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 Artyści w Brukseli
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Współpraca zagraniczna 
Wizyta niemieckich radnych 

Infrastruktura 
Środki zewnętrzne w inwestycjach
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Zdrowie
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Czernichów - Igołomia-Wawrzeńczyce - Iwanowice - Jerzmanowice-Przeginia - Kocmyrzów-Luborzyca - Krzeszowice - Liszki 
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egzemplarz  

bezpłatny

Swiat bialych, pachnacych choinka,
a pod nia radosci, szczescia, zyczliwosci
i wzajemnego zrozumienia,
a takze nadziei na spelnienie 
wszystkich marzen i zamierzen
w nadchodzacym 2010 roku
                                    zyczy 
                               Józef Krzyworzeka 
                               Starosta Krakowski
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OPINIE

Nasze ostatnie spotkanie na ła-
mach biuletynu miało miejsce we 
wrześniu. Świeżo w pamięci mieli-
śmy wtedy przepiękne Święto Plo-
nów rolników gminy Skała i całego 
powiatu krakowskiego, uroczystą 
Małopolską Inaugurację roku Szkol-
nego w Zielonkach. No i wspaniały 
nastrój tuż po wakacjach, piękną jak 
to na początku września bywa, porę 
roku. dzisiaj w ostatnich dniach li-
stopada, okoliczności pogody już 
nie takie sprzyjające, w mediach wszelakich straszą nas grypami, 
echami kryzysu finansowego, kolejnymi aferami.

Może więc warto powalczyć z ponurym nastrojem, przeczy-
tać „od deski do deski” niniejszy biuletyn. Sięgnąć do opisywa-
nych przez radnych i pracowników powiatu zdarzeń z okre-
su pomiędzy wrześniem i grudniem. Na kolejnych stronach 
odnajdziecie Państwo coś sympatycznego i pożytecznego,  
co poprawia jakość życia już dziś, co buduje lepszą perspektywę  
na przyszłość. 

Pożyteczną i  na pewno konieczną jest troska o drogi.  
to wielki problem każdego z ich zarządców, od gminy poprzez 
powiat i województwo na Ministrze Infrastruktury kończąc. Pa-
nowie radni M. Woch, J. Fajto i J. olchawa piszą na kolejnych stro-
nach jak próbujemy go rozwiązywać w tym roku. Pan wicesta-
rosta A. Furmanik zdradza jak staramy się o dodatkowe środki.  
od  siebie zaś chciałbym dodać jeszcze dwie informacje. Pierw-
sza przeznaczona jest dla mojego Zabierzowa, w przyszłym 
roku zakończymy w całości remont drogi rudawa-Modlniczka. 
Wszystkich zaś mieszkańców powiatu pragnę poinformować, 
że w latach 2008-2010 wydamy na zadania drogowe średnio  
po 40 mln zł rocznie. Z budżetu powiatu, którego dochody  
w 2009 r. wyniosą 136 mln, więcej na ten cel po prostu się  
nie da. Musimy przecież, bo to zadania obowiązkowe, wydać  
na pomoc społeczną ok. 38 mln zł, na utrzymanie oświaty prze-
znaczyć kolejne 34 mln, a na szeroko rozumianą pomoc bezro-
botnym ponad 10 mln zł.

Wielkie znaczenie dla powiatu ma troska o młode pokolenie. 
daliśmy temu wyraz z okazji dnia edukacji Narodowej honoru-
jąc najlepszych wychowawców i najzdolniejszych uczniów, na-
sze największe talenty edukacyjne nagrodził stypendiami Prezes 
rady Ministrów. Młodzież nie tylko się uczy, ci najbardziej zaan-
gażowani są aktywni również w innych dziedzinach. Młodzi ar-
tyści reprezentowali nas w obchodach III dni Małopolski w Bruk-
seli, młodzi strażacy dzielnie walczyli na zawodach pożarniczych  
w Monachium.

Powiatowy dzień Seniora, Święto rodzin Zastępczych, pod-
patrywanie francuskich doświadczeń i wiodąca tematyka spo-
tkania z radą Powiatu Monachijskiego, to z kolei świadectwo 
naszego ciepłego myślenia i postępowania wobec słabych  
i bezbronnych. W podobnej pozytywnej optyce można postrze-
gać inicjatywy urzędu Pracy. 

Niestety, ta radość czy satysfakcja z pełnienia funkcji rad-
nego przeplata się i z wydarzeniami smutnymi. Już po raz dru-
gi w ciągu niespełna dwu lat przychodzi nam żegnać ludzi, 
których poznawaliśmy w społecznym, samorządowym dzia-
łaniu. W maju 2008 r. odprowadziliśmy na wieczny spoczynek  
śp. Stefana Moląga, w sobotę 21-ego listopada tę smutną po-
sługę oddawaliśmy Artkowi tarnowskiemu. Poznałem Go  
w 1998 r., kiedy ze środowiskiem szkolnym Balic zabiegał naj-
pierw o remonty, potem o rozbudowę szkoły. Później obserwo-
wałem Go, kiedy jako radny powiatu przez osiem lat starał się 
o poprawę dróg powiatowych. uczynił w swym krótkim życiu 
wiele dobrego, mówił o tym w poruszającej wszystkich obec-
nych na mszy św. proboszcz balickiej parafii ks. Jerzy Zuber.  
Myślę, że byliśmy przyjaciółmi. tak bardzo szkoda, że odszedł. 
Z najlepszymi życzeniami!

rada Powiatu obraduje na se-
sjach zwyczajnych, uroczystych 
oraz nadzwyczajnych. 

16 października 2009 roku 
odbyła się w Pałacyku Sokół  
w Skawinie XXXVI uroczysta 
wyjazdowa sesja rady Powiatu 
Krakowskiego. uroczystą sesję 
zwołałem dla nadania szczegól-
nej rangi wizycie w Powiecie 
Krakowskim rady Powiatu Mona-
chijskiego.

Celem wizyty było zapoznanie się z pomocą społeczną  
i szkolnictwem specjalnym w naszym powiecie. Partner-
ska współpraca Powiatu Krakowskiego i Powiatu Mona-
chijskiego rozpoczęła się w 1999 roku. Powiat Monachijski 
przez Związek Powiatów Polskich znalazł dwa partner-
skie powiaty Krakowski i Wielicki. do Krakowa przyje-
chała rada Powiatu Monachijskiego, odbyły się wspólne 
warsztaty radnych i pracowników starostw obu powia-
tów, na których ustalono zasady współpracy obejmują-
ce miedzy innymi: wymianę młodzieży, artystów i twór-
ców, sportowców, rolników, orkiestr i kapel, strażaków  
i innych grup zawodowych. W 2002 roku rada Powiatu 
Krakowskiego była w Powiecie Monachijskim, rozpoczęła 
się wymiana grup i współpraca w ustalonych obszarach.  
W drugiej kadencji samorządu powiatowego  sformalizo-
wano współpracę podpisując  w pałacu w Balicach umo-
wę o partnerskiej współpracy pomiędzy Powiatem Kra-
kowskim i Powiatem Monachijskim. trzecia kadencja rady  
to między innymi kolejna wizyta naszej rady w Powie-
cie Monachijskim, otwarcie budowy Międzynarodowego 
domu Spotkań Młodzieży, sportowa olimpiada młodzieży 
w Powiecie Monachijskim, młodzieżowe zawody drużyn 
pożarniczych, wspólne ćwiczenia strażaków z partnerskich 
powiatów, wyjazd do Monachium orkiestry ze Świątnik. 
Przez kolejne lata, niezależnie od konstelacji politycznych, 
trwa współpraca pomiędzy samorządami naszych powia-
tów, co ma olbrzymi wpływ na coraz lepsze relacje pomię-
dzy samorządami i społeczeństwami naszych krajów.

Kolejną nadzwyczajną sesję zwołałem w dniu 12 listo-
pada 2009 roku. dotyczyła ona zadań drogowych, które 
mogą być realizowane wspólnie z gminami w ramach 
Inicjatyw Samorządowych. Komisje Infrastruktury i Go-
spodarki Komunalnej oraz Budżetu i rozwoju analizowały 
złożone na 2010 rok wnioski, tak w aspekcie technicznym, 
jak ekonomicznym. rada Przyjęła uchwałę uznającą za ce-
lowe zrealizowanie w 2010 roku pozytywnie zaopiniowa-
nych przez Komisję i Zarząd Powiatu zadań drogowych, 
dotyczące Inicjatyw Samorządowych.

Aktualnie trwają prace nad uchwałą Budżetową Powiatu 
Krakowskiego na 2010 rok. Ze względu na sytuacje finan-
sów państwa będzie to budżet bardzo trudny do wykonania  
po stronie dochodów.

zbliża się czas radosnych Świąt bożego narodzenia  
i nowego roku. z tej okazji życzę wszystkim mieszkań-
com zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt, a w no-
wym 2010 roku spełnienia zamierzeń i planów, wielu 
sukcesów w pracy zawodowej, życiu osobistym i rodzin-
nym. 

dzień dobry! Szanowni Państwo!

