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OPINIE

Dziecko, dorastający młody człowiek 
marzy by dni płynęły szybciej, chce być 
dorosłym jak najprędzej. Mocno „doj-
rzały” człowiek mojego pokolenia z co-
raz większym zdumieniem obserwuje, 
jak jego czas przyspiesza, nabiera pędu. 
Naturalnym wtedy staje się pragnienie 
oceny przebytej drogi, wspomnienie 
wydarzeń zapamiętanych jako szcze-
gólnie ważne. okazją do podobnych 
refleksji stała się sesja Rady Powiatu  
z okazji 10-lecia powiatu krakowskiego. 
Nostalgię, wspomnienia, często dumę z uczestnictwa czuło się na 
sali obrad, w powitaniach i rozmowach na korytarzach. Próbuje-
my tę historię jakoś opisać i pokazać w reportażu z uroczystej sesji  
i połączonego z nią opłatka. Nawiązuje do tej rocznicy artykuł radne-
go J. G. Kurdziela, traktujący  o dwóch minionych i obecnej kadencji, 
poprzez pryzmat najważniejszych decyzji i ludzi którzy je realizowa-
li.  Właśnie  pamięć o osobach - byłych radnych, zasłużonych pra-
cownikach - była myślą przewodnią tego zgromadzenia. W obecno-
ści znamienitych gości pokazanych na fotografiach i wymienionych  
w tekstach chcieliśmy pokazać, że pamiętamy o „weteranach”. W tym 
samym duchu utrzymany jest tekst radnej A. Wójcik o najbardziej 
zasłużonych dla swoich małych ojczyzn działaczach z gminy Zabie-
rzów. 

Proszę gorąco, zatrzymajcie się w skupieniu nad tekstem pod 
znamiennym tytułem „Podaruj miłość”. Rzecz dotyczy nowego ży-
cia, które rodzi się wśród nas i u samego swego początku doznaje 
krzywdy największej, nie ma najbliższych, nie ma z różnych przy-
czyn swoich własnych rodziców. Domy dziecka, pogotowia opiekuń-
cze, wszystkie formy opieki, które prowadzimy są jakimś wyjściem.  
Z ręką na sercu mogę powiedzieć, niezłym wyjściem. odpowiedzial-
ni za to pracownicy naszego samorządu najpierw są współczujący-
mi opiekunami, dopiero potem urzędnikami i wykonawcami.  Mimo 
tego, przecież o dojrzałej, nieustannej rodzicielskiej miłości mowy 
być nie może, tego tym niewinnym dzieciom dać nie potrafimy.  
Niektórzy z Was, obywateli tego powiatu, członków naszej samo-
rządowej wspólnoty ma warunki by im pomóc, może nawet ma 
potrzebę okazania swej drzemiącej miłości, nie zna tylko sposobu. 
Możemy to zrobić wspólnie, możemy zlikwidować a, przynajmniej 
ograniczyć „bidule”, zmniejszyć niezasłużoną krzywdę. 

Pulę wyzwań i zadań społecznych, a może nawet odpowiadałoby 
im bardziej określenie humanitarnych, uzupełniają między innymi 
pomoc niepełnosprawnym, interwencja kryzysowa, w której szcze-
gólny nacisk kładziemy na zapobieganie i zwalczanie przemocy  
w rodzinie. A także to, co dopiero przekracza progi naszych domów, 
czego tak bardzo się boimy a ma na imię kryzys. Nie mam, jak wszy-
scy wypowiadający się w mediach politycy i eksperci, odpowiedniej 
wiedzy i zdolności przewidywania, by móc Państwa wiarygodnie 
uspokajać czy pocieszać. Mam jednak wiarę w naszą polską zdol-
ność wytrwania, umiejętność radzenia sobie w trudnych momen-
tach. oglądany niedawno film o księdzu Popiełuszce przypomniał mi  
o naszych najlepszych cechach, o solidarności w najwyższej potrze-
bie. Wierzę w naszych przedsiębiorców, w ich energię i poświęcenie 
dla swoich firm, na jakie nie są zdolni zdobyć się nauczeni wygodne-
go życia zachodni europejczycy. Mam nadzieję, że nasz rząd, Sejm  
i Prezydent potrafią, jeśli zajdzie potrzeba, powtórzyć fenomen 
„okrągłego stołu”. Wiem na pewno, że my w powiecie zrobimy 
wszystko, by znajdującym się w potrzebie pomóc według naszych 
możliwości i kompetencji, najwięcej jak można. Mamy do dyspozycji 
jeden z najlepszych w Polsce Urząd Pracy. Dołożymy wszelkich sta-
rań, by to, co zaplanowaliśmy w budżecie było wykonane. To ważne 
w dwójnasób: z jednej strony potrzebujemy remontów i inwestycji 
bo poprawiają standard naszego życia, z drugiej dają zajęcie pra-
cownikom firm, które będą je wykonywać.

Z serdecznym pozdrowieniem!

Korzystając z możliwości jaką niesie 
biuletyn PoWIAT KRAKoWSKI chciałbym 
poinformować Was o efektach obrad 
Rady w ostatnich miesiącach i planach 
na I półrocze 2009 r. Jak Państwu wiado-
mo Rada Powiatu rozpatruje na sesjach  
i rozstrzyga w formie uchwał o wszystkich 
sprawach należących do jej kompetencji, 
określonych generalnie w ustawie o sa-
morządzie powiatowym oraz w przepi-
sach szczegółowych zawartych w innych 
aktach prawnych.

Podejmowane uchwały mają decydujące znaczenie dla działal-
ności powiatu, jednostek organizacyjnych i ich pracowników (szkół, 
placówek oświatowych, DPS-ów, ZDPK, PCPR, UPPK).

oprócz uchwał rozstrzygających w kwestiach, w których Rada de-
cyduje o podejmowanych przedsięwzięciach i kontroluje ich realizację 
przez Zarząd Powiatu, podejmuje także uchwały zwane deklaracjami, 
oświadczeniami i rezolucjami. Dotyczą one przede wszystkim spraw, 
w których nie mamy kompetencji do władczego rozstrzygnięcia,  
ale ich rozwiązanie w ocenie radnych ma zasadnicze znaczenie  
dla społeczności powiatu krakowskiego jako całej wspólnoty lub czę-
ści z reguły z kilku gmin sąsiednich.

Uchwały mają charakter wezwań do podjęcia działań przez inne 
uprawnione organy administracji publicznej lub stanowią stanowisko 
Rady w danej sprawie.

W Nr 4 biuletynu pisałem o pracach nad budżetem Powiatu,  
dzisiaj z satysfakcją mogę Państwa poinformować, że radni obrado-
wali w Komisjach konstruktywnie, co skutkowało wypracowaniem za-
łożeń optymalnych w szybkim terminie i pozwoliło na sesji grudnio-
wej przyjąć Uchwałę Budżetową na rok 2009 stanowiącą podbudowę 
do działalności powiatu.

W styczniu 2009 r. dyskutowaliśmy o działalności Urzędu Pracy 
Powiatu Krakowskiego oraz o sytuacji na rynku pracy w powiecie 
krakowskim. Podsumowanie znalazły też  prace prowadzone nad 
określeniem działań,  które muszą być podjęte dla zachowania znaj-
dujących się na terenie powiatu obiektów, miejsc i wartości niemate-
rialnych, istotnych z punktu dziedzictwa kulturowego.

Powiat Krakowski jako jeden z pierwszych w Małopolsce przyjął 
„Powiatowy Program opieki nad Zabytkami 2009 - 2012” .Stanowi  
on  realizację obowiązku określonego w ustawie o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami.

W lutym 2009 r. sesja dotyczyła bezpieczeństwa obywateli.
Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w po-

wiecie krakowskim złożył Komendant Powiatowy Policji. Zapoznali-
śmy się także z informacją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego o stanie przestrzegania prawa budowlanego.

Podjęliśmy również szereg uchwał z zakresu drogownictwa, pro-
wadzonych przez powiat inwestycji oraz dotyczących pozyskiwania 
środków zewnętrznych. 

W imieniu mieszkańców gmin Wielka Wieś, Jerzmanowice-Prze-
ginia i Sułoszowa uchwalono rezolucję, w której Rada zwróciła się  
do Wojewody Małopolskiego o podjecie działań mających na celu za-
bezpieczenie karetki specjalistycznej typu S z lekarzem w oddziale VII 
Jerzmanowice Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.

W imieniu mieszkańców Aleksandrowic, Balic, Szczyglic i Morawicy 
podjęliśmy również rezolucję skierowaną do Sejmiku Województwa 
Małopolskiego w sprawie proponowanego obszaru ograniczonego 
użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Bali-
ce położonego na terenie powiatu.

 Sesję w marcu 2009 r. poświęcimy sprawozdaniu z wykonania 
budżetu za 2008 rok,  wykonaniu zadań i gospodarowaniu zasobem 
geodezyjnym i kartograficznym oraz funduszem ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej oraz absolutorium dla Zarządu Powiatu w Krako-
wie. W następnych  miesiącach sesje poświęcone będą zagadnieniom 
pomocy społecznej, bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpo-
żarowej i przeciwpowodziowej oraz promocji i ochrony zdrowia.

 Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych serdecznie Państwu 
życzę zdrowia, szczęścia pogody ducha, radosnego nastroju i niepo-
wtarzalnej atmosfery przy wielkanocnym stole!

Dzień dobry! Szanowni Państwo!

Krzysztof Karczewski
Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Krzyworzeka
Starosta krakowski
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ADMINISTRACJA

Na tak postawione pytanie nie ma jedno-
znacznej odpowiedzi. Niepewny początek br. 
zmusza by spojrzeć na jeden z parametrów 
ogólnoświatowego kryzysu trochę inaczej,  
z dystansu, opierając się na danych statystycz-
nych, na własnych odczuciach i doświadcze-
niach. Stopa bezrobocia w naszym powiecie 
na koniec stycznia 2009 r. wyniosła 7,4%. Jest 
to wzrost w stosunku do najniższego bezro-
bocia, które w 2008 r. wynosiło 6,1% , ale z ko-
lei jest to spadek w stosunku do najwyższego 
bezrobocia z 2004 roku (13,5%) o około 7,4%. 
W styczniu i lutym br. UPPK zarejestrował od-
powiednio 1009 i 982 osoby bezrobotne oraz 
w tym samym czasie wyrejestrował z powodu 
podjęcia pracy odpowiednio 132 i 126 osób. 
Ta dynamika rejestracji osób bezrobotnych 
jest zatrważająca. Dodać do tego należy in-
formacje o zwolnieniach grupowych. Przypo-
mnijmy, że pracodawca zamierzający zwolnić 
co najmniej 50 pracowników w okresie trzech 
miesięcy, zobowiązany jest uzgodnić z po-
wiatowym urzędem pracy zakres i formy po-
mocy dla zwalnianych pracowników. Z tego 
tytułu do końca lutego br. wpłynęło do UPPK 
6 zgłoszeń z przewidywaną grupą 150 osób 
objętych zwolnieniami. Te cyfry mówią same 
za siebie.

Zobaczmy jeszcze, co się dzieje w skali 
Małopolski. We wszystkich powiatach odda-
lonych od dużych miast i metropolii bezro-

bocie osiągnęło bardzo wysoki wskaźnik (np. 
powiat dąbrowski 17,7%, powiat limanowski 
16,6%, powiat nowosądecki 15,7%), nato-
miast powiaty ziemskie takie jak powiat tar-
nowski – 11,4%, czy nasz powiat krakowski 
7,4%. To oczywiście tylko potwierdza regułę 
o uprzywilejowaniu w tym względzie rynku 
pracy okołometropolitarnego. W tym miejscu 
przychodzi na myśl projekt uchwały metropo-
litarnej, dyskusje na temat ostatecznego jej 
kształtu i znaczenia dla rozwoju makroregio-
nów. Wydaje się sensowne, aby dodatkowo 
pracując nad tą ustawą, pogłębić jej analizę 
o czynniki ujemne mogące wywołać w więk-
szym oddaleniu od metropolii bezrobocie  
o skali hamującej rozwój małych społeczno-
ści gminnych. Wracając jednak do naszego 
powiatu możemy stwierdzić, na podstawie 
przeprowadzanych ankiet, że fala bezrobocia 
niesie ze sobą zdecydowanie innych klientów. 
Są to w przeważającej ilości osoby, które mają 
określone cele, szukają konkretnej pracy, chcą 
zdobyć konkretne kwalifikacje lub uprawnie-
nia. Rzuca się w oczy ich determinacja, aby 
wrócić do czynnego życia zawodowego. oni 
jeszcze nie czują się przegrani, wierzą, że to 
jest w ich życiu chwilowe, a być może jest to 
moment, aby sięgnąć po nowe wyzwania, 
nową ciekawszą pracę. Ale co będzie, jeśli 
optymizm i zapał minie, jeśli instytucje, oso-
by, a czasem osoby, które same w sobie są 
instytucjami nie zrobią wszystkiego, aby jak 

najmniej było rozczarowań i niespełnionych 
nadziei?

I tutaj pojawiają się propozycje wyjścia na-
przeciw oczekiwaniom przygotowane przez 
UPPK. Są to propozycje zawarte w projektach 
uchwał Powiatowej Rady Zatrudnienia, które 
to po zatwierdzeniu na marcowym posie-
dzeniu będą mogły być realizowane na rzecz 
mieszkańców powiatu krakowskiego. Są to 
działania z zakresu: promocji zatrudnienia, ak-
tywizacji zawodowej bezrobotnych, szkolenia 
w obszarach.

Dodać należy, że UPPK zaplanował w 2009 r. 
cykl 28 spotkań aktywizujących zawodowo 
mieszkańców powiatu krakowskiego oraz 36 
spotkań na rzecz łagodzenia skutków bezro-
bocia. Zostały również podjęte działania na 
rzecz zbudowania partnerskiej inicjatywy-pro-
gramu na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego na 
lokalnym rynku pracy powiatu krakowskiego. 
Reasumując, myślę że przedsięwzięcia pod-
jęte na rzecz pomocy ludziom, którzy stracili 
pracę są współmierne do zagrożeń i wycho-
dzą naprzeciw oczekiwaniom. I oby spełniło 
się jedno z mądrych powiedzeń ludowych: 
nie taki diabeł straszny jak go malują…

Na zakończenie zapraszam na stronę in-
ternetową UPPK (www.uppk.pl), aby być na 
bieżąco ze wszystkimi działaniami i projekta-
mi urzędu i, w razie potrzeby (odpukać), móc 
szybko z propozycji urzędu pracy skorzystać.

Adam Wójcik
Przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia

Sekretarz  Powiatu

BeZRoBoCIe – CZY JeST Aż TAK źLe,  
CZY TRoCHĘ ZA BARDZo PANIKUJeMY ?

W celu rozwiązania problemów wynikają-
cych z braku Sali gimnastycznej przy Zespole 
Szkół ogólnokształcących, Specjalnym ośrod-
ku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie, (dla 
których organem prowadzącym jest Powiat 
Krakowski) oraz Szkole Podstawowej Nr 2 
(Gmina Skawina), władze tych dwóch jed-
nostek samorządu terytorialnego powzięły 
decyzję o wspólnych działaniach zmierzają-
cych do uzyskania dofinansowania w ramach 
Funduszy europejskich. Pomiędzy powiatem 
krakowskim a Gminą Skawina zostało zawarte 
29 kwietnia 2008 r. porozumienie, określają-
ce zasady wspólnej realizacji i finansowania 
projektu. Stroną, która przygotowała projekt, 
oraz będzie zajmowała się jego wdrożeniem 
jest powiat krakowski.  

Po oddaniu do użytkowania z sali będą ko-
rzystały trzy jednostki organizacyjne: Zespół 
Szkół ogólnokształcących w Skawinie, Spe-
cjalny ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ska-
winie, a także Szkoła podstawowa nr 2 w Ska-
winie oraz członkowie klubów sportowych, 
uczestnicy imprez sportowych, kulturalnych, 
które będą organizowane na terenie sali  
i mieszkańcy województwa Małopolskiego.

Podjęte starania okazały się owocne, bo-
wiem 30 grudnia 2008 r. Zarząd Województwa 
Małopolskiego dokonał oceny strategicznej 
projektów złożonych w ramach naboru do 
Małopolskiego Regionalnego Programu ope-
racyjnego na lata 2007-2013, działanie 6.1 B, 
w wyniku której projekt pn. „Budowa Sali gim-
nastycznej przy Zespole Szkół ogólnokształ-
cących i Szkole Podstawowej nr 2 w Skawinie” 
uzyskał dofinansowanie w kwocie 3 mln zł,  

co stanowi 52,46% wartości kosztów kwali-
fikowanych projektu. łączny koszt realizacji 
inwestycji wyniesie 5 718 938 zł.  Wkład wła-
sny powiatu i gminy Skawina został określony 
na poziomie 1 359 470 zł dla każdej ze stron.  
W celu sprawnej i rzetelnej realizacji projek-
tu powołany został Zespół Zarządzający Pro-
jektem w składzie: Przewodniczący Zespołu 
- Andrzej Furmanik Wicestarosta, Zastępca 
Przewodniczącego – Adam Wójcik Sekretarz 
powiatu, Sekretarz  – Krzysztof Pelc Dyrektor 
Biura ds. Rozwoju i Funduszy Strukturalnych, 
Członkowie Zespołu: Lidia Pycińska – Dyrek-
tor Wydziału edukacji, Danuta Konik – Główny 
Specjalista, Anna Wąsowicz – Główny Specjali-
sta ds. Zamówień Publicznych, Dorota Rumian 
– Podinspektor. W pracach Zespołu uczestni-
czą również przedstawiciele Gminy Skawina:  
Dorota Książek oraz Andrzej Cichocki .

Rozpoczęcie realizacji inwestycji zapla-
nowano na kwiecień 2009 r., a zakończenie  
w październiku 2010 r. 

Budowana sala gimnastyczna będzie bu-
dynkiem wolnostojącym, niepodpiwniczo-
nym, w części sali sportowej – parterowym,  
w części zaplecza 2 kondygnacyjnym. W ra-
mach projektu zostaną wybudowane także 

dwa łączniki, stanowiące komunikację po-
między salą a istniejącym budynkiem Zespołu 
Szkół: jeden łącznik będzie łączył sale ze szko-
łą podstawową, a drugi z liceum. 

Na parterze budynek podzielony będzie 
na 2 części: salę widowiskowo-sportowa oraz 
zaplecze socjalno-techniczne, w którym zlo-
kalizowane będą: hol wejściowy wraz z szat-
nią, szatnie i łazienki dla sportowców, pokój 
nauczyciela (trenera) – pomieszczenie 1-szej 
pomocy, magazyn na sprzęt sportowy, sala do 
ćwiczeń dla osób niepełnosprawnych, toaleta 
dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie 
gospodarcze, wymiennikownia oraz wentyla-
tornia. W sali o pow. 1 161,08 m2 i wysokości 
7,5 m mieścić się będzie pełnowymiarowe 
boisko do gry w piłkę ręczną. Możliwe będzie 
także podzielenie sali na trzy części, z których 
każda może pomieścić małe boisko do gry w 
koszykówkę. Na pierwszym piętrze znajdować 
się będzie przede wszystkim widownia otwar-
ta na salę sportową, która pomieści 260 miejsc 
siedzących ustawionych w trzech grupach po 
5 lub 2 rzędy. Sala na poziomie parteru w peł-
ni będzie przystosowana do korzystania przez 
osoby niepełnosprawne. Szatnie, umywalnie, 
toaleta będą dostępne dla osób poruszają-
cych się na wózku inwalidzkim. 

