sporów, składania obietnic przez jednych 
i zaprzeczania im przez drugich. Pasmo sukcesów lub totalna 
klęska, tak będą opisywać naszą codzienność. Jak w takiej sy-
tuacji zachować rozsądek i trzeźwą ocenę? 

Najlepszą receptą byłaby solidna praca bez oglądania się na 
igrzyska. Tak najczęściej postępują samorządowcy rozliczani 
na co dzień przez swych mieszkańców-wyborców. Pomóc też 
może oderwanie się choć na chwilę od tzw. „bieżączki” i zwrot 
ku sprawom naprawdę ważnym. Jest w tym miesiącu coś takie-
go o czym piszemy w dalszych tekstach. Kanonizacja Jana Paw-
ła II, dla wierzących wielkiego Ojca Świętego, dla nas wszyst-
kich Wielkiego Polaka. Uznanie Go za świętego to przedłużenie 
naszej dumy z 27 lat pontyfikatu, a także okazja, by powróciły 
te najpiękniejsze uczucia solidarności, bycia bliźnimi. Gdybyż 
jeszcze to wydarzenie mogło trwale wygrać z fatalnymi skutka-
mi tego, też kwietniowego wypadku z 2010 r.

Wracam na nasze powiatowe podwórko. W naszym biulety-
nie znajdziecie Państwo wiele materiałów o naszych szkołach. 
Proszę, zwróćcie uwagę na zmiany jakie się w nich dokonują, 
na zgodny z nową polityką państwa powrót do szkolnictwa 
zawodowego. Bogata oferta kształcenia w najbardziej poszu-
kiwanych zawodach, we współpracy z najlepszymi uczelniami 
i firmami zapewni naszym absolwentom dobre i oczekiwane 
przez pracodawców umiejętności. Partnerami naszych szkół 
są m.in. Uniwersytety Jagielloński i Rolniczy, AGH, Port Lotni-
czy w Balicach, wojsko i policja dla klas mundurowych. Proszę 
gimnazjalistów i ich rodziców o rozważenie tej oferty i wybór  
naszych szkół, dobrych i bezpiecznych, blisko domu.

Na koniec jeszcze jedno odwołanie do kwietniowego ka-
lendarza. Na zbliżające się Święta Wielkanocne w imieniu 
wszystkich pracowników powiatu składam Państwu, a także im 
samym najlepsze życzenia odrodzenia wiary i nadziei, optymi-
zmu, który da siłę by żyć godnie, w harmonii i zadowoleniu. 

Józef Krzyworzeka
Starosta Krakowski

Szanowni Państwo!

Tadeusz Nabagło
Przewodniczący Rady Powiatu

Szanowni Państwo!
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KanonizaCJa

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 
r. w Wadowicach. Jego ojciec był za-
wodowym wojskowym, a matka Emilia  
z Kaczorowskich zajmowała się domem. 
13 kwietnia 1929 r. zmarła matka Karo-
la. Dziewięcioletnim chłopcem zajął się 
ojciec. W 1938 r. zdał maturę i rozpoczął 
studia polonistyczne na Uniwersytecie Ja-
giellońskim, przerwane wybuchem wojny. W czasie okupacji pra-
cował jako robotnik w kamieniołomach w Zakrzówku i w fabryce 
„Solvay” w Krakowie. 

W 1941 r. zmarł mu ojciec. Do połowy 1943 roku Karol był zwią-
zany z konspiracyjnym Teatrem Rapsodycznym. W 1942 r. rozpoczął 
studia na tajnym Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, ukończył je po wojnie w 1946 roku i z rąk Kardynała Ada-
ma Sapiehy otrzymał święcenia kapłańskie. Do 1948 roku odby-
wał studia na Papieskim Uniwersytecie Dominikańskim w Rzymie. 
Pierwszą duszpasterską placówką księdza Karola była mała wiejska 
parafia Niegowić niedaleko Bochni. W 1949 roku arcybiskup Sa-
pieha przydzielił Karolowi Wojtyle parafię św. Floriana na Kleparzu  
w Krakowie. Młody wikary nawiązał szybki kontakt z młodzieżą 
akademicką. Chodził z młodymi na wycieczki, do teatru, dyskuto-
wał i umiał ich słuchać. W 1953 roku obronił rozprawę habilitacyjną 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, po czym podjął wykłady z kato-
lickiej etyki społecznej i filozoficznej w krakowskim seminarium 
duchownym oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Sakrę 
biskupią otrzymał w 1958 roku. W 1964 roku został arcybiskupem 
krakowskim, a w 1967 kardynałem. Brał aktywny udział w Soborze 
Watykańskim II. 

Po śmierci Jana Pawła I, 16 października 1978 roku został wybra-
ny na papieża i przyjął imiona Jan Paweł II. Był pierwszym od 455 
lat papieżem spoza Włoch i pierwszym Polakiem na Stolicy Piotro-
wej. Pontyfikat Jana Pawła II upływał pod znakiem posługi na rzecz 
ekumenizmu, cywilizacji miłości i obrony życia. Papież pielgrzym 
odbył 104 pielgrzymki zagraniczne, w których odwiedził 130 kra-
jów. Papież jest autorem wielu encyklik, książek i wierszy. Jan Paweł 
II zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Po jego śmierci wielu duchownych  
i wiernych dodało mu nowy przydomek, nazywając go Janem 
Pawłem Wielkim. Papież został pochowany 8 kwietnia 2005 roku 
w Watykanie. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się 28 czerwca 
2005 roku. Jan Paweł II został ogłoszony błogosławionym 1 maja 
2011 roku.

KANONIZACJA DWÓCH WIELKICH PAPIEŻY JANA PAWłA II I JANA XXIII  
ODBĘDZIE SIĘ W NIEDZIELĘ BOŻEGO MIłOSIERDZIA  

27 KWIETNIA BR.

Jan Paweł II Jan XXIII
Urodził się we Włoszech 25 

listopada 1881r. jako Angelo 
Giuseppe Roncalli, w biednej 
rodzinie chłopskiej. Jego matka 
była osobą bardzo religijną. Uro-
dziła 11 dzieci, z których Angelo 
przyszedł na świat jako czwarty. 
Mając 12 lat wstąpił do niższego 
seminarium duchownego w Bergamo, które było wów-
czas jednym z najbardziej prestiżowych miejsc kształcenia 
przyszłych księży. Tam też został przyjęty do III Zakonu św. 
Franciszka. Po otrzymaniu stypendium za wyniki w nauce, 
rozpoczął naukę w Papieskim Seminarium Rzymskim.  
W 1903 roku obronił doktorat z teologii i przyjął święce-
nia kapłańskie. Jako młodemu księdzu powierzono mu 
funkcję sekretarza biskupa Bergamo, Giacomo Radiniego 
Tedeschi. W 1925 mianowany został oficjałem w Bułgarii  
i arcybiskupem Areopolis. 

W 1953 roku Angelo Roncalli został mianowany kar-
dynałem i patriarchą Wenecji. W 1958 roku, po śmierci 
Piusa XII, podczas trzydniowego konklawe, kard. Roncalli 
został wybrany papieżem. Ufny w wybór biskupów i Bożą 
Opatrzność przyjął wybór konklawe, a wraz z nim imię 
Jana XXIII. Przez ludzi został zapamiętany jako papież, któ-
ry palił fajkę i zawsze się uśmiechał, ale przede wszystkim 
jako papież, który zwołał Sobór Watykański II i na zawsze 
zmienił historię Kościoła. Jan XXIII ogłosił osiem encyklik, 
z których najważniejsze to „Mater et Magistra” oraz „Pacem 
in terris”. Ta druga adresowana była do „wszystkich ludzi 
dobrej woli”, nawoływała do pokoju między narodami ca-
łego świata. Papież ustanowił komisję ds. rewizji prawa ka-
nonicznego, której ostatecznym celem było opracowanie 
nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego (opublikowanego 
w 1983 r.). 3 czerwca 1963 roku, o godzinie 19:49 (dzień 
po Zesłaniu Ducha Świętego), w wyniku krwotoku zwią-
zanego z wcześniej zdiagnozowanym rakiem żołądka, 
Jan XXIII zmarł. Jego ostatnie słowa brzmiały: „Nie mam 
innej woli, jak tylko wolę Boga. Jan Paweł II ogłosił go bło-
gosławionym w 2000 roku, razem z papieżem Piusem IX. 
W liturgii wspominany jest 11 października - w rocznicę 
dnia, w którym nastąpiło uroczyste otwarcie Soboru Wa-
tykańskiego II.

Grupa z Zielonek na audiencji generalnej w Watykanie. Styczeń 2005



5POWIAT KRAKOWSKI 2014

KanonizaCJa

W kontekście zbliżającej się wspólnej kanonizacji 
warto przypomnieć udział delegacji powiatu krakow-
skiego ze starostą Józefem Krzyworzeką i wtedy wi-
ceprzewodniczącym Rady Powiatu w Krakowie Tade-
uszem Nabagło w uroczystości odsłonięcia portalu „W 
drodze do nadziei” autorstwa sławnego rzeźbiarza wło-
skiego Carlo Balljana, dedykowanego obu papieżom w 
kościele w Sotto il Monte w prowincji Bergamo, w miej-
scu narodzin Jana XXIII. Uroczystość odbyła się siedem 
lat temu, w sobotę 28 kwietnia 2007 roku. 

W DRODZE DO NADZIEI
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KanonizaCJa

O ty, człowieku, który także widzisz, 
przyjdź – Przyzywam was wszystkich 
„widzących” wszech czasów.

Jan Paweł II, Tryptyk rzymski

Kwiecień 2014 roku to szczególny 
miesiąc: rocznica odejścia Jana Pawła II 
do Domu Ojca, Wielkanoc i tajemnica 
Zmartwychwstania, kanonizacja Jana 
Pawła II. To także wydanie przez Papieża 
słynnego „Listu do artystów”, który jest 
podpisany 4 kwietnia 1999 roku, w Nie-
dzielę Wielkanocną Zmartwychwstania 
Pańskiego.

Sztuka i artysta – to temat, który był 
bardzo bliski Ojcu Świętemu. Karol Woj-
tyła był przecież artystą, aktorem i poetą. 
„List do artystów” to dokument niezwy-
kły, będący sumą przemyśleń papie-
skich na temat istoty sztuki i roli artysty 
w świecie dawnym i współczesnym oraz 
relacji pomiędzy Kościołem a kulturą. 
Żaden z papieży przed Janem Pawłem II 
nie był tak otwarty na sprawy kultury, nie 
myślał tak nowatorsko i równocześnie 
tak bardzo po ludzku o sztuce. „List” jest 
przesłaniem dla wszystkich artystów, ale 
i dla odbiorów sztuki, dla każdego z nas. 
Odpowiada w nim Papież na pytania 
czym jest sztuka, jak niezbędną jest war-
tością w życiu człowieka, pomimo że nie 
zawsze może być tylko pięknem, a także 
odpowiada na pytania, czy sztuka jest 
potrzebna Kościołowi i czy Kościół jest 
potrzebny sztuce. 

I my w Krzeszowicach pragniemy się 
wpisać artystycznie w wielkie święto ka-
nonizacji Jana Pawła II i dlatego kwiecień 
2014 roku w Centrum Kultury i Sportu w 
Krzeszowicach proponuje wydarzenia 
kulturalne, związane z Myślą i Dziełem 

n a s z e g o 
Wielkiego 
Polaka.

Od 6 do 30 kwietnia zapraszamy na 
wystawę „Artyści Krzeszowic – Janowi 
Pawłowi II”. W wystawie udział biorą: 
Maria Bieńkowska-Kopczyńska, Barbara 
Dec, Marcin Kołpanowicz, Jacek Konar-
ski, Dagmara Kwiatek, Marta Makarczuk, 
Anna Praxmayer, Agnieszka Praxmayer, 
Jan Siek, Andrzej Siek, Anna Siek, Zo-
fia Siek-Mlicka, Małgorzata Winiarska 
oraz Marta Dąbkowska, poetka. Artyści 
przedstawiają swoje prace związane  
z filozofią, myślą i osobą naszego Papie-
ża. Są więc Jego portrety – oleje Barbary 
Dec, rzeźby – liczne realizacje kościelne 
Jana Sieka i rzeźba Andrzeja Sieka, po-
lichromie kościelne Jacka Konarskiego, 
jest cykl ilustrujący „Noc ciemną” św. 
Jana od Krzyża, którego filozofia była 
tak bliska Papieżowi, autorstwa Marty 
Makarczuk, jest cykl męki Chrystusa jako 
odpowiedź na apel Papieża do artystów 
Marii Bieńkowskiej Kopczyńskiej, jest 
też szkic obrazu ołtarzowego z Centrum 
Jana Pawła II w Krakowie-łagiewnikach 
Marcina Kołpanowicza, są piękne foto-
grafie dokumentujące wydarzenia pa-
pieskie Małgorzaty Winiarskiej, zobaczyć 
także można medal Anny Praxmayer, 
który powstał z okazji I wizyty w Polsce 
Jana Pawła II. A do tego – wiersze o Nim, 

zaproszonej do udzia-
łu w wystawie poetki 
Marty Dąbkowskiej. 

Na wystawie jest też część dokumen-
tująca spotkania mieszkańców naszej 
gminy z Janem Pawłem II.

Wystawa jest organizowana na Jego, 
a nie artystów chwałę, dlatego zamiast 
tradycyjnego wernisażu zapraszamy  
w niedzielę 6 kwietnia o godz. 17.00 na 
spektakl krakowskiego teatru Hagiograf 
„Naród jest z Ducha”. Krakowski Teatr 
Hagiograf im. Św. Teresy z Lisieux jest 
teatrem słowa, kontynuatorem idei Te-
atru Rapsodycznego, założonym przez 
aktorkę Izabelę Drobotowicz-Orkisz. Za 
początek jego działalności można uznać 
rok 1996, kiedy to w Rzymie, w Domu 
Polskim Jana Pawła II odbyła się premie-
ra autorskiego monodramu Izabeli Dro-
botowicz-Orkisz „Zamieszkać z Tobą” wg. 
dziennika duchowego patronki teatru.

Na spektakl „Naród jest z Ducha” skła-
dają się: poezja Karola Wojtyły, Cypriana 
Kamila Norwida, Juliana Tuwima, frag-
menty homilii Jana Pawła II i muzyka 
Fryderyka Chopina oraz innych polskich 
kompozytorów. Prapremiera spektaklu 
odbyła się w Rzymie w Domu Polskim 
Jana Pawła II w czerwcu 2005 roku. 

W spektaklu wystąpią Izabela Dro-
botowicz-Orkisz – słowo i opracowanie 
całości, Jacek Lecznar – słowo, Monika 
Makowska – skrzypce, Sławomir Cierpik 
– fortepian. Na zakończenie wystawy za-
praszamy 25 kwietnia, w piątek o godz. 
19.00 na spektakl wokalno–instru-
mentalny „Non Omnis Moriar”.

Autorem spektaklu poświęconego 
twórczości i osobie Jana Pawła II jest 
Janusz Blecharz, autor muzyki i aranża-
cji. W poetycko–muzycznym programie 
oparł się na fragmentach poezji Karola 
Wojtyły i na wypowiedziach Jana Pawła 
II. W spektaklu wystąpią: aktorzy Monika 
Gębala i Michał Chołka – śpiew i słowo, 
Marta Sołek – wiolonczela, Marian Le-
wicki – skrzypce, Waldemar Gołębski – 
evy, oraz autor spektaklu, kompozytor 
Janusz Blecharz, który grać będzie na 
fortepianie. Przedstawienie było już wie-
lokrotnie prezentowane w kościołach 
Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Bielska, 
Kętrzyna. 

Pozostaje mieć nadzieję, że od-
powiadamy na apel do artystów 
zawarty w „Liście”, skierowanym  
„do tych, którzy z pasją i poświęce-
niem poszukują nowych „epifanii” 
piękna, aby podarować je światu  
w twórczości artystycznej”.

Anna Miga, kierownik  
Galerii w Pałacu Vauxhall

Centrum Kultury i Sportu  
w Krzeszowicach

ARTYŚCI KRZESZOWIC – JANOWI PAWłOWI II

Agnieszka Praxmayer, Ku wolności, 
olej na płótnie, 1992

Jan Siek, Dziekujący,  
rzeźba w drewnie, 1982

Dagmara Kwiatek, z cyklu Pamięć, 
guma chromianowa, 2014

Małgorzata Winiarska, Biały marsz 
7 kwietnia 2005,  
fotogtafia cyfrowa
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Powoli mija czterdziestodniowy okres 
Wielkiego Postu. Przed nami Wielki Tydzień, 
który otwiera Niedziela Męki Pańskiej zwana 
w polskiej tradycji ludowej Niedzielą Palmo-
wą, a także Kwietną lub Wierzbną. Liturgia 
tego dnia jest pamiątką uroczystego wjazdu 
Jezusa do Jerozolimy pięć dni przed Jego 
ukrzyżowaniem. Jak podają Ewan-
geliści, zgromadzone wówczas 
tłumy rzucały na drogę płaszcze, 
gałązki oliwne i palmowe wołając: 
„Hosanna Synowi Dawida: błogo-
sławiony, który przychodzi w imię 
Pańskie”.  Pierwsze znane zapisy 
dotyczące obchodów Niedzieli 
Palmowej znajdują się w pamięt-
niku Egerii, która w latach 381-384 
nawiedziła Ziemię Świętą. Z zapi-
sków tej słynnej pątniczki dowia-
dujemy się, że  w wigilię Niedzieli 
Palmowej odbywała się uroczysta 
procesja z Betanii do bazyliki Ana-
stasis w Jerozolimie. Uroczystość 
miała bardzo radosny charakter.  W 
procesji uczestniczyło wiele dzieci, 
a biskup jako reprezentant Chry-
stusa wjeżdżał do Jerozolimy na 
osiołku. Zwyczaj ten szybko przy-
jął się również w Europie. W dokumentach  
z IX wieku możemy przeczytać o bardzo uro-
czystych procesjach, które odbywały się wła-
śnie w Niedzielę Palmową. Już wtedy wierni 
przynosili ze sobą palmy, które następnie 
błogosławiono. 

Kolejne dni Wielkiego Tygodnia czyli Wiel-
ki Poniedziałek, Wielki Wto-
rek i Wielka Środa mają nas 
wprowadzić w wydarze-
nia Triduum Paschalnego. 
Ewangelie bardzo do-
kładnie opisują zdarzenia 
poprzedzające pojmanie 
Pana Jezusa. W Wielki Po-
niedziałek Chrystus wy-
rzuca kupców ze świątyni. 
Wieczorem tego samego 
dnia zostaje namaszczony 
drogocennym olejkiem 
przez kobietę utożsamia-
ną z Marią, siostrą łazarza.  
W Wielki Wtorek mają miej-
sce gwałtowne polemiki 

ze starszyzną żydowską i wreszcie w Wielką 
Środę Judasz za 30 srebrników ofiaruje swoją 
pomoc w ujęciu Jezusa.

Wielki Czwartek rozpoczyna w całym Ko-
ściele Święte Triduum Paschalne. W kościo-
łach parafialnych odprawiana jest tylko jedna 
Msza święta, tzw. Msza Wieczerzy Pańskiej, 
na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, na któ-
rej Jezus ustanowił sakramenty Eucharystii  
i Kapłaństwa. Po kazaniu odbywa się obrzęd 

umywania 
nóg. Cele-
brans zdej-
muje ornat, 
przepasuje 
się ręczni-
kiem i ob-
mywa nogi 
dwunastu 
m ę ż c z y -
znom du-
chownym 
lub świec-
kim. W ten 
o b r a z o -

wy sposób Kościół 
poucza swe dzieci  
o konieczności 
wiernego wypeł-
nienia przykazania 
miłości bliźniego. 
Oddając za nas 

własne życie na 
krzyżu Chrystus 
wskazał, że mu-
simy być gotowi 
na poświęcenie 
dla braci. Po Eu-
charystii kapłan 
wynosi Najświęt-
szy Sakrament 
do specjalnej ka-
plicy - ciemnicy,  
w której następ-
nie trwa ado-

racja. Po zakończonej Eucharystii kapłan 
zdejmuje z ołtarza obrusy. Obnażony ołtarz 
ma symbolizować odarcie Jezusa z szat pod-
czas męki krzyżowej. Od Wielkiego Czwartku  
aż do Wigilii Paschalnej milkną dzwony i or-
gany, zamiast nich używa się kołatek. 

Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum 
Paschalnego – dramatycznym dniem sądu, 
męki i śmierci Chrystusa. Jest to jedyny dzień 
w roku, kiedy nie jest sprawowana Msza św., 
nie udziela się również żadnych sakramen-
tów. Wyjątkiem jest sakrament chorych, 
którego można udzielić wyłącznie  w sytu-
acjach zagrożenia śmiercią. W kościołach 
odprawiana jest Liturgia Męki Pańskiej, a na 
ulicach wielu miast sprawowana jest publicz-

nie Droga Krzyżowa. Warto przypomnieć,  
że Wielki Piątek to jeden z niewielu dni  
w roku, w którym Kościół nakazuje swoim 
wyznawcom post ścisły, czyli jakościowy  
i ilościowy. Tradycja poszczenia w Wielki Pią-
tek jest bardzo stara i ma swój początek już  
w II wieku. Chrześcijanie pościli wtedy znacz-
nie surowiej, odmawiali sobie w tym dniu za-
równo pokarmu, jak i napoju.

