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Szanowni Państwo!
Jedną ze znamiennych cech pontyfikatu Ojca Świętego
Jana Pawła II było otwarcie na sprawy społeczne i dostrzeżenie problemów choćby najmniejszej wspólnoty. W swej
wielkiej encyklice „Centesimus Annus” skierował bardzo
ważne słowa do wszystkich, których praca powinna być
wypełniona troską o dobro wspólne:
»Wyrazem społecznej natury człowieka nie jest jedynie Państwo, ale także różne grupy pośrednie, poczynając od rodziny, a kończąc na wspólnotach gospodarczych, społecznych, politycznych i kulturalnych, które jako przejaw tejże ludzkiej
natury posiadają – zawsze w ramach dobra wspólnego – swą własną autonomię.
To właśnie nazwałem „podmiotowością” społeczeństwa, która wraz z podmiotowością jednostki, została unicestwiona przez „socjalizm realny”.«
Gdy Jan Paweł II pisał te słowa był rok 1991, czas polskich przemian i odradzania się samorządności. Zdania te zabrzmiały donośnie. Były wyrazem poparcia dla
działań, jakie zamierzaliśmy podjąć i przeprowadzić, a zarazem wskazywały wartości, które powinny nam przyświecać. I jeżeli dzisiaj w naszych wspólnotach rodzą się
inicjatywy zmierzające do uczczenia Jana Pawła II Wielkiego, czy to poprzez budowę
pomników, czy też nadawanie jego imieniem szkół, szpitali, ulic, szlaków turystycznych, to nie jest to wyrazem powierzchownego odniesienia się do samej postaci Papieża-Polaka. To w głównej mierze ukazanie, jak wielki wywarł wpływ na kształtowanie się naszych małych ojczyzn i wspólnot lokalnych. Dzięki niemu zrozumieliśmy, że
nie tylko państwo jest ważne, że nie tylko samorząd odpowiada za dobro wspólne, ale
losy Polski zależą też od samoorganizowania się społeczeństwa. Właśnie ta myśl legła
u podstaw powołania Stowarzyszenia Gmin Małopolski.
Do dziś noszę w swej pamięci chwile, które dane mi było przeżyć w obecności Ojca
Świętego. Zarówno te w Krakowie, jak i te w Watykanie, do którego wiele razy pielgrzymowaliśmy w ramach swoistych rekolekcji samorządowych. A chwila, gdy miałem zaszczyt wręczyć mu tytuł Honorowego Małopolanina Wszechczasów, pozostanie
jedną z najszczęśliwszych chwil w moim życiu.
W tym miejscu, w imieniu samorządowców historycznej Małopolski muszę
wyrazić wielką wdzięczność dla Księdza Arcybiskupa Stanisława Dziwisza, który
nam zawsze pomagał, gdy zwracaliśmy się o udzielenie specjalnej audiencji z Ojcem Świętym. Również teraz, gdy Ksiądz Arcybiskup powrócił do Krakowa, spotykamy się z jego olbrzymią życzliwością. I jesteśmy wdzięczni, że przyjął nasze
zaproszenie i tak jak jego poprzednik kard. Franciszek Macharski, wziął udział
w tradycyjnym opłatku samorządowym w Sali Obrad Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Pałacu Wielopolskich w Krakowie.

Kazimierz Barczyk
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W imieniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski – organizacji samorządu terytorialnego sąsiedzkiej i bratniej Małopolski – składamy na ręce Śląskiego
Związku Gmin i Powiatów serdeczne wyrazy współczucia dla wszystkich, których
dotknęła wielka katastrofa.
Łączymy się w smutku i żalu szczególnie z rodzinami ofiar. W obliczu tak wielkiej tragedii Kraków i Małopolska okazują swoją solidarność z zawsze bliskim nam
Śląskiem. W tych trudnych dniach „wszyscy jesteśmy Ślązakami”.
Proszę o przyjęcie kondolencji i modlitwy za ofiary.
Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski
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FORMY POMOCY
Przedsięwzięcia cykliczne ogniw CARITAS

W Polsce do powołania ogólnokrajowego organu pod nazwą Instytut
Caritas doszło w roku 1929. Instytut
Caritas koordynował działalność
Caritas diecezjalnych powstających
sukcesywnie na przestrzeni lat trzydziestych. Caritas diecezjalne obejmowały wszystkie podmioty kościelne
pracujące na niwie charytatywnej
- instytucje zakonne, stowarzyszenia,
sodalicje, bractwa itp. Działalność
dobroczynna Kościoła kontynuowana
była w warunkach okupacji niemieckiej, a w pierwszych latach powojennych nastąpił jej burzliwy rozwój.
Przerwały go w roku 1950 dekrety
władz komunistycznych likwidujące
Caritas kościelną i przekazujące cały
jej majątek reżimowemu Zrzeszeniu
Katolików Świeckich „Caritas”.
Caritas Kościoła wracała w poszczególnych diecezjach do życia począwszy od roku 1989. We wszystkich
39 diecezjach powstały sukcesywnie
autonomiczne Caritas diecezjalne.
10 października 1990 roku powołano
krajowy organ koordynacyjny pod nazwą Caritas Polska. Struktury Caritas
w większości diecezji tworzone były
właściwie od zera. Z faktu, że w odróżnieniu od sytuacji sprzed roku 1950
Caritas nie obejmuje dziś zasadniczo
działalności zgromadzeń zakonnych
czy stowarzyszeń katolickich, wynika,
iż jest ona jedynie fragmentem - choć
bardzo istotnym - działalności Kościoła
w Polsce na rzecz potrzebujących.
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• Zbiórki
Caritas organizuje regularnie różnego rodzaju zbiórki na rzecz potrzebujących. Do tradycji należy już połączone z kwestowaniem rozprowadzanie świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz zbierana do specjalnych skarbonek jałmużna wielkopostna. Środki z kwesty wigilijnej przeznaczane są zawsze na pomoc dla
ubogich dzieci. Cel jałmużny wielkopostnej pokrywa się z reguły ze szczególnymi potrzebami wskazanymi
w corocznym orędziu papieskim na Wielki Post.
• Wakacje
Do największych, powtarzających się co rok, cyklicznych przedsięwzięć Caritas należy organizowanie wakacji oraz ferii zimowych dla dzieci ubogich i zaniedbanych. Kolonie, obozy, półkolonie, pobyty u indywidualnych rodzin organizowane we współdziałaniu central diecezjalnych z Caritas parafialnymi. Te ostatnie
biorą udział w kwalifikowaniu uczestników, dostarczają ochotniczej kadry wychowawczej i korzystają z pomocy centrali przy organizowaniu wakacji dla biednych dzieci we własnym zakresie. Akcją wakacyjną są objęte również dzieci ze Wschodu (także ze środowisk polonijnych). Caritas organizuje też co roku pobyty wakacyjne dla osób niepełnosprawnych, starszych i chorych, często połączone z rehabilitacją.
• Tydzień Miłosierdzia
Tydzień Miłosierdzia odbywający się zawsze na początku października jest czasem budzenia wrażliwości
wspólnot parafialnych na niedolę ludzi potrzebujących. W szczególności na szczeblu parafialnym grupy charytatywne mają w tym czasie sposobność do głębszej refleksji nad sensem i celami swych działań, zaprezentowania się szerszemu ogółowi i podjęcia konkretnych przedsięwzięć. Caritas Polska wydaje na Tydzień Miłosierdzia specjalne plakaty i materiały liturgiczno-homiletyczne.
• Specjalne dni
Regularnie powtarzają się różnorakie imprezy, uroczystości i obchody organizowane z myślą o potrzebujących z okazji Dnia Chorych, Wielkanocy, Dnia Dziecka, Tygodnia Miłosierdzia, Bożego Narodzenia itp. Zaniedbane dzieci, osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, chore zapraszane są na przyjęcia, koncerty, wycieczki, prelekcje itp.; obdarowywane upominkami, paczkami żywnościowymi.
• Pomoc indywidualna
Wszystkie ogniwa Caritas świadczą pomoc zgłaszającym się lub zgłoszonym indywidualnym osobom. Udzielenie pomocy poprzedzone bywa zazwyczaj w miarę obiektywną oceną sytuacji wspomaganego. Jako przykłady pomocy indywidualnej wymienić można: opłacanie obiadów w szkole ubogim dzieciom, wydawanie
paczek żywnościowych, używanej odzieży i sprzętów, opłacanie leków, rachunków za gaz i elektryczność,
i in. Na szczeblu parafialnym w większym stopniu możliwy jest osobisty kontakt z potrzebującym (odwiedzanie chorych, pomoc w czynnościach domowych itp.).

Akcje
W sytuacjach wymagających szczególnej mobilizacji ze względu na nagłość i zasięg problemu (katastrofy,
klęski żywiołowe, wojny) Caritas podejmuje akcje pomocy dla poszkodowanych, które w przyszłości, w miarę możliwości, są kontynuowane. W szczególnych przypadkach Caritas realizuje projekty pomocy długofalowej. Akcje takie podejmowane były na rzecz powodzian w południowych rejonach Polski oraz - co jest już
pewną tradycją - na rzecz dotkniętej różnego rodzaju klęskami ludności w innych krajach. Pomoc kierowana za granicę przybiera postać transportów, lub wsparcia finansowego Caritas krajów dotkniętych klęskami
i wszelkimi kryzysami.

