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OPINIE
Dzień dobry!
Na sąsiedniej kolumnie Przewodniczący Rady pisze o najważniejszych
wydarzeniach w życiu powiatowej społeczności w ostatnich kilku miesiącach.
Pokazuje w telegraficznym skrócie bogatą w wydarzenia teraźniejszość, szerokie spektrum zagadnień, którymi zajmowała się wspólnota samorządowa
powiatu. Ja, w swym krótkim tekście chcę wybiec w przyszłość
i to dość odległą, bo obejmującą lata 2015-2020. To okres,
w którym otrzymamy kolejną szansę na uzyskanie wsparcia finansowego ze środków unijnych.
Przygotowania rozpoczęliśmy jeszcze w 2013 roku, dostosowując zapisy naszej Strategii Rozwoju do tych kierunków i działań jakie przyjął w swoich dokumentach planistycznych Sejmik
Województwa Małopolskiego. Ta zgodność jest konieczna, by
móc ubiegać się o jakąkolwiek pomoc unijną. Na dzień dzisiejszy wiemy już, że Małopolska otrzyma w ciągu sześciu lat blisko
3 mld euro. To poważna kwota, ale ile z niej spłynie do gmin
i powiatów na najpotrzebniejsze nam zadania, jeszcze do końca nie wiemy. W odpowiedzi na żądania Zarządu Województwa
przygotowujemy nasze projekty i pomysły we wszystkich dziedzinach, za które jako powiat jesteśmy odpowiedzialni.
Spodziewamy się dużej pomocy na kształcenie młodzieży
oraz podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych osób
dorosłych. Wiąże się to ze zrozumieniem wreszcie, że mamy
już bardzo wielu bezrobotnych absolwentów wyższych uczelni
a brakuje dobrze wykształconych fachowców. To dobry prognostyk dla naszych techników i szkół zawodowych w Skawinie,
Czernichowie, Krzeszowicach, Giebułtowie i w Skale. Oczekujemy nie tylko poprawy stanu samych obiektów oświatowych ale
przede wszystkim możliwości utworzenia i wyposażenia pracowni do nauki zawodu. Swoistych centrów kształcenia zawodowego, wypełnionych nowoczesną technologią, narzędziami
i organizacją pracy jakie spotka nasz absolwent w pierwszym
miejscu zatrudnienia.
Nasze apetyty na środki finansowe dla poprawy stanu dróg
niestety najprawdopodobniej nie będą zaspokojone. Wszystkim 19-tu powiatom województwa małopolskiego proponuje
się bardzo skromną kwotę ok. 200 mln. zł, z czego naszemu
przypadnie zaledwie niespełna 19 mln. zł na całe sześć lat. Pieniądze te zgodnie z narzuconymi nam regułami przeznaczone
zostaną dla sześciu gmin: Krzeszowic, Jerzmanowic-Przegini,
Skały, Sułoszowej, Iwanowic i Słomnik. W porozumieniu z szefami tych samorządów ustaliliśmy zakresy zadań na drogach powiatowych, które mają największe znaczenie dla mieszkańców
i rozwoju gmin.
Pozostałe 11 gmin powiatu krakowskiego i 3 gminy powiatu
wielickiego oraz miasto Kraków, mają otrzymać dofinansowanie
budowy infrastruktury drogowej w ramach tzw. Stowarzyszenia „Metropolia Krakowska”. Zarząd Województwa planuje przeznaczyć na tę pomoc ok. 60 mln. zł. Obawiamy się, że znakomitą większość tych skromnych środków zagospodaruje Kraków.
Pewniakami na terenie naszego powiatu wydają się być tylko
dwa projekty: budowa wiaduktu nad linią kolejową w Batowicach oraz modernizacja drogi Mogilany-Świątniki. Nie podoba
nam się tak dokonany podział, wołamy o więcej środków na
drogi. Dla poprawy ich stanu, dla zapewnienia bezpieczeństwa
pieszym, dla rozwoju jaki dobra sieć drogowa wywołuje. Niestety, nie mamy na to wpływu, decyzje zapadają gdzieś wysoko
ponad naszymi głowami, w relacjach, nasz Rząd-Komisja Europejska.

Józef Krzyworzeka
Starosta Krakowski

Szanowni Państwo!
Minęły już cztery miesiące od
ostatniego spotkania z Państwem
na łamach biuletynu.
Przełom maja i czerwca to czas
podsumowań i rozliczeń związanych z końcem roku szkolnego.
To okres wytężonej pracy nie tylko uczniów, ale również nauczycieli. Dla zdecydowanej większości wychowanków kończących naukę w szkołach powiatu
krakowskiego to czas matur i egzaminów zawodowych.
Przed absolwentami szkół średnich ważne decyzje życiowe związane dla jednych z wyborem studiów wyższych,
a dla innych z poszukiwaniem pracy. W momencie, kiedy
piszę ten tekst, wiemy już, że wyniki matur i egzaminów
zawodowych są dobre. Rozpoczął się również czas rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych. Bogata oferta
kształcenia, w tym szkolnictwa zawodowego, daje nadzieję na dobry nabór w naszych placówkach. Z ogromnej
liczby wydarzeń, które miały miejsce na terenie powiatu,
na szczególną uwagę zasługuje Gala Młodego Biznesu –
finał II edycji „Rozwiń Skrzydła Przedsiębiorczości”. Było
to zwieńczenie innowacyjnego projektu edukacyjnego
w zakresie przedsiębiorczości. Od tego roku Powiat Krakowski wprowadził też nową formę nagradzania i wspierania uzdolnionych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez nasz powiat- stypendia przewodniczącego
Rady Powiatu w Krakowie pod nazwą „Talent Powiatu”. Wyliczając ostatnie wydarzenia nie sposób pominąć gali wręczenia Nagród Powiatu Krakowskiego dla osób, które swoimi osiągnięciami w dziedzinie kultury, a także działalności
sportowej promują powiat. O tych wydarzeniach szerzej
wewnątrz biuletynu.
Ostatnie miesiące to okres wytężonej pracy Rady Powiatu w Krakowie. Obradowaliśmy na trzech sesjach zwyczajnych. Tematem przewodnim kwietniowych obrad była
pomoc społeczna. Wysłuchaliśmy sprawozdania dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz dyskutowaliśmy o zadaniach, stopniu ich realizacji, a także potrzebach
w zakresie pomocy społecznej. Na kolejnej sesji dyskutowaliśmy o szeroko pojętym bezpieczeństwie. Informację
przedstawili m.in. Katarzyna Jurkowska, komendant Placówki Straży Granicznej Kraków – Balice, Ryszard Gaczoł,
komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Dariusz Pocięgiel, komendant Powiatowy Policji w Krakowie oraz Gabriela Więcek-Kroczek, Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego. Podczas tych obrad podsumowaliśmy również realizację programu dot. zapobieganiu
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli
i porządku publicznego w powiecie krakowskim w latach
2008 – 2013. Sesja czerwcowa była poświęcona realizacji
budżetu powiatu za 2013. Po wysłuchaniu: sprawozdania
finansowego za rok 2013, uchwały Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej, opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz wniosku komisji rewizyjnej, Rada Powiatu w Krakowie podjęła uchwałę
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. Serdeczne gratulacje! Przed
nami czas dożynek, które są ukoronowaniem efektów
ciężkiej, rolniczej pracy. Będziemy je wspólnie świętować
na dożynkach sołeckich, gminnych i diecezjalnych. Wszystkim rolnikom pragnę złożyć podziękowania za ich trud
i poświęcenie! Przyjmijcie najszczersze życzenia zdrowia,
pogody ducha, pomyślności na kolejne lata oraz niegasnącego entuzjazmu.

Tadeusz Nabagło
Przewodniczący Rady Powiatu
POWIAT krakowski 2014
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Drogi powiatowe i Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Powiat Krakowski realizuje wiele ważnych zadań własnych jak pomoc społeczna, oświata, rynek pracy, komunikacja, geodezja i kartografia, itp. Jednak
najwięcej emocji wśród mieszkańców
wywołują drogi, a to około 670 km dróg
i 90 mostów na terenie 17 gmin, które wymagają regularnych remontów i
bieżących napraw przy ograniczonych
środkach finansowych. Dlatego też, każdego roku dokonywane są trudne wybory w zakresie potrzeb inwestycyjnych.
Długość dróg powiatowych na terenie
gminy Zabierzów wynosi 45,2 km. Kilka
lat temu została zmodernizowana strategiczna droga 2128 K Rudawa – Brzezinka o długości 11,9 km. Przed nami
następne rozdanie pieniędzy unijnych
i szansa na kompleksową modernizację
kolejnej strategicznej drogi powiatowej
2121 K Mydlniki – Balice – Brzoskwinia
– Krzeszowice, poprzez Stowarzyszenie
„Metropolia Krakowska”, które w ramach
tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych będzie pozyskiwać dotacje unijne. Nie bez znaczenia jest fakt, że pani
Elżbieta Burtan, wójt gminy Zabierzów
jest członkiem zarządu stowarzyszenia.
Wnioskodawcą i koordynatorem środków unijnych na drogi powiatowe jest
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gmina. Oczywiście, będzie tu bardzo
intensywna współpraca pomiędzy powiatem a gminą. W ramach zgłoszonej
inwestycji planowana jest kompleksowa
przebudowa drogi w zakresie poprawienia nośności konstrukcji nawierzchni,
budowy zatok autobusowych, ciągów
pieszo – rowerowych i chodników. Powiat Krakowski już czyni starania o pozyskanie dodatkowego pasa gruntu
przy drodze na odcinku Balice – Aleksandrowice od Instytutu Zootechniki
pod ciąg pieszo- rowerowy. Właśnie
została ukończona wstępna koncepcja,
wykonana w celu wstępnego podziału
działek i negocjacji z właścicielem gruntu. Według informacji uzyskanych od
dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
p. Mariana Paszczy, uruchomione zostały również działania dotyczące regulacji
stanu prawnego przedmiotowego odcinka drogi. Dodatkowym pozytywnym
elementem jest szansa kompleksowej
przebudowy drogi, a mianowicie odcinka drogi na terenie Krakowa (ul. Balicka)
wraz z budową parkingu i terminalem
autobusowym przy stacji kolejowej Kraków – Mydlniki – Wapiennik. Realizacja
tej inwestycji pozwoliłaby na znaczną
poprawę obsługi komunikacyjnej naszej

ALICJA
WÓJCIK
Członek Zarządu
Powiatu

„Przed nami następne rozdanie pieniędzy unijnych i szansa na kompleksową modernizację kolejnej strategicznej drogi powiatowej 2121 K Mydlniki
– Balice – Brzoskwinia – Krzeszowice.”

gminy z Krakowem. Inwestycja ta jest
jednak uzależniona od głównego beneficjenta - miasta Kraków.
Ktoś mógłby zapytać dlaczego ta droga, a nie inna? Droga 2121 K najlepiej się
wpisuje w kryteria do pozyskania środków unijnych. Bezpośrednio łączy się z
Krakowem i Kraków z ościennymi gminami, a poprzez skrzyżowanie z drogą
wojewódzką ma bezpośrednie sąsiedztwo z węzłem autostrady A4 i Międzynarodowym Portem Lotniczym, jest również w bliskiej odległości od PKP.
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Węzeł autostradowy w Rudnie – szanse i zagrożenia
Początek 2014 roku przyniósł tak dłu- nio przygotować. Jest ku temu dobry
go oczekiwane dobre i konkretne infor- czas, zwłaszcza przy okazji prac nad
macje w zakresie budowy pełnego węzła przygotowywaniem budżetu Powiatu
na autostradzie A4 Kraków – Katowice Krakowskiego na rok 2015, w którym
jaki powstać ma w Rudnie, w gminie koniecznie powinny się znaleźć środki
Krzeszowice. W końcu ustne deklaracje finansowe na odpowiednie przygotozarządcy płatnego odcinka autostrady wanie tych wszystkich odcinków dróg
zaczęły znajdować odzwierciedlenie powiatowych, które będą w sposób
w konkretnych działaniach, a takim bezpośredni obsługiwać węzeł w Rudz pewnością było wszczęcie przez Regio- nie. Dziś wiele z nich nie posiada choćby
nalnego Dyrektora Ochrony Środowiska chodników, które w sposób podstawowy
w Krakowie postępowania administra- zabezpieczyłyby ruch pieszych. Myślę,
cyjnego, które BEZPIECZEŃSTWO
skutkować ma wydaniem że nie jestem odosobniony w przekodecyzji o środowiskowych uwarunko- naniu, że powinien być to priorytet dla
waniach dla tego przedsięwzięcia. Wy- Zarządu Powiatu, aby powstający węzeł
daje się więc realnym stwierdzenie, iż w Rudnie był dla mieszkańców udogodw roku 2015 mieszkańcy zachodniej czę- nieniem, nie zaś ich udręką.
ści powiatu krakowskiego, zwłaszcza zaś
gminy Krzeszowice będą mieli łatwiejszy
dostęp do autostrady A4. Wiąże się to
z możliwością swobodnego skomunikowania się z aglomeracją śląską, dolnośląską i dalej w kierunku granicy państwa
na zachodzie oraz z Krakowem, Tarnowem, a już niedługo także i Rzeszowem,
jadąc w kierunku wschodnim.