Wielka Sobota jest dniem ciszy, oczekiwa-
nia oraz uwielbienia Chrystusa umęczonego 
i złożonego w grobie. W tym dniu Kościół nie 
celebruje mszy. (Wigilia Paschalna odprawia-
na w sobotni wieczór należy do obchodów 
Niedzieli Wielkanocnej.) Dla uczniów Jezusa 
był to dzień próby. Po schwytaniu Jezusa 
apostołowie rozpierzchli się, a przy konają-
cym Zbawicielu pozostał tylko Jan. Tradycją 
Wielkiej Soboty jest poświęcenie pokarmów 
wielkanocnych: mięsa, jaj, chrzanu oraz chle-
ba. 

Wielkanoc zaczyna się już w sobotę po 
zachodzie słońca. Rozpoczyna ją liturgia 
światła. Na zewnątrz kościoła kapłan święci 
ogień, od którego następnie zapala się na-

znaczony krzyżem Paschał 
- wielką woskową świecę, 
która symbolizuje zmar-
twychwstałego Chrystu-
sa. Następnie Paschał ten 
wnosi się do okrytej mro-
kiem świątyni, a wierni 
zapalają od niego swoje 
świece, przekazując sobie 
wzajemnie światło. Cele-
brans dokonuje również 
poświęcenia wody, któ-
ra przez cały rok będzie 
służyła przede wszystkim  
do chrztu. 

Wigilia Paschalna 
kończy się Eucharystią  
i procesją rezurekcyjną. 
Ze względów praktycz-

nych w wielu miejscach  
w Polsce procesja rezurekcyjna nie odbywa się  
w Noc Zmartwychwstania, ale przenoszo-
na jest na niedzielny poranek. Ponieważ 
cud Zmartwychwstania jakby nie mieści się  
w jednym dniu, dlatego też Kościół obchodzi 
Oktawę Wielkiej Nocy - przez osiem dni bez 
przerwy wciąż powtarza się tę samą praw-
dę, że Chrystus Zmartwychwstał. Ostatnim 
dniem oktawy jest Biała Niedziela, nazywana 
obecnie także Niedzielą Miłosierdzia Boże-
go.

Wielkanoc jest pierwszym i najważniej-
szym świętem chrześcijańskim. Apostołowie 
świętowali tylko Wielkanoc i każdą niedzielę, 
która jest właśnie pamiątką Nocy Paschalnej. 
Dopiero z upływem wieków zaczęły pojawiać 
się inne święta, aż ukształtował się obecny 
rok liturgiczny.

1. ks. B. Nadolski, Liturgika, Pallottinum, 
Poznań 1991

2. ks. J. Miazek, Misterium Wielkiego Po-
stu, Warszawa, 1997

3. ks. J. Szpolorowski, Wielki Piątek, „Prze-
wodnik katolicki” 2008, nr 11.

WIELKI POST

Prace autorstwa Zdzisława Słoniny pochodzą z wysta-
wy „Sceny pasyjne w rzeźbie i malarstwie” w GOK
w Mogilanach
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Powiat krakowski to obszar Krako-
wiaków zachodnich, którzy zajmują 
tereny powiatów: olkuskiego, chrza-
nowskiego, krakowskiego, oświęcim-
skiego, wadowickiego, północną część 
myślenickiego, części proszowickie-
go, miechowskiego, jędrzejowskiego  
i południową część włoszczowskiego. 
oskar Kolberg tak o nich pisał: „wsie 
otaczające wielomilowem półkolem 
przedmieścia i osady przytykające do 
Krakowa głównie od północy i zacho-
du, a do których między innemi nale-
żą: bronowice, Giebułtów, ojców, Pie-
skowa skała i w ogóle lud wszystkich 
wsi ku Krzeszowicom, balicom i Czer-
nichowu [...], są to Krakowiacy w naj-
ściślejszym wyrazu tego znaczeniu.”

Rok obrzędowy u ludu krakowskiego 
zaczynał się od Świąt Bożego Narodze-
nia poprzez Nowy Rok, święto Trzech 
Króli, święto Matki Boskiej Gromnicznej, 
Tłusty Czwartek i Ostatki, Środę Popiel-
cową, Wielki Tydzień z Niedzielą Palmo-
wą, Wielką Sobotą, Wielkanocą, Zielony-
mi Świątkami, Bożym Ciałem, świętem 
Matki Boskiej Zielnej, Wszystkich Świę-
tych, Zaduszkami aż do 6 grudnia, kiedy 
w Mikołajki kończył się rok obrzędowy. 
Skoro najbliżej nam w tej chwili do Świąt 
Wielkanocnych przypomnijmy obrzędy 
i zwyczaje z nimi związane.

wielki tydzień i wielkanoc

Wielki Tydzień obfituje w liczne tra-
dycje ludowe, zwyczaje domowe i in-
tensywne przygotowania świąteczne. 
W niedzielę poprzedzającą Wielki Ty-
dzień młodzież topiła w rzece bałwa-
na ze szmat i słomy, co symbolizowało 
„pogrzeb zimy”. Uroczystości Wielkiego 
Tygodnia otwierała Niedziela Palmo-
wa, kiedy  święciło  się w kościele ga-
łązki bazi wierzbowych, które z czasem 
przekształciły się w palmy ustrojone 
kwiatami z kolorowego papieru. Do 

dzisiaj istnieje zwyczaj święcenia palm, 
które zakłada się za obrazy święte, aby 
chroniły zboże w polu przed gradem.  
W Niedzielę Palmową, zwaną też kwiet-
ną, od wczesnego rana w Bibicach, 

Trojanowicach i Zielonkach dziwnie  
i kolorowo przebierani chłopcy, w wie-
ku od 4 do 15 lat, biegają od domu do 
domu głosząc zabawne oracje, za które 
gospodynie nagradzają ich rozmaity-
mi smakołykami. Ubrani są w wysokie 
stożkowate czapki, dawniej zrobione 
ze słomy, dziś oklejone paskami kolo-
rowej bibuły i w odwrócone futrem na 
wierzch kożuchy przepasane powrósła-
mi na krzyż. Twarze mają wysmarowane 
sadzami, by wyglądać groźnie. W lewej 
ręce noszą koszyczek z sieczką lub sia-

nem, w prawej zaś trzymają puchę, czyli 
laskę w kształcie młotka z długą ręko-
jeścią, dla ozdoby oplecioną kolorową 
bibułą. Laską tą uderzają w podłogę 
i wygłaszają oracje - zabawne opisy 
swoich własnych poczynań, przygód, 
podróży, wierszowane mowy, porzeka-
dła. Wszystko po to, aby przypodobać 
się gospodyniom, by dały bogatszy dar. 
Dawniej były to placki z serem, kawa-
łek kołacza, jajka, kawałek kiełbasy lub 
spyrki, dziś - zgodnie z tradycją - głów-
nie jajka, ale i słodycze, owoce oraz mo-
nety. Zwyczaj „Pucheroki” pochodzi od 
krakowskich żaków, którzy po przetrze-
bieniu spichrzy mieszczan, w poszuki-
waniu jedzenia na Święta Wielkanocne 
udawali się na wieś. A nazwa tradycji 
pochodzi od łacińskiego słowa puer, 
czyli chłopiec. Tych żaków nazywano 
wówczas pucherokami, pucherami lub 
puchernikami. Zwyczaj ten kultywowa-
ny jest do dzisiaj w Zielonkach, Bibicach 
i Trojanowicach. 

W Wielką Sobotę istniał zwyczaj 
„pogrzebania żuru”. Żur - uprzykrzoną 
potrawę ciągle jedzoną w poście „grze-
bano” rozbijając kamieniami garnek, w 
którym go gotowano, tzw. „zurowiec”, 
a skorupy wyrzucano na drogę. W tym 
dniu, jak i obecnie, święcono w kościele 
pokarmy, na które składał się chleb, jaja, 

POWIAT KRAKOWSKI W KONTEKŚCIE ETNOGRAFICZNYM –  
OBRZĘDY I ZWYCZAJE

Pucheroki, fot. Małgorzata Kmita-Fugiel

Pisanki, fot. Mirosław Golanko

Baranki wielkanocne, fot. Mirosław Golanko
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utarty chrzan, kiełbasa, kawałek wędzo-
nego mięsa, ser i masło (zrobione rano w 
Wielką Sobotę). 

W Niedzielę Wielkanocną rano gospo-
darz obdzielał domowników święconym. 
Śniadanie Wielkanocne rozpoczynało 
się od wypicia kieliszka wódki, potem 
jedzono chleb z masłem, jaja oraz mięso. 
Kości po święconym mięsie zakopywa-
no w polu, żeby krety i myszy nie znisz-
czyły zbiorów. Wielkanocne farbowane 
różnokolorowo jaja ozdabiane wzorami 
to obrzęd domowy, który w zależności 
od sposobu zdobienia przybierał różne 
nazwy: pisanki, kraszanki.

W Poniedziałek Wielkanocny chłopcy 
obnosili po domach tzw. baranka, zwa-
nego też traczem. Była to skrzyneczka 
na dwóch kółkach, na której umiesz-
czano drewnianego baranka, przybra-
nego bukszpanem, a na dyszlu sadzano 

„tracza”, który za poruszaniem 
kółek kiwał się jakby piłował 
drzewo. Wózek taki robił wiele 
hałasu, a chłopcy ciągnąc go  
i śpiewając chodzili po domach, 
gdzie otrzymywali podarki. Po-
wszechny był zwyczaj oblewania 
się wodą, zwany „śmigus” lub 
„dyngus”. Miał zapewnić pomyśl-
ność i zdrowie. Początkowo sło-
wem dyngus określano zwyczaj 
zbierania datków, stanowiący 
jednocześnie formę wykupienia 
się od oblewania. Słowo śmigus 
oznaczało natomiast uderzenie 
gałązką. Z czasem pierwotne 
znaczenie tych słów zatarło się  
i połączone dało nazwę popular-
nego zwyczaju sięgającego ko-
rzeniami czasów przedchrześci-
jańskich. Chłopcy do dziś  łapią 
panny i oblewają wodą.

Palmy wielkanocne, fot. Mirosław Golanko

W pierwszej części cyklu doszliśmy do cza-
sów Henryka Brodatego i roli Doliny Prądnika  
w dziedzinie militarne. Powstałe  warownie, 
zamki obronne broniły granic i ważnych szla-
ków handlowych. Kontr-grodem dla opisanej 
w cz. 1 warowni w Skale była druga budow-
la obronna położona na pograniczu Ojcowa  
i Smardzowic. Badania wykopaliskowe po-
zwalają na identyfikację tego obiektu z zam-
kiem Wyszogród zbudowanym przez Konra-
da Mazowieckiego w 1231 roku. Następne 
dwie warownie o interesującej historii to 
położony w przysiółku Grodzisko kompleks 
założenia barokowego. Poglądy badaczy na 
temat funkcji i chronologii tegoż zespołu za-
bytkowego nie są jednolite. Jednakże dzięki 
przeprowadzonym studiom archiwalnym 
i niewielkim badaniom wykopaliskowym 
w ostatnim czasie zyskuje akceptację po-
gląd utożsamiający ów obiekt z obronnym 
klasztorem klarysek. Podstawę dowodową 
tej koncepcji stanowi dokument z 1257 r., 
zawierający  zezwolenie księcia Bolesława 
Wstydliwego na przeniesienie klasztoru kla-
rysek z Zawichostu w miejsce bezpieczne 
zwane Skałą i na zbudowanie tu mocnego 
zamku. Dwie kolejne budowle warowne  
w Dolinie Prądnika powstały z fundacji kró-
lewskiej. Ruiny pierwszego zamku są położo-
ne na wzgórzu w Ojcowie, na prawym brze-
gu Prądnika. W bliskiej odległości od Ojcowa 
znajduje się drugi królewski zamek, zwany 
Pieskową Skałą. Jest on usytuowany na wy-
niosłej (420 m n.p.m.) platformie skalnej, 
górującej nad Doliną Prądnika. Konserwacja 
tej budowli, prowadzona w latach 1948–68 
pod kierownictwem Alfreda Majewskiego, 
nadała obronnej rezydencji postać z czasów 
renesansu. Zamek Pieskowa Skała pojawia 
się już w dokumencie z 1315 r., jednakże zda-
niem niektórych badaczy wzmianka ta doty-
czy warownej budowli, której relikty zostały 
odkryte na pobliskim wzgórzu Kocica, po-
łożonym w południowej części Sułoszowej. 
Tezę tę potwierdza przekaz Jana Długosza, 
wskazujący na Kazimierza Wielkiego jako 

fundatora Pieskowej Skały. Widoczne zgru-
powanie średniowiecznych budowli obron-
nych w Dolinie Prądnika nie może być roz-
patrywane tylko jako linia obronna. Niemal 
każda z istniejących tu pięciu warowni zosta-
ła wzniesiona w celu pełnienia określonych 
zadań. Dość jasno rysuje się funkcja zamku 
w Sułoszowej. Ufortyfikowana budowla mia-
ła wspomóc dążenia Henryka Brodatego  
w walkach o tron krakowski. Rywalizujący  
z nim Konrad mazowiecki postawił nato-
miast w pobliżu – tzn. na pograniczu Ojcowa 
i Smardzowic – kontr-gród, odcinający drogę 
wiodącą z Sułoszowej do Krakowa. Z kolei 
w Grodzisku powstał ufortyfikowany klasz-
tor klarysek. Nie do końca zostały natomiast 
wyjaśnione przez badaczy powody budowy 
dwu zamków królewskich, tzn. Ojcowa i Pie-
skowej Skały. Obie warownie dzieli dystans 
w linii prostej zaledwie 5 km. Można zatem 
przypuszczać, iż droga biegnąca Doliną Prąd-
nika miała o wiele większe znaczenie, niż 
sądzą historycy i Kazimierz Wielki z pełnym 
rozmysłem postanowił zabezpieczyć ów 
trakt dwiema strażnicami, z których jedna, 
tzn. Ojców, pełniła później funkcję ośrodka 
starostwa niegrodowego. 

Istotnymi elementami kulturowymi w Ma-
łopolsce stały się klasztory, które zaznaczyły 
swój trwały ślad zarówno w architekturze, jak 
i poziomie cywilizacyjnym regionu. Na tere-
nie Małopolski działalność w tym kierunku 
przejawiali bene-
dyktyni, premon-
stratensi (norber-
tanie), bożogrobcy,  
a zwłaszcza cyster-
si (przykładem ich 
działalności może 
być klasztor w Mo-
gile czy halowy ko-
ściół Benedyktynek 
w Staniątkach).

W latach 
1291–1305/1306 
Małopolska znaj-
dowała się pod pa-
nowaniem czeskim, 

rządzona przez Wacława II i Wacława III. Wy-
zwolona spod ich wpływu przez Władysła-
wa łokietka, stała się ośrodkiem reunifikacji 
ziem polskich. Wtedy też zaistniała urzędo-
wo jako jedna z prowincji państwa polskie-
go. W składzie Korony Małopolska stała się 
najważniejszą z ziem. Dzieło jednoczenia za-
początkowane przez łokietka kontynuował 
i w zasadzie zakończył jego syn, Kazimierz 
Wielki, który w latach 1335, 1339, a następ-
nie 1348 i 1356 ostatecznie zrezygnował ze 
swych praw do księstw śląskich, w zamian za 
zrzeczenie się pretensji do tytułu króla Polski 
przez króla czeskiego Jana Luksemburskie-
go. Granica państwa w tym rejonie prze-
biegała wzdłuż Przemszy, następnie Warty, 
Liswarty i Prosny. Ziemie chronione przez 
załogi wojskowe korzystały z ożywienia ko-
niunktury, rozwoju handlu i rzemiosła. W XIII 
w. rozpoczęło się również znaczne ożywienie 
gospodarcze m.in. na obszarze dzisiejszego 
powiatu krakowskiego.

Po śmierci Kazimierza Wielkiego sytuacja 
polityczna uległa dalszej stabilizacji. Spo-
kojniejsze czasy przyczyniły się do dalszego 
rozwoju gospodarczego i kulturalnego Ma-
łopolski. Działał uniwersytet, zjeżdżali uczeni 
i artyści. Trwała koniunktura na sól wielicką  
i bocheńską oraz olkuski ołów i srebro,  
w okolicach Zawiercia i Częstochowy rozwi-
nęło się górnictwo i hutnictwo żelaza. Kwitła 
Dolina Prądnika. 

ZARYS DZIEJÓW CZ. II
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Dla ułatwienia nadzoru nad siecią 
dróg, obszar powiatu został podzielony 
za 4 rejony nadzoru:

- Rejon 1 , obejmujący  gminy: Świąt-
niki Górne, Mogilany, Skawina i Czerni-
chów (łącznie 161,5 km dróg powiato-
wych);

- Rejon 2, obejmujący gminy: Liszki, 
Krzeszowice i Zabierzów (łącznie 190,8 
km dróg powiatowych),

- Rejon 3, obejmujący gminy: Wielka 
Wieś, Skała, Sułoszowa, Jerzmanowice-
Przeginia, Zielonki, Michałowice (łącznie 
147,3 km dróg powiatowych),

- Rejon 4, obejmujący gminy: Słom-
niki, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-
Wawrzeńczyce, Iwanowice (łącznie 191,4 
km dróg powiatowych).

Realizacja większości zadań zwią-
zanych z bieżącym utrzymaniem dróg 
odbywa się na podstawie umów zawie-
ranych po przeprowadzeniu postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publiczne-
go, prowadzonego dla wszystkich dróg 
powiatowych z podziałem najczęściej 
na 4 zadania w poszczególnych rejo-
nach lub na poszczególnych odcinkach 
dróg powiatowych przebiegających nie-
jednokrotnie przez kilka miejscowości, 
a nawet gmin. Podział planowanych do 
wydatkowania środków finansowych 
na zadania utrzymaniowe i remontowe 
na poszczególnych rejonach rozkłada-
ny jest równomiernie, bez specjalnego 
uprzywilejowania danego rejonu, czy 
też gminy.

Na wielu spotkaniach, w których bio-
rę udział,  padają podobne pytania doty-
czące stanu dróg powiatowych. Na kilka 
z tych pytań odpowiadam poniżej.

Czy prawdą jest, że w 2014 roku nie 
ma środków na remont chodników 
przy drogach powiatowych?

W bieżącym roku Zarząd Dróg Powia-
tu Krakowskiego otrzymał większą ilość 
środków finansowych na realizację zadań 
związanych z bieżącym utrzymaniem 
dróg. W tym zakresie zadań mieszczą się 
również remonty chodników. Inną nato-
miast kwestią jest decyzja władz powia-

tu o nieujmowaniu w budżecie powiatu 
na rok 2014 wniosków gmin o budowę 
chodników. Ogromna rozbieżność, jaka 
powstała pomiędzy potrzebami w za-
kresie odbudowy nawierzchni wielu 
dróg powiatowych  a możliwościami wy-
nikającymi z dochodów budżetowych 
powiatu,  spowodowała konieczność 
wstrzymania planowania wydatków po-
wiatu na budowę nowych chodników. 
Już w roku 2013 niektóre gminy widząc 
konieczność zapewnienia przejezdności 
dróg zadeklarowały (zmieniając również 
wcześniejsze wnioski o budowę chodni-
ków) niemałe środki finansowe na wyko-
nanie nakładek asfaltowych na naszych 
drogach.  We wrześniu 2013 roku zwró-
ciliśmy się w tej sprawie  do wszystkich 
szefów gmin, aby zrezygnować z wnio-
skowania o budowę chodników w roku 
2014. U większości włodarzy gmin nasze 
stanowisko znalazło zrozumienie. Dzięki 
deklaracjom udziału finansowego gmin 
w odbudowie nawierzchni dróg, którym 
nie byliśmy w stanie sprostać własnym 
udziałem w 100%, w roku bieżącym 
wykonamy nakładki na drogach naj-
bardziej zniszczonych za kwotę ponad  
10 milionów zł.

W jakiej wysokości planowane są na-
kłady finansowe na remonty i naprawy 
dróg i chodników w rozbiciu na poszcze-
gólne zadania  w powiecie krakowskim 
w roku 2014?

Planowane nakłady na remonty (bez 
modernizacji i przebudów w ramach 
Inicjatyw Samorządowych) na rok 2014 
wynoszą 3 mln 300 tys. złotych,  z czego 
ponad 2 mln złotych przewidziano na 
remonty cząstkowe nawierzchni dróg 
powiatowych, ok. 600 tys. złotych na 
remonty w obrębie pasa drogowego 
(roboty odwodnieniowe, chodniki) oraz 
blisko 500 tys. na remonty obiektów mo-
stowych.   

 Na roboty utrzymaniowe (bez zimo-
wego utrzymania dróg oraz utrzymania 
przepraw promowych) w skali całego 
powiatu przewidziano na rok 2014 kwo-
tę ok. 1 mln 100 tys. złotych. Obejmują 
one roboty związane z utrzymaniem 
zieleni i zadrzewień w obrębie pasów 
drogowych (koszenie, wycinka, sprząta-
nie) – 407 tys. złotych , utrzymanie i od-
tworzenie rowów przydrożnych, prze-
pustów, ścinka zawyżonych poboczy, 
- 472 tys. złotych, bieżące utrzymanie 
oznakowania pionowego i sygnalizacji 
oraz oznakowania poziomego – 100 tys. 
złotych oraz inne bieżące wydatki na po-
zostałe zadania realizowane przez ZDPK 
w zakresie utrzymania dróg i mostów. 

Na zadania drogowe w ramach Ini-
cjatyw Samorządowych  - IS 2014, za-
planowano realizację zadań w gminach 
powiatu krakowskiego na kwotę: 6 040 
000 złotych. Zadania drogowe IS 2014 

dotyczą przede wszystkim modernizacji 
dróg tj. wykonanie nawierzchni bitu-
micznych na drogach powiatowych.