FUNDUSZe eURoPeJSKIe DLA PoWIATU KRAKoWSKIeGo

biuro ds. rozwoJu
i Funduszy struKturalnyCH

Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków 

dyrektor – Krzysztof Pelc
tel. 634-42-66 wew. 316 
brf@powiat.krakow.pl
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Gdy do Państwa trafi ten numer na-
szego biuletynu, zapewne będzie już 
wiosna, która odsłoni zniszczenia będą-
ce skutkiem zimowej aury. Mocna zima, 
jaka szczególnie w lutym dała się we 
znaki w Polsce, odcisnęła swoje piętno 
również na naszych drogach. Mieszkań-
cy powiatu, wzorując się na drogach 
Krakowa, oczekują odśnieżania do stanu  
„na czarno”, a to niestety kosztuje. Utrzy-
manie zimowe dróg powiatowych, któ-
rych mamy blisko 700 km, będzie praw-
dopodobnie kosztowało budżet powiatu  
ok. 3 mln zł. Przewidujemy, że pozimo-
wa naprawa dróg będzie kosztowała  
do 2 mln zł. Te kwoty pokazują obciąże-
nia związane z klimatem, w którym ży-
jemy i ile moglibyśmy wykonać więcej 
inwestycji drogowych, gdyby nie było 
zimy. Ale oprócz zajmowania się utrzy-
maniem zimowym dróg, trwają inten-
sywne przygotowania do planowanych 
na 2009 r. remontów i inwestycji w za-
kresie infrastruktury drogowej. 

Dzięki uchwaleniu już w grudniu 
ubiegłego roku budżetu na 2009 r. i za-
warciu z gminami porozumień w ramach 
Inicjatyw Samorządowych, Zarząd Dróg 
Powiatu Krakowskiego mógł przystąpić 

do uruchamiania procedur związanych  
z budową dróg i chodników. Jak po-
kazuje doświadczenie ubiegłych lat,  
to właśnie na początku roku można po-
zyskać najkorzystniejsze finansowo i ter-
minowo oferty od wykonawców. Zawar-
cie umów w pierwszym półroczu daje 
duże prawdopodobieństwo na ukoń-
czenie inwestycji w zamierzonym cyklu.  
A w tym roku planujemy wykonać pra-
ce na drogach powiatowych w zakresie 
większym, niż w rekordowym roku 2008. 

Nadal największą pozycją będą sta-
nowiły inwestycje w ramach Inicjatyw  
Samorządowych, których wartość zde-
klarowana jest na 18 mln zł, przy udziale 
powiatu i gmin w stosunku 50/50.

Największą pozycję w ramach IS sta-
nowią inwestycje związane z budową 
chodników przy drogach powiatowych. 
Jest to spowodowane potrzebą zapew-
nienia bezpieczeństwa mieszkańców 
przy ciągle wzrastającym natężeniu ru-
chu na naszych drogach. W tym roku za-
mierzamy również skorzystać z zewnętrz-
nych funduszy na budowę infrastruktury 
drogowej ze środków Unii europejskiej  
i rządowych. 

I tak na początku 
marca br. została 
podpisana umowa 
na pierwszy etap 
modernizacji i bu-
dowę kładki na 
Rudawie w ciągu 
dróg K2128 Ru-

dawa – Brzezie. Wartość tej inwestycji 
to 4 mln zł. Na jej realizację, w ramach 
programu ministerialnego wsparcia 
dróg powiatowych, tzw. „Schetynów-
ki”, pozyskaliśmy 2 mln zł, z budżetu 
powiatu przeznaczono 1 mln zł, kolej-
ny 1 mln zł dołoży gmina Zabierzów. 
Inwestycja ta będzie kontynuowana  
w następnych latach z dużą szansą 
dalszego wsparcia z ww. programu. 
oczekujemy, że w połowie roku ogło-
szony zostanie kolejny nabór wniosków  
do Małopolskiego Regionalnego Progra-
mu operacyjnego na drogi powiatowe 
w oparciu o fundusze unijne. Do tego 
naboru planujemy zgłoszenie dwóch 
projektów inwestycji. Pierwszy to mo-
dernizacja tzw. szlaku kruszynowego,  
a więc ciągu dróg K 1033, K 2186,  
K 2189 i K 218 od ul. Daszyńskiego w Krze-
szowicach do Cholerzyna z zasięgiem  
do planowanego węzła autostradowego 
w Rudnie. Koszt tej inwestycji szacujemy 
na ponad 20 mln zł. Drugi projekt to re-
mont ciągu ulic w Skawinie od ul. ener-

getyków do ul. Tynieckiej wraz z przebu-
dową mostu na Skawince, którego koszt 
wyniesie ok. 12 mln zł. obecnie trwają 
intensywne prace projektowe wraz  
z postępowaniami środowiskowymi, 
aby wnioski miały jak największe szanse 
na przyznanie dofinansowania.

Drodzy Czytelnicy, z okazji zbliżają-
cych się Świąt Wielkanocnych pragnę 
złożyć Wam najszczersze życzenia zdro-
wia, radości i uśmiechu oraz życzyć,  
aby wszelkie kryzysy omijały nas i nasze 
Rodziny!

Andrzej Furmanik

Zakres prac na drogach powiatowych większy niż w rekordowym roku 2008

Co NA DRoGACH PoWIAToWYCH W 2009 RoKU?

 
andrzej

FurmaniK
wicestarosta powiatu krakowskiego

afurmanik@powiat.krakow.pl 

INFRASTRUKTURA

Pługi miały ciężką pracę po opadach śniegu w lutym...

...ale udało sie utrzymać „czarny standard” odśnieżenia drogi

OGŁOSZENIE
KWALIFIKACJA WoJSKoWA

W okresie od dnia 1 kwietnia  
do 30 czerwca 2009 r. przepro-
wadzona zostanie kwalifikacja 
wojskowa mężczyzn urodzonych  
w 1990 r.

Informacje dot. przeprowadze-
nia kwalifikacji w powiecie krakow-
skim będą zamieszczane na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej 
(link dostępny ze strony www.po-
wiat.krakow.pl). Informacje moż-
na również uzyskać pod nr tel.  
(012) 634-42-66 w 112, 105
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Dochód szacowany jest na 117 730 667 zł, wydatki to kwota 
121 051 287 zł,  planowany deficyt budżetowy 3 320 662 zł.

Budżet na 2009 rok przygotował Zarząd Powiatu w oparciu 
o zawiadomienie z Ministerstwa Finansów o wysokości sub-
wencji i dochodach powiatu z tytułu udziału we wpływach  
z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,  
z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji 
celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administra-
cji rządowej i na dofinansowanie zadań własnych powiatu na 
bieżący rok, a także w oparciu o projekty budżetów przygoto-
wane przez podległe jednostki starostwa.

Rada Powiatu w dniu 30.12.2008 r. przyjęła projekt budżetu. 
Dochód szacowany jest w wysokości 117 730 667 zł, wydatki 
to kwota 121 051 287 zł, a planowany deficyt budżetowy to  
3 320 662 zł, którego źródłem pokrycia będą pożyczki i kre-
dyty.

I. Dochody własne w 2009 r. szacowne są w wysokości  
62,7 mln zł i są to m.in.:
• udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
• udział w podatku dochodowym od osób prawnych,
• opłaty komunikacyjne (wydanie prawa jazdy, dowodu reje-

stracyjnego itp.),
• dochód z dzierżawy,
• wpływy z zajęcia pasa drogowego,
• wpływ z pomocy finansowej udzielonej powiatowi przez 

inne samorządy, w tym gminy powiatu krakowskiego.
II. Subwencje (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca) – 

38,7 mln.
III. Dotacje celowe z budżetu państwa – 16,1 mln.
IV. Inne dochody (w tym środki unijne) – 0,14 mln.

 
struktura dochodów

struktura szczegółowa dochodów

wzrost dochodów w latach 2005-2009

Należy zaznaczyć, iż środki z Unii europejskiej to te, których 
rozliczenie kończy się w br. (a pochodzą z 2008 r.), natomiast 
wszystkie inne fundusze pozyskane w 2009 roku wprowadzo-
ne zostaną do budżetu powiatu w trakcie roku.

wydatki 

Planowane w 2009 r. wydatki budżetu to kwota ponad 121 
mln zł, którą można podzielić na:

- wydatki majątkowe (inwestycje) 12, 9 mln,
- wydatki budżetowe 108,1 mln zł. 

W 2009 r. z planowanych 121 mln zł przeznaczamy na: po-
moc społeczną - 32,2 mln zł (pięć domów pomocy społecznej 
prowadzonych przez powiat dla 581 mieszkańców oraz cztery 
domy prowadzone przez organizacje pozarządowe dla 232 
pensjonariuszy, ośrodki wsparcia, Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie, rodziny zastępcze, itp.), oświatę (szkoły po-
nadgimnazjalne prowadzone przez powiat jak i niepubliczne 
dotowane przez powiat szkoły podstawowe specjalne, gimna-
zja specjalne, szkoły zawodowe) – 24,8 mln zł, transport – (bu-
dowa dróg, mostów chodników, remont nawierzchni 680 km 
dróg powiatowych) – 24 mln zł, administracja - 21,9 mln.

struktura wydatków wg działów 

Jak wynika z danych, na inwestycje w tym roku przewidu-
jemy wydatkować kwotę 12,9 mln zł – czy to dużo czy mało?  
Jeżeli przyjąć, iż jest to kwota zarezerwowana przez powiat 
tylko na inwestycje wykonywane w dużej części wraz z sa-
morządami gminnymi w ramach inicjatyw samorządowych, 
to biorąc pod uwagę fakt, iż w ubiegłym roku Rada Powiatu 
zaakceptowała wszystkie zgłoszone przez samorządy gmin-
ne inicjatywy na łączną kwotę około 10 mln zł; łączna kwota 
nakładów inwestycyjnych wyniesie co najmniej 20 mln zł – to 
odpowiedź jest oczywista. Środki te zostaną wprowadzone do 
budżetu powiatu po podpisaniu umów z samorządami gmin. 

Budżet powiatu na 2009 rok

ZRÓWNoWAżoNY I BeZPIeCZNY

struktura wydatków
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Należy również zaznaczyć, że część robót w ramach Inicja-
tyw Samorządowych wykonywana jest w ramach wydatków 
bieżących – dotyczy to głównie remontu nawierzchni, udroż-
nienia rowów, remontu chodników, itp.

Mówiąc o budżecie, nie sposób 
nie wspomnieć o funduszach ce-
lowych, które funkcjonują niejako 
obok budżetu. I tak w 2009 r. do-
chód z Powiatowego Funduszu 
ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej szacowany jest na 1,4 mln 
zł, a finansowany z tego programu 
będzie między innymi „ekodach”, 
na który przeznaczyliśmy kwotę 
322 tys. zł, termomodernizacja 
budynków zwłaszcza starostwa 
oraz inne przedsięwzięcia służące 
ochronie środowiska.

Powiatowy Fundusz Gospo-
darki Geodezyjnej i Kartogra-
ficznej – planowane docho-
dy kształtują się na poziomie  
2,45 mln zł i przeznaczone będą 
na ewidencję gruntów, opraco-
wywanie map, itp.

Jednostki Starostwa Powiato-
wego korzystają ze środków Fun-
duszy celowych, takich jak: Fundusz Pracy wykorzystywany 
przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego w wysokości 12 mln 
zł i Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnospraw-
nych w wysokosci 0,5 mln zł, a rozdysponowywany przez Po-
wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie PFRoN, to kwota 4,3 mln zł  
w 2009 r. 

Co dobrego można powiedzieć o budżecie?

Jest to budżet zrównoważony (planowany deficyt w wy-
sokości 3,2 mln zł w stosunku do dochodu jest niewielki), 
zabezpiecza nie tylko wydatki bieżące wszystkich jednostek 
budżetowych na poziomie niezbędnym do prawidłowego 
funkcjonowania szkół czy domów pomocy społecznej, ale 
również gwarantujące rozwój, bo jak wspomniałam, po zwięk-
szeniu budżetu o środki z samorządów gminnych, wydatki 
majątkowe kształtować się będą na poziomie około 20 proc. 
całego budżetu.

Jest jeden element, na który nie sposób nie zwrócić uwa-
gi. otóż, uchwała budżetowa powiatu na 2009 rok w znacznej 
części (80 proc.) opiera się na założeniach przyjętych do bu-
dżetu przez Ministerstwo Finansów. Ze względu na światowy 

kryzys gospodarczy, który dotyczy również gospodarki Polski, 
ewentualna nowelizacja budżetu państwa może spowodować 
konieczność zmian w założeniach i prognozowanych docho-
dach powiatu, a więc ograniczenia musiałyby dotyczyć przede 
wszystkim wydatków majątkowych.

Mam jednak nadzieję, iż o ile do tego dojdzie, zmiany nie 
będą drastyczne. 

Wanda Kułaj 

 
wanda
KuŁaJ

radna powiatu krakowskiego, 
członek zarządu

wkulaj@powiat.krakow.pl

inwestycje w 2009 roku
• Budowa dróg i chodników przy drogach powiatowych w ramach Inicjatyw Samorządowych - 4 410 300 zł;
• Budowa przepustu pod drogą nr 2161K w  Luborzycy - 800 000 zł;
• Przebudowa centrum Luborzycy - 120 000 zł;
• Przebudowa mostu w Skawinie (ul. Piastowska) - 700 000 zł;
• Przebudowa drogi nr 2121K Morawica – Aleksandrowice - 600 000 zł;
• Zabezpieczenie skarpy nasypu drogowego w Garlicy -100 000 zł;
• Remont trzech  mostów na Prądniku w Ojcowie i Grodzisku - 250 000 zł;
• Budowa kładki dla pieszych wraz z budową chodnika na dojściach do kładki w ciągu drogi powiatowej nr 2128K  

w miejscowości  Rudawa - 250 000 zł;
• Projekt budowlany modernizacji drogi powiatowej nr K1992 Mogilany – Świątniki Górne – Raciborsko - 720 000 zł;
• Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr nr 1033K, 2186K, 2191K, 2189K wraz z przebudową mostu nr 86 w Krzeszowicach  

i budową mostu nr 73 w Tenczynku - 600 000 zł;
• Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Świątniki Górne -1 250 000 zł;
• Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Skawinie i Szkole Podstawowej nr 2  

w Skawinie - 1 121 037 zł;
• Remont i termomodernizacja budynków w Domu Pomocy Społecznej w Batowicach i Owczarach - 836 000 zł;
• Budowa parkingu w filii starostwa w Skawinie - 150 000 zł;
• Naprawa i modernizacja sieci komputerowej  w budynku  starostwa - 180 000 zł;
• Modernizacja wejścia głównego do budynku starostwa - 100 000 zł;
• Remont dachu budynku przy ul. Przy Moście - 125 000 zł;
• Zakupy inwestycyjne w starostwie (centrala telefoniczna, klimatyzatory, kurtyna powietrzna, sprzęt komputerowy) -  

217 000 zł.
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55-lecie Domu Pomocy 
Społecznej  

w Więckowicach

W październiku 2008 roku 
uroczyście obchodzono 55. 
rocznicę istnienia Domu 
Pomocy Społecznej (DPS)  
w Więckowicach. 

DPS w Więckowicach 
jest malowniczo położony 
na terenie dawnego dworu 
hrabiego Kajetana Florkie-
wicza, który na początku XIX 
wieku kupił wieś od rządu 
austriackiego i wybudował 
tam piętrowy dwór w stylu 
neogotyckim, spichlerz oraz 
wozownię. Zespół podworski 
mieścił się w rozległym parku. 
Przed II wojną światową mają-
tek przeszedł na własność ro-
dziny Skrzyńskich. Po wojnie 
władze komunistyczne zabra-
ły majątek prawowitym wła-
ścicielom i w zabudowaniach 
dworskich powstała szkoła 
rolnicza. Następnie budynki 
przejął resort opieki społecz-
nej i w 1953 roku powstał 
Państwowy Dom opieki Spo-
łecznej dla Dorosłych. Pensjo-
nariusze w liczbie ok. 50 osób 
niepełnosprawnych mieszkali 
w części pałacowej dworu. 
W międzyczasie zmieniła się 
zarówno nazwa jak i charak-
ter Domu – najpierw powstał 
Państwowy Zakład Specjalny, 
a potem Dom Pomocy Spo-
łecznej, prowadzony od 1998 
roku przez powiat krakowski. 

obecnie  mieszka w nim 
149 pensjonariuszy. od po-
czątku istnienia Domu, czy-
li od 1953 roku, mieszkają  
w nim dwie panie: Maria Gro-
chal oraz Helena Zawarska.

Dom Pomocy Społecz-
nej w Więckowicach spełnia 
wszystkie normy i standardy 
oraz posiada aktualny wpis 
do rejestru DPS-ów. Pensjo-
nariusze mają do dyspozycji 

pokoje jedno- dwu- i trzyoso-
bowe, łazienki, pokoje dzien-
ne oraz aneksy kuchenne.  
Do dyspozycji mieszkańców 
są również pracownie tera-
peutyczne, sala gimnastyczna, 
gabinet fizjoterapii oraz punkt 
biblioteczny. Na zewnątrz jest 
piękny park, boisko sportowe, 
grill, ogródki działkowe oraz 
niewielkie Zoo. Pensjonariu-
sze mogą również korzystać  
z hipoterapii. 

o jakości usług decydują 
pracujący tam ludzie. Kadra 
jest kompetentna i oddana 
swojej pracy, która wyma-
ga dużego zaangażowania.  

Na szczególne wyróżnie-
nie zasługują osoby, które  
z DPS-em związały swoje ży-
cie zawodowe. Są to: Marian-
na Stypuła, pracująca od 1962 
roku, elżbieta Nowakowska  
(od 1978 r.), Agata Jędrszczyk 
(od 1979 r.), Krystyna Paluch 
(od 1984 r.) oraz Jadwiga 
Czech (od 1986 roku). 

Pięćdziesiąt pięć lat zo-
bowiązuje. Należy sądzić,  
że dotychczasowa harmonij-
na współpraca władz powiatu 
oraz sprawdzonej kadry przy-
czyni się do utrzymania wyso-
kich standardów opieki w tym 
DPS-ie.

15-lecie Domu Pomocy 
Społecznej  

w Karniowicach

W listopadzie 2008 roku 
piętnastą rocznicę istnienia 
obchodził Dom Pomocy Spo-
łecznej w Karniowicach. 

Karniowice to mała, uro-
kliwa wieś leżąca pomiędzy 
dwoma pięknymi dolinami: 
Bolechowicką i Kobylańską. 

Pierwsze informacje histo-
ryczne na temat wsi pochodzą 
z 1286 roku, kiedy to Karnio-
wice były własnością książęcą. 
W 1624 roku dzięki staraniom 
dziedzica Karniowic, doktora 
Jerzego Pipana, wybudowa-
no barokową, sześcioboczną 
kaplicę, która zachowała się 
do dzisiaj. Drugą zabytkową 
budowlą jest dwór z drugiej 
połowy XVIII wieku, nakryty 
łamanym dachem z oryginal-
nymi ośmiobocznymi alkie-
rzykami. Ten zespół budowli 
jest własnością prywatną.