WOJCIECH
PAŁKA
Radny Powiatu

„Stworzenie dostępu do autostrady otwiera tereny inwestycyjne w jej
bezpośredniej bliskości, pozwala lokować duże przedsiębiorstwa dające
zatrudnienie.”

Taka inwestycja niesie ze sobą z pewnością wiele pozytywnych aspektów,
związanych nie tylko z przywołanymi
powyżej możliwościami sprawniejszej
komunikacji, ale także może przyczynić
się w sposób znaczący do poprawy sytuacji gospodarczej. Stworzenie dostępu
do autostrady otwiera tereny inwestycyjne w jej bezpośredniej bliskości, pozwala lokować duże przedsiębiorstwa
dające zatrudnienie. Takich przykładów
widzimy przecież bardzo wiele podróżując autostradą w kierunku Katowic
i Wrocławia.
Musimy jednak mieć na uwadze także i możliwe negatywne aspekty takiej
inwestycji, zwłaszcza zaś te, związane
ze zwiększeniem natężenia ruchu pojazdów, szczególnie ciężkich. Obawy,
co do takiego stanu rzeczy znalazły potwierdzenie w prognozach, jakie zostały
opracowane na potrzeby przywołanego postępowania administracyjnego
w RDOŚ. Sieć dróg lokalnych, zwłaszcza
zaś powiatowych, które będą stanowiły
bezpośredni punkt dostępu do węzła
autostradowego w Rudnie w obecnym
kształcie takiego natężenia długo nie
wytrzyma.
Należy zatem już teraz, w duchu odpowiedzialności za bezpieczeństwo
mieszkańców, a także w trosce o komfort życia tych, którzy mieszkają w pobliżu dróg dojazdowych do węzła, podjąć
działania, które wszelkie te uciążliwości
zminimalizują. To, że nastąpi znaczne
zwiększenie ruchu jest oczywiste, należy
się zatem do tego wyzwania odpowiedPOWIAT krakowski 2014
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Synergia w samorządzie – możliwe
modele współpracy. Słomniki 2014
Rozwój gospodarczy i społeczny
stanowi wyzwanie dla władz każdej
jednostki samorządu terytorialnego. Podejmowane przez samorządy
działania i inicjatywy mają często charakter indywidualny i wynikają m.in.
z opracowanych dokumentów strategicznych, strategii rozwoju, planów
zagospodarowania
przestrzennego,
kierunków działania i indywidualnych
projektów realizowanych ze środków
UE.
Podjęte w 2014 r. działania przez
samorząd
powiatu
krakowskiego
i gminę Słomniki pokazują, że współpraca może przybierać różne formy
i znacząco wykraczać poza dotychczas
przyjęte praktyki. Szeroko znana i komentowana formuła Inicjatyw samorządowych w powiecie krakowskim pozwoliła na wykonanie wielu kilometrów
infrastruktury drogowej, służącej poprawie jakości komunikacji i bezpieczeń-

stwa ruchu drogowego. Przyczyniła się
niewątpliwie do wzrostu atrakcyjności
terenów, przy których wykonywano modernizację ciągów komunikacyjnych.
Kolejnym etapem współpracy samorządów jest wspólne projektowa
nie i wyznaczanie priorytetów inwestycyjnych w tych samych obszarach
merytorycznych. Jest to inny sposób patrzenia na zadania samorządu
i w mojej ocenie przyszłościowy model
współpracy jednostek samorządu terytorialnego pozwalający na zaplanowany
i zrównoważony przebieg inwestycyjny
najważniejszych zadań, realizowanych na
danym terenie. Wspólnym celem, jaki postawiliśmysobienaetapietworzeniaprojektu
i planowania inwestycji było zwiększenie atrakcyjności terenu przewidzianego pod budowę strefy inwestycyjnej
z wykorzystaniem jak najmniejszej ilości środków pochodzących w budżetu
jednostek samorządu terytorialnego.

ADAM
WÓJCIK
Członek Zarządu
Powiatu

„Działania podjęte przez samorząd
Powiatu Krakowskiego i gminę Słomniki pokazały, że współpraca między
jednostkami samorządu terytorialnego
może przybierać różne, dotychczas niewykorzystywane formy.”

W związku z tym przygotowaliśmy
wniosek aplikacyjny do Narodowego
Programu Dróg Lokalnych i zachęciliśmy
sektor prywatny do włączenia się w te
starania.
W wyniku podjętych działań odnieśliśmy sukces
Adam Wójcik
Członek Zarządu Powiatu

Strefa aktywności gospodarczej w gminie Słomniki
Strefa aktywności gospodarczej w gminie Słomniki to teren o powierzchni około 60 ha, położony w miejscowościach Wężerów
i Prandocin Iły. Lokalizacja ta stwarza znakomite warunki dla rozwoju przetwórstwa i produkcji przemysłowej. W miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego gminy działki strefy przeznaczone są dla przemysłu, usług, zakładów produkcyjnych,
składów, magazynów i w niewielkiej części pod urządzenia związane z obsługą drogi krajowej. Teren strefy przylega pasem około 400 metrów do drogi krajowej nr 7 oraz do drogi powiatowej 2162K. Niedaleko znajduje się bocznica kolejowa stwarzająca
dodatkowe możliwości dla transportu. Niebawem teren zostanie uzbrojony w niezbędną infrastrukturę tj. sieć kanalizacyjną,
wodociągową, drogi wewnętrzne. Już dostępna jest sieć elektryczna. Obecnie na terenie strefy Firma Amplus działająca w branży
rolno-spożywczej realizuje inwestycję związaną z budową dużego centrum logistyczno-magazynowego. Inwestycja obejmuje
budowę hali magazynowej z chłodniami i częścią biurowo-socjalną. Powstanie 17 chłodni o powierzchni użytkowej 22 800 m2
i cześć biurowo-socjalna o powierzchni 5000 m2. Zakończenie inwestycji planowane jest na jesień 2014 roku. Po uruchomieniu
działalności planowane jest zatrudnienie około 230 osób.

Powiatowe inwestycje drogowe na terenie Gminy Słomniki
w roku 2014 są wynikiem dobrej współpracy jednostek samorządu terytorialnego opartej na wzajemnym zrozumieniu potrzeb,
oczekiwań, możliwości i ograniczeń samorządów, ale również
determinacji w dążeniu do pozyskiwania zewnętrznych źródeł
finansowania. Wzajemne wsparcie finansowe projektów drogowych realizowanych w ramach Narodowego Programu Budowy
Dróg Lokalnych przez gminę i powiat (powiat udzielił wsparcia
gminie w wysokości 50 000 zł, gmina udzieliła wsparcia powiatowi w wysokości 700 000 zł) umożliwiło uzyskanie dotacji
obu samorządom i daje możliwość modernizacji prawie 7 km
dróg obsługujących strefę gospodarczą w Wężerowie. Ponadto
Gmina Słomniki pozyskała dla inwestycji powiatowej wsparcie
ze strony inwestora prywatnego (firma Amplus) w wysokości
100 000 zł. Należy dodać, że Gmina Słomniki zwróciła Powiatowi Krakowskiemu kwotę 50 000 zł. stanowiącą oszczędności
z zimowego utrzymania dróg powiatowych w minionym sezonie zimowym. Wspólne działania w obszarze inwestycji drogowych przyczynią się do rozwoju Strefy Aktywności Gospodarczej w Wężerowie, a więc są czynnikiem zrównoważonego
rozwoju powiatu krakowskiego.
Paweł Knafel
Burmistrz Miasta i Gminy Słomniki
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Wbrew niektórym lokalnym politykom użalającym
się nad udzieleniem przez powiat pomocy w wysokości
50 000 zł, do budowy gminnej drogi w Wężerowie
w gminie Słomniki, jestem przekonany o słuszności tej
decyzji. To wzajemne wsparcie inwestycji drogowych;
gminy przez powiat i w znacznie większym wymiarze,
kompleksowej modernizacji drogi powiatowej, przez
gminę Słomniki, pozwoliło obu samorządom uzyskać
50% dofinansowania z budżetu państwa. Jednak nie
to jest najważniejsze. Dzięki tym inwestycjom w strefie
gospodarczej buduje już swoje Centrum LogistycznoMagazynowe i będzie od jesieni 2014 r. prowadzić działalność firma Amplus Sp. z o. o.
Dochody podatkowe w podatku od nieruchomości,
z powierzchni zabudowy wynoszącej 28 tys. m2 , a także udział w podatku PIT zrekompensują gminie wydatki na infrastrukturę w ciągu kilku lat. Największe jednak
znaczenie ma stworzenie 230 miejsc pracy, a także możliwość sprzedaży przez rolników, wyprodukowanych
przez siebie płodów rolnych nie tylko z powiatu krakowskiego. Oby więcej takich inwestycji, oby więcej takiej
współpracy.
Józef Krzyworzeka
Starosta Krakowski

OPINIE

Mapy zagrożenia powodziowego
W najbliższym czasie przed władzami gmin stoi żmudne do realizacji zadanie. Obecnie obowiązujące prawo
wodne narzuca samorządom dostosowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do opracowanych przez Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej map zagrożenia
powodziowego. Na dzień dzisiejszy
gminy mają obowiązek dostosowania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do map zagrożenia
powodzią w ciągu 30 miesięcy. Bieg
terminu dla gmin na dostosowanie
miejscowych planów rozpocznie się
od oficjalnego ich przekazania samorządom. Do dzisiaj to jeszcze nie nastąpiło. Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej przekazał mapy do Krajowego
Zarządu Gospodarki Wodnej. Obecnie
trwa ich weryfikacja. Zakłada się, że
formalne ich przekazanie samorządom
gminnym nastąpi pod koniec 2014
roku. Jeśli tak się stanie to Rady Gmin
będą miały czas na dostosowanie swojej polityki przestrzennej do połowy
2017 roku. Każdy zainteresowany może
te jeszcze niezweryfikowane mapy zagrożenia powodziowego zobaczyć na
Hydroportalu: http://mapy.isok.gov.pl/
imap/.
Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym prowadzenie polityki przestrzennej należy do zadań własnych
samorządów. Dla niektórych samorządów koszty dostosowania planów do
map mogą być ogromne. Gminy do
tych kosztów będą musiały doliczyć
także ewentualne odszkodowania dla
właścicieli nieruchomości, których wartość spadnie w wyniku zmiany planu
miejscowego. Uchwalenie przez radę
gminy nowego planu może spowodować dwa rodzaje skutków. Pierwszy z
nich może dotyczyć zmian w zakresie
korzystania z nieruchomości. Wprowadzone zmiany mogą przejawiać się
niemożnością lub istotnym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości
lub jej części w dotychczasowy sposób
lub zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. Uchwalenie planu miejscowego może spowodować zmianę
przeznaczenia gruntów lub ich części
oraz zmianę lub ograniczenie sposobu ich użytkowania. Według opinii
prawników w przypadku takich zmian
właściciel nieruchomości może żądać
odszkodowania za poniesioną szkodę
bądź wykupienia nieruchomości lub
jej części. Gmina może zaoferować
właścicielowi nieruchomość zamienną. Drugim skutkiem może być zmiana
wartości nieruchomości. Może tu nastąpić obniżenie lub wzrost wartości

WOJCIECH
BOSAK
Radny Powiatu

„Zgodnie z przepisami ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym prowadzenie polityki
przestrzennej należy do zadań własnych samorządów. Dla niektórych samorządów koszty dostosowania planów do map mogą być ogromne.”

nieruchomości. Gdy właściciel zbywa
nieruchomość a jej wartość wskutek
uchwalenia lub zmiany planu uległa
obniżeniu, to może żądać od gminy
odszkodowania równego obniżeniu
wartości nieruchomości. Natomiast
przy wzroście wartości nieruchomości, jeśli właściciel ją zbywa, to gmina
obowiązana jest pobrać jednorazową
opłatę od wzrostu wartości nieruchomości lub jej części.
Zmiana planów miejscowych spowodowana koniecznością dostosowania ich treści do map zagrożenia
powodziowego spowoduje raczej spadek wartości nieruchomości. W konsekwencji gminy będą zobowiązane
ponieść także koszty ewentualnych
roszczeń odszkodowawczych.