Co władze powiatu robią, aby pozy-
skać dodatkowe środki zewnętrzne na 
budowę nowych dróg, remonty, napra-
wę ? 

W związku z tym, że powiat dyspo-
nuje stosunkowo małą pulą własnych 
dochodów, która może być przeznaczo-
na na utrzymanie i budowę dróg po-
wiatowych, korzystamy ze wszystkich 
możliwych źródeł pozyskania środków 
zewnętrznych.

Są to, oprócz corocznej pomocy gmin, 
środki pochodzące :

• z rezerwy celowej budżetu państwa 
na dotacje dla jednostek samorządu te-
rytorialnego na przeciwdziałanie i usu-
wanie skutków klęsk żywiołowych,

• ze środków budżetu państwa  prze-
znaczonych na realizację Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
– Bezpieczeństwo – Dostępność tzw. 
Schetynówki

• MRPO.

KILKA PYTAŃ O DROGI

„Co roku na modernizację dróg po-
wiat krakowski przeznacza kilkanaście 
milionów złotych. Władze samorzą-
dowe upatrują wizję rozwoju powia-
tu krakowskiego w poprawiającej  
i rozwijającej się sieci dróg. Bez dogod-
nego poruszania się po podkrakow-
skich drogach trudno wyobrazić sobie 
zrównoważony rozwój i przyciąganie 
nowych inwestorów, którzy chcieliby 
tutaj prowadzić działalność gospo-
darczą. Dlatego  ulepszanie sieci dro-
gowej jest priorytetem dla Zarządu  
i Rady Powiatu w Krakowie, a inwestycje  
w tym zakresie w powiatowym budże-
cie zajmują, obok oświaty i pomocy 
społecznej, miejsce na przysłowiowym 
najwyższym podium”

ADAM
WÓJCIK

Członek Zarządu
Powiatu
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samorząd

W czasie pełnienia funkcji radnego 
powiatu krakowskiego kierującego 
Komisją Infrastruktury i Gospodarki 
Komunalnej, często spotykam się z py-
taniami wyborców związanymi z pro-
blematyką dotyczącą przyczyn zalania 
albo podtopienia gruntów. 

Pracowałem też sporo lat w dziedzi-
nach związanych bezpośrednio lub po-
średnio z gospodarką wodną, przedsta-
wię wybrany aspekt tego problemu.

W związku z tym, że bardzo dużo 
spraw dotyczy spraw spornych między 
właścicielami gruntów, przytoczę zapis 
artykułu 29 obecnie obowiązującego 
Prawa Wodnego i następnie go sko-
mentuję:

1. Właściciel gruntu, o ile przepisy 
ustawy nie stanowią inaczej, nie może:

1) zmieniać stanu wody na gruncie, 
a zwłaszcza kierunku odpływu znajdu-
jącej się na jego gruncie wody opado-
wej ani kierunku odpływu ze źródeł-ze 
szkodą dla gruntów sąsiednich;

2) odprowadzać wód oraz ścieków 
na grunty sąsiednie.

2. Na właścicielu gruntu ciąży obo-
wiązek usunięcia przeszkód oraz zmian 
w odpływie wody, powstałych na jego 
gruncie wskutek przypadku lub działa-
nia osób trzecich, ze szkodą dla grun-
tów sąsiednich.

3. Jeżeli spowodowane przez wła-
ściciela gruntu zmiany stanu wody 
na gruncie szkodliwie wpływają na 
grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta może, w drodze de-
cyzji, nakazać właścicielowi gruntu 
przywrócenie stanu poprzedniego lub 
wykonanie urządzeń zapobiegających 
szkodom.

Należy podkreślić, że zakaz dotyczą-
cy odprowadzania wód oraz ścieków 
na grunty sąsiednie, względnie zmiana 
kierunku odpływu jest dopuszczalna  
w dwóch przypadkach:

- gdy wprowadzona zmiana nie 
spowoduje szkody na gruntach sąsied-
nich,

- gdy taką sytuację będzie dopusz-
czał przepis szczególny np. właściciele 
gruntów sąsiednich zawrą ugodę w za-
kresie zmiany stanu wód. (Ugodę taką 
powinien zatwierdzić wójt).

Natomiast bezwzględny jest zakaz 
wprowadzania ścieków oraz wód na 
grunty sąsiednie. 

Jeśli chodzi o odpowiedzialność 
właściciela nieruchomości gruntowej 
to nie ma znaczenia, jaki jest rozmiar 
szkody. Ważne jest tylko zaistnienie 
szkody. W związku z tym nie ma żadnej 
potrzeby szacowania szkód spowodo-
wanych podtopieniami gruntów są-
siednich.

Jak to w życiu bywa, sprawca zwykle 
nie  poczuwa się do winy. Tym bardziej, 
że nieraz jest niezwykle trudno ustalić, 
co jest przyczyną zalania albo podto-
pienia gruntów sąsiednich. Wówczas 
organem właściwym do ustalenia tego 
stanu jest wójt/ burmistrz. Wójt powi-
nien precyzyjnie ustalić stan faktyczny, 
a w szczególności, jaki był ostatnio stan 
wody na gruncie, czy doszło do jego 
zmiany, czy nastąpiła zmiana kierunku 
odpływu wody opadowej, a jeśli tak, to 
z jakiej przyczyny zmiany mogły szko-
dliwie wpłynąć na sąsiednie grunty 
(wyrok WSA w Białymstoku, 10.06.2010, 
II SA/Bk 137/10)

Następnie wójt/ burmistrz może zo-
bowiązać do naprawienia szkody. Moż-
na to zrobić wg wyboru poszkodowa-
nego, bądź przez przywrócenie stanu 
poprzedniego, bądź przez zapłatę od-
powiedniej sumy pieniężnej. Jednakże, 
gdyby okazało się, że przywrócenie 
stanu poprzedniego było niemożliwe 
albo pociągało za sobą dla zobowiąza-
nego nadmierne trudności lub koszty, 
roszczenie poszkodowanego ograni-
cza się do świadczenia w pieniądzu.

Podam kilka przykładów działań, 
które mogą ingerować w naturalny 
stan wody na danym terenie związa-
nym z jego ukształtowaniem, warun-
kami przyrodniczymi lub hydrologicz-
nymi:

- wykonanie przeszkody w odpływie 
wody opadowej z terenów sąsiednich 
zgodnie z naturalnym kierunkiem od-
pływu,

- spowodowanie niedrożności stu-
dzienek,

- nadsypanie ziemi,
- usunięcie ziemi w celu obniżenia 

terenu,
- wykonanie rowu,
- pobór dużej ilości wody ze studni 

głębinowej,
- wybetonowanie działki, 
- wzniesienie murowanego ogro-

dzenia.
Wójt lub burmistrz, przed którym 

będzie toczyło się postępowanie  
w tych sprawach będzie musiał ustalić 

przyczyny zmiany stanu wody na grun-
cie. Często zdarza się różnica stanowisk 
skarżącego i sprawcy zarzuconego za-
kłócenia stosunków wodnych. 

Każdy organ administracji publicz-
nej obowiązany jest zapewnić stro-
nom czynny udział w każdym stadium 
postępowania, a przed wydaniem 
decyzji umożliwić wypowiedzenie się  
co do zebranych dowodów. W tej ma-
terii wypowiedział się Parlament Eu-
ropejski, który przyjął 6 września 2001 
roku „Europejski Kodeks Dobrej Ad-
ministracji”. Gwarantuje on stronom 
możliwość uczestniczenia w toku po-
stępowania wyjaśniająco-dowodowe-
go poprzedzającego wydanie decyzji  
w sprawie. Jeśli strona np. nie uczestni-
czyła w oględzinach, to dowód z nich 
przeprowadzony jest z naruszeniem 
podstawowych reguł Kodeksu Postę-
powania Administracyjnego i nie może 
być miarodajny.

Jeżeli wójt/ burmistrz prowadząc 
postępowanie stwierdzi, że nie nastą-
piła zmiana stosunków wodnych na 
gruncie, to powinien umorzyć postę-
powanie.

Podsumowując chcę podkreślić, że 
ustawodawca nie tylko zakazał właści-
cielowi gruntu zmiany stosunków wod-
nych ze szkodą dla gruntów sąsiednich, 
odprowadzania wód i ścieków na inne 
grunty, ale również zobowiązał go do 
dbania o to, aby stan stosunków wod-
nych na jego gruncie nie przyczyniał 
się do powstawania szkód na gruntach 
sąsiednich i to nie tylko przez jego dzia-
łania, ale też działania osób trzecich.

SPORY W SPRAWIE ZALANIA  
LUB PODTOPIENIA GRUNTU

WOJCIECH
BOSAK
Radny Powiatu

„Problematyka zalania lub podto-
pienia gruntów to sprawa, z którą czę-
sto spotykam się w swojej pracy. Chcę 
podkreślić, że istnieje bezwzględny za-
kaz wprowadzania ścieków oraz wód 
na grunty sąsiednie. Ustawodawca 
nie tylko zakazał właścicielowi gruntu 
zmiany stosunków wodnych ze szkodą 
dla gruntów sąsiednich, odprowadza-
nia wód i ścieków na inne grunty, ale 
również zobowiązał go do dbania o to, 
aby stan stosunków wodnych na jego 
gruncie nie przyczyniał się do powsta-
wania szkód na gruntach sąsiednich 
i to nie tylko przez jego działania, ale 
także działania osób trzecich.”
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eduKaCJa

W plebiscycie zorgani-
zowanym już po raz drugi 
przez Wojewódzki Urząd 
Pracy w Krakowie wspól-
nie z „Gazetą Krakowską”, 
tytuł Edukacyjnego Po-
wiatu Małopolski 2013 
otrzymał powiat krakow-
ski. Oficjalne ogłoszenie 
wyników i rozdanie na-
gród laureatom odbyło 
się 27 marca na Wawelu 
podczas Gali „Rozwiń 
swoją gminę”. Statuetkę  
i dyplom odebrała wice-
starosta Urszula Stochel.

Edukacyjną Gminą Ma-
łopolski 2013 została Gmi-
na Bobowa, organizator 
XIV Międzynarodowego 
Festiwalu Koronki Kloc-
kowej.  Celem plebiscytu 
„Edukacyjna Gmina Ma-
łopolski” jest promowanie 
gmin wiejskich i wiejsko 

– miejskich Małopolski, 
które organizując ciekawe 
przedsięwzięcia eduka-
cyjne, najaktywniej w re-
gionie wspierają uczenie 
się przez całe życie swo-
ich mieszkańców. Jedno-
cześnie suma punktów 
uzyskanych w plebiscycie 
przez poszczególne gmi-
ny wchodzące w skład da-

nego powiatu decyduje 
o tym, kto otrzyma tytuł 
Edukacyjnego Powia-
tu Małopolski. Plebiscyt  
z roku na rok cieszy się 
coraz większym zaintere-
sowaniem, o czym świad-
czy chociażby fakt, że na 
wszystkich kandydatów 
do tytułu Edukacyjnej 
Gminy Małopolski 2013 
oddano prawie 100 tys. 
głosów, podczas gdy rok 
temu - 32 tys. głosów.

W ostatnich tygodniach uczniowie Liceum Ogólnokształcącego 
im. M. Skłodowskiej-Curie w Skawinie odnieśli znaczące sukcesy 
w brydżu sportowym i narciarstwie zjazdowym. Najpierw uczeń 
klasy 3a LO PRZEMYSłAW PICHETA podczas mistrzostw Polski ju-
niorów rozegranych w Warszawie zajął I miejsce i wywalczył tytuł 
mistrza Polski w brydżu sportowym, a następnie uczennica klasy 
1c LO ANNA NOWAK zajęła II miejsce w klasyfikacji indywidualnej 
i tytuł wicemistrzyni Województwa Małopolskiego w narciarstwie 
zjazdowym podczas zawodów rozegranych w Kluszkowcach. 
Drużynowo powiat krakowski uplasował się na czwartym miejscu 
wśród powiatów Małopolski. Medalistom gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów!

Wykładem pt: „Państwa dysfunkcyj-
ne i ich destabilizujący wpływ na sto-
sunki międzynarodowe”, dr hab. Robert 
Kłosowicz prof. UJ, Dyrektor Instytutu 
Nauk Politycznych i Stosunków Mię-
dzynarodowych Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego,zainaugurował współpracę 
najstarszej polskiej uczelni z Liceum 
Ogólnokształcącym w Krzeszowicach. 
Podpisanie porozumienia w sprawie 
powołania w LO klasy patronackiej o 
profilu politologicznym jest zwieńcze-
niem starań szkoły o pozyskanie pre-
stiżowych partnerów wspierających 
działania edukacyjne i wzbogacających 
ofertę edukacyjną. Niezwykle cennym 
aspektem zawartego porozumienia jest 
stworzenie płaszczyzny bezpośrednie-
go kontaktu młodzieży licealnej ze śro-

dowiskiem akademickim, co w nadziei 
nauczycieli, będzie rozbudzało aspiracje 
edukacyjne i motywowało młodzież do 
dalszej nauki. W wymiarze społecznym 
patronat Uniwersytetu Jagiellońskie-
go zmniejszy dystans dzielący szkołę 
od środowisk naukowych Krakowa. Dla 
uczniów klasy patronackiej w trzyletnim 
cyklu nauczania, raz w miesiącu będą 
prowadzone zajęcia dydaktyczne przez 
pracowników naukowych Instytutu, 
doktorantów, zarówno w budynku LO, 
jak i na terenie Instytutu. Uczniowie LO 
będą mieli także możliwość uczestnicze-
nia w sesjach naukowych, spotkaniach 
organizowanych przez Instytut i wybra-
nych kursowych wykładach przezna-
czonych dla studentów. Instytut będzie 
wspierał także szkołę w kwestii weryfi-

kacji wiedzy, kompetencji i umiejętności 
uczniów klasy politologicznej. Uzdolnie-
ni uczniowie będą mogli pracować pod 
kierunkiem pracowników naukowych 
Instytutu, korzystać z czytelni i uczest-
niczyć w pracach studenckich kół na-
ukowych. Edukacja ponadgimnazjalna  
i akademicka stanowią continuum, reali-
zują się w tej samej przestrzeni społecz-
nej i w oparciu o wspólny cel. Jesteśmy 
przekonani, że zawarte porozumienie 
zaowocuje cennymi doświadczeniami 
nie tylko w wymiarze instytucjonalnym, 
lecz także indywidualnym, wpływając 
na rozwój intelektualny młodzieży i ich 
życiowe postawy – mówią nauczyciele 
krzeszowickiego liceum.

KLASA PATRONACKA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO  
W LICEUM OGÓLNOKSZTAłCąCYM W KRZESZOWICACH

Zespół Teatralny „Parabola”, który 
tworzą uczniowie Zespołu Szkół RCKU 
w Czernichowie został zakwalifikowa-
ny do IV Ogólnopolskiego Festiwalu 
Teatralnego Dzieci i Młodzieży w An-
drychowie, który odbył się w dniach  
30.03 – 02.04.2014 r. Członkowie „Para-
boli” zaprezentowali spektakl teatralny 
pt. „Lilie” na podstawie ballady A. Mic-
kiewicza pod tym samym tytułem. Spek-
takl powstawał w ramach „Warsztatów 
Teatralnych” finansowanych z grantu 
edukacyjnego przyznanego przez Sta-
rostwo Powiatowe, prowadzonych pod 
kierunkiem polonistki Agnieszki Koło-
dziej. Podczas czterech dni festiwalu 
uczniowie  uczestniczyli w warsztatach 
teatralnych prowadzonych przez pro-
fesjonalistów, oglądali spektakle kon-
kursowe i gościnne, brali udział w dys-
kusjach na temat obejrzanych spektakli 
z udziałem znakomitych jurorów (m.in. 
Jan Kanty Pawluśkiewicz) oraz wymie-
niali doświadczenia z innymi grupami 
teatralnymi.

OSIąGNIĘCIA SPORTOWE UCZNIÓW LO  
IM. MARII SKłODOWSKIEJ – CURIE W SKAWINIE

SUKCES UCZNIÓW  
Z CZERNICHOWA!

POWIAT KRAKOWSKI EDUKACYJNYM  
POWIATEM MAłOPOLSKI 2013 !
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oferta edukacyjna  
na rok szkolny 2014/2015

Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicz-
nych w Skawinie  oferuje kształcenie 

W szkołach dla młodzieży:
• w Technikum czteroletnim w zawo-

dach: technik elektryk, technik elektro-
nik, technik ekonomista, technik han-
dlowiec, technik informatyk, technik 
hotelarstwa, technik logistyk i technik 
mechatronik,

• w Zasadniczej Szkole Zawodowej 
trzyletniej w zawodach: elektromecha-
nik, monter – elektronik, elektryk, mon-
ter mechatronik, kucharz, sprzedawca 
oraz w klasach wielozawodowych kształ-
cących zgodnie z klasyfikacją zawodów. 

W szkołach i formach dla dorosłych: 
• w Liceum Ogólnokształcącym za-

ocznym trzyletnim, 
• w Szkole Policealnej w zawodach: 

technik informatyk, technik administra-
cji, technik rachunkowości,

• bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Za-
wodowe:   

- prowadzenie działalności handlo-
wej,

- prowadzenie rachunkowości,
- rozliczanie wynagrodzeń i danin  

publicznych (min. podatków),
- planowanie i realizacja usług w re-

cepcji,
- obsługa gości w obiekcie świadczą-

cym usługi hotelarskie,
- montaż i eksploatacja komputerów  

osobistych i urządzeń peryferyjnych,
- projektowanie lokalnych sieci   kom-

puterowych i administrowanie sieciami,
- tworzenie aplikacji internetowych  

i baz danych oraz administrowanie ba-
zami,

- montaż i konserwacja instalacji elek-
trycznych.

W roku 2014 szkoła jako jedna z 9 
szkół zawodowych w województwie 
małopolskim przystąpiła do realizacji 
pilotażowego programu Małopolska 
Chmura Edukacyjna. W ramach projektu 
uczniowie będą poszerzać wiedzę: 

z informatyki – przy współpracy  
z Wydziałem Informatyki AGH  oraz  
z języków obcych – przy współpracy  
z UP,  pracując metodą projektu na plat-
formie e-lerningowej. Dla zajęć przyjęto 
koncepcję „odwróconej klasy” - uczeń  
w domu przygotowuje materiał, który  
w trakcie wideokonferencji z nauczycie-
lem akademickim omawia i rozwiązuje  
pojawiające się  problemy. 

Od 2010 roku szkoła realizuje projekt 
Modernizacja Kształcenia Zawodowego 
w Małopolsce, mający na celu poprawę 
jakości kształcenia zawodowego. Ucznio-
wie mogą bezpłatnie ucze-stniczyć  
w różnorodnych kursach oraz zajęciach 
uzupełniających wiedzę z matematyki  
i języków obcych.

Szkoła współpracuje z wyższymi 
uczelniami: Akademią Górniczo- Hut-
niczą – Wydział Informatyki,  Uniwersy-
tetem Ekonomicznym, Uniwersytetem 
Jagiellońskim, Uniwersytetem Pedago-

gicznym oraz Wyższą Szkołą Zarządzania 
i Bankowości, które obejmują meryto-
ryczny patronat nad przedsięwzięciami. 

Szkoła proponuje także bogatą ofer-
tę zajęć pozalekcyjnych oraz organizuje 
wiele imprez, konkursów i uroczystych 
spotkań także na szczeblu powiatowym, 
np. Obcojęzyczny Przegląd Artystyczny, 
Turniej Wiedzy o Europie, Turniej Alpej-
ski. 

W ramach współpracy międzyna-
rodowej prowadzona jest wymiana  
z Niemcami - Monachium i Węgrami – 
Budapeszt. 

ZSTE w Skawinie jest szkołą, która bar-
dzo dobrze wpisuje się w życie miasta  
i regionu. Absolwenci szkoły poszuki-
wani są na rynku pracy, a wielu z nich  
z powodzeniem prowadzi własną dzia-
łalność gospodarczą.

Szczegółowe informacje dotyczą-
ce kierunków kształcenia i życia szkoły 
można uzyskać na stronie internetowej 
szkoły (www.zste.home.pl) lub w sekre-
tariacie.

ZESPÓł SZKÓł TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH W SKAWINIE

W dniu 24 marca 2014 roku w siedzi-
bie Starostwa Powiatowego w Krakowie 
odbyła się konferencja pt. „Kształtowa-
nie i wspieranie motywacji, czyli jak 
osiągnąć sukces w szkole”. Organizatora-
mi przedsięwzięcia był Wydział Edukacji 
Starostwa Powiatowego w Krakowie, 
Specjalistyczna Poradnia Psychologicz-
no-Pedagogiczna Powiatu Krakowskie-
go oraz Podkrakowskie Centrum Rozwo-
ju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli. 
Adresatami konferencji byli nauczyciele 
przedszkoli, szkół podstawowych, gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych z tere-
nu powiatu krakowskiego. W obradach 
uczestniczyło 75 osób. Pani Anna Jezio-
rek - Dyrektor Specjalistycznej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatu 
Krakowskiego rozpoczęła konferencję  
i dokonała wprowadzenia w problema-

tykę obrad, a następnie psycholodzy - 
pracownicy poradni - wygłosili prelekcje 
dotyczące problematyki motywowania 
w kolejnych etapach rozwojowych ży-
cia dziecka. Wykład Emilii Owczarek pt. 
„Czym skorupka za młodu... Jak wspie-
rać naturalną motywację dziecka” do-
tyczył specyfiki wieku przedszkolnego.  
Z kolei prelekcja „Nieśmiałość pasowana 
na ucznia - kształtowanie motywacji do 
działania” autorstwa Katarzyny Budyś  
i Pauli Elżbieciak skupiała się na proble-
mach emocjonalnych dziecka w okresie 
nauczania początkowego. Marta Ślebo-
da w prezentacji „Energia na właściwych 
torach, czyli kształtowanie motywacji 
u dziecka nadpobudliwego” skupiła 
się natomiast na specyfice rozwojowej 
etapu nauczania zintegrowanego. Wy-
kład Patrycji Kozera-Mikuła „W poszu-
kiwaniu dialogu z nastolatkiem – czyli 
jak motywować gimnazjalistę” dotyczył 

jakże trudnego, najbardziej burzliwego 
okresu adolescencji. Część wykładową 
zakończyło wystąpienie doradcy za-
wodowego Michaliny Markowicz, któ-
ra w prezentacji pt. „Lot ku dorosłości 
- wspieranie młodzieży w przejęciu od-
powiedzialności za siebie” skupiła się na 
problemach uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych. Konferencję zakończyła dys-
kusja panelowa. Drugi etap konferencji 
stanowią warsztaty dla nauczycieli, które 
odbywać się będą w miesiącu kwietniu 
br. na terenie siedziby Specjalistycznej 
Poradni Powiatu Krakowskiego przy ul. 
Zakątek 2 w Krakowie. W zajęciach weź-
mie udział 86 nauczycieli. Zakończona 
konferencja jest trzecim z kolei, odbywa-
jącym się rokrocznie przedsięwzięciem 
edukacyjnym, które stało się już tradycją 
w działalności Specjalistycznej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatu 
Krakowskiego w środowisku lokalnym.