Krzysztof Karczewski
Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Krzyworzeka
Starosta krakowski
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SAMORZAD

wielu z was w ostatnich kilku 
latach zmieniło dotychczasowe 
miejsce zamieszkania i osiedliło 
się w jednej z gmin tworzących po-
wiat krakowski. wszystkich, którzy 
podjęli taką decyzję przyjmujemy  
z otwartymi rękami. waszą migra-
cję na teren powiatu oceniamy jako 
korzystną zmianę cywilizacyjną, 
wzmocnienie potencjału i przy-
czynę rozwoju naszych miejsco-
wości. długo i z wielkim wysiłkiem 
przygotowywaliśmy się, aby was 
przyjąć. zmienialiśmy plany za-
gospodarowania przestrzennego, 
budowaliśmy wodociągi, oczysz-
czalnie ścieków i sieci kanalizacyj-
ne, drogi i chodniki, oświetlenie 
ulic. za gminne pieniądze „starych” 
mieszkańców dla nich samych, ale 
także i dla was powstały przedszko-
la, szkoły podstawowe i gimnazja, 
hale gimnastyczne i baseny, boiska 
i place zabaw. 

W ciągu tych prawie dwudziestu lat 
istnienia samorządu zrobiliśmy wiele, 
ale przecież nie wszystko. Postęp nie 
ma granic, zawsze trzeba jeszcze więcej, 
można jeszcze lepiej żyć. trzeba więc  
w budżetach gmin i powiatu ciągle wię-
cej  dochodów na utrzymanie tego co już 
istnieje i działa i na to o czym  wszyscy 
marzymy, my starzy i nowi mieszkańcy.

Bodaj najważniejszym źródłem do-
chodów samorządowych budżetów jest 
udział w podatkach PIt jakie pobiera-
ją od nas urzędy skarbowe. Z rożnych 

osobistych względów możecie mieć 
powody by być zameldowanymi poza 
naszym powiatem i nie ma w tym nic 
złego. dla rozliczeń urzędu Skarbowego  
z poszczególnymi gminami i powiatem, 
liczy się bowiem miejsce zamieszkania. 
dla wójtów i burmistrzów, gospodarzy 
gmin, w których zamieszkaliście i dla 
mnie gospodarza powiatu ważnym jest, 
by ta część podatku, który i tak musicie 
oddać fiskusowi, mogła być wykorzy-
stana na rzecz miejscowości, w których 
mieszkacie.

to nie są nic nie znaczące kwoty,  
w gminie Zielonki szacują tę utratę do-
chodów na 3 do 4 mln zł rocznie, w Za-
bierzowie na 2 do 3 mln. Podobnie jest 
we wszystkich gminach położonych wo-
kół Krakowa, nieco mniej w tych bardziej 
od niego oddalonych. Zwracam się więc 
do Was z apelem i proszę, abyście jeszcze 
przed złożeniem rocznego rozliczenia 
za 2009 r. uczynili ten niewielki wysiłek 
powiadomienia uS o waszym nowym 
miejscu zamieszkania. W ten prosty spo-
sób zwiększycie dochody naszych gmin  
o blisko 40%, a powiatu o 10% należnego 
Wam podatku PIt. tylko wtedy będzie-
cie mieć faktyczne i moralne prawo do 
ubiegania się u włodarzy gmin i powiatu  
o potrzebne Wam remonty i inwestycje.

Jak należy to zrobić?

A. Proszę w internecie lub w uS po-
brać  formularz NIP 3 i wypełnić go.

W szczególności należy:

w poz. B.4 wpisać adres miejsca za-
mieszkania w powiecie krakowskim,

w poz. B.5. adres miejsca zameldowa-
nia (stałego lub czasowego). 

B. Jeżeli z podatku dochodowego od 
osób fizycznych będzie rozliczał Was 
pracodawca, zawiadomcie go że Wasze 
miejsce zamieszkania na dzień 31 grud-
nia 2009r. jest w powiecie krakowskim 
- oczywiście należy 
podać ten adres. 

C. Jeżeli rozlicza-
cie się samodziel-
nie, wpiszcie adres 
zamieszkania na 
terenie powiatu  

krakowskiego w formularzach PIt -36 
lub PIt 37. 

d. Proszę złożyć w terminie do  
30 kwietnia swoje rozliczenie we właści-
wym uS.

Nie trzeba podejmować żadnych kro-
ków związanych ze zmianą miejsca sta-
łego czy też czasowego zameldowania. 

Formularzy nie trzeba składać osobi-
ście, można je wysłać listem poleconym.

Z gorącą prośbą i ogromnym  
szacunkiem.

Józef Krzyworzeka

NIeCH WASZe PodAtKI WrACAJĄ do WAS

 
Józef

KrzyworzeKa
starosta krakowski

starosta@powiat.krakow.pl 

MIeSZKAńCy GMIN PoWIAtu KrAKoWSKIeGo

Pierwszy Urząd Skarbowy Kraków 
30-363 Kraków 

ul. rzemieślnicza 20 

tel.: 12 269 02 66 

obsługuje gminy:  
Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, 

Świątniki Górne

Drugi Urząd Skarbowy Kraków 
31-272 Kraków 

ul. Krowoderskich Zuchów 2 

tel.: 12 66 56 000 

obsługuje gminy:  
Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, 
Michałowice, Skała, Sułoszowa, Wielka 

Wieś, Zabierzów oraz Zielonki

Urząd Skarbowy Proszowice 
32-100 Proszowice 

ul. M. reja 1 

tel.:12 386 13 10 

obsługuje gminy:  
Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, 

Kocmyrzów-Luborzyca, Słomniki

,
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INFRASTRUKTURA

analizując budżet powiatu w ostat-
nich latach, można śmiało powiedzieć, 
że jest on wyraźnie proinwestycyj-
ny. na remonty i inwestycje powiat  
od 2007 roku przeznacza ok. 30 proc. 
wydatków. Jak to możliwe przy bardzo 
wysokich wydatkach stałych, jakimi 
jest obciążony budżet powiatu? 

Nie byłoby to możliwe bez pozyski-
wania zewnętrznych funduszy. Najwięk-
szą pozycję stanowią środki na inwesty-
cje związane z infrastrukturą drogową. 
Nic dziwnego, gdyż prawie 700 km dróg 
powiatowych w znacznym stopniu nie 
spełnia parametrów do przenoszenia 
zwiększonego ruchu i należy jak naj-
szybciej poprawić ten stan. Samorząd 
powiatowy, angażując własne finanse, 
stara się pozyskać fundusze zewnętrzne, 
aby co najmniej podwoić nakłady na re-
monty dróg. Największą pozycją są środ-
ki pozyskane w ramach powiatowego 
programu drogowego „Inicjatyw Samo-
rządowych”. Samorządy gmin wiedząc, 
że dobre drogi powiatowe to ważny ele-
ment rozwoju, a chodniki przy nich to 
poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, 
corocznie deklarują znaczne pieniądze 
na te inwestycje. deklarowany przez 
gminy udział w programie IS-ów z roku  
na rok jest coraz wyższy – w roku 2007 
było to ok. 4 mln zł, w 2008 ok. 8 mln zł, 
w 2009 prawie 12 mln zł, a złożone wnio-
ski do IS-ów na 2010 rok przekraczają  
16 mln zł. dotychczas powiat przyjmo-
wał do realizacji wszystkie wnioski, które 
składały gminy, oczywiście weryfikując 
je w zakresie dokumentacji technicz-

no-prawnej. Wnioski do IS-ów na 2010 
rok będą musiały być zweryfikowane 
również pod względem możliwości  
finansowych powiatu. W przyszłym roku 
zamierzamy bowiem w szerszym zakre-
sie skorzystać z programów unijnych  
i ministerialnych. 

obecnie korzystamy już ze środków 
Małopolskiego regionalnego Programu 
operacyjnego, przy którego pomocy 
i udziale Skawiny realizujemy w cyklu 
dwuletnim budowę sali gimnastycznej 
w tym mieście o wartości ok. 6 mln zł,  
z czego środki unijne to 3 mln zł. 

W ramach Narodowego Programu 
Przebudowy dróg Lokalnych moderni-
zowana jest droga 2128K rudawa – Brze-
zie, w tym roku wartość zadania to 4 mln 
zł (dotacja z programu – 2 mln zł). Za-
danie to będzie kontynuowane w przy-
szłym roku z dotacją 3 mln zł. również 
w ramach tego programu w 2010 roku 
będzie realizowany remont drogi 2186K 
w rybnej. Wartość zadania wyniesie  
3 mln zł, z czego 1,5 mln pochodzić będzie  
z programu. również w przyszłym roku 
w Skawinie będzie zmodernizowany 
ciąg ulic energetyków – Piastowska – ty-
niecka w ramach MrPo. Poprawiona zo-
stanie nawierzchnia 
i chodniki, a także 
przebudowany most 
na rzece Skawince 
za kwotę ponad 8 
mln zł; z programu 
będzie pochodziła 
połowa tej sumy. 

Niewątpliwe największym zadaniem 
realizowanym w ramach MrPo Schemat 
drogowy będzie modernizacja tzw. szla-
ku kruszywowego, tj. dróg powiatowych 
1033K, 2186K, 2189K i 2191K Krzeszo-
wice – Kryspinów z przebudową dwóch 
mostów w tenczynku i remontem sięga-
cza do węzła autostradowego w ruda-
wie. Wartość tego zadania realizowane-
go w latach 2010 – 2011 wyniesie ponad 
30 mln zł (z programu ok. 15 mln).