Formacja i edukacja
Dużą wagę przykłada się do budzenia zaangażowania charytatywnego, właściwego kształtowania jego motywacji oraz przekazywania niezbędnej wiedzy fachowej. Działalność w tym zakresie podejmuje się zwłaszcza
na szczeblu diecezji przez organizowanie rekolekcji i szkoleń dla wolontariuszy i pracowników Caritas.
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PRZEDSIĘWZIĘCIA PLACÓWEK CARITAS
Placówki to forma pomocy najbardziej wyspecjalizowana i profesjonalna, z natury rzeczy związana z wydzieloną
nieruchomością. Placówki prowadzone są zasadniczo przez diecezjalne centrale Caritas bądź okręgi (rejony)
Caritas diecezjalnych. Tylko niektóre typy placówek, zwłaszcza kuchnie i świetlice, działają również na szczeblu parafii.
• Krąg problemowy: Dziecko, młodzież, rodzina
Domy Samotnej Matki (niekiedy zwane Domami Matki i Dziecka) są domami stałego pobytu,
w których na kilkumiesięczny okres okołoporodowy znajdują schronienie kobiety spodziewające się
dziecka, a spotykające się z powodu ciąży z odrzuceniem we własnym środowisku. Domy takie dysponują przeważnie kilkunastoma miejscami.
Domy dla Ofiar Przemocy, czasami zwane - tak jak
Domy Samotnej Matki - Domami Matki i Dziecka,
oferują czasowy pobyt kobietom narażonym wraz
z dziećmi we własnym środowisku (zwłaszcza ze
strony mężczyzny) na szykany i przemoc. Największy dom (mieszka w nim 40 kobiet z dziećmi) prowadzi Caritas w Krakowie, zatrudniając psychologa, pielęgniarkę, pracowników socjalnych i pedagogów.
Świetlice są przeznaczone dla dzieci ze środowisk
nacechowanych ubóstwem i patologią społeczną.
Dzieci przychodzą do świetlicy przed lub po lekcjach w szkole, mogą spokojnie uczyć się i bawić.
W świetlicach często pracują wolontariusze.
W różnego typu domach stałego pobytu przebywają okresowo (najczęściej do ukończenia szkoły
lub osiągnięcia określonego wieku) starsze dzieci
i młodzież wymagająca szczególnej troski ze względu na: brak rodziców, złe środowisko domowe,
biedę, konflikty z prawem lub upośledzenie.
Ośrodki - wypoczynkowe, rekolekcyjne, szkoleniowe - pełnią wszystkie wymienione funkcje, przyjmując gości na krótkie turnusowe pobyty. W przeważającej mierze wykorzystywane są jako baza wakacyjna dla dzieci. Z wielu obiektów korzystają także osoby starsze i niepełnosprawne, zwłaszcza tam,
gdzie istnieją stosowne udogodnienia. Są wśród
nich obiekty sezonowe i czynne przez cały rok.
• Krąg problemowy: Niepełnosprawność
Ośrodki rehabilitacyjne stwarzają różnorodne możliwości rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych.
Są to placówki duże, o wyjątkowej bazie materialnej i fachowej, mieszczące pod jednym dachem
wiele form pomocy. Mogą działać na zasadzie turnusowej, ambulatoryjnej, pobytu dziennego, a także łączyć różne sposoby funkcjonowania. Nierzadko jedną z oferowanych form pomocy są Warsztaty
Terapii Zajęciowej. Domy stałego pobytu dają osobom niepełnosprawnym stałe schronienie.
• Krąg problemowy: Podeszły wiek, choroba
Stacje opieki są formy opieki nad chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi w domu. W stacjach
opieki do tej pory pracowały zazwyczaj po dwie

pielęgniarki wyposażone w samochody oraz sprzęt
medyczny i pielęgnacyjny. Pielęgniarki stacji opieki odwiedzają podopiecznych w domu i tam dokonują niezbędnych czynności pielęgnacyjnych,
medycznych i opiekuńczych (zastrzyków, kąpieli, ćwiczeń rehabilitacyjnych itp.). W razie potrzeby pacjent zostaje przewieziony na zabieg do budynku stacji.
Gabinety rehabilitacyjne działają bardzo często w powiązaniu z lokalną stacją opieki. Wyposażone w stacjonarny sprzęt rehabilitacyjny i obsługiwane przez
fachowe siły dają możliwość rehabilitacji ruchowej
osobom starszym i niepełnosprawnym dowożonym
samochodami stacji opieki.
Domy dziennego pobytu oferują przez 6–8 godzin
dziennie osobom starszym, samotnym, chorym
możliwość przebywania w ogrzanych pomieszczeniach, rozrywki, spotkań, a najczęściej również pomoc medyczną, wyżywienie i jeśli to potrzebne – terapię.
Domy stałego pobytu dla osób starszych, chorych,
niedołężnych miewają różny charakter: od domów
o wysokim standardzie (pokoje jednoosobowe z łazienką, brak barier architektonicznych, szerokie
możliwości rehabilitacji) po domy mniejsze i mniej
komfortowe.
Hospicjum tworzy grupa osób opiekująca się chorymi w ostatnich stadiach choroby terminalnej (z reguły nowotworowej). Wsparcia udziela się również
rodzinie chorego. Hospicja mają charakter albo stacjonarny (własne łóżka szpitalne), albo opieki domowej (odwiedzanie chorych w domach i szpita-

lach). Hospicja stacjonarne nie mogą obyć się bez
etatowej kadry medycznej i pielęgniarskiej. Hospicja domowe działają na zasadzie wolontariatu. Hospicja stacjonarne sprawują też opiekę nad chorymi w domu za pośrednictwem własnego zespołu
opieki domowej. Typowym dopełnieniem działalności hospicjum jest poradnia paliatywna. Wszystkie osoby pracujące w hospicjum przechodzą specjalne szkolenie.
Poradnie w zależności od dziedziny działania oferują
nieodpłatnie możliwość korzystania z porad lekarza,
prawnika, terapeuty uzależnieniowego, psychologa.
• Krąg problemowy: Skrajne ubóstwo
Schroniska dla bezdomnych działają albo na zasadzie noclegowni (możliwość spędzania jedynie
nocy), albo na zasadzie pobytu całodobowego. Pensjonariusze z reguły otrzymują wyżywienie.
Kuchnie są najbardziej rozpowszechnionymi placówkami Caritas. Wydają w określonych godzinach gorące posiłki zarejestrowanym i przypadkowym stołownikom. Posiłki z reguły można spożyć na miejscu (stołówka). We wszystkich niemal diecezjalnych
centralach Caritas, a także w bardzo wielu parafiach
można uzyskać w określonych godzinach i pod
pewnymi warunkami doraźną pomoc materialną
w tzw. punktach socjalnych. Działając na bazie lokalnego magazynu wydają one artykuły żywnościowe, używaną odzież lub sprzęty oraz inne artykuły pochodzące od indywidualnych dawców lub firm.
Sporadycznie udziela się też wsparcia finansowego,
np. w postaci pokrycia rachunków za gaz, elektryczność czy leki.

Caritas to miłość, określony rodzaj miłości
– miłość bratnia, podnosząca, wspierająca,
akceptująca. Do takiej miłości-pomocy
względem wszystkich potrzebujących, ubogich
i słabych - bez oglądania się na rasę, wynanie,
narodowość czy stopień winy – wzywa
i uzdalnia chrześcijan Jezus Chrystus.
Miłość tak pojęta nie może nie stawiać
wspieranemu nieodzownych wymagań,
a nierzadko też obyć się bez profesjonalnych
umiejętności. Jednak pierwsze w kolejności
i hierarchii pozostaje proste otwarcie
na zgnębioną siostrę lub brata.
To jest caritas Kościoła w najistotniejszym
sensie i ona jest racją bytu organizacji,
której na imię CARITAS.
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Dzięki łasce każdy ból może stać się przedłużeniem
misterium odkupienia, które – chociaż wypełniło się
w Chrystusie – jest stale otwarte na każdą miłość,
która wyraża się w ludzkim cierpieniu.
Jan Paweł II

Początki szpitala sięgają 1913 r., kiedy to Rada Miejska Krakowa podjęła uchwałę o zbudowaniu Miejskich Zakładów Sanitarnych na Białym Prądniku.
Swoją działalność w służbie chorym zaczął nieść
cztery lata później, dzięki czemu Kraków wkraczał
w niepodległą Rzeczpospolitą z nowoczesnym szpitalem. Od 1979 r. datują się początki stale rozwijającej się Kliniki Kardiologii, która nosi dziś nazwę Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła
II wraz z Kliniką Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii CM UJ to jeden z największych ośrodków leczenia chorób serca i płuc w Polsce. Naczelną jego misją jest zwalczanie chorób o charakterze
epidemicznym, wywołanych czynnikami środowiskowymi, cywilizacyjnymi związanych z kryzysem
psychospołecznym, które stanowią największe zagrożenie społeczne w naszym regionie. Posiada
najnowocześniejsze wyposażenie operacyjne, anestezjologiczne i diagnostyczne. Działalność lecznicza realizowana jest w oddziałach i klinikach: kardiologii, kardiochirurgii, chorób płuc, torakochirurgii, neuroinfekcji, chorób infekcyjnych dzieci i wirusowego zapalenia wątroby. Każdego roku przeprowadza się 2500 – 2600 operacji, w tym 2100 – 2300
operacji serca w krążeniu pozaustrojowym.
Dyrekcja Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego
im. Jana Pawła II wraz z personelem dąży do stałego podnoszenia poziomu opieki medycznej. Na jej
wysoki poziom wpływają:
• bliska współpraca personelu z pacjentami,
• pełna realizacja potrzeb pacjentów oraz poszanowanie ich praw i godności osobistej,
• wprowadzanie nowych metod w zakresie profilaktyki i leczenia w oparciu o wyniki, uznawanych w świecie ośrodków naukowych,
• zatrudnianie personelu o wysokich kwalifikacjach zawodowych.