Jak osiągnąć sukces w szkole
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Zespół Szkół i Placówek Oświatowych 
w Skale to szkoła z 60-letnimi tradycja-
mi, mieszcząca się w nowoczesnym, 
przestronnym budynku przy Ojcowskim 
Parku Narodowym. Znajduje się w nim 
12 pracowni przedmiotowych, w tym 2 
pracownie multimedialne, laboratorium 
językowe, 3 pracownie komputerowe, 
w których każdy uczeń na zajęciach 
ma swoje stanowisko pracy. Ponadto 
uczniowie mogą też korzystać z biblio-
teki, czytelni multimedialnej, stołówki 
oraz hali sportowej. Przy szkole znajduje 
się internat dla uczniów zamiejscowych. 
Na terenie obiektu istnieje ogrodzony  
i strzeżony parking. W szkole realizo-
wanych jest 6 grantów i programów 
unijnych oraz odbywa się wymiana mło-

dzieży pozwalająca na doskonalenie 
języków: z młodzieżą niemiecką i izra-
elską. Wyróżniającą cechą placówki jest 
realizowany od kilku lat program inno-
wacji pedagogicznej: „Bezpieczeństwo 
publiczne – edukacja dla służb mundu-
rowych” – są to tzw. „klasy mundurowe”, 
w których odbywają się zajęcia specja-
listyczne prowadzone przez żołnierzy, 
strażaków oraz policjantów.

Oferta edukacyjna na rok szkolny 
2014/2015

1. Szkoły ponadgimnazjalne dla mło-
dzieży:

• Liceum Ogólnokształcące

• Technikum: technik informatyk, 
technik logistyk

• Zasadnicza Szkoła Zawodowa – wie-
lozawodowa (m.in. fryzjer, kosmetyczka, 
masażysta, piekarz, cukiernik, ślusarz, 
mechanik pojazdów samo-chodowych), 
w której uczniowie - zgodnie ze swoimi 
zainteresowaniami - wybierają dowolny 
zawód i odbywają praktyki u pracodaw-
cy. 

2. Szkoły dla do-
rosłych:

• Liceum Ogól-
nokształcące 

• Szkoła Police-
alna w zawodzie 
technik informa-
tyk,  technik ochro-
ny fizycznej osób  
i mienia,

• b e z p ł a t n y 
kurs kwalifikacyj-
ny – Tworzenie 

aplikacji internetowych 

W Liceum młodzież może uczyć się  
w następują-cych klasach:

• klasa ekologiczno-turystyczna z roz-
szerzonymi przedmiotami:

- biologia, geografia, język angielski

- biologia, chemia, język angielski

• klasa wojskowo-policyjna - tzw. 
„klasa mundurowa” – z rozszerzonymi 
przedmiotami:

- geografia, wiedza o społeczeństwie 

- przedmiot dodatkowy: zajęcia spe-
cjalistyczne

• klasa strażacko-ratownicza - tzw. 
„klasa mundurowa” – z rozszerzonymi 
przedmiotami:

- chemia, fizyka

- przedmiot dodatkowy: zajęcia spe-
cjalistyczne

• klasa humanistyczna z rozszerzony-
mi przedmiotami:

- język polski, historia 

- przedmiot dodatkowy: dziedzictwo 
kulturowe Krakowa

ZESPÓł SZKÓł I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  
IM. WłADYSłAWA łOKIETKA W SKALE

eduKaCJa
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Liceum Ogólnokształcące w Skawinie 
istnieje od 1954 roku. W ostatnich la-
tach liczba uczniów regularnie oscyluje  
w przedziale 350- 400, rokrocznie szko-
ła rekrutuje cztery lub pięć nowych 
oddziałów. Placówka dysponuje funk-
cjonalnym, nowoczesnym zapleczem 
dydaktycznym, opiekuńczym i socjal-
nym. Coraz wszechstronniej wykorzy-
stuje dziennik elektroniczny, posze-
rzając tym samym zakres komunikacji 
pomiędzy nauczycielem a uczniem  
i rodzicem. Budynek po gruntownym 
remoncie spełnia współczesne standar-
dy estetyczne i techniczno-sanitarne, 
a od dwóch lat baza dydaktyczna LO 
poszerzyła się o nowoczesną, pełnowy-
miarową salę gimnastyczną z możliwo-
ścią wszechstronnej aranżacji wnętrza 
oraz przestronną siłownię. Powstanie 
sali gimnastycznej oraz korzystne usy-
tuowanie szkoły względem miejskich 
obiektów sportowych pozwalają na 
atrakcyjną, różnorodną organizację za-
jęć sportowych, zarówno obowiązko-
wych, jak i pozalekcyjnych. Doskonała 
baza sportowa znajduje przełożenie na 
sukcesy sportowe uczniów LO w róż-
nych dziedzinach sportu. Dużym walo-
rem szkoły jest komfort nauki: dotarcie 
do niej z różnych punktów miasta zaj-
muje nie więcej niż klika minut, a lekcje 
kończą się najpóźniej o godzinie 15.00 
(jednozmianowość). Licealiści odnoszą 
liczne sukcesy w olimpiadach oraz kon-

kursach przedmiotowych i artystycz-
nych. Szkoła współpracuje z uczelniami 
(AGH, UJ, Uniwersytet Rolniczy) przy re-
alizacji różnorodnych projektów dydak-
tycznych. Akademia Górniczo-Hutnicza 
objęła patronatem dydaktycznym klasy 
o rozszerzeniu matematyczno-fizyczno-
informatycznym, natomiast Wydział Ho-
dowli Zwierząt UR w Krakowie i Wydział 
Biologii i Nauk o Ziemi UJ nad klasami  
o rozszerzeniu biologia, chemia. Mło-
dzież LO uczestniczyła lub uczestniczy 
także w programach edukacyjnych szkół 
wyższych: Feniks (UJ), Rok „0” w AGH, 
Młodzieżowe Uniwersytety Matema-
tyczne (UJ), Diament (WSB-NLU w No-
wym Sączu), Jean Monet (Wyższa Szkoła 
Informatyki i Ekonomii).

 Ważnym zadaniem w strategii edu-
kacyjnej LO w Skawinie jest stworzenie 
płaszczyzny do rozwijania zaintereso-
wań i kompetencji uczniów w ramach 
zajęć pozalekcyjnych: sportowych, kul-
turalnych,naukowych, psychospołecz-
nych. Finansowane z grantów eduka-
cyjnych: powiatowych i unijnych, koła 
zainteresowań skupiają na zajęciach po-
nad 30% uczniowskiej populacji. Ponad-
to aktywnie i pomysłowo pracują także 
Klub Europejski, Giełda Przedsiębiorczo-
ści, szkolna gazeta i radiowęzeł. Na po-
czątku stycznia, regularnie od ośmiu lat 
na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy kwestuje- jedyny w mieście, 
autoryzowany przez J. Owsiaka- sztab 
WOŚP złożony z uczniów, absolwentów  
i pracowników LO, natomiast w lecie li-
cealiści uczestniczą w obozie i rejsie że-
glarskim po Bałtyku. Od początku lat 90. 
ubiegłego stulecia szkoła uczestniczy  
w międzynarodowej wymianie młodzie-
ży.  Utrzymuje stałe i regularne kontakty 
z gimnazjami w Niemczech: w Kirch-
heim w Bawarii oraz w Sankt Augustin  

w Północnej Nad-
r e n i i - W e s t f a l i i .  
W ponad półwiecz-
nej już historii ska-
wiński „ogólniak” 
ukończyło kilka 
tysięcy absolwen-
tów. Wielu spośród 
nich odniosło spek-
takularne sukcesy 
w nauce, polityce, 
sporcie, biznesie  
i działalności arty-
stycznej. Przygo-
towana niedawno 
przez warszawskie 
Towarzystwo Szkół 
Twórczych we 
współpracy z Mini-
sterstwem Edukacji 

Narodowej publikacja pt „Osiągnięcia 
Polaków w międzynarodowych olimpia-
dach w latach 1959- 2009” potwierdza 
niebagatelną rolę LO (ZSO) im M. Skło-
dowskiej Curie jako kuźni talentów w naj-
nowszej historii Skawiny. Zaprezentowa-
no w niej osiągnięcia polskich uczniów 
w rywalizacji naukowej z młodzieżą 
innych krajów europejskich, wśród któ-
rych złotymi zgłoskami zapisali się także 
uczniowie skawińskiego LO. W latach 
1998 i 1999 złoty i srebrny medal w Mię-
dzynarodowej Olimpiadzie Biologicz-
nej rozgrywanej kolejno w Niemczech  
i Szwecji zdobyła Anna Kajzar, dziś - dok-

torantka w Europejskim Biurze Patento-
wym w Monachium, natomiast w 1969 
roku uczestnikiem Międzynarodowej 
Olimpiady Matematycznej był Andrzej 
Kucharz- obecnie profesor matema-
tyki na Uniwersytecie w Albuquerque  
w Stanach Zjednoczonych. LO w Skawi-
nie jest więc szkołą wpisaną w historię  
i współczesność Skawiny. Jej absolwenci  
podtrzymując silne więzi emocjonalne 
ze szkołą, podkreślają, że wynieśli stąd 
dobre przygotowanie do dalszej nauki  
i życiowej kariery. W tym roku nadarza się 
okazja, by te więzy wzmocnić. We wrze-
śniu szkoła świętować będzie 60-lecie 
swojego istnienia, w związku z czym 
powołane niedawno Stowarzyszenie 
Absolwentów i Przyjaciół LO w Skawinie 
przygotowuje szereg przedsięwzięć po-
pularyzujących dorobek i bogatą trady-
cję skawińskiego LO.

LICEUM OGÓLNOKSZTAłCąCE IM. MARII 
SKłODOWSKIEJ – CURIE W SKAWINIE

    Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 
 

KLASA P 
(blok matematyczno-

przyrodniczy) 
90 miejsc 

KLASA H 
(blok humanistyczno-

społeczny) 
70 miejsc 

Klasa A Klasa C Klasa E Klasa B Klasa D 
język angielski i drugi język obcy do wyboru 
spośród: j. francuski, j. niemiecki, j. rosyjski  

nauczane MIĘDZYODDZIAŁOWO 
  PRZEDMIOTY ROZSZERZONE (do wyboru)  

 blok matematyczno-
przyrodniczy 

blok humanistyczno-
społeczny  

matematyka, geografia, 
biologia, chemia, fizyka, 

 język angielski    

język polski, historia, 
WOS, geografia, 
 język angielski 
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ul. Ogrodowa 3
32-065 Krzeszowice
Dyrektor mgr Alicja Milczarek

Kontakt:
tel./fax.: 12 282 03 46
strona internetowa:http://www.lo.krze-
szowice.net.pl/
email: lo_krzeszowice@poczta.onet.pl

oferta edukacyjna  
na rok szkolny 2014/2015

Oddział A
Specjalność w oddziale - Humani-

styczna Stosunki Międzynarodowe lub 
elementy psychologii i pedagogiki (dla 
zainteresowanych)

Przedmioty rozszerzone/uczeń reali-
zuje trzy przedmioty rozszerzone 

od klasy II; ** Język polski, Wos, Histo-
ria lub Biologia (jednym z trzech może 
być  j. angielski)*

Oddział B
Specjalność w oddziale - Matematycz-

no-techniczna  z elementami ekonomii i 
programowania (dla zainteresowanych)

Przedmioty rozszerzone/uczeń reali-
zuje trzy przedmioty rozszerzone 

od klasy II; ** Matematyka, Geografia, 
Informatyka lub  Fizyka (jednym z trzech 
może być j. angielski)*

Oddział C
Specjalność w oddziale – Biologiczna 

z elementami ratownictwa (dla zaintere-
sowanych)

Przedmioty rozszerzone/uczeń reali-
zuje trzy przedmioty rozszerzone 

od klasy II; ** Biologia, Chemia, Fizy-
ka lub Geografia (jednym z trzech może 
być  j. angielski)*

*jednym z przedmiotów musi być: 
historia, geografia, biologia, fizyka lub 
chemia

**j. polski, matematyka, język angiel-
ski jeśli realizowane w zakresie rozsze-
rzonym, to od klasy pierwszej

Liceum Ogólnokształcące im. Tade-
usza Kościuszki w Krzeszowicach jest 
szkołą o 70-letniej tradycji w dziedzinie 
edukacji i wychowania. W opinii uczniów 
i nauczycieli szkoła jest bezpieczna,  
o miłej atmosferze pracy i nauki. Na 
przyjazny klimat wpływa także kameral-
ność budynku  szkoły oraz  jego  wysoki  
poziom estetyczny.

Zajęcia prowadzone są przez doświad-
czoną i wykwalifikowaną kadrę pedago-
giczną, dobrze przygotowującą uczniów 
do egzaminu maturalnego, którego zda-
walność sięga 100 %. Wyniki egzaminu 
maturalnego plasują się powyżej śred-
niej krajowej oraz województwa  mało-
polskiego, ocenianego najwyżej w skali 
kraju. 90 % absolwentów kontynuuje 
naukę na studiach wyższych – dziennych  
i zaocznych zgodnie z indywidualnymi 
wyborami. Efekty pracy dydaktycznej 
znajdują także odzwierciedlenie w uzy-
skiwanej przez szkołę dodatniej Eduka-
cyjnej Wartości Dodanej, świadczącej  
o dobrze wykorzystywanym i rozwija-
nym potencjale każdego ucznia. Za osią-
gane wyniki w nauce uczniowie otrzy-
mują stypendia: Prezesa Rady Ministrów, 
Starosty Krakowskiego,  Przewodniczą-
cego Rady Powiatu, a także od dwóch 
lat stypendium Małopolskiego Centrum 
Przedsiębiorczości. Młodzież liceum 
bierze udział w licznych olimpiadach  
i konkursach, zajmując wysokie noty na 
szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim i 
powiatowym.

Szkoła dysponuje dobrą bazą dydak-
tyczną, którą stanowią dwie pracownie 
komputerowe, pracownia językowa, 
biologiczna, chemiczno - fizyczna, hi-
storyczna, polonistyczna oraz geogra-

ficzna, biblioteka szkolna z dostępną dla 
uczniów bazą multimedialną. W salach 
lekcyjnych zainstalowane są projektory 
stacjonarne, ekrany oraz komputery ze 
stałym łączem internetowym. Ponadto 
na terenie całej szkoły dla społeczności 
szkolnej udostępniony jest internet bez-
przewodowy. Baza ta umożliwia szero-
ki zakres wykorzystania narzędzi TIK w 
dydaktyce przez nauczycieli i uczniów.  
W nauczaniu matematyki i informatyki 
stosowana jest platforma e- learningo-
wa.

W celu wsparcia i wzbogacenia pro-
cesu dydaktycznego szkoła pozyskała 
partnerów ze środowiska akademickie-
go: UJ, AGH, UP, UR, UE, WSZiB. Zostały 
utworzone klasy patronackie: UJ (Wy-
dział Studiów Międzynarodowych i Poli-
tycznych) i UR, realizowany jest program 
Roku „0” AGH. Ponadto organizowane są 
zajęcia w ramach grantów edukacyjnych 
rozwijających zainteresowania przed-
miotowe. Od lat szkoła współpracuje  
z powiatem monachijskim w ramach wy-
miany polsko – niemieckiej.  Uczestniczy 
w projekcie Comenius „Uczenie się przez 
całe życie”. Zostały wdrożone innowacje 
pedagogiczne w zakresie wychowania 
fizycznego: „Szkolna Akademia Golfa” 
(zajęcia realizowane na Polu Golfowym 
w Paczółtowicach,  innowacja ta zdoby-
ła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie 
MENiS), „Igrzyska olimpijskie -  tradycja 
i współczesność” (popularyzacja atle-
tyki starożytnej), ,,Geocaching - ruch, 
zdrowie, wiedza” (nowa forma aktywno-
ści ruchowej oparta na wykorzystaniu 
przez ucznia urządzeń technologii loka-
lizującej – GPS). Uczniowie mają możli-
wość rozwijania różnych zainteresowań 
i uzdolnień, doświadczania nowych 
form aktywności w ramach zajęć po-
zalekcyjnych: Szkolnego Teatru Poezji, 
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Fair-
way”, Szkolnego Klubu Filmowego (noc-
ne maratony filmowe), Nordic Walking, 
„Matematyki stosowanej”, warsztatów 
muzycznych, psychologiczno – pedago-
gicznych oraz językowych.  

LICEUM OGÓLNOKSZTAłCąCE IM. TADEUSZA 
KOŚCIUSZKI W KRZESZOWICACH

eduKaCJa
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32-070 Czernichów 1
Dyrektor: mgr Grzegorz Bylica
Kontakt:
tel./fax 12 270 20 16
tel./fax  12 270 20 71
internat 12 270 28 84
e-mail: czernichow.edu@gmail.com
strona internetowa:  

     www.czernichow.edu.pl

oferta edukacyjna  
na rok szkolny 2014/2015

Szkoły dla młodzieży:
- Technikum 4-letnie kształcące w za-

wodzie:
• technik rolnik,
• technik agrobiznesu,
• technik ekonomista,
• technik handlowiec,
• technik ochrony środowiska,
• technik weterynarii,
• technik hodowca koni,
• technik żywienia i usług gastrono-

micznych,
• technik hotelarstwa,
• technik spedytor,
• technik geodeta,
• technik organizacji reklamy,
• technik obsługi turystycznej - nowy 

zawód
- Liceum Ogólnokształcące 3-letnie:
• sportowo – turystyczne (rozszerzo-

na geografia i język angielski),
• informatyczno – językowe (rozsze-

rzona geografia, informatyka i język an-
gielski).

Szkoły dla dorosłych:
- Szkoła Policealna w zawodach:
• technik weterynarii ,
• technik administracji ,
• technik archiwista,
• technik rachunkowości,
• opiekun osoby starszej,

• opiekun medyczny (1 rok)
- Liceum Ogólnokształcące dla doro-

słych (rozszerzona biologia lub geogra-
fia i język angielski).

Szkoła zlokalizowana jest w malow-
niczej miejscowości, w budynku oto-
czonym pięknym zabytkowym parkiem. 
Wyposażona jest w profesjonalne pra-
cownie komputerowe i przedmiotowe, 
posiada pełnowymiarową halę sporto-
wą, park rekreacyjny, boiska sportowe  
i siłownię. Szkoła jest po kompleksowym 
remoncie. Szkoła działa nieprzerwa-
nie od 1860 roku i jest najstarszą szko-
łą rolniczą w Polsce. Przez lata swojej 
działalności kształciła przede wszystkim  

dla potrzeb polskiego rolnictwa. 
Szkoła zapewnia: 
• uczniom zamiejscowym zakwatero-

wanie w internacie z całodziennym wy-
żywieniem, 

• profesjonalne przygotowanie do 
podjęcia studiów wyższych, 

• możliwość rozwijania swoich zainte-
resowań i pasji. 

Szkoła umożliwia: 
• naukę jazdy konnej, 
• korzystanie z nowoczesnych pra-

cowni komputerowych, hali sportowej, 
parku, siłowni, biblioteki, pracowni mul-
timedialnej. 

ZESPÓł SZKÓł ROLNICZE CENTRUM KSZTAłCENIA USTAWICZNEGO 
IM. FRANCISZKA STEFCZYKA  W CZERNICHOWIE

eduKaCJa
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ul. Krakowska 15
32-065 Krzeszowice
Dyrektor mgr łukasz Skalny

Kontakt:
tel. 12 282 05 40
fax 12 282 22 11
e-mail: sekr.zspkrzeszowice@op.pl
strona internetowa:  
www.zspkrzeszowice.pl

oferta edukacyjna  
na rok szkolny 2014/2015  

Szkoły dla młodzieży:
1. Technikum 4-letnie w zawodach: 
• technik budownictwa,
• technik architektury krajobrazu,
• technik obsługi turystycznej,
• technik ekonomista,
• technik organizacji reklamy,
• technik pojazdów samochodowych, 
• technik urządzeń i systemów ener-

getyki odnawialnej,
• technik logistyk, 
• technik logistyk klasa mundurowa – 

nowy zawód.
2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa  

3-letnia w zawodach: 
• sprzedawca,
• kucharz,
• lakiernik,
• blacharz,
• mechanik pojazdów samochodo-

wych,

• zawody usługowe w klasie wielo-
zawodowej: (m.in. cukiernik, elektryk, 
fryzjer, piekarz, stolarz, murarz-tynkarz, 
monter zabudowy i robót wykończenio-
wych w budownictwie). 

szkoły dla dorosłych - liceum  
ogólnokształcące dla dorosłych

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Krzeszowicach jest jedyną placówką 
na terenie gminy Krzeszowice realizu-
jącą kształcenie zawodowe. Najbliższe 
szkoły podobnego typu znajdują się na 
terenie Krakowa, Chrzanowa i Trzebini. 
Połączenie komunikacyjne Krzeszowic 
z sołectwami gminy w dni robocze jest 
bardzo dobre – do wszystkich miejsco-
wości kursują busy, do niektórych jeździ 
autobus MPK, istnieją również połą-
czenia kolejowe. Szkoła położona jest  
w pobliżu dworca autobusowego  
i dworca PKP. 