W ramach rezerwy ministra infra-
struktury pozyskaliśmy fundusze na 
remont obiektów mostowych. W 2008 
roku z tych środków przebudowaliśmy 
w Zabierzowie most w ciągu ulicy Po-
ganów za kwotę ok. 1,8 mln zł, w tym 
z programu pozyskaliśmy 916 tys. zł.   
W tym roku przebudowaliśmy most  
nr 49 wraz z kładką i drogami dojaz-
dowymi w Luborzycy. Koszt tej inwe-
stycji to 2 mln 856 tys. zł (z programu  
1 mln 336 tys. zł).

We wszystkich wymienionych tu-
taj zadaniach po równo z powiatem 
partycypują gminy, na terenie których 
będą realizowane inwestycje. Za to 
dziękujemy zainteresowanym samo-
rządom. Cieszymy się również z faktu 
współfinansowania zadań na drogach 
powiatowych przez firmy, którym za-
leży na podniesieniu standardu dróg 
związanych z ich działalnością. Zarzą-
dom i załogom Kopalni Wapienia w 
Czatkowicach, Kopalni diabazu i Porfiru  
w Krzeszowicach, LAFArGe, AddASFALt 
i firmie LoGIStIC CorALL dziękujemy za 
znaczące wsparcie remontów dróg.

Na zbiżające sie Święta Boże-
go Narodzenia i nadchodzący Nowy 
Rok wszystkim Mieszkańcom Powia-
tu Krakowskiego składam serdeczne  
życzenia wszelkiej pomyślności.

Andrzej Furmanik

ŚrodKI ZeWNĘtrZNe W INWeStyCJACH

 
andrzej

FurmaniK
wiCestarosta powiatu krakowskiego,

afurmanik@powiat.krakow.pl 

Przed przebudową...

... i po przebudowie mostu nr 49 wraz z kładką  
i drogami dojazdowymi w Luborzycy

Sala gimnastyczna w Skawinie w trakcie budowy

... i po przebudowie drogi powiatowej w rudawie 
w ramach tzw. „Schetynówek“

Przed przebudową...
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EDUKACJA

„Szkoła powinna poświęcić też dużo 
uwagi efektywności kształcenia w za-
kresie nauk przyrodniczych i ścisłych – 
zgodnie z priorytetami Strategii Lizboń-
skiej. Kształcenie w tym zakresie jest 
kluczowe dla rozwoju cywilizacyjnego 
Polski i Europy”.

Fragment  tekstu  nowej  podstawy
programowej kształcenia ogólnego 

liczba jako wartość

dziecko podczas edukacji przed-
szkolnej i wczesnoszkolnej, oprócz 
aspektów: kardynalnego, porządkowe-
go i miarowego,  poznaje również inny, 
choć zbliżony do miarowego, charakter 
liczby naturalnej – liczbę jako wartość. 
Co prawda w podstawie programowej 
wychowania przedszkolnego ten aspekt 
nie jest ujawniony, ale w codzienności 
przedszkolnej wypełnionej licznymi 
konkursami i zabawami z elementami 
rywalizacji zespołowej lub indywidual-
nej często pojawia się system punktacji, 
nazwijmy tu „wymiennej”, gdzie np. pięć 
zdobytych znaczków żółtych można wy-
mienić na jeden zielony, pięć zielonych 
na jeden czerwony, a za pięć czerwo-
nych otrzymuje się nagrodę główną. ten 
świetnie opisany przez Marka twaina  
w „Przygodach tomka Sawyera” sposób 
nagradzania uczniów szkółki niedzielnej 
opiera się na zasadzie, że kilka przed-
miotów mających niską wartość można 
wymienić na jeden o większej wartości. 
Stąd już tylko krok do zrozumienia idei 
zapisu liczby w systemie pozycyjnym,  
w szczególności dziesiętnym, gdzie dzie-
sięć jednostek niższego rzędu daje jedną 
jednostkę rzędu wyższego. Stosowanie 
takich zasad wymiany jest również ukry-
tym w zabawie przygotowaniem do po-
znania podstaw systemu monetarnego, 
co wymagane jest już w klasie I szkoły 
podstawowej. W nowej podstawie pro-
gramowej obowiązującej od 1 września 
2009 r. zapisano: 
„uczeń kończący klasę I: w zakresie obli-
czeń pieniężnych: 
a) zna będące w obiegu monety  

i banknot o wartości 10 zł; zna war-
tość nabywczą monet i radzi sobie  
w sytuacji  kupna i sprzedaży, 

b) zna pojęcie długu i konieczność
     spłacenia go.”

Istotne jest na tym etapie kształcenia 
posługiwanie się konkretem, a więc au-
tentycznymi monetami,  
nie żetonami lub, nie daj 
Boże, obrazkami w tzw. 
zeszycie ćwiczeń. dziecko 
stoi bowiem przed proble-
mem poznania abstrakcyjnego pojęcia 
wartości nabywczej pieniądza i trzeba 
dać mu możliwość przebycia najprost-
szej drogi „od konkretu do abstrakcji”. 
Powinno zobaczyć, że np. moneta pię-
ciozłotowa nie jest 5 razy większa lub 5 
razy cięższa od monety jednozłotowej, 
by zrozumieć, że chodzi tu wyłącznie  
o umowną, pięciokrotnie wyższą siłę 
nabywczą. Na razie ta droga jest jeszcze 
możliwa, ale wszechobecność „plastiko-
wego pieniądza” w postaci kart kredyto-
wych i obrót bezgotówkowy powodują, 
że dziecko ma coraz rzadszy kontakt  
z konkretnymi monetami i banknotami. 
Myślę, że w przyszłości droga do po-
znania liczby jako wartości przebiegać 
będzie głównie poprzez wczesne stoso-
wanie przeróżnych systemów punkta-
cji podczas gier, konkursów, zawodów 
sportowych i testów. Czyż nie jest praw-
dą, że od małego współczesny obywatel  
żyje w  przestrzeni sondaży i rankingów, 
gdzie sukces idoli uzależniony jest od re-
akcji na zawołanie: „wysyłajcie esemesy 
o treści… pod numer... !”

aspekt kodowy liczby

Maluch biegający po szkole z telefonem 
komórkowym posługuje się liczbą jako 
kodem, na ogół wielocyfrowym, mimo 
że nie ma „zielonego”  pojęcia o zasa-
dach zapisu liczby w dziesiętnym sys-
temie pozycyjnym. Gdy wystuka 9-9-8, 
nie musi wcale wiedzieć, że to trzycy-
frowa liczba dziewięćset dziewięćdzie-
siąt osiem. Program nauczania techniki  
w klasie pierwszej wymaga, by uczeń 
znał telefony alarmowe, więc zapamiętu-
je  998 jako ciąg cyfr: dziewięć – dziewięć 
– osiem. Sala lekcyjna o numerze 103 
nie musi być sto trzecią salą w budyn-
ku szkoły – coraz 
częściej jest trzecią 
salą na pierwszym 
piętrze. By do niej 
trafić, wystarczy 
przeczytać w sty-
lu amerykańskim: 
jeden – zero – trzy 
i znać umowę, że 

cyfra pierwsza od lewej oznacza numer 
piętra, a pozostałe dwie numer sali na da-
nym piętrze (trzeba by tu sprawdzić, czy 
dla dziecka jest oczywiste, że 03 oznacza 
3?). Gdy uczeń pierwszej klasy potrze-
buje zapamiętać numer PIN telefonu 
komórkowego, np. 4356, interpretuje 
go jako ciąg: cztery – trzy – pięć – sześć. 
Znajomość cyfr i umiejętność zapamię-
tania kolejności ich ułożenia od lewej  
do prawej są tu wystarczające. Możliwość 
podawania numerów po jednej cyfrze  
w odpowiedniej kolejności na tyle moc-
no uwypukla aspekt kodowy tych liczb,  
że w podstawie programowej edukacji 
pierwszoklasisty nie znalazł się on w ob-
szarze edukacji matematycznej, lecz do-
patrzeć się go można w edukacji poloni-
stycznej, gdzie zapisano:   „uczeń kończący 
klasę I: W zakresie umiejętności czytania  
i pisania: 
a) rozumie sens kodowania oraz deko-
dowania informacji; …”

traktowanie liczby jako ciągu cyfr 
przed poznaniem zasad zapisu liczb 
wielocyfrowych niesie niebezpieczeń-
stwo zbyt silnego kojarzenia liczby  
z symbolem kodowym. Polecam Wam 
drodzy Czytelnicy-edukatorzy, byście 
w przyszłości zwrócili baczną uwagę  
na dobór odpowiednich ćwiczeń kształ-
tujących rozumienie liczb wielocyfro-
wych. Potrzebne będzie zapisywanie 
liczb wielocyfrowych słowami z dbało-
ścią o czytelność zapisu. trzeba będzie 
uporczywie ćwiczyć przejście z zapisu 
słownego na cyfrowy w systemie po-
zycyjnym. do każdej operacji stosować 
odwrotną. Warto będzie, bo przecież 
kodów nie da się na ogół dodać, odjąć, 
pomnożyć…  