Wysoki poziom kwalifikacji personelu medycznego jest wynikiem:
• zatrudniania personelu medycznego z wieloletnim doświadczeniem i wysokim stopniem wiedzy zawodowej,
• prowadzenia nowoczesnych programów szkoleniowych,
• prowadzenia działalności naukowo-badawczej,
• podnoszenia wiedzy poprzez uczestniczenie
w odpowiednich programach naukowych.
Osiąganie wysokich standardów jest możliwe dzięki :
• ścisłej współpracy z Instytutem Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
• zatrudnianiu najlepszych specjalistów i kształceniu wysoko wykwalifikowanej kadry,
• utrzymywaniu kontaktów z ośrodkami medycznymi w Europie i na świecie,
• ścisłej, partnerskiej współpracy całego personelu
szpitala, stwarzającej możliwość rozwoju zawodowego i osobistego,
• rozumieniu i spełnianiu wymagań naszych kontrahentów,
• przestrzeganiu przyjętych światowych standardów jakościowych,
• wdrażaniu najnowocześniejszych metod diagnostycznych i terapeutycznych
W codziennej pracy stosujemy zasady umożliwiające zwiększanie ilości skutecznych zabiegów w chorobach narządów klatki piersiowej i naczyń oraz
pełne wykorzystanie posiadanych zasobów. Poprzez uruchomienie programu całodobowych interwencji kardiologicznych i kardiochirurgicznych
zwiększamy dostępność do wysokospecjalistycznej diagnostyki oraz terapii zgodnie z oczekiwaniami pacjentów i potrzebami zdrowotnymi. Dzięki naszym działaniom wzrasta liczba wykrywanych
chorób cywilizacyjnych w tym nowotworów płuc,
choroby niedokrwiennej serca, miażdżycy naczyń
i chorób mózgu.

Oddziały Szpitala
Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń
i Transplantologii
Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej
Oddział Kliniczny Elektrokardiologii
Centrum Interwencyjnego Leczenia Chorób
Serca i Naczyń z Pododdziałem Kardiologii
Interwencyjnej
Ośrodek Diagnostyki i Rehabilitacji Chorób Serca
i Płuc z Pododdzialem Szybkiej Diagnostyki
Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej
I Oddział Chorób Płuc
II Oddział Chorób Płuc z Pododdziałem
Chemioterapii
Oddział Neuroinfekcji i Neurologii Dziecięcej
Oddział Chorób Infekcyjnych Dzieci
i Hepatologii Dziecięcej
Oddział Wirusowego Zapalenia Wątroby
i Hepatologii
Poradnie, Pracownie
Centralne Laboratorium Kliniczne
Małopolskie Centralne Laboratorium
Diagnostyki Prątka Gruźlicy
Dział Rehabilitacji Z Poradnią Rehabilitacji
Konsultacyjna Przychodnia Specjalistyczna
Kardiologiczna i Kardiochirurgiczna
Konsultacyjna Przychodnia Specjalistyczna
Chorób Płuc
Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna
Chorób Infekcyjnych Dzieci
Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci
i Leczenia Padaczki
Wojewódzka Poradnia Wirusowego
Zapalenia Wątroby i Hepatologii
Wojewódzka Poradnia Szczepień
Ochronnych
Samodzielna Pracownia Biologii
Molekularnej i Badań Naukowych
Ponadto m.in.
Pracownia Konserwacji i Głębokiego Mrożenia
Tkanek z Bankiem Homogennych Zastawek
Serca
Dział Transfuzjologii Szpitalnej w skład, którego
wchodzą Bank Krwi i Pracownia Serologii
Wojewódzki Ośrodek Domowego Leczenia
Tlenem

Krakowscy kardiochirurdzy jako pierwsi na świecie wszczepili trzem pacjentom amerykańskie zastawki serca nowej generacji: biologiczne i bezszwowe. Nowa
rewelacyjna technika pozwala skrócić czas zatrzymania serca podczas operacji jedynie do 10 minut, jest bezpieczniejsza dla pacjenta, ogranicza ryzyko śmiertelnych powikłań. Nowa zastawka została wykonana z końskiego worka osierdziowego przez amerykański zespół, którym kierują James Cox i Tino Quijano. Jest
modyfikacją opracowanego kilka lat wcześniej przez ten sam zespół modelu, który z powodzeniem stosuje także krakowska klinika. Zastawki są bardzo łatwe do
wszczepiania. Nie potrzeba długotrwałych szkoleń chirurgów, wystarczy udział w kilku operacjach. W przeciwieństwie do sztucznych zastawek nie wydaje ona
dźwięków, które mogą zakłócić sen pacjenta i wprowadzać niepokój, nie wymaga też stosowania leków przeciwzakrzepowych. Wkrótce kolejne tego typu operacje mają być przeprowadzone w Niemczech i Szwajcarii.
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Najlepsze Przedsięwzięcie Roku w Małopolsce
Przebudowa ulic Cieszyńskiej, Piastowskiej i Konopnickiej wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania z Al. Generała Andersa.
Realizacja: 2003–2005

Inwestor:

Gmina Bielsko-Biała
Zamawiający:

Miejski Zarząd Dróg

Budowa Śródmiejskiej
Obwodnicy Miasta BIELSKA-BIAŁEJ
WĘZEŁ DROGOWY „HULANKA”
Zakres przebudowy:
•
•
•

Budowa tunelu o długości 248 m
Budowa ronda o średnicy 80 m
wraz z sygnalizacją świetlną
Przebudowa ciągu dwujezdniowej Al. Generała Andersa

Wartość inwestycji:
•

43 000 000 PLN

Projektant:
• BP „Mosty Katowice”
• BP „Trakt”
Inżynier Kontraktu:
• Małopolskie Biuro Inwestycyjne
Wykonawca: Budimex-Dromex

Listopad 2005
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fot. G. Karnas

Stok narciarski
Przemyski stok narciarski położony jest w bliskiej odległości
od centrum miasta, na północno-zachodnim zboczu Góry
Zniesienie i sąsiaduje bezpośrednio z zalesionym Parkiem
Miejskim. Budowa stacji narciarskiej rozpoczęła się w lutym 2005 roku i podzielona została na kilka etapów. Po zakończeniu pierwszego, przed sezonem zimowym 2005/2006,
do użytku oddane zostaną: dwie kolejki krzesełkowe (KL 1
i KL 2), dwie trasy narciarskie (nr 1 i 2) o łącznej długości
ok. 1600 m i różnicy poziomów 110 m, wiadukt narciarski
nad ul. Pasteura, parking przy ul. Sanockiej (na ok. 140 samochodów osobowych i 9 autokarów), a także infrastruktura techniczna w postaci: sieci elektroenergetycznej, systemu ski-pass, systemu sztucznego naśnieżania i odwodnienia
stoku oraz oświetlenia tras.
W kolejnych etapach budowy stacji narciarskiej powstaną
m.in.: dwie kolejne trasy narciarskie o łącznej długości ok.
1700 m, tzw. ośla łączka przeznaczona do nauki jazdy na
nartach, wyciąg orczykowy obsługujący teren przeznaczony
do jazdy na snowboardach (snowpark), całoroczny tor saneczkowy oraz szereg obiektów kubaturowych (restauracja,
wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, ski-serwis, szkółka narciarska, zaplecze socjalne. Ponadto znacznie powiększony
zostanie parking.
Oczywiście już w sezonie 2005/2006 nasi goście skorzystać
będą mogli z oferty nauki jazdy na nartach lub snowboardzie oraz wypożyczalni sprzętu, a w chwilach przerw między kolejnymi zjazdami posilić się lub zwyczajnie odpocząć
w przytulnej atmosferze namiotu piwnego ustawionego w
pobliżu górnej stacji kolejki krzesełkowej nr 2.
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W sezonie zimowym 2005/2006, stok narciarski w Przemyślu
otwarty jest codziennie, w godz. 9.00 – 21.00
Opłaty:
KL I – bilet – 2 zł (kolej dolna)
KL II – bilet – 3,50 zł (kolej górna)
karnet 5 przejazdowy - 16 zł
Karnet 10 przejazdowy - 30 zł
karnet 20 przejazdowy - 50 zł
dzieci do lat 5 po okazaniu dokumentu potwierdzającego
wiek - bezpłatnie
pod opieką rodzica
Parking (ul. Sanocka - za lodowiskiem)
Samochód osobowy - 2 zł
Autobus - 10 zł
Aktualne informacje dotyczące warunków śniegowych oraz
możliwości korzystania ze wszystkich obiektów stoku narciarskiego udzielane są w kasach biletowych znajdujących się
obok parkingu przy ul. Sanockiej. Tam też wywieszony jest
szczegółowy regulamin naszego ośrodka. Jego przestrzeganie zapewni Państwu maksimum bezpieczeństwa oraz przyjemności z uprawiania narciarstwa.
Kasy:
ul. Sanocka 4
ul. Pasteura – Zniesienie (w goprówce)
Kasy czynne są w godz. 8.45 – 20.00
Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl
tel. 016 678 57 58
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Rozmowa z prezydentem Przemyśla