Obecnie Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Krzeszowicach liczy 15 
oddziałów dla młodzieży oraz dwa dla 
dorosłych, w których kształci się łącz-
nie prawie 500 osób. Szkoła wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom rynku i dlate-
go otwiera nowe kierunki kształcenia.  
W roku szkolnym 2012/2013 został uru-
chomiony kierunek technik urządzeń 
i systemów energetyki odnawialnej. 
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgim-

nazjalnych uczestniczą w zajęciach  
w laboratorium AGH w Miękini koło 
Krzeszowic, które posiada dostęp do 
najnowocześniejszych technologii  
w kraju i na świecie. Jest to możliwe 
dzięki podpisaniu umowy o współpracy 
pomiędzy Wydziałem Geologii, Geofizy-
ki i Ochrony Środowiska Akademii Gór-
niczo-Hutniczej w Krakowie i Zespołem 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowi-
cach. Dodatkową gwarancję wysokiego 
poziomu kształcenia daje prowadzenie 
części zajęć przez pracowników tej cie-
szącej się międzynarodowym uznaniem 
uczelni lub osoby przez nią rekomen-
dowane. Patronat honorowy nad kie-
runkiem objął Janusz Żbik podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Infrastruktury  
i Rozwoju. 

 Od roku szkolnego 2014/2015 szko-
ła planuje otwarcie klasy w zawodzie 
technik logistyk klasa mundurowa. Ofer-
ta skierowana jest do gimnazjalistów, 
którzy w przyszłości chcą związać swo-
je życie zawodowe z pracą w służbach 
mundurowych, m.in w: Policji, Straży 
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej.

ZESPÓł SZKÓł PONADGIMNAZJALNYCH 
W KRZESZOWICACH

28 marca 2014 roku w budynku Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krze-
szowicach odbyły się kolejne Powiatowe 
Targi Edukacyjne, nad którymi patronat 
objął starosta krakowski – Józef Krzywo-
rzeka. Gimnazjaliści, którzy już niedłu-
go będą musieli podjąć ważną decyzję  
o wyborze kolejnego etapu kształcenia, 
zapoznali się z ofertą edukacyjną na rok 
szkolny 2014/2015, przedstawioną przez 
nauczycieli i młodzież ZSP. Uroczystość 
w sali gimnastycznej otworzył dyrektor 
szkoły – łukasz Skalny, który powitał za-
proszonych gości: starostę krakowskiego 
Józefa Krzyworzekę, wicestarostę Urszu-
lę Stochel, burmistrza Gminy Krzeszowi-
ce Czesława Bartla (absolwenta Szkoły), 
Szefa Wydziału Rekrutacji Wojskowej 
Komendy Uzupełnień w Krakowie ma-
jora Jarosława Wójcika, p. o. Komendan-
ta Komisariatu Policji w Krzeszowicach 
podkom. Michała Godynia, pracowni-
ków Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie 
Górniczej, sponsorów imprezy, a także 
młodzież z gimnazjów w Krzeszowicach, 
Tenczynku, Woli Filipowskiej, Zalasiu  
i Nowej Góry wraz z opiekunami. Następ-
nie odbyła się prezentacja kierunków 
kształcenia, a słowo do młodzieży skiero-

wali niektórzy z obecnych gości. Całość 
uświetnił występ zespołu Błyskawica, 
który zaśpiewał bardzo rytmiczne i poru-
szające piosenki o tematyce wojskowej. 
Wielkie wrażenie na młodzieży wywarło 
spotkanie z dr inż. Pawłem Sobczakiem, 
wykładowcą w Wyższej Szkole Biznesu 
w Dąbrowie Górniczej. Na Powiatowe 
Targi Edukacyjne przybyli również pra-
cownicy WSB: Sebastian Korzeniowski 
(zastępca kierownika ds. promocji WSB),  
Anetta Supel (koordynator ds. Centrum 
Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mun-
durowych) oraz studenci wydziału bez-
pieczeństwa. W ofercie edukacyjnej Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych – obok 
dotychczasowych kierunków – pojawi-
ła się nowość: technik logistyk – klasa 
mundurowa (wojsko, policja, straż), stąd 
obecność służb mundurowych podczas 
Targów. ZSP nawiązuje współpracę ze 
szkołą w Dąbrowie Górniczej. 

Po części oficjalnej  młodzież gimna-
zjalna udała się do sal, w których odby-
wały się prezentacje poszczególnych 
zawodów (technikum oraz zasadniczej 
szkoły zawodowej). Uczniowie ZSP bar-
dzo ciekawie i profesjonalnie starali się 
zachęcić młodszych kolegów do wy-

boru szkoły. Nie zabrakło smacznego 
poczęstunku, którym zajęli się przyszli 
kucharze, piekarze i cukiernicy. Gimna-
zjaliści mogli uzyskać wiele informacji  
i ciekawostek dotyczących poszczegól-
nych kierunków. Po skończonej prezen-
tacji goście podziwiali pokaz strzelecki 
w wykonaniu studentów WSB.

Dla niektórych rodziców bliskość 
szkoły, do której mieliby posłać dzieci 
nie jest już wystarczającym i jedynym 
atutem – poszukują czegoś więcej. Chcą 
wybrać szkołę, która uczyłaby na wyż-
szym poziomie gwarantującym zdoby-
cie ciekawego zawodu, zdanie egzaminu 
maturalnego, a także zapewniałaby bez-
pieczeństwo i oferowałaby atrakcyjne 
zajęcia pozalekcyjne. Powiatowe Targi 
Edukacyjne dają gimnazjalistom pewne 
perspektywy i mogą ułatwić wybór od-
powiedniego kierunku kształcenia.

Powiatowe Targi Edukacyjne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
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os. Szkolne 8, 32-085 Giebułtów
tel. 12 419 20 19, fax 12 419 26 79
sekretariat@zsp.giebultow.pl 
www.zsp.giebultow.pl
facebook/ZSP Giebułtów;  
dojazd - MPK 220

oFerta eduKaCyJna  
na roK szKolny 2014/2015

Szkoły dzienne (dla młodzieży, po 
gimnazjum): Bezpłatny internat

- Technikum agrobiznesu – 4 letnie, 
NOWOŚĆ

- Technikum architektury krajobrazu – 
4 letnie, Klasy pożarnicze

- Technikum eksploatacji portów  
i terminali – 4 letnie – Jedyna taka szkoła  
w Małopolsce

- Technikum hotelarskie – 4 letnie,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 3 

letnia, wielozawodowa
Szkoły zaoczne (dla dorosłych, po 

szkole podstawowej, gimnazjum, zasad-
niczej szkole zawodowej, liceum, techni-

kum): BEZPłATNE!!!  
- Liceum Ogólnokształcące – 3 letnie,
- Szkoły Policealne – 2 letnie:
• technik informatyk,
• technik turystyki wiejskiej,
• opiekunka dziecięca NOWOŚĆ
• opiekun osoby starszej NOWOŚĆ
• florysta,
- Bezpłatne Kursy kwalifikacyjne:  
• rolniczy,
• ogrodniczy,
• pszczelarski,
• architektury krajobrazu
Dla uczniów szkoły organizowane 

są darmowe kursy: prawo jazdy kat. 
B, kosmetyka pielęgnacyjna, operator 
wózków widłowych, kelner, florysta, 
spawacz, ratownik wodny, alpinizm 
przemysłowy oraz dodatkowe zajęcia  
z  matematyki i języka angielskiego.

 Uczniowie szkoły mają do dyspozycji 
sale komputerowe, Internetowe Cen-
trum Informacji Multimedialnej, bez-
przewodowy Internet w całym obiekcie. 
Nowoczesne pracownie są wyposażone 
w tablice interaktywne, laptopy, projek-
tory i inne środki zapewniające wysoką 
jakość oferowanego kształcenia.

W szkole bezpieczeństwo zapewnia 
system monitoringu wizyjnego.

ZESPÓł SZKÓł PONADGIMNAZJALNYCH
IM. W. WITOSA W GIEBUłTOWIE

W dniu 12 marca 2014r. w Zespole 
Szkół Pondgimnazjalnych im. W. Witosa 
w Giebułtowie odbył się Dzień Otwarty. 
Część oficjalną rozpoczęła Stanisława 
Szumiec - dyrektor szkoły, która przy-
witała zaproszonych gości: wicestaro-
stę Urszulę Stochel, dyrektora Wydziału 
Edukacji Starostwa Powiatowego Lidię 
Pycińską, Przewodniczącego Rady Po-
wiatu Tadeusza Nabagło, Przewodniczą-
cą Komisji Edukacji Publicznej Powiatu 
Krakowskiego Janinę Grelę, dyrektorów 
zaprzyjaźnionych gimnazjów, praco-
dawców a przede wszystkim uczniów 
trzecich klas gimnazjalnych. Następnie 
Magdalena Sokół – Kolarska przewodni-
cząca Komisji ds. Promocji Szkoły zapo-
znała zebranych gości z ofertą edukacyj-
ną na rok szkolny 2014/2015, w dalszej 
kolejności Tomasz Dudek przybliżył za-
łożenia programu „Szkoła w ruchu –ćwi-
czyć każdy może”, który realizowany jest 
w szkole. Z tej okazji gimnazjaliści zosta-
li zaproszeni na pokazowy trening piłki 

nożnej, który poprowadził przyjaciel 
szkoły łukasz Surma – wybitny piłkarz 
polskiej ekstraklasy, aktualnie zawodnik 
w drużynie Ruchu Chorzów. Z kolei w 
ramach projektu Zintegrowanej Polity-
ki Bezpieczeństwa Wojewódzkiej Policji 
i Województwa Małopolskiego „Szkoła 
Promująca Bezpieczeństwo” zaplanowa-
no spotkanie z zaprzyjaźnionym z ZSP  
w Giebułtowie Maciejem Dęboszem – 
byłym antyterrorystą, a obecnie akto-
rem „W11”.

Nowością w roku szkolnym 2014/2015 
są klasy pożarnicze, o których szczegó-
łowo mówił starszy aspirant – dowódca 
sekcji Michał Krawczyk.

Na koniec oficjalnego spotkania wice-
starosta Urszula Stochel wręczyła, zgod-
nie z tradycją Dnia Otwartego, Certyfi-
katy Przyjaciela Młodzieży przyznawane 
przez starostę krakowskiego, osobom 
zatrudniającym uczniów na praktykach 
zawodowych. W tym roku szkolnym 
wyróżnione zostały następujące osoby:  
Janusz Knapik – szef kuchni renomowa-

nego krakowskiego hotelu, Maria łośko 
– pracownik Domu Pomocy Społecznej 
im. L. i A. Helclów, Andrzej Sowier – wła-
ściciel Wielomarkowego Serwisu Samo-
chodowego, Adam Boroń – właściciel 
restauracji „Vitalia” w Skale, Ryszard Ko-
larski – właściciel Centrum Tapicerstwa 
w Krakowie. 

Po uroczystym wręczeniu certyfika-
tów dyrektor ZSP w Giebułtowie Sta-
nisława Szumiec zaprosiła wszystkich 
do obejrzenia szkoły i przygotowanych 
wystaw.

Uczniowie gimnazjów mogli wziąć 
udział w lekcjach pokazowych m. in. 
lekcji biologii i historii z tablicą interak-
tywną, lekcji języka angielskiego a także 
poznać nowoczesną bazę dydaktyczną: 
sale komputerowe, bibliotekę z Centrum 
Informacji Multimedialnej.

W salach prezentowane były poszcze-
gólne kierunki, które zostały zapropono-
wane młodzieży gimnazjalnej w ofercie 
edukacyjnej szkoły.

Dzień Otwarty w Giebułtowie



20 POWIAT KRAKOWSKI 2014

eduKaCJa

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Skawinie jest jedyną w Powie-
cie Krakowskim placówką szkolnictwa 
specjalnego. Od ponad 40-stu lat obej-
mując specjalistyczną opieką uczniów z 
różnym stopniem niepełnosprawności 
intelektualnej przekonujemy rodziców, 
że możemy usprawnić rozwój psycho-
fizyczny ich dziecka, wskazujemy jak 
radzić sobie z konkretnymi problemami 
dając im przy tym oparcie emocjonalne. 
Dobro dziecka o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych staje się bowiem naszym 
wspólnym celem. Stymulacja rozwoju 
naszych wychowanków odbywa się po-
przez zajęcia Wczesnego Wspomagania 
Rozwoju Dziecka, zajęcia rewalidacyj-
no-wychowawcze dla dzieci z niepeł-
nosprawnością intelektualną w stopniu 
głębokim, edukację w Szkole Podstawo-
wej, Gimnazjum, Zasadniczej Szkole Za-
wodowej oraz Szkole Przysposabiającej 
do Pracy. 

W czasie zajęć w naszej Placówce 
wspomagamy rozwój dzieci i młodzieży 
poprzez: zajęcia rewalidacyjne (w wy-
miarze 10 godz. tyg. na klasę), gimnasty-
kę korekcyjną, zajęcia logopedyczne, re-
habilitację ruchową (w tym rehabilitację 
ręki prowadzoną przez wykwalifikowa-
nego terapeutę posiadającego upraw-
nienia I i II stopnia), terapię psycholo-
giczną (zajęcia z relaksacji, bajkoterapii 
i fototerapii), dogoterapię. W ramach 
terapii logopedycznej wprowadzamy 
nowe metody i formy pracy, m.in.: me-
todę Tomatisa, która usprawnia czynne 
słuchanie. Prowadzimy też terapię za po-

mocą metody EEG BIOFEEDBACK. Objęci 
są nią uczniowie, u których zaobserwo-
wano: zaburzenia koncentracji i procesu 
uczenia się, zespołach nadpobudliwości, 
agresji, zaburzeń nastroju, samooceny, 
lęków i w autyzmie. 

Szczególną uwagę zwracamy na roz-
wój fizyczny naszych wychowanków. 
Mają oni zapewnioną doskonałą opiekę i 
możliwości poprawiania sprawności nie 
tylko na lekcjach wychowania fizyczne-
go, ale i też w ramach zajęć sportowych 
w nowej hali sportowej oraz podczas 
bezpłatnych zajęć na basenie. Dzieci od 
kilku lat uczestniczą też w Programie 
Profilaktycznym Schorzeń Kręgosłupa 
finansowanym przez Starostwo Powia-
towe w Krakowie. 

Pochylamy się nad każdym dzieckiem, 
aby wzmóc w nim poczucie własnej war-
tości, odkryć jego talent, zobaczyć w 
nim coś wyjątkowego. Jest to możliwe 
dzięki pracy w małych zespołach klaso-
wych oraz bogatej ofercie zajęć poza-
lekcyjnych rozwijających zainteresowa-
nia i uzdolnienia wychowanków. Nasi 
uczniowie biorą udział w różnorodnych 
konkursach, przeglądach i festiwalach 
udowadniając sobie i innym, że niepeł-
nosprawność wcale nie oznacza braku 
talentu i pasji.

Jesteśmy placówką szkolnictwa spe-
cjalnego, ale bynajmniej nie funkcjonu-
jemy jako zamknięta struktura – prze-
ciwnie –  jesteśmy otwarci na kontakty 
i współpracę z innymi szkołami, insty-
tucjami, organizacjami pozarządowy-

mi. Chociaż w aspekcie integracji spo-
łecznej nie zostały wypracowane jak 
dotąd kompleksowe i skoordynowane 
działania pozwalające włączać uczniów 
niepełnosprawnych w społeczność ich 
pełnosprawnych rówieśników, cieszymy 
się, że podejmowane przez nas próby 
znalazły pozytywny oddźwięk – pro-
jekt „Po nitce do kłębka”, który zakładał 
prawdziwą integrację naszych wycho-
wanków z uczniami Szkoły Podstawowej  
nr 4 w Skawinie podczas wspólnych 
warsztatów teatralnych przyniósł obu-
stronne korzyści, zarówno w sferze wy-
chowawczej, jak i dydaktycznej. 

Od kilku lat naszą ambicją jest również 
organizacja wyjazdów zagranicznych  
i uczestnictwo naszych wychowanków 
w wymianach międzynarodowych. 
Dzięki podejmowanym przez nas inicja-
tywom i pozyskiwaniu funduszy na ich 
realizację z różnych źródeł, wychowan-
kowie SOSW w Skawinie byli w Berlinie 
oraz w Tropical Islands. Nasza Placówka 
nawiązała też współpracę ze Szkołą nr 2 
w Przemyślanach na Ukrainie  – w lipcu 
2012 r. gościliśmy grupę naszych ukraiń-
skich przyjaciół, a rok później, w ramach 
rewizyty, wyjechaliśmy w tygodniową 
podróż za wschodnią granicę zwiedza-
jąc Lwów i odkrywając perły ukraiń-
skich Karpat. Te niezwykle pozytywne 
doświadczenia pozwoliły nam nie tylko 
zobaczyć autentyczną radość w oczach 
dzieci, ale i także dostrzec trafny spo-
sób połączenia walorów edukacyjnych 
z pięknem przyrody oraz urokiem zwie-
dzanych miejsc. Z kolei świadomość, że 
większość z naszych wychowanków po 
raz pierwszy wyjeżdża za granicę jest do-
datkowym impulsem, który składnia do 
podejmowania trudu organizacji tego 
typu przedsięwzięć. Dlatego już wkrótce 
planujemy kolejny wyjazd, tym razem 
szlakiem rycerskim – do Czech, Austrii  
i Słowacji. Poprzedzi go Turniej Rycer-
ski o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego, 
który odbędzie się 9 maja o godz. 14:00  
w Parku Miejskim w Skawinie. Projekt 
realizowany jest w związku z obchodami 
650-lecia założenia Skawiny. Jego celem 
jest pokazanie społeczności lokalnej, że 
można być rycerzem również i dzisiaj, 
mimo słabości i ograniczeń. Przyjdź i zo-
bacz! Zapraszamy!

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy im. Poczty Polskiej w Skawinie
ul. Żwirki i Wigury 9, 32-050 Skawina
Tel. (12) 276-30-61, (12) 276-25-13
www.sosw.skawina.edu.pl
e-mail: specszkola5@poczta.onet.pl

WYJąTKOWE MIEJSCE DLA WYJąTKOWYCH LUDZI!

„Więcej nas łączy niż dzieli” – uczniowie SOSW w Skawinie z uczniami z Przemyślan na Ukrainie
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Uczniowie Gimnazjum im. Wandy Rut-
kiewicz w Rząsce od dziewięciu lat biorą 
udział w międzynarodowym programie 
Destination Imagination – Oczyma Wy-
obraźni. Jest to największy na świecie 
program dla dzieci i młodzieży zoriento-
wany na kreatywne rozwiązywanie pro-
blemów. Działa w 42 krajach, na sześciu 
kontynentach. Daje możliwość odkry-
wania i wydobywania niezmierzonych 
potencjałów dziecięcej wyobraźni. Jest 
też ekscytującą przygodą, rozwijającą 
różne zdolności przydatne przez całe ży-
cie. Program tworzą 7-osobowe zespoły 
dzieci i młodzieży wraz z trenerami. 

W trakcie roku szkolnego uczniowie 
rozwijają swoją kreatywność, ćwiczą 
umiejętność pracy zespołowej oraz 
twórczego rozwiązywania problemów 
w niedoborze czasu, materiałów i do-
stępnej wiedzy. Tegoroczne zadanie, 
które zespół z Rząski wykonywał na 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatyw-

ności w Józefowie, polegało na zbudo-
waniu sześciu różnych konstrukcji, które 
spełniają jak największą ilość kryteriów. 
Na to zadanie drużyna miała tylko sześć 
minut. Swoim pomysłem na rozwiązanie 
problemu zaskoczyła ekspertów.

Wyzwaniem drużynowym, które ze-
spół wybrał na początku roku szkolne-
go było zadanie nazwane przez nich 
„Niewidzialne odkrycie”, polegające na 
zaprojektowaniu i zbudowaniu sprzętu 
do wykrywania ukrytych w kontene-
rach przedmiotów. Następnie drużyna 
musiała przy użyciu kolejnego zaprojek-
towanego i zbudowanego sprzętu prze-
nieść wykryte przedmioty za wyznaczo-
ną linię. Całość technicznych elementów 
i procesu znajdowania i przenoszenia 
przedmiotów musiała być zintegrowana 
z ośmiominutowym przedstawieniem i 
atrybutami zbudowanymi przez człon-
ków drużyny. Urządzenie konkursowe 
było zbudowane z technicznych klocków 

lego i sterowane na pilota. Jego działa-
nie polegało na  wyjmowaniu podstaw 
kontenerów, w których umieszczone 
były różne przedmioty. Po wysunięciu 
podłogi, przedmioty spadały. Drugie 
urządzenie, które zrobili gimnazjaliści 
– na zasadzie odkurzacza – zbierało te 
przedmioty i przenosiło w wyznaczone 
miejsce.