Dom Pomocy Społecznej 
w Karniowicach rozpoczął 

działalność w listopadzie 
1993 roku w byłym budyn-
ku Krakowskiego ośrodka 
Postępu Rolniczego. Posiada 
sto miejsc i jest przeznaczony 
dla osób w podeszłym wieku 
oraz przewlekle somatycz-
nie chorych. Dom dysponuje 
pokojami jednoosobowymi  
z łazienkami, dwupokojowy-
mi apartamentami z aneksem 
kuchennym oraz pokojami 
dwu i trzyosobowymi na od-
dziale dla przewlekle soma-
tycznie chorych. Mając na 
uwadze potrzeby osób star-
szych i niepełnosprawnych, 
budynek został wyposażony 
w specjalne podjazdy i win-
dy. Spełnia wszystkie normy  
i standardy oraz posiada aktu-
alny wpis do rejestru DPS-ów.

Mieszkańcy mogą korzy-
stać z szerokiej oferty imprez 
kulturalnych, a także sami 
próbują swoich możliwości 

teatralnych. Dobrze układa 
się współpraca z Kołami Go-
spodyń Wiejskich, dziećmi  
i młodzieżą szkół gminnych 
oraz z klubami seniora. Wiele  
na ten temat mogą powie-
dzieć pierwsi mieszkańcy 
domu: Krystyna Koziara, Wła-
dysław Cerek oraz Stanisław 
Lis.

Kadra to bardzo zgrany  
i profesjonalny zespół. Dzięki 
ich zaangażowaniu mieszkań-
cy mogą naprawdę czuć się 
jak u siebie. od ponad pięt-
nastu lat pracują tutaj: Helena 
Kwiecień, Anna Milulec, Lu-
cyna Babiuch, Marta Drożdż, 
Krystyna Chudzikowska, 
Stanisława Dziedzic, Joanna 
Kubaty, Monika Kurdziel, Ma-
rzena Pastwa, Danuta Rusin, 
Jadwiga Wójtowicz, Jacek Ro-
jowski, Jarosław Ziarkowski.

Piętnaście lat istnienia in-
stytucji to jubileusz skrom-
ny, ale to istotna część życia  
zawodowego człowieka. Dla-
tego z okazji tego jubileuszu 
wszystkim pracownikom DPS
-u, a szczególnie tym, którzy 
pracują tu od początku jego 
istnienia należą się słowa 
uznania.

Wiesław Marek Woch
Współpraca: 

Mgr ewa Adamicz, dyrektor DPS w Kar-
niowicach oraz mgr Agnieszka Biela, 
p.o. dyrektora DPS w Więckowicach.

JUBILeUSZe DoMÓW PoMoCY SPołeCZNeJ

 
wiesław marek

woCH
radny powiatu krakowskiego, 

członek zarządu

wmwoch@agh.edu.pl 

Powiat krakowski prowadzi Domy Pomocy Społecznej w Więcko-
wicach, Karniowicach, Batowicach, owczarach i w Czernej. Ponadto 
powiat zlecił organizacjom pozarządowym prowadzenie DPS-ów  
w Konarach, ojcowie, Prusach i Radwanowicach. 

Władze powiatu dokładają wszelkich starań, aby zapewnić jak naj-
lepsze warunki mieszkaniowe dla pensjonariuszy oraz dla pracowni-
ków DPS-ów. Niestety, nawet najlepsza wola władz samorządowych  
i zaangażowanie pracowników nie są w stanie pokonać absurdal-
nych przepisów prawnych, w sytuacji gdy nie ma ze strony państwa 
dostatecznego finansowego zabezpieczenia ich działalności. 

Cywilizowane społeczeństwa otaczają opieką ludzi niepełno-
sprawnych i wiekowych, którzy nie ze swojej winy nie mogą zapew-
nić sobie opieki. Coraz częściej społeczeństwo (podatnicy) musi po-
nosić koszty utrzymania ludzi, którzy mogliby i powinni być otoczeni 
opieką swojej rodziny.

POMOC SPOŁECZNA
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Część ii.

Klasy logiczne a kompleksy

Rok Przedszkolaka 2008/2009 ogło-
szony w czerwcu ub. r. przez Minister-
stwo edukacji Narodowej wchodzi 
właśnie w fazę przygotowań testowa-
nia dojrzałości szkolnej sześciolatków, 
a więc sprawdzenia czy posiadają one 
kompetencje, którymi powinny wyka-
zywać się dzieci pod koniec wychowa-
nia przedszkolnego. W pierwszej części 
artykułu przedstawiłem treść dwóch 
spośród piętnastu obszarów, w których 
zgodnie z nową podstawą programową 
należy wspomagać rozwój, wychowy-
wać i kształcić dzieci. Te dwa obszary, do-
tyczące wspierania dzieci w rozwijaniu 
czynności intelektualnych i wspomaga-
nia ich rozwoju intelektualnego, zawie-
rają kompetencje szczególnie istotne 
dla rozwoju myślenia matematycznego. 
Po omówieniu problemów związanych 
z kształtowaniem umiejętności przewi-
dywania na miarę swoich możliwości, 
pora na rozważania o matematycznym 
aspekcie działalności dziecięcej w za-
kresie grupowania obiektów w sensow-
ny sposób (klasyfikacja) i formułowania 
uogólnień typu: to do tego pasuje, te 
obiekty są podobne, a te są inne, itp. 

Musimy zdać sobie sprawę z faktu, 
że ogólne matematyczne pojęcie zbio-
ru jest dla dziecka o wiele trudniejsze 
od pojęcia zbioru elementów mających 
pewną wspólną cechę wyróżniającą je 
od innych na tyle, by uzasadnić wyod-
rębnienie ich. Takie „węższe” pojęcie 
zbioru odpowiada naukowemu pojęciu 
klasy logicznej, stąd też już na pierw-
sze próby grupowania przedmiotów 
przez przedszkolaka zarówno podczas 
zabaw, jak i wykonywania przeróżnych 
codziennych czynności trzeba spojrzeć 
jak na samorzutne ćwiczenia klasyfika-
cyjne stanowiące  pierwszy etap prawi-
dłowego abstrahowania pojęcia zbioru. 
Układając zabawki na półce dziecko 
klasyfikuje przedmioty według ich cech: 
osobno misie, osobno lalki, osobno sa-
mochodziki. Podobnie podczas segre-
gacji odpadów: szkło, papier, plastik, 
metal. Porządkując przedmioty co-
dziennego użytku, klasyfikuje je według 

przeznaczenia: te służą do mycia, te do 
jedzenia, te do ubrania. Podczas wspól-
nych zabaw z innymi przedszkolakami 
dzieci ustalają podział dla jednorazo-
wego użytku: tymi zabawkami bawi się  
ta grupa, a tamtymi inna. Na tym etapie  
najważniejsze są konkretne czynności 
dziecka i rolą dorosłych jest zadbać,  
by okazji do samorzutnych ćwiczeń było 
jak najwięcej. Jest to bowiem niezbędna 
podstawa do pierwszych, organizowa-
nych już w przedszkolu doświadczeń 
matematyczno-logicznych, począwszy 
od  zadań dotyczących abstrahowania 
jednej z kilku cech (np. kształtu) i zalicza-
nia elementów do jednej klasy, pomimo 
że różnią się one innymi cechami (np. 
kolorem lub wielkością), aż do stawiania 
dziecka w roli decydenta, ze względu  
na którą z wielu cech ma dokonać po-
działu na zbiory (co do czego pasuje,  
co jest podobne). Szczególną uwa-
gę zwróćmy na ten moment rozwoju 
przedszkolaka, gdy podczas grupowa-
nia zacznie tworzyć kompleksy, a więc 
dobierać elementy za pomocą kryte-
rium ustalonego przez wspólne miej-
sce, w którym elementy te znajdują się  
w rzeczywistości, np. mając różne ob-
razki z kwiatami, drzewami i ptakami 
tworzyć kompleksy „las” i „ogród” czy 
mając różne naczynia i meble gru-
pować je odwołując się do miejsca,  
w którym się je najczęściej spotyka 
(np. w kuchni, w pokoju). Jeśli bowiem 
okaże się, że są elementy, które „pa-
sują” do obu kompleksów, np. jakiś 
kwiat czy drzewo może rosnąć w lesie  
i w ogrodzie, czy stół może być me-
blem kuchennym i pokojowym, to po-
wstaje szczególnie wartościowa sytu-
acja dydaktyczna, polegająca na tym,  
że dziecko staje wobec problemu wybo-
ru i odkrywa, że ten sam element może 
być włączony zarówno do jednego,  
jak i drugiego zbioru. Trudność zalicze-
nia obiektu do kompleksu wymusza 
poszukiwanie innego podziału, w kon-
sekwencji wyzwala dostrzeżenie wspól-
nych cech wyróżniających jedne obiekty 
od drugich i utworzenie klas logicznych 
(w powyższych przykładach: zbiór kwia-
tów, zbiór ptaków, zbiór drzew oraz 
zbiór naczyń i zbiór mebli). 

Skuteczność etapu doświadczeń 
matematyczno-lo-
gicznych w zakresie 
klasyfikacji będzie 
tym większa, im 
większą wagę przy-
wiążemy do posta-
wienia założenia, 
że co prawda w od-
ległej przyszłości,  

ale jednak, nasz przedszkolak będzie 
kiedyś operował ścisłym pojęciem re-
lacji równoważnościowej (zwrotnej, sy-
metrycznej i przechodniej), za pomocą 
której dzielił będzie zbiory na klasy abs-
trakcji. Założenie to pozwala na pełną 
realizację zasady naukowości w naucza-
niu matematyki już na poziomie przed-
szkolnym. Trzeba zdawać sobie sprawę 
z faktu, że obecny pięciolatek powinien 
w przyszłości świadomie używać takich 
pojęć, jak relacja równoliczności, rów-
noległości, równobarwności, rówieśnic-
twa, itp., że za kilka lat podczas edukacji 
szkolnej będzie klasyfikował trójkąty 
używając relacji przystawania lub podo-
bieństwa, będzie dzielił zbiór trójkątów 
na ostrokątne, rozwartokątne, prosto-
kątne, gdzie kryterium klasyfikacji usta-
lone będzie przez definicję określonego 
pojęcia. Dostrzeże hierarchiczność kla-
syfikacji podczas podziału czworokątów 
na trapezy, równoległoboki, prostokąty 
i inne. W bibliotece szkolnej zapozna się 
z UKD – uniwersalną klasyfikacją dzie-
siętną wytworów piśmienniczych. 

W dorosłym życiu niejednokrotnie 
spotka się z systematycznym podzia-
łem przedmiotów, zjawisk lub pojęć  
na klasy, działy i poddziały dokonywane 
według określonej zasady. Będzie też 
miał zapewne do czynienia z klasyfika-
cją przeróżnych dokumentów, zasobów 
geodezyjnych czy klasyfikacją gruntów.

Na razie przedszkolak kształtuje  
w sobie za pomocą grupowania obiek-
tów dwa podstawowe pojęcia: zbiór  
i liczba, a my organizujmy mu tę ak-
tywność tak, by w przyszłości wyrósł  
na pięknego mądrością dorosłego czło-
wieka. 

Jerzy Rogala

Z metodyki nauczania matematyki dla rodziców, dziadków, starszego rodzeństwa …

PoLUBIĆ MATeMATYKĘ JUż W PRZeDSZKoLU

 
Jerzy

roGala
radny powiatu krakowskiego, 

członek zarządu

jrogala@powiat.krakow.pl 

EDUKACJA
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SAMORZAD,

lokalne przejawy patrioty-
zmu są przykładem, jak wiara 
we własne siły i dążenie do ce-
lów potrafią osiągnąć rzeczy  
z pozoru bardzo skomplikowa-
ne i nie do dosięgnięcia.

Do napisania tego tekstu 
zmobilizowały mnie określenia 
cech Polaków zamieszczone w 
jednym z tygodników. Według  
tej gazety jesteśmy narodem 
kłótliwym, narzekamy, oskarża-
my się wzajemnie, itp. Pozytyw-
nych cech brak. 

Rzeczą oczywistą jest fakt, 
że treść artykułów nawiązywa-
ła do sfery rządzącej, nie zaś  
do całego społeczeństwa, jednak 
to smutne, że sami o sobie tak 
pejoratywnie piszemy. Złe ce-
chy w człowieku są bardzo łatwe  
do znalezienia, gorzej z tymi 
dobrymi. Uważam, że nasi roda-
cy są wspaniali, odznaczają  się 
pełnią życia, spontanicznością, 
gościnnością, uczuciowością, 
pracowitością i przedsiębior-
czością. Każdy ma wady i każdy 
popełnia błędy, jest to nieunik-
nione, ale przecież tym cechuje 
się podstawowa istota człowie-
czeństwa, najprostszy łańcuch 
przyczynowo-skutkowy: uczymy 
się na błędach i potrafimy się  
do nich przyznać.

Pracując i działając przez 10 
lat w samorządzie gminnym,  
miałam okazję zaprzeczyć ste-
reotypom i poznać tych wspa-
niałych Polaków, o których bę-
dzie tutaj mowa, prawdziwych 
lokalnych patriotów i działaczy 
kochających swoje miejscowości  
– małe ojczyzny. 

edward wróbel. Najwięk-
szą atrakcją w Aleksandrowicach 
jest zrekonstruowana zabytkowa 
studnia usytuowana przy drodze 
powiatowej K-2121 (oryginał 
można zobaczyć w skansenie  
w Wygiełzowie). To piękne ręko-
dzieło wykonał edward Wróbel, 
mieszkaniec naszej miejscowo-
ści, prawdziwy pasjonat i arty-
sta ludowy. Sam siebie nazywa 
skromnie amatorem. Wiele czasu 
poświęcił na badania budowy 

oryginalnej studni i wykonanie 
projektu nowej oraz na znalezie-
nie potrzebnego materiału. Pan 
edward fascynuje się historią 
średniowiecza, czasami Platona 
i Aleksandra Wielkiego. Kocha 
przyrodę i muzykę klasyczną. 

Halina miłek. W pięknie 
odremontowanym budynku 
wiejskim, w którym znajduje 
się ośrodek zdrowia, sołtysów-
ka i świetlica wiejska, odbyła 
się uroczystość poświęcenia 
rozbudowanej części budyn-
ku. Kto dzisiaj z mieszkańców  
pamięta, że budynek ten w 1995r. 
był przeznaczony do rozbiórki  
i teren do sprzedaży? Aż trudno  
w to uwierzyć. Coroczne remon-
ty, z uwagi na wilgoć i zagrzy-
bienie ścian, były syzyfową pra-
cą. Pani Halina Miłek (sołtys wsi 
Aleksandrowice w latach 1991 
– 2002) na swój koszt poprosiła  
o opinię niezależnego rzeczo-
znawcę odnośnie możliwości 
uratowania budynku. opinia 
była pozytywna, jednak okazało 
się, że remont znacznie prze-
kroczy wartość obiektu i jest 
nieopłacalny. Sprawa toczyła się  
do 2001 r. Bez udziału gminy, 
dzięki zorganizowanym zbiór-
kom pieniędzy i pozyskanym 
sponsorom przez panią sołtys, 
wykonano prace izolacyjne, 
nowe instalacje oraz zakupio-
no materiał na dach, powstała 
również zatoka autobusowa  
i chodnik przy świetlicy. Po takim 
wkładzie własnej pracy, władze 
gminy zdecydowały wykonać 
remont. Również należy przypo-
mnieć zaangażowanie i pomoc 
finansową potrzebną do uru-
chomienia ośrodka zdrowia dla 
naszych mieszkańców przez soł-
tysa Brzoskwini Tadeusza Jojczy-
ka i sołtysa wsi Burów Franciszka 
Szumilasa. 

Sołtys andrzej Krawczyk  
od zawsze dba o Zelków, per-
łę gminy Zabierzów. Niewielka 
wieś licząca 649 mieszkańców 
ma wszystko: szkołę i przed-
szkole, remizę oSP, pełne uzbro-
jenie terenu, boisko sportowe, 
pomniki, drogi, chodniki, staw  
i piękne położenie. Nie wspomnę 
o przykładowej działalności Koła 
Gospodyń Wiejskich, słynnych 
sernikach oraz o zespole kolęd-
niczym „Herody”. 

W grudniu 2008 r. podpisa-
no porozumienie o współpracy 
pomiędzy sołectwem Zelków,  
a wioskami Agros i Solia na Cy-
prze dotyczące wymiany kultu-
ralnej i kontaktów z przedsię-

biorcami partnerskich wiosek. 
Jan zdziech. Dobry pomysł  

to 60 proc. sukcesu. Pomysło-
dawcą przejęcia terenu przez 
gminę Zabierzów po firmie „Ka-
mex ” przy ul. Kolejowej w Zabie-
rzowie i budowy tam rynku był 
Jan Zdziech, radny naszej gminy 
dwóch poprzednich kadencji. 
Przekonał do pomysłu i do wy-
kupu terenu Radę Gminy oraz 
wójta. Do dzisiaj aktywnie działa  
w Komitecie  ds. Budowy Rynku.

anna Pędrys. ogromna 
determinacja i walka Anny Pę-
drys, sołtysa wsi Brzezie i miesz-
kańców zaowocowały budową 
nowej szkoły, w której również  
od września będzie uruchomione 
przedszkole. Szkoła Podstawowa 
w Brzeziu miała być zlikwidowa-
na wraz ze śmiercią techniczną 
budynku, a dzieci przepisane 
do szkół w Rząsce i Zabierzo-
wie, co oczywiście wiązałoby się  
z licznymi niedogodnościami za-
równo dla maluchów jak i dla ich 
rodziców.  

edmund Gędłek sołtys 
Rudawy jest ogromnie zaanga-
żowany w modernizację rynku 
w Rudawie i budowę budynku 
wielofunkcyjnego. Pracowitość  
i konsekwentne dążenie do 
celu, przyczyniły się do rozwo-

ju tej miejscowości. Wykonano 
kanalizację, kładkę dla pieszych 
na rzece Rudawa, oświetlenie 
uliczne, modernizację dróg, roz-
budowano sołtysówkę. Podczas 
objazdu dróg powiatowych  
w gminie Zabierzów stwierdzi-
liśmy, że jezdnia i chodniki przy 
drodze K-2128 wykonane były 
dobrze, jednakże sołtys poka-
zał nam wszystkie najmniejsze 
usterki na wykonanych rowach 
przydrożnych, co świadczy o nie-

zmiernym zainteresowaniu oto-
czenia swojej miejscowości! 

Podsumowując – na sukces 
pracuje wiele osób. Dlatego też 
proszę o wybaczenie, że kogoś 
pominęłam i nie wymieniłam 
wszystkich nazwisk. To było tylko 
parę przykładów wielkiego za-
angażowania w życie społeczne 
naszych mieszkańców, a takich 
ludzi jest zdecydowanie więcej.  
I dobrze…. bo kim jest radny bez 
pomocy sołtysa, Rady Sołeckiej 
i wsparcia mieszkańców? Takie 

lokalne przejawy patriotyzmu są 
przykładem, jak wiara we własne 
siły i dążenie do celów potrafią 
osiągnąć rzeczy z pozoru bardzo 
skomplikowane i nie do dosię-
gnięcia. 

Alicja Wójcik

DBAłoŚĆ o MAłe oJCZYZNY

 
alicja

wÓJCiK
radna powiatu krakowskiego 

awojcik@powiat.krakow.pl
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Stąd też i termin „powiat”, 
jak się przyjmuje, pochodzi od 
wyrażenia „dzień wietny” czyli 
inaczej „wiec” – zgromadzenia 
sądowego o z góry oznaczonym 
terminie. Na czele takiego „po-
wiatu” stali starostowie mający 
władzę administracyjno-sądową 
nad określonym obszarem. Do 
starosty należała również piecza 
nad wykonywaniem wyroków 
sądowych oraz ogólny nadzór 
nad mieniem władcy.   