Robertem Chomą

- Przemyśl był dotychczas znany głównie ze swojej ponad tysiącletniej
historii i bogactwa zabytków. Teraz jest znowu o nim głośno z powodu najnowszej inwestycji jaką jest stok narciarski usytuowany niemal
w samym centrum miasta. Jak do tego doszło?
- Najstarsza część Przemyśla jest w zasadzie usytuowana na opadającym ku
dolinie Sanu stoku góry Zniesienie (jej nazwa wywodzi się od „zniesienia”
w tym miejscu atakujących Przemyśl Tatarów). Jest to położony blisko centrum żelazny punkt każdej wycieczki z Kopcem Tatarskim, Krzyżem Zawierzenia, punktem widokowym i jednym z fortów Twierdzy Przemyśl. Już w latach sześćdziesiątych za Parkiem Miejskim działał prymitywny wyciąg linowy, na którym wielu przemyślan, w tym i ja, uczyło się jeździć na nartach.
Z czasem wyciąg podupadł, ale samo miejsce zachowało oczywiście swoje
naturalne i doskonałe walory. Po analizie lokalizacji w tym miejscu profesjonalnego wyciągu, rozważeniu wszystkich „za i przeciw” oraz pokonaniu wielu innych przeszkód i perturbacji, udało mi się przekonać do tego pomysłu
radnych. Zapadła decyzja, że z własnych środków budżetowych wybudujemy w tym miejscu stok narciarski z prawdziwego zdarzenia. Prace trwały od
marca do końca ubiegłego roku. Ich efekt można oglądać codziennie od rana
do późnych godzin wieczornych.
- Z popularności, jaką cieszy się przemyski stok narciarski wśród
amatorów
białego szaleństwa można wnioskować, że był to wysiłek, który się opłacił.
- Zdecydowanie tak. Choć z różnych stron dochodziły do mnie głosy wątpiących lub wręcz nieżyczliwych tej inwestycji, to teraz nie mam żadnych

II etap

wątpliwości, że było warto ją zrealizować. Narciarze z Przemyśla, a jest
ich naprawdę wielu, nie muszą teraz nigdzie wyjeżdżać. Szusują po stoku
w swoim mieście. Po rejestracjach samochodów na parkingach w pobliżu stoku widać, że przyjeżdżają do nas bardzo chętnie nie tylko mieszkańcy Podkarpacia, ale również narciarze z województwa lubelskiego i innych rejonów
kraju. Z wyciągu korzystają coraz chętniej także nasi goście z Ukrainy, którzy dotychczas tylko przejeżdżali przez Przemyśl jadąc w Bieszczady. Strony
internetowe stoku oraz miasta cieszą się coraz większą popularnością, a zainteresowanie nim wzrasta.
- To nie koniec inwestycji w Przemyślu?
- Złożyliśmy już stosowne wnioski dotyczące budowy drugiego etapu całego
Parku Sportowo Rekreacyjnego. Przymierzamy się m.in. do budowy trzeciej
trasy narciarskiej i toru saneczkowego. Chcemy zagospodarować, w tym także rozszerzając inwestycję o ofertę letnią, cały ten teren. Bardzo zaawansowany jest również projekt zagospodarowania starorzecza Sanu. Jest to usytuowany u podnóża stoku i dotychczas właściwie niewykorzystany kilkuhektarowy teren. Dla celów rekreacyjnych i sportowych zaadaptujemy istniejące tam niewielkie stawy i żwirowiska. Mieszkańcy Przemyśla oraz goszczący u nas turyści będą mogli oprócz zwiedzania zabytków w pełni korzystać
z bogatej oferty wypoczynku przez cały rok. Jest to nasz naturalny kierunek
rozwoju zapisany w Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla. Już teraz zapraszam
wszystkich do Przemyśla, miasta, które przyjmie każdego z tradycyjną polską gościnnością.
Rozmawiał Wojciech Stańczyk

Już w 2006 roku zamierzamy przystąpić do realizacji II etapu budowy stoku narciarskiego.
Poniżej przedstawiam podjęte już działania i zakres rzeczowy tej inwestycji.

Jeszcze w trakcie realizacji I etapu budowy stoku narciarskiego podjęliśmy kroki w kierunku pozyskania dofinansowania II etapu tego przedsięwzięcia (ze względu na niewielki
budżet tego Programu i preferowanie projektów mniejszych
tj. do 1 mln euro).
O dofinansowanie I etapu planowaliśmy ubiegać się w ramach działania 1.4 Rozwój turystyki i kultury w ramach
ZPORR, ponieważ tutaj preferuje się projekty o większej
skali tj. minimalny budżet projektu inwestycyjnego musi być
powyżej 1 mln euro. Do chwili obecnej jednak dla projektów
z zakresu turystyki Marszałek Woj. Podkarpackiego nie
ogłosił naboru.
Wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Przemyski Park
Sportowo – Rekreacyjny, Stok Narciarski i letni tor saneczkowy” został złożony 31.08. 2005 r. we Wspólnym Sekretariacie Technicznym Interreg w Warszawie w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III
A. Dla potrzeb realizacji tego projektu i przede wszystkim
jego promocji po stronie ukraińskiej podpisaliśmy 26. 08.
2005 r. we Lwowie porozumienie o współpracy z Lwowskim
Stowarzyszeniem do spraw Rozwoju Turystyki.

•
•
•
•
•
•

jump, banda kończąca Quaterpipe oraz 4 raile (poręcze)
do konkurencji free-style,
wyciąg orczykowy dla potrzeb snowparku i toru saneczkowego o długości 158m,
letni rolkowy tor saneczkowy o długości około 300m,
roboty ziemne
sieci deszczowe i drenażowe
sieci elektryczne oraz oświetlenie
gospodarkę drzewostanem i zielenią.

Ogólna wartość projektu wynosi 2 716 071, w tym możliwość dofinansowania 50% .
Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest na przełomie lutego i marca br

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
• „łączkę” do nauki jazdy dla dzieci wraz z wyciągiem orczykowym o długości 49m,
• snowpark o powierzchni około 1,61 ha, w skład którego
wchodzi: rynna Halfpipe o długości 110 m do konkurencji halfpipe, skocznia Superkicker do konkurencji straight
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XV Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski

Sprostać dziedzictwu
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Około 400 samorządowców, przedstawicieli świata polityki, nauki, kultury
i biznesu wzięło udział w zorganizowanym przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, XV-tym Jubileuszowym Noworocznym Spotkaniu Opłatkowym Samorządów Małopolski, które 16 stycznia 2006 r. odbyło się w Sali
Obrad Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Obecni na nim byli:
Metropolita Krakowski Arcybiskup Stanisław Dziwisz, Wojewoda Witold Kochan, Marszałek Województwa Małopolskiego Janusz Sepioł i Prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski. Witając gości przewodniczący SGiPM Kazimierz Barczyk powiedział: – Życzę Państwu realizacji zamierzeń najważniejszych dla waszych rodzin, wspólnot lokalnych, instytucji, które stanowią
o tradycji, tożsamości i sile Małopolski – zintegrowanej kulturowo, społecznie i religijnie, przywiązanej do tradycji i budującej nowoczesną przyszłość
w zjednoczonej Europie i sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Życzę także dobrego zdrowia oraz sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.
Dziękując za zaproszenie, Ksiądz Arcybiskup życzył samorządowcom, by
sprostali wielkiemu zobowiązaniu i ważnemu dziedzictwu, jakie dla wszystkich Polaków niesie Kraków i Małopolska. Przypomniał też wydarzenia
sprzed 2006 lat, gdy brzemienna Maryja wraz z Józefem udali się do miasta
Betlejem i bezskutecznie szukali schronienia: – Betlejem nie sprostało swojej nazwie, bo Betlejem znaczy Dom Chleba, a Świętą Rodzinę powitało stajnią i głodem.
Arcybiskup życzył, by małopolskie miasta i gminy umiały być prawdziwym
Domem Chleba.

WSPÓLNOTA MAŁOPOLSKA

STANOWISKO STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW MAŁOPOLSKI

W SPRAWIE INWESTYCJI DROGOWYCH I KOMUNALNYCH
W MAŁOPOLSCE

1. Najważniejsze zadania drogowe
w Małopolsce:
∙ budowa autostrady A-4 Kraków – Tarnów – granica z Ukrainą (w latach 2006 - 2012),
∙ budowa dróg ekspresowych:
- S-7 Gdańsk – Rabka, z przedłużeniem do Zakopanego i Chyżnego,
- S-1 Pyrzowice – Cieszyn, z połączeniem Oświęcim – Brzeszcze – Bielsko-Biała,
∙ budowa całkowitej obwodnicy drogowej Krakowa na parametrach drogi GP (zarówno jej części
wschodniej jak i północnej),
∙ wybudowanie połączeń węzłów autostradowych
z istniejącą siecią dróg,
∙ wybudowanie „Drogi współpracy regionalnej”
Sławków – Jaworzno – Oświęcim,
∙ podniesienie nośności dróg krajowych i wojewódzkich do nacisków 115 kN/oś,
∙ budowa do 2015 r. obwodnic miast i miejscowości w ciągu dróg krajowych i wojewódzkich; m.in.:
Kraków – północna i wschodnia, Nowy Sącz, Zakopane, Dobczyce, Zembrzyce, Biecz, Kocmyrzów, Proszowice, Nowy Targ, Wadowice, Andrychów, Kalwaria Zebrzydowska, Skawina, Olkusz,
Wolbrom, Zator, Oświęcim, Bochnia, Brzesko,
Chrzanów, Trzebinia, Chełmek, Dąbrowa Tarnowska, Tarnów, Książ Wielki, Koszyce, Szczurowa,
Mokrzyska, Limanowa, Mszana Dolna, Tuchów,
Łącko, Skała, Wojnicz, Spytkowice, Jabłonka.
2. Rozbudowa Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach wraz z dostosowaniem do wymogów
Schengen.
3. Konieczność podjęcia działań legislacyjnych dla przyspieszenia programów budowy inwestycji drogowych i komunalnych.
Główną przyczyną powolnego tempa przygotowania
i realizacji inwestycji liniowych jest brak uregulowań prawnych, umożliwiających szybkie i skuteczne
działanie.