- Nasz projekt zaprezentowaliśmy na 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatyw-
ności w Józefowie, gdzie uzyskaliśmy 
najważniejszą nagrodę im. Leonarda da 
Vinci, przyznawaną za bardzo kreatyw-
ne rozwiązanie problemu i wyobraźnię, 
która pozwala zobaczyć coś, czego inni 
nie widzą. To trzecia taka nagroda w hi-
storii uczestnictwa naszej szkoły w pro-
gramie. Mamy szansę reprezentować 
Polskę na Światowych Finałach „Destina-
tion Imagination” w Knoxville w Stanach 
Zjednoczonych, które odbędą się w maju 
2014 roku.  Mamy wiedzę, fantazję, za-
pał, możliwości i niesamowity potencjał 
pomysłów. Nie mamy tylko pieniędzy, 
które pozwolą nam spełnić marzenie i 
wystąpić przed międzynarodową pu-
blicznością. Liczymy na Państwa pomoc 
– mówi Przemysław Biel, trener zespołu z 
Rząski, apelując do potencjalnych spon-
sorów o pomoc w zorganizowaniu wy-
jazdu do USA tej niesamowicie zdolnej 
grupy młodzieży. Kontakt telefoniczny 
z trenerem: 602 886 754 lub z dyrekcją 
szkoły w Rząsce, tel.: 12 637 9390.

PRESTIŻOWA NAGRODA DLA UCZNIÓW Z GIMNAZJUM  
IM. WANDY RUTKIEWICZ W RZąSCE

W ramach projektu realizowane będą 
następujące inicjatywy i przedsięwzię-
cia:

• Forum Organizacji Pozarządowych  
i Inicjatyw Obywatelskich 

• Interaktywna mapa NGO i inicjatyw 
obywatelskich w powiecie krakowskim

• Opracowanie Lokalnego Indeksu Ja-
kości Współpracy NGO 

• Opracowanie i wdrożenie procedur/
standardów konsultacji społecznych

• Stworzenie systemu wsparcia dla 
NGO i inicjatyw obywatelskich w powie-
cie krakowskim

• Przeprowadzenie cyklu szkoleń 

„Akademia NGO”
• Konkurs na wybór organizacji, przy 

której powstanie Ośrodek Wsparcia 
NGO

• Organizacja wydarzeń edukacyjnych 
integrujących środowisko organizacji 
pozarządowych, obywatelskich, samo-
rządowych i biznesowych

•Kampania informacyjna upowszech-
niająca współpracę międzysektorową w 
powiecie krakowskim

• Biuletyn Informacyjny NGO
• Integracja III sektora
Projekt realizowany jest przez Powiat 

Krakowski w partnerstwie z Fundacją 

Gospodarki i Administracji Publicznej 
oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lo-
kalnej Małopolskiego Instytutu Samo-
rządu Terytorialnego i Administracji, 
finansowany przez Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach pro-
gramu Narodowa Strategia Spójności. 
Najważniejsze założenia projektu to roz-
wój  potencjału trzeciego sektora oraz 
rozwój dialogu obywatelskiego. Więcej 
informacji na temat projektu można 
uzyskać na stronie www.powiat.krakow.
pl lub w Biurze Promocji i Współpracy 
Starostwa Powiatowego w Krakowie,  
tel.: 12 632 59 22.

PROJEKT „JEDNOŚĆ W ROZMAITOŚCI – ROZMAITOŚĆ W JEDNOŚCI” 
WZMOCNIENIE DIALOGU OBYWATELSKIEGO NA RZECZ ROZWOJU 
POWIATU KRAKOWSKIEGO
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Państwowa Straż Pożarna to zawodowa, umundurowana  
i wyposażona w  specjalistyczny sprzęt formacja  przeznaczona 
do walki z pożarami, klęskami  żywiołowymi i innymi miejsco-
wymi  zagrożeniami. Dziś strażak PSP to funkcjonariusz pań-
stwowy, przeszkolony do specjalnych zadań, polegających na 
gaszeniu pożarów, likwidowaniu zagrożeń drogowych, che-
micznych, wodnych, radiologicznych oraz na zapobieganiu 
ich skutkom.

Państwowa Straż Pożarna jest organizatorem Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i wraz z najlepiej wyposażo-
nymi i wyszkolonymi jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej 
stanowi jego trzon. System ten skupia ok 150 tys. ratowników 
(30 tys. funkcjonariuszy  PSP i 120 tys. druhów ochotników) 
gotowych nieść pomoc  w każdych niemal warunkach i za-
grożeniach i jest uważany za jeden z najlepszych systemów 
ratowniczych w Europie.

Ilość zadań jakie są realizowane przez podmioty tego sys-
temu jest olbrzymia, działania ratownicze podejmowane są 

w niemal każdym środowisku, na wodzie, pod wodą, w jaski-
niach, grotach, na ścianach skalnych i wszelkich innych możli-
wych do wyobrażenia miejscach. O potrzebie istnienia profe-
sjonalnych podmiotów ratowniczych świadczą przedstawione 
poniżej statystyki dotyczące wyjazdów ratowniczych realizo-
wanych na terenie Komendy Miejskiej PSP w Krakowie. Warto 
zauważyć, że w znacznej mierze działania ratowniczo-gaśni-
cze zwłaszcza na terenie powiatu krakowskiego realizowane 
są przez jednostki OSP,  zarówno te działające w ramach KSRG, 
jak pozostające poza Systemem. 

nie bądź głupi! nie wypalaj traw!

Na temat działania PSP, KSRG można by pisać wiele, o czym 
świadczy chociażby fakt, iż tematy te stały się przedmiotem 
wielu publikacji oraz prac naukowych.  Dziś jednak, korzy-
stając z możliwości publikacji na łamach Biuletynu Powiatu 
Krakowskiego chciałbym poruszyć inny, z pozoru błahy temat 
wypalania traw i pozostałości roślinnych przez mieszkańców 
gmin powiatu. Nie jest to oczywiście, przypadłość wyłącznie 
naszej lokalnej społeczności- proceder ten stanowi olbrzymi 
problem na terenie całego kraju. Każdej wiosny gwałtownie 
wzrasta liczba interwencji związanych z pożarami wywołany-
mi wypalaniem pozostałości roślinnych i traw. Pozostawione 
nieskoszone trawy, zeschnięte liście i pędy utrudniają odra-
stanie nowym roślinom. Rolnicy (i nie tylko!) znaleźli najprost-
sze dla nich rozwiązanie tego problemu - podpalają całe łąki. 
Ogień najczęściej jest podkładany na łąkach, ale także na pa-
stwiskach, nieużytkach, poboczach drogowych i kolejowych 
oraz innych terenach. Nadal bowiem, od pokoleń, wśród wielu 
rolników panuje przekonanie, że spalenie trawy spowoduje 
szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przy-
niesie korzyści ekonomiczne. Nic bardziej błędnego! 

szkody powodowane wypalaniem traw

Z rolniczego punktu widzenia takie działanie jest zabiegiem 
niewłaściwym i szkodliwym, powodującym m.in.:

• wyjaławianie się ziemi, zahamowany zostaje bowiem 
bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz 
asymilacja azotu z powietrza,

• przedostanie się do atmosfery szeregu związków 
chemicznych będących truciznami,

• obniżenie plonu zielonej masy,

• niszczenie mikroorganizmów (bakterii, grzybów) nie-
zbędnych do utrzymania równowagi biologicznej życia w bio-
cenozie łąkowo-pastwiskowej,

• niszczenie miejsc lęgowych wielu gatunków owa-
dów, płazów, ptaków i zwierząt,

• marnotrawstwo wartościowej paszy,

• śmierć wielu zwierząt leśnych i domowych.

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA.  
KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

„Każdej wiosny gwałtownie wzrasta liczba interwencji 
związanych z pożarami wywołanymi wypalaniem pozo-
stałości roślinnych i traw. Ogień najczęściej jest podkłada-
ny na łąkach, ale także na pastwiskach, nieużytkach, po-
boczach drogowych i kolejowych oraz innych terenach. 
Wypalanie traw i pozostałości roślinnych jest zabronione, 
a za złamanie tego zakazu polskie prawo przewiduje do-
tkliwe sankcje. 

Wobec powyższego strażacy apelują do wszystkich 
mieszkańców gmin powiatu krakowskiego o zaniecha-
nie wypalania traw na łąkach, skarpach i nieużytkach, co  
z pewnością przyczyni się do ograniczenia szkód powo-
dowanych tym procederem.”
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Podczas pożarów traw dochodzi ponadto do powstania 
wielu niebezpiecznych zjawisk. Od palącego się poszycia gleby 
zapaleniu ulega podziemna warstwa torfu, który może zalegać 
nawet do kilkunastu metrów w głąb. Są to pożary długotrwałe 
(nawet do kilku miesięcy) i wyjątkowo trudne do ugaszenia. 
Ponadto, w przypadku gdy zwykła łąka po pożarze regeneruje 
się przez kila lat, pokłady torfu potrzebują na to kilku tysięcy 
lat. Powiewy wiatru powodują bardzo szybkie rozprzestrze-
nianie się pożaru, który bardzo często przenosi się na zabudo-
wania mieszkalne, gospodarcze oraz lasy. Niejednokrotnie w 
takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje 
również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. W 
zdarzeniach spowodowanych tym procederem śmierć ponio-
sło 32 osoby w 2011 i 2012 roku oraz 11 osób w roku 2013. 
Powstające podczas pożaru duże zadymienie jest szczególnie 
groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedz-
twie miejsca zdarzenia z uwagi na możliwość zaczadzenia, a 
ponadto powoduje zmniejszenie widoczności na drogach, co 
może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i 
wypadków drogowych.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że pożary nieużyt-
ków, ze względu na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, 
angażują znaczną liczbę sił i środków Państwowej i Ochotni-
czej Straży Pożarnej, które w tym czasie mogą być niezbędne 
w innym miejscu dla ratowania życia i mienia ludzkiego. Co 
więcej, koszty takich akcji (paliwo, środki gaśnicze, amortyza-
cja sprzętu itp.), które ponosi całe społeczeństwo, są znaczne.

Co grozi za wypalanie traw

Wypalanie traw i pozostałości roślinnych jest zabronione, a 
za złamanie tego zakazu polskie prawo przewiduje dotkliwe 
sankcje. Zakazy takie określone są m.in. w ustawie z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawie z dnia 28 
września 1991 r. o lasach. 

Za nieprzestrzeganie ww. zapisów kodeksu wykroczeń 
przewiduje karę aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość 
może wynosić od 20 do 5000 zł.  Kodeks karny stanowi, iż „Kto 
sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu 
osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać poża-
ru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”. 

W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypalania traw włą-
czyła się także Unia Europejska. Założenia polityki rolnej UE 
regulują między innymi zagadnienia ochrony środowiska w 
rolnictwie. Jednym z narzędzi umożliwiających dokonywanie 
pozytywnych  przemian w tym sektorze jest system dopłat 
bezpośrednich. Ta forma wsparcia unijnego, zobowiązuje 
użytkownika gruntów do ich utrzymania zgodnie z normami 
tzn. w dobrej  kulturze rolnej. Ma to swoje odzwierciedlenie w 
działaniach podejmowanych przez Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. Za wypalanie traw grożą dotkliwe 
kary finansowe nakładane przez agencję w postaci zmniejsze-
nia od 5 do 25%,  a w skrajnych przypadkach nawet odebrania, 
należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośred-
nich za dany rok. 

Wobec powyższego strażacy apelują do wszystkich miesz-
kańców gmin powiatu krakowskiego o zaniechanie wypalania 
traw na łąkach, skarpach i nieużytkach, co z pewnością przy-
czyni się do ograniczenia szkód powodowanych tym procede-
rem. Mając na uwadze dobro społeczne oraz ochronę środo-
wiska naturalnego, z góry dziękujemy za poważne i rozsądne 
potraktowanie naszych próśb.

Ze strażackim pozdrowieniem

st. bryg. Ryszard Gaczoł

Komendant Miejski PSP w Krakowie

Naród prawdziwie suwerenny i du-
chowo mocny jest zawsze złożony z 
mocnych rodzin, rodzin świadomych 
swego powołania i posłannictwa w dzie-
jach. W centrum tych wszystkich spraw i 
zadań stoi zawsze rodzina. Jakiekolwiek 
odsunięcie jej na dalszy plan, wycofanie 
z przysługującej jej w społeczeństwie 
pozycji musi oznaczać niszczenie auten-
tycznej substancji społecznej. 

Jan Paweł II, ,,List do Rodzin” 1994

Szanowni Państwo!

Rozpoczynamy kolejną edycję pro-
gramu ,,Bezpieczny Powiat Krakowski” 
na lata 2014 -2020. Tworząc ten pro-
gram byliśmy bogatsi o doświadczenia i 
przemyślenia wielu ludzi, którym leży na 
sercu tworzenie autentycznego dobra 
naszej wspólnoty powiatowej. Program 
ten tym różni się od poprzednich, że po 
raz pierwszy równolegle z próbą osła-
biania negatywnych społecznie skutków 
problematycznych zjawisk i zachowań  

próbujemy wskazywać ich główne przy-
czyny.  Po raz pierwszy też, do programu 
został wprowadzony konkurs dla mło-
dzieży szkół gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych z terenu powiatu krakowskie-
go pod tytułem ,,Trwała i zdrowa rodzina 
podstawą państwa” a przeprowadzenie 
go powierzono Wydziałowi Edukacji Sta-
rostwa Powiatowego. 

Celem konkursu jest w szczególności:

- uświadomienie znaczenia wartości 
rodziny w życiu młodego człowieka,

- budowanie i docenianie poczucia 
więzi rodzinnych, 

- przekazywanie prawidłowych wzor-
ców funkcjonowania rodziny z mode-
lowaniem postaw prorodzinnych i pro-
społecznych,

- ukazywanie ciągłości i jedności 
pomiędzy funkcjonowaniem zdrowej 
rodziny a funkcjonowaniem społeczeń-
stwa. 

Rodzina to najstarsza, najpowszech-
niejsza i sprawdzona forma życia spo-
łecznego, spełniająca wiele rozmaitych 
zadań od zachowania odtwarzalności 
pokoleń, wychowania i przygotowania 
młodzieży do życia w społeczeństwie, 
przekazania jej wszelkich pozytywnych 
wzorców i tradycji, włącznie z należytą 
opieką nad seniorami rodziny.  Pragnę 
podziękować wszystkim, którzy nas w 
tych staraniach wspierali, dzięki których 
wsparciu konkurs będzie organizowany 
przez sześć lat. W następnym numerze 
zamieścimy podsumowanie tegorocz-
nego konkursu.

TRWAłA I ZDROWA RODZINA  
PODSTAWą PAŃSTWA

„Żyjąca w har-
monii oraz zadowolona z życia rodzi-
na to szczęśliwe społeczeństwo”

LESZEK
DOLNY

Radny Powiatu
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Ochrona bezpieczeństwa obywateli, 
która ze względu na swą wielowieko-
wą tradycję jest potocznie zrozumiała  
i zakorzeniona w świadomości społecz-
nej, to jedno z podstawowych zadań 
władzy publicznej. Budowa systemu 
bezpieczeństwa jest procesem ciągłym,  
a podejmowane działania podlegają sta-
łej weryfikacji, te które przynoszą pozy-
tywne efekty są kontynuowane, a inne, 
mniej trafione, modyfikowane bądź za-
niechane. 

Program „Bezpieczny Powiat Kra-
kowski” uchwalany przez Radę Powiatu 
Krakowskiego na kolejne lata realizo-
wany jest nieprzerwanie od 2005 roku. 
Efekty przedsięwzięć podejmowanych 
w jego ramach podlegają corocznej 
ocenie skuteczności, dzięki czemu moż-
liwa jest ewaluacja zadań wypełnianych 
przez wszystkie zaangażowane podmio-
ty. Program finansowany jest zarówno  
z budżetu Powiatu Krakowskiego, jak  
i budżetów poszczególnych jego reali-
zatorów oraz ze środków zewnętrznych 
przez nich pozyskanych. 

Program, którego celem jest ogra-
niczanie skali niekorzystnych zjawisk 
i zachowań budzących powszechny 
sprzeciw i poczucie zagrożenia, ma swo-
je umocowanie w takich dokumentach, 
jak: „Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015” 
stanowiąca bazę do budowania progra-
mów; Strategia „Sprawne Państwo 2020” 
przyjęta przez Radę Ministrów w 2013 r.; 
Strategia Województwa Małopolskiego 
„Małopolska 2020” z 2011 r. obejmująca 
cel pn. „Wysoki poziom bezpieczeństwa 
mieszkańców Małopolski w wymiarze 
środowiskowym, zdrowotnym i społecz-
nym” oraz „Strategia Rozwoju Powiatu 
Krakowskiego na lata 2013-2020” uchwa-
lona w 2013 r. przez Radę Powiatu z uję-
tym w niej obszarze „Bezpieczeństwo 
publiczne, ekologiczne i społeczne”. 

W styczniu br. radni powiatu przy-
jęli kolejną, trzecią edycję programu 
„Bezpieczny Powiat Krakowski” na lata 
2014-2020, w którym za najważniejsze 
uznano cztery obszary działania: bezpie-
czeństwo w miejscach publicznych, bez-
pieczeństwo w szkole, bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym oraz przeciw-
działanie przemocy w rodzinie. 
Sformułowane w nim zadania są 
na tyle ogólne, że wykonawcy 
mogą samodzielnie, adekwatnie 
do swoich możliwości i w porozu-
mieniu z pozostałymi podmiotami, 
opracowywać sposoby ich realiza-
cji, przy czym kluczowe działania 
powinny zmierzać nie tylko do 
wzmocnienia poczucia bezpie-
czeństwa, ale również do kształ-
towania i promocji właściwych 

postaw w sytuacjach kryzysowych, po-
prawy bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym, integracji systemów ratownictwa 
oraz doposażenia służb ratowniczych, 
rozwoju systemowych form wspierania 
osób zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym, przeciwdziałania i zwalczania 
dysfunkcji w rodzinie, jak też promowa-
nia postaw prorodzinnych i zachowań 
ekologicznych oraz upowszechniania 
zdrowego stylu życia, czy wspierania 
działań zmierzających do wykorzysty-
wania alternatywnych źródeł energii.

W realizację programu zaangażowa-
ne jest nie tylko Starostwo Powiatowe, 
ale również Komenda Powiatowa Policji, 
Komenda Miejska Państwowej Straży 
Pożarnej, Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie, Zarząd Dróg Powiatu Krakow-
skiego, Podkrakowskie Centrum Rozwo-
ju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli, 
Specjalistyczna Poradnia Psychologicz-
no-Pedagogiczna Powiatu Krakowskie-
go, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, 
Gminne Komisje Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, Ośrodki Interwen-
cji Kryzysowej, a także urzędy gmin, 
placówki oświatowe i zakłady opieki 
zdrowotnej. Nie do przecenienia jest 
też udział organizacji pozarządowych, 
sądów i prokuratury oraz specjalistycz-
nych ośrodków wsparcia, a zwłaszcza 
społeczności lokalnych, w tym dzieci  
i młodzieży szkolnej.

Program „Bezpieczny Powiat Krakow-
ski” jest otwarty na wszelkie pomysły  
i inicjatywy, które w najmniejszym na-
wet stopniu mogą przyczyniać się do 
zwiększenia poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańców powiatu krakowskiego 
oraz wzrostu realnego bezpieczeństwa 
mieszkańców i osób przebywających na 
jego terenie. Ponadto działania realiza-
torów programu powinny aktywizować 
społeczności lokalne na rzecz elimino-
wania przyczyn oraz ograniczania za-
grożeń środowiskowych i patologii spo-
łecznej.

Halina Gociewicz

Dyrektor Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego

BEZPIECZNY POWIAT KRAKOWSKI

bezPieCzeŃstwo
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warto wiedzieĆ

Marcowa sesja Rady Powiatu w prze-
ważającej części poświęcana jest spra-
wom promocji i ochrony zdrowia miesz-
kańców naszego Powiatu. Przy tej okazji 
wiele jest dyskusji o ważności badań pro-
filaktycznych, promowania zdrowego 
stylu życia, dbania o siebie. Jednak, jak 
podają statystyki i pokazuje życie, ko-
rzystanie przez nas z szeroko pojętej 
profilaktyki jest ciągle niedostateczne. 
Zabiegani, zapracowani, badania profi-
laktyczne odkładamy na później. Wyda-
je nam się, że nas to nie dotyczy, jesz-
cze mamy czas, nie musimy się badać.  
A przecież wczesne wykrycie choroby to 
szansa na jej pełne wyleczenie.

Ważną rolę w leczeniu wielu chorób 
spełnia krew, dlatego tak ważne są or-
ganizowane akcje poboru krwi. W 2007 
roku  akcję krwiodawstwa  organizo-
waną przez PCK  i Starostwo Powiato-
we w Krakowie udało się 
rozpocząć w Słomnikach. 
Od tamtej pory dwa razy  
w roku, wiosną i jesienią, 
prowadzone są otwarte ak-
cje poboru krwi połączone 
z badaniami profilaktycz-
nymi. Korzyść z takich akcji 
jest podwójna, ponieważ 
pozyskiwana jest krew  
i przy okazji wykonywane 
są badania takie jak mam-

mografia, poziom cukru i cholesterolu 
oraz ciśnienia, etc. Szczególnym zainte-
resowaniem cieszą się akcje organizowa-
ne w dni świąteczne, przychodzi wtedy 
więcej osób, aby oddać krew, poddać się 
badaniom profilaktycznym i na miejscu 
skorzystać z konsultacji lekarskich. 

