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OPINIE

Korzystając ze stron biuletynu, mam 
możliwość poinformowania Państwa  
o realizacji zadań istotnych dla poziomu 
życia  naszych mieszkańców. 

Czerwcową sesję rady Powiatu po-
świeciliśmy promocji i ochronie zdro-
wia oraz wykorzystaniu środków na 
promocję zdrowia. Powiat, pomimo że 
nie posiada żadnej placówki ochrony 
zdrowia podjął i systematyczne realizo-
wał działania dotyczące stanu zdrowia 

mieszkańców, stawiając przede wszystkim na poprawę dostępności 
do świadczeń oraz finansowanie programów profilaktycznych wzbo-
gacających działania realizowane przez nfZ. Głównie realizowano 
programy dotyczące chorób społecznych takich jak choroby serca, 
nowotwory, wady postawy oraz zapobiegające chorobom zakaźnym. 
Zaangażowania Powiatu w wielosektorowe działania w dziedzinie 
zdrowia można podzielić na działania skierowane do dzieci i mło-
dzieży, jak i do dorosłych. Programy zgodnie z ideą programu zdro-
wotnego są od kilku lat kontynuowane. Sukcesem w tej dziedzinie 
jest stworzenie i rozwijanie działań profilaktyki wspólnie z gminami 
Powiatu, co pozwala na zwiększenie środków finansowych  i  inten-
syfikacji działań.

do dzieci i młodzieży skierowane były następujące programy: 
- szczepienia przeciw grypie dzieci z domów dziecka ,
- szczepienia ochronne przeciw śwince, 
- szczepienia ochronne dzieci w 7-mym roku życia szczepionką 

skojarzoną przeciw odrze, śwince i różyczce, 
- autorski program stworzony na bazie wiedzy i doświadczenia le-

karzy z Komisji Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej pt:  „Bada-
nie wad postawy uczniów klas gimnazjów z Powiatu Krakowskiego 
oraz  korekta wykrytej wady”.  Jest to program cykliczny realizowany 
od 2005 r. wspólnie z  gminami,

- program zapobiegania narkomanii dla młodzieży trzecich klas 

szkół gimnazjalnych i pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych, 
- program antynikotynowy pt. „Jestem modny – nie palę”, 
- program korygujący wady postawy dzieci ze Specjalnego ośrod-

ka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie. 
Priorytetowym zadaniem obecnej kadencji są drogi powiatowe.  

W powiecie mamy ich 685,3 km o bardzo różnym stanie nawierzch-
ni, poboczy, a nawet różnym stanie prawnym. Pod względem długo-
ści dróg powiat jest na I miejscu w województwie małopolskim i na  
II miejscu w kraju. Stąd też i problemy związane zarówno z utrzyma-
niem bieżącym jak też zapewnieniem bezpieczeństwa były bardzo 
duże i wymagały znacznych nakładów finansowych. drogi przebie-
gają w bardzo zróżnicowanym terenie, bo takie jest ukształtowanie 
powiatu, to w ich strukturze znajduje się 91 obiektów mostowo-
przepustowych, z których 1/3 wymagała natychmiastowej przebu-
dowy bądź generalnego remontu. Powiat dzięki priorytetowemu 
traktowaniu sprawy poprawy  stanu dróg  przez 10  lat  w znacznej 
mierze zlikwidował wieloletnie zaniedbania w tym zakresie. Chcąc 
powiększyć nakłady na drogi skutecznie pozyskiwano środki  unijne, 
podjął   współpracę z gminami  i podmiotami  gospodarczymi. Z sa-
morządem gminnym realizowane były wspólnie zadania na zasadach 
porozumienia  w ramach tzw. inicjatywy samorządowej, w myśl której 
w budowie infrastruktury drogowej uczestniczą po połowie powiat 
wraz z zainteresowaną gminą. Przy pomocy tego mechanizmu budo-
wano i buduje się głównie chodniki przy drogach powiatowych oraz 
odtwarza się warstwy jezdni tzw. nakładki. Jest to bardzo efektywne 
działanie, gdyż dzięki IS-om tylko  np. w 2008r. wybudowano prawie 
9 km chodnika i około 20 km nakładek. W ciągu 10 lat budżet ZdPK 
wyniósł 137 604 905,82 zł. , rozpoczęto w 1999r . nakładami w kwocie 
6 276 696,00 zł, która w 2008r. wzrosła do 30 318 070,21 zł. Podobnie 
sukcesywnie  wzrastały nakłady na  budowę chodników i odtwarzanie  
warstw ścieralnych na drogach powiatowych. Ze względu bardzo du-
żej ilości wniosków do budżetu na 2010 rok dotyczących dróg powia-
towych rada Powiatu  określi najważniejsze z nich do realizacji oraz 
określi wysokość nakładu finansowego na drogi powiatowe. 

GłoS W dYSKuSJI o fArMIe ŻYCIA

Szanowni Państwo!

Krzysztof Karczewski
Przewodniczący Rady Powiatu

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała najnowszy 
raport na temat gospodarowania nieruchomościami 
Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.  
NIK bardzo negatywnie ocenia dotychczasowe działania 
starostów i wójtów. Okazuje się, że na 108 skontrolowa-
nych jednostek samorządu terytorialnego tylko w jednym 
przypadku sformułowano ocenę pozytywną. W związku 
ze stwierdzonymi nieprawidłowościami NIK skierowa-
ła 3 zawiadomienia o przestępstwie i 9 zawiadomień  
o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Kolejne są  
w przygotowaniu…

W świetle takich wydarzeń społeczeństwo zadaje sobie py-
tania: Kto ponosi konsekwencje niezgodnych z prawem lub 
choćby tylko uznaniowych decyzji? Jak daleko sięga władza 
urzędnika samorządowego, jak dalece może on interpretować 
prawo? Czy wystarczy tylko jego dobra wola, aby podjąć decy-
zje, której konsekwencje poniosą mieszkańcy i prawdopodob-
nie on sam?

takie pytania padają bardzo często także wtedy, gdy słusz-
nej idei zaczyna zagrażać prawo. Wtedy samorządowiec podej-
muje, najtrudniejsze chyba w swoim życiu zawodowym, decy-
zje. Atmosfera niepokoju, szum informacyjny i rozgłos budują 
często fałszywy obraz danej sprawy. tak stało się w przypadku 
decyzji związanej z przekazaniem gruntu fundacji ” Wspólnota 
nadziei”.

 Farma Życia

nikt nie ma wątpliwości, że farma Życia to bardzo potrzebny 
projekt, wysoko oceniany przez wielu specjalistów.

farma, która powstała 10 lat temu w podkrakowskich Więc-
kowicach to miejsce pracy, rehabilitacji i terapii trzech osób au-
tystycznych. ośrodek udziela wsparcia także licznym osobom  
z zewnątrz w ramach terapii zajęciowej. dziś o farmie Życia bar-
dzo dużo się mówi. Sprawa nabrała ponadlokalnego rozgłosu. 
W sytuacji pojawiających się różnych interpretacji pogłębia się 
atmosfera niepokoju i niepewności, a opinie w zdecydowany 
sposób zaczynają się różnić od faktów. 

do starosty krakowskiego dzwoni coraz więcej dziennikarzy, 
którzy już nie oceniają jednoznacznie tej sprawy. dziennikarze 
pytają o konsekwencje decyzji niezgodnej z prawem, a także 
czy można było podjąć decyzję jeśli spadkobierca nie protesto-
wał? Coraz więcej osób zadaje pytania, czy dla innych chorych 
w Polsce są przewidziane podobne inicjatywy?

W przypadku Farmy najtrudniejsze jest dla mnie to, że stoimy 
po tej samej stronie. Farma Życia to ważny i potrzebny projekt. To 
była trudna decyzja, ale ja nie gospodaruję majątkiem własnym  
i muszę kierować się prawem, a nie przekonaniem o własnej racji  
- mówi Józef Krzyworzeka.

a jakie są fakty?

W grudniu 2006 r., gdy Józef Krzyworzeka objął urząd staro-
sty krakowskiego, farma Życia była użytkownikiem wieczystym 
1,01 ha działki (nr 85/13) oraz władała działką 6 ha (nr 85/14) na 
zasadzie 10-cio letniego użytkowania, które wygasło w czerw-
cu 2009 roku.  

Inne prawo? 

Dokończenie na str. 4
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OPINIE

W październiku 2007 roku starosta otrzymał wniosek fun-
dacji o nieodpłatne przekazanie na własność działki nr 85/14 
w Wieckowicach. W takim przypadku prawo jest jednoznacz-
ne; starosta musiał ustalić czy nie ma byłego właściciela lub 
jego spadkobierców i poinformować ich o przysługującym im 
prawie skorzystania z pierwszeństwa w nabyciu pochodzą-
cej z wywłaszczenia nieruchomości. ten obowiązek wynika  
z przepisu ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Starosta krakowski oraz mieszkańcy gminy Zabierzów od 
dawna wiedzieli o istnieniu spadkobiercy. Józef Krzyworze-
ka jeszcze jako wójt gminy Zabierzów widywał go w latach  
90-tych na uroczystościach w dPS Więckowice. W 2006 
roku miała miejsce korespondencja pomiędzy powiatem,  
a p. Skrzyńskim dotycząca dawnego majątku tej rodziny  
w Więckowicach.

W dniu 15 września 2008 roku wpłynęła do starostwa ofi-
cjalna już odpowiedź St. Zaremby-Skrzyńskiego o jego zamia-
rze skorzystania z prawa pierwszeństwa w nabyciu opisywa-
nej działki.

W międzyczasie, w lipcu 2008 roku do wojewody mało-
polskiego wpłynął wniosek ww. spadkobiercy o zwrot dział-
ki sąsiadującej z gruntami użytkowanymi przez fundację.
na tejże działce (nr 85/8), pochodzącej z majątku Skrzyń-
skich, znajduje się powiatowy dom Pomocy Społecznej  
w Więckowicach, który udziela pomocy 150 osobom starszym, 
z licznymi deficytami somatycznymi i psychicznymi. 

Wobec tych faktów pismem z dnia 23 października 2008 
roku  Wydział Gospodarki nieruchomościami Starostwa Po-
wiatowego, prowadzący tę sprawę, poinformował fundację, 
że jej wniosek o darowiznę działki 85/14 nie może być roz-
strzygnięty pozytywnie, sugerując jednocześnie możliwość 
wystąpienia o użytkowanie, które nie stanowi zbycia a zatem 
w tym przypadku nie mają zastosowania przepisy o pierw-
szeństwie w nabyciu.

Wniosek taki wpłynął na początku lutego 2009 roku, z pro-
pozycją pięćdziesięcioletniego użytkowania na rzecz funda-
cji. odnosząc się do wniosku fundacji starosta zaproponował 
przekazanie jej działki w bezpłatne użytkowanie na okres  
3 lat, uznając, że w ciągu tego okresu powinno zakończyć się 
postępowanie w sprawie zasadności roszczenia spadkobiercy 
do przedmiotowej nieruchomości. taką decyzje starosty jed-
nogłośnie, w specjalnym oświadczeniu poparła licząca 29 rad-
nych rada Powiatu w Krakowie. 

Zasadność decyzji starosty krakowskiego potwierdził 
wniosek z dnia 1 sierpnia 2009 roku, w którym spadkobierca  
(jak można było przypuszczać) wystąpił o zwrot działki, którą 
gospodaruje fundacja.

 Mimo przekonania o słuszności misji Farmy Życia, w tej sytu-
acji prawnej, nie mogę inaczej. Trzy lata powinny wystarczyć na 
rozstrzygnięcie złożonych wniosków o zwrot wywłaszczonego 
majątku. Najważniejsze jest jednak to, że Fundacja może zreali-
zować plan budowy drugiego domu oraz otrzymać obiecaną da-
rowiznę z Rabobanku ze względu na fakt posiadania 1ha ziemi 
- dodaje starosta.

zagrożona zniknięciem?

Jak wynika z ocen specjalistów farma może kontynuować 
swą działalność. W perspektywie trzech lat farma może wy-

budować kolejny dom dla osób autystycznych i nie jest zagro-
żona utratą zewnętrznego źródła finansowania ze względu na 
przysługujące jej prawo wieczystego użytkowania jednohek-
tarowej działki.

Jak wynika z zamieszczonego na stronach fundacji „Sy-
napsis” artykułu dr Aliny Perzanowskiej i Joanny Kossewskiej  
o farmach realizujących swą działalność za granicą, ich 
wielkość waha się od 0,8 ha (Wolfheze, Holandia) do 60 ha  
(La Pradelle, francja). różnią się ilością podopiecznych  
(od 11 w niemczech do 47 we francji) oraz ich wiekiem (16-46 
lat).

należy pamiętać, że rządowa polityka wsparcia osób z auty-
zmem w Polsce także ma ambitne założenia. Poseł Arkadiusz 
rybicki w przeprowadzonej w Sejmie polsko - francuskiej de-
bacie nt. mieszkalnictwa osób z autyzmem stwierdził w podsu-
mowaniu: „Propozycja (rządu) jest następująca: wybudowanie 
domów, w których zamieszkałaby grupa 8 do 12 osób. domy 
będą posiadały odpowiednią kadrę terapeutyczno- opiekuń-
czą ...”.

Cieszą mnie takie inicjatywy rządu. Problem autyzmu osią-
gnął bardzo dużą skalę, to ok. 40 tysięcy osób w Polsce. Jest on mi, 
choćby z osobistych względów, szczególnie bliski. Każde kolejne 
5 czy 10 osób mających szansę na tak profesjonalną terapię to 
duży sukces. Ale musimy także pamiętać o innych chorych i cier-
piących. Nasz Powiat stara się wszystkim takim osobom udzielać 
wsparcia - wyznaje starosta.

Powiat dla innych

Warto zauważyć, że Powiat Krakowski jako jeden z nielicz-
nych w województwie wprowadził standardy unijne we wszyst-
kich domach Pomocy Społecznej. to nie lada osiągnięcie. Wy-
magało to od Powiatu dużego wysiłku. Starostwo utrzymuje 
bowiem ok. 900 starszych, a także chorych psychicznie i soma-
tycznie osób, którymi nie zawsze umieją się opiekować rodzi-
ny. Cztery z dziewięciu tych domów wzorowo prowadzą orga-
nizacje pozarządowe. Kolejnych kilkaset osób to podopieczni 
Warsztatów terapii Zajęciowej i Środowiskowych domów Sa-
mopomocy prowadzonych lub wspieranych przez Powiat. na 
ogromne wsparcie Powiatu mogą liczyć domy dziecka oraz 
rodziny zastępcze, miejsca w których tworzy się rodzinną at-
mosferę dzieciom, które nie miały okazji jej zaznać.

Słuszność podejmowanych prospołecznych działań i decy-
zji podkreślają także nieraz otrzymywane przez starostę kra-
kowskiego kartki i listy z podziękowaniami. to one stają się do-
datkową motywacją do dalszych działań, mimo, że tak wiele 
decyzji jest trudnych…

Chcę patrzeć ludziom prosto w oczy. Nie mogę swoich decyzji 
opierać na argumentach, że tak wiele  ziemi w Małopolsce leży 
odłogiem, boję się takiej filozofii. Jej stosowanie prowadzi wprost 
do sytuacji, którą opisują słowa Georga Christopha  Lichtenber-
ga: „Przyzwyczajenie spowoduje, że bezprawie uważać się bę-
dzie za prawo, a fałsz za prawdę”. Ja respektuję prawo i zawsze 
je respektowałem. To mój obowiązek wobec mieszkańców. Po to 
przecież 20 lat zmienialiśmy Polskę…- wyznaje starosta.

Olgierd Ślizień, 

rzecznik Starostwa Powiatowego w Krakowie

Dokończenie ze str. 3

GłoS W dYSKuSJI o fArMIe ŻYCIA
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ADMINISTRACJA

Problem powiększania się w zastra-
szającym tempie wszelkiego rodzaju 
dokumentacji i archiwów  w administra-
cji samorządowej i rządowej pracownicy 
tychże administracji znają doskonale.  
W każdym okresie występowała potrze-
ba archiwizowania dokumentów i ich 
kopiowania. Jednakże dopiero kom-
puteryzacja tych czynności i narzędzia, 
które temu służą (ogólna dostępność 
kopiarek, skanerów, drukarek) spowo-
dowała, że wszelkie procedury admini-
stracyjne w sposób ustawowy „obrosły” 
w niezliczoną ilość dokumentów, załącz-
ników i tworzonych z tego wymagalnych 
aczkolwiek w wielu wypadkach niepo-
trzebnych kopii. Punktem wyjściowym 
do szukania rozwiązań nietypowych  
w zakresie archiwizacji był moment, 
kiedy zauważono konieczność budo-
wy nowych archiwów w Węgrzcach, co 
z kolei jest niemożliwe ze względu na 
brak terenu. Analiza problemu wykaza-
ła, że w wydziale komunikacji w Węgrz-
cach dziennie przybywa około 0,65 mb 
dokumentów, co w skali roku daje licz-
bę około 165 mb półek archiwalnych. 
Jednocześnie specyfika tego wydziału 
wymaga stałej dostępności do akt (pra-
ca one-line). Z tym problemem skutecz-
nie poradził sobie zespół pracowników 

starostwa w składzie: Jerzy Cywicki, 
Lucyna Karpała ostrowska, Bolesław 
Kosior, Marian Prusik, Anna Proczek, 
pod kierunkiem autora niniejszego tek-
stu. opracowano model funkcjonalny 
stworzenia i działania Archiwum Cy-
frowego. W wielkim uproszczeniu logi-
styka przedsięwzięcia jest następująca: 
teczki spraw założone w danym dniu  
w Węgrzcach przewożone będą do filii 
w Skawinie, gdzie następnie będą ska-
nowane, wprowadzane do zasobu cyfro-
wego, zabezpieczane kodem szyfrowym 
z możliwością dostępu tylko dla osób  
z odpowiednimi uwierzytelnionymi 
certyfikatami. odpowiednie autorskie 
oprogramowanie pozwoli na korzysta-
nie z postaci cyfrowej teczek wydziału 
komunikacji w czasie rzeczywistym.