Obecnie z uwagi na tragiczny bilans ludzki wypadków drogowych oraz wieloletnie zapóźnienia
w inwestycjach drogowych (i innych o charakterze
liniowym) powinna powstać jedna nowa ustawa
„Prawo inwestycyjne dla rozwoju”, która obejmowałaby zarówno budowę, jak przebudowę i rozbudowę. Jej zakres powinien być zbliżony do ustawy
specjalnej z dnia 10.04.2003 r., i obejmować:
a. wszystkie drogi publiczne i infrastrukturę komunalną,
b. wykorzystać doświadczenia działania „spec ustawy” dla dróg krajowych,
c. umożliwiać przygotowanie i rozpoczęcie inwestycji w czasie nie dłuższym niż 3 lata.
Ustawa ta powinna obejmować wszystkie zagadnienia związane od fazy projektowania poprzez
pozyskanie terenu, uzyskanie pozwolenia na budowę, zamówienia publiczne, realizację, aż po oddanie do użytkowania oraz obowiązywać przez
określony czas np. do 2015 r. tj. do zakończenie kolejnego etapu wykorzystania środków unijnych.
Każde „poprawianie” obowiązujących licznych
ustaw spowoduje, że będzie coraz więcej niespójności pomiędzy nimi, a praca będzie polegała na
ich wyjaśnieniu i ciągłym „przygotowaniu inwestycji”.
4. Najważniejsze zagadnienia.
4.1. Ważność pozwolenia na budowę i innych
decyzji administracyjnych oraz uzgodnień i pozwoleń.
Pozwolenie na budowę powinno być ważne
5 lat (możliwość zgromadzenia środków finansowych na realizację). Pozostałe decyzje administracyjne, pozwolenia i uzgodnienia – minimalny termin ważności 3 lata.
4.2. Zajęcie terenu pod inwestycje.
Po otrzymaniu propozycji wykupu właściciel terenu ma czas 1 miesiąca na określenie swojego stanowiska. W przypadku odmowy bądź bra-

ku pisemnego stanowiska w tej sprawie, zajęcie terenu pod inwestycję następuje z mocy prawa. Właścicielowi przysługuje bezpłatne postępowanie sądowe, które określi warunki zapłaty
czy też innej rekompensaty za teren. W przypadku podjęcia przez właściciela działki negocjacji
cenowych inwestor drogowy ma 3 miesiące na
wspólne ustalenie ceny (dwie dodatkowe propozycje). W przypadku braku porozumienia co
do ceny gruntu w tym terminie, następuje zajęcie terenu, a właścicielowi przysługuje bezpłatne postępowanie sądowe. Przy braku właścicieli
bądź braku możliwości złożenia im oferty cenowej zajęcie terenu następuje po 1 miesiącu od
daty zwrotki propozycji wykupu. Właścicielowi
przysługuje bezpłatne postępowanie sądowe.
4.3. Nowelizacja Ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez np.: uporządkowanie terminów proceduralnych (skrócenie terminów na
odpowiedzi, protesty, odwołania oraz obwarowanie terminów dostarczenia wyroków arbitrażu), umożliwiania wprowadzania zmian warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów wyboru wykonawcy na etapie przed otwarciem ofert, w przypadku ujawnienia błędów proceduralnych – bez konieczności unieważniania
postępowania, ujednolicenia interpretacji zapisów ustawy (sprzeczne wyroki arbitrów), wprowadzenie mechanizmu chroniącego system zamówień przed nadużywaniem środków ochrony
prawnej wykonawców przez zróżnicowanie kwot
wpisów w zależności od wartości zamówienia,
wprowadzenie w sposób jednoznaczny rezerwy kontraktowej, prawa do zmian koniecznych,
skrócenia terminów składania ofert.
Przewodniczący
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
Kazimierz Barczyk
Kraków, 19 grudnia 2005 r.
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Szwedzka 38

Jan Pawe� II
najwa�niejszy autor
i bohater naszych ksi��ek
Wybitni twórcy
m.in.: W�adys�aw Bartoszewski, Adam
Bujak, Arturo Mari, Czes�aw Mi�osz,
Marek Skwarnicki
Bestsellery
na najwy�szym poziomie edytorskim
Prezenty
warto�ciowe i pi�kne
Tematy
Polska
Europa
Historia
Kultura i sztuka
Kraków
Ludzie Ko�cio�a
�wi�ci
Zagro�enia
Sanktuaria
M�odzi chrze�cijanie
Wielkie wydarzenia religijne
Film
Sport

Poezja
Encyklopedie i leksykony
Wersje obcoj�zyczne
Ksi��ki z autografem
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Dystrybucja
na trzech kontynentach
Akcje charytatywne
ok. 3 000 albumów rocznie

Biografie

Filmy wideo

Kalendarze

www.bialykruk.pl
katalogi, wywiady, recenzje, cytaty,
fotografie, sprzeda�, spotkania autorskie itd.
Nagrody
m.in.: Z�oty Feniks (1999 i 2004);
Lider Europy 2005; Ksi��ka Roku
2003 i 2005; MFF Niepokalanów 2003 i 2004

ul. Sz wedzka 38, 30 -324 Kraków · w w w.bialykruk.pl · tel./fa

WSPÓLNOTA MAŁOPOLSKA

a x: 012 260 32 40, 012 260 32 90, 012 260 34 50, e-mail: biuro@bialykruk.pl

11

���������������������
����������������������������������
��������������������������������

�����������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������������
�����������������������������
���� ��� ���������������
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������ �������� ������������ ������������������
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������������������������

12

�������������������������������������������������������

WSPÓLNOTA MAŁOPOLSKA

���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������

� � � �� � � � � � ����
���������������������������������������������������������
������ �������� ������������� �������������� �� ��� ���������
����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

��������������������������������
������������������������������������������

���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������

� � � � � � �� � � ���
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

����������������������������������������������
�����������������������

�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
���������������������
��������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������

13

��������������������������������������
��������������������������

14

��������������������������������
����������������������������������������������������

������������������������������
�������������������������������

�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������

������������������������������
������������������������������

MRPO

WSPÓLNOTA MAŁOPOLSKA

szansa dla województwa

Zarząd Województwa Małopolskiego na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2005
roku przyjął „Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007–2013.
Projekt Wstępny „Składa się na niego kilka elementów, w tym m.in. diagnoza
sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa oraz lista priorytetów i działań.
One mogą ulec jeszcze pewnym zmianom, to oczywiste. Dlatego założyliśmy,
że dokument ten będzie miał charakter dynamiczny, otwarty na zmiany.
Lista obejmuje dziewięć priorytetów: społeczeństwo oparte na wiedzy, gospodarkę regionalnej szansy, infrastrukturę dla rozwoju gospodarczego, „Krakowski Obszar Metropolitalny”, spójność wewnątrzregionalną, infrastrukturę och_
rony środowiska, środowisko kulturowe i przestrzeń regionalną, współpracę
międzyregionalną oraz pomoc techniczną. Myślę, że szczególną uwagę należałoby zwrócić na dwa pierwsze priorytety.
Społeczeństwo oparte na wiedzy jest dzisiaj warunkiem niezbędnym dla prawidłowego rozwoju w skali regionalnej, jak i międzyregionalnej. Potencjał naukowo – badawczy województwa wyróżnia je na tle kraju. Małopolska dysponuje
dużym zapleczem naukowym, skoncentrowanym głównie w Krakowie. Na jego
fundamencie rozwinęły się też szkoły wyższe w innych miastach województwa.
Większa ilość szkół nie oznacza automatycznie sukcesu ich absolwentów na
rynku pracy. Niezbędna jest budowa systemu „edukacji ustawicznej”. W tym
obszarze mieszczą się również działania na rzecz społeczeństwa informacyjnego, m.in. sieci szerokopasmowe, podpis elektroniczny, systemy zarządzania
realizacją zadań publicznych, digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego.

Janusz Sepioł
Marszałek Województwa Małopolskiego

W ramach priorytetu „Gospodarka regionalnej szansy” stawiamy m.in. na rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez stworzenie funduszu dotacji dla przedsiębiorstw (małych, średnich i mikro). Z myślą o nich
wspierać będziemy instytucje otoczenia biznesu, tworzenie klastrów, czy
wzmacnianie więzi kooperacyjnych między firmami. Szansę widzimy również
w komercjalizacji badań naukowych. Unia Europejska przywiązuje dużą wagę
do rozwoju systemu innowacji. Centra innowacji i transferu technologii, centra
kompetencji itp. – idea parków naukowych i parków technologicznych to tylko
niektóre działania mieszczące się w tym zakresie. Wreszcie turystyka, w której
to dziedzinie woj. małopolskie ma szczególne szanse rozwoju. Chcemy wesprzeć budowę infrastruktury służącej rekreacji i wypoczynkowi, leczeniu uzdrowiskowemu, uprawianiu sportów i uczestnictwu w wielkich wydarzeniach artystycznych. To również przystosowywanie obiektów zabytkowych na cele turystyczne, tworzenie centrów informacji turystycznej i promocja regionalnych produktów turystycznych.
Istotne są też działania w zakresie „Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego”.
Rozumiemy przez to Kraków wraz z kilkudziesięcioma otaczającymi go gminami. W MRPO stawiamy m.in. na stworzenie tu węzła europejskiej przestrzeni badawczej, uzupełnianie oferty usług publicznych o charakterze metropolitalnym (np. filharmonia, centrum targowe itp.), jak też rozwój zintegrowanego
transportu metropolitalnego.
Wysłuchał, notował i skrócił Wojciech Stańczyk

Rozmowa z Krzysztofem Krzysztofiakiem,
prezesem Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. i Małopolskich Parków Przemysłowych sp. z o.o.