Jerzy  Rogala

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

PoLuBIĆ MAteMAtyKĘ Już W I KLASIe

 
Jerzy

roGala
radny powiatu krakowskiego, 

Członek zarządu

jrogala@powiat.krakow.pl 

998
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WARTO WIEDZIEC

W pięknej scenerii parku dworskie-
go w Więckowicach został zorganizo-
wany 12 września 2009 roku, przez 
Powiatowe Centrum Pomocy rodzi-
nie Powiatu Krakowskiego, piknik 
rodzin zastępczych. Intencją władz 
Powiatu Krakowskiego było uhonoro-
wanie osób, które podjęły się trudne-
go obowiązku wychowywania dzieci, 
które z różnych przyczyn nie mogą 
wychowywać się w swojej naturalnej 
rodzinie. rodzicielstwo zastępcze jest 
jedyną alternatywą dla domów dziec-
ka, które często mimo rzeczywistego 
zaangażowania personelu, odciskają 
swoje piętno na dzieciach, które się 
tam wychowywały. tak, chcemy do-
cenić trud wychowania! Staramy się 

wszystkimi możliwymi 
sposobami zachęcić ro-
dziny do przyjęcia na sie-
bie trudu rodzicielstwa 
zastępczego. Niestety za-
sięg naszych działań jest 
ograniczony. W tej chwili 
w powiecie krakowskim 

działa 187 rodzin zastępczych, z czego 
147 rodzin to rodziny spokrewnione 
z dzieckiem (dziadkowie, wujostwo 
etc.), a 28 to rodziny niespokrewnio-
ne. Zawodowych rodzin zastępczych 
jest dwanaście.

Ciepła wrześniowa aura sprzyjała 
zabawom na świeżym powietrzu. dla 
wszystkich dzieci i ich opiekunów za-
planowano szereg atrakcji m.in. wy-
stęp Studia Małych Form teatralnych 

„Art-re” ze sztuką „Pan twardow-
ski”, pokazy grupy cyrkowej „Grupa 
Hepenerska Nowa Huta”, euro-bun-
gee, jazdę konną, przejazd bryczką, 
prezentację umiejętności żołnierzy 
placówki Straży Granicznej Kraków-
Balice i wiele innych. Ponadto było 
też coś dla podniebienia: pieczyste  
z rusztu, wojskowa grochówka i wiele 
słodkości.

Imprezę zakończyło wręczenie 
przez starostę Józefa Krzyworzekę  
i dyrektor PCPr-u Grażynę tajs-
Zielińską upominków dla rodziców 
prowadzących rodziny zastępcze.

Wiesław Marek Woch

członek Zarządu,  
odpowiedzialny za sprawy społeczne

współpraca: Grażyna Tajs-Zielińska, 
Agnieszka Biela

doCeNIAJĄC  trud  WyCHoWANIA

Przejazd bryczką to również duża przyjemność

Studio Małych Form teatralnych „Art-re” 
zaprezentowało sztukę „Pan twardowski”  
w wersji interaktywnej (z udziałem dzieci  
z rodzin zastępczych)

W czasie Pikniku można było podziwiać dzieła artystyczne  
autorstwa pensjonariuszy dPS-u w Więckowicach

Piknik rodzin Zastępczych

W dniach 8 – 9 października 2009 roku odbyło się wyjazdo-
we posiedzenie Powiatowej rady Zatrudnienia IV kadencji. 

Spośród zaproszonych gości obecni byli: starosta krakow-
ski Józef Krzyworzeka, skarbnik Powiatu Bogumiła Glica, 
członkowie Zarządu Wanda Kułaj i Jerzy rogala, wiceprze-
wodniczący rady Powiatu tadeusz Nabagło, członkowie 
Powiatowej rady Zatrudnienia oraz niżej podpisany jej prze-
wodniczący.  

W ramach programu posiedzenia odbyło się spotkanie 
z Barbarą Zając, dyrektorem Powiatowego urzędu Pracy  
w Katowicach, w którym również uczestniczyła zaproszona 
Krystyna Siejna, wiceprezydent Miasta Katowice. Podczas 
spotkania starosta Józef Krzyworzeka i wiceprezydent Siej-
na wymienili doświadczenia w zakresie aktywizacji lokalnych 
rynków pracy. Następnie dyrektor Barbara Zając zaprezen-
towała działalność swojego urzędu w kontekście tworzenia 
Centrum Aktywizacji Zawodowej. 

Spotkanie połączone było z poznaniem realizacji zadań 
bezpośrednio na stanowiskach pracy. Zaproszeni goście 
mieli możliwość zwiedzenia kilkupiętrowego budynku sie-
dziby PuP o powierzchni 3300 m2, która zdaniem dyrektora 
PuP jest jeszcze niewystarczająca do stworzenia Centrum 
Aktywizacji Zawodowej.   

Kolejnym punktem programu Posiedzenia Powiatowej 
rady Zatrudnienia były warsztaty szkoleniowe na temat  
koncepcji działania Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz 
modeli instytucjonalnej obsługi rynku pracy. 

Warsztaty szkoleniowe wzbudziły wśród uczestników 
ogromne zainteresowanie i dyskusję, a także pozwoliły  
na wypracowanie różnych koncepcji działania Centrum  
Aktywizacji Zawodowej.

Adam Wójcik - Sekretarz Powiatu,  
Przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia

C e N t r u M A K t y W I Z AC J I  Z AW o d o W e J  
 P o d PAt r u J e M y N A J L e P S Z e W Zo r C e

,
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INFRASTRUKTURA

droga powiatowa o numerze K 2128 
biegnąca bez mała równolegle do drogi 
krajowej nr 79 od skrzyżowania w Modl-
niczce, przez Brzezie, Bolechowice, Więc-
kowice, Brzezinkę do rudawy była od 
dłuższego czasu w bardzo złym stanie 
technicznym. Z uwagi na bardzo szyb-
ko postępującą zabudowę mieszkalną 
miejscowości leżących przy tej drodze  
w ostatnich kilku latach, bardzo gwał-
townie wzrósł na niej ruch samochodo-
wy. Fatalny stan techniczny oraz brak 
chodników to bardzo poważne zagro-
żenie dla bezpieczeństwa zarówno pie-
szych jak i kierowców. 

Całkowita długość tej drogi to ponad 
12 kilometrów i planowanie jej moder-
nizacji z budżetu powiatu krakowskiego 
byłoby bardzo trudne i mogłoby trwać 
nawet kilkanaście lat. Na szczęście znala-
zły się pieniądze w ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych (to nie żart!) i dzięki do-
finansowaniu tej inwestycji również  

z budżetu gminy Zabierzów, powiat 
krakowski mógł tą od dawna oczekiwa-
ną modernizację rozpocząć. W sumie  
w tym roku zaangażowane zostały 4 mi-
liony zł, co pozwoliło wykonać remont 
tej drogi od rudawy do Więckowic. Ktoś 
kierując się zdrowym rozsądkiem mógł-
by zapytać dlaczego remont rozpoczęto 
„od tyłu” czyli od rudawy, a nie od Mo-
dlniczki. Cóż, sam zadawałem to pytanie 
różnym „ważnym osobom”, ale rozsądnej 
odpowiedzi, jak do tej pory, nie uzyska-
łem. 

We wrześniu Starostwo powiatu 
krakowskiego złożyło wniosek do wo-
jewody o dofinansowanie kontynuacji 
remontu tej drogi na kwotę 6 milionów 

zł i mamy nadzieję, 
że Wielce Czcigod-
ni urzędnicy przy-
chylą się do naszej 
prośby. Kwota ta 
pozwoliłaby na 
modernizację tej 
drogi od Więc-
kowic do granicy  

z Modlniczką. Powiat krakowski czyni 
starania, aby pozostały odcinek tej dro-
gi, czyli od Modlniczki do skrzyżowania z 
drogą krajową 79 został wyremontowa-
ny przy współudziale firmy spedycyjnej, 
która jest właścicielem terenów dawne-
go składu broni i amunicji na granicy 
Brzezia i Modlniczki. 

Więcej informacji i lepszej jakości fo-
tografie znajdziecie Państwo na nowej 
stronie internetowej pod adresem jak 
niżej.