Wszystko to udaje się dzięki bezinte-
resownej pracy wielu osób. Nauczycieli, 
pracowników obsługi i uczniów  Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących oraz lekarzy 
SP ZOZ w Słomnikach. Niejednokrotnie 
tym akcjom towarzyszą imprezy takie 
jak np. pokaz udzielania pierwszej po-
mocy czy festyny szkolne. Na spotkania 
przychodzą niejednokrotnie całe rodzi-
ny.

Pierwsza w tym roku akcja poboru 
krwi połączona z badaniami profilak-
tycznymi i festynem odbędzie się  w nie-
dzielę 1 czerwca.

Wszystkim tym, którzy dotychczas 
tak ofiarnie i bezinteresownie  pracowali 
w trzynastu już akcjach poboru krwi tą 
drogą serdecznie dziękuję i mam na-
dzieję na dalszą współpracę dla wspól-
nego dobra.

 KRWIODAWSTWO I NIE TYLKO…

Questing to interesujący i modny 
ostatnio rodzaj turystyki. Polega na 
samodzielnym odkrywaniu bogactw 
zwiedzanego terenu, zgodnie z po-
danymi wskazówkami. Jest wspaniałą 
propozycją dla wszystkich grup wie-
kowych. łączy aktywny wypoczynek  
z poznawaniem ciekawostek związa-
nych ze zwiedzanym obszarem. Nasz 
powiat obejmuje tereny bardzo atrak-
cyjne przyrodniczo i historycznie, które 
mogą być miejscem wypoczynku dla 
mieszkańców nie tylko Krakowa, ale 
także Zagłębia i Śląska. Chcąc promo-
wać piękno rodzimych stron, młodzież 
klasy turystycznej Zespołu Szkół i Pla-
cówek Oświatowych w Skale, podjęła 
realizację projektu Jurajski Questing. 
Powstają trasy do zwiedzania Grodzi-
ska, Skały, Ojcowa, a po ukończeniu 
remontu Zamku – także Pieskowej Ska-
ły. Projekt rozpoczęty w czerwcu 2013 
roku i zaplanowany na trzy semestry, 
jest w całości finansowany ze środków 
przyznawanych przez Powiat w ramach 
grantów edukacyjnych. Jest on innowa-
cją, gdyż jest interdyscyplinarny. Umoż-

liwia uczniom wszechstronny rozwój, 
uczy współdziałania, planowania, łączy 
zdobywanie wiedzy z różnych dziedzin 
z rekreacją. Ponadto służy rozwojowi 
regionu. Stanowi przykład efektyw-
nie wykorzystanych funduszy. Tajniki 
tworzenia tras, młodzież poznaje dzię-
ki Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych 
MILA z Krakowa. Zajęcia warsztatowe 
służą pogłębieniu wiedzy o historii  
i walorach przyrodniczych okolic Skały 
i Ojcowa. Zajęcia w terenie uczniowie 
wykorzystali na wytyczenie tras. Wie-
le pracy włożyli także w opracowanie 
ulotek, ćwicząc umiejętności obsługi 
programów komputerowych. Questy 
można pobrać ze strony  internetowej 
ZSiPO w Skale: http://www.lo-skala.
pl   gdzie będą publikowane, po ukoń-
czeniu.  Projekt zostanie zakończony  
w czerwcu 2014r. 

Wiosna już zawitała, przed nami wol-
ne weekendy, dni świąteczne i urlopo-
we. Zapraszamy do skorzystania z tej 
ciekawej alternatywy spędzenia wolne-
go czasu.

PROJEKT JURAJSKI QUESTING

B u r m i s t r z 
G r ä f e l f i n g s 
zwyciężył w 
w y b o r a c h 
na starostę 
Powiatu Mo-
nachijskiego, 
których druga 
tura odbyła 
się 30 marca 
2014 roku w 
par tnersk im 
powiecie mo-
n a c h i j s k i m . 
Christoph  Göbel  
(CSU) pokonał swoją rywalkę, kandy-
datkę SPD Annette  Gansmüller-Malu-
che, zdobywając 55,3 % głosów. 

Nowy starosta obejmie swój urząd  
1 maja br. 

CHRISTOPH GöBEL 
NOWYM STAROSTą 
MONACHIJSKIM

„Korzyść z akcji poboru krwi jest 
podwójna, ponieważ pozyskiwana 
jest krew i przy okazji wykonywane 
są badania takie jak mammografia, 
poziom cukru i cholesterolu oraz ci-
śnienia i inne”.

ANNA
CHRZANOWSKA

Radna Powiatu
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Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym z dnia 5 
czerwca 1998 r. powiat krakowski wykonuje określone usta-
wami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w  za-
kresie promocji i ochrony zdrowia (art. 4).  W oparciu o ustawę 
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, 
poz.1027 z późn. zm.), jako zadania własne  powiatu w celu  za-
pewnienia równego dostępu do  świadczeń opieki zdrowotnej   
powiat  krakowski realizuje własne  programy zdrowotne. 

 Największy projekt to skierowany do młodzieży gimnazjal-
nej program pod nazwą „Badania wad postawy uczniów klas 
I gimnazjów z powiatu krakowskiego oraz korekta wykrytej 
wady w latach 2013 – 2014”, który obejmuje zajęcia korekcyjne 
w wodzie i na sali gimnastycznej. Od lutego 2014 r. młodzież 
z wykrytymi wadami dającymi się jeszcze korygować bierze 
udział w drugim etapie programu. Kwota 130 000 zł.

Przedstawione poniżej programy będą realizowane  
w drugiej połowie 2014 r. Informacje o terminach badań będą 
umieszczane na stronie internetowej Powiatu Krakowskiego 
www.powiat.krakow.pl, jak również w Biuletynie Informacji 
Publicznej.  

Realizatorem programów jest Centrum Medyczne  MASZA-
CHABA  sp. z o. o z siedzibą w Krakowie przy ul. Prądnickiej 50A, 
które zobowiązane jest do prowadzenia akcji informacyjnej.

„Profilaktyka chorób tarczycy - badania przesiewowe na te-
renie Powiatu Krakowskiego w roku 2014”

Program adresowany jest do Pań w wieku od 25 lat. Dla nich 
przewiduje się badanie co roku. Mieszkanki gmin: Czernichów, 
Igołomia – Wawrzeńczyce, Liszki, Krzeszowice, Mogilany, 
Świątniki Górne, Wielka Wieś, Zabierzów, Iwanowice, Zielonki. 
Cele szczegółowe to: zwiększenie wykrywalności zmian w ob-
rębie gruczołu tarczowego, poprawa zgłaszalności kobiet na 
badania przesiewowe. Kwota: 40 000 zł.

„Wczesne wykrywanie raka sutka – badania mammogra-
ficzne na terenie Powiatu Krakowskiego w roku 2014” Pro-
gram adresowany jest do Pań w wieku od 40-49 lat, które ze 
względu na wiek nie mogą skorzystać z bezpłatnego progra-
mu NFZ (udokumentowane badanie raz na dwa lata) oraz ko-
biet powyżej 69 lat. Dla nich badanie przewiduje się co roku.  
Kwota: 30 000 zł.

„Profilaktyka raka prostaty na terenie Powiatu Krakowskie-
go w roku 2014”

Program adresowany jest do mężczyzn w wieku powyżej 40 
roku życia z gmin: Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Lisz-
ki, Kocmyrzów-Luborzyca, Mogilany, Świątniki Górne, Wielka 
Wieś, Zabierzów. Kwota: 15 000 zł. 

 ,,Korekcja wad postawy uczniów uczęszczających do szko-
ły podstawowej i gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno 
–Wychowawczym w Skawinie”. Program adresowany jest do 
dzieci i młodzieży uczęszczającej do Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Skawinie. Szacunkowa liczba 
uczniów biorących udział w programie wynosi 80-90 osób. 
Kwota: 33 000 zł.

Założeniem ogólnym programów jest edukacja kobiet oraz 
mężczyzn poprzez uświadamianie im, jak ważne jest korzy-
stanie z takich programów, ale także uwrażliwienie na fakt, że 
niezależnie od nich, w przypadku pojawienia się jakichkolwiek 
nieprawidłowości czy dolegliwości należy skorzystać z porady 
lekarza.

Promocja zdrowia realizowana we współpracy  
z organizacjami pozarządowymi

Współpraca Powiatu Krakowskiego z organizacjami poza-
rządowymi realizowana jest w oparciu o zapisy uchwalanego 
każdego roku rocznego programu współpracy   na podstawie 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. 2010 r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.). Roczny program 
zawiera ważne sformułowania i deklaracje wyrażające  wolę 
kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi i  
wyraża intencję realizacji zadań powiatu dotyczących m.in.: 
ochrony i promocji zdrowia.

Zarząd Powiatu w dniu 4 kwietnia br. przyjął do realizacji 
następujące zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia:

1. Aktywność to zdrowie

2. XII Powiatowy Festiwal Domów Pomocy Społecznej Krze-
szowice 2014 r.

3. Dzień promocji zdrowia

4. Podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia

5. Z profilaktyka na TY

6. Wiedza na wagę życia

7. Niepełnosprawny – nad podziw sprawny - turniej rycerski 
o miecz króla Kazimierza Wielkiego.

Środki zdrowotne przeznaczone na ochronę i promocję 
zdrowia w 2014 roku:

Programy zdrowotne – 248 000 zł.

Dotacje dla organizacji pozarządowych – 62 000 zł.

Lucyna Karpała-Ostrowska

Dyrektor Wydziału Organizacyjnego  
i Spraw Obywatelskich

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA

Realizator 
programu 

Rejon 
operacyjny 

Gminy 
biorące udział 

Dzieci 
biorące 
udział 
w II 

etapie 

NZOZ 
Krakowski 
Ośrodek 

Diagnostyki 
Kręgosłupa 
w Krakowie 

 

Korekcja 
w wodzie  

(5 rejonów) 

 Jerzmanowice, 
 Wielka Wieś, 
 Zabierzów, 

 
160 

 Kocmyrzów- 
 Luborzyca,      
 Igołomia-
 Wawrzeńczyce 

60 

 Michałowice,  
 Zielonki  110 

 Czernichów 45 

Zajęcia na sali   
gimnastycznej 

 Świątniki   
 Górne, 
Mogilany 

75 

   Przeginia,  
 Sułoszowa 45 

 Tabela przedstawia rejony operacyjne i liczbę uczestników

zdrowie
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PraCa

Urząd Pracy 
Powiatu Krakow-
skiego świadcząc 
swoje usługi na 
rzecz praco-
dawców i bez-

robotnych stara się odpowiadać na ich 
potrzeby profesjonalnie i z zaangażowa-
niem. Dlatego też planując swoje działa-
nia stara się wykorzystywać pełny obraz 
lokalnego rynku pracy i strukturę bez-
robocia w powiecie krakowskim. 
Spośród ponad 260 000 miesz-
kańców powiatu krakowskiego 
w tutejszym urzędzie, na koniec 
grudnia 2013 r., zarejestrowanych 
jako osoby bezrobotne było 9 872 
osoby. W związku z powyższym 
planując zadania do wykonania 
na rok 2014 UPPK skupił się na 
aktualnie najtrudniejszych proble-
mach związanych z rynkiem pracy, 
a mianowicie:
- wysokim odsetku osób długo-

trwale bezrobotnych (46,0%),
- utrzymującym się bezrobociu lu-

dzi młodych (22,8%),
- niskim poziomie kwalifikacji bez-

robotnych i poszukujących pracy,
– dużej liczbie osób bez wykształcenia 

średniego (49,5%) lub bez kwalifikacji 
zawodowych (29,6%).

W odpowiedzi na powyższe proble-
my Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego 
w najbliższych miesiącach podejmie 
starania, aby objąć szerokim wsparciem 
bezrobotnych z grup najbardziej zagro-
żonych wykluczeniem. Z tego też powo-
du Centrum Aktywizacji Zawodowej pla-
nuje pozyskać w roku 2014 12 000 ofert 
pracy, w wyniku czego pracę podejmie 
10 000 osób. Ponadto w ramach porad-
nictwa zawodowego (indywidualnego  
i grupowego) wsparciem zostanie objęte 
8 000 bezrobotnych, dodatkowo z infor-
macji zawodowej skorzysta 9 000 osób,  
a dla 2 000 klientów zostanie przeprowa-
dzona indywidualna ocena kompeten-
cji.  W zakresie rozwoju zawodowego dla 
osób zarejestrowanych zostaną zorgani-
zowane staże (dla 1 100 osób) i szkolenia 
zawodowe (dla 550 bezrobotnych). 

Natomiast w ramach limitu środków 
przeznaczonych przez Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej na rzecz promo-
cji zatrudnienia, łagodzenia skutków 
bezrobocia i aktywizacji zawodowej 
dla powiatu krakowskiego w 2014 roku 
zaplanowano realizację następujących 
działań: 
- jednorazowe środki na podjęcie dzia-

łalności gospodarczej dla 210 osób;
- wyposażenie/ doposażenie stanowiska 

pracy – 20 umów,
- prace interwencyjne – 25 umów,
- roboty publiczne – 160 miejsc pracy,

- refundacja składek ZUS – 25 umów,
- prace społecznie użyteczne – 200 

osób,
- staże dla 1100 bezrobotnych.

Planowana realizacja nie pokrywa 
w pełni zapotrzebowania zgłaszanego 
przez osoby bezrobotne, pracodawców 
oraz innych partnerów rynku pracy, dla-
tego też Urząd Pracy Powiatu Krakow-
skiego, stara się aktywnie wykorzysty-
wać możliwości, jakie daje Europejski 

Fundusz Społeczny. Przy realizacji pro-
jektów urząd nie tylko zwraca uwagę 
na aspekt pozyskiwania dodatkowych 
środków finansowych na aktywizację 
osób bezrobotnych, ale również na do-
datkową szansę wdrażania nowator-
skich pomysłów oraz stworzenie nowej, 
jakości usług rynku pracy realizowanych 
na rzecz mieszkańców powiatu krakow-
skiego.

Dzięki środkom systemowym Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ra-
mach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdol-
ności do zatrudnienia oraz podnoszenie 
poziomu aktywności zawodowej osób 
bezrobotnych, Urząd Pracy Powiatu Kra-
kowskiego jest realizatorem projektu 
pod nazwą „7 życzeń”, którego budżet  
w 2014 roku wynosi 13 697 500 PLN. 

Projekt „7 życzeń” skierowany jest do 
1500 osób bezrobotnych z terenu po-
wiatu krakowskiego, zarejestrowanych 
w tutejszym urzędzie, w tym m.in. bę-
dących w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy, w tym, co najmniej: 50% uczest-
ników stanowią osoby poniżej 25 roku 
życia. Wsparciem w ramach projektu zo-
staną objęte również osoby, które utra-
ciły zatrudnienie w instytucjach sektora 
oświaty, figurujące w rejestrze PUP wg 
stanu na dzień 30.11.2013 r. zaintereso-
wane udziałem w projekcie.

Ponadto wzorem lat ubiegłych UPPK 
zamierza aplikować o dodatkowe środ-
ki będące w dyspozycji Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej na finansowanie 
programów związanych z aktywizacją 

zawodową osób pozostających bez za-
trudnienia.

Dodatkowo, dbając o systematyczny 
proces aktywizacji osób bezrobotnych 
i poszukujących pracy,  UPPK prowadzi 
działania związane z upowszechnianiem 
informacji o realizowanych zadaniach  
i usługach poprzez: 
- realizację kampanii informacyjnej pod-

czas Dni Otwartych UPPK
- organizację imprez jako cyklicznych 

spotkań informacyjno-rekrutacyj-
nych, w tym m.in.:
- VI Kongres Ziemi Krakowskiej,
- forum podkrakowskiego rynku 
pracy,
- Twoja aktywność drogą do suk-
cesu,
- cykl Spotkajmy się w klubie,
- Ogólnopolski Tydzień Kariery,
- spotkanie z Pracodawcami - ne-
gocjacje warunków organizacji 
staży,
- doradca zawodowy w szkole,
- konferencje z organizacjami pra-
codawców,
- organizację oraz  uczestnictwo  
w Targach , Giełdach Pracy,
- realizację programów informa-

cyjno-edukacyjnych przy współpracy  
z lokalnymi mediami,

- utrzymywanie współpracy z prasą 
(m.in. dodatek Giełda Pracy, Gazeta 
Krakowska, Dziennik Polski, gazety lo-
kalne),

- utrzymywanie dyżuru telefonicznego 
„Infolinia”, 

- publikowanie biuletynów informacyj-
nych. 

Na koniec warto wspomnieć, że Ma-
łopolska, jako jedyny region w Polsce, 
już po raz drugi wybrała Ambasadora 
Urzędów Pracy. W ramach Małopolskiej 
Konferencji Publicznych Służb Zatrud-
nienia zorganizowanej przez Wojewódz-
ki Urząd Pracy w Krakowie odbył się kon-
kurs o tytuł Ambasadora Małopolskich 
Urzędów Pracy. W wyniku głosowania 
większością głosów honorowy tytuł uzy-
skał Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego. 
Odbierając pamiątkową tablicę dyrektor 
Dorota Niemiec dziękowała za dotych-
czasową współpracę partnerom rynku 
pracy. 

Wszelkie osoby, pracodawców, insty-
tucje, partnerów rynku pracy zaintere-
sowanych rozwojem lokalnego rynku 
pracy w powiecie krakowskim zapra-
szamy do współpracy z Urzędem Pracy 
Powiatu Krakowskiego w jego siedzibie  
w Krakowie przy ul. Mazowieckiej 21 
oraz Filiach w Krzeszowicach, Skawinie 
oraz Słomnikach. 

Małgorzata Liburska

Wicedyrektor Urzędu Pracy  
Powiatu Krakowskiego

UPPK AMBASADOREM MAłOPOLSKICH URZĘDÓW PRACY
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Sen się spełni to tytuł koncertu zorga-
nizowanego  na terenie gminy Mogilany, 
którego celem była pomoc 10-letniemu 
Dawidowi z Kulerzowa. Chłopiec urodził 
się niepełnosprawny i do chwili obecnej 
przeszedł 14 operacji. Ostatnia z nich, 
ponowne wycięcie guza na kręgosłu-
pie, miała miejsce pod koniec stycznia 
b.r. Życie Dawida to nieustanne leczenie  
i rehabilitacja, to wiele długich poby-
tów w szpitalu związanych z operacjami 
oraz rekonwalescencją. Pomimo swojej 
niepełnosprawności Dawid jest rado-
snym chłopcem, cierpliwie znosi ból 
i nigdy się nie poddaje. Prawdziwym 
oparciem dla chłopca jest jego mama, 
która nigdy nie zwątpiła, że syn będzie 
zdrowy. To właśnie ona  mobilizuje syna 
do ćwiczeń  i nauki, zawozi autobusem  
na rehabilitację, odprowadza do szkoły. 
Wieloletnia choroba  Dawida spowodo-
wała katastrofę finansową rodziny. Oj-
ciec chłopca zmuszony był wyjechać  do 
Irlandii, aby tam zarabiać na życie oraz  
kosztowne leczenie i rehabilitację syna.
Niestety, rozłąka z ojcem stała się dodat-
kowym obciążeniem psychicznym dla 
chłopca. Dawid jest świetnym uczniem, 
ceni swoich nauczycieli i lubi przebywać 
z rówieśnikami. Szkoła to dla niego azyl, 
tu czuje się  dobrze, zapomina  o swoich 
zdrowotnych problemach i ogranicze-
niach.

Historia Dawida wzbudziła wśród wie-
lu osób podziw  i chęć niesienia pomocy. 
Powstał Komitet Organizacyjny Zbiórki 
Publicznej pn. Pomoc dla Dawida,  któ-
rego celem było zebranie pieniędzy  
z przeznaczeniem na  leczenie i reha-
bilitację chłopca. Zrodził się także po-
mysł zorganizowania  lokalnej imprezy 
z udziałem miejscowych gwiazd. W so-
botę 14 grudnia 2013r. w Szkole Podsta-
wowej im. Oskara Kolberga w Bukowie, 
odbył się  Koncert Charytatywny dla Da-
wida  pt. ”Sen się spełni”. Podczas impre-
zy wystąpili charytatywnie znani lokalni 
artyści: Magda Steczkowska, Grzegorz 
Turnau, Marcin Kotarba oraz miejscowa 

kapela „Mogilańskie Wierchy”. Gospoda-
rzem imprezy była Ewa Drzyzga, która 
również poprowadziła aukcję. Całkowity 
dochód z koncertu przekroczył kwotę 
19.114,01 zł. 

Koncert zorganizowany dla Dawida 
był lokalnym świętem solidarności i do-
broci, w którym udział wzięło około 300 
osób. Wśród znamienitych gości pojawi-
li się m.in.: Józef Krzyworzeka, starosta 
krakowski, Jagna Marczułajtis – Walczak, 
poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 
Krzysztof Musiał, wójt Gminy Mogilany, 
Małgorzata Okarmus, przewodnicząca 
Rady Gminy Mogilany oraz ks. Tadeusz 
Targosz, proboszcz Parafii pw. Święte-
go Bartłomieja Apostoła w Mogilanach. 
Całkowity dochód uzyskany w wyniku 
zbiórki publicznej wyniósł 36.351,95zł 
i został w całości przeznaczony na sfi-
nansowanie kosztów operacji, leczenia i 
rehabilitacji Dawida.