Strefa – mechanizm wspomagający
– W przyszłym roku minie 10 lat od powołania Krakowskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej. Zapewne zebrał się już pokaźny bagaż doświadczeń, zwłaszcza tych, które wiążą się z prawnym statusem strefy, jej
funkcjonowaniem i rozwojem.
– Strefa powstawała z dużymi oporami. Rząd i minister gospodarki uważali, że
strefy powinny być narzędziem rozwoju poszczególnych regionów lub miast.
Przede wszystkim tych z dużym bezrobociem, gdzie załamał się przemysł bądź
wydobycie surowców mineralnych. Kraków nie miał tych problemów, a więc
nadanie mu statusu strefy nie mieściło się w ówczesnej filozofii rządu. Kraków
argumentował, że chce rozwijać nowoczesne technologie, najbardziej przyszłościową gałąź gospodarki. Strefa będzie zaś mechanizmem wspomagającym inwestycje tego typu. Ten argument przemówił. Strefa powstała, a zlokalizowano ją na
terenach Pychowic, Czyżyn i obrzeży Huty Sendzimira. W tym samym czasie, dla
„równowagi” rząd powołał podobną strefę w Modlinie pod Warszawą. I o ile do
Krakowa przyszły całkiem spore inwestycje, to w Modlinie się to nie udało. To
pokazuje, że sam pomysł nie musi się sprawdzić.
– W Krakowie się udało, ale na wydanie pierwszego zezwolenia trzeba
było bardzo długo czekać, choć był i inwestor i ziemia.
– Ale przepisy były niejednoznaczne. W dodatku spółka Centrum Zaawansowanych Technologii, jaką powołano do zarządzania strefą, od samego początku borykała się z trudnościami finansowymi. Gdy przychodziłem do niej w 1999 r. stan
zadłużenia kwalifikował ją w zasadzie do upadłości. I nie był to wynik nieudolności zarządu, a efekt zbyt małego kapitału, jaki w nią zainwestowano. To jest
zresztą bolączką do dzisiaj. Udziałowcy spółki, a są nimi skarb państwa, miasto,
UJ i Politechnika Krakowska, jak dotąd nie porozumiały się w sprawie podwyższenia kapitału. By funkcjonować, szukamy więc środków zewnętrznych i uciekamy się do rozwiązań, które zatrzymają potencjalnych inwestorów. Tak powsta-

ła spółka Małopolskie Parki Przemysłowe, która skupuje i sprzedaje grunty pod
inwestycję firmy M.A.N.
– Czy można dziś powiedzieć, że zbliżamy się do oczekiwań, które wyrażano w 1997 r.? Mówię o entuzjazmie, z jakim powoływano Strefę i ambitnym planie uczynienia z Krakowa „Polskiej Doliny Krzemowej”.
– Z Krakowa nie można uczynić Doliny Krzemowej, bo nie taka jest specyfika
rozwijanych tu inwestycji. Natomiast z pewnością mówić należy o znaczącym postępie w zakresie rozwoju Strefy. Przecież jeszcze w 2000 r. inwestycja Motoroli
wisiała na włosku, a dziś firma ta zatrudnia ponad 700 osób i musi wynajmować
budynki na mieście, bo nie mieści się we własnej siedzibie w Pychowicach. Dwie
fabryki ma RR Donnelley. Comarch podobnie, a rozpoczął już budowę trzeciego
obiektu i planuje czwarty. Przykład Comarchu pokazuje też, że Strefa nie musi
być mechanizmem przyciągającym tylko zagraniczne inwestycje. Że mogą z niego korzystać również polscy inwestorzy.
– Strefa miała też zerwać z przemysłowym wizerunkiem Krakowa.
– Od przemysłu polska gospodarka nie jest się w stanie uwolnić. Problemem
Krakowa nie był sam przemysł, ale jego lokalizacja w ścisłym centrum miasta.
Równocześnie z rozwojem Strefy życzyliśmy sobie, żeby te fabryki przeniosły się
na obrzeża miasta lub poza ścisłą aglomerację, a tereny poddawano rewitalizacji. Tak jak dzieje się to w Stanach Zjednoczonych i w Europie, gdzie powstają
w zamian centra rozrywki, osiedla mieszkaniowe, hotele, biurowce. I z czasem
Kraków zaczął obierać ten trend. Zakłady Mięsne, Wawel, Unimil, teraz słyszymy o Vistuli. Wcześniej był jeszcze Solvay. Można więc powiedzieć, że się udało. Poza tym przemysł ten nie ucieka przecież z Krakowa czy jego okolic. Nadal
mogą tam przecież pracować ci sami ludzie. Dodajmy, że w takich przypadkach
dochodzi też na ogół do poprawy jakości produkcji, instalowane są nowe maszyny, a przemysł jest bardziej ekologiczny.
Rozmawiał Wojciech Stańczyk
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Europejska sieć informacyjna w Polsce

Europa w zasięgu ręki
Dzień Dobry, w jakim języku chce Pan rozmawiać? Po polsku? Łączę! - takie słowa może usłyszeć każdy, kto zadzwoni do Brukseli pod bezpłatny numer 00 800 6 7 8 9 10
11, należący do sieci informacyjnej Komisji Europejskiej
pod nazwą EUROPE DIRECT. Od kilku miesięcy działa ona
także w Polsce.
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej koordynuje działalność sieci w oparciu o różnego rodzaju instytucje, uczelnie
i organizacje pozarządowe, które postanowiły pomóc Polakom w uzyskiwaniu informacji na tematy związane z integracją europejską, funkcjonowaniem instytucji UE. Chodzi także o udzielanie informacji praktycznych związanych
chociażby z podróżami czy pracą w Europie.
W Polsce działa 22 z niemal czterystu ośrodków EUROPE
DIRECT jakie istnieją we wszystkich poza Wielką Brytanią krajach Unii Europejskiej. Aż trzy z nich utworzyła rzeszowska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania. Punkty
w Rzeszowie, Krakowie i Jarosławiu, obejmują swym zasięgiem cały obszar województw podkarpackiego i małopolskiego i jest to największa ilość punktów ED w Polsce obsługiwanych przez jeden podmiot. „Praca naszej Uczelni jest adresowana nie tylko do studentów - mówi odpowiedzialny za koordynację pracy trzech „rzeszowskich”
ośrodków dyrektor Bartłomiej Gembarowski - kładziemy
szczególny nacisk na to, aby służyć wszystkim mieszkań-

com regionu: bez względu na wiek, zawód i sytuację materialną.”
W punktach EUROPE DIRECT w Rzeszowie, Krakowie i Jarosławiu można nie tylko uzyskać bezpłatne materiały i broszury informacyjne. Dla wszystkich zainteresowanych dostępne są także biblioteka i czytelnia oraz elektroniczne i internetowe bazy informacyjne związane z każdym aspektem
integracji europejskiej. Osobiście - ale także drogą telefoniczną i poprzez e-mail - można zadawać pytania na wszelkie tematy związane z Europą i Unią. Nauczyciele mogą tam
zwrócić się z prośbą o zorganizowanie bezpłatnych lekcji
europejskich w szkołach, można także uzyskać informacje
o organizowanych przez ośrodki ED i organizacje z nimi
współpracujące najbliższych spotkaniach tematycznych,
konferencjach i szkoleniach.
W krakowskim EUROPE DIRECT udzielane są także konsultacje dla przedsiębiorców i samorządów poszukujących
unĳnych dotacji na inwestycje.
W celu szerszego umożliwienia dostępu do informacji
mieszkańcom małopolskich i podkarpackich gmin sieć organizuje także własne stoiska podczas konferencji, seminariów i festynów, jakie odbywają się w ciągu roku w obu regionach. WSIiZ utworzył także specjalny portal informacyjny
www.europedirect.pl. O jego popularności świadczy fakt,
że w ciągu zaledwie 6 miesięcy odwiedziło go aż 11 tys. osób.

EUROBRATANKI
Współpraca pomiędzy ośrodkami sieci EUROPE
DIRECT z krajów Europy Środkowej była głównym tematem polsko-węgierskiego seminarium
jakie odbyło się 13 stycznia br. w siedzibie Punktu
Informacyjnego Europe Direct Kraków.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ED
z województwa małopolskiego oraz ED Regionu Jász-Nagykun-Szolnok (Węgry). Honorowymi
gośćmi Seminarium byli: Róża Thun - Szefowa
Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce oraz
Kazimierz Barczyk - Przewodniczący Federacji
Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP.
W ich obecności dyrektorzy obu ośrodków EUROPE DIRECT Edit Szabó Dankóné i Maciej
Korkuć podpisali porozumienie o współpracy
partnerskiej i wymianie doświadczeń. Oba ośrodki zapowiedziały współudział w planowanej organizacji międzynarodowej konferencji poświęconej
wymianie doświadczeń pomiędzy ośrodkami ED
z obszaru Polski, Węgier i Słowacji.
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Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy ED-Kraków i ED-Jász-Nagykun-Szolnok.
Od lewej: Kazimierz Barczyk, Edit Szabó Dankóné, Róża Thun, Maciej Korkuć.
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Sieć
Europe Direct
Europe Direct Information Network to nowa sieć
informacyjna Komisji Europejskiej, która od 2004
roku funkcjonuje we wszystkich (oprócz Wielkiej
Brytanii) państwach członkowskich UE w ramach
unĳnej strategii informacji i komunikacji. Jej celem jest ujednolicenie kanałów informacyjnych
i zastąpienie wszystkich dotychczasowych punktów informacji jednym rodzajem ośrodków informacyjnych występujących pod wspólną nazwą
i znakiem graficznym Europe Direct.