Marek Wiesław Woch

WreSZCIe ruSZyŁ reMoNt droGI rudAWA - ModLNICZKA

 
wiesław marek

woCH
radny powiatu krakowskiego, 

Członek zarządu

wmwoch@agh.edu.pl 
www.zabierzow.republika.pl 

rudawa - droga powiatowa K 2128 po remoncie

Budowa kładki na rzece rudawa obok mostu  
na drodze powiatowej

Na skrzyżowaniu w Więckowicach kończy się  
remont w roku 2009

Wyremontowana droga w miejscowości Brzezinka

odremontowana droga na odcinku  
rudawa - Brzezinka
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KULTURA

Jak co roku, już po raz czwarty,  
6 września 2009 roku odbył się  
w Zielonkach Powiatowy Przegląd 
orkiestr dętych. Piękna pogoda  
i tłumy słuchaczy sprawiły, że pięk-

na i naturalna muzyka wykonywa-
na przez orkiestry dęte zabrzmiała  
na placu w centrum Zielonek wy-
jątkowo atrakcyjnie. Przegląd otwo-
rzyła – jakżeby inaczej – Parafialno 
- Gminna orkiestra dęta z Zielonek 
pod kierownictwem i batutą Wojcie-
cha Karwata, występująca tradycyjnie  
w regionalnych strojach krakowskich. 
Następnie na scenie zaprezentowały 
się kolejne orkiestry 
dęte: orkiestra dęta 
z Przegini pod dyr. 
Lecha Wnuka, or-
kiestra dęta „Krakus”  
z Niedźwiedzia pod 
dyr. dariusza Pikora, 
orkiestra dęta „Wie-

niawa” z raciborowic pod dyr. Jaro-
sława Ignaszaka, Gminna orkiestra 
dęta z Zabierzowa pod dyr. Józefa 
Bylicy, Parafialna orkiestra dęta Korz-
kiew pod dyr. Michała Kwiatkowskie-
go, orkiestra dęta „Solvay” pod dyr. 
Stanisława damiana, orkiestra dęta 
„Wola” z Woli Zachariaszowskiej pod 
dyr. Lecha Wnuka oraz reprezentacyj-
na orkiestra dęta Kopalni Soli w Wie-
liczce pod dyr. Adama Czyżowskiego.  
Na koniec Przeglądu wszystkie or-
kiestry zagrały wspólnie pod batutą 
Stanisława damiana. Wszystkie orkie-
stry razem – to naprawdę zabrzmiało 
znakomicie! „tradycją stało się, że finał 
wieńczy wykonanie „Pod Wawelem”, 
bo chcemy żeby nasze orkiestry sły-
chać było aż na Wawelu” – tak ostatni 
utwór zapowiedziała wspaniale pro-
wadząca Przegląd Katarzyna żak. 

Krótko mówiąc: orkiestry dęte są 
piękne i do tego jak pięknie grają!

Na zakończenie Starosta Krakow-
ski Józef Krzyworzeka i Wójt gminy 
Zielonki Bogusław Król wręczyli dy-
rygentom orkiestr biorących udział  
w Przeglądzie upominki.

organizację Przeglądu wspoma-
gał ZHP Hufiec Podkrakowski im. 
Krakowskich Szarych Szeregów z kie-
rownikiem ośrodka szkoleniowego  
w Korzkwi romanem Baranem. 

Wiesław Marek Woch

Współpraca: Iwona Opałka,  
Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji  

w Zielonkach

PoWIAtoWy PrZeGLĄd orKIeStr dĘtyCH – ZIeLoNKI 2009

W dniach 1 i 2 października 2009 w domu Pomocy Spo-
łecznej w Więckowicach zostały zorganizowane V Powiato-
we dni Seniora pod hasłem: „Kultura rodzi się z wiekiem”.  
W imprezie wzięli udział pensjonariusze domów Pomocy 

Społecznej powiatu krakowskiego. W programie przygo-
towanym dla seniorów znalazły się między innymi wystę-
py zespołu artystycznego „Mi-Nutki” z dPS-u Więckowice  
z bardzo ciekawym repertuarem, występ uczniowskiego 
zespołu „Pawie oczko” ze Szkoły Podstawowej w Bolechowi-
cach oraz występ znanego krakowskiego zespołu „Andrusy”.  
Nie zabrakło również konkursów plastycznych, kulinarnych  
i innych. Jak zawsze przygotowane były potrawy z grill’a, 
ciepłe napoje i słodycze.

Wiesław Marek Woch

V PoWIAtoWe dNI SeNIorA

Niezapomniany występ zespołu  „Mi-Nutki” z dPS-u Więckowice

dużym zainteresowaniem cieszył się występ znanego krakowskiego  
zespołu „Andrusy”

Występ uczniowskiego zespołu „Pawie oczko” ze Szkoły Podstawowej  
w Bolechowicach to piękny śpiew, taniec oraz śliczne krakowskie stroje
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PRACA

INACZeJ NIż ZWyKLe
15 października 2009 

roku w krakowskim hotelu 
best western Premier odbył 
się i Kongres ziemi Krakow-
skiej inicjatywa „45+ i może-
my wszystko“. w spotkaniu 
uczestniczyło blisko 500 
zaproszonych osób bezro-
botnych w wieku powyżej 
45 lat.

W ramach Kongresu utwo-
rzono Centrum Agentów Po-
średnictwa Pracy, które umoż-
liwiło osobom bezrobotnym 
korzystanie z dostępnych 
ofert pracy oraz fachowej 
pomocy na temat aktualnej 
sytuacji na rynku pracy. Przy-
gotowano 250 pozyskanych 
i uaktualnionych pod kątem 
zaproszonych osób wolnych 
miejsc pracy dających szan-
se zatrudnienia. Na Kongres 
zaproszone zostały ponadto 
dwie agencje pośrednictwa 
pracy - Adecco oraz Prime BS, 
które zaprezentowały swoje 
oferty pracy.

Biuro rozwoju Przedsię-
biorczości zorganizowało dla 
osób bezrobotnych warsz-
taty pod nazwą „Mam talent 
- może czas na własną fir-
mę“. Ich celem była pomoc  
w rozwijaniu przedsiębior-
czości jako cechy i postawy 
oraz uzupełnienie wiedzy do-
tyczącej zakładania i prowa-
dzenia własnej firmy. Warsz-
taty te cieszyły się ogromną 
popularnością.

Jednym z wielu punktów 
programu I Kongresu Ziemi 
Krakowskiej, ale cieszącym 
się chyba największym zain-
teresowaniem zaproszonych 
osób, były warsztaty adapta-
cji informatycznej, w trakcie 
których uczestnicy mogli sa-
modzielnie przeprowadzić 
test predyspozycji zawodo-
wych.

osoby zaproszone uczest-
niczyły w warsztatach tema-
tycznych z zakresu doradztwa 
zawodowego, obejmujących 
następujące tematy: IPd two-
ją ścieżką rozwoju zawodo-
wego, kształcenie ustawicz-
ne, możliwości sprawnego 
funkcjonowania na rynku 
pracy osób z problemami 
zdrowotnymi oraz przygoto-

wanie do rozmowy - doku-
menty aplikacyjne.

W trakcie Kongresu odby-

wały się także targi edukacyj-
no-Szkoleniowe, na których 
13 instytucji szkoleniowych 
prezentowało swoją boga-
tą ofertę na stanowiskach 
wystawowych oraz podczas 

indywidualnych pokazów 
multimedialnych. W trakcie 
pokazów uczestnicy mieli 
możliwość zapoznania się  
z zawodem barmana oraz 
skorzystać z wizażu. Na sta-
nowisku Biura Kształcenia 
ustawicznego zaproszone 
osoby bezrobotne uzyskiwały 
informację o możliwościach 
skorzystania ze szkoleń i in-
nych form wsparcia związa-
nych z kształceniem osób 
dorosłych. Punkt konsultacyj-
no-prawny udzielał osobom 
bezrobotnym kilkuset porad, 
odnoszących się głównie do 
zagadnień związanych z wy-
braniem i podjęciem szkole-
nia, a także sytuacji prawnej 
osoby bezrobotnej.

Podczas Kongresu prowa-
dzono rekrutację osób do 
udziału w 2010 roku w projek-
cie systemowym „7 życzeń“ 
w ramach Poddziałania 6.1.3 
Po KL współfinansowanego 
z europejskiego Funduszu 
Społecznego planowanego 
na 2010 rok.

odrębnym, acz bardzo 
istotnym punktem Kongresu 
było spotkanie zorganizowa-
ne w ramach partnerstwa lo-
kalnego z udziałem starosty 
krakowskiego Józefa Krzy-
worzeki, sekretarza powiatu 
Adama Wójcika, reprezentan-
tów rady Powiatu oraz przed-
stawicieli Cechów rzemiosł 
pod nazwą „Przygotowanie 
zawodowe dorosłych - for-
mą kształcenia ustawicznego  
i szansą powrotu na rynek 
pracy“. Podczas konstruk-
tywnej dyskusji zgłoszono 
wstępne zapotrzebowanie 
na stanowiska rzemieślnicze 
przewidziane do realizacji w 
2010 roku oraz stworzono 
projekt porozumienia w spra-
wie partnerskiego współdzia-
łania na rzecz inicjowania 
przygotowania zawodowego 
dorosłych.

urząd PraCy

Powiatu KraKowsKieGo

ul. Mazowiecka 21 
30-019 Kraków

dyrektor: 
dorota niemiec

tel. 299-74-25 
fax 632-52-15

e-mail: krkrpow@uppk.pl 
www.uppk.pl
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zorganizowana przez biuro Promocji 
i współpracy starostwa Powiatowego  
w Krakowie, w ramach iii dni małopolski 
w brukseli,  wystawa „wędrówki przez 
sztukę” została uroczyście otwarta  
17 września br. w wydziale Konsular-
nym  ambasady rP w brukseli . 

Słowo „uroczysty” nie 
jest tu przesadne, bo-
wiem wernisaż zgromadził 
około 200 osób. obecny 
był Konsul Generalny rP  
w Brukseli Piotr Wojt-
czak, a z Polski  przybyli: 
członek zarządu Woje-
wództwa Małopolskiego 
Marek Sowa, wiceprze-
wodniczący Sejmiku Wo-
jewództwa małopolskiego 
Witold Kozłowski, staro-
sta krakowski Józef Krzy-
worzeka, radni powiatu 
krakowskiego  Janina Grela  
i Józef olchowa, dyrektor Biura Promocji 
i Współpracy Małgorzata Zięć,  kurator tej 
wystawy Anna Konopka, na co dzień pra-
cująca w  Galerii w Pałacu Vauxhall Cen-
trum Kultury i Sportu w Krzeszowicach 
oraz reprezentacja artystów biorących 
udział w wystawie: Maria Bieńkowska – 
Kopczyńska „Pestka”, dagmara Kwiatek, 
Jakub Gujda i Wojtek Kowalczyk.