Pozostaje jeszcze problem koniecz-
ności gromadzenia dokumentacji papie-
rowej. Co prawda możemy już te „papie-
rzyska” gromadzić w dowolnym miejscu  
w całym powiecie (pod warunkiem do-
brego dostępu do sieci internetowej), ale 
konieczność ich przechowywania nadal 
istnieje. ten problem pozostaje jednak 
w gestii ustawodawcy, przy pracach nad 
ustawami o Informatyzacji Społecznej 
i Archiwum Państwowym. należy tutaj 
nadmienić, że przy okazji otrzymywania 
przez Powiat Krakowski Złotej @ 2009  
w dziedzinie Samorządowy Lider Spo-
łeczeństwa Informacyjnego, starosta 
krakowski Józef Krzyworzeka przekazał 
Annie Strężyńskiej, prezes urzędu Ko-
munikacji Społecznej informację o pro-
jekcie Cyfrowe Archiwum, który spotkał 
się z wielkim zainteresowaniem. 

I teraz przechodzę do drugiego, rów-
nież bardzo ważnego elementu tego 
projektu – do doskonałej możliwości 
zatrudnienia przy obsłudze tego przed-
sięwzięcia osób niepełnosprawnych. 
Przewidziane w tym projekcie pięć sta-
nowisk do skanowania dokumentacji 
powinno być obsadzone przez osoby 
niepełnosprawne. Środki z Pfron na 
utworzenie tych stanowisk powinny 
obniżyć koszty całego przedsięwzięcia. 
temat, który wyżej został poruszony 
dotyczy konkretnego przypadku w na-
szym powiecie, ale przecież problemy 
które opisałem na wstępie są problema-
mi wszystkich samorządów i instytucji 
rządowych. należy mieć nadzieję, że 
Cyfrowe Archiwum – Cyfrowe Archiwum 
Powiatu Krakowskiego przyczyni się 
do przyspieszenia prac legislacyjnych  
w tym kierunku, aby administracja mo-
gła tworzyć archiwa w postaci cyfrowej 
wypełniając jednocześnie misję zatrud-
niania osób niepełnosprawnych.

Adam Wójcik - sekretarz powiatu

SPoSóB nA ArCHIWIZACJĘ, PrACA dLA nIePełnoSPrAWnYCH 

CyFrowe arChiwum  

Podczas 13 Konferencji „miasta  
w internecie”, która odbyła się w dniach 
24-26 czerwca br. w zakopanem staro-
stwo Powiatowe w Krakowie otrzyma-
ło złotą@ 2009 za realizację projektu 
budowa Podkrakowskiego systemu 
teleinformatycznego w kategorii sa-
morządowy lider Projektów szeroko-
pasmowego dostępu do internetu or-
ganizowanej pod patronatem urzędu 
Komunikacji elektronicznej. nagrodę 
z rąk prezes uKe anny streżyńskiej  
w imieniu starosty krakowskiego Józe-
fa Krzyworzeki odebrali sekretarz po-
wiatu adam wójcik oraz Jerzy Cywicki, 
dyrektor Podkrakowskiego Centrum 
teleinformatycznego. 

organizatorem konkursu ZłotA@ - Sa-
morządowy Lider rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego jest Stowarzyszenie „Miasta 
w Internecie”, które promuje rozwiązania 
teleinformatyczne (ICt) realizowane przez 

samorządy, przyznając corocznie nagrody 
liderom rozwoju społeczeństwa. W tej edycji 
konkursu poszerzono formułę i przyznano 
wyróżnienia w trzech kategoriach:

1. Samorządowy Lider Projektów Szero-
kopasmowego dostępu do Internetu - pod 
patronatem urzędu Komunikacji elektro-
nicznej,

2. Polski region - Lider rozwoju Społe-
czeństwa Informacyjnego - pod patronatem 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji,

3. Samorządowy Lider elektronicznej Ad-
ministracji - pod patronatem Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji.

oceniające zgłoszone na konkurs pro-
jekty jury, szczególną uwagę przykładało 
do efektywności projektów i praktycznego 
znaczenia dla społeczności lokalnej. Liczy-
ły się również elementy innowacyjności  
w oferowanych usługach i wdrożonych roz-
wiązaniach, perspektywy trwałości i rozwo-
ju projektu w przyszłości oraz skuteczność 
promocji i dotarcia do potencjalnych użyt-

kowników. Brano pod  uwagę także skalę  
i zakres przeprowadzonych szkoleń. Powiat 
krakowski wybrano z uwagi na komplekso-
wość rozwiązania, jego zasięg i znaczenie 
dla społeczności lokalnej. W szczególności 
doceniono poprawę dostępu do zasobów 
informacyjnych (internetowy informator  
o rynku nieruchomości, system elektronicz-
nego obiegu dokumentów, zarządzanie 
kryzysowe), współpracę gmin przy realizacji 
projektu w trudnym terenie. 

PoWIAt LIdereM W KonKurSIe złota@2009

Zespół ds. Cyfrowego Archiwum w serwerowni 
Podkrakowskiego Centrum teleinfomatycznego
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andrzej

FurmaniK
wicestarosta powiatu krakowskiego,

afurmanik@powiat.krakow.pl 

w powiecie krakowskim wakacje to okres bardzo inten-
sywnych prac remontowych i inwestycyjnych. Pomimo do-
tkliwego obniżenia dochodów o 7 mln zł. wskutek kryzysu 
gospodarczego, podjedliśmy decyzję, aby w jak najmniej-
szym stopniu dotknęło to zaplanowanych na ten rok prac 
modernizacyjnych i inwestycji. sprzyja temu też sytuacja 
na rynku wykonawców, pozwalająca na wykonywanie prac 
za mniejsze niż w ubiegłym roku pieniądze. uważamy, że tą 
koniunkturę trzeba wykorzystać aby nadrobić wieloletnie 
zaniedbania, szczególnie w infrastrukturze drogowej, którą 
zarządza powiat. we współpracy z gminami w ramach tzw. 
inicjatyw samorządowych do końca sierpnia zmodernizo-
wano ok. 20 km dróg powiatowych i wybudowano przy nich 
ok. 7 km chodników. Prace na drogach trwają praktycznie 
we wszystkich gminach w powiecie. 

największą inwestycją drogową realizowaną w ramach 
narodowego Programu dróg Lokalnych , tzw. „Schetynówki” 
jest przebudowa drogi K2128 rudawa – Modlniczka za kwo-
tę 4 mln zł. Już została położona nawierzchnia asfaltowa dla 
długości ok 4,4 km i wybudowano ok. 1,5 km chodników.  na-
dal trwają prace przy utwardzeniu pobocza i odwodnieniu tej 
drogi. Wykorzystując „rezerwę” Ministra Infrastruktury przy-
stąpiliśmy do przebudowy mostu w Luborzycy w ciągu drogi  
K 2161 wraz z przebudową infrastruktury drogowej na odcin-
ku prawie 3,5 km. Inwestycja ta jest współfinansowana przez 
gminę Kocmyrzów – Luborzyca i Powiat Krakowski. 

W końcowym etapie jest przygotowywanie projektów  
i wniosków do aplikacji środków z Małopolskiego regionalne-
go Programu operacyjnego, a dotyczących tzw, „Szlaku kru-
szynowego” tj. drogi K 2186; K 2191; K 2189 z Krzeszowic przez 
tenczynek, Zalas, Sankę, Czułów, Mników, Choleryn, Budzyń 

do Kryspinowi oraz przebudowy ciągu ulic w Skawinie od ul. 
energetyków do ul. tynieckiej.

Prace drogowe to tylko część, chociaż bardzo istotna, in-
westycji powiatowych. W oparciu o fundusze z Małopolskiego 
regionalnego Programu operacyjnego i współfinansowanie 
gminy Skawina i powiatu budujemy dla potrzeb Zespołu Szkół 
ogólnokształcących oraz Szkoły Podstawowej nr 2 dużą salę 
gimnastyczną za łączną kwotę prawie 6 mln zł (szerzej na str. 
17). Prace postępuję wyprzedzająco w stosunku do harmono-
gramu i mamy nadzieję, że sala będzie do użytku młodzieży na 
początek roku szkolnego 2010/2011.

Pięknieje nam budynek szkolny Zespołu Szkół rolniczych 
CKu w Czernichowie, gdzie trwają prace związane z robotami 
elewacyjnymi i porządkowaniem otoczenia (szerzej na str. 19). 
W przyszłym roku Szkoła rolnicza będzie świętować jubileusz 
150-lecia istnienia i powiat dba o to by się pięknie prezento-
wała.

również w zakresie termomodernizacji i remontu trwa-
ją prace przy trzech pawilonach domu Pomocy Społecznej  
w Batowicach. 

Krótko zarysowany tutaj zakres tegorocznych inwestycji 
wskazuje, że samorząd powiatowy dba o powierzoną infra-
strukturę i mienie.

Andrzej Furmanik

dZIeJe SIĘ…

Kładka w rudawie

Mieszkańcy Brzezinki są usatysfakcjonowani wybudowaną drogą  
i chodnikami

tzw.  „Schetynówka” - droga rudawa - Brzezinka

Zespół Szkół rolniczych CKu w Czernichowie
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Część iV.

 długość a odległość

      dobiega końca rok Przedszkolaka              
i pewne jest, że nowa podstawa  pro-
gramowa  wychowania przedszkolnego 
obowiązywać będzie już od 1 września 
2009 roku. na koniec naszych rozważań 
dotyczących edukacji matematycznej w 
przedszkolu  proponuję przyjrzeć się bli-
żej programowemu wymaganiu: „dziec-
ko kończące przedszkole i rozpoczyna-
jące naukę w szkole wie na czym polega 
pomiar długości i zna proste sposoby 
mierzenia: krokami, stopa za stopą”. 

aspekt miarowy liczby naturalnej 

rola aspektu miarowego w kształto-
waniu ogólnego pojęcia liczby jest zbyt 
duża, by autorzy programu wychowania 
przedszkolnego mogli ograniczyć wy-
magania programowe  jedynie do liczb 
kardynalnych i porządkowych, mimo iż 
aspekt ten jest najtrudniejszy z trzech 
podstawowych aspektów liczby natu-
ralnej. długość to wielkość ciągła i przy 
jej pomiarze natychmiast pojawiają się 
trzy obiektywne trudności pojęciowe: 

1. Pomiar jest zawsze tylko przybliżony.
2. Wynik pomiaru może nie być liczbą    
naturalną.
3. Wynik  zależy od wyboru jednostki 
miary.

dla pokonania dwóch pierwszych 
trudności konieczne jest używanie przy 
mierzeniu zwrotów typu: „prawie sie-
dem”, „siedem i jeszcze trochę”, „około 
siedem”, „siedem i pół”. Pozwala to z jed-
nej strony kształtować  pojęcie przybli-
żenia wyniku pomiaru a z drugiej wiąże 
aspekt miarowy liczby z kardynalnym. 
dla wiązania aspektu miarowego licz-
by z porządkowym przydatne jest przy 
mierzeniu odległości krokami używać 
zwrotów „po pierwszym kroku”, „po  dru-
gim”, „po trzecim”, co w konsekwencji 
daje odpowiedź na pytanie: „po którym 
kroku mierzenie jest zakończone?”. Aby 
przygotować dzieci do prawidłowego 
rozumienia faktu, że przy zmianie jed-
nostki zmienia się wartość liczbowa wy-
niku, choć długość jest ta sama, powin-
no się stosować ćwiczenia polegające 

na parokrotnym powtarzaniu pomiaru 
ze zmianą jednostki      np. zamiast „krok 
po kroku”, odmierzać „stopa za stopą”. 
Pomiary tej samej odległości za pomo-
cą różnych jednostek służą temu, by dać  
dzieciom szansę samodzielnego do-
strzeżenia zależności wyniku pomiaru 
od wyboru jednostki miary. Chciałbym 
tu podkreślić wagę tego problemu dla 
przyszłych efektów kształcenia mate-
matycznego obecnego przedszkolaka 
oraz stworzenia solidnej podbudowy 
dla zdobycia w przyszłości umiejętno-
ści zastosowania matematyki w innych 
dziedzinach nauki, np. fizyce, chemii czy 
geografii. 

różnica długości

dzieci najchętniej wykonują czynno-
ści związane z mierzeniem bezpośred-
nim poprzez nakładanie lub przekłada-
nie. najłatwiejsze jest porównywanie 
przedmiotów sztywnych przez nakłada-
nie obydwóch porównywanych przed-
miotów. trudniejsze jest porównywanie 
długości przedmiotów wiotkich (sznur-
ki,  tasiemki itp.). dzieci nie rozumieją, że 
oba sznurki muszą być całkiem wypro-
stowane. Jeszcze trudniejsze jest porów-
nywanie wysokości, ponieważ nie mogą 
już nałożyć jednego przedmiotu na dru-
gi, natomiast muszą przyłożyć je czy też 
przysunąć do siebie. Po dobrze wykona-
nych zadaniach dotyczących mierzenia 
bezpośredniego można przystąpić  do 
ćwiczeń polegających na wyrównywa-
niu, czyli poszukiwaniu „ile brakuje”, aby 
oba przedmioty miały tę samą długość. 
Zrozumienie, że jedna długość może 
być złożona z dwóch mniejszych, pro-
wadzi do rozumienia różnicy długości.

wspólna miara

Mierzenie bezpośrednie przez nakła-
danie lub przykładanie porównywanych  
przedmiotów jest wstępem do mierze-
nia pośredniego odwołującego się do 
wspólnej miary. 
Mamy tu do czy-
nienia z przechod-
niością dotyczącą 
porównywania dłu-
gości. Zrozumienie 
przechodniości na-
stępuje wówczas, 
gdy dzieci mają po-

równać długość czegoś, co nie da się na-
łożyć bezpośrednio, np. długość dwóch 
kroków. Zachodzi wówczas konieczność 
wprowadzenia trzeciej długości, któ-
rą będzie się odmierzać obydwa kroki.  
W naturalny sposób pojawia się wów-
czas jednostka miary niezbędna dla do-
konania porównania długości.

długość drogi a odległość

na początek ważne jest, by dzie-
ci uczyły się rozpoznawać, że długość 
może nie zmienić się mimo różnicy 
wyglądu. Z jednakowej ilości patycz-
ków tej samej długości o dwu różnych 
kolorach  można układać „szyny” raz  
w jednym kolorze, raz w drugim, w roz-
maity sposób, a następnie sprawdzać, 
że w obu przypadkach całość drogi zo-
staje taka sama. dzięki takim doświad-
czeniom dzieci odróżniać będą długość 
drogi przebytej od odległości między 
punktem początkowym i końcowym. 
dostrzegą bowiem, że obie drogi są tej 
samej długości, mimo że odległość sta-
cji końcowej od początkowej jest inna.  

dla ukazania sytuacji odwrotnej, gdzie 
drogi są różne a odległość ta sama, 
przydatne są z kolei ćwiczenia doty-
czące „taxi drogi”, w których poszuku-
je się różnych sposobów dotarcia do 
ustalonego celu z tego samego punktu 
startowego. takie ćwiczenia kształcące 
pojęcie odległości  można z powodze-
niem  stosować w plenerze, gdzie dzieci 
mogą sprawdzać, które z nich znajdzie 
najkrótszą drogę, wychodząc z tego 
samego miejsca i dochodząc do tego 
samego punktu docelowego. Polecam 
szanownym czytelnikom te niezwykle 
cenne dla edukacji matematycznej na-
szych przedszkolaków zabawy na ko-
niec wciąż jeszcze trwających wakacji.