POWIAT krakowski 2014
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Fundusz sołecki

placów zabaw, budowę i modernizację
przystanków, organizację pikników rodzinnych.

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców.
Podstawą prawną jego funkcjonowania jest ustawa z dnia 21 lutego 2014
roku o funduszu sołeckim (Dz.U.2014
poz.301), która zastąpiła ustawę o funduszu sołeckim z 20 lutego 2009 roku
(Dz.U.2009 Nr 52 poz. 420 z późń. zm.).
O tym na co zostaną przeznaczone
środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy głosując w trakcie zebrania wiejskiego. Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach
funduszu, musi spełniać trzy warunki:
służyć poprawie życia mieszkańców,
należeć do zadań własnych gminy, być
zgodne ze strategią rozwoju gminy.

I tak w Sieborowicach, w ostatnią
sobotę lipca, bawiliśmy się na pikniku.
Był to już drugi piknik, więc organizatorzy mają wprawę i doświadczenie, a w
Sieborowicach nie brakuje ludzi, który
z chęcią poświęcą swój czas na to, aby
zorganizować zabawę. A nie jest to takie proste, bo kilka osób musi zadbać
o atrakcje dla dzieci, jedzenie, napoje,
sprzęt. Ktoś piecze ciasta, robi sałatki,
ktoś inny stoi przy grillu. W Sieborowicach organizacją zajmuje się sołtys
Marek Dukat z rodziną a pomagają
mu Władek Dyna, Leszek i Ela Hincowie z „Pełnej Chaty”, OSP z Więcławic
i inni, których nie wymienię z imienia
i nazwiska, ale którzy przyrządzają jedzenie, podają napoje, pilnują bezpieczeństwa, jednym słowem ogarniają
imprezę, aby inni nie
musieli się o nic martwić.

W gminie Michałowice fundusz sołecki został uchwalony w 2011 roku. Na
rok bieżący środki zgromadzone na tym
funduszu wyniosły 292.700 zł, z czego
na jedno sołectwo przypada ok. 1025 tys. złotych, w zależności od liczby
mieszkańców. Na zwołanych we wrześniu ubiegłego roku zebraniach wiejskich mieszkańcy uchwalili podział środków. Pieniądze przeznaczone zostały
na: oświetlenie niebezpiecznych miejsc,
zakup kosiarek do koszenia boisk oraz

Ideą pikników
jest dobra zabawa całej rodziny i
integracja mieszkańców. Sieborowice są podkrakowską wsią, gdzie
cały czas przybywa nowych mieszkańców
i nie zawsze jest okazja, aby sąsiedzi,
poza zdawkowym „dzień dobry”, poznali
się bliżej.

ANNA
LEWICKA
Członek Zarządu
Powiatu

„Zgodnie z ustawą o Funduszu Sołeckim, o tym na co zostaną przeznaczone
środki w konkretnym sołectwie decydują
mieszkańcy głosując w trakcie zebrania
wiejskiego. Aby przedsięwzięcie mogło
być zrealizowane w ramach funduszu,
musi spełniać trzy warunki: służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do
zadań własnych gminy, być zgodne ze
strategią rozwoju gminy.”
Piknik zaczyna się zwykle ok. 14:00 i
wówczas przychodzą rodziny z dziećmi w różnym wieku. Dziećmi zajęli
się członkowie stowarzyszenia „Pełna
Chata”, którzy przyjechali ze sprzętem

muzycznym, malowankami, piłkami,
łukiem. Po sąsiedzku jest prywatna stajnia, więc właściciel przyprowadził konie
i zorganizował przejażdżki. Pani malowała ręce i buzie, a do łuku stała kolejka i celne strzały budziły podziw i cichą
zazdrość. Młodzież grała w siatkówkę
i piłkę nożną. Stół był zastawiony sałatkami i ciastem (wszystko domowe),
obok grillowały się kiełbasy, kiszki i pięknie pachniał żurek. Około 18:00 zaczęto
śpiewać karaoke. Piknik zakończył się
zabawą taneczną, a po niej organizatorzy z pomocą uczestników zebrali sprzęt
i posprzątali park. I tak, praca ludzka cegiełka po cegiełce, buduje wspólnotę
społeczną.
Proszę pamiętać, że we wrześniu każdy mieszkaniec może przyjść na zebranie wiejskie i uczestniczyć w polepszaniu naszej najbliższej okolicy, do czego
zachęcam w ramach idei społeczeństwa
obywatelskiego, o którym wszyscy marzymy, a które jeszcze trochę kuleje.
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Wysoki nabór do szkół powiatowych
Pierwszy etap naboru zakończył się
dla naszych szkół powodzeniem, osiągając już teraz poziom z roku ubiegłego. Najwyższy nabór odnotował Zespół
Szkół Techniczno – Ekonomicznych
w Skawinie. Od pierwszego września
uczniowie rozpoczną naukę w ośmiu
klasach, w tym pięciu klasach technikum
i trzech klasach szkoły zasadniczej. Optymizmem napawa fakt, że w tym roku
oprócz takich kierunków jak hotelarstwo,
logistyka, ekonomia, popularnością cieszyły się kierunki ścisłe: mechatronika,
informatyka, elektrotechnika, zwłaszcza,
że od pierwszego września w szkole tej
realizowany będzie pilotażowy projekt
„MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA”, w znacznym stopniu wspierający
program nauczania informatyki i języka
angielskiego.
Współpraca z Akademią Górniczo Hutniczą oraz Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie powinna znacząco
przyczynić się do podniesienia jakości
kształcenia, a co za tym idzie, lepszego
przygotowania uczniów do egzaminów
do szkół wyższych. W ramach środków
dostępnych z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Powiat
stara się zakończyć modernizację budynków warsztatów szkolnych. W tym
celu złożył wniosek pod nazwą: „Przebudowa hali 1 i 3 w ZSTE w Skawinie”,
umożliwiający modernizację i rozwój
bazy kształcenia zawodowego i ustawicznego tej placówki w ramach działania 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych, schemat B Rozwój infrastruktury
kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego.
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Krzeszowicach największym powodzeniem cieszyły się kierunki: logistyczny i budowlany. Tu zostało utworzonych
pięć klas - cztery technikum i jedna szkoły zawodowej. Generalnym założeniem
tej placówki jest rozwój ukierunkowany
na branżę budowlaną.
Na początku lipca, z inicjatywy Wydziału Edukacji, powołano zespół, efektem pracy którego został opracowany
wniosek partnerski programu budowlanego „EKO” (energooszczędność, koordynacja międzybranżowa i odnawialna
energia) o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014
– 2020. Już obecnie dzięki współpracy
z Laboratorium Edukacyjno – Badawczym odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini, program
nauczania w Technikum Budowlanym
został poszerzony o zajęcia poświęcone
zagadnieniom współczesnego budow-

nictwa. Trwają rozmowy z Politechniką
Krakowską mające na celu podpisanie
umowy o współpracy. Realizacja tego
projektu umożliwi dalszy rozwój szkoły
pozwalając poszerzyć jej bazę dydaktyczną, oraz umożliwi uczniom dostęp
do najnowszych technologii.
W Zespole Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie, tegoroczny nabór jest największy
od wielu lat, w efekcie czego powstały
cztery nowe klasy. Ogromnym powodzeniem cieszy się kierunek weterynaryjny.
Coraz więcej uczniów jest chętnych do
korzystania z internatu, stąd konieczność wykonania prac remontowych w
celu przystosowania jego pomieszczeń
do przyjęcia większej ilości uczniów.
ZSRCKU w Czernichowie jest szkołą,
która w zakresie zaplecza techno - dydaktycznego branży rolniczej nie ma
sobie równej. W ramach projektu pilotażowego „MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA”, szkoła ta będzie wspierana
w dwóch obszarach tematycznych: chemia - przez Politechnikę Krakowską oraz
język angielski - przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
Na dotychczasowym poziomie utrzymał się nabór do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie; utworzono tu m.in. klasy o kierunku „Technik
eksploatacji portów i terminali”. Należy
zaznaczyć, że szkoła cieszy się dużym
powodzeniem w obszarze Edukacji dla
Dorosłych. Od pierwszego września
rozpocznie tu działalność Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Pozwoli on na organizację wielu
kursów, takich jak kwalifikacyjne kursy
zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy kompetencji ogólnych itd,
poszerzając tym samym znacząco ofertę
szkoły.
W
Liceum
Ogólnokształcącym
w Skawinie, gdzie największym zainteresowaniem cieszyły się klasy tzw. „ogólnodostępne” z przedmiotami: chemia,
geografia, matematyka, od nowego roku
szkolnego funkcjonować będą trzy takie
oddziały klas pierwszych, natomiast w
Liceum Ogólnokształcącym w Krzeszowicach zostały utworzone dwa tego
typu - matematyczny i humanistyczny.
W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, jak co roku, niezmienną
popularnością cieszyły się „klasy mundurowe”.
Od 11 lipca do 29 sierpnia 2014 r.
trwa nabór uzupełniający do szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu.
Wszystkich, którzy jeszcze nie zdecydowali, gdzie będą kontynuować naukę,