Z powiatu krakowskiego przyjecha-
ła też specjalnie „oprawa muzyczna”: 
z krótkim koncertem wystąpił duet 
Agnieszka Kaczmarczyk - Bialic, grają-
ca na harfie absolwentka krakowskiej 
Akademii Muzycznej, laureatka wielu 
międzynarodowych konkursów i prze-
glądów oraz flecistka Marta Murzyn, 
która także ukończyła krakowską uczel-
nię i pracuje w Filharmonii Krakowskiej. 
Miłym zaskoczeniem była obecność na 
wernisażu bardzo wielu młodych ludzi, 
zainteresowanych współczesną polską 
sztuką. 

Na wystawie swoje prace zaprezen-
towało 19 artystów naszego powiatu, 
malarzy, grafików, rzeźbiarzy: Wojtek 
Kowalczyk – rysownik, Barbara Zgoda 
i Andrzej Zwolak, rzeźbiarze, Agniesz-
ka Walkowska-read, teodora Woycie-
chowska - Wawrzyk, Barbara Majerczyk, 
Bernadeta Stępień – malarki, Marita 
Benke-Gajda, ceramik, Jadwiga Gajda 
i Paweł Gąsior prezentujący fotografie 
artystyczne, Karina Znamirowska, Maria 
Bieńkowska-Kopczyńska-„Pestka”, Jan 
Biczysko, dagmara Kwiatek, Marcin Koł-
panowicz – malarze, Paweł Legutko, Ilo-
na Milewska, Jakub Gujda, graficy oraz 
Piotr Barszczowski, prezentujący swoje 
trzy neowitraże (autorska technika).

Wystawa pomyślana była jako pre-
zentacja twórczości artystów związa-
nych z krakowskim powiatem, tutaj two-
rzących, pracujących, mieszkających, 
będących w różnym wieku, a więc  
z założenia nie była spójna ani tema-
tycznie, ani formalnie. Stąd zresztą tytuł 

„Wędrówki przez Sztukę”, 
który podkreślał jej cha-
rakter: wędrowanie jest 
zawsze niezbyt formalne 
(nie to, co zorganizowana 
wycieczka, by pozostać 
przy tej geograficzno 
- podróżniczej termino-
logii), indywidualne, jed-
nostkowe, poznawcze,  
a więc i twórcze.

Zaprojektowany przez 
Wojtka Kowalczyka ka-
talog do wystawy wyko-
rzystuje na okładce obraz 

Marcina Kołpanowicza z otwierającą się 
na zamgloną łąkę i las klasyczną, staro-
żytną bramą; brama jest uchylona, co 
można odczytać jako zaproszenie na ar-
tystyczną łąkę sztuki, w magiczny świat, 
gdzie zacierają się i mieszają gatunki, 
style, realizm i fantazja.

Wystawa – właśnie dlatego, że jest 
różnorodna gatunkowo, formalnie i te-
matycznie, uzmysławia bogactwo, po-
tencjał twórczy i sprawność warsztato-
wą naszych krakowskich artystów, ich 
możliwości w przetwarzaniu i kreowaniu 
rzeczywistości.

Pomimo trudności w jej wyekspo-
nowaniu w salach Ambasady Polskiej, 
które nie są do końca przystosowane 
do funkcji galerii sztuki, całość, choć 
tak różnorodna, prezentowała się bar-
dzo dobrze. Zestawienie metodą kon-
trastu barwnych olei z biało-czarnym 
linorytem, grafiki z rzeźbą, czy pastelami 
podkreśliło i uwypukliło różnorodność 
formalną i tematyczną prezentowanych 
prac. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że 
oglądnęli ją nie tylko goście wernisażu  
i że nie było to przedsięwzięcie jednora-
zowe. Wystawę można było oglądać do 
18 października.

Starostwo Powiatowe w Krakowie  
było  również współorganizatorem kon-
certu w klubie Muziek Publique gdzie 
wystąpił zespół Kroke oraz trio klezmer-
skie di Galitzyaner Klezmorim. 

Prezentacja powiatu krakowskiego 
w Brukseli możliwa była dzięki wspar-
ciu Sponsorów: Chochołowy dwór  
z Jerzmanowic, Sobiesław Zasada Ltd. Sp.  
z o.o., Bahlsen Sp. z o.o., Lajkonik Snack 
SA, którym bardzo serdecznie dziękuje-
my !

Anna Konopka 

Kurator wystawy                                                                                                                                  

PreZeNtACJA PoWIAtu KrAKoWSKIeGo 
W BruKSeLI

KULTURA



WIzyTA DelegAcjI 
RADy POWIATU MOnAchIjSKIegO

W POWIecIe KRAKOWSKIM
15 -17 października 2009 r.

w dniach 15 - 17 października br.  
w powiecie krakowskim gościła 
28-osobowa delegacja rady Powia-
tu monachijskiego ze starostą mona-
chijską Johanną rumschöttel. Pierw-
sza, po wyborach komunalnych  
w 2008 roku w niemczech, wizyta 
radnych powiatu monachijskiego 
dotyczyła tematyki szeroko rozumia-
nej polityki socjalnej prowadzonej 
przez powiat krakowski. w progra-
mie przewidziano prezentacje dzia-
łań realizowanych przez Powiatowe 
Centrum Pomocy rodzinie w Krako-
wie oraz wizyty w placówkach. 

oficjalną część wizyty roz-
poczęło spotkanie w Specjal-
nym ośrodku Szkolno – Wycho-
wawczym w Skawinie w piątek,  
16 października. Podczas wizyty w pla-
cówce dyrektor ośrodka Grażyna Wój-
cik wraz z wicedyrektorem Grzego-
rzem Kubickim przedstawili historię, 
rozwój i aktualną działalność placówki. 
Po prezentacji multimedialnej goście 
z powiatu monachijskiego zwiedzili 
ośrodek, ze szczególnym zaintereso-

waniem odwiedzając gabinety, gdzie 
młodzież leczona jest nowoczesnymi 
metodami eeG Biofeedback oraz sty-
mulacji audio-psycho-lingwistycznej 
(SAPL) profesora tomatisa. Podczas wi-
zyty dyrektor Grażyna Wójcik wyraziła 
chęć podjęcia współpracy z podob-
nym ośrodkiem z terenu powiatu mo-
nachijskiego, co spotkało się z dużym 
zainteresowaniem strony niemieckiej. 
Następnie delegacja udała się do Pała-
cyku „Sokół” 
w Skawi-
nie, gdzie 
odbyła się 
u ro c z ys t a 
wyjazdowa 
Sesja rad 
Pow i atów 
Monachij-
skiego i Kra-
kowskiego. 
W sesji ucze- 
stniczyli radni 
powiatu kra-
kowskiego, posłowie 
Andrzej Adamczyk i Jacek Krupa, 
radny wojewódzki Wojciech Bo-
sak, burmistrz Skawiny Adam Naj-
der, Komendant Miejski Państwo-
wej Straży Pożarnej w Krakowie  
ryszard Gaczoł, dyrektor Zespołu Szkół 
ogólnokształcących w Skawinie Adam 
Łukasik oraz Władysław Kusiński, prze-
wodniczący rady Powiatu Krakowskie-
go poprzedniej kadencji. Sesję otwo-
rzył przewodniczący rady Powiatu  
w Krakowie Krzysztof Karczewski, który  
w jej pierwszej części zaprezento-
wał wszystkich członków rady Po-
wiatu w Krakowie. Członków dele-



gacji rady Powiatu Monachijskiego  
przedstawiła w imieniu starosty Johan-
ny rumschöttel radna Waltraud re-
nach. Po przedstawieniu uczestników 
uroczystej sesji starosta krakowski Jó-
zef Krzyworzeka dokonał prezentacji 
powiatu krakowskiego, zapoznając go-
ści z jego szczegółową charakterystyką,  
ramami prawnymi, w oparciu o któ-
re funkcjonuje rada i Zarząd Powia-
tu, a także przypominając dziesię-

cioletnią już  
h i s t o r i ę 
współpra-

cy po-
w i a t ó w 
k r a k o w -

s k i e g o  
i monachij-
skiego. dru-
gą część sesji 
rozpoczęły 
tematyczne 

prezentacje 
pracy Powia-

towego Centrum 
Pomocy rodzinie w Krakowie, które 
przedstawiły dyrektor Powiatowe-
go Centrum  Pomocy rodzinie Gra-
żyna tajs – Zielińska, wicedyrektor 
Agnieszka Biela, koordynator projektu  
„W stronę samodzielności”  ewa Kowal-
czyk oraz kierownik ŚdS w Skawinie 
Stanisława Szczepaniak. Sesję zakoń-
czyło wystąpienie starosty monachij-
skiej Johanny rumschöttel. Po uro-
czystej sesji goście udali się do Konar, 
gdzie odwiedzili dom Pomocy Spo-
łecznej prowadzony przez Konwent 
oo. Bonifratrów pw. św. Józefa. Po pla-
cówce delegacje oprowadził przeor 