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 
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Myśląc o bezpieczeństwie na drogach mamy na uwadze za-
równo bezpieczeństwo pieszych, jak i kierujących pojazdami. 
Jest sprawą oczywistą, że bezpieczeństwo na drodze zależy od 
wielu czynników. na wstępie należy podkreślić, że pełne bez-
pieczeństwo jest nieosiągalne. Argument jest prosty: energia 
kinetyczna czyli energia ruchu jest proporcjonalna do masy 
obiektu, który się porusza i do kwadratu jego prędkości. dla 
przykładu: człowiek o masie 80 kg, który biegnie z prędkością 
20 km/h posiada energię kinetyczną równą ok. 12.5 miliona 
ergów. Samochód o masie jednej tony poruszający się z pręd-
kości 50 km/h ma energię ok. 980 milionów ergów czyli prawie 

80 razy większą od energii biegnącego człowieka. W razie ja-
kiejkolwiek kolizji, energia kinetyczna jest zamieniana na ener-
gię destrukcyjną, niszczącą. Samochody na drogach są faktem, 
piesi również, zatem poruszanie się po drogach zawsze będzie 
niebezpieczne. 

nie oznacza to jednak, że nie powinniśmy dokładać wszel-
kich starań, aby to bezpieczeństwo poprawić. Zasadniczym 
elementem zwiększającym bezpieczeństwo pieszych są chod-
niki. Zaległości w tym zakresie są ogromne i dotyczą wszyst-
kich rodzajów dróg. Jednak jako piesi (w szczególności dotyczy 
to dzieci uczęszczających do szkoły) najczęściej korzystamy z 

dróg gminnych i powiatowych i o budowę chodników przy 
tych drogach powinniśmy w pierwszej kolejności zabiegać. 
Pomysł o którym chcę powiedzieć przedstawiłem prawie dwa 
lata temu na zebraniu rady Sołeckiej Bolechowic, gdy zgłasza-
liśmy budowę chodnika przy drodze powiatowej w ramach 
tzw. IS-ów. rada Sołecka z sołtysem na czele była, jak jeden 
mąż, całkowicie przeciwna mojej propozycji. Co takiego za-
proponowałem na radzie Sołeckiej? otóż zaproponowałem, 
aby wzdłuż drogi powiatowej wybudować chodnik asfaltowy.  

Z wstępnych kalkulacji właściciela firmy wykonującej roboty 
drogowe wynikało, że chodnik asfaltowy jest ok. trzy razy tań-
szy od chodnika z kostki brukowej (betonowej). oznacza to, że 
za tą samą kwotę pieniędzy można wybudować chodnik asfal-
towy trzy razy dłuższy od chodnika z kostki. Ale cóż; chodniki 
z kostki brukowej są najprawdopodobniej u nas standardem. 
Wiedziony ciekawością postanowiłem sprawdzić, jak ta sprawa 
wygląda w innych, znacznie od nas bogatszych krajach. Zgro-
madziłem obszerną dokumentację fotograficzną (kilka foto-
grafii załączam do tego artykułu) na potwierdzenie mojej tezy: 
w większości nie tylko wsi ale również miast Austrii, niemiec i 
Włoch chodniki budowane są z asfaltu. tylko centra miast, i to 
najczęściej zabytkowe, brukowane są kostką. dlaczego zatem 
w biednej Polsce jesteśmy tak niegospodarni? 

Spróbujmy na lokalnych władzach wymusić zmianę tej kon-
cepcji! Budujmy chodniki asfaltowe! Będzie ich więcej!

Wiesław Marek Woch

CZY MoŻeMY W KrótKIM CZASIe ZWIĘKSZYć 
BeZPIeCZeńStWo nA droGACH?

 
wiesław marek

woCh
radny powiatu krakowskiego, 

członek zarządu

wmwoch@agh.edu.pl 

Asfaltowe chodniki w Innsbrucku, Austria

Asfaltowe chodniki w Interalpbach, bardzo znanej miejscowości narciarskiej, 
w tyrolu, Austria

Asfaltowe chodniki w malowniczym miasteczku Alba, Piemont, Włochy. 
nieopodal działa słynna fabryka ferrero-roche

Asfaltowe chodniki w Ismaning, położonym ok. 10 kilometrów  
od Monachium
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w dniach od 10 do 13 lipca 2009 
roku w ismaning, przepięknym, ok. 
piętnastotysięcznym miasteczku 
powiatu monachijskiego gościła re-
prezentacyjna orkiestra dęta miasta 
i Gminy Świątniki Górne oraz przed-
stawiciele Powiatu Krakowskiego w 
osobach wiceprzewodniczącego rady 
Powiatu tadeusza nabagło, członka za-
rządu (niżej podpisanego) oraz rzecz-
nika starostwa Powiatowego olgier-
da Ślizienia. Celem wizyty był udział  
w corocznym Festiwalu orkiestr dę-
tych Powiatu monachijskiego. 

orkiestra dęta w Świątnikach Górnych 
liczy 79 lat i należy do najstarszych tego 
typu orkiestr działających na terenie 
woj. małopolskiego. Swoje powstanie 
zawdzięcza ochotniczej Straży Pożar-
nej w Świątnikach Górnych, a zwłasz-
cza Aleksandrowi Słomce, który w 1930 
roku podjął dzieło utworzenia orkiestry 

oraz był jej pierwszym kapelmistrzem.  
Po II-giej Wojnie Światowej pracę w ze-
spole rozpoczął ówczesny organista 
świątnickiego kościoła Stanisław Po-
pczyński. Pod jego batutą orkiestra pra-
cowała do 1949 roku, kiedy dyrygenturę 
objął Aleksander remiszewski. nowy 
dyrygent przystąpił do rozbudowy ze-
społu i odmłodzenia jego składu. Kolej-
ną ważną postacią w historii orkiestry 
był Jan Synowiec – Świątniczanin, który 
w 1952 roku objął obowiązki kapelmi-
strza, lecz jego przedwczesna śmierć 
nagle zakończyła twórczą pracę. W 1962 
roku pracę z orkiestrą rozpoczął roman 
Cholewa, wieloletni społecznik, bardzo 
zaangażowany w rozwój orkiestry. Przez 
37 lat troszczył się o nowe instrumenty, 
nuty, niejednokrotnie aranżując utwory 
dla orkiestry. W marcu 1999 roku pracę 
z zespołem rozpoczął robert Kozłow-
ski. od początku władania w orkiestrze 
batutą i buławą, stawia przed zespołem 
wysoką poprzeczkę. dzięki systema-
tycznej pracy i dużemu zaangażowaniu 
wszystkich członków orkiestry, osiąga 
ona coraz wyższy poziom i odnosi licz-
ne sukcesy. Zespół koncertował w wielu 
miastach Polski, a także we francji, Belgii 

i Słowacji. do najważniejszych osiągnięć 
orkiestry należy miedzy innymi: zdoby-
cie I miejsca w Małopolskim Konkursie 
orkiestr dętych w nowym Wiśniczu oraz 
na festiwalu „echo trombity” w nowym 
Sączu (rok 2004), uzyskanie I miejsca  
w międzypowiatowym Konkursie or-
kiestr dętych w Wieliczce oraz w Konkur-
sie orkiestr dętych w Więcławicach (rok 
2005), zdobycie I miejsca w Wojewódz-
kim Konkursie orkiestr Strażackich Wo-
jewództwa Małopolskiego oraz  w Kon-
kursie orkiestr dętych Województwa 
Małopolskiego im e. Maja (rok 2006).  
W roku 2007 w Wojewódzkim festiwalu 
w Więcławicach- I miejsce, a w roku 2008 
-I miejsce w XIX Przeglądzie orkiestr dę-
tych na orawie oraz w eliminacjach do 
Małopolskiego festiwalu orkiestr dę-
tych „echo trombity” w Wieliczce.

Polską delegację przywitali przed-
stawiciele Starostwa Powiatu Monachij-
skiego między innymi Christine Spiegiel, 
odpowiedzialna za kontakty partnerskie 
(zastąpiła na tym stanowisku Paula Blo-
oma). W piątek mieliśmy okazję zwie-
dzić położony opodal Monachium za-
mek nymphenburg oraz centrum BMW,  
w którym prezentowane są zarówno sa-
mochody i motocykle, które są dostęp-
ne w sprzedaży jak i modele prototypo-
we (BMW i Siemens to dwie najbardziej 
rozpoznawalne w Świecie firmy bawar-
skie). Szczególną uwagę zwiedzających 
zwracał model BMW Individual 750  
z dziesięciocylindrowym silnikiem o mocy 
500 KM oraz bolid formuły 1. Wieczorem  
w gospodzie „Gathof zur Mule” próbę ge-
neralną miały miejscowa orkiestra „Gast-
kapelle der Ismaninger Blastmusiaknten” 
oraz przyjęta bardzo gorąco orkiestra 
ze Świątnik Górnych. W niedzielę rano 

na Krischplatz - głównym placu Isma-
ning zgromadziło się trzynaście orkiestr  
z całego powiatu monachijskiego w tym  
i nasza orkiestra. Punktualnie o godzinie 
dziewiątej wszystkie orkiestry, licznie 
zgromadzonych gości i mieszkańców 
Ismaning powitał wicestarosta powiatu 
monachijskiego Christoph Göbel oraz 
burmistrz tego pięknego miasta Micha-
el Sedlmair. Po serdecznym powitaniu, 
szczególnie gości z powiatu krakowskie-
go, wszystkie orkiestry wspólnie zagrały 
dwa utwory, pierwszy pod batutą wi-
cestarosty, drugi burmistrza. następnie 
wszystkie orkiestry oraz przedstawiciele 
różnych stowarzyszeń przeszli w uroczy-
stym pochodzie ulicami miasta do odda-
lonego o ok. trzy kilometry ołtarza polo-
wego, gdzie odbyła się uroczysta msza 
święta, w czasie której grały oczywiście 
orkiestry dęte. Po mszy św. wszyscy uda-
li się do ogromnego namiotu, w którym 
na dwóch scenach prezentowały się or-
kiestry w ok. dwudziestominutowym 
programie. Słuchacze zaś biesiadowali 
racząc się typowymi bawarskimi specja-
łami i pszenicznym piwem. tradycyjne 
na zakończenie wszystkie orkiestry za-
grały wspólnie, co zabrzmiało naprawdę 
monumentalnie.

orkiestra ze Świątnik Górnych została 
przyjęta bardzo gorącymi i długimi okla-
skami. Po zakończeniu oficjalnego prze-
glądu nasza orkiestra zagrała jeszcze raz 
a bisom nie było końca. do gry włączali 

się również muzycy z innych orkiestr. 

reasumując, występ naszej orkiestry 
można uznać za wielki sukces, szcze-
gólnie w Bawarii, gdzie orkiestry dęte 
są bardzo popularne, cieszą się dużym 
uznaniem i znakomicie wyrobiona pu-
bliczność może doskonale ocenić i doce-
nić wysoki kunszt w tej dziedzinie. Swo-
imi występami orkiestra reprezentacyjna 
ze Świątnik Górnych wysoko ustawiła 
poprzeczkę w przypadku ewentualnego 
naszego udziału w tym festiwalu w roku 
przyszłym.

Wiesław Marek Woch

orKIeStrA dĘtA Ze ŚWIątnIK GórnYCH W BAWArSKIM ISMAnInG

uroczysty pochód orkiestr oraz przedstawiciele różnych 
stowarzyszeń ulicami miasta Ismaning do oddalonego  
o ok. trzy kilometry ołtarza polowego. na zdjęciu maszeru-
je reprezentacyjna orkiestra Świątnik Górnych

reprezentacyjna orkiestra Świątnik Górnych  
w czasie koncertu na festiwalowej scenie

uroczysta polowa msza św. W pierwszym rzędzie siedzą 
(od lewej): wicestarosta Powiatu Monachijskiego Chri-
stoph Göbel, członek Zarządy Powiatu Krakowskiego Wie-
sław Marek Woch, wiceprzewodniczący rady Powiatu ta-
deusz nabagło oraz burmistrz Ismaning Michael Sedlmair

Zgromadzone na Krischplatz orkiestry, licznie 
zgromadzonych gości i mieszkańców Ismaning 
powitał wicestarosta Powiatu Monachijskiego 
Christoph Göbel oraz burmistrz Michael Sedlmair
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Jeszcze przez kilka dni możemy zwiedzać  zabytkowe obiekty 
drewniane,  w ramach projektu „otwarty szlak architektury drew-
nianej”, który od 1 maja 2009 r. realizuje małopolska agencja tu-
rystyczna na zlecenie województwa małopolskiego. w sumie na 
sześciu trasach turystycznych jest do zwiedzania 56 sakralnych 
obiektów zabytkowych. na trasie krakowskiej w projekcie znalazło 
się pięć obiektów. są nimi: Kościół p.w. św. bartłomieja w Krakowie 
mogile; Kościół p.w. św. Jakuba apostoła w więcławicach starych; 
Kościół p.w. wniebowzięcia najświętszej maryi Panny w woli ra-
dziszowskiej; Kościół p.w. narodzenia najświętszej maryi Panny  
w racławicach; Kościół p.w. nawiedzenia najświętszej maryi Pan-
ny w Paczółtowicach. wymienione świątynie są udostępnione tu-
rystom przez trzy dni w tygodniu (piątek, sobota, niedziela), po 
cztery godziny dziennie. w czasie ich zwiedzania można dokonać 
wpisu do księgi pamiątkowej oraz zapoznać się z historią zabytku. 

naszą krótką prezentację wymienionych świątyń zaczniemy od 
przedstawienia  jednego z najstarszych kościołów Małopolski, który 
znajduje się w Krakowie Mogile. Jest to kościół p.w. św. Bartłomieja, 
wybudowany w 1466 r. W osiemnastym wieku został powiększony 
przez dodanie bocznych kaplic, tworzących nawę poprzeczną. Wej-
ście na teren kościelny prowadzi przez przyziemie drewnianej dzwon-
nicy z 1752 r. Z detali ciesielskich na uwagę zasługuje ostrołukowy, 
bogato profilowany południowy portal z piękną dekoracją snycerską. 
Wnętrze świątyni pokrywa dekoracja malarska wykonana w 1766 r., 
na którą składają się m.in. motywy architektoniczne, wizerunki papie-
ży i biskupów krakowskich. na suficie przedstawiona jest scena Ado-
racji najświętszej Maryi Panny przez św. Bernarda z Clairvaux. ołtarz 
główny pochodzi z 1770 r. Jeden z ołtarzy bocznych jest wczesnoba-
rokowy,  pozostałe ołtarze boczne oraz ambona są rokokowe. 

W południowej części powiatu krakowskiego, w gminie Skawina, 
w miejscowości Wola radziszowska znajduje się Kościół p.w. Wniebo-
wzięcia najświętszej Maryi Panny. Świątynia wzniesiona została pod 
koniec XV w. na przełomie XVI/XVII w. dostawiono do niej wieżę, któ-
ra jest zwieńczona ostrosłupowym hełmem z czterema wieżyczkami 
w narożach. nakryte stropami wnętrze kościoła pokrywa polichro-
mia wykonana w 1893 r. na ścianach przedstawiono postacie anio-
łów, na stropach zaś sceny - Wniebowzięcie nMP i Chrystus na Górze 
tabor. Wyposażenie świątyni pochodzi głównie z doby renesansu  
i baroku.  uwagę zwracają pięknie zdobione ołtarze. Główny pochodzi  
z 2  połowy XVII w., w którym znajduje się gotycki obraz Matki Boskiej 
z dzieciątkiem z 1462 r. ołtarze boczne pochodzą z końca XVII w. na 
belce tęczy umieszczony jest gotycki krucyfiks. 

W gminie Michałowice, w miejscowości Więcławice Stare znajdu-
je się kościół p.w. św. Jakuba Apostoła, wzniesiony w 1748 r. Jest 
bezwieżowy. dachy świątyni pokrywa blacha, na kalenicy nawy 
wznosi się wysoka wieżyczka na sygnaturkę. Cennym zabytkiem 
jest umieszczony na północnej ścianie gotycki tryptyk z 1477 r. na 
belce tęczy znajdują się posągi Matki Boskiej i św. Jana ewangeli-
sty, pochodzące z przełomu XV/XVI w. Pomiędzy nimi umieszczony 
jest późnobarokowy krucyfiks. W świątyni znajdują się bogato de-
korowane rokokowe ołtarze. obok kościoła wznosi się drewniana 
dzwonnica z połowy XIX w. 

W zachodniej części powiatu krakowskiego, w gminie Jerzma-
nowice-Przeginia, w miejscowości racławice znajduje się Kościół  
p. w. narodzenia najświętszej Maryi Panny, wybudowany w 1511 
r. na przełomie XVII/XVIII w. dobudowano do niego niską wieże.  
do czasów dzisiejszych kościół dotrwał prawie w niezmienionej for-
mie, młodsza jest kruchta, którą dostawiono w połowie XIX w. We 
wnętrzu świątyni znajduje się polichromia pochodzącą z początku 
XVII w; skrzydła tryptyku z 1473 r., Święte dziewice i Zwiastowanie; 
tryptyk Święta rodzina, z początku XVI w., skrzydła polityku Święte 
dziewice i Sceny z Męki Pańskiej z końca XVI w; Grupa ukrzyżowa-
nia z początku XVI w. ołtarz główny wykonany został w połowie XVIII 
w;  trzy boczne ołtarze powstały w latach 1700-1703. na dzwonnicy, 
wybudowanej obok kościoła w 1966 r. są zawieszone trzy dzwony,  
z których najstarszy pochodzi z 1632 r. W obrębie kościoła rosną stare 
lipy, które należą do zabytków przyrody. 