W późniejszch czasach na-
zwę powiat spotykamy jeszcze 
w Wielkim Księstwie Poznańskim 
(tzw. Kreis) oraz pod zaborem 
rosyjskim (ujezd). Powiaty funk-
cjonowały także w czasie dwu-
dziestolecia międzywojennego 
oraz po II wojnie światowej - do 
1975 roku w PRL-u. 1 stycznia 
1999 roku pojawiły się na mapie 
Polski ponownie.

Lata 1998 - 2002

Wybory do Rady Powiatu 
odbyły się 11 października 1998 
roku. Zdecydowane zwycięstwo 
odniósł w nich ruch AWS wpro-
wadzając do rady 25 radnych.
Pozostałymi liczącymi się ugru-
powaniami były: Przymierze 
Społeczne, które wprowadziło 16 
radnych oraz Porozumienie Pod-
krakowskie z 13 radnymi. Liczącą 
wtedy 60 osób radę uzupełnili 
przedstawiciele SLD (4 radnych), 
Unii Wolności (1 radny) oraz RP” 
ojczyzna” (1 radny).

Te pierwsze wybory nie mia-
ły takich ograniczeń personal-
nych jak w latach późniejszych. 
W radzie znalazła swoją repre-
zentację znakomita większość 
samorządowców gmin wcho-
dzących w skład powiatu kra-
kowskiego. Można się doliczyć 
wśród nich co najmniej kilkuna-
stu wójtów, burmistrzów i ich 
zastępców. Nic więc dziwnego, 
że przy takim składzie rozmo-
wy i dyskusje dotyczące pro-
blemów samorządowych były 
niezwykle ożywione, ale za to  
i rozwiązania dopracowane.

A zadania postawione przed 
samorządem, wszystkie o charak-
terze ponadgminnym, były nie 
byle jakie. Dotyczyły transportu  
i dróg publicznych, edukacji, 
sportu i turystyki, ochrony prze-

ciwpowodziowej i przeciwpoża-
rowej, geodezji, zagospodaro-
wania przestrzennego i nadzoru 
budowlanego. Aby tym zada-
niom sprostać, powołano Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzinie, 
Powiatowy Urząd Pracy, Powia-
towy Zarząd Dróg oraz inne jed-
nostki i wydziały. Tworzeniu tych 
jednostek towarzyszyły liczne 
zastrzeżenia. Jednym z takich 
trudnych do rozwiązania zadań 
było utworzenie powiatowego 
szpitala. Po długich dyskusjach 
okazało się, że sprawę można 
rozwiązać na drodze porozumie-
nia z sąsiadującymi powiatami  
i władzami Krakowa. ostatecznie 
szpitala nie utworzono. Miesz-
kańcy powiatu krakowskiego 
mogą się leczyć we wszystkich 
szpitalach, niekoniecznie leżą-
cych na terenie naszego powiatu.
Tak więc teraz, po latach, okazu-
ję się, że podjęta wtedy decyzja 
była słuszna.

Wśród wielu interesujących 
zagadnień dotyczących zadań 
powiatu, szczególnie utkwił mi 
rok 2001. Województwo mało-
polskie, w tym również powiat 
krakowski, dotknięte zostało 
przez powódź, która poczyni-
ła duże szkody zarówno w in-
frastrukturze drogowej, jak i w 
dobytku mieszkańców. I wtedy, 
dość nieoczekiwanie, dostaliśmy 
informację, że samorządowcyz 
powiatu monachijskiego zorga-
nizowali pomoc dla poszkodo-
wanych w wyniku powodzi. Przy-
jechali do Krakowa i przekazali na 
pomoc dla powodzian pokaźną 
jak na owe czasy kwotę – prawie 
dwóch milionów złotych.

Dla kronikarskiej dokładno-
ści należy jeszcze zaznaczyć, że 
w pierwszej kadencji w skład 
prezydium Rady Powiatu Kra-
kowskiego wchodzili –  Krzysz-
tof Karczewski (AWS) jako 
przewodniczący oraz Sławomir 
Kopeć (PP) i Władysław Kuciński-
(PS) jako wiceprzewodniczący.  
W skład zarządu natomiast: sta-
rosta - Renata Godyń-Swędzioł 
(AWS), wicestarosta – Jacek Kru-
pa (PP) oraz członkowie: Andrzej 
Furmanik (AWS), Jerzy Cywicki 
(PP), Zbigniew Kasprzyk (AWS) i 
Jacek Zygmuntowicz (AWS).

Lata 2002 - 2006

Druga kadencja otworzyła 
nowy rozdział w historii lokalne-
go samorządu. Ze względu na 
zmienione przepisy dla radnych 
z krakowskiego powiatu przygo-
towano tylko połowę dotychcza-
sowej ilości miejsc, a dokładnie 
tylko 29 mandatów. Na doda-
tek, w myśl tych przepisów, nie 
można było już łączyć mandatu 
radnego powiatu z mandatem 
wójta lub burmistrza. Jak się 
miało później okazać, decyzja ta 
w dużym stopniu wpłynęła na 
reprezentowany na sesjach rady 
poziom dyskusji i ich zaciętość. 

Wybory w 2002 roku wygrał 
w Powiecie Krakowskim KWW 
Porozumienie Podkrakowskie 
– Wybory 2002, wprowadza-
jąc do Rady Powiatu 9 radnych. 
W trakcie trwających zaledwie 
kilkanaście godzin rozmów 
do tej grupy radnych dołączy-
ło 5 z 6 radnych wybranych  
z ramienia KWW Powiatowy 
Lewicowo-Ludowy Komitet 
Wyborczy Wyborców – Powiat 
Przyjazny Mieszkańcom, któ-
rzy jako koło PSL weszli w skład 
utworzonego w ten sposób  
14 osobowego Klubu Radnych 
- Porozumienie Podkrakowskie. 
Klub ten nawiązał następnie ko-
alicję z 8-mio osobowym klubem 
radnych Liga Polskich Rodzin. 
Tak więc w wyniku powybor-
czych rozmów w Radzie Powiatu 
Krakowskiego powstała bardzo 
szeroka koalicja składająca się 
z 22 radnych, pozostawiając w 
opozycji 6-cio osobową grupę  
radnych Prawa i Sprawiedliwości 
oraz jednego radnego bez przy-
należności klubowej.

Nowo wybrani radni w dniu 
19 listopada 2002 roku dokonali 
wyboru zarządu oraz prezydium 
rady. Przewodniczącym rady zo-
stał  Władysław Kuciński z klubu 
radnych PP, a wiceprzewodniczą-
cymi Piotr Goraj z klubu radnych 
LPR i Krzysztof Karczewski z klu-
bu radnych PiS. W skład zarzą-
du zostali wybrani: Jacek Krupa 
(PP) jako starosta, Wojciech Bo-
sak (z poparcia klubu radnych 
LPR) jako wicestarosta oraz jako 
członkowie zarządu elżbieta Bur-
tan (z poparcia klubu radnych 
PP), Krzysztof Zgrzywa (LPR),  
Janusz żbik (PP).

NASZ PoWIAT KRAKoWSKI

Dokończenie na str. 14

SAMORZAD,

Pod koniec dwudziestego wieku, jako jeden z elementów reformy administra-
cji państwa, podjęto decyzję o powstaniu nowego organu samorządu terytorial-
nego – powiatu. Z punktu widzenia historycznego, organ zwany powiatem nie 
jest żadną nowością. W Polsce taką jednostkę administracyjną wprowadzono 
już w II-giej połowie XIV wieku, zastępując nim likwidowane w tym czasie kasz-
telanie. Podział ten związany był z istniejącym w owym czasie systemem sądow-
nictwa – istnieniem i działaniem tzw. sądów ziemskich.

Podsumowanie I kadencji Rady Powiatu 
Sesja Rady Powiatu, październik 2001 r.

Rada Powiatu Krakowskiego I kadencja 
Sesja Rady Powiatu, październik 2001 r.

Prezydium Rady Powiatu i Zarząd Powiatu
Sesja Rady Powiatu, styczeń 2003 r.

Rada Powiatu II kadencji 
Sesja Rady Powiatu, listopad 2002 r.

Podpisanie umowy o partnerstwie powiatów  
krakowskiego i monachijskiego   
Balice, kwiecień 2003 r.



29 stycznia br. odbyła się jubileuszowa sesja rady Powiatu Krakowskiego z okazji 10-lecia 
odrodzonego samorządu powiatowego. uroczystości rozpoczęła msza św. w kościele p.w. 
św. szczepana koncelebrowana przez ks. prałata andrzeja waksmańskiego. o godzinie 9.00 
w studio s5 radia Kraków zainaugurowano uroczystą sesję. Po wysłuchaniu hymnu narodo-
wego, przewodniczący rady Powiatu Krzysztof Karczewski powitał przybyłych gości. Przybyli 
m.in. marek nawara, marszałek województwa małopolskiego, stanisław sorys, wicewojewo-
da małopolski, andrzej adamczyk, poseł na sejm rP, zastępcy prezydenta Krakowa elżbieta 
lęcznarowicz i tadeusz trzmiel, andrzej sztorc, przewodniczący sejmiku województwa ma-
łopolskiego, Kazimierz barczyk, wiceprzewodniczący sejmiku województwa małopolskiego, 
renata Godyń-swędzioł, starosta krakowski w latach 1998 – 2002, elżbieta burtan – starosta 
krakowski w latach 2005 – 2006, radni powiatu krakowskiego i, ii i iii kadencji, burmistrzowie 
i wójtowie gmin oraz goście z partnerskiego powiatu monachijskiego, m.in. wicestarosta 
Christoph Göbel i Heiner Janik, starosta monachijski w latach 1996 – 2008. 

Przewodniczący Krzysztof Karczewski mó-
wiąc o 10 latach powiatu, skupił się na pracach 
i osiągnięciach Rad i Zarządów. 

– Pierwsza kadencja Rady to organizowanie 
działalności organów powiatu oraz struktury 
urzędu i jednostek organizacyjnych, powołanych 
do realizacji zadań publicznych. To także czas 
przejmowania mienia powiatu, które w wielu 
przypadkach znajdowało się w stanie wyma-
gającym natychmiastowej interwencji z uwagi  
na zagrożenie katastrofą budowlaną – przy-
pominał przewodniczący. Mówiąc o drugiej 
kadencji w latach 2002 – 2006, podkreślał zna-
czenie wykonanych remontów budynków bę-
dących własnością powiatu. 

– Aby dostosować się do wymogów Unii 
Europejskiej, przeprowadziliśmy remonty i mo-
dernizacje prowadzonych przez powiat domów 
pomocy społecznej i szkół. Remonty wykonali-

śmy ze szczególnym uwzględnieniem aspektów 
energetycznych i ekologicznych. Dzięki tym in-
westycjom w pierwszej i drugiej kadencji, w trze-
ciej priorytetem są remonty dróg powiatowych, 
których od administracji rządowej przejęliśmy 
685 km. Kończąc, przewodniczący zapewnił,  
że jest głęboko przekonany, że te 10 lat udzia-
łu samorządu terytorialnego w sprawowaniu 
władzy publicznej, w ramach przysługują-
cych mu ustawami istotnej części zadań pu-
blicznych wykonywanych w imieniu własnym  
i na własną odpowiedzialność, zostało dobrze 
wykorzystanych dla rozwoju powiatu kra-
kowskiego i przede wszystkim dla dobra jego 
mieszkańców.

Starosta Józef Krzyworzeka w swoim wy-
stąpieniu powiedział m.in.: – Chcemy, aby nasi 
szczególni goście, radni powiatu I i II kadencji 
otrzymali wspólnie przeżywaną garść wspo-
mnień i przypomnieli sobie drogę, którą przebył 
powiat krakowski z ich udziałem. Gościom z ze-
wnątrz struktur naszego samorządu podajemy 
obraz trudów i wysiłków poświęconych budo-
wie wspólnego domu. Starosta podsumowując  
10 lat funkcjonowania powiatu krakowskie-
go, mówił o przemianach, jakie spowodowało 
odrodzenie samorządu powiatowego. Zmia-
ny we wrażliwych obszarach działań powiatu, 
szczególnie pomocy społecznej, zapobiega-
nia bezrobociu, oświacie ponadgimnazjalnej, 
istotnej części opieki zdrowotnej i zarządza-
niu drogami na przestrzeni ostatniej dekady 
są bardzo znaczące. Starosta zwrócił się także 
do osób, które w latach 1998 – 2006 decydo-

10 LAT POWIATu
- Jubileuszowa sesJa rady Powiatu-

Kraków, 29 stycznia 2009 r.



wały o rozwoju i działaniach powiatu: – Moim 
poprzednikom na stanowisku starosty: pani 
Renacie Godyń-Swędzioł, panu Jackowi Krupie  
i pani Elżbiecie Burtan, a także towarzyszącym 
im członkom kolejnych Zarządów składam po-
dziękowanie za mądrość i roztropność, stanow-
czość i determinację w tych ośmiu latach.

Wybiegając w przyszłość, starosta zastana-
wiał się jak będzie zmieniał się powiat i Sta-
rostwo Powiatowe. – Kiedy próbuję wyobrazić 
sobie nasz samorząd za lat kilka, kilkanaście,  
to sądzę, że wzrastać będzie udział narzędzi 
elektronicznych w obsłudze mieszkańców. Mimo 
szalonego tempa zmian, nadążamy i jesteśmy 
w czołówce nowych rozwiązań w budowie baz 
danych, we wdrażaniu elektronicznego syste-
mu obiegu dokumentów, w organizacji pracy. 
Dziękuję naszym pracownikom za ten wysiłek,  
za codzienny trud.

Wicewojewoda Stanisław Sorys odznaczył 
„Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę” 
przyznanym przez prezydenta RP Lecha Ka-
czyńskiego, Jacka Grygę, dyrektora krakow-
skiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg  
i Autostrad, który w latach 1999 – 2008 kiero-
wał Zarządem Dróg Powiatu Krakowskiego.

Marek Nawara wręczył staroście Józefowi 
Krzyworzece „Medal Województwa Małopol-
skiego” dla powiatu krakowskiego z okazji 
Jubileuszu 10-lecia odrodzenia samorządu 
powiatowego, w dowód uznania za krzewienie 
idei samorządności. 

Następnie starosta Józef Krzyworzeka oraz 
przewodniczący Krzysztof Karczewski uhono-
rowali „Pierścieniem Powiatu Krakowskiego” 
osoby, które w znaczący sposób przyczyniły 
się do rozwoju powiatu. Wśród wyróżnionych 
byli marszałek Marek Nawara, byli starostowie 
Renata Godyń-Swędzioł i elżbieta Burtan, Wła-
dysław Kusiński, przewodniczący Rady Powia-
tu Krakowskiego drugiej kadencji, wicestarosta 
monachijski Christoph Göbel, były starosta mo-
nachijski Heiner Janik, współtworzący współ-

pracę z ramienia powiatu monachijskiego Paul 
D. Blum oraz Krystyna Bobrowska-Cates. 

Pamiątkowe listy gratulacyjne otrzymali 
radni pracujący nieprzerwanie w Radzie Po-
wiatu od momentu jej powstania w 1998 roku, 
są to: Janusz Cerek, Leszek Dolny, Krzysztof 
Karczewski, Józef Grzegorz Kurdziel, Jerzy Ro-
gala oraz członkowie Zarządu Powiatu Wanda 
Kułaj i Wiesław Marek Woch. Dyplomy uznania 
wręczono radnym powiatowym wszystkich 
trzech kadencji.

Starosta Józef Krzyworzeka uhonorował 
również trzynastu pracowników Starostwa 
Powiatowego w Krakowie, którzy długoletnią 
pracą i wielkim zaangażowaniem przyczynili 
się do rozwoju powiatu.

o godzinie 12.30 w sali obrad Starostwa Po-
wiatowego w Krakowie odbyło się spotkanie 
opłatkowe, które rozpoczęło się od wręczenia 
„Pierścienia Powiatu Krakowskiego” dr. Tho-
masowi Gläserowi, konsulowi generalnemu 
Niemiec. Ksiądz dr Lucjan Bielas, składając ży-
czenia wszystkim związanym przez 10 lat z po-
wiatem krakowskim, pobłogosławił zgroma-
dzonych gości. łamanie opłatkiem uświetnił 
swoim występem Zespół „Mazureczek” z gminy 
Jerzmanowice-Przeginia pod kierownictwem 
Mariusza Mazura, prezentując tradycyjne pol-
skie kolędy. 
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 Chociaż w składzie Rady Po-
wiatu nie było tym razem tylu do-
świadczonych działaczy samorzą-
dowych, jednak radni tej kadencji 
również mogli pochwalić się du-
żymi osiągnięciami. Należały do 
nich w szczególności uchwały: 
„Plan Rozwoju Lokalnego”, po-
wiatowy program zapobiegania 
przestępczości „Bezpieczny Po-
wiat Krakowski”, programy sty-
pendialne dla uczniów. Wśród 
tych uchwał dwie zasługują na 
szczególną uwagę. Pierwsza to 
program dotyczący realizacji zajęć 
rehabilitacyjnych dla dzieci i mło-
dzieży. Na ten program, opraco-
wany przez radną Joannę Pawlik 
i radnego Józefa Grzegorza Kur-
dziela (czli moją skromną osobę),  
w ciągu dwóch pierwszych lat 
jego istnienia przeznaczono 
prawie 750.000 złotych. Druga 
uchwała to decyzja o zaciągnię-
ciu dużej, bo 10-cio milionowej 
pożyczki na naprawę i moderni-
zację dróg powiatowych. obie 
uchwały zasługują na szczególne 
znaczenie także dlatego, że opo-
wiedzieli się za nimi, zdając sobie 
sprawę z wagi problemów, radni 
ze wszystkich politycznych opcji. 
Szczególne znaczenie, ponieważ, 
pomimo olbrzymiej przewagi 
obozu koalicyjnego, nie zawsze 
i nie wszystkie uchwały były po-
dejmowane tak jednomyślnie. 
Wystarczy choćby przypomnieć 
ożywione dyskusje dotyczące 
projektu uchwały klubu radnych 
PiS dotyczącej strategii naprawy 
nawierzchni i remontów dróg 
powiatowych, która w efekcie 
doprowadziła, po raz pierwszy 
i jak na razie w 10-cioletniej hi-
storii rady jedyny, do zwołania 
na wniosek grupy radnych nad-
zwyczajnej sesji Rady Powiatu 
Krakowskiego poświęconej temu 
problemowi. 

W ogniu tych dyskusji powiat 
krakowski właśnie w drugiej ka-
dencji odnotował swój wielki 
sukces. Po wyborach parlamen-
tarnych w 2005 roku, w Sejmie 
RP znalazło się dwóch radnych 
powiatu krakowskiego. Byli to 
- Jacek Krupa startujący z listy 
Platformy obywatelskiej oraz 
startujący z listy Prawa i Sprawie-
dliwości - Andrzej Adamczyk. Sy-
tuacja ta spowodowała koniecz-
ność nowych wyborów starosty 
krakowskiego. Kuluarowych roz-
mów i spotkań było przed tymi 
wyborami bardzo dużo, ale w 
efekcie zgłoszono tylko jedną 
kandydaturę. Była nią  elżbieta 
Burtan – dotychczasowy członek 
zarządu. Był to jednak spokój 
pozorny. Na sali, na galeryjce i 
przed salą nadal słychać było 
rozmowy oceniające szanse tej 

kandydatury. Aby zostać starostą 
krakowskim trzeba było zebrać 
co najmniej 15 głosów. Wydawa-
ło się to łatwe. Utworzona koali-
cja miała tych głosów 22. Jednak 
głosowanie było bardzo ekscytu-
jace. Radny Józef Kurdziel nawo-
ływał do opuszczenia sali przez 
dziennikarzy i inne osoby po-
stronne, aby zapewnić poufność 
głosowania. Radni chronili swoje 
karty przed niepowołanymi spoj-
rzeniami albo wprost przeciwnie, 
chwalili się, na kogo będą głoso-
wać. Zaskoczeniem był jednak 
wynik głosowania. elżbieta Bur-
tan otrzymała 15 głosów. Równo 
tyle ile było potrzeba. Większość 
sali odetchnęła z ulgą. 