edward Świąder, a podczas spotkania  
z mieszkańcami dPS radni po-
wiatu monachijskiego otrzy-
mali upominki wykonane przez 
uczestników warsztatów terapii za-
jęciowej. W sobotę 17 października  
delegacja złożyła wizytę w domu 
Pomocy Społecznej w owczarach, 
w trakcie której dyrektor placów-
ki Kazimierz Adamczyk zapoznał 
gości z systemem opieki, którą są 
otaczani pensjonariusze ośrodka.  
Po prezentacji członkowie delegacji 
niemieckiej zostali oprowadzeni po 
ośrodku. Z owczar goście z powia-
tu monachijskiego przejechali do 
Zabierzowa, gdzie zwiedzili Kraków 
Business Park w Zabierzowie. Na ko-
niec wizyty w powiecie krakowskim 
radni powiatu monachijskiego wrócili  
do Krakowa, gdzie pomimo niesprzy-
jającej pogody, zwiedzili Stare Mia-
sto. Po trzech dniach spędzonych w 
powiecie krakowskim delegacja rady 
Powiatu Monachijskiego udała się do 
powiatu wielickiego.
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TURYSTYKA

dynamiczne, pełne rozmachu chodze-
nie z kijkami pozwala zdobywać kondycję 
oraz rozwijać poszczególne grupy mięśni, 
które zwykle są zaniedbywane – a zatem 
ćwiczyć całe ciało.

Jesień i zima to wydawałoby się okres 
niesprzyjający turystyce.  Zazwyczaj nie chce 
się wychodzić z domu, bo zimno, deszczowo  
i nieprzyjemnie. Spędzamy czas przed te-
lewizorem, jedynym mięśniem rozwijają-
cym się jest przywodzący palec od pilota, 
a w talii  odkłada się tłuszczyk, który plan 
ujemy zrzucić wiosną. Czas byłoby to jednak 
zmienić. Wprawdzie spacer może być mało 
atrakcyjny, a pogoda nie zachęca do jazdy 
na rowerze, jednak jest dyscyplina sporto-
wo-rekreacyjna, którą można się zajmować 
nawet przy brzydkiej pogodzie. Zapraszam 
do uprawiania Nordinc Walking.  teren doli-
nek podkrakowskich jest idealnym do tego 
miejscem.  dla osób, które nie spotkały się  
z tą formą rekreacji, kilka słów wyjaśnienia.

Nordic Walking to spacer, marsz wzboga-
cony o uruchomienie obręczy barkowej po-
przez użycie odpowiednio zaprojektowanych 
kijków. Powstały one w wyniku połączenia 
kijów trekkingowych i od nart biegowych. 
Specjalne uchwyty powodują odciążenie za-
równo stawów kolanowych, jak i kręgosłupa. 
Prostota, łatwość i bezpieczeństwo takie-
go marszu umożliwiają uczestnictwo osób 
 w różnym wieku i o różnej kondycji fizycznej. 
Możemy uprawiać Nordic Walking w każdym 
klimacie, w dowolnym terenie, na wszystkich 
nawierzchniach i co ważne – przez cały rok 
i przez każdego! dynamiczne, pełne rozma-
chu chodzenie z kijkami pozwala zdobywać 
kondycję oraz rozwijać poszczególne gru-
py mięśni, które zwykle są zaniedbywane,  
a zatem ćwiczyć całe ciało. treningowi pod-
dawane są jednocześnie nogi i biodra, jak  
i górna część ciała: ręce, bark, ramiona, mię-
śnie klatki piersiowej oraz kręgosłup. uczest-
niczy w takim spacerze niemal całe ciało,  
a badania mówią o  czynnym zaangażowa-
niu około 90 proc mięśni. również spalanie  

kalorii jest intensywniejsze niż podczas bie-
gania i to o 20 proc., przy czym obciążenie 
dla stawów i kręgosłupa jest w przypadku 
równego podłoża o około 5 kilogramów 
mniejsze. W trakcie godzinnego treningu 
oznacza to zmniejszenie obciążenia o 13 
ton, przy jednoczesnym trenowaniu wytrzy-
małości i efektywności. Każde w ten sposób 
stymulowane włókno mięśniowe pomaga 
naszemu ciału zachować witalność, szczupłą 
sylwetkę i zdrowie. Przemiana materii pod-
lega pozytywnej stymulacji, co wpływa na 
redukcję zbędnych kilogramów. 

Jeżeli chcecie spróbować tej nowej formy 
rekreacji, a przy okazji poprawić kondycję  
i zrzucić parę zbędnych kilogramów, to za-
praszam na wycieczkę do doliny Bolecho-
wickiej i Kluczwody. 

Wyprawę rozpoczynamy w centrum Bole-
chowic. Na parkingu możemy pozostawić sa-
mochód, sprawdzić na tablicy informacyjnej 
trasę, a następnie czarnym szlakiem, wzdłuż 
potoku Bolechówka, udajemy się w kierun-
ku doliny. dolina Bolechowicka wyróżnia się 
wspaniałą bramą skalną. dwa kolosalne blo-
ki twardego jurajskiego kamienia tworzą ob-
ramienie ujścia wąskiej doliny ku rozległemu 

obniżeniu rowu Krzeszowickiego. Za bramą 
skalną towarzyszą nam najpierw ukwiecone 
w okresie letnim łąki na zboczach. Potem do-
lina zwęża się w zalesiony parów. Na skraju 
lasu wśród pól dolina przechodzi we wzgó-
rza Płaskowyżu ojcowskiego. Na tym odcin-
ku mocniej naciskamy na kijki i podchodzimy 
na wierzchowinę ku wsi Zelków.

W centrum Zelkowa łapiemy oddech,  
a następnie kierujemy się w dół w Wąwóz Ze-
lkowski. Na jego dnie, przy pierwszych zabu-
dowaniach, skręcamy w prawo polną drogą. 
Jesteśmy w górnym odcinku doliny Kluczwo-
dy. Wzdłuż strumienia prowadzi nas szlak tu-
rystyczny. Zaraz na początku doliny, po lewej 
stronie widać po-
rośnięte krzewami 
Mączne Skały. Gdy 
wdrapiemy się na 
półki skalne, uka-
że się malownicza 
panorama górne-
go odcinka doliny.  
W jej ostrym za-
kręcie widać na-

stępną grupę skalną – Skały  Zamkowe. tam-
tędy też prowadzi nasza trasa. Z najwyższej 
z nich możemy widzieć fosę pradawnego 
grodziska, które założono w tym niedostęp-
nym miejscu. Idąc dalej w dół, mijamy po 
drodze malownicze ostańce wyłaniające się  
z zalesionych zboczy. dochodzimy do wylo-
tu doliny i drogą na zachód kierujemy się do 
Bolechowic. 

W Bolechowicach warto jeszcze zobaczyć 
kościół parafialny pod wezwaniem św. Apo-
stołów Piotra i Pawła oraz zabytkowy dworek 
otoczony starym parkiem.

Serdecznie zapraszam, łączmy przyjemne 
z pożytecznym! 

Więcej o Nordic Walking na:
 www.nordic.walking.prv.pl

Wykorzystano materiały i zdjęcia:
www.nordic.walking.prv.pl
www.pl.wikipedia.org
www.zamiasto.com.pl
„trasy na weekend: pieszo i na rowerze po 

Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej”, Czaja 
S., Zieliński t., Wydawnictwo Viodeograf II.

Tadeusz Nabagło

NordIC WALKING W PodKrAKoWSKICH doLINKACH – CZeMu NIe?

 
tadeusz

nabaGŁo
radny powiatu krakowskiego, 

wiCeprzewodniCząCy rady

tnabaglo@powiat.krakow.pl 
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 ROLNICTWO
KAMPANIA 2009 doBIeGA KońCA

 
andrzej

osiniaK

radny powiatu krakowskiego
 

aosiniak@powiat.krakow.pl 

Na wstępie chcemy po-
dzielić się dobrą informacją. 
Planowane jest, że do końca 
grudnia powinno zostać wy-
danych około 80% decyzji 
przyznających płatność bez-
pośrednią.

Kampania dobiega  końca  
i chcielibyśmy w tym mo-
mencie podzielić się pew-
nymi uwagami dotyczący-
mi nieprawidłowości, które 
najczęściej występowały we 
wnioskach o dopłaty:

1. We wniosku o dopłaty 
bezpośrednie rolnik ma obo-
wiązek zadeklarować wszyst-
kie grunty rolne będące  
w jego posiadaniu.

2. Zdarza się, że do płat-
ności deklarowane są grunty, 
które nie są wykorzystywane 
rolniczo.

3. Na gruntach ugorowa-
nych nie przeprowadzono 
koszenia lub zabiegów upra-
wowych zapobiegających 
rozprzestrzenianiu się chwa-
stów co najmniej raz w roku 
w terminie do dnia 31 lipca.

4. ten sam gatunek zboża 
jest uprawiany na tej samej 
powierzchni w ramach dział-
ki ewidencyjnej dłużej niż  
3 lata.

5. Na łąkach lub pastwi-
skach okrywa roślinna nie 
była koszona i usuwana co 
najmniej raz w roku w termi-
nie do dnia 31 lipca lub nie 
były na nich wypasane zwie-
rzęta.