Zaledwie kilka kilometrów od kościoła racławickiego, w sąsied-
niej wsi Paczółtowice, należącej do gminy Krzeszowice znajduje się 
Kościół p.w. nawiedzenia najświętszej Maryi Panny, który powstał  
w tym samym czasie, co kościół  w racławicach. do nawy przylega 
wieża nakryta łamanym dachem, zwieńczona cebulastą kopułką. 
Ściany pokrywa dekoracja malarska z końca XIX w., przy czym na 
ścianie północnej zachowały się fragmenty polichromii z XVII w.  
W ołtarzu głównym z 1604 r. znajduje się gotycki obraz Matki Boskiej 
Paczółtowskiej z lat 1460-1470. Cennymi zabytkami sztuki malarskiej 
są skrzydła dawnego tryptyku z obrazami św. św. Barbary i Katarzyny 
oraz Zwiastowania z 2 połowy XV w. W kościelnym ogrodzeniu jest 
wmurowanych kilka epitafiów z czarnego dębnickiego marmuru. 
W 2001 r. kościół paczółtowicki został podniesiony do rangi sanktu-
arium.

do naszych czasów zachowało się wiele kościołów i innych zabyt-
kowych obiektów drewnianych. Są one ozdobą danej miejscowości 
i budzą podziw zwiedzających. Pamiętajmy jednak, że są to obiekty 
drewniane, wymagające większej troski niż murowane, dlatego po-
winniśmy dołożyć wszelkich starań, by przetrwały jak najdłużej, za-
chwycając swym pięknem także następne pokolenia. 

Kazimierz Tomczyk

(opracowując artykuł korzystałem z wiadomości zawartych w przewod-
niku „Szlak Architektury drewnianej”, który wydała w 2008 r. Małopolska 
organizacja turystyczna, przy współpracy Województwa Małopolskiego.  
fotografie kościołów wykonał autor).  

nA SZLAKu ArCHIteKturY dreWnIAneJ

 
Kazimierz
tomCzyK

radny powiatu krakowskiego
 

ktomczyk@powiat.krakow.pl 

Kościół w Paczółtowicach

Kościół w racławicach
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tadeusz

nabaGło
radny powiatu krakowskiego 

wiceprzewodniczący rady

tnabaglo@powiat.krakow.pl 

Poprzednim razem namawiałem, 
was, drodzy Czytelnicy, do wędrowa-
nia po okolicach Krakowa. dziś pragnę 
skupić waszą uwagę na dwóch pod-
krakowskich dolinkach - Kobylańskiej 
i będkowskiej, wymarzonych wręcz do 
organizowania eskapad pieszych i ro-
werowych. 

Proponuję rozpoczęcie wyprawy na 
dwóch kółkach w łazach – gmina Jerz-
manowice – Przeginia. Już zjeżdżając  
z trasy e4 możemy podziwiać malow-
nicze ostańce, a przy ładnej pogodzie 
i dobrej widoczności panoramę Babiej 
Góry i tatr. W łazach, koło kaplicy pod 
wezwaniem Zesłania ducha Świętego 
(msze w niedziele o godz. 9.00) znajduje 
się parking, na którym można pozosta-
wić samochód i dalej ruszyć już rowe-
rem. Można również, po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym, wypożyczyć 
rowery w Szkolnym Schronisku Młodzie-
żowym i tam pozostawić samochód. 

Koło pomnika ofiar Pacyfikacji zjeż-
dżamy szlakiem zielonym do doliny 
Będkowskiej, przejeżdżamy mostkiem 
przez Będkówkę i drogą w lewo, pod 
górę kierujemy się przez Czarcie Wrota 
do Będkowic. Po dojechaniu do drogi 
asfaltowej skręcamy w prawo i po ok. 
300 m. znajdziemy się przed remizą oSP. 
Mieści się tam sklep, w którym można 
kupić napoje czy lody dla dzieci i chwilę 
odpocząć, by dalej drogą z lewej strony 
budynku zjechać wprost do doliny Ko-
bylańskiej. Początkowo szlak wiedzie 
przez las, kilkakrotnie musimy przeje-
chać przez strumień, aby w końcu do-
trzeć do najciekawszej i najpiękniejszej 
części doliny. dolina Kobylańska o dłu-
gości 4 kilometrów jest chyba najbar-
dziej widokową dolinką podkrakowską.  

trudno nie zakochać się w niesamowi-
tych, trochę tajemniczych skałach i za-
pierających dech w piersiach widokach. 
Górny odcinek doliny, koło wsi Będkowi-
ce jest dość płytki i pozbawiony skałek, 
dopiero w środkowej części pojawiają 
się: Wronia Baszta i okręt, by w końcu 
przybrać formę głębokiego i krętego ka-
nionu. Jego zbocza tworzą strome ścia-
ny, o intrygujących nazwach, jak: Żabi 
Koń czy Zjazdowa turnia. Przemierza-
jąc dolinę, napotykamy małe strumyki 
przecinające szlak, które pokonujemy 
rowerem, gdyż w Kobylańskiej nie ma 
ani drogi asfaltowej, ani mostków, ani 
zabudowań, co sprawia, że jest ona cie-
kawsza krajobrazowo od innych. naj-
lepiej jednak, jeśli nie chcemy trafić na 
tłumy turystów, odwiedzać te okolice 
poza sezonem lub w tygodniu. Atrakcyj-
ne krajobrazy, ciekawe formy skał , drogi 
wspinaczkowe przyciągają bowiem wie-
lu chętnych do odpoczynku i uprawiania 

sportów  ekstremalnych. Z doliny Koby-
lańskiej po pokonaniu potoku Kobylanki 
jedziemy ścieżką wzdłuż tego strumyka, 
którego koryto jest jednocześnie drogą 
dojazdową do znajdujących się po oby-
dwu jego brzegach domów.

Po dojeździe do wsi, na skrzyżowaniu 
kierujemy się drogą w prawo w kierunku 
Będkowic. na następnym skrzyżowaniu 
również skręcamy w prawo i lekko pod 
górę dojeżdżamy do lasu. tam znajduje 
się drogowskaz kierujący do doliny Będ-
kowskiej ( zjazd w lewo). Po ok. 5 min. 
jazdy znajdujemy się na początku no-
wej doliny. Przejeżdżamy przez mostek 
i czeka nas ok. 5 – 6 km drogi przez ma-
lowniczą okolicę. Po prawej stronie mija-
my duże stawy rybne. Znajduje się tutaj 
łowisko – nie lada gratka dla wędkarzy,  
a wszyscy inni mogą kupić świeżego 
bądź też przyrządzonego pstrąga. Po 
lewej stronie mijamy tablicę upamięt-
niającą ofiary II 
Wojny Światowej. 
W dalszej części do-
liny Będkowskiej, 
naprzeciw Sokolicy, 
znajduje się punkt 
gastronomiczny, 
a dalej baza wspi-
naczkowa „Brandy-

sówka”. Po przejechaniu kolejnych 2 km 
wracamy pod Czarcie Wrota, do miejsca, 
w którym przecinaliśmy dolinę, rozpo-
czynając naszą wędrówkę. Jeszcze tylko 
stromy podjazd i już jesteśmy w łazach, 
trochę zmęczeni, trochę głodni, ale pełni 
wrażeń i szczęśliwi.

Przed powrotem do domu warto 
odwiedzić mieszczący się w Jerzmano-
wicach, przy trasie olkuskiej  Chochoło-
wy dwór. Jest to nowo otwarty stylowy 
kompleks hotelowo - gastronomiczny. 
Architekturą i wystrojem wnętrz nawią-
zuje do starych szlacheckich tradycji re-
gionu. dyskretne połączenie urokliwego 
trochę surowego stylowego wnętrza 
z wygodnym nowoczesnym wyposa-
żeniem  zapewni godny wypoczynek. 
Warte skosztowania w gronie przyjaciół 
są specjalności dworkowej kuchni: „ko-
ciołek zbójnicki, „metr żeberek” czy też 
„półmisek szefa kuchni”.

Życząc niesamowitych wrażeń, zapra-
szam do lektury następnego Biuletynu 
Powiatowego, w którym zaproponuję 
Państwu kolejną wycieczkę po dolin-
kach Podkrakowskich.

WYCIeCZKI W PodKrAKoWSKIe doLInKI
rowerem czy pieszo?



na wszystkich, których nie wystra-
szył poranny, obfity deszcz, w trakcie  
Xi dożynek Powiatu Krakowskiego i Gmi-
ny skała, czekała wspaniała uroczystość  
i piękna słoneczna pogoda. tegoroczne 
święto plonów rozpoczęła dziękczynna 
msza św. w Kościele Parafialnym w ska-
le, w trakcie której poświęcone zostały 
dożynkowe wieńce symbolizujące plony 
naszej ziemi oraz chleb, owoce i warzy-
wa. 

Po mszy barwny korowód dożynkowy 
przeszedł pod halę sportową w Skale, 
gdzie odbył się tradycyjny obrzęd do-
żynkowy. Gospodarze dożynek - starosta 
Krzyworzeka i burmistrz Jakubek, otrzy-
mali symboliczny bochen chleba, upieczo-
nego z tegorocznych zbóż z rąk starostów 
tegorocznych dożynek Barbary Piszczek  
z rzepina i Wacława Starczyńskiego ze 
Skały.  następnie zgodnie z tradycją panie 
z Kół Gospodyń Wiejskich wręczyły przed-
stawicielom władz samorządowych wień-
ce. Starosta krakowski Józef Krzyworzeka 
otrzymał wieniec od KGW nowa Wieś  
i KGW dojazdów, burmistrz miasta i gmi-
ny Skała robert Jakubek od gospodyń 

ze Skały, przewodniczący rady Powiatu  
w Krakowie Krzysztof Karczewski od pań  
z KGW z Cianowic, a przewodniczący rady 
Miejskiej Skały edward olesiński od KGW 
z Barbarki.

dożynki to przede wszystkim świę-
to rolników, którzy w tym dniu świętują, 
dziękując za plony pól, łąk i sadów. to 
dzięki ich trudowi trafiają na nasze sto-
ły chleb, owoce i warzywa. dożynki to 
szczególny dzień w roku, kiedy można 
docenić ich ciężką pracę. dlatego wzorem 
poprzednich lat, wyróżniający się rolnicy 
z gmin powiatu krakowskiego otrzymali  
z rąk wicestarosty Andrzeja furmanika 
i wiceprzewodniczącego rady Powiatu 
Piotra Goraja podziękowania oraz pamiąt-
kowe dyplomy i upominki. dożynkom 
towarzyszyły również konkursy wieńców 
oraz najlepszych potraw regionalnych, 
przygotowanych specjalnie na tą okazję. 
Komisja pod przewodnictwem radnej 
powiatowej Krystyny Janeckiej pierwszą 
nagrodę w konkursie kulinarnym przy-
znała Kapeli i Zespołowi Śpiewaczemu  
z Maszkowa w gminie Iwanowice. dru-
gie miejsca zajęły ex aequo panie z KGW  
z Będkowic i Polanowie, a trzecie gospo-
dynie z KGW Gołszyn, gmina Skała.  Kape-
la i Zespół Śpiewaczy z Maszkowa zdobył 
także drugą nagrodę. Komisja konkursu 
wieńców dożynkowych pod przewodnic-
twem Małgorzaty oleszkiewicz z Muzeum 
etnograficznego w Krakowie zwycięstwo 
przyznała przedstawicielom Maszkowa, 
drugie miejsce KGW z Przegini, gmina 
Jerzmanowice – Przeginia,  trzecie Micha-
linie tokarczyk z filipowic,  gmina Krze-
szowice. 

doŻynKi Powiatu 
KraKowsKieGo i Gminy sKała

Skała, 23 sierpnia 2009 r.



Najserdeczniejsze podziękowania!
Przeżyliśmy piękne i doniosłe Święto Plonów Powiatu Krakowskiego i Miasta  

i Gminy Skała.  Było wspaniale!!! Aby tak mogło się stać, by ta najważniejsza uroczystość 
miała podniosłą oprawę, ogromny trud i zaangażowanie włożyć musieli:

•	 Ks.	Dziekan	Jan	Robak
•	 Burmistrz	Miasta	i	Gminy	Skała	Robert	Jakubek
•	 Przewodniczący	Rady	Miejskiej	Skały	Edward	Olesiński
•	 Dyrektor	Centrum	Kultury,	Sportu	i	Rekreacji	w	Skale	Grzegorz	Kowalik
•	 Przedstawicielki	Kół	Gospodyń	Wiejskich
•	 Druhowie	z	Ochotniczej	Straży	Pożarnej	
•	 Najlepsi	rolnicy,	panie	i	panowie	z	korowodów,	zespołów	i	orkiestr	 

 z wszystkich gmin powiatu krakowskiego
•	 Pracownicy	Urzędu	Miasta	w	Skale	oraz	Starostwa	Powiatowego	w	Krakowie	

Serdecznie dziękuję!

Józef Krzyworzeka, starosta krakowski

wyróżnieni rolnicy:

Gmina Czernichów - Janusz i lucyna Czech
Gmina igołomia - wawrzeńczyce - arnold i edyta Kwiatek 
Gmina iwanowice  - Jan nawieśniak  
Gmina Jerzmanowice – Preginia - helena Krzystanek 
Gmina Kocmyrzów – luborzyca - mariusz doniec
miasto i Gmina Krzeszowice - aleksander Chechelski 
Gmina liszki - stanisław Feluś
Gmina michałowice - tadeusz wójcik 
miasto i Gmina skała - Piotr siwek 
miasto i Gmina skawina - Grażyna i Józef opyrchałowie 
miasto i Gmina słomniki - andrzej szyba, Piotr szyba 
Gmina sułoszowa - michał Górka 
Gmina wielka wieś - Jan i teresa Janik 
Gmina zabierzów - tadeusz walczowski 
Gmina zielonki - Jan raźny
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nowy rok szkolny to dla wielu na-
szych pociech początek nowego, bo 
szkolnego, dorosłego życia. Początek 
życia w innym środowisku i wśród wie-
lu nowych kolegów. możliwość wystą-
pienia nowych problemów zdrowot-
nych. dlatego młodzież szkolna nie 
powinna i nie zostaje z tymi problema-
mi sama. Posłuchajmy, co na ten temat 
mówi helena moląg, starszy inspektor 
małopolskiego Centrum zdrowia Pu-
blicznego w Krakowie od lat zajmująca 
się problematyką opieki zdrowotnej 
dzieci i młodzieży w wieku szkolnym:

„Populacja dzieci i młodzieży w wie-
ku szkolnym, ze względu na możliwość 
wystąpienia zaburzeń zdrowia i roz-
woju oraz dużą częstość występowa-
nia zachowań ryzykownych, wymaga 
zapewnienia profilaktycznej opieki 
zdrowotnej. Ma ona na celu wspieranie 
rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży  
w wieku szkolnym oraz współdziałanie 
na rzecz ochrony i promocji zdrowia 
uczniów”.

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad 
uczniami została uregulowana rozpo-
rządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 
czerwca 2003r. w sprawie zakresu i orga-
nizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej 
nad dziećmi i młodzieżą (dz. u. nr 130, 
poz. 1196 z późn. zm.), znowelizowa-
nym rozp. Min. Zdrowia z dnia 29 lipca 
2004r. dz. u. nr 180, poz. 1869 i z dnia 22 
grudnia 2004r. dz. u. nr 282, poz. 2814 
oraz z dnia 21 marca 2007r. dz. u. nr 56, 
poz.379.

Jak to działa

Zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi, profilaktyczną opieką zdrowotną ob-
jęci są wszyscy uczniowie do ukończenia 

19 roku życia. Zadania z zakresu profilak-
tycznej opieki zdrowotnej nad uczniami 
wykonywane są przez:

- lekarza podstawowej opieki zdro-
wotnej sprawującego profilaktyczną 
opiekę nad uczniem na podstawie de-
klaracji wyboru (dokonuje go rodzic lub 
opiekun prawny dziecka) lekarza pod-
stawowej opieki zdrowotnej,

- lekarza dentystę,
- pielęgniarkę lub higienistkę szkolną.

Jednym z głównych zadań lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej spra-
wującego profilaktyczną opiekę nad 
uczniem jest wykonywanie profilaktycz-
nych badań lekarskich (bilansów zdro-
wia) w ustalonych grupach wiekowych, 
tj:

- w okresie pobierania nauki w szkole 
podstawowej w wieku 7 lat (kl. I) i 10 lat 
(kl. III),

- w okresie pobierania nauki w gimna-
zjum w wieku 13 lat (kl. I),

- w okresie pobierania nauki w szkole 
ponadgimnazjalnej w wieku 16 lat (kl. I) i 
18/19lat (kończącego szkołę).