Szkolenia w ED - Rzeszów

Sieć działa na trzech poziomach: ogólnoeuropejskim, krajowym i lokalnym. Komisja Europejska
jest głównym koordynatorem sieci we wszystkich
Państwach członkowskich. W Polsce koordynatorem krajowym jest Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.
Każdy z niemal 400 punktów ED w 24 państwach
członkowskich oferuje między innymi:
- bezpłatne publikacje, broszury informacyjne,
przewodniki,
- bezpłatne połączenie z centrum Europe Direct
pod numerem telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11;
- odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii europejskich;
- dostęp do portalu internetowego Unii Europejskiej www.europa.eu.int
- mechanizm informacji zwrotnej, umożliwiający obywatelom poinformowanie Brukseli o ich
problemach, wątpliwościach i uwagach na dowolny temat związany z działalnością UE;
- aktywne działania informacyjne skierowane
do różnych grup odbiorców, w tym przedsiębiorców, bezrobotnych, młodzieży, rolników,
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Szkolenia w ED - Kraków

Rzeszów-Kraków-Jarosław

Sieć Europe Direct
w południowej Polsce
W kwietniu 2005 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania (WSIiZ) w Rzeszowie otrzymała akredytację
Komisji Europejskiej na prowadzenie trzech ośrodków
Europe Direct w Rzeszowie, Krakowie i Jarosławiu.
Ośrodki zostały utworzone w ramach współpracy WSIiZ
z Federacją Regionalnych Związków Gmin i Powiatów
RP, Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski z siedzibami w Krakowie oraz Stowarzyszeniem Promocji
Przedsiębiorczości z siedzibą w Jarosławiu.
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Klienci ośrodków mogą osobiście, telefonicznie bądź
za pośrednictwem poczty elektronicznej uzyskać informacje na tematy dotyczące zagadnień związanych m.in.
z funkcjonowaniem UE, funduszami strukturalnymi, prawami i obowiązkami obywateli UE.
Ośrodki ED w Rzeszowie, Krakowie i Jarosławiu zapewniają możliwość przekazywania do Komisji Europejskiej
własnych sugestii, opinii, pytań
i otrzymania na nie informacji zwrotnej. Punkty ED gwarantują zainteresowanym dostęp do bezpłatnych materiałów informacyjnych, broszur, ulotek oraz zasobów bibliotecznych. Wszyscy zainteresowani mają możliwość
skorzystania z bezpłatnego dostępu do internetu oraz
z połączenia (w każdym z języków UE) z centrum Europe Direct w Brukseli.
Beneficjentami działalności ośrodków Europe Direct
są społeczności lokalne, a w szczególności: przedsiębiorcy, nauczyciele, samorządowcy, bezrobotni, rolnicy, przedstawiciele NGO etc. Konsultanci ośrodków ED w Rzeszowie, Krakowie i Jarosławiu w ramach
swojej działalności przeprowadzają także adresowane
do młodzieży lekcje europejskie na terenie placówek
oświatowych w miastach i miejscowościach Małopolski
i Podkarpacia. W 2005 roku Punkty ED zorganizowały
ponad 300 seminariów tematycznych, wykładów, szkoleń, konferencji, dyskusji panelowych i spotkań konsultacyjnych.
Aktywnie rozpowszechniano informację europejską poprzez organizowanie stoisk informacyjnych oraz punktów konsultacyjnych podczas kilkudziesięciu imprez
i spotkań organizowanych przez społeczności lokalne.
Wszystkie trzy Punkty utworzyły wspólny dla sieci
ośrodków w Rzeszowie, Krakowie i Jarosławiu portal
www.europedirect.pl, który w przeciągu półrocza odwiedziło blisko 11 tysięcy zainteresowanych.
Na portalu zawarty jest formularz umożliwiający zadanie pytania, oraz bieżące informacje o działalności
rzeszowskiego, krakowskiego i jarosławskiego ośrodka ED.
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Zadzwoń
do Brukseli
– rozmawiaj
po polsku!
Bezpłatna infolinia
dostępna z dowolnego państwa
Unii Europejskie

0080067891011
EUROPE DIRECT:
od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00 - 18.30

• udzieli szybkiej informacji we wszystkich
oficjalnych językach UE;
• odpowie na pytania obywateli, firm,
instytucji i organizacji pozarządowych;
• przekaże bardziej skomplikowane
zagadnienia odpowiednim ekspertom.

WSPÓLNOTA MAŁOPOLSKA

OŚRODKI EUROPE DIRECT W POLSCE
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Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP)
można zdefiniować jako współpracę,
w której administracja (rządowa i samorządowa) oraz sektor prywatny realizują wspólne przedsięwzięcia, dzieląc się zarówno zyskiem jak i ryzykiem oraz odpowiedzialnością za podejmowaną działalność. Dla samorządów, taka współpraca oznacza niespotykane dotąd rozszerzenie możliwości
działania pod kątem prowadzenia inwestycji na swoim terenie.

Business Mobility International Sp. z o.o.
Biuro Regionalne w Krakowie
ul. Zacisze 6, 31- 156 Kraków
tel. (012) 426 13 55, fax (012) 426 13 59
www.bmintl.com

Dyrektor Biura
Anna Molenda- Skowronek
office@bm-intl.com.pl
Radca Prawny
dr Magdalena Frańczuk
m.franczuk@bm-intl.com.pl

NOWA USTAWA NOWE SZANSE DLA SAMORZĄDÓW

PARTNERSTWO PUBLICZNO – PRYWATNE
Podstawą funkcjonowania opisywanej instytucji jest
nowa, w systemie prawa polskiego, ustawa z dnia
28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym. Ustawa weszła w życie dopiero kilka miesięcy temu. Ten nowy instrument prawny to dobrodziejstwo zarówno dla samorządów jak i dla firm
prywatnych.
Partnerstwo publiczno - prywatne niesie ze sobą
wiele korzyści, zarówno dla partnera publicznego
(organów administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych etc.) jak
i partnera prywatnego (przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, podmiotów zagranicznych).
Partner prywatny ponosi w całości albo w części
nakłady na realizację przedsięwzięcia lub też zapewni poniesienie tych kosztów przez inne podmioty. Nakłady jakie poniósł na realizację odzyskuje z nadwyżką, ma bowiem prawo do pobierania
pożytków, uzyskiwania innych korzyści z przedsięwzięcia lub też do zapłaty sumy pieniężnej przez
partnera publicznego. Takie „dzielenie” się kosztami pozwala efektywnie realizować zadania publiczne.
Podmiot publiczny ma obowiązek sporządzenia
analizy przedsięwzięcia w celu określenia jego
efektywności oraz zagrożeń związanych z jego realizacją, w szczególności: ryzyk, aspektów finansowych i ekonomicznych stanu prawnego składników majątkowych. Celem wyboru optymalne-

go sposobu realizacji przedsięwzięcia niezbędna
jest więc analiza prawno - ekonomiczna wszystkich opcji.
Każde przedsięwzięcie PPP opiera się na umowie. Każda dobrze skonstruowana umowa, natomiast wymaga współpracy pomiędzy samorządem – prawnikami – przedsiębiorcą i fachowcami
z dziedziny konsultingu. Warto również wspomnieć, że umowa o partnerstwie publiczno – prywatnym możne przewidywać, że w celu jej wykonania podmiot publiczny i partner prywatny mogą
utworzyć spółkę kapitałową.
Zastosowanie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
jest szerokie – dotyczyć może m.in. finansowania budowy dróg publicznych, mostów, sieci kolejowych działalności zakładów opieki zdrowotnej, szkół, budownictwa socjalnego, realizacji projektów oczyszczalni ścieków, czy też budowy bazy
rekreacyjno – turystycznej, gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, gospodarowania nieruchomościami innymi niż rolne, rozwoju
żeglugi śródlądowej, działalności organizacji pożytku publicznego. Warto więc zastanowić się jakie zadania publiczne, które gmina musi wykonać można zrealizować w ramach umów o partnerstwie publiczno – prywatnym. Warto, ponieważ tego typu
umowy od wielu lat funkcjonują z powodzeniem
w wielu krajach Unii Europejskiej.

OD POMYSŁU DO PROJEKTU
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
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DZIAŁALNOŚĆ BUSINESS MOBILITY
INTERNATIONAL SP. Z O.O.
W ZAKRESIE DORADZTWA
Bussiness Mobility International Sp. z o.o.
specjalizuje się w opracowywaniu strategii rozwoju regionalnego i lokalnego, budowaniu studiów wykonalności, biznes planów, analiz ekonomicznych i finansowych,
wieloletnich planów inwestycyjnych i innego rodzaju ekspertyz. Doradzamy również
w zakresie przedsięwzięć, które mogą być
finansowane częściowo lub w całości przez
Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej.
W przypadku Business Mobility International Sp. z o.o. jakość usług gwarantuje zarówno strona polska jak i belgijska z wieloletnim doświadczeniem w funkcjonowaniu
struktur UE.
Business Mobility International Sp. z o.o.
to zespół specjalistów z dziedziny prawa,
ekonomii i zarządzania, z doświadczeniem
w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych
oraz licznych ekspertów z dziedziny budownictwa, architektury, turystyki, medycyny, edukacji i innych niezbędnych do kompleksowej realizacji projektów.
BMI Sp. z o.o po pięciu latach funkcjonowania na rynku Polskim zaliczana jest do
liderów doradztwa w zakresie usług świadczonych na rzecz samorządu terytorialnego. Fakt ten potwierdza nominacja w rankingu pod nazwą „Liderzy Doradztwa”
w roku 2005 przeprowadzonego pod patronatem tygodnika „Wprost”.