lub nie zostali przyjęci do szkół wcześniej
wybranych – serdecznie zapraszamy
do nas. Z pewnością się nie zawiedziecie.
Lidia Pycińska
dyrektor Wydziału Edukacji
Starostwa Powiatowego w Krakowie
POWIAT krakowski 2014
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„TALENTY POWIATU 2014” rozdane
W dniu 18 czerwca 2014 r. odbyła się
I Gala Stypendialna Powiatu Krakowskiego „Talent Powiatu 2014” zorganizowana wspólnie przez Wydział Edukacji
Starostwa Powiatowego w Krakowie
i Liceum Ogólnokształcące w Skawinie.
Wydarzenie to było efektem realizacji
jednej z form programu stypendialnego mającego na celu wsparcie edukacji
uzdolnionych uczniów i absolwentów
szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krakowski. W programie oprócz stypendiów
Starosty Krakowskiego
wprowadzono
nową
formę stypendiów wręczanych przez Przewodniczącego Rady Powiatu. Forma ta nosi nazwę
Talent Powiatu.
Głównym celem programu stypendialnego
był wybór największych talentów spośród
uczniów
wyróżniających się w danym roku
szkolnym szczególnymi
osiągnięciami. Stypendia były wręczane w
następujących dziedzinach: humanistycznej,
matematyczno-informatyczno-przyrodniczej,
sportowej, artystycznej oraz przedmioty
zawodowe.
Wśród uczestników Gali znaleźli się
uczniowie wraz z opiekunami oraz zaproszeni goście, którzy wręczyli stypendystom nagrody i dyplomy: ojciec Leon
Knabit, Jan Pamuła – Prezes Zarządu
Międzynarodowego Portu Lotniczego
im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp.
z o.o., Adam Mrowiec – Prezes UKS „Jedynka” Skawina, a także przedstawiciele Powiatu Krakowskiego: Tadeusz Nabagło – Przewodniczący Rady Powiatu,
Józef Krzyworzeka – Starosta Krakowski,
Urszula Stochel – Wicestarosta, Janina
Grela – Przewodnicząca Komisji Edukacji Publicznej Rady Powiatu w Krakowie,
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Wiesław Marek Woch – Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji Publicznej Rady
Powiatu w Krakowie, Wojciech Karwat
– Przewodniczący Komisji Promocji,
Kultury, Turystyki i Sportu Rady Powiatu
w Krakowie, Adam Wójcik – Członek Zarządu Powiatu w Krakowie, Małgorzata
Zięć – Dyrektor Biura Promocji i Współpracy, Jerzy Cywicki – Dyrektor Wydziału
Informatyki, Lidia Pycińska – Dyrektor
Wydziału Edukacji.
W swoim wystąpieniu starosta krakowski Józef Krzyworzeka słowami wieszcza Tam sięgaj, gdzie
wzrok nie sięga. Łam,
czego rozum nie złamie
zaapelował do zgromadzonej młodzieży,
by dążyła do osiągania
ambitnych celów. Motywacją ma być między
innymi specjalnie przygotowany
program
stypendialny „Talent
Powiatu”, który docenia
i nagradza szczególne
osiągnięcia uczniów
i absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych.
Wnioski
złożone
przez szkoły zostały
ocenione przez Komisję Stypendialną
powołaną przez Starostę Krakowskiego,
a efekty jej pracy zatwierdzone przez Zarząd. Spośród 43 wniosków Komisja Stypendialna wybrała 12 nominowanych,
z których wyłoniono stypendystów „Talent Powiatu 2014”.
NAGRODY GŁÓWNE TALENT POWIATU
Dziedzina humanistyczna
Wiktoria Buczek – Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
Dziedzina matematyczno-informatyczno-przyrodnicza
Kamil Chucherko, Katarzyna Chudy,
Anna Kłeczek, Sebastian Widyna, Artur Wójcik – Liceum Ogólnokształcące
w Krzeszowicach – „Liga Sprawiedli-

TADEUSZ
NABAGŁO
Przewodniczący
Rady Powiatu

„Głównym celem programu stypendialnego jest wybór największych talentów spośród uczniów wyróżniających
się w danym roku szkolnym. W bieżącym roku oprócz nagród Starosty Krakowskiego wprowadzono nową formę
stypendiów wręczanych przez Przewodniczącego Rady Powiatu. Forma ta nosi
nazwę Talent Powiatu.”
wych”
Dziedzina przedmioty zawodowe
Michał Brandys, Natalia Ożóg, Anna Nowak, Paulina Ożóg, Patrycja Bilska - Liceum Ogólnokształcące w Skawinie –
Szkolna Drużyna Ratownicza
Dziedzina sportowa
Przemysław Picheta – Liceum Ogólnokształcące w Skawinie
Dziedzina artystyczna
Maja Łuc – Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Skawinie
WYRÓŻNIENIA TALENT POWIATU
Dziedzina humanistyczna
Paulina Adamik - Liceum Ogólnokształcące w Skawinie
Dziedzina matematyczno-informatyczno-przyrodnicza
Katarzyna Kozioł – Liceum Ogólnokształcące w Skawinie
Dziedzina sportowa
Konrad Nowak – Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie
Maciej Sikora – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie
Aleksandra Kędzierska – Liceum Ogólnokształcące w Skawinie
Dziedzina artystyczna
Edyta Niziołek – Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach
Alina Płatek – Liceum Ogólnokształcące
w Krzeszowicach

EDUKACJA
Stypendium za osiągnięcia indywidualne wyniosło 1000 zł, natomiast za
osiągnięcia zespołowe 3000 zł. Ponadto wszyscy nominowani otrzymali cenne nagrody rzeczowe. Uroczystą galę
uświetniły występy młodych artystów
z powiatu krakowskiego, a byli to: Julia
Balon, Klaudia Pitala, Karolina Witkowska, Edyta Niziołek, Szymon Kunda, Mateusz Kunda, Natalia Poskróbek, Justyna
Wróbel, Maja Łuc z zespołem szkolnym,
Agnieszka Kucała.
Wszystkim nagrodzonym i nominowanym serdecznie gratuluję, życząc nie
mniejszych sukcesów w nowym roku
szkolnym.

OBCHODY JUBILEUSZOWE 60-LECIA POWSTANIA
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
W SKAWINIE
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie,
Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów
i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie
oraz Komitet Honorowy Obchodów Jubileuszu 60-lecia powstania Liceum mają
zaszczyt zaprosić Szanownych Państwa
– Absolwentów i Przyjaciół Liceum – do

wzięcia udziału w Obchodach Jubileuszowych, które odbędą się 20 września
2014 roku w budynku szkoły oraz w sali
gimnastycznej przy ul. Żwirki i Wigury
17 w Skawinie.
Honorowy patronat nad uroczystością
objęli: Arcybiskup Metropolita Krakowski Stanisław Kardynał Dziwisz, Marszałek Województwa
Małopolsk iego
Pan Marek Sowa,
Małopolski Kurator Oświaty Pan
Aleksander Palczewski oraz Starosta Krakowski
Pan Józefa Krzyworzeka.
Plan obchodów:
10.00 Msza Święta w Kościele pw.
Świętych Apostołów Szymona
i Judy Tadeusza

w Skawinie
12.00 Uroczysta Gala Jubileuszowa w
sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej Nr 2
14.00 Poczęstunek i tort jubileuszowy
15.00 Spotkania z wychowawcami
w klasach
17.00 Spektakl teatralny na dziedzińcu
LO w wykonaniu teatru „MASKA” (absolwenci LO)
18.30 Pokaz laserów
19.00-24.00 Jubileuszowe Spotkanie Absolwentów w sali gimnastycznej przy LO
i SP2
Więcej informacji na temat obchodów
znajdą Państwo na stronie internetowej
szkoły www.zso.pl, na szkolnym profilu
na Facebooku lub u Pani Joanny Gądek
pod numerem telefonu 12 276-35-77.
Redakcja okolicznościowego biuletynu
zaprasza także do przesyłania materiałów wspomnieniowych o szkole (zdjęć
i tekstów) na adresy mailowe: absolwenci@zso.pl.pl lub poczta@zso.pl.pl

JUBILEUSZOWE SPOTKANIE ABSOLWENTÓW
Kiedy: 20 września 2014 r. od godz.
1900 do 2400

Bank Spółdzielczy w Skawinie
85 86000002 0000 0099 9957 0001

Gdzie: Sala gimnastyczna przy Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej Nr 2 w Skawinie

Na podstawie zaksięgowanych na
koncie SAPLO wpłat, utworzona zostanie lista gości.

Warunek uczestnictwa:
Aby wziąć udział w imprezie należy do
dnia 6 września wpłacić 100 zł na konto
bankowe Stowarzyszenia Absolwentów
i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie,
w tytule przelewu wpisując swoje imię i
nazwisko oraz skrót IMP (impreza)

Wydrukowane potwierdzenie wpłaty
będzie jednocześnie biletem wstępu na
spotkanie.
W przypadku braku wydrukowanego
potwierdzenia wpłaty, prosimy o przyniesienie dowodu osobistego – na tej
podstawie będziemy mogli dokonać
weryfikacji konfrontując Państwa dane z
wydrukowaną listą gości.

Lista będzie zamknięta na dwa tygodnie przed spotkaniem – wtedy to należy podać organizatorowi ostateczną
liczbę gości.
W kwocie 100 zł mieści się DJ, oprawa taneczna, poczęstunek oraz biuletyn
wydany na okoliczność Jubileuszu 60lecia powstania liceum.
Jubileuszowe Spotkanie Absolwentów jest imprezą bezalkoholową.
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PROJEKTY NGO

I Forum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw
Obywatelskich Powiatu Krakowskiego
Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi
i inicjatywami obywatelskimi ma decydujący wpływ na jakość demokracji lokalnej i poziom kapitału społecznego.
Bez otwartości i dobrej woli obu stron
trudno jest osiągnąć harmonijny rozwój
wspólnot lokalnych. Między innymi te
przesłanki miały wpływ na przygotowanie projektu „Jedność w Rozmaitości
– Rozmaitość w Jedności. Wzmocnienie
dialogu obywatelskiego na rzecz rozwoju Powiatu Krakowskiego”, którego partnerami są Powiat Krakowski, Fundacja
Gospodarki i Administracji Publicznej
(lider Partnerstwa) oraz FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego
i Administracji (autor projektu). Dzięki
uzyskanemu wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach PO KL 5.4.2, projekt realizowany
jest od stycznia br. do czerwca 2015 r.
i mamy już jego pierwszego wymierne
efekty.

wicielka Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, Magdalena Banaś, kierownik projektu, przedstawiła główne
cele projektu oraz zaplanowany zakres
działań i wsparcia dla NGO. Zachęcała
też organizacje pozarządowe do aktywnego włączenia się do projektu i uczestnictwa w przeznaczonych dla nich konsultacji założeń modelu współpracy, jak
również bezpłatnych szkoleniach i usługach doradczych.
Anatol Władyka, zastępca dyrektora
MISTiA, przybliżył uczestnikom forum
główne warunki, które są niezbędne do
właściwej współpracy sektora pozarządowego i władz samorządowych. Szczególnie podkreślił znaczenie zaufania we
wzajemnych relacjach oraz zrozumienia
i akceptacji. Dość powiedzieć, że pomimo 25 lat transformacji ustrojowej i zasadniczej zmiany społecznej, jaka w tym
okresie była udziałem Polaków, wśród
innych krajów europejskich należymy
w dalszym ciągu niestety do tych, któ-

ny jest on pod adresem internetowym:
ngo.powiat.krakow.pl
Prezes Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, prof. Marek Ćwiklicki, omówił główne wnioski płynące
z badań Lokalnego Indeksu Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie
z organizacjami pozarządowymi. Badania zrealizowano w I kwartale 2014 roku,
a ich kolejna edycja porównawcza z wynikami tegorocznej, przeprowadzona
zostanie za rok. Wyniki tej edycji Indeksu
potwierdzają słuszność podjęcia realizacji projektu wzmacniającego zdolność
do współpracy pomiędzy Powiatem
Krakowskim i organizacjami oraz inicjatywami społecznymi. Dotychczasowa
współpraca nie jest krytykowana, ale nie
uzyskała wśród odpowiadających na ankietę 26% przedstawicieli NGO szczególnie wysokich ocen. Oznacza to, że jest
zatem przez najbliższy rok coś ważnego
do zrobienia.
Podsumowaniem i zwieńczeniem wystąpień była debata panelowa z udziałem wszystkich uczestników Forum moderowana przez Jacka Kwiatkowskiego,
dyrektora Wydziału Programów i Projektów MISTiA.
Dyskusja koncentrowała się wokół
trzech zasadniczych wątków, zawartych w pytaniach: Jakie są blaski i cienie współpracy międzysektorowej? Co
najbardziej przeszkadza i co pomaga
we współpracy władz samorządowych
i organizacji społecznych? Jak powinien wyglądać docelowy, nieco idealny
model tej współpracy, by mógł służyć
rozwojowi zarówno samych organizacji
społecznych, jak i całego Powiatu?