Profilaktyczne badania lekarskie (bi-
lansowe) mają na celu dokonanie oceny 
rozwoju fizycznego oraz stanu zdrowia 
fizycznego, psychicznego i społecznego 
ucznia, identyfikację czynników sprzyja-
jących i zagrażających zdrowiu u ucznia 
i w jego środowisku oraz zaplanowanie 
niezbędnych działań diagnostycznych 
lub korekcyjnych i leczniczych.

W okresie przedszkolnym (dzieci 
6-letnie) lekarz ocenia rozwój i zdrowie 
dziecka z punktu widzenia jego zdro-
wotnej dojrzałości szkolnej, jak również 
planuje leczenie lub zajęcia korekcyjne, 
umożliwiające wyrównanie ewentual-
nych zaburzeń.

W wieku 10 lat lekarz ocenia poziom 
rozwoju i stanu zdrowia oraz zmian jakie 
nastąpiły w ciągu pierwszych lat nauki w 
szkole, jak również ocenia przystosowa-
nie do szkoły i środowiska społecznego.

W wieku 13 lat (rozpoczynających 
naukę w gimnazjum) lekarz ocenia prze-
bieg dojrzewania płciowego oraz doko-
nuje oceny zdrowia i rozwoju, z progno-
zą zmian w dalszych latach, w aspekcie 
kierunku dalszego kształcenia. uczeń 
kończący gimnazjum i wybierający szko-
łę zawodową, może otrzymać wykaz 
badań, które musi wykonać w związku  
z wyborem danego zawodu. Badania te 
wykonuje w wyznaczonym Zakładzie 
Medycyny Pracy. Po uzyskaniu pozytyw-
nych wyników badań, uczeń ten może 
podjąć naukę w wybranym zawodzie  
i szkole.

W wieku 16 lat (rozpoczynających 
naukę w szkole ponadgimnazjalnej) le-

karz ocenia stopień dojrzałości płciowej 
oraz dokonuje oceny zdrowia i rozwoju, 
z prognozą zmian w dalszych latach,  
w aspekcie kierunku dalszego kształce-
nia i wyboru zawodu.

W ostatniej klasie szkoły ponadgim-
nazjalnej lekarz dokonuje oceny stanu 
zdrowia somatycznego i psychicznego 
w końcowym okresie rozwoju, pod ką-
tem zdrowia prokreacyjnego i zdolności 
do dalszego kształcenia i nauki zawodu.

szczepienia ochronne

do zadań lekarza należy również 
przeprowadzanie kwalifikacyjnych ba-
dań lekarskich przed szczepieniem  
i wykonywanie szczepień ochronnych  
u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Szczepienia ochronne są wykonywa-
ne zgodnie z ProGrAMeM SZCZePIeń 
oCHronnYCH na dany rok kalendarzo-
wy, na który składają się:

1. Szczepienia obowiązkowe – kalen-
darz szczepień,

- szczepienia obowiązkowe dzieci  
i młodzieży według wieku,

- szczepienia obowiązkowe osób 
narażonych w sposób szczególny na 
zakażenie. 

2. Szczepienia zalecane.
Zgodnie z kalendarzem szczepień na 

rok 2009, wszystkie dzieci w wieku 10 lat 
podlegają szczepieniu przeciwko odrze, 
śwince i różyczce, natomiast tylko same 
dziewczęta podlegają w/w szczepieniu 
w wieku 11 lat, jeżeli nie były zaszczepio-
ne w wieku 10 lat oraz w 12 roku życia, 
jeżeli nie były zaszczepione w/w szcze-
pionką w wieku 10 lub 12 lat.

W wieku 14 lat dzieci szkolne podle-
gają trzykrotnemu szczepieniu przeciw-
ko wirusowemu zapaleniu wątroby typu 
B (WZW typu B) oraz w wieku 14 i 19 lat 
szczepieniu przeciwko błonicy z tężcem 
(td).  

oPIeKA ZdroWotnA W ŚrodoWISKu nAuCZAnIA
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Badania bilansowe i przed szcze-
pieniami ochronnymi lekarz wykonuje 
głównie poza szkołą, w zakładzie opieki 
zdrowotnej lub innym miejscu wykony-
wania praktyki zawodowej.

badania stomatologiczne

do zadań lekarza dentysty należy: 

- prowadzenie edukacji zdrowotnej  
i promocji zdrowia jamy ustnej,

- profilaktyczne badania stomato-
logiczne (w tych samych przedziałach 
wiekowych co lekarza PoZ),

- profilaktykę próchnicy zębów,

- profilaktyczne badanie ortodon-
tyczne,

- kwalifikowanie do szczególnej opie-
ki stomatologicznej.

na badania stomatologiczne dzie-
ci szkolne idą do dowolnego lekarza 
dentysty (nie obowiązuje wypełnianie 
deklaracji). Badania te przeprowadzane 
są w gabinecie stomatologicznym leka-
rza dentysty, do którego zgłosi się dany 
uczeń.

opieka pielęgniarska

Profilaktyczna opieka zdrowotna 
sprawowana przez pielęgniarkę albo 
higienistkę szkolną obejmuje między 
innymi:

- wykonywanie i interpretowanie 
testów przesiewowych, 

- kierowanie postępowaniem 
poprzesiewowym oraz sprawowanie 
opieki pielęgniarskiej nad uczniami 
objętymi tym postępowaniem,

- prowadzenie grupowej profilaktyki 
fluorkowej,

- czynne poradnictwo w zakresie 
opieki pielęgniarskiej,

- udział w planowaniu, realizacji i 
ocenie szkolnego programu edukacji 
zdrowotnej oraz podejmowanie innych 
działań w zakresie promocji zdrowia,

- udzielanie pomocy przedlekarskiej 
w przypadku nagłych zachorowań, 
urazów i zatruć,

- doradztwo dla dyrektora szkoły w 
sprawie warunków bezpieczeństwa 
uczniów, organizacji posiłków i warun-
ków sanitarnych w szkole,

Badania przesiewowe (testy) wyko-
nywane są u uczniów 7, 10, 12, 13, 16  
i 18/19 letnich.

do testów przesiewowych wykony-
wanych przez pielęgniarkę lub higienist-
kę szkolną należą testy do wykrywania 
zaburzeń:

- rozwoju fizycznego (pomiar wyso-
kości i masy ciała, obliczanie centyli  
i BMI),

- układu ruchu, w tym bocznego 
skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej 
kifozy piersiowej, zniekształceń statycz-
nych kończyn dolnych,

- ostrości wzroku, widzenia barw, zeza,

- słuchu (badanie orientacyjne szep-
tem),

- ciśnienia tętniczego krwi.

Badania te są przeprowadzane przy 
pomocy odpowiedniego sprzętu me-
dycznego i pomocy potrzebnych do 
przeprowadzenia danego testu, takich, 
jak: waga lekarska, tablice Snellena do 
badania ostrości wzroku, siatki centylo-
we, pion, ekierka, demograf, aparat do 
pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, ste-
toskop, tablice pseudoizochromatyczne 
Ishihary, itp.

testy przesiewowe polegają na wstęp-
nej identyfikacji odchyleń od normy roz-
wojowej, niezdiagnozowanych chorób, 
zaburzeń lub wad, przez zastosowanie 
szybkich metod badania. 

W przypadku uzyskania dodatniego 
wyniku testu przesiewowego (stwier-
dzenia zaburzenia) pielęgniarka lub hi-
gienistka szkolna, w celu potwierdzenia 
lub wykluczenia zaburzeń ujawnionych 
w danym teście, kieruje ucznia do wy-
branego przez niego lekarza celem zdia-
gnozowania.

do zadań pielęgniarki lub higienistki 
szkolnej mającej pod opieką uczniów 
szkoły podstawowej, należy również 
prowadzenie grupowej profilaktyki flu-
orkowej u wszystkich uczniów od kl. I 
do kl. VI, polegającej na sześciokrotnym  
w ciągu roku szkol-
nego szczotkowa-
niu zębów, prze-
p r o w a d z a n e g o 
w odstępach co 
6 tygodni jedno 
szczotkowanie.

Miejscem spra-
wowania profilak-

tycznej opieki zdrowotnej nad uczniami 
przez pielęgniarki lub higienistki szkol-
ne jest gabinet profilaktyki zdrowotnej 
i pomocy przedlekarskiej znajdujący 
się na terenie szkoły (w razie braku w/w 
gabinetu w szkole, gabinet medycyny 
szkolnej na terenie ZoZ, w którym za-
trudniona jest pielęgniarka lub higie-
nistka szkolna).

na dzień dzisiejszy jedynym pracow-
nikiem medycznym pracującym na tere-
nie szkoły i obejmującym profilaktyczną 
opieką zdrowotną wszystkich uczniów 

danej szkoły jest pielęgniarka lub higie-
nistka szkolna. Zgodnie z wytycznymi 
i kontraktem zawartym z nfZ ma pod 
swoją opieką od 800 do 1100 uczniów, 
bardzo często w kilku szkołach.”

Kurs ratownictwa

Z formy i treści wypowiedzi przebija 
wiedza i doświadczenie. Myślę, że spo-
kojnie można pozostawić nasze dzieci 
pod opieką pracowników medycznych 
zajmujących się ochroną zdrowia w śro-
dowisku wychowania i nauczania.

na koniec jeszcze tylko jedna uwaga. 
od nowego roku szkolnego rusza nowe 
medyczne doświadczenie. W szkołach 
dojdzie jeszcze jedne zajęcia. Będzie 
to nauka udzielania pierwszej pomocy. 
rozporządzenie dotyczące warunków 
prowadzenia tych zajęć jest już w trakcie 
konsultacji społecznych. Kiedy zostanie 
opublikowane postaramy się Państwu 
opisać  go tak dokładnie, jak to będzie 
możliwe. Ale jestem przekonany, że na 
pewno jest ono niezbędne.

Na podstawie raportu pani Heleny 
Moląg opracował Józef Grzegorz Kur-
dziel

 
Józef Grzegorz

Kurdziel
przewodniczący koMisji  

Budżetu i rozwoju

jkurdziel@powiat.krakow.pl 
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1) Co to jest sepsa?

Sepsa, czyli inaczej posocznica, jest 
to gwałtowna, uogólniona reakcja orga-
nizmu, spowodowana przez krążące we 
krwi mikroorganizmy. Sepsa jest więc 
synonimem zakażenia uogólnionego 
(zakażenia krwi).

2) Co powoduje sepsę?

Sepsę powodują najczęściej bakte-
rie o dużej zjadliwości, takie jak me-
ningokoki, pneumokoki, Haemophilus 
influenzae grupy B, ale także inne bak-
terie. ogólna nazwa „sepsa“ nie mówi 
nic o przyczynie zakażenia. ostatnio 
nagłaśniane przypadki sepsy u dzieci,  
u żołnierzy, były w większości spowodo-
wane przez meningokoki.

3) Jak rozpoznać, że dziecko może 
mieć sepsę?

Sepsa powstaje na skutek zakażenia, 
więc początkowe objawy mogą wyglądać 
jak banalna infekcja dróg oddechowych 
czy nieżyt żołądkowo-jelitowy. Jeżeli 
zakażenie przechodzi do krwi objawia się 
to nagłym pogorszeniem stanu dziecka. 
W ciężkiej sepsie pogorszenie rozwija się 
bardzo gwałtownie i może doprowadzić 
do śmierci w ciągu dosłownie kilku god-
zin. objawem niezwykle niepokojącym, 
który zawsze powinien zaalarmować 
rodziców dziecka, są tzw. wybroczyny, 
czyli pojawiające się na skórze ciemno-
czerwone plamy różnej wielkości, nie 
ustępujące po ucisku, spowodowane 
zakrzepami krwi w naczyniach.  

4) Czy są badania potwierdzające,  
że dziecko ma sepsę?

niestety nie ma badania, które 
wykonane w poradni  pozwoliłoby 
na jednoznaczne powiedzenie czy 
dziecko ma sepsę czy nie. Badaniem 
potwierdzającym zakażenie krwi jest 
wyhodowanie bakterii z posiewu krwi, 

którego wyniki są najwcześniej po 24 
godzinach. Wstępne rozpoznanie sepsy 
opiera się najczęściej na doświadczeniu 
i wiedzy lekarza, popartym starannym 
badaniem dziecka i jego obserwacją.

5) Co robić gdy podejrzewam sepsę  
u mojego dziecka?

dziecko z niepokojącymi objawami 
chorobowymi powinno być jak najs-
zybciej zbadane przez lekarza, który 
zdecyduje o dalszym postępowaniu. na-
silone, gwałtownie narastające objawy 
sugerujące sepsę, wymagają natomiast 
jak najszybszego udania się do Szpitala. 

6) Jak przenoszą się zakażenia 
powodujące sepsę?

Zakażenia powodujące sepsę 
przenoszą się najczęściej tak jak 
większość zakażeń górnych dróg od-
dechowych, to jest drogą kropelkową 
oraz przez bezpośredni kontakt, na 
przykład przez picie z jednej butelki, jed-
zenie tych samych kanapek, korzystanie 
ze wspólnych sztućców, całowanie się, 
lub inny bliski kontakt.

7) Kto jest najbardziej zagrożony za-
chorowaniem na sepsę?

na sepsę chorują najczęściej oso-
by o obniżonej odporności. Wśród 
dzieci istnieją dwa szczyty wiekowe 
zachorowań: u dzieci najmłodszych (do 
2-3 roku życia) oraz wśród nastolatków. 
ostatnio występujące przypadki sepsy 
spowodowanej przez meningokoki są 
szczególnie groźne i częste wśród nasto-
latków, którzy są grupą podwyższonego 
ryzyka zachorowania.

8) Czy można zaszczepić się przeciw-
ko sepsie?

nie istnieje jedna szczepionka prze-
ciwko sepsie, można natomiast szczepić 
się przeciwko poszczególnym bakte-
riom powodującym sepsę. Bakterie 
powodujące sepsę, przeciwko którym 
mamy szczepionki, to przede wszystkim 
pneumokoki (Streptococcus pneumo-
niae), Haemophilus influenza oraz me-
ningokokom (neisseria meningitidis) ale 
tylko typ C.

9) Kiedy zaszczepić moje dziecko 
przeciw meningokokom? 

Ze względu na zagrożenie zachoro-
waniem dzieci małych i nastolatków 
proponuje się  schemat stosowany  
w Holandii, a mi-
anowicie zaszcze-
pienie wszystkich 
dzieci powyżej  
pierwszego roku 
życia jedną dawką. 
oczywiście każdy, 
kogo stać, może 
poprosić w przy-

chodni o zaszczepienie swojego dziecka 
już od okresu wczesnego niemowlęctwa. 
Powyższy schemat wynika z tego, że  
w okresie niemowlęcym sepsa wywołana 
jest głównie przez typ B bakterii (szcze-
pionka jest przeciwko typowi C).

10) Czy dorosły powinien zaszczepić 
się przeciwko meningokokom?

dorosły powinien zaszczepić się 
przeciwko meningokokom jeżeli należy 
do grup wysokiego ryzyka zachoro-
wania (np. ma niedobory odporności). 
Można rozważyć szczepienie dorosłych 
zamieszkałych na terenach, gdzie 
występuje duża liczba zachorowań na 
posocznice meningokokowe grupy C.

11) Co grozi osobom mającym kon-
takt z chorym na sepsę? 

Za zagrażający kontakt z osobą,  
u której rozwinęła się sepsa meningo-
kokowa uważa się kontakt bezpośredni 
(np. picie z jednej butelki), lub przeby-
wanie przez co najmniej kilka godzin we 
wspólnym pomieszczeniu przy zbliżaniu 
się do chorego na odległość poniżej  
jednego metra (jest to zasięg przenosze-
nia się zakażeń drogą kropelkową).

osoby, które miały opisany powyżej 
kontakt z osobą chorą powinny jak na-
jszybciej otrzymać antybiotyk aby zapo-
biec ewentualnemu rozwojowi zachoro-
wania. Antybiotyk, dawkę i drogę jego 
podania (doustny czy domięśniowy) 
wybiera lekarz. 

SePSA - PYtAnIA I odPoWIedZI

 
wojciech

KruK
przewodniczący koMisji zdrowia,  

polityki prorodzinnej i społecznej

wkruk@powiat.krakow.pl 
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ZeWnĘtrZne ŚrodKI fInAnSoWe W PoWIeCIe KrAKoWSKIM
Małopolski regionalny Program ope-

racyjny na lata 2007-2013, Program ope-
racyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 
to dwa najistotniejsze programy unii 
europejskiej  dla Powiatu Krakowskie-
go. nadrzędnym celem MrPo na lata 
2007-2013 jest tworzenie warunków dla 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia 
(dofinansowanie głównie projektów 
twardych – infrastrukturalnych). Celem 
Programu operacyjnego Kapitał Ludz-
ki jest wzrost poziomu zatrudnienia  
i spójności społecznej (projekty miękkie 
– szkolenia, edukacja, rynek pracy). 