Obecnie chłopiec dochodzi do siebie 
po ostatniej operacji, ale w najbliższym 
czasie czekają go dwie kolejne. W trud-
nych chwilach Dawida wspierają przyja-
ciele. Ostatni pobyt w szpitalu umiliła mu 
Kapela Góralska „Śtyry”, która przyjecha-
ła do szpitala w Prokocimiu, by zaśpie-
wać dla niego i wszystkich dzieci tam 
przebywających. Inicjatorem akcji był 
Sławomir Wolny, kierownik Kapeli „Mo-
gilańskie Wierchy”, który po koncercie 
w Bukowie zaprzyjaźnił się z Dawidem. 
Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku 
na zaproszenie Jacka Chudzińskiego, 
znanego arbitra hokejowego chłopiec 
został honorowym gościem wielkiej  im-
prezy charytatywnej zorganizowanej 
na lodowisku Cracovii  przez fundację 
„Piękne anioły”. Dawid otrzymał z rąk 
zawodników historyczną koszulkę naro-
dowej reprezentacji polskich hokeistów 
– dar na aukcję, na poczet leczenia i re-
habilitacji. 

Wszystkim ofiarodawcom, sponso-
rom, którzy włączyli się do akcji pomocy 
Dawidowi należą się wyrazy szczerego 
uznania za wielkie serce i wrażliwość na 
ludzkie nieszczęście. Wciąż można też 

wspierać  leczenie  Dawida, przekazując 
1% podatku na konto Katolickiego Sto-
warzyszenia Osób Niepełnosprawnych 
i ich Przyjaciół „Klika” KRS 0000236096 
z dopiskiem „Na rehabilitację Dawida 
Kokoszki” lub darowiznę na nr konta:  
86 1240 4650 1111 0010 3971 5330. 

SEN SIĘ SPEłNI

sPoŁeCzeŃstwo

„Koncert to wielki dar serca arty-
stów, darczyńców, sponsorów – sło-
wem wszystkich, którzy chcieli pomóc 
chłopcu. Historia Dawida, a zwłaszcza 
jego upór i silna wola, wzbudziły wśród 
wielu osób podziw i chęć niesienia 
pomocy. Koncert zorganizowany dla 
Dawida był lokalnym świętem soli-
darności i dobroci. Wszyscy mamy na-
dzieję, że fundusze zebrane w ramach 
przeprowadzonej zbiórki publicznej 
pomogą Dawidowi w spełnieniu snu o 
normalnym życiu.”

MAŁGORZATA
MADEJA

Radna Powiatu
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warto wiedzieĆ

W poniedziałek, 31 marca br. w Staro-
stwie Powiatowym  w Krakowie odbyło 
się wręczenie nagród laureatom elimi-
nacji powiatowych 59. Ogólnopolskie-
go Konkursu Recytatorskiego. Nagrody 
wręczyła Urszula Stochel, wicestarosta 
powiatu krakowskiego, a w uroczysto-
ści udział wzięli także sekretarz powiatu 
Mirosław Golanko, dyrektor Wydziału 
Edukacji Lidia Pycińska, dyrektor Biura 
Promocji i Współpracy Małgorzata Zięć 
oraz  p.o. dyrektora GOK w Mogilanach 
Agnieszka Szklarek. Jury eliminacji po-
wiatowych przyznało następujące miej-
sca:  TURNIEJ RECYTATORSKI 

Szkoły podstawowe klasy I – III:  
I miejsce – Maksymilian Skoczeń – 

gm.  Zabierzów, 
II miejsce – Paulina Skop  – gm. Mo-

gilany, 
III miejsce – Adrian Zając,  

gm. Mogilany. 
Szkoły podstawowe klasy IV – VI: 
I miejsce – Wilhelm Pasterz – gm. Mi-

chałowice 
II miejsce – Weronika Skorus – gm. Za-

bierzów 
III miejsce – Ewa Szczuka – gm. Krze-

szowice
III miejsce – Klaudia Nazim – gm. Ska-

wina
Szkoły gimnazjalne:
I miejsce – Hubert Grygny – gm. Za-

bierzów
II miejsce – Klaudia Janecka – gm. Za-

bierzów

III miejsce – Konrad Lempart – gm. 
Krzeszowice

III miejsce – Gabriela Klimczyk – gm. 
Mogilany

Szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – Monika Świerkosz – gm. 

Skawina  
II miejsce – nie przyznano
III miejsce – Piotr Czopek – gm. Ska-

wina
Dorośli:
I miejsce – Leszek Kramarz – gm. Krze-

szowice
TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ
I miejsce – Karolina Witkowska – gm. 

Skawina
II miejsce – Elżbieta Kalicka – gm. Ska-

wina
Promocje do eliminacji rejonowych w 

Staromiejskim Młodzieżowym Centrum 
Kultury,  otrzymali: Monika Świerkosz – 
gm. Skawina, Piotr Czopek – gm. Skawi-
na, Leszek Kramarz – gm. Krzeszowice, 
Karolina Witkowska – gm. Skawina, Elż-
bieta Kalicka – gm. Skawina 

Karolinie Witkowskiej i Elżbiecie Kalic-
kiej gratulujemy otrzymania na przeglą-
dzie rejonowym nominacji do eliminacji 
wojewódzkich i życzymy  sukcesów na 
dalszych etapach konkursu !

Jury eliminacji powiatowych 59. 
Ogólnopolskiego Konkursu Recytator-
skiego wysoko oceniło zaangażowanie 
tak licznej rzeszy miłośników żywego 
słowa. Szczególne wyrazy podziękowa-
nia skierowano do starosty krakowskie-

go za objęcie wydarzenia patronatem i 
wsparcie finansowe. Gminnemu Ośrod-
kowi Kultury w Mogilanach podzięko-
wano za sprawną organizację przeglą-
du, a uczestnikom i ich opiekunom za 
ogromny wkład pracy w przygotowania 
do konkursu.

Małgorzata Zięć

Dyrektor Biura Promocji i Współpracy

ELIMINACJE POWIATOWE 59. OGÓLNOPOLSKIEGO  
KONKURSU RECYTATORSKIEGO

Ideą rajdów organizowanych przez 
szkolne koło PTSM „Ostaniec”, działa-
jące w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. 
Akademii Krakowskiej w Jerzmanowi-
cach,  jest  propagowanie wśród dzieci 
i młodzieży wartości, których nośnikiem 
jest turystyka i krajoznawstwo. Jak na-
uczał Jan Paweł II „Wychowanie młode-
go pokolenia przez turystykę stanowi 
gwarancję rozwoju społeczeństw, które 
powinno zatroszczyć się o dziedzictwo 
narodowe przyjęte od poprzednich po-
koleń.” 

W dniach 28-30 marca 2014r.  
w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 
w łazach odbył się kolejny XI Rajd PTSM 
o Puchar Starosty Krakowskiego „Poże-
gnanie zimy” łazy 2014. 

Hasłem towarzyszącym tegorocznej 
imprezie było: „Śladami unikalnej sybe-
ryjskiej przyrody i polskich diaspor, czyli 

z Dolinek Podkrakowskich  na Syberię”. 

W rajdzie wzięli udział uczniowie  
z Krakowa, Wieliczki, Skawiny, Bolecho-
wic, Zabierzowa Bocheńskiego i Jerzma-
nowic, którzy wspólnie przemierzyli Do-
linę Będkowską i Dolinę Szklarki śladami 
dawnych granic zaborów austriackiego 
i rosyjskiego. Następnie wzięli udział 
w spotkaniu z podróżnikiem Bogusła-
wem Nowakiem, który opowiedział 
jak dzisiaj żyją potomkowie Polaków, 
zesłanych kiedyś na Sybir, do Buriacji. 
Uczniowie poznali  również historię Po-
wstania Styczniowego - najdłuższego  
i najkrwawszego z polskich zrywów nie-
podległościowych skierowanych prze-
ciwko Rosji. Kolejnym punktem rajdu 
był plener malarski zorganizowany pod 
pomnikiem Powstańców Styczniowych  
w Szklarach. Monument został odsłonię-
ty w 2005 roku i upamiętnia  Polaków 

walczących z Moskalami na stokach Do-
linki Szklarki. Rajd zakończył się konkur-
sem plastycznym „Panorama Racławicka 
- dlaczego nie?” 

Tadeusz Nabagło

Przewodniczący Rady  
Powiatu Krakowskiego

ŚLADAMI UNIKALNEJ SYBERYJSKIEJ PRZYRODY I POLSKICH DIASPOR, 
CZYLI Z DOLINEK PODKRAKOWSKICH  NA SYBERIĘ
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Po raz kolejny mamy przyjemność zaprosić Państwa  
do odwiedzenia intrygujących i często niedostępnych zabyt-
ków Małopolski. Zachęcamy do podróży do miejsc nieznanych, 
urzekających, do obejrzenia zabytków cennych ze względu na 
architekturę, otoczonych parkami i ogrodami, kryjących fascy-
nujące historie. 

W związku z przypadającą w tym roku 100. rocznicą wybu-
chu I wojny światowej motywem przewodnim XVI edycji Dni 
Dziedzictwa, zatytułowanej Wielki wybuch 1914–1918, jest 
historia tego okresu. Podczas dwóch majowych weekendów 
pokażemy nie tylko zabytki militarne, ale także obiekty świad-
czące o wielkiej zmianie i rozwoju cywilizacyjnym, dla którego 
wielka wojna była bezpośrednim impulsem.

 W każdym z dziesięciu miejsc, które wybraliśmy, będą 
Państwo mieli okazję poznać nie tylko historię zabytków z lat 
1914–1918, ale również losy ich gospodarzy i postaci z nimi 
związanych, którzy wpłynęli na kształt życia gospodarczego, 
obywatelskiego i artystycznego tego okresu. W ciekawy spo-
sób opowiedzą o nich przewodnicy – pasjonaci i eksperci.  

Zapraszamy również do udziału w warsztatach, plenerach  
i pokazach, które przyczynią się do lepszego poznania prezen-
towanych miejsc. Część z nich przygotowywana jest z myślą 
o dzieciach. Zwiedzanie tegorocznych zabytków uatrakcyjnią 
też mini wystawy, spotkania, koncerty, spacery oraz wycieczki 
tematyczne. Nie zabraknie także okazji do spróbowania lokal-
nych przysmaków.

Jednym z obiektów prezentowanych podczas XVI Ma-
łopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego będzie Dwór 
Dąbrowskich w Michałowicach, romantyczna budowla 
wzniesiona w latach 1892–1897 dla przybyłej tu z Mazowsza 
rodziny Dąbrowskich przez krakowskiego architekta Teodora 
Talowskiego.

Nieopodal miejsca, w którym usytuowana jest dziś budow-
la, przed rokiem 1897 stał drewniany dom należący wcześniej 
do rodziny Kołłątajów, od których Dąbrowscy nabyli majątek. 
Choć dziś miejsce to cieszy niezwykłą, nieco tajemniczą urodą, 
niewiele brakowało, aby dwór podzielił los wielu innych zabyt-
ków i stał się ruiną. W 1979 roku, kiedy w budynku gospodaro-
wały Gminna Spółdzielnia i Bank Spółdzielczy w Słomnikach, 
w dworze wybuchł pożar. Strawiony ogniem, pozbawiony 
stropów, z powybijanymi oknami, niszczał zalewany przez 
deszcz. Wydawało się, że los tego miejsca jest przesądzony. 
Jednak zdarzyło się inaczej. Dwór, wciąż pełen uroku, spodo-
bał się rodzinie Lorenzów. Nie bez trudu zakupili go w 1985 
roku i od tego czasu, wraz z ciągłymi remontami, stał się lejt-
motywem ich życia.

Opowieści o dworze będzie można wysłuchać od samych 
gospodarzy podczas majowego weekendu. Ponadto odbę-
dzie się m.in. spotkanie z Tadeuszem Bystrzakiem, krakowskim 
artystą, miłośnikiem twórczości Teodora Talowskiego, który 
opowie o tym fascynującym i oryginalnym projektancie. Bę-
dzie można zobaczyć film autorstwa Tadeusza Bystrzaka i Kata-
rzyny Kotuli pt. „Śladami Teodora Talowskiego w Małopolsce”, 
wziąć udział w plenerze malarskim, spróbować regionalnych 
potraw, posłuchać muzyki, zwiedzić „Osadę Jurajską” położo-
ną przy rzece Dłubni, w miejscowości Wilczkowice. 

Już po raz trzeci mamy także przyjemność zachęcić Pań-
stwa do lektury bezpłatnej publikacji autorstwa Katarzyny Ko-
bylarczyk, dziennikarki i reportażystki. Tegoroczne wydawnic-

two w inspirujący sposób prezentuje losy postaci i zabytków 
podczas I wojny światowej. Książkę będzie można otrzymać 
wraz z pamiątkową pieczątką w punktach informacyjnych 
przy wszystkich obiektach tegorocznych Małopolskich Dni 
Dziedzictwa Kulturowego. Tam oczekiwać będą nasi wolonta-
riusze – ubrani w niebieskie koszulki MIK – którzy zadbają o 
Państwa komfort.  

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 

W imieniu Małopolskiego Instytutu Kultury, Samorządu 
Województwa Małopolskiego, Gospodarzy obiektów oraz ca-
łej społeczności lokalnej serdecznie zapraszamy.

Małopolski Instytut Kultury
www.mik.krakow.pl, www.dnidziedzictwa.pl 

XVI MAłOPOLSKIE DNI DZIEDZICTWA  
KULTUROWEGO.  
WIELKI WYBUCH 1914–1918.
17–18 MAJA 2014 R.  24–25 MAJA 2014 R. 

 

 













17–18 maja 2014 

TRASA KRAKOWSKA 
 





 

TRASA TARNOWSKA 











24–25 maja 2014 

TRASA KRAKOWSKA  






 

TRASA GORLICKA 









 

Dwór w Michałowicach. fot. J. Nowostawska-Gyalókay

Kultura



31POWIAT KRAKOWSKI 2014

KanonizaCJa

WYDARZENIA ZWIąZANE Z KANONIZACJą JANA PAWłA II W POWIECIE KRAKOWSKIM
Data Wydarzenie Miejsce Organizatorzy 

5 kwietnia 
godz. 19.30 

Uroczysta Wieczornica poświęcona 
kanonizacji Jana Pawła II 

Hala Sportowa 
GOKIS 

Wielka Wieś 

Gminny Ośrodek Kultury 
w Wielkiej Wsi 

6-30 kwietnia 
 
 
6 kwietnia  
godz. 17.00 

Wystawa Artyści Krzeszowic – Janowi 
Pawłowi II 
 
Spektakl krakowskiego teatru Hagiograf 
Naród jest z  Ducha 

Galeria w Pałacu 
Vauxhall 

Krzeszowice 

Centrum Kultury i Sportu 
w Krzeszowicach 

Galeria w Pałacu Vauxhall 

6 kwietnia 
godz. 17.00 

Spotkanie z ks. dr Andrzejem Scąberem- 
uczestnikiem procesu beatyfikacyjnego 
Jana Pawła II 
 

Wieczór a Janem Pawłem II Totus Tuus- 
spektakl muzyczno – poetycki w 
wykonaniu uczniów gimnazjum, 
wzbogacony śpiewem chóru szkolnego 
 
Powrót do domu Ojca -  przedstawienie 
w wykonaniu uczniów szkoły 
podstawowej, występ grupy Przyjaciele  
i Orkiestry Dętej OSP Wola oraz 
rozstrzygnięcie konkursu Papież 
w oczach dzieci i młodzieży 

Wola Zachariaszowska 

Parafia pw. Matki Bożej 
Częstochowskiej 

w Woli Zachariaszowskiej 
 

Zespół Szkół w Woli 
Zachariaszowskiej 

26 kwietnia Dzień papieski w Centrum Kultury 
i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach 

Centrum Kultury 
Igołomia-

Wawrzeńczyce 

Centrum Kultury i Promocji 
w Igołomi-Wawrzeńczycach 

26 kwietnia 
 
 
 
 
godz. 18.00 

Projekcja filmu przedstawiającego wizyty 
Jana Pawła II w Skawinie 
Wspólne układanie puzzli papieskich 
 
 
Koncert papieski połączony z czuwaniem 
 

Pałacyk „Sokół” 
ul Mickiewicza 7, 

Skawina 
 
 

Plac pod Kościołem 
Miłosierdzia Bożego 

 
Gmina Skawina 

 

26 kwietnia 
godz. 18.30 
 
 
 
 
27 kwietnia  
godz. 19.00 
 
 
 
 
11 maja 
godz. 12.00 
 
 
 
 

Uroczysta Msza św. w intencji 
kanonizacji papieża Jana Pawła II  
Po mszy program słowno-muzyczno-
wizualny  Leć muzyczko pod kierunkiem 
ks. Michała Kani. 
 
Nabożeństwo do św. Jana Pawła II pod 
pomnikiem w Zelkowie.  
Po nabożeństwie inscenizacja na temat 
życia i działalności duszpasterskiej Jana 
Pawła II  
 
Dzień Dziękczynienia za kanonizację 
św. Jana Pawła II   
Uroczysta Msza święta w parafii pw. św. 
Franciszka z Asyżu w Zabierzowie 
Po mszy akcja charytatywna, pokaz 
ratownictwa medycznego oraz akcja 
krwiodawstwa.  

 
Kościół parafialny 

pw. św. Piotra i Pawła 
w Bolechowicach 

 
 
 

 
Szkoła Podstawowa 

w Zelkowie 
 
 
 
 
 

parafia pw. św. 
Franciszka z Asyżu 

w Zabierzowie. 

 
 
 

Samorządowe Centrum Kultury 
i Promocji Gminy Zabierzów 
Parafia pw. św. Piotra i Pawła 

w Bolechowicach 
Szkoła Podstawowa w Zelkowie 

 
 
 
 
 
 
 
 

parafia pw. św. Franciszka z Asyżu 
w Zabierzowie. 

maj Spotkanie ze słowem Jana Pawła II Gminny Ośrodek 
Kultury w Mogilanach 

Gminny Ośrodek Kultury 
w Mogilanach 

styczeń – 
październik 
2014 

„Bądźmy poszukiwaczami autorytetu” 

Stowarzyszenie 
Rozwoju Gminy 

Zielonki 
 

Instytut „Archezja” 
 

Studio „Spectra” 

 
Gmina Jerzmanowice – Przeginia 

 
Gmina Zielonki 

 

 



Data Wydarzenie Miejsce Organizatorzy

1 - 30 
kwietnia

Wystawa prezentująca najstarsze 
dewocjonalia Małopolski – 
enkolpiony, w ramach cyklu „Zabytek 
miesiąca”.

Muzeum Archeologiczne, 
Kraków Muzeum Archeologiczne w Krakowie

2 kwietnia 
godz. 17.00

Finał plebiscytu pn.: „Miłosierny 
Samarytanin Roku” oraz koncert 
zespołu „Brathanki”.

Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia, Kraków 
Łagiewniki

Stowarzyszenie Wolontariatu św. 
Eliasza w Krakowie, Okręgowa Izba 
Lekarska w Krakowie, Województwo 
Małopolskie 

2 kwietnia -  
30 czerwca

Wystawa „Jan Paweł II - Święty z 
Małopolski”.

Instytut Dialogu 
Międzynarodowego im. 
Jana Pawła II, Kraków

Instytut Dialogu Międzynarodowego 
im. Jana Pawła II

15 kwietnia   
godz. 20.00

Koncert Stanisława Soyki z zespołem 
- „TRYPTYK RZYMSKI”. 26 
kwietnia o godz. 20.00 koncert 
zostanie zaprezentowany publiczności 
rzymskiej w Santa Maria in Vallicella 
- Chiesa Nuova.

Bazylika Mariacka, 
Kraków Radio Plus

17 kwiecień 
-  31 maja

Wystawa pn.: „Śladami Świętego 
Jana Pawła II” organizowana 
we współpracy z Podgórskim 
Stowarzyszeniem Przyjaciół Sztuk 
Wszelakich im. Karola Wojtyły w 
Krakowie.

Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna, Kraków

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w 
Krakowie

22 kwietnia  
godz. 19.06

Mecz Cracovia w hołdzie Janowi 
Pawłowi II. Stadion Cracovii, Kraków Instytut Dialogu Międzynarodowego 

im. Jana Pawła II

26 kwietnia  
godz. 20.00 

Misterium „Kolory Miłosierdzia” (po 
koncercie – całonocne czuwanie).

Sanktuarium bł. Jana 
Pawła II, Kraków 
Łagiewniki

Instytut Dialogu Międzykulturowego 
im. Jana Pawła II

26 kwietnia   
godz. 21.00 

Mapping okna papieskiego (7 – 
minutowa iluminacja świetlna 
ilustrująca biografię Karola Wojtyły).

Pałac Arcybiskupów, 
Kraków

Instytut Dialogu Międzykulturowego 
im. Jana Pawła II

26 kwietnia
Prezentacja śmigłowca Mi-8, 
którym przemieszczał się w trakcie 
pielgrzymek Jan Paweł II.

Muzeum Lotnictwa 
Polskiego, Kraków Muzeum Lotnictwa Polskiego

27 kwietnia   
godz. 10.00

Uroczysta Msza Święta z okazji 
Kanonizacji bł. Jana Pawła II oraz 
Transmisja Mszy Świętej z Watykanu 
(na telebimie).

Sanktuarium bł. Jana 
Pawła II, Kraków 
Łagiewniki

Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie 
się”

27 kwietnia   
godz. 21.00 

Mapping okna papieskiego (7 – 
minutowa iluminacja świetlna 
ilustrująca biografię Karola Wojtyły).

Pałac Arcybiskupów, 
Kraków

Instytut Dialogu Międzykulturowego 
im. Jana Pawła II

Nie lękajcie się być świętymi!
Wydarzenia w Krakowie związane z kanonizacją bł. Jana Pawła II oraz Jana XXIII