Po wyborze nowego starosty 
zmienił się także skład zarządu. 
Na wicestarostę ponownie został 
wybrany  Wojciech Bosak, podob-
nie jak dwóch innych członków 
zarządu - Norbert Kodura, który 
wcześniej zmienił na tym stano-
wisku Krzysztofa Zgrzywę oraz  
Andrzej Siekierzyński, który także 
wcześniej wszedł do zarządu na 
miejsce Janusza żbika. Piątym 
członkiem zarządu został wybra-
ny Jerzy Rogala. W tym składzie 
zarząd dotrwał już do końca ka-
dencji.

Lata 2006 – 2010

W wyniku wyborów wśród 
radnych znalazło się 10 osób 
kandydujących do rady z listy 
KW Prawo i Sprawiedliwość, 10 
osób z list KWW Porozumienie 
Podkrakowskie – Wybory 2006 i 
KW Platforma obywatelska oraz 
4 osoby z listy KWW Inicjatywa 
Samorządowa 2006. Poza tym 
w skład Rady Powiatu weszły 3 
osoby z bloku list KW LPR i KW 
Samoobrona RP oraz 2 osoby 
z listy KWW Wspólnota Powia-
tu Krakowskiego. Pomimo tego 
dość jasnego wyniku wyborów, 
sesja otwierająca trzecią kaden-
cję Rady Powiatu Krakowskiego, 
na której wybierano prezydium 
rady i zarząd, rozpoczęła się bar-
dzo burzliwie. Trudno w tej chwili 
dokładnie powiedzieć, jakie były 
tego przyczyny, istotne nato-
miast jest, że przez kilka pierw-
szych godzin więcej było przerw 
aniżeli prawdziwych obrad. Rad-
ni podzieleni na grupy i grupki 
„obradowali” w salkach i na ko-
rytarzach starostwa. W kuluarach 
mówiło się, że obie duże grupy 

radnych mają kłopoty ze znalezie-
niem większości, gdyż mniejsze 
kluby twardo wysuwają swoich 
kandydatów do zarządu i prezy-
dium rady. Mało tego, że kandy-
daci ci są już na terenie starostwa 
i czekają tylko na zaproszenie 
na salę przez przewodniczącego 
rady, aby mogli się przedstawić. 
W końcu, było już dobrze po go-
dzinie 19-tej, po kilku godzinach 
rozmów, narad i spotkań, radni 
wrócili na salę obrad i rozpoczęło 
się procedowanie. Dość szybko 
wybrano Prezydium Rady. Prze-
wodniczącym został Krzysztof 
Karczewski (PiS), a wiceprze-
wodniczącymi Piotr Goraj (PiS)  
i Tadeusz Nabagło (PP). Kiedy już 
wydawało się, że wszystko zosta-
ło ustalone, radny Józef Grzegorz 
Kurdziel znowu zgłosił wniosek 
o przerwę. Kolejne rozmowy  
i obrady trwały prawie do 21-szej. 
Czekający kandydaci zniknęli. 
Tym razem wszystko przebiegało 
już bez przeszkód. Starostą został 
wybrany Józef Krzyworzeka (Po), 
a wicestarostą Andrzej Furma-
nik (PP). W skład zarządu weszli 
jeszcze: Jerzy Rogala (PP), Wanda 
Kułaj (PiS) i Wiesław Marek Woch 
(PiS). 

Sekretarzem został Adam Wój-
cik, a skarbnikiem Bogumiła Glica 
– obydwoje piastujący te funkcje 
od pierwszej kadencji. 

Dzisiaj, po ponad dwóch la-
tach, można stwierdzić, że wy-
bór ten był dobry. Zarząd i Rada 
Powiatu Krakowskiego nie tylko 
kontynuują rozpoczęte przez 
poprzedników zadania, ale po-
dejmują nowe wyzwania, do-
stosowują rozwiązywanie zadań 
do zmieniających się warunków, 
podtrzymują dobre przykłady 
współpracy z innymi organa-
mi samorządu terytorialnego  
w powiecie i województwie, ale 
także poza Polską – z powiatem 
monachijskim w Niemczech  
i z prowincją Bergamo we Wło-
szech. Szczegóły tych rozwiązań 
są przekazywane na bieżąco  
w każdym wydaniu Biuletynu, 
więc nie będę ich tutaj wymie-
niał. A co do oceny tych działań 
– zobaczymy po zakończeniu ka-
dencji. Wtedy, podczas kolejnych 
wyborów, te osiągnięcia ocenią 
mieszkańcy powiatu krakowskie-
go i zapewne kolejni, nowo wy-
brani radni. 

Józef Grzegorz Kurdziel

 
Józef Grzegorz

Kurdziel
przewodniczący komisji  

Budżetu i rozwoju

jkurdziel@powiat.krakow.pl 

SAMORZAD,
Dokończenie ze str. 11

Rady powiatów krakowskiego i monachijskiego 
na cmentarzu żołnierzy polskich 
Monte Cassino, wrzesień 2006 r.

Prezydium Rady i Zarząd Powiatu  III kadencji 
Sesja Rady Powiatu, luty 2008 r.

Rada Powiatu  III kadencji 
Sesja Rady Powiatu, luty 2008 r.

 Spotkanie opłatkowe Rady Powiatu 
Kraków, styczeń 2006 r.

Pierwsze  „Dni Powiatu Krakowskiego”  
Kraków, maj 2004 r.
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WSPÓŁPRACA

W dniach 16 -18.01.2009 roku 
z wizytą w partnerskiej Prowincji 
Bergamo przebywała delegacja 
powiatu krakowskiego w skła-
dzie: starosta krakowski Józef 
Krzyworzeka, radna powiatowa, 
członek Komisji Promocji, Kultu-

ry, Turystyki i Sportu Urszula Sto-
chel oraz dyrektor Biura Promocji 
i Współpracy Małgorzata Zięć.

Głównym celem wizyty był 
udział w otwarciu wystawy ar-
tystów z powiatu krakowskiego 
Marity Benke–Gajdy i Wojtka 
Kowalczyka, którzy prezentowa-
li swoje prace w galerii Stowa-
rzyszenia Artystycznego Miasta 
Bergamo (Circolo Artistico Ber-
gamasco).

Jak napisał we wstępie do ka-
talogu wystawy Valerio Bettoni 
– prezydent Prowincji Bergamo 
– „…wystawa ta, bogatych i róż-
norodnych prac artystycznych, 
jest okazją do pogłębienia wie-
dzy, przyjaźni i dialogu pomię-
dzy naszymi krajami. Jesteśmy 
przekonani, że walory poetyckie, 
będące podstawą piękna i głębi 
prac artystów, zafascynują od-
wiedzających wystawę i włoskich 
miłośników sztuki, umacniając 
zarazem związki kulturalne oraz 
instytucjonalne pomiędzy naszy-
mi powiatami…”

Marita Benke–Gajda i Woj-
tek Kowalczyk to wybitni artyści 
związani na codzień ze środo-
wiskiem kulturalnym Krakowa  
i powiatu krakowskiego.

Rzeźby ceramiczne Marity 
Benke–Gajdy to projekcje wraż-
liwej, delikatnej i ciepłej osobo-

wości - podporządkowane wy-
rafinowanej prostocie: wyraźnej 
kompozycji, subtelnej fakturze  
i kolorystycznej harmonii. Re-
alizm, perfekcjonizm, rytm i logi-
ka kompozycji rysunków Wojtka 
Kowalczyka połączone z narra-
cją oraz bogactwem odniesień 
literackich sprawia, że te prace 
doskonale dopełniają świat ce-
ramicznych rzeźb Marity Benke–
Gajdy. Twórczość obojga arty-
stów, mimo odmiennej techniki 
i tworzywa, mimo odmiennych 
osobowości, ogniskuje się wo-
kół tego samego tematu. oboje 
też dążą do tego samego celu – 
poprzez grę skojarzeń i głęboką 
symbolikę, budzą refleksję nad 
naturą człowieka, zadumę nad 
zawiłościami ludzkiego losu. 
otwierają świat, gdzie czas za-
trzymał swój bieg, a ulotna chwi-
la trwa…

otwierajac wystawę, starosta 
Józef Krzyworzeka powiedział 
m.in. – “...Sztuka łączy ludzi i naro-
dy - i o ile to stwierdzenie może nie 
być dla wszystkich jednoznaczne, 
to na pewno jest tak właśnie po-
strzegane przez samych artystów. 
Bowiem to oni budują mosty ze 
swojej twórczości, to oni rozma-
wiają językiem, w którym nie po-
trzeba zgłosek, a gest (przekaz, 
dzieło) staje się jedynym ważnym 
znakiem. Mówiąc te słowa, kieruje 
mną przekonanie, że będzie tak  
i w tym przypadku...”

Wystawa wzbudziła bardzo 
duże zainteresowanie, czego re-
zultatem jest przedłużenie czasu 
jej trwania we Włoszech:
• w dniach od 7 do 22 marca pre-

zentowana będzie w Gminie 
Garlago w Prowincji Bergamo,

• 15 kwietnia na zaproszenie Fun-
dacji Tadini odbędzie się otwar-
cie wystawy w Mediolanie, 

• w maju prace artystów prezen-
towane będą w Sotto il Monte.

Wizyta w Bergamo była rów-
nież okazją do roboczych roz-
mów poświęconych omówieniu 
planowanych wspólnie przed-
sięwzięć na 2009 rok, ze szcze-

gólnym naciskiem na projekty 
artystyczne.

„RZeźBA CeRAMICZNA I GRAFIKI”  W BeRGAMo

biuro PromoCJi
i wsPÓŁPraCy

Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków 

dyrektor – małgorzata zięć
tel. 634-42-66 wew. 313, 314
promocja@powiat.krakow.pl

wojtek 
Kowalczyk 
urodził się w 1960 
roku w Krakowie. W 
latach 1979-1986 
studiował na Wy-

dziale Architektury Politechniki 
Krakowskiej. Architekturą zaj-
mował się w Instytucie Historii 
Architektury i Konserwacji Zabyt-
ków PK. od 1989 roku jest nieza-
leżnym artystą. W 1990 roku roz-
począł graficzną dokumentację 
unikalnych wnętrz Kopalni Soli 
w Wieliczce. W 1996 roku zapre-
zentował po raz pierwszy cykl 
grafik w tonacji srebrnej, rysun-
ków utrwalonych bezpośrednio 
na płycie stalowej, technika ta 
uzależnia oglądalność obrazu 
od kąta padania światła, jego 
intensywności i koloru. Rysunek 
prasowy uprawiał na łamach 
,,Dziennika Polskiego’’ i ,,Home  
& Market’’. Jako ilustrator tomi-
ków poezji związany jest z Kra-
kowską oficyną Konfraterni Po-
etów. od 1996 roku regularnie 
wystawia swoje prace w kraju i za 
granicą. Rysunki są nie nazwane, 
to metaforyczne znaczenia opar-
te na logicznym wyborze, intuicji 
i emocjach artysty. 

marita 
benke – Gajda
studiowała w 
ASP w Krako-
wie na Wydzia-
le Architektury 
Wnętrz. Uzyskała 

dyplom w Katedrze Wystawien-
nictwa pod kierunkiem prof. 
Leszka Wajdy w roku 1973.

Przez kilka lat po ukończeniu 
studiów pracowała jako projek-
tant wnętrz i wystaw. W roku 
1980 zajęła się ceramiką i ta,  
w krótkim czasie, stała się jej 
główną dyscypliną twórczą.

W latach 1982-2000 praco-
wała na stanowisku projektanta 
i kierownika nadzoru artystycz-
nego w Ceramicznej Spółdziel-
ni „Kafel” w Krakowie. Także  
w tym czasie prowadziła zajęcia 
z ceramiki dla dzieci i młodzieży 
we własnej pracowni. Dwukrot-
na stypendystka Ministerstwa 
Kultury i Sztuki. od roku 1988 
pracuje jako rzeczoznawca Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w dziedzinie 
ceramiki.

Ma za sobą blisko sto wystaw 
indywidualnych w Polsce (m.in. 
w Krakowie, Warszawie, Pozna-
niu, Wrocławiu, Bolesławcu, 
Gdańsku, opolu, Zakopanem) 
oraz poza granicami kraju (we 
Francji, Niemczech, Anglii, USA, 
Austrii oraz Szwajcarii). Brała 
udział w ponad stu wystawach 
zbiorowych w kraju i za granicą 
(Rosja, Japonia, Włochy, Niem-
cy, Norwegia, Hiszpania, Czechy  
i Słowacja).

Jej prace znajdują się w 
zbiorach Muzeum Narodowego  
w Krakowie, Gdańsku, Pozna-
niu i we Wrocławiu, Muzeum 
Regionalnego w Sieradzu  
i Myślenicach, w Muzeum 
P ó ł n o c n o - M a z o w i e c k i m  
w łomży, w Muzeum Histo-
rycznym Miasta Krakowa, kra-
kowskim Muzeum Lotnictwa, 
w muzeum Archidiecezjalnym  
w Krakowie, a także w zbiorach 
Muzeum Ceramiki w Bolesław-
cu.

W krakowskiej ASP jest wy-
kładowcą na Wydziale Rzeźby,  
w Pracowni Rzeźby w Ceramic-
ce.
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Poproszono mnie, abym napi-
sała o rodzinach zastępczych… 
inaczej, nieszablonowo. Na ten 
temat napisano już bardzo wie-
le, więc nie będzie to zadaniem 
łatwym.

Zawodowo pomagam rodzi-
nom i dzieciom już 10 lat, pracę 
tę traktuję nie tylko jako źródło 
utrzymania, ale też misję. Z peł-
ną odpowiedzialnością mogę 
stwierdzić, że największą radość 
daje mi szczęście dzieci, radość 
jaka maluje się na ich buźkach, 
gdy zaznają życia w rodzinie,  
w której nikt nie bije, nie pije al-
koholu, nie poniża. 

Poprosiłam „nasze pogotowia 
rodzinne” (o których pisać będę 
później) o odpowiedź na pytanie: 
„Co daje wam najwięcej satysfak-
cji w wykonywanej pracy?”. 

Przeczytajcie, proszę:
Kasiu! Trzeba lubić to co się 

robi i to jest bardzo ważne. Sens 
życia. Cieszymy się, że możemy 
pomóc dzieciom, które tego po-
trzebują. obserwować, jak się 
zmieniają z nieśmiałych, zagubio-
nych, smutnych, itd. na uśmiech-
nięte, pełne życia i zaufania  
do drugiego człowieka. Jakie 
czynią postępy, ich pierwszy 
uśmiech, pierwszy krok. Dajemy 
im ciepło, dom i miłość. Wszyst-
ko to, czego nie mogą zapewnić 
w danej chwili rodzice biolo-
giczni. Moje serce ogromnie się 
raduje, gdy mają rodziców, któ-
rzy kochają dziecko z całych sił  
i jest ono dla nich całym światem. 
Wiesz Kasiu, rozmawiałam ostat-
nio przez telefon z Darusiem – 
to nasze pierwsze dziecko. Nie 
wiesz jaką ogromną radość spra-
wiają  mi takie niespodzianki. 
ładnie mówi, rozwija się prawi-
dłowo i jest szczęśliwym dziec-
kiem. Można też poznać nowych 
ludzi i nawiązać nowe przyjaź-
nie. Wiesz, ja traktuję ludzi tak, 
jakbym sama chciała być trak-
towana. życzliwość, odrobina 
serca i dobre słowo. Nie powiem, 
że to co robimy jest łatwe, bo nie 
jest. Ale to chciałam robić. Dzieci 
to nasza przyszłość; to, co  po nas  
zostaje. 

od siebie dodam, że Daruś  

to pierwsze dziecko, które trafiło 
do pogotowia rodzinnego pani 
ewy i pana Henryka.

Zanim przejdę do omawia-
nia typów rodzin zastępczych  
i warunków, jakie trzeba spełnić,  
by zostać rodziną zastępczą, 
spróbuję napisać, czym jest dla 
mnie rodzina.

Rodzina kojarzy mi się z cie-
płem, przyjazną atmosferą. życie 
rodzinne powinno być oparte 
na zasadach gwarantujących 
miłość i bezpieczeństwo. Jest 
to niezwykle ważne, ponieważ 
olbrzymią rolę w kształtowaniu 
charakteru dziecka i jego wy-
chowaniu odgrywają rodzice. 
ognisko rodzinne powinno być 
wszystkim – niebem na ziemi, 
miejscem gdzie zamiast tłumić, 
pielęgnuje się szlachetne uczu-
cie. Nasze szczęście zależy od 
pielęgnowania miłości, sympatii 
i szczerej uprzejmości we wza-
jemnych stosunkach. Dom musi 
być ciepły, wypełniony miłością  
i życzliwością, pełen zgody i spo-
koju.

Rodzina jest źródłem pierw-
szych więzi emocjonalnych 
dziecka z rodzicami oraz z ro-
dzeństwem, jest źródłem jego 
kontaktów międzyludzkich. łą-
czy ona domowników poprzez 
wspólne tradycje, normy, oby-
czaje, wartości, uczy poczucia 
odpowiedzialności za siebie, 
za wspólny dom. obcując z ro-
dzicami i rodzeństwem, dziec-
ko nawiązuje trwałe kontakty 
emocjonalne i uczy się zacho-
wań społecznych. Wychowanie 
dzieci to odpowiedzialna praca, 
która trwa całą dobę, siedem dni 
w tygodniu, nie ma tu urlopów, 
zwolnień lekarskich i w dodatku 
nie otrzymamy za nią pieniędzy. 

Rodzice dostają honorarium, 
ale w innej walucie. o tym, czy 
nasza praca nie poszła na marne, 

powiedzą nam dopiero iskier-
ki radości w oczach dzieci i ich 
uśmiech. Wdzięczność przyjdzie 
do nas w końcu, ale z najmniej 
spodziewanej strony. Marze-
niem moim jest usłyszeć w przy-
szłości od moich dorosłych sy-
nów, że dobrze ich wychowałam  
i że mieli szczęśliwe dzieciństwo.

Rodzina to środowisko,  
w którym każdy mały człowiek 
powinien czuć się bezpiecznie; 
to dach nad głową, kochający 
rodzice. Jest symbolem miłości, 
ciepła, opieki i akceptacji. Rodzi-
na powinna zapewnić potrzeby 
rozwojowe, przygotowywać do 
samodzielnego życia, dawać 
oparcie emocjonalne w trudnych 
sytuacjach. Aby zaś całokształt 
potrzeb rozwojowych dziecka 
mógł być zaspokojony, koniecz-
na jest prawidłowa struktura ro-
dziny i właściwa atmosfera w niej 
panująca.

Bywa jednak, że taki obraz ro-
dziny jest zaburzony. Niestety, są 
domy, w których dzieci doznają 
przemocy, biedy, nie mają za-
pewnionych odpowiednich wa-
runków do nauki, wypoczynku 
czy też zabawy, zdarza się, że są 
świadkami konfliktów. Czasem 
też rodzice z uwagi na swój stan 
zdrowia nie mają możliwości 
wykonywania funkcji rodziciel-
skich.