Z początkiem roku 2009 Powiat Kra-
kowski podpisał umowę o dofinansowa-
nie realizacji projektu pn. „Budowa sali 
gimnastycznej  przy Zespole Szkół ogól-
nokształcących i Szkole Podstawowej nr 
2 w Skawinie”. Środki na wspomnianą 
inwestycję pochodzą z Małopolskiego 
regionalnego Programu operacyjnego 
na lata 2007-2013, oś priorytetowa 6 
Spójność wewnątrzregionalna, współfi-
nansowanego z europejskiego fundu-
szu rozwoju regionalnego. 

W chwili obecnej Biuro ds. rozwoju 
i funduszy Strukturalnych i Wydział Ar-
chitektury, Budownictwa i remontów 
Starostwa Powiatowego w Krakowie  
w partnerstwie z gminą Skawina rozpo-
częło realizację wspomnianego projektu. 
dotychczas na placu  budowy wykonane 
zostały roboty ziemne oraz fundamenty 
pod salę gimnastyczną. Planowany ter-
min zakończenia inwestycji 31 grudnia 
2010r. 

niezależnie od absorbcji środków po-
chodzących z unii europejskiej, Powiat 
Krakowski aplikuje również o środki kra-
jowe, będące w gestii samorządu woje-
wództwa lub ministerstw.  

W ramach konkursu „Kapliczka” dla 
jednostek samorządu terytorialnego  
z terenu województwa małopolskiego 
podejmujących prace konserwator-
skie, restauratorskie lub roboty budow-
lane przy zabytkowych kapliczkach 
Powiat Krakowski na mocy uchwały  
nr XXXIV/506/09 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 3 lipca 2009 roku, 
otrzymał dotację celową na prace kon-
serwatorskie Kapliczki św. floriana przy 
ul. Skawińskiej w radziszowie. Kapliczka 
pochodzi z  1882 roku i kwalifikuje się 
do wpisania do rejestru zabytków wo-
jewództwa małopolskiego. Prezes Sto-
warzyszenia „nasz radziszów”  Janusz 
Bierówka wystąpił z prośbą do  starosty 
krakowskiego Józefa Krzyworzeki o ob-

jęcie przez Powiat merytorycznej opieki 
nad pracami konserwatorskimi dotyczą-
cymi Kapliczek na terenie radziszowa. 
Starosta oddelegował do koordynacji 
tych zadań  sekretarza powiatu Adama 
Wójcika. Całkowita kwota przeznaczo-
na na realizację zadania wynosi 15 500 
zł. obejmuje m.in. usunięcie wtórnych 
warstw malarskich, uzupełnienie kamie-
nia, usunięcie zabrudzeń, rekonstrukcje 
oraz uzupełnienie dekoracji malarskiej. 
Kwota przyznanej dotacji to 7 000 zł.  
Planowany termin rozpoczęcia prac przy 
kapliczce został określony w harmono-
gramie robót na 1 września 2009 r., a ter-
min zakończenia na grudzień br.

Ponadto w roku bieżącym Biuro ds. 
rozwoju i funduszy Strukturalnych  
w odpowiedzi na ogłoszony konkurs  
w ramach MrPo, działanie 1.1 rozwój 
infrastruktury kształcenia ustawicznego 
oraz kształcenia zawodowego, Schemat 
B: Poprawa jakości usług edukacyjnych, 
Powiat Krakowski złożył kartę projektu, 
która została poddana wstępnej kwalifi-
kacji projektu (preselekcji). 

W następstwie przeprowadzonej 
oceny wniosek uzyskał 73,33% mak-
symalnej liczby pkt. Powiat Krakowski 
został zaproszony do złożenia pełnej do-
kumentacji tj. wniosku o dofinansowa-
nie wraz z załącznikami w terminie do  
1 października br.  Całkowita wartość pro-
jektu została oszacowana na poziomie  
2 791 371,66 zł. faza inwestycyjna pro-
jektu planowana jest na kwiecień 2010 
roku natomiast zakończenie rzeczowe 
i finansowe inwestycji na 30 czerwca 
2011 r.

Kolejnym krokiem zmierzającym do 
pozyskania środków finansowych jest 
wspólne  przedsięwzięcie Powiatu Kra-
kowskiego oraz gmin mające na celu 
aplikację  w ramach MrPo na lata 2007-
2013 działanie 7.3 Gospodarka odpada-
mi (realizacji gminnych i powiatowych 
programów usuwania azbestu, jako do-
kumentów odrębnych lub stanowiących 
część planów gospodarki odpadami).  
Minimalna kwota wsparcia dla projektu 
wynosi 500 tys. zł natomiast maksymal-
na 5 mln zł. Maksymalny udział środków 
unii europejskiej w wydatkach kwalifi-
kowanych na poziomie projektu wynosi 
85%. 

W obszarze dotyczącym projektów 
miękkich (np. szkolenia) Powiat Krakow-
ski wraz z czterema jednostkami samo-
rządu terytorialnego będzie aplikował 
o środki pochodzące z  Programu ope-

racyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-
2013, priorytet 5 dobre rządzenie.  re-
alizacja projektu ma na celu wdrożenie 
w każdym z urzędów biorących udział w 
projekcie usprawnień zarządczych (m.in. 
ISo 9001-2001, CAf, PrI), przyczyniają-
cych się m.in. do wzrostu jakości świad-
czonych usług, poprawę obsługi klienta 
i zarządzania zasobami ludzkimi.

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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urszula

stoChel
radna powiatu krakowskiego

ustochel@powiat.krakow.pl

Z 685,3 km dróg powiatowych poło-
żonych na terenie powiatu krakowskie-
go, 55 km przypada na gminę Skawina. 
należą do nich drogi:

- Skawina-Krzywaczka - 6,7 km,
- Wola radziszowska-Leńcze - 4,5 km,
- Wielkie drogi-Krzęcin - 4,1 km,
- Borek Szlachecki-Wola radziszowska 
  - 8,9 km,
- ochodza-Kopanka-Skawina - 6,6 km,
- Mogilany-radziszów (przez Wytrzysz-
czek) -  1,9 km,
- Jaśkowice-Paszkówka - 1,4 km,

oraz ulice w Skawinie:

tyniecka  3,1 km,

Leśna   0,9 km,
radziszowska  1,7 km,
Żwirki i Wigury  0,8 km,
Konopnickiej  0,2 km,
Korabnicka  2,2 km,
Kopernika  1,6 km,
29Listopada  0,7 km,
Podbory   1,4 km,
energetyków  1,0 km,
Graniczna  0,4 km,
Sikorskiego  0,3 km,
niepodległości  0,2 km,
Bukowska  1,4 km,
Popiełuszki  0,5 km,
Wyspiańskiego  1,7 km,
Piastowska  0,6 km,
Żwirowa   0,8 km,
Batalionów Chłopskich 1,2 km.

Ich jakość i bieżące utrzymanie są 
w gestii Zarząd dróg Powiatu Krakow-
skiego. Corocznie środki finansowe na 
te zadania są zwiększane,  jednakże  
w niewystarczającym zakresie. dlatego 
też rada Powiatu wraz z Zarządem Po-
wiatu, postanowiła wystąpić do gmin  
z propozycją współfinansowania moder-
nizacji infrastruktury drogowej w ramach 
tzw. Inicjatyw Samorządowych – IS.  
to współfinansowanie (50% środków po 
stronie powiatu i 50% po stronie gminy) 
zostało przyjęte   przez  większość gmin, 

w tym  przez Skawinę. W 2009 roku  w ra-
mach IS-ów zaplanowano  wydanie  na  
zadania drogowe w Skawinie  3 miliony 
zł głównie na:

  - budowę chodnika wraz z elemen-
tami odwodnienia w Kopance - wartość 
zadania zamknęła się kwotą 766 024,50 
zł. Zaplanowano kontynuację tej inwe-
stycji w 2010 roku - koszt planowanych 
robót  400 000 zł,

- przebudowę ulicy Wyspiańskiego 
wraz z budową chodników - wartość  in-
westycji  913 143 zł,

- remont ulic Bukowskiej i Korabnic-
kiej  będzie kosztował  652 723, 80 zł ,

- budowę chodnika z elementami 
odwodnienia ul. Brzegi w radziszowie - 
koszt  zadania 64 420,50 zł ,

- wykonanie projektu  przebudowy 
ulic Piastowska i Żwirowa,

- przebudowę drogi radziszów-Bu-
ków (przez Wytrzyszczek) - planowa-
ne środki na realizację tej inwestycji  
to 560 000 zł.

na realizację czeka gotowy już projekt 
remontu ulicy Zadworze w radziszo-
wie. Istnieje duża szansa na wykonanie 
tego zadania jeszcze w 2009 roku.  na 
początku września br. ogłoszony został 
przetarg na przebudową mostu na rzece 
Skawince w ciągu ulicy Piastowskiej.  

Konieczena zgoda właścicieli

niestety, mimo że w budżecie Powia-
tu zostały przewidziane środki na grun-
towny remont ulicy Batalionów Chłop-
skich w Skawinie, w tym roku projekt nie 
zostanie zrealizowany.  Przyczyną jest  
opóźnienie w przygotowaniu dokumen-
tacji projektowej spowodowane trudno-
ściami z uzyskaniem zgody właścicieli 
posesji  sąsiadujących z planowanym 
przebiegiem ulicy 
na jej poszerzenie  
w celu spełnienia 
wymogów drogi 
powiatowej. Zada-
nie to zostało zgło-
szone do realizacji w 
2010 roku w ramach  
IS-ów. 

Powiat Krakowski nie tylko sięga 
po wsparcie do „kieszeni”  gmin, ale 
także skutecznie korzysta ze środków 
zewnętrznych -  rządowych i unii eu-
ropejskiej. na  wiosnę została podpisa-
na umowa na modernizację i budowę 
kładki na rudawie w ciągu dróg ruda-
wa-Brzezie. Wartość tej inwestycji to   
4 mln zł. na jej realizację  z tzw.  rządowej  
„Schetynówki”  powiat pozyskał 2 mln zł, 
1 milion zł będzie pochodził z budżetu 
powiatu, 1 milion zainwestuje gmina Za-
bierzów. 

szanse na środki zewnętrzne

Skawina też ma duże szanse na po-
zyskanie zewnętrznego dofinansowa-
nia,  ponieważ ogłoszony został kolejny 
nabór do Małopolskiego regionalnego 
Programu operacyjnego na drogi po-
wiatowe w oparciu o fundusze unijne, do 
którego powiat zgłosił remont ciągu ulic:  
od ulicy  energetyków do ulicy tynieckiej 
wraz z przebudową mostu na Skawince. 
Przewidywany koszt projektu wyniesie 
ok. 12 milionów zł.  Mam nadzieję, że 
ten projekt  uzyska odpowiednią ocenę 
i będzie realizowany, oraz że  nie będzie 
to jedyne zadanie finansowane w Skawi-
nie ze środków zewnętrznych. Jak dotąd 
naszemu miastu nie udało się pozyskać 
środków z unii europejskiej na realizację 
jakichkolwiek zadań. 

W SKAWInIe CorAZ LePSZe droGI

remont ulicy Korabnickiej

remont ulicy Wyspiańskiego

ulica Batalionów Chłopskich

remont ulicy Bukowskiej
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Janusz
FaJto

przewodniczący koMisji infrastruktury 
i gospodarki koMunalnej

 

jfajto@powiat.krakow.pl 

drodzy czytelnicy, powiat krakowski 
bardzo się zmienia. wiele inwestycji, re-
montów powoduje, że nasza mała ojczyzna 
ładnieje, zmienia swoje oblicze, a czasem, 
jak w przypadku wyremontowanych dróg – 
ułatwia nam codzienne podróże do pracy, 
szkoły czy sklepu. w tym krótkim tekście 
chcę przedstawić Państwu stan realizacji 
kilku powiatowych inwestycji. 

remont zsrCKu w Czernichowie
trwają dalsze prace remontowe w Zespo-

le Szkół rolnicze Centrum Kształcenia usta-
wicznego w Czernichowie.

Po zakończeniu robót wewnętrznych 
przyszedł czas na prace zewnętrzne. na wy-
konanie remontu elewacji budynku szkoły  
w Zespole Szkół rolnicze Centrum Kształce-
nia ustawicznego w Czernichowie zostało 
przeprowadzone postępowanie przetargo-
we w ramach którego został wybrany wy-
konawca robót, firma „Gresmar” z Wielkich 
dróg. Zgodnie ze złożoną ofertą, wartość 
robót wynosi 402.852,60 zł brutto. umowa 
n realizację została podpisana w połowie 
sierpnia 2009r, z terminem realizacji wszyst-
kich prac 16 listopada 2009r. do 30 listopa-
da wykonawca ma opracować kompletna 
dokumentację powykonawczą oraz uzyskać 
pozwolenie na użytkowanie. 

Zakres  prac obejmuje:
- wykonanie remontu elewacji,
- wymiane stolarki okiennej i drzwi 

zewnętrznych w piwnicy skrzydła południo-
wego,

- wykonanie opaski chodnikowej wokół 
budynku i odwodnienie terenu,

- remont gzymsów,
- remont elementów drewnianych ganków,
- remont balkonu,
- remont schodów zewnętrznych,
- wymianę obróbek blacharskich: gzym-

sów, parapetów, parapetów zewnętrznych  
z blachy powlekanej w kolorze dachówki.

do remontu przewidywana jest także  bra-
ma wjazdowa oraz fragmentu muru. obecnie 
trwają uzgodnienia przedmiotowych prac  
z Konserwatorem Zabytków. 

W obecnym roku zostaną rozpoczęte 
prace związane z remontem hali sportowej.  
W pierwszej kolejności zostanie wykonany 
remont kompleksowy zaplecza sanitarnego.  
W ramach w/w zadania zostaną wykonane 
następujące prace:

- roboty murarskie i murowe,
- roboty instalacyjne elektryczne,
- roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne  

i sanitarne,
- roboty w zakresie stolarki budowlanej,
- roboty tynkarskie,
- montaż glazury ściennej i podłogowej,
- roboty malarskie i szklarskie.

na przedmiotowe prace przeznaczono 
kwotę 153.000,00 zł.

informacje z dróg powiatowych

1. Wnioski na środki unijne 
Powiat Krakowski składa w październi-

ku bieżącego roku wnioski na środki unijne  
z Małopolskiego regionalnego Programu 
operacyjnego na modernizację dróg po-
wiatowych w gminach: Krzeszowice (dro-
ga tenczynek, rudno, regulice oraz droga 
Krzeszowice, tenczynek, Zalas, Sanka ), Liszki 
(droga Czułów, Mników, Cholerzyn, Budzyń, 
Kryspinów) i Skawina (ciąg ulic energetyków, 
Zwirowa, Piastowska, tyniecka). Przedmio-
towe remonty zostały zaplanowane na lata 
2010 -2011.

Prace obejmują:
- na odcinkach poszerzenie jezdni do stałej 

szerokości 6,00 m oraz odcinkowo do 5,50 
m,

- wykonanie na całej szerokości  jezdni 
warstwy scieralnej,

- wykonanie odcinkowo pełnej wymiany 
nawierzchni jezdni,

- miejscowa przebudowa konstrukcji drogi,
- rozwiązanie wysokościowe,
- odtworzenie i oczyszczenie istniejących 

rowów drogowych,
- wykonanie odwodnienia w postaci od-

cinków rowu krytego 
oraz betonowych 
korytek odwadniają-
cych,

- wykonanie remon-
tów istniejących zjaz-
dów i  przepustów,

- umocnienie istnie-
jącego pobocza,

- wykonanie frag-
mentów chodników

- wykonanie przebudowy 2 mostów na 
terenie gminy Krzeszowice

- wykonanie kompleksowej przebudowy 
drogi na niebezpiecznym zakręcie  
w Czułowie 

- wykonanie przebudowy mostu w Skawi-
nie.

2. Wnioski  na tzw. „schetynówki”
W miesiącu listopadzie Powiat Krakowski 

złoży 2 wnioski na tzw „schetynówki” , środki 
rządowe rozdzielane przez wojewodów na 
remonty i modernizacje dróg powiatowych 
w 2010 roku:

- na drogę Więckowice – Brzezie  w Gminie 
Zabierzów (wniosek o wartości 6 mln zł  
i długości około 6 km),

- na drogę rybna – Przeginia duchowna 
Gmina Czernichów (wniosek o wartości 
3mln zł i długości około 2,5 km),

Wnioski obejmują wykonanie na w/w 
drogach następujących prac: 

- wykonanie przebudowy i wzmocnień 
konstrukcji drogi, 

- wykonanie na całej szerokości jezdni 
asfaltowej nawierzchni ścieralnej, 

- wykonanie odwodnienia powierzchnio-
wego, wykonanie kanalizacji burzowej, 

- budowa chodników i wjazdów z kostki 
brukowej,

- oznakowanie poziome i pionowe dróg.

Mam nadzieję na pozytywną ocenę na-
szych wniosków przez wojewodę małopol-
skiego  i duży krok do przodu w modernizacji 
naszych dróg.