29 maja br. w Dworku Białoprądnickim w Krakowie odbyło się I Forum
Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw
Obywatelskich Powiatu Krakowskiego.
Forum było okazją do spotkania i dyskusji pomiędzy przedstawicielami organizacji pozarządowych a władzami
samorządowymi gmin i powiatu krakowskiego. Tematem przewodnim forum
był „Model współpracy JST-NGO w powiecie krakowskim”. Licznie przybyłych
przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń
i fundacji przywitał starosta krakowski,
Józef Krzyworzeka, który życzył wszystkim zebranym wypracowania takich pomysłów i rozwiązań, które będą służyć
wszystkim mieszkańcom powiatu. Apelował również o zrozumienie i wzajemny
szacunek, bez którego nie jest możliwa
jakakolwiek współpraca.
W dalszej części spotkania, przedsta-

12

POWIAT krakowski 2014

rzy raczej słabo ufają sobie nawzajem.
Jak tu zatem budować kapitał społeczny wspólnot lokalnych, tak ważny dla
rozwijania społeczności i ich różnych
reprezentacji? Dlatego istotne jest pokazywanie głównych obszarów współpracy wraz z przykładami dobrych praktyk,
co tylko wzmacnia poczucie, że, choć
współpraca międzysektorowa nie jest
łatwa, to dla chcącego nic trudnego.
Z dużym zainteresowaniem przyjęto
wystąpienie Jerzego Cywickiego, dyrektora Wydziału Informatyki Starostwa
Powiatowego w Krakowie. Zaprezentował on jeden z rezultatów projektu,
tj. portal internetowy organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich
Powiatu Krakowskiego, zachęcając przy
tym wszystkich zebranych do aktywnego włączania się w proces tworzenia zawartości merytorycznej portalu. Dostęp-

Dyskusja była bardzo ożywiona i merytoryczna. Poruszano wiele wątków,
tym bardziej, że była to jedna z niewielu możliwości prowadzenia debaty w
otwarty i nieskrępowany sposób. Przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych chwalili sobie możliwość otwartego wyrażenia swych poglądów, idei
i pomysłów na intensyfikację i poprawę
warunków współpracy międzysektorowej w poszanowaniu często mocno różniących się poglądów i stanowisk. Dyskutanci wprost wyrażali oczekiwanie, że

PROJEKTY NGO
takie spotkania będą organizowane cyklicznie i to w różnych miejscach powiatu, aby wszyscy mogli się lepiej poznać
i by możliwe stało się poszerzenie kręgu
zainteresowanych współpracą. Wśród
części z tych, którzy nie uczestniczyli
w Forum, zrodzić się może wątpliwość co
do sensowności organizowania takich
debat. Wszystko zależy od nastawienia
obu stron do siebie i chęci skorzystania
z wniosków płynących z dyskusji oraz
od rzeczywistej zdolności do współtworzenia - z wykorzystaniem możliwości
projektu - realnego i użytecznego modelu współpracy samorządu Powiatu
Krakowskiego i organizacji pozarządowych. I Forum wyraźnie pokazało, że
wola jest po obu stronach, możliwości
również (co zapewnia projekt) i są też
konkretne propozycje zmian i modyfikacji dotychczasowych form współpracy,
co jest rzadkością w tego typu spotkaniach. Kolejne działania zaplanowane
w projekcie na lato i jesień br. będą realną formą i metodą budowania modelu nowoczesnej współpracy Powiatu
Krakowskiego i organizacji społecznych
zgodnie ze zgłoszonymi postulatami.
Klimat do tego jest doskonały, zwa-

żywszy na fakt, że niniejszy projekt zrodził się z potrzeb dostrzeganych przez
władze Powiatu Krakowskiego w zakresie wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego Powiatu. Podjęcie tych potrzeb
przez dwie znaczące organizacje pozarządowe, MISTiA i Fundację GAP, jest
wystarczającym dowodem na sensowność zarówno debaty o współpracy, jak
i realizacji takich projektów zbliżających
ludzi do siebie – bez względu na to, czy
są urzędnikami, radnymi, władzami samorządowymi, czy też po prostu mieszkańcami Powiatu. Bo przede wszystkim,
wszyscy jesteśmy mieszkańcami powia-

tu, pełniącymi różne funkcje społeczne,
zawodowe, publiczne. Efekt projektu
i tej współpracy zależny będzie zatem
od spełnienia wyzwania, jakie w słowie
wstępnym postawił p. Józef Krzyworzeka, starosta krakowski, a które stało się
motywem przewodnim całego Forum
i być może całego projektu. To wyzwanie
brzmi krótko, ale niezwykle treściwie:
RESPECT! Poszanowanie różnorodności
w jedności i jedności w różnorodności.
Jacek Kwiatkowski
dyrektor Wydziału Programów
i Projektów MISTiA

DZIAŁA PORTAL INTERNETOWY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH www.ngo.powiat.krakow.pl
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KULTURA

NAGRODY POWIATU KRAKOWSKIEGO
Łukasz Drukała i Sara Zawadzka z sekcji kung fu przy LKS POTOK Więckowice,
Kamil Kłosowski z Krzeszowic - Mistrz
Polski 2013 oraz Wicemistrz Europy
w karate, Justyna Żmuda i Agnieszka
Szczypczyk ze Skawiny - Mistrzyni i Wicemistrzyni Świata Juniorów w brydżu
sportowym, Krzysztof Durlik - trener
w MTS PIAST Skawina, Katarzyna Gazda
z Zielonek – trenerka i założycielka drużyny „Liderki Cheerleaders”, Michał Nogieć - instruktor sekcji kung fu przy LKS
POTOK Więckowice, Zbigniew Morawski
- prezes PKS MILLENIUM Skawina, Adam
Mrowiec – prezes UKS JEDYNKA ze Skawiny, inicjator i dyrektor Międzynarodowego Biegu Skawińskiego, Monika
Dudek z Tenczynka, Jarosław Ignaszak
z Gołczy, Dagmara Kwiatek- Kamińska
z Nawojowej Góry oraz Dorota Kamińska
z Mnikowa to tegoroczni laureaci Nagród
Powiatu Krakowskiego za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury oraz
za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej. Gala
wręczenia nagród odbyła się 29 maja br.
w Dworku Białoprądnickim w Krakowie.
Nagrody te zostały ustanowione przez
Radę Powiatu w Krakowie i przyznane
po raz pierwszy w 2012 roku. Pomysł
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zrodził się z chęci uhonorowania i wyróżnienia osób, które swoimi wybitnymi
osiągnięciami promują powiat. Nagrody przyznawane są w formie pieniężnej
i wypłacane z budżetu Powiatu Krakowskiego lub wręczane, jako nagroda honorowa – statuetka „Pierścień Powiatu
Krakowskiego” albo obie formy łącznie.
Kandydaci do nagrody muszą być
mieszkańcami powiatu krakowskiego
lub reprezentować podmioty zajmujące się działalnością kulturalną, mające
swoją siedzibę na terenie powiatu oraz
wykazywać się znaczącymi osiągnięciami na szczeblu co najmniej powiatowym
w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury
i swoimi osiągnięciami promować Powiat Krakowski. Nagrody i wyróżnienia
przyznaje się też osiągającym wspaniałe rezultaty sportowcom, ich trenerom
i działaczom sportowym. O honory
mogą ubiegać się zawodnicy wyróżniający się wynikami na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym. Laureatami mogą zostać także ich
trenerzy oraz osoby wyróżniające się
osiągnięciami w działalności sportowej,
co najmniej na szczeblu powiatowym.
W obecnej edycji wpłynęło 25 wniosków o nagrody w zakresie sportu oraz
6 wniosków o nagrody w zakresie kultury. Wyróżnienia „Młody Talent” otrzymali
Łukasz Drukała i Sara Zawadzka. Nagrody
główne za imponujące wyniki sportowe
zdobyli: Kamil Kłosowski, Justyna Żmuda i Agnieszka Szczypczyk. Wyróżnienia za znakomite osiągnięcia trenerskie
wręczono Krzysztofowi Durlikowi, Katarzynie Gazdzie i Michałowi Nogieciowi.
W kategorii działacz sportowy wyróżnienia za szczególne osiągnięcia w dzia-

łalności sportowej otrzymali Zbigniew
Morawski oraz Adam Mrowiec.
Nagrodę główną za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

otrzymali: Monika Dudek z gminy Krzeszowice, etnolog, regionalistka, wokalistka i instruktorka polskich tańców
ludowych i narodowych, Jarosław Ignaszak z gminy Kocmyrzów-Luborzyca,
dyrygent Orkiestry „Wieniawa” z Raciborowic i Orkiestry „Kosynierzy” z Luborzycy, Dagmara Kwiatek-Kamińska z gminy
Krzeszowice, artystka, autorka ponad
20 indywidualnych wystaw malarstwa
w kraju i za granicą, wyróżnienie – Dorota Kamińska z gminy Liszki, reżyser
i scenograf, pomysłodawca i założycielka Teatru „Albertus” przy Parafii św. Brata
Alberta w Mnikowie.
Nagrodę Honorową „Pierścień Powiatu Krakowskiego” za wybitne osiągnięcia
w upowszechnianiu sportu szkolnego
i organizowaniu młodzieżowych olimpiad w ramach współpracy europejskiej
z rąk starosty krakowskiego Józefa Krzyworzeki odebrał dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach Tomasz
Piechota. Galę poprowadziła Marta Bizoń, aktorka krakowskiego Teatru Ludowego.
Małgorzata Zięć
dyrektor Biura Promocji i Współpracy

KULTURA

Muzyczne wieści z powiatu
Ostatni rok, licząc od lipca 2013 roku
był dla zespołów muzycznych działających w gminie Zielonki bardzo pracowity. Owoce tej pracy widać w ilości realizowanych projektów. Odbyło się wiele
koncertów, warsztatów edukacyjnych
dla młodych adeptów sztuki muzycznej
oraz nagrano dwie płyty podsumowujące działalność artystyczną dwóch zespołów.
Pierwszą z wydanych płyt może pochwalić się Zespół Fermata działający
przy Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach pod dyrekcją Anny Roj.
Krążek pt.„ Piosenki Pachnące Jaśminem”
jest owocem kilkuletniej działalności młodych wokalistów. Zespół powstał w 2007
roku. W jego skład wchodzi utalentowana
muzycznie młodzież i dzieci w wieku od
ośmiu do dwudziestu trzech lat. Śpiewanie to ich pasja, dlatego w repertuarze zespołu można znaleźć różnorodne
utwory od religijnych i patetycznych pieśni chóralnych po piosenki rozrywkowe,
poetyckie czy gospel. „Piosenki Pachnące Jaśminem” to już druga płyta wydana
przez Fermatę. Można na niej znaleźć popularne piosenki, do których teksty napisała Agnieszka Osiecka. Nagranie w profesjonalnym studio oraz wydanie pięknie
zilustrowanej płyty były możliwe dzięki
hojności fanów zespołu, którzy rozliczając podatek dochodowy przeznaczyli za
pośrednictwem Stowarzyszenia Rozwoju
Gminy Zielonki 1% swojego podatku na
rzecz zespołu.
Drugą płytę wydała Orkiestra Dęta
Wola z Woli Zachariaszowskiej działająca

pod patronatem Ochotniczej Straży Pożarnej. Kapelmistrzem orkiestry jest Lech
Wnuk – waltornista, wieloletni muzyk Filharmonii Krakowskiej, pierwszy nauczyciel muzyki dla wielu członków orkiestry.
W bieżącym roku zespół obchodzi jubileusz dwudziestolecia swojego istnienia. Z
tej okazji wydano płytę pt. „Muzyka łączy
pokolenia… 20-lecie Orkiestry Dętej OSP
Wola z Woli Zachariaszowskiej”. Znalazło
się na niej wiele utworów, wśród których
można znaleźć znane marsze, krakowiaki,
walce, utwory klasyczne i rozrywkowe.
Krążek wziął swoją nazwę z faktu, że w
szeregach orkiestry grają różne pokolenia. Muzykują tu całe rodziny, przyjaciele
i znajomi. Członkowie orkiestry spotykają się nie tylko na próbach i występach.
Do tradycji przeszło już wspólne kolędowanie w domach mieszkańców Woli
Zachariaszowskiej czy biesiadowanie
z okazji wspomnienia św. Cecylii, patronki
muzyków. Realizacja nagrania i wydania
pamiątkowej płyty była możliwa dzięki
środkom z Unii Europejskiej pozyskanych
w ramach projektu „Muzyka łączy pokolenia – kultywowanie lokalnej tradycji muzycznej Orkiestry Dętej OSP Wola z Woli
Zachariaszowskiej”.
Profesjonalnie wydane przez zespoły
albumy są na wysokim poziomie wykonawczym. Dzięki długim, kilkumiesięcznym przygotowaniom na próbach oraz
później podczas wielu godzin spędzonych w studio udało się nagrać piękne
utwory w bardzo bogatych, nieraz specjalnie przygotowanych aranżacjach. Autorzy zapewniają, że każdy kto posłucha

tych płyt znajdzie na nich coś dla siebie,
a poprzez zakup cegiełki z płytą wesprze
dalszy rozwój obu formacji. Z niecierpliwością czekamy również na trzeci krążek.
Do wydania kolejnego albumu przygotowuje się Orkiestra Dęta z Korzkwi, która
takim pięknym akcentem uczci 100-lecie
swojego istnienia.
Anna Roj
Dyrygent Zespołu Fermata
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POMOC SPOŁECZNA