Wszystko to powoduje, że 
dzieci tracą poczucie bezpie-
czeństwa, stabilizacji życiowej,  
a w konsekwencji zaburzony jest 
ich rozwój. Kiedy dobro dziecka 
jest zagrożone, zachodzi ko-
nieczność zapewnienia mu opie-
ki w warunkach optymalnych 
dla jego rozwoju, a zbliżonych 
do prawidłowo funkcjonującej  
rodziny.

od 1999 roku możliwość peł-
nienia funkcji rodziny zastępczej 
daje Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Krakowie. Można 
dać szansę każdemu dziecku 
pozbawionemu opieki i wycho-
wania poprzez umieszczenie go 
m.in. w rodzinie zastępczej. 

Rodzina zastępcza to cał-
kowita, okresowa opieka dla 
dzieci opuszczonych, pozbawio-
nych opieki rodzicielskiej, które  
z powodu przeszkód prawnych  
lub wieku nie mogą być adopto-
wane.

Są różne typy rodzin zastęp-
czych:
1) spokrewnione z dzieckiem,
2) niespokrewnione z dzieckiem,
3) zawodowe niespokrewnione  

z dzieckiem:
a) wielodzietne, 
b) specjalistyczne,
c) o charakterze pogotowia
    rodzinnego.
Rodziny zastępcze pełnią 

swoje funkcje w miejscu za-
mieszkania. Rodziny zastępcze 
niespokrewnione mogą przyjąć 
do swojego domu dowolną ilość 
dzieci w zależności od potrzeb 
i możliwości. W zawodowych 
niespokrewnionych z dziec-
kiem wielodzietnych rodzinach 
zastępczych umieszcza się od 
trzech do sześcioro dzieci, w za-
wodowych niespokrewnionych 
z dzieckiem specjalistycznych 
rodzinach zastępczych umiesz-
cza się do trzech dzieci niepeł-
nosprawnych lub niedostosowa-
nych społecznie.

Jednym z typów tych rodzin 
są zawodowe niespokrewnione 

z dzieckiem rodziny zastępcze  
o charakterze pogotowia ro-
dzinnego. Jest to forma opieki 
nad dzieckiem o charakterze 
interwencyjnym. Umieszcza się 
w nich nie więcej niż troje dzieci 
na okres nie dłuższy niż 15 mie-
sięcy.

PoDARUJ MIłoŚĆ
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 
lecz przez to, kim jest; 
nie przez to, co ma, 
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Może i Ty podzielisz się swoim domem z dziećmi,  
które go nie mają!

Powiatowe Centrum
PomoC y rodzinie

Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków

dyrektor - Grażyna tajs-zielińska
tel/fax 423-47-84 

tel. 634-42-66 wew. 563-569, 570,574,412

e-mail: pcprkrakow@op.pl

POMOC SPOŁECZNA
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Rodziny zastępcze otrzymują 
pomoc finansową na częściowe 
pokrycie kosztów utrzymania 
dzieci. Wysokość pomocy uza-
leżniona jest od wieku dziecka, 
stanu jego zdrowia oraz jego 
dochodu. 

1. Rodziny wychowujące 
dziecko zdrowe do lat sied-
miu  otrzymują pomoc odpo-
wiadającą 60 proc. podstawy, 
która wynosi 1 647,00 złotych,  
tj. kwotę 988,20 złotych.

2. Rodziny wychowujące 
dziecko do 7 lat, z orzecze-
niem o niepełnosprawności 
otrzymują 80 proc. podstawy, 
tj. kwotę 1 317,60 złotych.

3. Rodziny wychowują-
ce dziecko zdrowe powyżej 
siódmego roku życia otrzy-
mują pomoc odpowiadającą 
40 proc. podstawy tj. kwotę 
658,80 złotych.

4. Rodziny wychowujące 
dziecko powyżej siódmego 
roku życia, posiadające orze-
czenie o niepełnosprawności 
otrzymują pomoc odpowia-
dającą 60 proc. podstawy,  
tj. kwotę 988,20 złotych.

Ponadto w przypadku po-
siadania przez dziecko docho-
du (kwota otrzymywanej renty 
wraz z dodatkiem dla sierot zu-
pełnych, zasiłek pielęgnacyjny, 
dodatek pielęgnacyjny, otrzy-
mywane alimenty oraz kwota 

odpowiadająca dochodom uzy-
skiwanym z majątku dziecka), 
pomoc pomniejsza się o połowę 
tego dochodu.

Za swoją pracę rodziny za-
stępcze wielodzietne, specjali-
styczne i o charakterze pogo-
towia rodzinnego otrzymują 
wynagrodzenie. Natomiast nie-
spokrewnione rodziny zastęp-
cze, oprócz pomocy finansowej 
na częściowe pokrycie kosztów 
utrzymania dziecka, otrzymują 
dodatkowo na każde dziecko 
kwotę odpowiadającą 10 proc. 
podstawy z tytułu sprawowania 
osobistej opieki nad dzieckiem 
i jego wychowania, tj. kwotę 
164,70 złotych.

Rodzice zastępczy i dzieci 
mogą liczyć na pomoc i wsparcie 
psychologiczne, pedagogiczne  
i socjalne specjalistów zatrud-
nionych w Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Krako-
wie, a także na fachową poradę 
działającego Centrum Wsparcia 
– czynnego także w godzinach 
popołudniowych.

Nawet po ustaniu warunków, 
na podstawie których dziecko 
zostało umieszczone w rodzinie 
zastępczej lub po osiągnięciu 
przez nie pełnoletniości, może 
ono korzystać z dalszej pomocy 
PCPR – dostosowanej do indy-
widualnych potrzeb każdego 
dziecka.

Na terenie naszego powiatu 
jest bardzo wiele dzieci, które nie 
mają zapewnionych właściwych 
warunków do rozwoju i prawa  
do życia w rodzinie. Czekają one 
na miłość i nowy dom. Gdy go nie 
znajdą, trafią do domów dziecka, 
często w innym województwie, 
daleko od środowiska, w którym 
się wychowywały. 

Dlatego też z myślą o tych 
dzieciach, zwracam się do Pań-
stwa z apelem o pomoc w ich 
wychowaniu w ramach funkcji 
rodziny zastępczej.

Myśląc o sprawcy prze-
mocy, mamy przed oczami 
obraz tyrana, psychopaty, 
który krzywdzi rodzinę. Zada-
jemy sobie pytania, jak można 
sprawiać ból i znęcać się nad 
swoimi najbliższymi, ale nie 
zastanawiamy się, czemu oni 
to robią.

Widzimy tylko zewnętrzną 
warstwę problemu. Nikt nie 
zagłębia się w jego przyczyny. 
Niejednokrotnie, gdyby przyj-
rzeć się z bliska życiu sprawcy, 
można się przekonać, że on 
sam w dzieciństwie był ofiarą 
przemocy fizycznej, psychicz-
nej lub/i seksualnej. Można by 
się dowiedzieć, że widział jak 
jeden z członków rodziny znę-
ca się nad drugim. Zastanowić się należałoby, czy jest takie dziwne, 
że ktoś, kto wychował się w rodzinie opartej na przemocy, sam ją 
wprowadza w życie.

osoby stosujące przemoc często żałują tego i przepraszają.  
Ze względu na to, że ich postępowanie powtarza się, skrucha po-
strzegana jest jako element manipulacji członkami rodziny i służ-
bami interweniującymi. Niejednokrotnie tak jest, ale często prze-
prosiny są szczere. Sprawcy nie umiejący radzić sobie z emocjami 
i narastającą agresją, bez pomocy specjalistów będą powtarzali 
swoje zachowania.  

osoby stosujące przemoc w domu można podzielić na trzy  
grupy. 

Pierwszą grupę stanowią osoby uzależnione od alkoholu  
lub/i narkotyków. Kiedy są trzeźwi, są dobrymi partnerami, mat-
kami, rodzicami i dziećmi. Będąc pod wpływem używek stają się 
okrutni, zaczynają stosować różne formy przemocy. Po zakończe-
niu leczenia odwykowego mogą zostać poddani oddziaływaniom 
korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy.

 Druga grupa to osoby nie potrafiące radzić sobie z rzeczywi-
stością, nie umiejące rozwiązywać codziennych problemów. Nawet 
najmniejsza przeszkoda może wywołać u nich uczucie frustracji,  
a w konsekwencji wybuch agresji. Ta grupa sprawców ma najwięk-
sze wskazania do uczestnictwa w spotkaniach grup korekcyjno-
edukacyjnych.

Do trzeciej grupy zaliczamy osoby z zaburzeniami psychicznymi. 
To jedyna grupa sprawców nie kwalifikującą się do terapii korekcyj-
no-edukacyjnej.

Czym jest i na czym polega oddziaływanie korekcyjno-eduka-
cyjne dla osób stosujących przemoc wobec najbliższych?

Za wyrokiem sądu orzekającym karę pozbawienia wolności  
lub karę w zawieszeniu, powinno iść obowiązkowe uczestnictwo  
w spotkaniach grup korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosują-
cych przemoc, bo ich zachowanie się nie zmieni, a co za tym idzie 
– nie pomożemy rodzinom. 

oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mają na celu zmianę wy-
uczonych złych zachowań, nauczenie radzenia sobie z emocjami  
i agresją. W trakcie spotkań osoby stosujące przemoc uczą się tech-
nik pozwalających na zaprzestanie jej stosowania. Mogą też sko-
rzystać z pomocy psychologa, pracownika socjalnego oraz  powia-
towego koordynatora ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Funkcję te pełni pani Katarzyna Maj. Na spotkania można się uma-
wiać telefonicznie – 012  634 – 42 – 66 wew. 574 lub 575.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uruchomiło na począt-
ku br. grupę korekcyjno-edukacyjną dla stosujących przemoc.  
Spotkania odbywają się w każdy piątek o godzinie 18.00 w sali 
200 w budynku Starostwa Powiatowego przy al. Słowackiego 20  
w Krakowie. 

Zapraszamy wszystkich borykających się z problemem agresji  
i stosowania przemocy wobec osób najbliższych do udziału w za-
jęciach grupy. 

PRZeMoC DoMoWA

POMOC SPOŁECZNA

Szczegółowych informacji 
udzielają pracownicy Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Krakowie al. Słowackiego 
20, nr tel. 012 634 42 66 wew. 
570, 574.
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Z e s p ó ł 
Szkół Po-
n a d g i m -
nazjalnych 
p o s i a d a 
obecną na-
zwę od 2004 

roku. Początki szkoły sięgają jed-
nak lat wcześniejszych. W 1945 r. 
powstało Liceum Pedagogiczne, 
które istniało do 1970 r. W 1947r. 
powołano do życia Technikum 
Przemysłu Drzewnego, a w 1967r. 
Technikum Budowlane. Połącze-
nie nastąpiło w 1974 r. i powstał 
Zespół Szkół Budowlanych.  
W 1993 roku zmieniono nazwę 
na Zespół Szkół Zawodowych. 
Dzieje szkół wchodzących  
w skład naszego Zespołu łączą 
się nierozerwalnie z historią, 
rozwojem i życiem codziennym 
miasta i regionu Krzeszowic. Nasi 
absolwenci corocznie zasilali 
szeregi pracowników urzędów, 
stanowili kadrę miejscowych 
zakładów pracy i instytucji, za-
kładali własne warsztaty meblar-
skie i firmy budowlane. W sumie 
szkołę opuściło 1300 pedago-
gów, 1400 techników drzewiarzy, 
1700 techników budowlanych 
i kilka tysięcy absolwentów za-
sadniczych szkół zawodowych.

obecnie Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Krzeszowicach 
liczy 26 oddziałów, w których 
kształci się 600 uczniów. W skład 
Zespołu wchodzą:
• Technikum 

- technik budownictwa, 
- technik architektury krajo-

brazu, 
- technik handlowiec.

• Liceum Profilowane 
- ekonomiczno-administra-

cyjny, 
- usługowo-gospodarczy, 
- zarządzanie informacją.

• Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
- sprzedawca, 
- kucharz małej gastronomii, 
- mechanik pojazdów samo-

chodowych, 
- klasa o profilu wielozawo-

dowym –  ciastkarz, piekarz, 
murarz, itp. 

Kadra pedagogiczna to 53 
nauczycieli, z czego ośmioro  
to absolwenci naszego Zespołu. 
Wśród nich 30 to nauczyciele 
dyplomowani, 12 – mianowani  
i 11 – kontraktowi. 

Szkoła posiada 17 sal lekcyj-
nych (w tym dwie pracownie 
komputerowe oraz dwie sale 
multimedialne do nauczania ję-
zyków obcych), bibliotekę wraz 
z centrum multimedialnym, 
pełnowymiarową salę gimna-
styczną z zapleczem technicz-
no-sanitarnym, siłownię, salkę  
do projekcji filmów wideo, świe-
tlicę z bufetem, obszerną szatnię 
i zespół obiektów sportowych  
w szkolnym ogrodzie – boiska  
do koszykówki i siatkówki, skocz-
nia w dal i sieć alejek do uprawia-
nia biegów przełajowych. Wio-
sną zostanie oddane do użytku 
nowe boisko do siatkówki pla-
żowej, budowę boiska wsparła 
firma „Bostar” – wieloletni i nie-
zawodny przyjaciel szkoły. 

Szkoła stara się zagospoda-
rować czas wolny młodzieży 
organizując zajęcia wyrównaw-
cze, sportowe, koła zaintereso-
wań. Znaczna część tych zajęć 
możliwa jest dzięki realizacji 
grantów edukacyjnych finanso-
wanych przez władze samorzą-
dowe powiatu krakowskiego.  
W pełni wykorzystywana jest 
także siłownia, w której ćwiczą 
zarówno dziewczęta, jak i chłop-
cy. 

Zewnętrzny obraz szkoły 
w ostatnich latach bardzo się 
zmienił. Powiat dbający o swoje 
placówki oświatowe przeznaczył 
w 2005 r. znaczne fundusze na 
remont generalny. obecnie po-
siadamy bardzo dobre warunki 
lokalowe i zapewniamy bezpie-
czeństwo uczniom. Pod koniec 
2007 r. szkoła została wyposażo-
na w wewnętrzny i zewnętrzny 
monitoring wizyjny. 

Na szczególne uznanie zasłu-
guje praca Rady Rodziców, przy 
pomocy której udało się rozwią-
zać wiele spraw. Pragnę podkre-
ślić zwłaszcza zaangażowanie 
kolejnych przewodniczących 
Rady Rodziców: Władysława 
Płaczka, Antoniego Kroka i obec-
nego – Wacława Muchy. 

Pod okiem dobrze przygo-
towanej kadry pedagogicznej 
uczniowie ZSP odnoszą liczne 
sukcesy w konkursach, turnie-
jach, zawodach przedmioto-
wych, sportowych i innych. osią-
gnięć jest wiele:

- przez szereg lat uczniowie 
zajmowali pierwsze lub czołowe 
miejsca w Wojewódzkim Konkur-
sie Prac Dyplomowych „Dyplom 
Roku” w branży budowlanej;

- brali udział w centralnych 
zawodach olimpiady Wiedzy  
i Umiejętności Budowlanych 
oraz w zawodach centralnych 
Turnieju Wiedzy i Umiejętności 
Handlowo-Menedżerskich;

- w 2008 r. uczeń Mateusz 
Cholewa zajął VI miejsce w fina-
le II ogólnopolskiego Konkursu 
Wiedzy o Bankach;

- I miejsce w ogólnej kla-
syfikacji sportowej Licealiada 
2007/2008 powiatu krakowskie-
go.

W lutym 2008 r. uczennica 
klasy technikum architektury 
krajobrazu Agnieszka Siemek 
reprezentowała województwo 
małopolskie w Lyonie we Fran-
cji w organizowanych corocznie 
targach „Mundial Zawodów”. 
Największym sukcesem w 2008 r. 
było uzyskanie przez szkołę Cer-
tyfikatu Jakości „Szkoła Przedsię-
biorczości”. Byliśmy jedną z 65 
szkół zaproszonych do Warsza-
wy na uroczyste wręczenie cer-
tyfikatów.

Szkoła aktywnie współpra-
cuje ze środowiskiem lokalnym, 
zwłaszcza z instytucjami oświa-
towymi, wychowawczymi i kul-
turalnymi (Stowarzyszenie Mi-
łośników Ziemi Krzeszowickiej, 
Krzeszowicki ośrodek Kultury, 
Dom Dziecka w Miękini, świe-
tlica Caritas Krzeszowice, Polski 
Czerwony Krzyż). Przez szereg 
lat prace dyplomowe naszych 
uczniów utrwalały obraz wielkich 
i mniejszych pomników architek-
tury występujących na terenie 
gminy. W 2006 r. Rada ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa przy-
znała nam Złoty Medal opieku-
na Miejsc Pamięci Narodowej.  
od dwudziestu lat współpra-
cujemy z Fundacją im. św. Bra-
ta Alberta w Radwanowicach. 
Młodzież wykonała wiele prac 
budowlanych i porządkowych  
na rzecz Fundacji, chętnie też 
bierze udział w imprezach inte-
gracyjnych. 

od 1990 r. prowadzimy wy-
mianę ze szkołą Centre Profes-
sionnel Louis Signoles w Na-
rbonne w południowej Francji. 
Do tej pory 550 uczniów i na-
uczycieli uczestniczyło w wymia-
nie dwustronnej, poznając histo-
rię, kulturę, gospodarkę i życie 
codzienne w Polsce i we Francji. 
Młodzież francuska i polska pod 
opieką nauczycieli obydwu szkół 
wykonała na rzecz ZSP wiele 
prac remontowo-modernizacyj-
nych. Nasi uczniowie odbywali 
praktyki zawodowe we Francji, 
a uczniowie klas technikum bu-
dowlanego wykonywali prace 
dyplomowe związane z zabytka-
mi południowej Francji. 

W maju 2007 r. w ramach pro-
gramu „Leonardo da Vinci” gości-
liśmy w naszej szkole uczniów  
ze szkoły zawodowej w Kokkoli 
w Finlandii, którzy odbyli prak-
tyki zawodowe wspólnie z naszą 
młodzieżą. W ramach rewizyty w 
kwietniu 2008 r. ośmiu  uczniów 
technikum budowlanego reali-
zowało w Kokkoli projekt „Nowo-
czesne technologie wykańczania 
wnętrz w budownictwie”. 

Szkoła stara się dbać o swoją 
historię, tradycję. organizowane 
są zjazdy absolwentów (1998, 
2002, 2007), które są dobrą oka-
zją do refleksji na temat roli i zna-
czenia szkoły. 

Na szczególne podkreślenie 
zasługuje oddanie i zaangażo-
wanie, wysiłek i sukces wielu wy-
bitnych nauczycieli, wychowaw-
ców, pracowników administracji 
i obsługi. Wszystkim, którzy two-
rzyli ten dorobek na przestrzeni 
lat, dla których dobro ucznia było 
sprawą najważniejszą, a dobre 
imię szkoły było codzienną tro-
ską składam również w imieniu 
wychowanków serdeczne wyra-
zy podziękowania  i głębokiego 
szacunku. 

Marek Kulka
dyrektor ZSP  

w Krzeszowicach

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach

SZKołA Z TRADYCJAMI
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W porozumieniu z dyrektorami naszych 
szkół, szukamy sposobów na udoskonalenie 
pracy ich placówek tak, by mogły sprostać 
twardej konkurencji wynikającej z sąsiedz-
twa Krakowa,  głębokiego niżu demograficz-
nego i kryzysu gospodarczego

Przygotowując się do nowego roku szkol-
nego 2009/2010, należy dokonać bilansu 
działań organu prowadzącego oraz samych 
jednostek oświatowych na rzecz podniesie-
nia jakości ich funkcjonowania. 