W bieżącej kadencji rada Powiatu duży 
nacisk kładzie na remonty i modernizację 
dróg powiatowych,  przy współudziale środ-
ków gmin. efekty tych działań są widoczne 
„gołym okiem”, jednak potrzeby są nadal 
bardzo duże.  Systematyczne duże nakłady 
powodują, że nasi mieszkańcy mogą coraz 
bezpieczniej jeździć i co równie ważne bez-
piecznie chodzić po coraz lepszych i dłuż-
szych chodnikach.

Janusz Fajto

PoWIAt KrAKoWSKI SIĘ ZMIenIA…
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liceum i technikum w skale 
to nie wielkomiejska, anonimo-
wa szkoła. tu nauczyciel zna 
ucznia i jego potrzeby. tu ła-
twiej się odnaleźć, zadomowić, 
nauczyć i zaistnieć.

dojeżdżających od strony Kra-
kowa turystów zastanawia prze-
znaczenie budynków, wpisanych 
w krajobraz ojcowskiego Parku 
narodowego i najczęściej bywa 
mylone z... hotelem. Wyróżnia-
jący się zarówno usytuowaniem 
jak  i architekturą  Zespół Szkół 
jest ostoją dla uczniów Liceum 
ogólnokształcącego, technikum, 
Liceum Zaocznego dla dorosłych 
i Szkoły Policealnej.

nowoczesny budynek odda-
ny został do użytku w 2002 roku. 
Symbolicznym zwieńczeniem 
10-letniego wysiłku władz Staro-
stwa Powiatowego w Krakowie  
i Gminy Skała stało się przyzna-
nie I miejsca i nagrody Marszałka 
Województwa Małopolskiego  
w Konkursie im. Stanisława Wit-
kiewicza „za najlepsze twórcze 
zastosowanie tradycji regional-
nych w architekturze współcze-
snej w województwie małopol-
skim”. 

Bardzo dobre warunki loka-
lowe pozwoliły rozwinąć ofertę 
edukacyjną mającemu 60-letnią 
tradycję Liceum ogólnokształ-
cącemu w Skale. do dyspozy-
cji uczniów i słuchaczy jest  12 
pracowni przedmiotowych, 
stołówka, sklepik, czytelnia 
multimedialna, trzy pracow-
nie komputerowe, biblioteka  
i aula. Skorzystać można także  
z pomocy poradni psychologicz-
no-pedagogicznej oraz parkingu 
znajdującego się na terenie ogro-
dzonego i chronionego obiektu.

szKoła w liCzbaCh
„Do tej szkoły naprawdę warto 

przyjść. To szkoła na dobrym po-
ziomie” - Aniela Kamińska,  star-
szy wizytator Kuratorium oświa-
ty w Krakowie.

na szkołę warto spojrzeć 
przez pryzmat danych liczbo-
wych. 

Wysoki wynik matur i liczba 
uczniów ze świadectwem „z pa-
skiem” potwierdza dobrą jakość 
kształcenia. tzw. sprawność 
szkoły i frekwencja pokazuje, że 
tę szkołę uczniowie lubią, nie 
boją się jej i rzadko ją zmieniają.

Współzawodnictwo w kon-
kursach motywuje, rozwija  
i wskazuje na dobre przygotowa-
nie. W bieżącym roku szkolnym 

uczeń drugiej klasy skalskiego 
liceum zdobył indeks nauczy-
cielskiego kolegium języków 
obcych. W konkursie wiedzy  
o unii europejskiej uczniowie 
zajęli wszystkie trzy miejsca,  
a w nagrodę pojechali do Bruk-
seli i Warszawy. dwa pierwsze 
miejsca i dwa drugie zdobyli 
uczniowie w powiatowym kon-
kursie o rodzinie w kategoriach 

literackich i plastycznych. drugie 
miejsca wywalczyli w powiato-
wym konkursie ortograficznym 
„o Pióro Starosty”, w mistrzo-
stwach powiatu w nowocze-
snych formach tanecznych i tur-
nieju halowej piłki nożnej. 

Klasy
Klasa z rozszerzoną biologią, 

chemią, językiem angielskim- za-
jęcia odbywają się w profesjonal-
nie wyposażonych  pracowniach 
przedmiotowych, pozwalających 
na przeprowadzanie ekspery-
mentów, warsztatów i przyswa-
janie wiedzy drogą praktycznych 
ćwiczeń. 

Klasa z rozszerzoną matema-
tyką, geografią, językiem angiel-
skim – lekcje są przeprowadzane 
w nielicznych ukierunkowanych 
grupach. niestandardowe, au-
torskie zadania kształtują umie-
jętności strategiczne, logicznego 
myślenia   i planowania. 

Klasa z rozszerzonym ję-
zykiem polskim, językiem an-
gielskim i historią- z pomysłem  
i rzetelnie w klasie i poza nią, 

a wszystko po to, by rozwinąć 
humanistyczne predyspozycje. 
Szerokie perspektywy, wartości, 
otwartość na ludzi i ich idee, 
świadomość mocy słowa - tego 
można się tu nauczyć przez  czy-
tanie, pisanie, dyskusje, zajęcia  
w laboratoriach językowych .

technikum - technik informa-
tyk – tu  oprócz przedmiotów 
uczy się przedmiotów specjali-

stycznych tj. systemy zarządza-
nia bazami danych, multimedia 
i grafika komputerowa, progra-
mowanie strukturalne i obiek-
towe, systemy operacyjne i sieci 
komputerowe. 

atmosFera
dobrą atmosferę szkoły  

– podkreślaną przez przybywa-
jących tu gości – budują wszy-
scy. W jakiejś mierze jest ona 
także wynikiem faktu, że liceum 
i technikum w Skale to nie wiel-
komiejska, anonimowa szkoła. 
tu nauczyciel zna ucznia i jego 
potrzeby. tu łatwiej się odnaleźć, 
zadomowić, nauczyć i zaistnieć. 

szKoła ŚrodowisKowa
trudno sobie wyobrazić życie 

lokalnej społeczności bez skal-
skiego ogólniaka. Liceum w Ska-
le to szkoła z 60-letnią tradycją. 
Zdarza się, że uczy się tu trzecie 
pokolenie tej samej rodziny. Cie-
płe wspomnienia ze szkolnych 
lat powrócą zapewne na czerw-
cowym V Zjeździe Absolwentów.  

 Akcje charytatywne, rocznice 
patriotyczne, turnieje – liceum 

jest zawsze tam, gdzie go potrze-
bują. to okazja do wychowania 
patriotycznego, kształtowania 
wrażliwości i postaw społecz-
nych. 

Partnerami szkoły są ojcowski 
Park narodowy, Stowarzyszenie 
Absolwentów uniwersytetu Ja-
giellońskiego, Centrum Kultury 
Sportu i rekreacji, ośrodek Profi-
laktyki i Promocji Zdrowia.

Zespół Szkół w Skale - Idealna przestrzeń dla Twojego rozwoju

trAdYCJA I noWoCZeSnoŚć
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Cztery Granty
od wielu lat dzięki Wydziałowi 

edukacji  Starostwa Powiatowe-
go w Krakowie, szkoła realizuje 
granty - bezpłatne, nieobowiąz-
kowe zajęcia dla uczniów. 

„Ze Skały do skał”– jesienią  
i wiosną wycieczki górskie w Pie-
niny, Beskidy, tatry polskie i sło-
wackie zimą – wyjazdy na narty, 
dla początkujących – nauka z in-
struktorem.

„Cuda natury” –  wycieczki 
śladami niezwykłych zjawisk 
przyrody ożywionej w tym oce-
anarium, ogród botaniczny PAn.

„oswoić to co trudne” – zaję-
cia z matematyki i informatyki. 
Matematyka przy herbatce, do-
datkowe godziny programowa-
nia i znów świat jest piękniejszy.

„Pływaj i bądź zdrowy” –  to 
zajęcia na basenie w aquaparku.

wymiana z FranCJą  
i niemCami

Wymiany uczniów są wspa-
niałą okazja do praktycznego tre-
ningu języków obcych, poznania 
nowych miejsc, docenienia wła-
snych i zawierania międzynaro-
dowych przyjaźni. Z inicjatywy 
Wydziału edukacji Starostwa 
Powiatowego w Krakowie, od 
kilku lat odbywa się wymiana ze 
szkołą z partnerskiego powiatu 
monachijskiego. W tym roku po 
raz pierwszy przyjechali również 
francuzi. rewizyta odbędzie się 
we wrześniu.

Z wpisów do szkolnej kroniki 
młodzieży francuskiej:

„Przyjechałam do Polski nie 
znając niczego, ale wyjeżdżam  
z sercem wypełnionym wspania-
łymi krajobrazami, przyjaznymi  
i ciepłymi ludźmi, którzy z pasją  
i miłością pokazali mi historię ich 
kraju. Jutro koniec, a moje serce 
już płacze. dziękuję Wam. nigdy 
Was nie zapomnę. Kocham Was. 
Vero”

„Będzie mi Was wszystkich 
brakowało. Spędziłem tu wspa-
niałe chwile. uwielbiam Polskę  
i Polaków”

„Polska jest super i Polacy tak-
że. nie mogę się doczekać, kiedy 
znowu przyjadę do Polski. niech 
żyje wrzesień!”

„Kocham Cię Pologne!!!”
Ze względu na bliskość oj-

cowa (za budynkiem szkoły 
rozciąga się las ojcowskiego 
Parku narodowego) i Krakowa 
organizatorzy kolonii chętnie 
wykorzystują warunki lokalowe 
szkoły. od wielu lat przy liceum 
funkcjonuje również Schronisko 
Młodzieżowe PtSM, nagrodzo-
ne brązowym wyróżnieniem  
w 46 ogólnopolskim Konkursie 
Współzawodnictwa Schronisk 
PtSM. Każdego roku gości ono 
miłośników ojcowa oraz inne 
grupy, np. organizatorów Kra-
kowskiej Pielgrzymki Pieszej na 
Jasną Górę i pielgrzymów do Ba-
zyliki Miłosierdzia Bożego.
SCHronISKo PtSM (dane za r. szk. 
2007/08):

- liczba osób, które skorzystały 
ze schroniska - 2.233, 

- turystów zagranicznych – 51,
- liczba noclegów -  4.298.

Lo Skała 96,55 %
Małopolska 79 %  

     (82 % licea)
Polska 89 % 

ŚwiadeCtwa z 
wyrÓŻnieniem  
w KlasaCh iii 

2007/8 - 10,3 %
2008/9 - 20,7 %

sPrawnoŚĆ szKoły

2006/07 -96 %
2007/08 - 100 %

FreKwenCJa

2006/07- 91 %
2007/08 - 90 %

liCzba styPendiÓw  
ministra i starostwa

2007/08 - 1
2008/09 - 3

KonKursy PozaszKolne 
2007/2008

MIeJSCA I - 1
MIeJSCA II - 6
MIeJSCA III - 3

ZDAWALNOŚĆ MATURY 2008

„dAJ SoBIe SZAnSĘ”
Pod takim tytułem od  

1 września 2009r. wcho-
dzi do realizacji projekt 
w ramach Programu ope-
racyjnego Kapitał ludzki 
Priorytet iX. „rozwój wy-
kształcenia i kompetencji 
w regionach”, działanie 
9.1 wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnie-
nie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczo-
nych w systemie oświaty, 
Poddziałanie 9.1.2 Wy-
równywanie  szans edu-
kacyjnych uczniów z grup  
o utrudnionym dostępie 
do edukacji oraz zmniej-
szanie różnic w jakości 
usług edukacyjnych.

Projekt  będzie realizowany  
przez Starostwo Powiatowe 
w Krakowie dla 4 szkół z tere-
nu powiatu tj. Zespołu Szkół 
techniczno-ekonomicznych 
w Skawinie (Liceum Profilo-
wane), Zespołu Szkół ogól-
nokształcących w Skawinie, 
Liceum ogólnokształcącego 
w Krzeszowicach oraz Zespo-
łu Szkół i Placówek oświato-
wych w Skale.

Celem ogólnym projek-
tu jest wyrównanie szans 
edukacyjnych uczniów oraz 
zwiększenie atrakcyjności 
oferty szkół z terenu powia-
tu krakowskiego.

Cele szczegółowe:
- organizacja zajęć dodatko-
wych dla uczniów obecnych 
klas I i II liceów mających na 
celu zwiększenie ich kom-
petencji i poprawę wyników 

z przedmiotów zdawanych 
na maturze tj. matematyki,  
j. polskiego, j. obcego,
- zmniejszenie ilości postaw 
pasywnych uczniów zagrożo-
nych wykluczeniem społecz-
nym, zarówno jeśli chodzi  
o życie szkolne, jak i później-
sze zawodowe,
- promocja szkoły, jako waż-
nego dla społeczności lokal-
nej ośrodka integrującego,
- wypracowanie nowego po-
dejścia do realizacji zadań 
przez szkołę poprzez opraco-
wanie rekomendacji do Pro-
gramów rozwoju szkół zgod-
nie z Wytycznymi Ministra 
rozwoju regionalnego, w za-
kresie wdrażania projektów 

innowacyjnych i współpracy 
ponadnarodowej w ramach 
Programu operacyjnego Ka-
pitał Ludzki.

realizacja tego projektu 
wpłynie na wzmocnienie 
wśród uczniów szkół kompe-
tencji kluczowych:
- porozumiewanie się w języ-
ku ojczystym,
- porozumiewanie się w języ-
kach obcych,
- kompetencje matematycz-
ne i podstawowe kompeten-
cje naukowo-techniczne,
- inicjatywność i przedsię-
biorczość.

również od 1 września 
2009r. w Zespole Szkół  
techniczno-ekonomicznych 
w Skawinie kontynuowany 
będzie projekt pn. „twoja 
przyszłość w twoich rękach”.

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

Wyrównywanie szans edukacyjnych w szkołach powiatu krakowskiego

zespół szkół i Placówek oświatowych  
im. władysława łokietka

ul. ks. Stanisława Połetka 30, 32-043 Skała
dyrektor - halina brzozowska

tel./faks. 012 3891024
www.lo-skala.edu.pl, e-mail: administracja@lo-skala.edu.pl

dojazd drogą w kierunku Kraków- Skała / ojców
busem co 10 -15 min. z Krakowa  (nowego Kleparza)
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W związku z wystąpieniem w ostatnim czasie zniszczeń powsta-
łych w wyniku nawałnic które przeszły nad naszym terenem, chcemy 
się odnieść do problemów związanych z gradobiciem i poinformo-
wać, że do gruntów rolnych, na których wystąpiły nadzwyczajne oko-
liczności. (np. gradobicie, nadmierne opady atmosferyczne, osuwiska 
ziemi, powodzie), które spowodowały zniszczenie upraw rolnych, 
przysługują płatności bezpośrednie. W przypadku, gdy na zade-
klarowanych, we wniosku o przyznanie płatności, działkach rolnych 
powstały szkody w uprawach, rolnik powinien, w terminie 10 dni od 
daty ustania tych okoliczności dostarczyć, do kierownika biura po-
wiatowego, dowody potwierdzające wystąpienie okoliczności nad-
zwyczajnych. dowodem potwierdzającym wystąpienie gradobicia, 
nadmiernych opadów atmosferycznych, osuwisk ziemi i powodzi jest 
protokół oszacowania szkód sporządzony przez komisję powołaną 
przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce powstania szko-
dy. Jeżeli rolnik nie był w stanie spełnić zobowiązań 
w wyniku siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności 
to zachowuje prawo do pomocy do obszaru kwalifi-
kowanego w czasie wystąpienia siły wyższej lub wy-
jątkowych okoliczności (art. 50 pkt 7 rozporządzenia 
Komisji nr 796/2004).

W tym roku w Krakowskim Biurze Powiato-
wym złożonych zostało 15 492 wnioski. Pragnie-
my tą drogą podziękować Państwu za w miarę 
równomierne  składanie wniosków obszarowych,  
a w szczególności za nieodkładanie tej decyzji na 
ostanie dni (przypominamy, że ustawowy termin 
składania wniosków obszarowych zamyka się data-
mi od 15 marca do 15 maja). 

Z prawdziwą przyjemnością odnotowujemy 
fakt,  że nastąpiło zmniejszenie  liczby źle wypełnionych wniosków  
w porównaniu do lat ubiegłych. fakt ze Państwo skorzystaliście licz-
nie z usług doradców  miało na ten wynik duży wpływ. W tym miej-
scu zwracamy się do Państwa z dużą prośbą o bardzo szybką reak-
cję na wszelkiego typu pisma z naszej strony: wezwania, informacje 
o możliwości zapoznania z aktami, decyzję, protokoły z kontroli na 
miejscu. Brak reakcji ze strony Państwa najczęściej skutkuje niestety 
konsekwencjami finansowymi. dużo błędów związanych jest z  prze-
prowadzonym podziałem działek. Mamy tutaj dwa przypadki: 1. uży-
wacie nr działek sprzed podziału gdy w systemie ZSZiK są już wpro-
wadzone nr działek po podziale, 2. używacie nr działek po podziale 
gdy w systemie informatycznym nie są wprowadzone nr działek po 
podziale. W obu przypadkach brak reakcji na wezwanie skutkuje wy-
kluczeniem powierzchni z dopłat. dlatego też ponawiamy prośbę  
o szybką reakcje z Państwa strony na wezwania.