Ewolucja systemu opieki społecznej
Obchodzimy w 2014 roku kilka bardzo ważnych dla Polski dat, jak np.
25-lecie pierwszych wolnych wyborów,
które zainicjowały okres pozytywnych
zmian, jakie nastąpiły we wszystkich
sferach i dziedzinach życia w Polsce,
również w zakresie pomocy społecznej, a konkretniej domów pomocy
społecznej.
4 września ubiegłego roku Dom Pomocy Społecznej w Więckowicach obchodził Jubileusz 60-lecia istnienia. Jest
to instytucja, która nieustannie świadczy
usługi na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych, potrzebujących całodobowego wsparcia. 60 lat niesienia pomocy
drugiemu człowiekowi to ogromna i ponadczasowa wartość. Z tej okazji wystąpiłem z wnioskiem do Prezydenta RP o
uhonorowanie czterech
zasłużonych pracowników DPS. Wszystkie
złożone wnioski zostały
zaakceptowane przez
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
i w dniu 16 kwietnia
2014 r. na sesji Rady
Powiatu Krakowskiego
Wicewojewoda Andrzej
Haręźlak, w imieniu
Prezydenta RP wręczył
„Złote Medale za Długoletnią Służbę” czterem
paniom zatrudnionym
w DPS Więckowice.
Dla odznaczonych osób była to bardzo podniosła i wzruszająca chwila, która później wyzwoliła potrzebę, swego
rodzaju retrospektywnego spojrzenia
na miejsce pracy, również przez pryzmat
społecznego postrzegania systemu pomocy społecznej oraz jego beneficjentów. Wspominają:
Elżbieta Nowakowska – Pracę podjęłam w 1978 rok jako pomoc kuchenna,
warunki były bardzo trudne. Kuchnia
znajdowała się w podpiwniczonym pałacu, była mała, zaciemniona i bardzo gorąca. Nie ukrywam, że był to trudny okres,
często brakowało wody pitnej i z tego też
powodu musieliśmy ją donosić ze wsi.
W 1997r. przenieśliśmy się do nowej kuchni ze znacznie lepszym wyposażeniem. Od
tej chwili, praca była zdecydowanie lżejsza
i przyjemniejsza i tak jest do dziś.
Agata Jędrszczyk – Pracę w Państwowym Domu Pomocy Społecznej podjęłam w czerwcu 1979 r. (…) Po latach zrozumiałam, dlaczego dyrektor starał się
zatrudniać głównie przyjezdnych. Praca
w DPS-ie uważana była przez miejscowych za niechlubne i uwłaczające zajęcie.
Ludzie nie mieli pojęcia, co to za miejsce,
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nazywali je„ domem wariatów” i nie chcieli tutaj pracować.
Dorota Dąbrowska – Do pracy zgłosiłam się w marcu 1983 r. w odpowiedzi
na ogłoszenie w gazecie lokalnej. Poszukiwano dietetyczki, a ja ukończyłam Medyczne Studium Pomaturalne na wydziale
Dietetyki. Warunki w Państwowym Domu
Pomocy Społecznej były bardzo trudne.
Brakowało wszystkiego, od wody, której
w studniach było za mało, poprzez środki
czystości, produkty spożywcze po personel.
Maria Woszczyna-Lipka – Ostatnie
dwadzieścia lat w historii domów pomocy społecznej to okres dynamicznego
rozwoju i znaczącego postępu w zakresie
warunków mieszkaniowych. Wzrosła również jakość świadczonych usług. Miesz-

kańcy czują się tutaj jak u siebie w domu,
gdzie respektuje się ich godność osobistą
i prywatność.
Zmiany, jakie zaszły w naszym kraju
na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu
lat były „rewolucyjne” i zasadniczo zmieniły wszystko, co nas otacza - również
społeczeństwo. W kwestiach stacjonarnej opieki i pomocy drugiemu człowiekowi nastąpiło pozytywne przyśpieszenie i przekierowanie na człowieka, które
przełożyło się na sposób funkcjonowania instytucji domów pomocy społecznej. I tak przeszliśmy:
• od społecznego ostracyzmu i lęku
przed osobą chorą i niepełnosprawną
– do szerokiego społecznego otwarcia
na kwestie i wsparcie osób potrzebujących;
• od często kilkunastoosobowych sal
mieszkalnych i spartańskich warunków
socjalno-bytowych, często naruszających godność człowieka – do wprowadzenia europejskich standardów w realizowaniu zadań opiekuńczych w domach
pomocy społecznej;
• od braku systemowych rozwiązań

związanych z opieką nad człowiekiem –
do nowoczesnego branżowego ustawodawstwa, budowy systemu kształcenia
profesjonalnych interdyscyplinarnych
służb społecznych, respektowania i stosowania wszelkich wolności i swobód
obywatelskich.
To tylko przedstawione w wielkim
skrócie migawki zmian, jakie zaszły
w podejściu do szeroko rozumianej opieki nad drugim człowiekiem przez pryzmat osobistych refleksji i wspomnień
pracowników. Pozytywne zmiany, jakie
dokonały się w domach pomocy społecznej są dla wielu osób niezwiązanych
z systemem może niedostrzegalne, natomiast dla długoletnich pracowników
(wiem, bo sam pracuję w instytucjach
opiekuńczych od połowy lat 80- tych
ubiegłego wieku) to wręcz „epokowe”
przejście i transformacja systemu społeczno-politycznego naszego kraju.
Ogrom
pracy,
wyrzeczenia i ponoszenie olbrzymich
wydatków
przez
samorządy powiatowe przyniosły pożądany efekt. Domy
pomocy społecznej
to dzisiaj miejsca
przyjazne człowiekowi, świadczące
usługi o wysokim
standardzie. Teraz
pozostaje nam tylko nie zaprzepaścić
tych ciężko osiągniętych sukcesów.
Brak środków finansowych (np. na opłaty
związane z pobytem w DPS) w gminach
czy innych centralnych jednostkach, nie
może być źródłem destrukcji i prowadzić do regresji całego systemu – bo tuż
za rogiem pojawia się olbrzymi problem
starzejącego się społeczeństwa i rzesze
osób, które będą musiały korzystać z naszej opieki i wsparcia.
Tak, jak wolności i pokoju nie dostaje się raz na całe życie, tak też należy
permanentnie dbać o system wsparcia
społecznego często z myślą, że sami kiedyś będziemy potrzebowali skorzystać
z jego dobrodziejstw – „jak sobie pościelimy, tak też się wyśpimy”. Czy sen
ten odbywać się będzie w wieloosobowej sali z jedną toaletą na piętrze, czy
w pokoju jedno- lub dwuosobowym
z oddzielną łazienką i węzłem sanitarnym? Wszystko w naszych rękach i czynach.
Henryk Sikora
dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Więckowicach

SPOŁECZEŃSTWO

Wyniki konkursu
„Trwała i zdrowa rodzina podstawą państwa…”
W środę, 14 maja br. w sali obrad
Starostwa Powiatowego w Krakowie,
odbyło się uroczyste wręczenie nagród
zwycięzcom konkursu „Trwała i zdrowa
rodzina podstawą państwa…”
Dyplomy wręczali Józef Krzyworzeka
– starosta krakowski, Urszula Stochel –
wicestarosta, Lidia Pycińska - dyrektor
Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie, Janina Grela – przewodnicząca Komisji Edukacji Publicznej,
Leszek Dolny – przewodniczący Komisji
Edukacji Publicznej, Jerzy Cywicki – dyrektor Wydziału Informatyki oraz Halina
Gociewicz - dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Nagrody i wyróżnienia otrzymali:
Grupa I – uczniowie szkół gimnazjalnych
a) za prace w formie prezentacji multimedialnej:

I miejsce – Natalia Kłosińska, uczennica Gimnazjum w Zespole Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach
II miejsce – Aleksandra Brejza, uczennica Gimnazjum w Zespole Szkół im.
Władysława Jagiełły w Tenczynku.
III miejsce – Martyna Grucela, uczennica Gimnazjum w Zespole Szkół im.
Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach
b) za prace literackie:
I miejsce – Patrycja Bogdańska, uczennica Publicznego Gimnazjum im. Adama
Mickiewicza w Krzeszowicach,
II miejsce – Anna Lempart, uczennica Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza
w Krzeszowicach,
III miejsce –
Karolina
Bobak,
uczennica Gimnazjum im. Księcia
Józefa Poniatowskiego w Mnikowie.
Grupa
II
uczniowie
ze
szkół ponadgimnazjalnych:
a) za prace
w formie filmu pt.
„Saga rodziny”:
I miejsce – Dominik Pietruszka,
uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie
b) za prace w formie prac literackich:
I miejsce – Marika Krzemień, uczennica Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale,

LESZEK
DOLNY
Radny Powiatu

„Konkurs Trwała i Zdrowa Rodzina
Podstawą Państwa został rozstrzygnięty. Miał on na celu uświadomić młodym,
jak bardzo ważne jest funkcjonowanie
rodziny w społeczeństwie. Uczestnicy
konkursu wykazali się bardzo kreatywnym podejściem do tematu. Powstały
bardzo ciekawe prace literackie, prezentacje multimedialne i filmy a najlepsze
prace nagrodzono.”
II miejsce – Natalia Babiś, uczennica
Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych
w Skale,
III miejsce – Marcelina Nalepka,
uczennica Zespołu Szkół TechnicznoEkonomicznych w Skawinie.
Wyróżnienia w konkursie:
1. Remigiusz Kucharski, uczeń Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach,
2. Klaudia Szostek, uczennica Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Czernichowie,
3. Anna Firek, uczennica Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach,
4. Wiktor Zbroiński, uczeń Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza
w Krzeszowicach,
5. Jakub Szybiak, uczeń Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza
w Krzeszowicach.
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PRAWO

Usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie
Powiatu Krakowskiego
Od 4 września 2010 r. obowiązują nowe
przepisy Prawa o ruchu drogowym dotyczące usuwania pojazdów z dróg. Nowelizacja w
istotny sposób zmieniła zasady postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi na podstawie art. 130a powyższej ustawy. Obecnie
koszty za usunięcie i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym ponosi właściciel
pojazdu. Poniżej podajemy szczegółową informację o nowych przepisach.
Prawo o ruchu drogowym w art. 130a ust.
1 – 2 określa okoliczności, których zaistnienie
skutkuje lub może skutkować usunięciem
pojazdu z drogi. Zgodnie z tymi przepisami
pojazd jest usuwany z drogi w następujących
przypadkach: pozostawienia pojazdu w miejscu gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch
lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
nieokazania przez kierującego dokumentu
stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia
jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju
niebędącym państwem członkowskim Unii
Europejskiej, Konfederacją Szwajcarską lub
państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej
masy całkowitej lub nacisku osi określonych
w przepisach ruchu drogowego chyba, że
istnieje możliwość skierowania pojazdu na
pobliską drogę, na której dopuszczalny jest
ruch takiego pojazdu; pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową,

w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby
niepełnosprawnej o obniżonej sprawności
ruchowej oraz osób wymienionych w przepisach ustawy; pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego że
zaparkowany pojazd zostanie usunięty na
koszt właściciela.
Z kolei do okoliczności skutkujących możliwością usunięcia pojazdu z drogi należą następujące sytuacje: gdy osoba kieruje pojazdem w stanie nietrzeźwości lub w stanie po
użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu - jeżeli nie ma możliwości
zabezpieczenia pojazdu w inny sposób; gdy
osoba nie posiada przy sobie dokumentów
uprawniających ją do kierowania lub używania pojazdu a także w przypadku gdy stan
techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu
ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie
drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.
Usunięcie pojazdu następuje na podstawie dyspozycji usunięcia pojazdu. Dokument
ten może wydać Policja, Straż Gminna (Miejska) lub Inspekcja Transportu Drogowego.
Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłat
za jego usunięcie i parkowanie. Zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub
porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej
podmiot który wydał dyspozycję usunięcia
pojazdu powiadamia o tym fakcie niezwłocz-

nie właściciela pojazdu usuniętego z drogi.
Zawiadomienie to zawiera także pouczenie
o skutkach nieodebrania pojazdu z wskazanego parkingu. Prawidłowo powiadomiony
właściciel lub osoba uprawniona winien odebrać pojazd z parkingu uiszczając wcześniej
opłatę za usunięcie i przechowywanie na
parkingu pojazdu. Wysokość opłaty oblicza
podmiot prowadzący parking na podstawie
stawek przyjętych przez Radę Powiatu.
Jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odbierze
pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego
usunięcia lub gdy w terminie 4 miesięcy od
dnia usunięcia pojazdu nie zostanie ustalony jego właściciel lub osoba uprawniona
do jego odbioru, starosta wystąpi do sądu z
wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu
na rzecz powiatu.
W przypadku gdy zostanie orzeczony
przepadek pojazdu na rzecz powiatu, koszty
związane z usuwaniem, przechowywaniem,
oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem
pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem
tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji
usunięcia pojazdu lub osoba dysponująca
nim na podstawie innego niż własność tytułu
prawnego, jeżeli w chwili wydania dyspozycji
pojazd znajdował się w jej władaniu.
Anna Wąsowicz
Główny Specjalista do spraw
Zamówień Publicznych
i Likwidacji Ruchomości

Nowe zasady dotyczące zbiórek publicznych
Z dniem 18 lipca 2014r. weszły w życie
długo oczekiwane zmiany dotyczące zbiórek
publicznych. Ustawę z 1933 roku o zbiórkach
publicznych zastąpił zupełnie nowy akt normatywny uchwalony 14 marca br., tj. Ustawa
o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych
(Dz. U. 2014, poz. 498). Nowe przepisy zostały
wypracowane podczas współpracy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi. Wprowadzają one szereg zmian i udogodnień dla organizatorów
zbiórki określonych w art.3 ustawy. Pierwszą
znaczącą zmianą jest zniesienie obowiązku
występowania do organu władzy o zgodę na przeprowadzenie zbiórki publicznej.
W myśl nowych przepisów obywatele decydują o tym, komu, na jaki cel przekazać swoje
pieniądze, a Państwo jest odpowiedzialne za
tworzenie odpowiednich ram organizacyjnych, aby przeprowadzenie zbiórek odbywało się w przejrzysty sposób, pozwalający na
społeczną kontrolę. By zachować ową przejrzystość przed społeczeństwem, organizator
zbiórki będzie miał obowiązek zarejestrować zbiórkę na stronie internetowej Portalu
Zbiórek Publicznych (www.zbiorki.gov.pl)
lub wysłać tradycyjne zgłoszenie na adres
ministerstwa. Decyzja o przyjęciu zgłoszenia elektronicznego zapadnie w ciągu trzech
dni, papierowego w ciągu siedmiu dni, a nie
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jak dotychczas 30 dni. Wniosek będzie wolny
od opłaty skarbowej. Po zakończeniu zbiórki publicznej organizator nie będzie musiał
jak dotychczas umieszczać sprawozdania w
prasie, co zawsze było bardzo kosztowne,
szczególnie dla małych inicjatyw. Odtąd rozliczenie zbiórki będzie publikowane na Portalu Zbiórek Publicznych, co ułatwi kontrolę
nad sposobem rozdysponowania zebranych

środków. Nowa ustawa dotyczy tylko takich
zbiórek, gdzie nie ma śladów przepływu
środków, a darczyńca pozostaje anonimowy.
Zbiórki pozostawiające ślad (czyli np. przelewy na konto bankowe, SMSy charytatywne
dla organizacji pozarządowych) nie podlegają regulacji dotyczącej zbiórek publicznych,
nie trzeba ich zgłaszać i można je prowadzić
bez zezwolenia.
Konsekwencją wprowadzenia nowych
przepisów jest ograniczenie zbędnych formalności do minimum. Organizatorzy zbiórek poprzez jawność swoich działań będą
mogli skupić się na zdobywaniu coraz większego zaufania społecznego. Społeczeństwo
z kolei będzie miało możliwość poznania skali akcji społecznych organizowanych w całym
kraju. W dłuższej perspektywie na pewno
przełoży się to na wzrost dobroczynności.
Należy pamiętać, że wszystkie pozwolenia wydane przed wejściem w życie nowej
ustawy 18 lipca 2014r. zachowują ważność
i są rozliczane według zasad wynikających ze
starej ustawy o zbiórkach publicznych.
Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych jest dostępna w Dzienniku
Ustaw z 2014 roku pod pozycją 498 (http://
dziennikustaw.gov.pl/du/2014/498/1).
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Uroczyste podsumowanie projektów realizowanych
przez SOSW w Skawinie
W dniu 23 czerwca 2014 r. w auli
Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie odbył się Dzień Europejski pod hasłem
„Europa w Szkole – Szkoła w Europie”.
W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni
goście: wicestarosta – Urszula Stochel,
członek zarządu Powiatu Krakowskiego
– Adam Wójcik, dyrektor Wydziału Edukacji – Lidia Pycińska, dyrektor Muzeum

Regionalnego – Czesław Gąsiorowski, prezes Fundacji
„Dar Serca-Skawina” – Urszula
Wiącek, radny Rady Miejskiej
w Skawinie – Zdzisław Samborski, zastępca przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół
Skawiny – Ewa Tarnopolska,
przedstawiciele Skawińskiego
Stowarzyszenia Klubu Seniora „Seniorek”
w Skawinie oraz prezes i wiceprezes Fundacji Skawińskie Centrum Wolontariatu
– Katarzyna Witek i Mariusz Tarnopolski.
Nie zabrakło również rodziców uczniów,
którzy uczestniczyli w projektach realizowanych pod egidą Fundacji Skawińskie Centrum Wolontariatu.
Wszystkich przybyłych gorąco przywitała dyrektor Grażyna Wójcik, która
następnie zaprosiła zebranych do wspólnego obejrzenia przygotowanej prezentacji multimedialnej podsumowującej
realizację projektów: „Niepełnosprawny
nad podziw sprawny. Turniej rycerski
o miecz króla Kazimierza Wielkiego”

oraz „Być rycerzem – mimo
wszystko!”
Kolejnym punktem programu był konkurs pt.:„Czego dowiedziałem się podróżując rycerskim szlakiem?”
W sposób szczególny wyróżnili się wychowankowie
SOSW w Skawinie, którzy
stanęli na wysokości zadania
i zadziwili wszystkich swoją
wiedzą. Po rozdaniu nagród
laureatom konkursu, głos zabrali zaproszeni goście oraz
rodzice. Przede wszystkim cieszę się, że nie musiałam odpowiadać na te wszystkie trudne pytania –
z uśmiechem powiedziała wicestarosta

ka. Nigdzie wcześniej tego nie doświadczyłam. Dziękuję serdecznie pani dyrektor
i nauczycielom, za tę wspaniałą przygodę,
którą mogły przeżyć nasze dzieci!
Spotkanie było też okazją, by podziękować wszystkim osobom i instytucjom,
które wsparły finansowo realizację obu
projektów. Dyrektor Grażyna Wójcik
wraz z Katarzyną Witek wręczyła podziękowania wszystkim darczyńcom: Starostwu Powiatowemu w Krakowie, Gminie
Skawina, Fundacji „Dar Serca-Skawina”,

Urszula Stochel – Jestem
pod wrażeniem Waszej wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji obu
wspaniałych
projektów.
Wasz przykład jest kolejnym
dowodem na to, jak dzisiaj
powinniśmy przekazywać
uczniom wiedzę, szczególnie tę historyczną. Gratuluję
Wam i Waszym nauczycielom! I zawsze będę powtarzać, że ta szkoła
w Skawinie jest szkołą na 5!
Rodzice oglądając filmową fotorelację z wycieczki „rycerskim szlakiem”
nie kryli ogromnej radości i wielkiego wzruszenia. Moja córka
w tym roku kończy
edukację w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie – mówiła mama
Agnieszki, Małgorzata
Dulęba. Nie potrafię
wyrazić tego, jak bardzo jestem wdzięczna
tej szkole, za to, co zrobiła dla mojego dziec-

Portowi Lotniczemu Balice – Kraków
Airport, firmie „FINISH-A” oraz Stowarzyszeniu Pomocy Niepełnosprawnym
„Bądźcie z nami”.
Zaproszeni goście, rodzice i uczniowie
mieli też okazję zobaczyć przygotowaną
w auli Internatu wystawę fotograficzną
przedstawiającą realizację poszczególnych zadań wpisanych w założenia obu
projektów. Spotkanie uwieńczone zostało kulinarnym akcentem – pysznymi
specjałami polskiej kuchni, przygotowanymi przez rodziców uczniów SOSW
w Skawinie.
Grażyna Wójcik
dyrektor Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Skawinie
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XII Międzynarodowy Festiwal
Orkiestr Wojskowych i Dętych w Skale
W niedzielę 15.06.2014 roku na Placu
Konstytucji 3-go maja w Skale odbył się
XII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr
Wojskowych i Dętych. Kolejna edycja
gminnego święta muzyki spotkała się z
dużym zainteresowaniem licznie przybyłej publiczności. W imprezie wzięło
udział 11 orkiestr dętych i 2 grupy mażoretek. Dynamiczne utwory połączone
z efektownymi pokazami musztry paradnej wywarły na widzach niesamowite wrażenie. Podczas festiwalu można
było usłyszeć wiele znanych kompozycji
marszów, krakowiaków, polek czy aranżacji współczesnej muzyki filmowej.
Prawdziwą furorę zrobiły towarzyszące
orkiestrom mażoretki. Po prezentacji
wszystkie orkiestry wystąpiły wspólnie

z młodzieżą szkolną ze Skały w koncercie galowym, który poprowadził mjr Dariusz Bylina. Wykonano cztery utwory,
w tym „Barkę” na cześć patrona festiwalu
św. Jana Pawła II. Słowa podziękowania
dla organizatorów i muzyków festiwalu
wygłosił starosta krakowski Józef Krzyworzeka.

W festiwalu wzięły udział następujące orkiestry i grupy mażoretek: Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej
z Nowego Sącza, Orkiestra Komendy
Wojewódzkiej Policji z Katowic, Orkiestra Reprezentacyjna Garnizonu Kraków,
Orkiestra Górnicza „Murcki” z Katowic,
Orkiestra Reprezentacyjna z Polanki
Wielkiej, Orkiestra Pipes & Drums z Częstochowy, Orkiestra Reprezentacyjna
z Cianowic, Orkiestra Reprezentacyjna
z Sobolowa, Orkiestra Reprezentacyjna
ze Szczerbowa, Orkiestra Fanfares of Lviv
z Ukrainy, Orkiestra Dęta Kłomnice, Grupa
Mażoretek„Strzelec”z Niepołomic, Grupa
Mażoretek „Szarada” ze Strzelc Wielkich.
Organizatorem festiwalu było Stowarzyszenie Przyjaciół Skały.