Jako przykład omówię tylko kilka najbar-
dziej charakterystycznych przedsięwzięć,  
są to: 
• wyposażenie szkół w pracownie dydaktycz-
no-przedmiotowe: 

- ZSiPo w Skale – pracownia językowa;
- Lo Krzeszowice – pracownia fizyczno-che-

miczna;
- ZSo w Skawinie – pracownia matematycz-

na, fizyki i astronomii;
- ZSTe w Skawinie – pracownia obróbki 

ręcznej i mechanicznej;
- ZSP w Krzeszowicach – pracownia bu-

dowlano-architektoniczna i ekonomicz-
no-handlowa;

- ZS RCKU w Czernichowie – pracownia 
geografii;

- ZSP w Giebułtowie – pracownia architek-
tury krajobrazu;

- SoSz.W w Skawinie – pracownia do szkoły 
przysposabiającej do pracy.

• inwestycja w remonty i modernizację infra-
struktury szkolnej:
- rozpoczęto generalny remont budynku 

szkoły w Czernichowie;
- wykonano częściowy remont jednego  

z trzech budynków warsztatów szkolnych 
przy ZSTe w Skawinie;

- podjęto prace przygotowawcze pozwa-
lające złożyć wniosek w ramach MRPo 
na lata 2007-2013 o przydział środków 
na modernizację wszystkich budynków 
warsztatów w ZSTe w Skawinie;

- wymieniono wszystkie okna w budynku 
internatu ZS RCKU w Czernichowie.
Szkoły i placówki oświatowe otrzymały 

znaczące wsparcie finansowe w celu zreali-
zowania własnych, ponadstandardowych za-
dań dydaktyczno-wychowawczych, m.in.: 
• współpraca międzynarodowa ze szczegól-
nym uwzględnieniem międzyszkolnej wy-
miany młodzieży:

- wymiana międzynarodowa z powiatem 
monachijskim ZSTe w Skawinie, ZSo w 
Skawinie, ZSiPo w Skale oraz Lo w Krze-
szowicach;

- współpraca  ZSP w Giebułtowie ze szkołą 

rolniczą w Montbozon we Francji; 
- praktyki zawodowe w szkołach średnich 

partnerskich szkół, np. w Holandii prakty-
ki odbyli uczniowie z ZSP w Giebułtowie, 
natomiast w Finlandii uczniowie z ZSP w 
Krzeszowicach. 

• zajęcia pozalekcyjne w formie grantów, 
rozwijające zainteresowania uczniów;
• konkursy przedmiotowe i inne.

Trudno nie wspomnieć o realizowanym 
aktualnie przez ZSTe w Skawinie wniosku 
unijnym pn. „Twoja przyszłość w twoich rę-
kach” w ramach PoKL. Podniesienie atrak-
cyjności i jakości szkolnictwa zawodowego  
na zajęcia pozalekcyjne, pozwalającym  
na pełne zabezpieczenie potrzeb szkoły  
w zakresie kompetencji kluczowych, wypo-
sażenie uczniów w umiejętności i wiedzę 
niezbędną do funkcjonowania na rynku pra-
cy oraz podniesienie jakości procesu kształ-
cenia zawodowego.

Nasze jednostki realizowały programy 
rządowe, m.in.:
• Stypendia dla uczniów uczących się w szko-
łach ponadgimnazjalnych, pochodzących z 
rodzin byłych pracowników państwowych 
przedsiębiorstw gospodarki rolnej.
• Program pn. „Bezpieczna i przyjazna szkoła” 
dotyczący wzmocnienia pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej. W ramach tego pro-
gramu dotacje celowe z budżetu państwa 
przeznaczone były na realizację zadań:

- związanych z działalnością punktów kon-
sultacyjnych utworzonych w szkołach 
na terenie gmin: Michałowice i Mogilany 
przez Specjalistyczną Poradnię Psycholo-
giczno-Pedagogiczną Powiatu Krakow-
skiego, a także zakupem specjalistycznych 
zestawów do badania dzieci do trzeciego 
roku życia dla SPPP Powiatu Krakowskie-
go i jej filii na ogólną kwotę 20 tys. 257zł;

- związanych z prowadzeniem dodatko-
wych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci 
przedszkolnych i wczesnoszkolnych  
z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzyca, 
mających na celu wspomaganie rozwoju 
dziecka na ogólną kwotę 8 tys. 944zł;

- związanych z doposażeniem SPPP Powia-
tu Krakowskiego w sprzęt i oprogramowa-
nie do prowadzenia badań nad wczesnym 
wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii 
wśród dzieci i młodzieży na kwotę 5 tys. 
600 zł.

Sukcesem zakończyły się starania zwią-
zane ze złożeniem wniosku na budowę sali 
gimnastycznej przy Liceum nr 2 w Skawinie 
w ramach MRPo na lata 2007-2013 (piszemy 
o tym w osobnym artykule).

W ramach realizacji programów stypen-
dialnych 111 uczniów naszych szkół otrzy-

mało środki finansowe na ogólną kwotę  
222 tys. zł, pozyskanych w ramach ZPoRR 
pod nazwą „Stypendia Dla Najzdolniejszych” 
oraz z budżetu powiatu, w ramach programu 
„Stypendia Starosty Krakowskiego”.

Przekazaliśmy, w drodze porozumienia, 
realizację zadań z zakresu opieki psycholo-
giczno-pedagogicznej nad rejonami szkół 
Libertowa i Bukowa Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Skawinie, ułatwiając tym 
samym dostęp mieszkańców tych miejsco-
wości do usług poradni.

Część szkół została wyposażona w nowe 
meble, szafki do szatni, meble internatowe 
itp. W dwóch szkołach zainstalowano mo-
nitoring, a w jednej alarm przeciwwłama-
niowy. Podjęto także wiele działań znaczą-
co podnoszących estetykę, funkcjonalność  
i bezpieczeństwo obiektów naszych szkół  
i placówek oświatowych.

W porozumieniu z dyrektorami naszych 
szkół, szukamy sposobów na udoskonalenie 
pracy ich placówek tak, by mogły sprostać 
twardej konkurencji, wynikającej z głębokie-
go niżu demograficznego i kryzysu gospo-
darczego. 

Mamy świadomość, że miernikiem ja-
kości szkoły jest m.in. stopień zapewnienia 
uczniom bezpieczeństwa na jej terenie, 
poziom kadry nauczycielskiej, odpowied-
nie wyposażenie oraz usługi ponadstan-
dardowe. Spełnienie tych kryteriów zależy  
od dalszej intensywnej pracy szkół popartej 
współpracą z organem prowadzącym, zdecy-
dowanym nieść im pomoc w jak najszerszym 
zakresie, a wyniki naszej pracy świadczą  
o zrozumieniu potrzeb szkół i skuteczności 
działań, które podejmujemy. Jesteśmy zde-
cydowani utrzymać narzucone sobie tempo 
pracy także w tym roku, choć zdajemy sobie 
sprawę z trudności i większej ilości przeszkód 
do pokonania.  

Czy nam się powiedzie? Jestem przekona-
na, że tak.

Lidia Pycińska

JAK MINął RoK W oŚWIACIe

wydziaŁ eduKaCJi
Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków

dyrektor -  lidia Pycińska 
tel. 632-63-15 lub 634-42-66  

wew. 319, 320, 323 
edukacja@powiat.krakow.pl
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samorządy potrzebują public rela-
tions dla zbudowania własnej tożsamości.  
Pr nie może być  działaniem okazjonalnym  
i obliczonym na natychmiastowe skutki. 

„Siedź w kącie, a znajdą cię” – to przysło-
wie dawno już straciło na aktualności prawie  
w każdej dziedzinie życia, a przede wszyst-
kim w szeroko pojętym zagadnieniu pu-
blic relations. I chociaż zasady promocji  
we wszystkich wypadkach są podobne,  
to samorządowy PR musi wyznaczyć sobie 
inne cele. Chodzi tu przede wszystkim o syste-
matyczność i dalekosiężność działań, bez spek-
takularnych i fajerwerkowych akcji, chociaż  
i takich nie można wykluczyć. W szybkim tem-
pie powstają internetowe biura informacyjne, 
wystawy, sponsoring programów telewizyj-
nych, kampanie skierowane do inwestorów, 
transmisje on-line, informacyjne serwisy i lo-
kalna prasa. Niewielki odsetek działań public 
relations jest adresowany do pracowników 
urzędów i te działania w ramach wewnętrz-
nego PR wymagają wzmocnienia. Można 
odnieść wrażenie, że budowanie wizerunku 
miast i regionów stało się modne. 

Należy także podkreślić, że w budowaniu 

wizerunku i promocji danego regionu ważne 
jest kreowanie rzeczywistości, proponowanie 
coraz to nowszych działań, a nie tylko ruty-
nowe administrowanie corocznymi impreza-
mi i działaniami wynikającymi z kalendarza. 
Cieszy fakt, że świadomość public relations 
w polskich samorządach jest coraz bardziej 
doceniana, chociaż w dalszym ciągu natra-
fia na opór urzędników – trudno ją bowiem 
zmierzyć i zaszufladkować  w statystycznych 
słupkach rocznych sprawozdań.

Najgorzej jest w małych gminach, gdzie 
PR-owiec bywa traktowany trochę po ma-
coszemu, którego można dodatkowo ob-
ciążyć nietypowymi obowiązkami. Bywa,  
że nie spotyka się też ze zrozumieniem swo-
jego otoczenia. Trudno jest go też zaszu-
fladkować; czy może to jest rzecznik pra-
sowy, czy pracownik promocji. Większość 
samorządów stosuje public relations w spo-
sób doraźny, w związku z bieżącymi potrze-
bami. Działania te są powszechnie stosowane  
w  samorządach wojewódzkich i powiato-
wych. Trudno znaleźć w Polsce gminę, która 
miałaby uchwaloną strategię w tej dziedzinie. 
Podobnie wygląda sprawa badań, dotyczą-
cych wizerunku lub komunikacji. Zleca je lub 
samodzielnie przeprowadza tylko ok. 15 proc. 
samorządów. W regionach bardziej rozwi-
niętych gospodarczo i zurbanizowanych, PR  
w urzędach gmin jest częściej stosowany.   
Ze specjalistycznych badań wynika, że nie 

dostrzega się takiej potrzeby, gdy powierzch-
nia jednostki samorządowej jest niewielka  
i obsługuje niedużą liczbę mieszkańców.  
Ale i to się zmienia.

Głównym powodem jest wstąpienie Pol-
ski do Unii europejskiej. Samorządy będą 
dysponować funduszami z Ue na rozwój 
regionów. Można zauważyć coraz wyraź-
niejszą tendencję do działań długofalowych  
3 – 5-letnich. Jest to możliwe dzięki wsparciu 
programów unijnych. Specjaliści zajmujący 
się tym zagadnieniem są przekonani, że PR 
w przyszłości będzie coraz bardziej wrastał 
w zarządzanie. Duży wpływ na rozwój bran-
ży ma monitoring i inne systemy mierzenia 
efektywności PR, m.in. badania ilościowe  
i jakościowe i dzięki tym metodom, PR-owcy 
pokażą efekty swojej pracy. Będą mieli moż-
liwość wykazania się przed burmistrzem,  
starostą, wójtem i radnymi. 

Znawcy zagadnienia podkreślają, że 
potrzeby PR w samorządzie są olbrzymie, 
ponieważ samorządcy wciąż jeszcze mają 
problemy w kontaktach z dziennikarzami,  
nie wiedzą co i jak mówić, kiedy organizować 
konferencje, ani jak budować wizerunek mia-
sta, powiatu czy gminy. 

Potrzebna strategia
obserwatorzy i badacze samorządowego 

PR w Polsce podkreślają, że poziom wiedzy 
na ten temat u wójtów, starostów, burmi-
strzów i prezydentów miast jest zróżnicowa-
ny. Coraz częściej doceniają jego znaczenie, 
ale nie dostrzegają korzyści wynikających  
z oparcia działalności w obszarze komunikacji 
na solidnych, strategicznych podstawach. Na 
takie podejście często brakuje po prostu cza-
su – kadencje są stosunkowo krótkie. 

Zwrócono także uwagę, że z kadencyjno-
ścią wiąże się kolejne zagrożenie dla wdraża-
nia strategii. W wyniku wyborów w naturalny 
sposób może dojść do zmiany zarządzające-
go, co w obecnych uwarunkowaniach może 
łatwo przełożyć się na zmianę priorytetów 
i oznaczać rezygnację z działań podjętych 
przez poprzednika. Biurokracja zabija kre-
atywność, zniechęca urzędników do wybicia 
się ponad przeciętną. Pomysł zanim zosta-
nie zatwierdzony do wdrożenia, przejdzie 
przez kilka etapów oceny. Na każdym zosta-
nie zmodyfikowany, to znaczy przykrojony  
do ram uznanych przez starszych – kierowni-
ków, naczelników, itd., z reguły nie znających 
się na PR i niechętnych nowinkom.  

Kadry 
Jest to grupa bardzo zróżnicowana pod 

względem wieku, wykształcenia, doświad-
czenia zawodowego i potencjału. Zasiedziali 
urzędnicy przed emeryturą obok niedawnych 
dziennikarzy i ludzi wcześniej działających  
w prywatnym biznesie. Niejednoznaczna 
struktura organizacyj-
na często nie pozwala 
określić, czy są pracow-
nikami służby cywil-
nej, czy ich stanowiska 
można określić jako 
„polityczne”. Poważ-
nym problemem bywa 
także niewłaściwe usy-
tuowanie osób zajmu-

jących się wizerunkiem w strukturach urzędu. 
osoby te nie zawsze podlegają bezpośrednio 
najwyższemu kierownictwu, co zmniejsza ich 
wpływ na kształtowanie stosunków miasta, 
gminy z otoczeniem. 

dwie kategorie
Działania komunikacyjne w zakre-

sie PR dla samorządów można podzielić  
na dwie  kategorie. Pierwsza z nich to działa-
nia przedwyborcze, które opierają się na przy-
gotowaniu ulotek, plakatów, billboardów, 
spotów telewizyjnych i radiowych, a także  
na doradztwie personalnym dla kandyda-
tów. Wielu kandydatów oczekuje od agencji 
PR działań typu: PUP, czyli program, ulotka,  
plakat.

Druga kategoria działań to prawdziwy 
PR, mający na celu właściwą komunikację  
ze społecznością lokalną. Samorządy rze-
czywiście wiedzą co to jest PR i korzystają  
z niego. Zamawiają biuletyny samorządowe, 
strony www, scenariusze wydarzeń, wydaw-
nictwa promocyjne. 

skazani na Pr
W dłuższej perspektywie rozwój PR samo-

rządowego jest pewny. Społeczeństwo i wło-
darze samorządowi zrozumieli, że nawzajem 
się potrzebują. Lokalne władze chcą być jak 
najbliżej swojej społeczności i będą zatrud-
niać specjalistów w dziedzinie budowania 
wizerunku. 

Urzędy nie uciekną przed PR-em. Spe-
cjaliści zwracają uwagę, że nikt tak dobrze  
nie zbuduje więzi i zrozumienia między wła-
dzami samorządowymi i mieszkańcami. Brak 
zaufania społecznego może znacznie utrud-
nić, lub wręcz uniemożliwić realizację przed-
sięwzięć istotnych dla rozwoju lokalnego, 
które wiążą się często ze znaczącymi nakłada-
mi finansowymi lub wymagają podjęcia trud-
nych decyzji. Samorządy potrzebują public 
relations dla zbudowania tożsamości i wize-
runku gminy, powiatu lub województwa, wy-
różniających je spośród innych jednostek. PR 
nie może być więc działaniem okazjonalnym  
i obliczonym na natychmiastowe skutki. 

opracował:

Józef Olchawa

PR SAMoRZąDoWY – MoDA CZY KoNIeCZNoŚĆ?
PR jest świadomym, celowym, planowym, 

systematycznym i długoplanowym oddziały-
waniem organizacji, władz, zrzeszeń na pu-
bliczność, zwaną otoczeniem, skierowanym 
na ukształtowanie z nią specyficznej jakości 
stosunków i układów przy użyciu komuniko-
wania i pielęgnowania kontaktów jako jedy-
nej, klasycznej metody i podporządkowanie 
tych wpływów rygorom etycznym.

K. Wójcik

 
Józef

olCHawa
przewodniczący komisji promocji, 

kultury, turystyki i sportu 
jolchawa@powiat.krakow.pl

SPOŁECZENSTWO
,
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Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa w Krakowie, mając na uwadze doświadczenia z poprzed-
nich kampanii i chcąc uchronić składających wnioski o dopłaty  
do gruntów rolnych przed popełnieniem błędów, zwraca się z proś-
bą do rolników o zastosowanie się do rad podanych poniżej oraz bar-
dzo uważne sprawdzenie wniosków przed ich złożeniem w Biurze  
Powiatowym.

Równocześnie informujemy, że nie będziemy odbierać wnio-
sków z gmin. Wypełnione przez doradców wnioski prosimy dostar-
czyć osobiście do Punktu obsługi Klienta (parter) lub drogą poczto-
wą na adres: ARiMR Biuro Powiatowe w Krakowie, 31-503 Kraków, 
ul. Lubicz 25. Krakowskie Biuro Powiatowe będzie 
czynne w dotychczasowych godzinach (8.15 – 
16.15), natomiast wydłużamy godziny przyjęć  
w następujących terminach:

od 4 br do 8 maja w godz: 6.00 – 18.00 
od 11 do 15 maja w godz: 6.00–  22.00
Wzorem lat ubiegłych, rolnicy otrzymają za po-

średnictwem poczty wnioski obszarowe (częścio-
wo wypełnione) wraz z instrukcją wypełniania, 
kartę informacyjną (tabelaryczne zestawienie po-
wierzchni kwalifikowanych w ramach poszczegól-
nych działek ewidencyjnych) oraz załączniki gra-
ficzne. Prosimy o sprawdzenie tych dokumentów 
(tzn: wniosku, karty i załącznika graficznego), czy 
dane tam zawarte są takie same, gdyż na niektórych z nich mogą 
być naniesione dane sprzed wezwania (przed korektą). Należy 
też zwrócić uwagę, że druk wniosku uległ niewielkiej modyfikacji  
w porównaniu do wniosku z lat ubiegłych. Na wniosku będą nadru-
kowane deklarowane w roku 2008 działki rolne. 

Przypominany o obowiązku podpisania zarówno wniosku  
obszarowego jak i załączników graficznych (na których zaznaczamy 
i wpisujemy nazwę uprawianego zboża). Zachęcamy do masowego 
korzystania z pomocy doradców Małopolskiego ośrodka Doradz-
twa Rolniczego i Izb Rolniczych przy wypełnianiu wniosków obsza-
rowych. Punkty doradztwa będą czynne w Krakowie przy ul. Lubicz 
25 i w gminach. Są też zmiany w przyznaniu płatności zwierzęcych, 
które ze względu na swoją objętość w rozporządzeniu, nie sposób 
tutaj nawet w wersji skrótowej omówić. Szczególnie zachęcamy do 
składania wniosków obszarowych w początkowym okresie wyzna-
czonym do składania wniosków - przynajmniej z trzech powodów:
1. Pracownicy mają więcej czasu na indywidualne podejście do 

wnioskodawcy. 
2. Ta sama zasada dotyczy doradców MoDR i IR.
3. W konsekwencji do poprawnie wypełnionego wniosku wnio-

skodawca nie jest wzywany do korekty i pierwszy otrzymuje  
dopłatę.
Przed złożeniem wniosku do Biura Powiatowego ARiMR w Kra-

kowie należy obowiązkowo zweryfikować poprawność zawartych 
danych. Brak zgodności danych zawartych we wniosku o przyzna-
nie płatności na 2009 r. ze stanem faktycznym, może skutkować 
zmniejszeniem kwoty płatności lub odmową ich przyznania. 