Chcemy również poinformować o bardzo ciekawych programach 
prowadzonych przez oddział regionalny AriMr w Krakowie, związa-
nych z rozwojem obszarów wiejskich.

„Modernizacja gospodarstw rolnych”
o pomoc w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” 

może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka orga-
nizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli jest
- właścicielem lub dzierżawcą gospodarstwa o powierzchni co naj-
mniej 1 ha, którego wielkość ekonomiczna wynosi co najmniej rów-
nowartość 4 eSu1;
- jest pełnoletnia i nie osiągnęła wieku emerytalnego określonego  
w przepisach o ubezpieczeniu społecznym;
- nie ma ustalonego prawa do emerytury, renty strukturalnej albo 
okresowej lub stałej renty przyznanej w związku z całkowitą niezdol-
nością do pracy bądź z tytułu niezdolności do pełnienia służby;
- prowadzi na terytorium rzeczypospolitej Polskiej działalność rolni-
czą;
- posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

 Maksymalna wielkość pomocy z tego działania wynosi 300 tyś.  zł. 
W ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” odbyły się 
dwa nabory wniosków w ramach, których złożono 1483 wnioski.

„Działania ułatwianie startu młodym rolnikom”
W ramach „działania ułatwianie startu młodym rolnikom” można 

uzyskać 50 tyś. zł bezzwrotnej premii finansowej na inwestycje w go-
spodarstwach rolnych. Co najmniej 70 % tej kwoty beneficjent powi-

nien przeznaczyć na inwestycje określone w biznesplanie.
Pomoc może uzyskać osoba pełnoletnia, która w dniu składania 

wniosku o przyznanie pomocy nie ukończyła 40 lat, jest obywatelem 
państwa członkowskiego unii europejskiej, nie ma ustalonego prawa 
do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, posiada odpo-
wiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiąże się do uzupełnienia 
wykształcenia w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu 
pomocy.

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
Głównym celem działania „różnicowanie w kierunku działalno-

ści nierolniczej” jest tworzenie pozarolniczych źródeł dochodu oraz 
promocja zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.  
o pomoc może ubiegać się rolnik lub jego domownik, w rozumieniu 
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub małżonek tego 
rolnika, jeżeli jest:
- obywatelem państwa członkowskiego unii europejskiej;
- pełnoletni i nie ukończył 60 lat;
- jego miejsce zamieszkania znajduje się w gminie wiejskiej, miej-
sko- wiejskiej do 5  tyś. mieszkańców lub w gminie wiejskie do 5 tyś. 

Mieszkańców;
- nie przyznano mu lub nie wystąpił o przyznanie 
renty strukturalnej w ramach ProW 2004-2006 lub 
ProW 2007-2013;
- jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym za-
kresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu 
społecznym rolników przez okres co najmniej 12 
miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku  
o przyznanie pomocy.

Maksymalna wysokość pomocy udzielo-
nej jednemu beneficjentowi w okresie realiza-
cji programu nie może przekroczyć 100 000 zł. 
Pomoc będzie mogła być przyznana na opera-
cję obejmującą wyłącznie inwestycje związa-
ne z podjęciem lub prowadzeniem działalno-

ści nierolniczej, jeżeli spełnia ona wymagania wynikające  
z obowiązujących przepisów i jest uzasadniona ekonomicznie. 

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
Pierwszy nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na 

działanie „tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, przeprowadzo-
ny został od 5 do 18 maja 2009 r. o pomoc może ubiegać się: osoba 
fizyczna, która mieszka na wsi lub w małym mieście, wspólnicy spół-
ki cywilnej, spółka prawa handlowego nieposiadająca osobowości 
prawnej lub osoba prawna. Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przed-
siębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obroto-
wych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów  

i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości 
w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporzą-
dzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczy równowartości 
w złotych 2 milionów euro.

Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów budowy 
lub modernizacji obiektów budowlanych jak również kosztów zaku-
pu niezbędnego sprzętu i wyposażenia. 

telefon do Krakowskiego Biura Powiatowego AriMr:  
 sekretariat – 012/629-80-40.

telefon do Małopolskiego oddziału regionalnego AriMr:  
 informacja – 012/629-80-10 lub 012/629-80-20.

Andrzej Osiniak - kierownik Biura Powiatowego w Krakowie
Zdzisław Lalicki - zastępca kierownika

WAżNe DLA ROLNIKóW!

 
andrzej

osiniaK

radny powiatu krakowskiego
 

aosiniak@powiat.krakow.pl 
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BEZPIECZENSTWO
,

Komenda Powiatowa Policji  
w Krakowie

Komendant Powiatowy - podinsp. mgr 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

„ŚMIerCIonoŚnA MIeSZAnKA”
nie od wczoraj wiado-

mo, że zabawa i alkohol to 
ryzykowne połączenie. ale 
dodając do tego jeszcze sa-
mochód możemy otrzymać 
naprawdę śmiercionośną 
mieszankę.

niestety, nasze społeczeń-
stwo nie potrafi bawić się 
bez procentów. Piwo, wino, 
wszelkiego rodzaju używki 
są dla niektórych warunkiem 
absolutnie niezbędnym do 
doznania przyjemności i za-
bawy „na maksa”. dyskoteki, 
zwłaszcza w okresie letnim, 
kuszą spragnionych dużych 
emocji. W miejscu, gdzie kró-
lują narkotyki, alkohol, seks  
i ogłuszająca muzyka łatwo  
o tragedię. Ale do prawdzi-
wych dramatów dochodzi 
zazwyczaj wtedy, gdy młodzi 
ludzie wracają do domu po 

nocnej libacji. Kompletny brak 
doświadczenia i stan upoje-
nia alkoholowego, a nawet 
coraz częściej odurzenia nar-
kotykami prowadzą wprost 
z dyskoteki na cmentarz.  
A i tam nawet trudno trafić, 
bo zidentyfikowanie szczątek 
ofiar bez jakichkolwiek doku-
mentów nierzadko graniczy 
z cudem. tragicznie giną lu-
dzie młodzi, niepełnoletni, ci, 
którym nikt teoretycznie nie 

powinien sprzedać alkoholu. 
Giną ci, którzy nie powinni 
nawet zostać wpuszczeni na 
salę dyskotekową.

A przecież to my rodzice 
słysząc błagalnie wypowie-
dziane słowa „...daj tato stó-

wę...” otwieramy z dumą port-
fel, bo przecież stać nas na 
zaspokojenie potrzeb dziec-
ka. nie myślimy już jednak 
o tym z kim i gdzie będzie 
przebywać nasza pociecha, 
przecież jesteśmy zmęczeni  
i należy się nam chwila re-
laksu w ciszy i spokoju. Cena 
„świętego spokoju” jest 
jednak często zbyt wysoka  
i dlatego zastanówmy się na 
przyszłość czy nie mogliśmy 
zapobiec kolejnej tragedii.

niezrozumiałe pozostaje 
także postępowanie wielu 
ofiar. tak duża liczba mło-

dych godzi się, by podwiozła 
je samochodem do domu 
osoba kompletnie pijana. 
taka akceptacja szalonego 
ryzyka na pokaz, chęć zaim-
ponowania innym i przeżycia 
świetnej przygody wynika 
najwyraźniej z pobudek nie 
hedonistycznych, ale raczej 
samobójczych. to przecież 
tak, jakby dobrowolnie do-
siąść się do lotu kamikadze. 

Jednak nie bierze się to  
z niczego, przecież to my ro-
dzice na kolejnym spotkaniu 
w rodzinnym gronie akceptu-
jemy podobne zachowania. 
Właśnie przez negatywne 
wzorce, bezmyślność mło-
dych i presję grupy, na dro-
gach, nierzadko o małym na-
tężeniu ruchu, dochodzi do 
dramatów. nie trzeba dodat-
kowo innych uczestników ru-
chu, by doszło do kolejnego 
tragicznego w skutkach zda-
rzenia. Wystarczy rów, słup, 
drzewo czy inna przydrożna 
przeszkoda, by postawić ko-
lejny krzyż. Wystarczy jedna 
sekunda, by życie straciło wie-
le osób. odrobina rozsądku 
może ocalić im życie. Warto 
też, by rodzice wyrazili zainte-
resowanie miejscem pobytu  
i powrotem dziecka do domu. 

Czasami lepiej pozwolić na 
zabawę i zaoferować odbiór 
o umówionej godzinie. 

Jak zatem przemówić do 
potencjalnych ofiar tak fatal-
nych wypadków? Czy nawet 
ten argument, że pijany, znar-
kotyzowany kierowca kończy 
swoją, być może ostatnią, wi-
zytę w dyskotece też nie jest 
skuteczny? nikt nie odmawia 
przecież młodym zabawy. 
nawet przy rytmach, które 
na starsze pokolenie działają 
odstraszająco. Apeluję tyl-
ko o to, by nie wrócić po tej 
przyjemności na wózku in-
walidzkim, albo i nie wrócić 
wcale. Ani też nie odebrać na 

drodze życia tym, którzy mieli 
tragicznego pecha mijać mło-
dego kierowcę wracającego 
z dyskoteki „na podwójnym 
gazie”. 

W 2008 roku w Polsce 
młodzi kierowcy w wieku od 
18 do 24 lat spowodowali 
9357 wypadków, w których 
zginęło 1018 osób, a 13588 
zostało rannych. Przeraża-
jące są również dane staty-
styczne z dróg Małopolski. 

Kierujący z tej grupy wie-
kowej spowodowali na na-
szych drogach 923 wypadki,  
w których zginęło 60 osób,  
a 1384 zostało rannych. Skut-
ki nieodpowiedzialnych za-
chowań młodych kierowców  
dotyczyły nie tylko samych 
sprawców wypadków, ale 
także innych użytkowników 
dróg, którzy byli często nie-
winnymi ofiarami tych zda-
rzeń.

kom.mgr  Grzegorz Chanek
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

Komendy Powiatowej Policji w Krakowie

Zeszłoroczne wakacje były także tragiczne dla 19 letniego kierowcy  
samochodu renault

W lipcu 2009 roku w wypadku zginęła 19-letnia kierująca fordem, licznik  
w samochodzie który zderzył się z fordem zatrzymał się na prędkości ponad 
130 km/h

W maju 2009 roku nadmierna prędkość rozwinięta przez młodego kierowcę 
Mazdy nie dała mu żadnych szans na przeżycie tego wypadku



W dniu 18 czerwca 2009 roku został zorganizowany w domu Pomocy Społecznej w Więckowicach Letni Piknik Integracyjny,  
który zgromadził pensjonariuszy z prawie wszystkich domów Pomocy Społecznej powiatu krakowskiego. Zaproszonych gości 
serdecznie powitał w imieniu własnym i całej załogi dPS-u dyrektor Henryk Sikora. Licznie przybyli zaproszeni goście: z Powiatu 
Krakowskiego starosta krakowski Józef Krzyworzeka, przewodniczący rady Powiatu Krzysztof Karczewski, wicestarosta Andrzej 
furmanik, członek Zarządu (niżej podpisany), dyrekcja Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie, pracownicy merytoryczni sto-
sownych wydziałów starostwa, liczne grono dyrektorów z dPS-ów prowadzonych lub finansowanych przez Powiat Krakowski 
oraz wielu przyjaciół osób wiekowych i niepełnosprawnych. dla uczestników przygotowano wiele atrakcji. W części muzycznej 
wystąpiły, przyjmowane gorącymi owacjami zespoły: „Kamea” z Krakowa, „Minutki” z dPS-u Więckowice oraz grupa taneczno-
wokalna ze Szkoły Podstawowej w Kobylanach, która zaprezentowała między innymi ludowe tańce Grecji. do dyspozycji uczest-
ników pikniku było również mini Zoo, przejażdżki kucykami, możliwość rywalizacji sportowej na boiskach piłki nożnej i siatków-
ki oraz wyśmienite posiłki serwowane prosto z grilla. niezaprzeczalny urok imprezy to otoczenie wspaniałego parku dworskiego 
odrestaurowanego i rozbudowanego przed II Wojną Światową przez rodzinę Skrzyńskich. 

Profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem przygotowany przez kadrę domu Pomocy Społecznej oraz towarzystwo Przy-
jaciół domu Pomocy Społecznej działające w Więckowicach tegoroczny Letni Piknik Integracyjny był jedną z niewielu imprez, 
dzięki której pensjonariusze dPS-ów mogli na chwilę zapomnieć o tym, że naturalne miejsce człowieka niezależnie od wieku, 
kondycji fizycznej lub psychicznej jest w rodzinie. 

LetnI PIKnIK InteGrACYJnY – WIĘCKoWICe 2009

W dniach 25 - 26 czerwca 2009 roku już po raz dziesiąty dom Pomocy Społecznej kierowany przez dyrektora Kazimierza 
Adamczyka oraz Stowarzyszenie Przyjaciół domu Pomocy Społecznej w owczarach zorganizowały Plenerowe Warsztaty  
Arteterapii. Jest to terapia osób niepełnosprawnych przy udziale sztuk plastycznych i technik związanych z plastyką jak również  
z wykorzystaniem muzyki, tańca, poezji, dramatu - teatru, zabawy, fotografii a także hodowli roślin, kontaktu z lasem, morzem 
etc. Arteterapię można sprowadzić do trzech podstawowych funkcji, a mianowicie: rekreacyjnej, edukacyjnej i korekcyjnej  
(e. J. Konieczna, Arteterapia w teorii i praktyce, Kraków 2004). Pierwsza z nich ma na celu tworzenie odpowiednich warunków 
wypoczynku, sprzyjających nabraniu nowych sił pomocnych w przezwyciężaniu problemów życiowych jednostki. Przesłaniem 
funkcji edukacyjnej jest dostarczanie uczestnikowi terapii dodatkowych wiadomości przydatnych do reinterpretacji sensu i celu 
życia, a korekcyjnej - przekształcanie szkodliwych nawyków, upodobań i skłonności na bardziej wartościowe. Arteterapia pełni 
również funkcje diagnostyczną i dającą możliwość rokowania, ponieważ wytwory uczestnika terapii opisują jego stan psychofi-
zyczny. terapia ma również wartość w procesie tworzącym osobowość człowieka, gdyż wykorzystuje ona wachlarz aktywności 
życiowej, a także pomaga odnaleźć cel i sens życia.

Ze względu na niekorzystne prognozy pogody warsztaty odbywały się w pracowniach dPS-u zlokalizowanych na podda-
szu. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem i jak co roku zgromadziły wielu niepełnosprawnych artystów z domów Pomocy 
Społecznej z Więckowic, Batowic, Karniowic, Czernej, Prus,  radwanowic i owczar, jak również Środowiskowych domów Samo-
pomocy z Woli Kalinowskiej i Woli Zachariaszowskiej. Zgromadziły ponad sześćdziesięciu uczestników. Ich formą organizacyjną 
był podział na grupy, w których realizowano różne techniki plastyczne. W tegorocznych zajęciach niepełnosprawni artyści pod 
okiem terapeutów malowali, wykonywali obrazy z kawałków płótna, obrazy w drewnie metodą wypalania, rzeźbili oraz kompo-
nowali ikebany. Pierwszy dzień warsztatów zakończył występ zespołu wokalnego „owczarzaki” oraz koncert muzyków: Barbary 
Gąsior (skrzypce) oraz Leszka Wnuka (akordeon). na zakończenie zorganizowano wielką wystawę prac niepełnosprawnych ar-
tystów połączoną z wręczeniem nagród dla wszystkich uczestników. 

W czasie trwania warsztatów obecni byli: członek Zarządu Powiatu Krakowskiego, dyrekcja Powiatowego Centrum Pomocy 
rodzinie, wójt gminy Zielonki oraz dyrektorzy domów Pomocy Społecznej.

JuBILeuSZoWe X PLeneroWe WArSZtAtY ArteterAPII PoWIAtu 
KrAKoWSKIeGo W doMu PoMoCY SPołeCZneJ W oWCZArACH

Wiesław Marek Woch  
Współpraca:	Kazimierz	Adamczyk	,	dyrektor	DPS	w	Owczarach.

Zaproszonych gości serdecznie powitał w imieniu własnym 
i całej załogi dPS-u dyrektor Henryk Sikora.

Występ zespołu „Minutki” z dPS-u Wieckowice. Występ grupy taneczno-wokalnej ze Szkoły Podstawowej 
w Kobylanach. 

Inauguracja jubileuszowych X Plenerowych Warsztatów Arteterapii Powiatu Krakow-
skiego w domu Pomocy Społecznej w owczarach. od lewej: dyrektor PCPr-u Grażyna 
tajs-Zielińska, dyrektor domu Pomocy Społecznej w owczarach Kazimierz Adamczyk 
oraz członek Zarządu Powiatu Krakowskiego Wiesław Marek Woch.

niepełnosprawni artyści oraz ich opiekunowie przy pracy. 