Festiwal Kazimierzowski
W niedzielę 15 czerwca br. w Słomnikach odbył się pierwszy Festiwal Kazimierzowski dedykowany królowi Kazimierzowi Wielkiemu, który w XIV wieku
lokował miasto. Festiwal rozpoczął się
od otwarcia wystawy pt: „Piast ostatni,
ale Wielki” w Muzeum Ziemi Słomnickiej.
Uroczystości odbywały się w trzech różnych częściach miasta. Na Rynku zorganizowano warsztaty i pokazy rękodzieła.
Chętni mogli m.in. własnoręcznie upleść
koszyk, czerpać papier, stworzyć własną
średniowieczną lalkę, przyjrzeć się pracy
garncarza, kowala czy kaligrafa oraz samemu spróbować ich fachu. Specjalne
warsztaty lepienia naczyń z gliny przygotowane zostały przez członków stowarzyszenia „Ceramika bez granic”.
Stowarzyszenie zrzesza ceramików
– twórców profesjonalnych (studentów
i absolwentów szkół artystycznych)
oraz nieprofesjonalnych, związanych
z pracownią artystki Marity Benke-Gajdy
(wykładowczyni na krakowskiej ASP).
W czasie niedzielnych warsztatów artyści
zaprosili dorosłych, dzieci oraz młodzież
do wspólnego lepienia naczyń według
wzorów zachowanych m.in. w Muzeum
Historycznym Miasta Krakowa.
Smakosze zostali zaproszeni do słomnickiego parku przy ulicy Wolności,
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gdzie mieli okazję skosztować średniowiecznych potraw. Wśród przygotowanych przysmaków znalazły się m.in.
knysze rycerskie, jabłka świętojańskie,
ciastuchy i rokiczanki. Wszyscy miłośnicy
historii spotkali się na placu targowym,
gdzie podziwiali uzbrojenie oraz sprzęt

bojowy z epoki. Rycerze z Krakowskiej
Chorągwi Nadwornej przygotowali
także pokazy walk z użyciem czterech
rodzajów broni. Na torze łuczniczym

każdy śmiałek mógł spróbować swoich
sił w niełatwej konkurencji strzelania
z łuku oraz w rzucie włócznią do kapusty. Godziny popołudniowe i wieczorne
upłynęły pod znakiem średniowiecznej
muzyki i tańca. O godzinie 19.00 wystąpił Zespół Muzyki Dawnej Floripari,
który wykonał utwory renesansowe i barokowe na historycznych instrumentach
z uwzględnieniem dawnych technik wykonawczych. Festiwal Kazimierzowski

zakończył się spektaklem plenerowym
Baletu Dworskiego Cracovia Danza – zespołu tańców dworskich i historycznych.
Za pomocą ruchu oraz gry świateł artyści
przedstawili historie związane z życiem
europejskich dworów – średniowieczne
zabawy, obyczaje i dworskie tańce.

WYDARZENIA

VII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
W niedzielę, 29 czerwca br. na ,,Stadionie TS Węgrzce” odbyły się VII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
zorganizowane przez Zarząd Oddziału
Powiatowego Związku OSP RP, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie oraz Gminę Zielonki przy
udziale Ochotniczej Straży Pożarnej w
Bosutowie. Patronat nad imprezą objął
Józef Krzyworzeka starosta krakowski.
W zawodach wzięło udział 26 drużyn
z terenu powiatu krakowskiego, w tym
18 drużyn męskich i 8 drużyn żeńskich.
W kategorii męskiej zwyciężyli:
I miejsce - OSP Bosutów,

II miejsce - OSP Miłocice,
III miejsce - OSP Wawrzeńczyce,
IV miejsce - OSP Skała,
V miejsce - OSP Radwanowice,
VI miejsce - OSP Celiny.
W kategorii żeńskiej zwyciężyły:
I miejsce - OSP Miłocice,
II miejsce - OSP Bosutów,
III miejsce - OSP Jeziorzany,
IV miejsce - OSP Krzeszowice,
V miejsce - OSP Wołowice,
VI miejsce - OSP Sieciechowice.
Mirosław Golanko
Sekretarz Powiatu

ZAWODY MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH
W GARCHING W POWIECIE MONACHIJSKIM
19 lipca 2014 roku drużyny młodzieży z powiatu krakowskiego i wielickiego
wzięły udział w Zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które odbyły
się w miejscowości Garching w powiecie
monachijskim. Zawody miały charakter
zabawowo – sportowy. Do rywalizacji
stanęło 17 drużyn: 14 z powiatu monachijskiego, 1 z powiatu wielickiego
i 2 z powiatu krakowskiego: OSP Karniów i OSP Będkowice. Zawody Młodzie-

żowych Drużyn Pożarniczych otworzył
Komendant OSP Garching Christian
Schweiger, który ciepło powitał uczestników i przybyłych gości. Po krótkim

objaśnieniu zasad udziału w zawodach,
rozpoczęła się rywalizacja w dziesięciu
konkurencjach: skoki w workach, prze-

noszenie piłki na wężach, wyścig na
nartach, zrzucanie puszek z hydronetki,
przerzucanie gąbek z wodą i zlewanie
wody do plastikowych skrzyń, wyścig na
skrzynkach, budowa stosu poziomego
ze skrzynek, rzut liną, przepychanie golfowej piłeczki przez węża, zbijanie kręgli
wężem strażackim.
Upalny dzień utrudniał zmagania
młodych zawodników, którzy mimo
to do końca walczyli o jak najwyższe

miejsca na podium. Chociaż rywalizacja
była zacięta, zawody odbyły się w miłej i koleżeńskiej atmosferze. Zmagania
przebiegały bardzo sprawnie i zgodnie
z zasadami bezpieczeństwa. Ostatecznie
drużyny z powiatu krakowskiego zajęły
6 i 9 miejsce. Po zakończeniu zawodów
odbyła się uroczysta kolacja, podczas
której starosta monachijski Christoph
Göbel wręczył statuetki zwycięzcom
oraz pamiątkowe dyplomy za udział w
zawodach. Kilkudniowy wyjazd był również okazją do podtrzymania relacji polsko – niemieckich i omówienia strategii
współpracy na kolejne lata.

100-lecie OSP w Brzoskwini
W dniu 3 maja bieżącego roku
w Brzoskwini odbyła się wzruszająca
uroczystość. Strażacy miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej obchodzili jubileusz 100-lecia istnienia, na
który, mimo chłodnej i deszczowej aury,
licznie przybyli mieszkańcy Brzoskwini.
Obchody jubileuszu rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w miejscowym kościele. Następnie wydarzenia przeniosły
się pod remizę, gdzie w oficjalnej ceremonii przedstawiciele władz odznaczyli
zasłużonych strażaków medalami za
ofiarną i bezinteresowną służbę. Odznaczeni zostali: złotym medalem za zasługi
dla pożarnictwa – Stanisław Tomczyk,
srebrnym medalem – Waldemar Brzo-

skwinia, brązowym medalem pozostali
druhowie. Niektórzy otrzymali też odznaki za wysługę lat. Zostały wręczone
medale okolicznościowe: za 40 lat służ-

by – dla Zdzisława Janusa oraz dla Romana Wiśniosa za ofiarną działalność na
rzecz jednostki. Odznaczenia otrzymali
również członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Druhowie miejscowej
jednostki nadali specjalny tytuł „Super
Prezes OSP w Brzoskwinii” Waldemarowi
Brzoskwini. Po części oficjalnej strażacy
poczęstowali wszystkich gości okolicznościowym tortem. Na koniec odbyła się
strażacka zabawa taneczna.
Patronat honorowy nad uroczystością objęli: starosta krakowski Józef Krzyworzeka, wójt gminy Zabierzów Elżbieta
Burtan, Firma Kruk, Firma Colorex oraz
Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Krakowie - Balicach.
POWIAT krakowski 2014
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Sportowa Olimpiada Młodzieży 2014
W dniach 27 czerwca – 2 lipca br.
młodzi sportowcy z powiatów: krakowskiego, monachijskiego i wielickiego
rywalizowali ze sobą podczas Sportowej Olimpiady Młodzieży. Czwarta już
edycja imprezy została zorganizowana
przez Starostwo Powiatowe w Wieliczce.

Zawody odbywały się w trzech miejscach: na Małopolskiej Arenie Lekkoatletycznej, na basenie Centrum Edukacyj-

no-Rekreacyjnego oraz na krakowskiej
AWF. Powiat krakowski reprezentowało
53 zawodniczek i zawodników, którzy

wystartowali w trzech dyscyplinach: w
pływaniu: Wiktor Klimas, Bartłomiej Moskała, Sebastian Dudzik, Kacper Ptak,
Konrad Jantas, Kacper Dziedzic, Martyna Prochownik,, Zuzanna Szłapa, Julia
Łukasik, Martyna Zapalska, Weronika
Rzeszótko, Eliza Grotowska, Małgorzata
Kęs, Anna Sekuła, Błażej Mioduszewski,

Michał Opioła, Bolesław Kaim, Paweł
Migdał, Wojciech Latko oraz Dawid
Drożdż, w lekkoatletyce: Aleksandra Golonka, Agnieszka Lis, Karolina
Turek, Julia Paskróbek, Gabriela Mirocha, Magdalena Dudek, Hubert Pakosz,
Kamil Urban, Filip Małczęć, Michał Opioła, Paweł Sitko, Aleksander Chmurzyński,
Rafał Sowa, Patryk Lalik, Piotr Kubas, Adrian Wach, Piotr Kawaler, Michał Czopek,
Oliwia Knapek, Daniela Bachyrycz Magdalena Rybarczyk, Barbara Foszcz, Wiktoria Sypek oraz w piłce nożnej: Konrad
Wszołek, Kacper Blaszke, Marcel Standera, Wiktor Przywora, Bartosz Sosur, Sebastian Kuflik, Daniel Kalemba, Michał Lorenc, Oskar Kania i Antoni Bodzęta z GKS
„Świt” Krzeszowice.
W klasyfikacji drużynowej w lekkoatletyce chłopcy we wspaniałym stylu
wywalczyli I miejsce, II miejsce na podium przypadło naszym lekkoatletkom,
pływakom oraz piłkarzom. Wszystkim
zawodnikom oraz ich trenerom i opiekunom: Agnieszce Kierzkowskiej, Adrianowi Kaczkowskiemu, Paulinie Traczyk,
Agacie Mikulec oraz Wojciechowi Kubli
serdecznie dziękujemy, gratulujemy,
i życzymy dalszych sukcesów. Szczególne podziękowania kierujemy do Tomasza Piechoty, dyrektora Centrum Kultury
i Sportu w Krzeszowicach, który koordynował występ naszej reprezentacji na
olimpiadzie.

Dzień Dziecka w Przegini Narodowej
W dniu 1 czerwca 2014 r. tradycyjnie
obchodziliśmy święto wszystkich dzieci.
W Przegini Narodowej z tej okazji zorganizowano niezwykłą zabawę, nie tylko
dla najmłodszych. Tego dnia również
rodzice mogli poczuć się znowu dziećmi
i bawić się razem z nimi.
Zabawa rozpoczęła się o godzinie
1500 na placu przy dworku Matejkówka.
Licznie przybyłe dzieci wraz z rodzicami
i dziadkami powitała Agnieszka Zalarska,
która wraz z Adamem Lachem prowa-

upominku. Atrakcją było malowanie
twarzy oraz przejażdżka wozem strażackim. Najwięcej frajdy dostarczyła
dzieciom zabawa „Na misia!”, podczas
której współpracowały one z ojcami –
strażakami. Zabawę odwiedził gość specjalny - hokeista w prawdziwym stroju
bramkarza. Dzieci chętnie robiły sobie
z nim pamiątkowe zdjęcia. Został również przygotowany poczęstunek. Pyszne kiełbaski z grilla dostarczały energii
do dalszej zabawy. Dzieciom tak bardzo

uśmiechami i z niecierpliwością wyczekują na kolejny Dzień Dziecka w przyszłym roku.
Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Kobiet oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Przegini Narodowej. Na Dzień
Dziecka przybyli także goście: Szymon
Łytek - wójt naszej gminy, Renata Wolarek - przewodnicząca Rady Gminy
Czernichów oraz druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej z Czernichowa.
Zdjęcia: Krystyna Machaczka

dziła imprezę. Można było wziąć udział
w wielu zabawach, tańcach i konkursach z atrakcyjnymi nagrodami. Nikt nie
opuścił zabawy bez chociażby jednego
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się podobało, że gdy wybiła godzina
1800 nie chciały słyszeć o zakończeniu
imprezy. Opuściły ją jednak z szerokimi

Paulina Kosek
Uczennica Gimnazjum
w Czernichowie