Należy bezwzględnie sprawdzić, czy wszystkie dane zawarte we 
wstępnie wypełnionym wniosku są  poprawne, kompletne i zgodne 

ze stanem faktycznym. 
Równocześnie przypominamy, że ARiMR dokonuje płatności  

obszarowych w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 czerwca roku 
następnego po roku, w którym został złożony wniosek o przyzna-
nie płatności. Decyzje w sprawie płatności wydawane są do 1 marca 
roku następnego po roku, w którym został złożony wniosek. W przy-
padku niezałatwienia sprawy we wskazanym terminie, biuro powia-
towe zawiadamia rolnika o tym fakcie, podając przyczyny zwłoki  
i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Szczególnie zwracamy uwagę na prawidłowe wypełnienie wnio-
sku w części, w której podajemy dokładnie zmierzoną powierzchnię 

upraw. Spowoduje to bezproblemowe obsłużenie 
wniosku (bez wzywania rolnika celem złożenia 
wyjaśnień), a tym samym szybkie otrzymanie  
dopłat. 

Przypominamy, że dopłaty nie należą się do: 
nieużytków (odłogów), zabudowań, dróg, wód, 
lasów. 

Pięcioletnie zobowiązania oNW rozpoczyna-
ją się od dnia wypłaty pierwszej płatności, więc  
na pewno jeszcze w 2009 roku deklarujemy oNW. 

Tradycyjnie na spotkaniach przekażemy infor-
macje dotyczące rejestracji  zwierząt. 

Wnioski rolnośrodowiskowe składamy w tym 
samym terminie, w którym składane są wnioski 

obszarowe. Działki rolne zadeklarowane we wniosku rolno-środo-
wiskowym powinny być takie same, jak we wniosku obszarowym. 

Formularze wniosków rolnośrodowiskowych będzie można po-
brać ze strony internetowej ARiMR (www.arimr.gov.pl) lub z Biura 
Powiatowego ARiMR. 

Dostępne będą dwa  formularze: 
- dla wnioskodawców kontynuujących program rolno-środowi-

skowy w ramach PRoW 2004-2006, 
- dla składających wniosek po raz pierwszy i dla wnioskodawców 

kontynuujących program rolno-środowiskowy w ramach PRoW 
2007-2013.

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne.
Tel. BP ARiMR w Krakowie: 012/629-80-40. 

Andrzej Osiniak
Kierownik Biura Powiatowego w Krakowie

Zdzisław Lalicki
Zastępca kierownika

ROLNICTWO

WAżNE DLA rOLNIKóW!
ZANIM WYPełNISZ WNIoSeK o DoPłATĘ Do GRUNTÓW

 
andrzej

osiniaK

radny powiatu krakowskiego
 

aosiniak@powiat.krakow.pl 
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istnieje uzasadniona oba-
wa, że młody człowiek wcho-
dzący w dorosłe życie będzie 
posiadał wiedzę historyczną 
niepełną, a nawet szczątkową. 

Kilka miesięcy temu minęła 
90. rocznica odzyskania niepod-
ległości. Po 123 latach niewoli 
pojawiła na mapie politycznej 
niepodległa Polska. Dla wielu 
mieszkańców naszego kraju 
data 11 listopada 1918 r. z ni-
czym się nie kojarzy, a przecież 
jest jedną z najważniejszych  
w dziejach Polski, a także  
w dziejach świata. Podobnie 
bywa z wymienieniem innych 
ważnych rocznic, czy wydarzeń 
przełomowych w niewątpliwie 
zawiłych dziejach naszej ojczy-
zny. Słaba jest znajomość histo-
rii wśród dzieci i młodzieży, nie 
mówiąc już o dorosłych. Niewie-
lu ludzi wie, kiedy był chrzest 
Polski, kiedy miały miejsce roz-
biory, czy powstania narodo-
we. Dla wielu takie wydarzenia 
jak: wojna polsko-bolszewicka, 
zbrodnia katyńska, powstanie 
warszawskie, czy ludobójstwo 
ludności polskiej na Wołyniu – 
nic nie mówią. Dopełnieniem 
słabej znajomości historii jest 
niewiedza dotycząca czasów 
najnowszych – powstania  

„Solidarności”, czy też wprowa-
dzenia stanu wojennego. 

oczywiście, nie każdy musi 
znać dokładnie dzieje ojczyste, 
ale powinien chociaż w zarysie 
pamiętać o najważniejszych 
faktach i datach przełomowych.  
Tę wiedzę powinna przekazy-
wać szkoła, media oraz insty-
tucje ku temu powołane. Także 
na osobach pełniących funkcje 
społeczne i polityczne spoczy-
wa obowiązek przekazywania 
wiedzy historycznej i tradycji 
narodowej. Niestety, będzie 
coraz gorzej, bowiem projekt 
reformy edukacji zmniejsza 
znacznie czas nauczania historii 
w szkołach. od 1 września obo-
wiązkowa nauka tego przed-
miotu ma się zakończyć na  
I klasie liceum. Nie trzeba mieć 
zatem dużej wyobraźni, by zro-
zumieć, że w tak okrojonym pro-
gramie nauczania historii wiele 
ważnych faktów z naszych dzie-
jów zostanie pominiętych lub 
omówionych jedynie w zarysie.  
Do tego dodajmy jeszcze reduk-
cję obowiązkowych lektur histo-
rycznych. Wszystko to sprawi, 
że młody człowiek wchodzący 
w dorosłe życie będzie posiadał 
wiedzę historyczną niepełną,  
a nawet szczątkową. 

We wrześniu będziemy ob-
chodzić 70. rocznicę wybuchu 
II wojny światowej. o tym wy-
darzeniu szeroko będzie wspo-
minać prasa, radio, telewizja, 
będą też organizowane liczne 
uroczystości upamiętniające  
tę tragiczną rocznicę. Wśród 
nas jest jeszcze wielu świadków  
tej wojny. Dobrze byłoby do-
trzeć do ludzi, którzy przeszli 
przez hitlerowskie obozy za-
głady, walczyli na frontach lub 
byli w ruchu oporu. A wszystko 
po to, by spisać ich przeżycia  
i odpowiednio ich uhonorować. 
Jest to zadanie o tyle ważne,  
ponieważ niewątpliwie jeste-
śmy ostatnim pokoleniem, któ-
re powinno o to zadbać. 

Kazimierz Tomczyk

PAMIĘTAJMY o NASZeJ 
PRZeSZłoŚCI
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WARTO WIEDZIEC
,

Już ponad dwa lata miesz-
kańcy naszego powiatu korzy-
stają z darmowego dostępu 
do internetu przez nadajniki 
Podkrakowskiej sieci teleinfor-
matycznej (Pst). Pierwszy użyt-
kownik, mieszkaniec ojcowa, 
już jesienią 2006 roku, więc 
jeszcze w okresie wdrażania 
projektu, podłączył swój kom-
puter do sieci Pst. nadal z niej 
korzysta. 

do chwili obecnej dostęp 
do sieci zarejestrowało ponad 
1300 użytkowników. zwykle 
z internetu korzystają też ich 
najbliżsi domownicy, więc licz-
ba korzystających jest znacznie 
większa. duże zainteresowanie 
darmowym internetem spowo-
dowało rozbudowę sieci w gmi-
nie skawina (17 nowych punk-
tów) i igołomia-wawrzeńczyce  
(2 nowe punkty). rozbudowę 
sieci planuje również gmina 
wielka wieś.

Czy każdy może korzystać  
z darmowego dostępu do Inter-
netu? Jak włączyć się do Podkra-
kowskiej Sieci Teleinformatycz-
nej? Jak sprawdzić czy jestem  
w zasięgu sieci?  Gdzie kupić an-
tenę i urządzenia odbiorcze? Czy 
sam sobie poradzę?  - to najczę-
ściej formułowane pytania, z jaki-
mi mieszkańcy powiatu zwracają 
się do Podkrakowskiego Cen-
trum Teleinformatycznego (PCT) 
w Skawinie, które zarządza siecią 
PST. Spróbujemy na te pytania 
odpowiedzieć.

• Użytkownikiem sieci PST 
może zostać każdy dorosły miesz-
kaniec naszego powiatu. Wystar-
czy skontaktować się z PCT i wła-
snym podpisem zaakceptować 
regulamin sieci. Zwykle jeszcze 
tego samego dnia użytkownik 
otrzymuje indywidualny login  
i hasło do sieci. 

• Lokalizację nadajników sieci 
PST można sprawdzić na stronie 
internetowej pod adresem: www.
pct.net.pl, mają zasięg do 2 km.  
Mimo, że w teoretycznym zasię-
gu nadajników sieci PST znaj-
duje się blisko 1/3 gospodarstw 
domowych z naszego powiatu, 
nie w każdym miejscu odbiór 
sygnału jest możliwy. Dlaczego? 
Bo warunkiem transmisji sygna-
łu jest bezwzględna widoczność 
optyczna anteny nadawczej i od-
biorczej. Najlepiej dokonać takiej 
oceny przy pomocy lornetki. Jeśli 
antena nadajnika jest widoczna, 

to z pewnością będzie możliwa 
transmisja sygnału. Pamiętajmy, 
żadna przeszkoda (drzewo, bu-
dynek) nie może stać na drodze 
sygnału radiowego. 

• Zakupu anteny odbiorczej  
i radiowej karty sieciowej można 
dokonać w większości sklepów 
z akcesoriami komputerowymi. 
Kupione urządzenia muszą być 
zgodne ze standardem 802.11g. 
Dobór anteny i jej prawidłowe 
ustawienie (zwykle pionowa 
polaryzacja) to klucz do suk-
cesu i późniejsza satysfakcja  
z korzystania z Internetu. Wielu 
użytkowników nie przywiązuje  
do tego wystarczającej uwagi, 
a to zwykle kończy się niesta-
bilnym odbiorem i zrywaniem 
połączenia z siecią. Jak najkrót-
szy kabel antenowy to drugi, 
bardzo istotny element, na który 
koniecznie trzeba zwrócić uwa-
gę. Im krótszy, tym lepiej. Każdy 
1 mb. dobrej jakości kabla an-
tenowego tłumi sygnał ok. -0,6 
dB, podobnie wtyczka anteno-
wa. Tak zwany sumaryczny zysk 
instalacji antenowej powinien 
przy odległości ok. 2 km wynosić  
co najmniej +12 dBi. 

• Jeśli sami nie czujemy się na 
siłach, by ustawić antenę i skonfi-
gurować komputer, to warto po-
wierzyć to zadanie zaprzyjaźnio-
nemu informatykowi albo firmie 
komputerowej. Radą służą też in-
formatycy w PCT pod numerem 
tel. 012-276-64-12.

Jerzy Cywicki 
dyrektor Podkrakowskiego  

Centrum Teleinformatycznego

Fundusze europejskie w praktyce

DARMoWY INTeRNeT W PoWIeCIe
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BEZPIECZENSTWO
,

Przeraża fakt, że w 2008 roku 
na 23 ofiary śmiertelne wypad-
ków drogowych aż 16 to piesi, 
którzy w 14 przypadkach po-
nieśli śmierć z własnej winy.

Przejścia dla pieszych to new-
ralgiczne punkty na drodze. Zbli-
żając się do „zebry”, konieczne 
jest wzmożenie uwagi nie tylko 
na samym przejściu, ale i w jego 
okolicy. Piesi niestety, nie prze-
chodzą dokładnie po pasach, na-
wet wtedy, gdy do najbliższego 
przejścia mają mniej niż kilkana-
ście metrów. Przebieganie przez 
ulicę, wyskakiwanie tuż przed 
maskę samochodu, przecina-
nie na skos jezdni, to nie jedyne 
grzechy przechodniów. A prze-
cież przy zderzeniu z samocho-
dem pieszy ma nikłe szanse na 
uratowanie zdrowia, a czasami 
nawet życia. 

Potrącenia przez pędzącą 
kilkusetkilogramową maszynę 
są często tragiczne w skutkach. 
Jak zatem uniknąć, bądź przy-
najmniej zmniejszyć ilość wy-
padków z udziałem pieszych? 
Jednym ze skutecznych środ-
ków zaradczych jest ostrożność 
i kultura obowiązująca wszyst-
kich uczestników ruchu. Piesi 
muszą pamiętać, że na drodze 
bez chodnika należy iść lewą 
stroną jezdni. Wydaje się też, że  
w dzisiejszych czasach do la-
musa odeszły tzw. odblaski. Za-
pominamy o tym, że nawet naj-
mniejszy żółty element noszony  
po zmroku ma zbawienny wpływ 
na bezpieczeństwo na drodze, 
gdyż pozwala kierowcom za-

obserwować przechodnia już  
z odległości kilkuset metrów. 
Kierowca-dżentelmen zauwa-
żywszy niezdecydowanego 
przechodnia powinien w miarę 
możliwości i zgodnie z zasadami 
bezpieczeństwa zatrzymać po-
jazd, by bezpiecznie przez jezd-
nię przeszła zarówno atrakcyjna 
blondynka, jak i mniej sprawna 
staruszka. 

Szczególna czujność powinna 
obowiązywać kierowców w po-
bliżu szkół. Chociaż „pani stopka” 
pokieruje uczniów na pierwsze 
przy szkole pasy, to już ulicę 
dalej będą one zdane na siebie 
i przewidujących kierowców.  
To oni bogatsi doświadczeniem, 
będą bez względu na okolicz-
ności zdarzenia zawsze (choćby 
moralnie) współodpowiedzialni 
za bezpieczeństwo dzieci. 

Niedopuszczalne jest po-
zostawianie bez opieki małych 
dzieci na drodze. Bezmyślność 
i beztroska rodziców mogą być 
przyczyną niejednej tragedii. 
Razi też „pozorna opieka” nad 
małym uczestnikiem ruchu dro-
gowego. owszem, dziecko idzie 
z matką lub ojcem, ale kilka 
metrów przed lub za rodzicem. 
łatwo więc w takim wypadku 
stracić kontrolę nad pociechą 
i nie przewidzieć jej nagłego 
wtargnięcia na jezdnię. 

Ze smutkiem trzeba przyznać, 
że ci, którzy powinni dawać przy-
kład właściwego zachowania na 
drodze, sami nagminnie łamią 
przepisy. Nierzadki to przypadek, 
kiedy osoba dorosła w obecności 
dziecka przechodzi przez jezdnię 
przy czerwonym świetle! 

Ruszanie z piskiem opon, 

wymuszanie pierwszeństwa, 
niecenzuralne gesty i słowa pod 
adresem pieszych i kierowców, 
parkowanie utrudniające płyn-
ność ruchu, ochlapywanie prze-
chodniów to zachowania świad-
czące o braku podstawowych 
zasad kultury.

Z całą mocą należy podkreślić, 
że jedynie zachowania zgodne  
z savoir- vivrem i przepisami ru-
chu drogowego mogą przynieść 
bezcenny zysk, wpłyną na nasze 
bezpieczeństwo i uratują niejed-
no życie, a wzajemna życzliwość 
poprawi nam samopoczucie.

Pamiętaj !!! 
Pieszy jest obowiązany ko-

rzystać z chodnika lub drogi  
dla pieszych, a w razie ich braku – 
z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza 
lub czasowo nie można z niego 
korzystać, pieszy może korzystać 
z jezdni, pod warunkiem zajmo-
wania miejsca jak najbliżej jej 
krawędzi i ustępowania miejsca 
nadjeżdżającemu pojazdowi.

Pieszy idący po poboczu lub 
jezdni jest obowiązany iść lewą 
stroną drogi.

Pieszy, przechodząc przez 
jezdnię lub torowisko, jest obo-
wiązany zachować szczegól-
ną ostrożność oraz korzystać  
z przejścia dla pieszych. Pieszy 
znajdujący się na tym przejściu 
ma pierwszeństwo przed pojaz-
dem.

Przechodzenie przez jezdnię 
poza przejściem dla pieszych 
jest dozwolone, gdy odległość 
od przejścia przekracza 100 m. 
Jeżeli jednak skrzyżowanie znaj-
duje się w odległości mniejszej 
niż 100 m od wyznaczonego 
przejścia, przechodzenie jest do-
zwolone również na tym skrzy-
żowaniu.

Przechodzenie przez jezdnię 
poza przejściem dla pieszych 
jest dozwolone tylko pod wa-
runkiem, że nie spowoduje za-
grożenia bezpieczeństwa lub 

utrudnienia ruchu pojazdów. 
Pieszy jest zobowiązany ustąpić 
pierwszeństwa pojazdom i do 
przeciwległej krawędzi jezdni iść 
drogą najkrótszą, prostopadle 
do osi jezdni.

Jeżeli przejście dla pieszych 
wyznaczone jest na drodze dwu-
jezdniowej, przejście na każdej 
jezdni uważa się za przejście 
odrębne. Jako odrębne przejścia 
traktowane są również miejsca, 
w których ruch pojazdów jest 
rozdzielony wysepką lub za po-
mocą innych urządzeń na jezdni.

Zabrania się:
• wchodzenia na jezdnię bezpo-

średnio przed jadący pojazd, 
w tym również na przejściu dla 
pieszych,

• wchodzenia na jezdnię spoza 
pojazdu lub innej przeszko-
dy ograniczającej widoczność 
drogi,

• przechodzenia przez jezdnię  
w miejscu o ograniczonej wi-
doczności drogi,

• zwalniania kroku lub zatrzymy-
wania się bez uzasadnionej po-
trzeby podczas przechodzenia 
przez jezdnię lub torowisko,

• przebiegania przez jezdnię,
• chodzenia po torowisku,
• wchodzenia na torowisko, gdy 

zapory lub półzapory są opusz-
czone lub opuszczanie ich roz-
poczęto,

• przechodzenia przez jezdnię  
w miejscu, w którym urządze-
nie zabezpieczające lub prze-
szkoda oddzielają drogę dla 
pieszych albo chodnik od jezd-
ni, bez względu na to, po której 
stronie jezdni one się znajdują.

kom. mgr Grzegorz Chanek
Naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego

Komendy Powiatowej w Krakowie

UWAGA! PIeSZY NA DRoDZe

W 2008 roku na drogach powiatu krakowskiego odnotowano 
419 wypadków drogowych, w których zginęły 23 osoby a 550 
zostało rannych. Niewątpliwie nastąpiła zdecydowana poprawa 
stanu bezpieczeństwa w stosunku do 2007 roku kiedy to odno-
towano 467 wypadków drogowych, 30 ofiar śmiertelnych i 651 
osób rannych. 

Przeraża jednak fakt, że w 2008 roku na 23 ofiary śmiertelne 
wypadków drogowych aż 16 to piesi, którzy w 14 przypadkach 
ponieśli śmierć z własnej winy.

Główne przyczyny to nieostrożne wejście na jezdnię przed ja-
dącym pojazdem lub zza pojazdu, stanie na jezdni, leżenie, cho-
dzenie nieprawidłową stroną drogi, przekraczanie jezdni w miej-
scu niedozwolonym, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej.

Komenda Powiatowa Policji  
w Krakowie

Komendant Powiatowy - nadkomisarz wadim dyba 

ul. Łokietka 205, 31-264 Kraków
tel. (012) 61 57 115 - dyżurny

tel.(012) 61 57 005 - sekretariat
fax.(012) 61 57 227