LIDER MAŁOPOLSKI 2005

PMP SA jest częścią Philip Morris International Inc. (PMI), z siedzibą w Lozannie (Szwajcaria). PMI należy do grupy spółek Altria i jest jedną z wiodących firm tytoniowych na świecie. Philip Morris Polska S.A. jest czołową firmą tytoniową w Polsce, która produkuje pięć z dziesięciu najlepiej sprzedających się marek papierosów w kraju. Firma zatrudnia ponad 1 800 osób
oraz prowadzi bliską współpracę z ponad 6 000 polskich plantatorów. Jest
największym odbiorcą polskiego tytoniu.
W tym roku mija 10 lat od czasu, gdy Philip Morris Holland B.V. kupił pakiet
kontrolny udziałów w należących do państwa Zakładach Przemysłu Tytoniowego w Krakowie – w tym czasie była to największa zagraniczna inwestycja w historii kraju.
Philip Morris nie chce, aby osoby niepełnoletnie paliły. Zapobieganie paleniu wśród młodzieży ma głęboki sens z punktu widzenia działalności Philip
Morris. Tego oczekują od niej pracownicy, akcjonariusze, prawodawcy, dorośli palacze i całe społeczeństwo. Nie można skutecznie prowadzić działalności, jeśli nie pozostaje się w zgodzie z oczekiwaniami społecznymi.
Philip Morris Polska S.A. uczestniczy od samego początku w prowadzonym od
1998 roku Programie Odpowiedzialnej Sprzedaży (www.stop18.pl), który ma
na celu zapobieganie dostępowi osób nieletnich do papierosów w punktach
sprzedaży detalicznej. Dziś Program jest prowadzony z udziałem 16 partnerów,
włączając m.in. duże sieci sprzedaży detalicznej i stowarzyszenia handlowe.

Początki cywilnej działalności lotniska Kraków-Balice sięgają 1964 r. , kiedy władze wojskowe udostępniły na potrzeby przyszłej cywilnej części około 10 ha terenu oraz prawo do korzystania z urządzeń lotniska w Balicach.
W 1988 r. w związku ze zwiększającym się ruchem lotniczym władze miasta Krakowa oraz PPL zawarły umowę na budowę nowego terminala pasażerskiego przeznaczonego do obsługi ruchu krajowego i zagranicznego. W styczniu 1993 r. zostaje zakończony I etap budowy i oddany do użytku nowoczesny terminal pasażerski w pełni przystosowany do obsługi ruchu międzynarodowego, o rocznej przepustowości 280 tysięcy pasażerów. Po kolejnych inwestycjach, możliwości te wzrosły do 1,3 mln., co i tak
nie jest w stanie sprostać olbrzymiemu wzrostowi zainteresowania lotami
z i do Krakowa. Najważniejszą realizowaną aktualnie inwestycją jest przystosowanie terminalu pasażerskiego do przepisów Unii Europejskiej i układu z Schengen.
Port dysponuje drogą startową o długości 2550 m i szerokości 60 m, która
umożliwia operowanie większości typów samolotów pasażerskich i transportowych. Tę samą długość posiada droga do kołowania o szerokości
38/23 m. Łączna powierzchnia betonowej płyty postojowej wynosi 92 000 m2
i może na niej parkować 17 samolotów średniej wielkości jednocześnie.
W 2005 r. krakowskie lotnisko, jako pierwszy w Polsce port regionalny, obsłużył ponad milion pięciuset pasażerów.

7 czerwca 2005 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów utworzona została
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu. Zgodnie z nadanym statutem, jej zadaniem jest kształcenie studentów w zakresie kierunków i specjalności zawodowych oraz przygotowanie ich do wykonywania zawodu, kształcenie w celu uzupełnienia specjalistycznej wiedzy
i umiejętności zawodowych. Szkoła zobowiązała się wychowywać studentów w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji i odpowiedzialności za dobro społeczeństwa, państwa i własnego warsztatu pracy. Uczelnia ma prowadzić badania oraz wdrażać nowe
rozwiązania i innowacje, współdziałając z innymi podmiotami w szerzeniu wiedzy, rozwoju kulturalnego, społecznego i gospodarczego regionu.
W PWSZ wprowadzone zostały trzy kierunki studiów: filologia, politologia oraz zarządzanie i marketing (w tym specjalność Zarządzanie Administracją Publiczną). Pierwszym Rektorem wybrany został prof. dr hab.
Lucjan Suchanek, były prorektor UJ, dziekan Wydziału Filologicznego
(dwie kadencje), dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej, dyrektor Instytutu Studiów Regionalnych i dyrektor Instytutu Rosji i Europy Wschodniej.

W 1956 r. powstała myśl o zorganizowaniu, w oparciu o największy zakład przemysłowy w Tarnowie (Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach),
sekcji żużlowej. By zbudować tor, dyrektor Zakładów oddał po 2 ludzi
z każdego z 15 oddziałów do pracy na stadionie. Praca ruszyła w ostrym
tempie, na dwie zmiany. Już pierwszego dnia zdjęto ogrodzenie okalające bieżnię lekkoatletyczną. W miejscu przyszłego toru zdjęto warstwę ziemi na głębokość 30 cm. Wypełniono ją dolomitem, potem żużlem gruboziarnistym i luźną warstwą żużla drobnego (5 cm). Przez wiele lat klub balansował między I a II ligą, znacząc tę drogę sukcesami indywidualnymi,
osiągnięciami młodzieżowymi, ale nigdy - aż do 2004 r. - nie zdobył mistrzostwa Polski. Do zespołu złożonego z wychowanków dołączyli wówczas Tony Rickardsson i najlepszy polski żużlowiec Tomasz Gollob. Posiadając silnych juniorów w osobach Marcina Rempały i Janusza Kołodzieja,
zespół wygrał większość meczów w sezonie. Rok później Unia powtórzyła
wyczyn, T. Rickardsson wywalczył tytuł mistrza świata, a Janusz Kołodziej
został indywidualnym mistrzem Polski.
Tarnowscy kibice żużla należą do najliczniejszych w Polsce, są barwną
i żywiołową publicznością.
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PROF. FRANCISZEK ZIEJKA

ADAM BUJAK

Urodził się 3 października 1940 r. w Radłowie koło
Tarnowa. W latach 1958–1963 studiował filologię
polską na Uniwersytecie Jagiellońskim
pod kierunkiem prof. Wacława Kubackiego.
W roku 1971 uzyskał stopień doktora, habilitował
się w roku 1982, a w roku 1991 uzyskał tytuł
profesora i został powołany na stanowisko
profesora nadzwyczajnego w Instytucie Filologii
Polskiej UJ. W 1996 objął w tymże Instytucie
Katedrę Historii Literatury Polskiej XIX wieku.
Stanowisko profesora zwyczajnego otrzymał
w roku 1998. Od roku 1997 jest członkiem
korespondentem, a od roku 2002 członkiem
czynnym Polskiej Akademii Umiejętności.
W latach 1990–1993 był dziekanem Wydziału
Filologicznego. Po zakończeniu kadencji
dziekańskiej pełnił przez dwie kadencje funkcję
prorektora UJ do spraw ogólnych (1993–1999).
W latach 1999–2005 (dwie kadencje) był rektorem
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1999-2002
był przewodniczącym Kolegium Rektorów Szkół
Wyższych Krakowa i wiceprzewodniczącym
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
Był też przewodniczącym Konferencji Rektorów
Akademickich Szkół Polskich, przewodniczącym
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa,
członkiem Narodowej Rady Integracji Europejskiej
przy Premierze RP, członkiem Komitetu „Polska
w Zjednoczonej Europie” przy prezydium PAN,
członkiem Polskiego Pen Clubu. Prof. Franciszek
Ziejka jest autorem i redaktorem dwudziestu pozycji
książkowych, ponad 150 rozpraw naukowych,
drukowanych w pismach krajowych i zagranicznych
(francuskich) oraz dużej ilości prac publicystycznych. W 2005 r. został przewodniczącym
Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

Światowej sławy artysta fotografik, autor ponad
100 albumów wydanych na wszystkich
kontynentach, mistrz nastrojowej, mistycznej
fotografii. Jak nikt inny potrafi malować
światłem, ukazywać piękno dzieł sztuki.
Jest członkiem Związku Polskich
Artystów Fotografików, renomowanego
Królewskiego Towarzystwa Fotograficznego
Wielkiej Brytanii, Międzynarodowej
Federacji Sztuki Fotograficznej w Szwajcarii,
a także laureatem ponad 60 polskich
i międzynarodowych nagród, m.in. Civitas
Christiana, Orderu św. Marii Magdaleny,
Orderu Wielkiego św. Zygmunta oraz nagrody
Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia „Totus 2003”
przyznanej w 25-lecie pontyfikatu Jana Pawła II.
Jego albumy były wielokrotnie honorowane
tytułem najpiękniejszej książki roku.
Bardzo wiele z nich poświęcone jest osobie
Ojca Świętego Jana Pawła II, którego
posługiwanie duszpasterskie z wielkim
oddaniem dokumentuje od 1963 roku.
Adam Bujak jest twórcą bezcennych fotografii
utrwalających dla przyszłych pokoleń
wydarzenia ważne dla Kościoła
oraz miejsca cenne dla tradycji w kraju
i zagranicą. Jego fotografie wystawiane były
w Muzeum Narodowym we Wrocławiu,
Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Etnografii
i Folkloru w Tel Awiwie, Istman House
w Rochester w Nowym Jorku, a także
wielu innych muzach i galeriach.
Stała wystawa jego twórczości znajduje się
w Domu Narodzin Ojca Świętego Jana Pawła II
w Wadowicach oraz Muzeum Archidiecezjalnym
w Krakowie.