6. Na obszarach zagro-
żonych erozją wodną nie 
jest przestrzegany wymóg 
utrzymania okrywy roślinnej  
w okresie od dnia 1 grudnia 
do dnia 15 lutego na 40% 
powierzchni gruntów ornych 
wchodzących w skład gospo-
darstwa rolnego.  

7. Na gruntach rolnych 
stwierdzono ślady wypalania.

8. Na gruntach rolnych wy-
konywano zabiegi uprawowe 
ciężkim sprzętem w okresie 
wysycenia profilu glebowego 
wodą. 

Przypominamy również 

nieprawidłowości występują-
ce przy rejestracji zwierząt. 

I. Świnie

1. Brak numeru siedziby 
stada. Nie dotyczy posiada-
cza zwierząt utrzymującego 
nie więcej niż jedną świnię, 
z przeznaczeniem na własne 
potrzeby.

2. rolnik nie prowadzi ak-
tualnej księgi rejestracji świń, 
dokonując wpisów do tej księ-
gi w terminie 7 dni od dnia, w 
którym nastąpiło zdarzenie 
powodujące obowiązek wpi-
su. Przy czym sama książka  
w formie papierowej powin-
na odpowiadać wzorowi. 
dane zawarte w księdze prze-
chowywane są przez okres 3 
lat od dnia utraty posiadania 
zwierząt. 

3. W siedzibie stada nie 
wszystkie świnie zostały 
oznakowane bezzwłocznie,  
a w każdym przypadku przed 
opuszczeniem przez świnie 
siedziby stada, za pomocą 
kolczyka lub tatuażu.  

II. Bydło

1. Brak numeru siedziby 
stada.

2. rolnik nie prowadzi ak-
tualnej księgi rejestracji by-
dła, dokonując wpisów do 
tej księgi w terminie 7 dni od 
dnia, w którym nastąpiło zda-
rzenie powodujące obowią-
zek wpisu, przy czym sama 
książka w formie papierowej 
powinna odpowiadać wzo-
rowi. dane zawarte w księ-
dze przechowywane są przez 
okres 3 lat od dnia utraty po-
siadania zwierząt.

3. W siedzibie stada nie 
wszystkie sztuki bydła zostały 
oznakowane poprzez umiesz-
czenie na obu uszach kolczy-
ków w terminie 7 dni od dnia 
urodzenia zwierzęcia.

4. Posiadacze bydła nie 
zgłaszają faktu urodzenia, 
śmierci oraz przemieszczenia 
bydła do i z siedziby stada 
wraz z datami tych zdarzeń 
kierownikowi Krakowskiego 
Biura Powiatowego AriMr  
w terminie do 7 dni od dnia 
wystąpienia tego zdarzenia.

5. W siedzibie stada nie 
wszystkie sztuki posiadają 
paszporty. 

III. Kozy i owce 

1. Zasady podobne jak 
przy bydle z różnicą oznako-
wania w terminie 180 dni od 
urodzenia.

Przypominamy, że weszły 
w życie minimalne wyma-
gania wzajemnej zgodności 
(cross compliance)  dla go-
spodarstw rolnych, w których 
wyżej wymienione uwagi są 
zawarte. Jest to przedmio-
tem kontroli zarówno służb 
weterynaryjnych jak i AriMr. 
W wyniku kontroli, co do ro-
dzaju naruszenia, zasięgu, 
dotkliwości, trwałości, są nali-
czane punkty. Suma punktów 
w przypadku niezgodności 
celowych przeliczona na % 
może dochodzić do 100% 
zmniejszenia płatności bez-
pośredniej, płatności cukro-
wej lub płatności do pomi-
dorów, jeżeli ze względu na 
zasięg i skutki nieprzestrze-
gania danej normy, wymo-
gu, ich następstwa widocz-
ne są poza gospodarstwem, 
oddziaływają na sąsiednie 
gospodarstwa, tereny, śro-
dowisko, jednak są w pełni 
naprawialne. 

Prosimy również o zwróce-
nie uwagi na kartę informa-
cyjną dołączoną do wniosku 
na rok 2010. W otrzymanej 
karcie będzie zawarta infor-
macja o powierzchni PeG (po-
wierzchnia ewidencyjno 
gospodarcza). Powierzchnia 
ta powstała w wyniku odrzu-
cenia powierzchni nieupraw-
nionych do dopłat, np.: lasów, 
stawów, dróg, zabudowań, 
(czyli zawiera powierzch-
nię uprawnioną do dopłat).  
W związku z powyższym za-
lecamy wpisywanie tej po-
wierzchni (PeG) do wniosku o 
dopłaty w przyszłym roku.

Andrzej Osiniak  
kierownik Biura Powiatowego  

w Krakowie
Zdzisław Lalicki  

zastępca kierownika

Na zakończenie bardzo 
ważna wiadomość

Krakowskie Biuro Po-
wiatowe Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, zwraca się 
z prośbą do wszystkich 
mieszkańców korzysta-
jących z dopłat bezpo-
średnich o jak najszybsze 
zgłoszenie przemieszcze-
nia zwierząt (zakup, 
sprzedaż, ubój, padnięcie 
i urodzenie). Najprawdo-
podobniej w roku 2010 
wejdą w życie dopłaty do 
krów, a  jednym z warun-
ków otrzymania dopłaty 
będzie uzgodnienie stanu 
zwierząt. Dlatego prosimy 
rolników posiadających 
bydło o udanie się do Kra-
kowskiego Biura Powia-
towego przy ulicy Lubicz 
25 i dokonanie uzgod-
nień  stanu faktycznego 
posiadanych zwierząt ze 
stanem istniejącym w sys-
temie informatycznym. 
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na terenie powiatu znaj-
dują się drogi wszystkich ka-
tegorii: krajowe, wojewódz-
kie, powiatowe i gminne. 

Powiat posiada sieć dróg 
rozproszonych na terenie 
17 gmin. ograniczona ilość 
środków finansowych prze-
kazanych z budżetu państwa 
na realizację zadań na dro-
gach powiatowych utrudnia 
prawidłowe:

1) utrzymanie dróg (bie-
żącą konserwację i remonty 
jezdni, mostów, chodników, 
poboczy, rowów odwadnia-
jących, przepustów, utrzy-
mania zimowego dróg oraz 
oznakowania pionowego  
i poziomego), 

2) inwestowanie w rozwój 
sieci poprzez generalne re-
monty, modernizacje i two-
rzenie nowych dróg. 

dla ponad 248 tys. miesz-
kańców powiatu oraz wielu 
tysięcy osób dojeżdżających 
codziennie do miejscowości 
na naszym terenie, sieć dróg 
powiatowych stanowi pod-
stawowy element lokalnego 
układu komunikacyjnego, de-
cyduje o integralności wspól-
noty lokalnej, przyczynia się 
do rozwoju gospodarczego 
regionu, wzrostu atrakcyjno-
ści, a co za tym idzie – war-
tości terenów pod zabudowę  
i inwestycje komercyjne oraz 
poprawy komfortu poru-
szania się. Stan techniczny 
sieci drogowej oraz jej gę-
stość bezpośrednio decyduje  
o bezpieczeństwie użytkow-
ników ruchu.

Podstawową funkcją dróg 
powiatowych jest uzupeł-
nienie sieci dróg krajowych  
i wojewódzkich. drogi powia-
towe powinny zapewnić po-
wiązania komunikacyjne sie-
dzib gmin z siedzibą powiatu 
oraz siedzib gmin pomiędzy 
sobą. 

inicjatywy samorządowe

Ze względu na niskie środ-
ki finansowe, jakie posiada 
powiat na budowę i utrzyma-
nie dróg powiatowych, rada 
Powiatu wraz z Zarządem Po-
wiatu postanowiły wystąpić 
do gmin z propozycją udziału 
we współfinansowaniu mo-
dernizacji i budowy infra-
struktury drogowej. Inicjaty-
wy te zostały przyjęte przez 
większość gmin ze zrozumie-
niem jako wspólna sprawa, 
która ma służyć mieszkańcom 
powiatu, a co za tym idzie – 
również  mieszkańcom gmin. 
dzięki temu w 2009 r. w ra-
mach IS-ów wydamy na roz-
wój sieci dróg powiatowych 
około 23 miliony złotych. Jest 
to znacząca kwota,  która po-
zwala na stopniową poprawę 
stanu dróg. 

inwestycje w gminach  
liszki i Czernichów

Znaczącą ilość inwestycji 
drogowych w bieżącym roku 
zrealizowano również w gmi-
nach Liszki i Czernichów. 

Na terenie gminy Czerni-
chów wykonano:
- budowę chodnika wraz z ka-

nalizacją burzową, odwod-
nieniem powierzchniowym, 
zatokami autobusowymi  
i nakładką asfaltową w ru-
socicach,

- budowę chodników wraz 
z kanalizacją burzową, od-
wodnieniem powierzchnio-
wym i nakładką asfaltową  
w rybnej,

- nakładkę asfaltową na dro-
dze Kamień – Przeginia du-
chowna.

Na terenie gminy Liszki 
wykonano:

- budowę chodników wraz 
z kanalizacją burzową, od-
wodnieniem powierzchnio-
wym, zatoką autobusową  
i nakładką asfaltową w rącz-
nej,

- budowę chodników wraz 
z elementami kanalizacji 
burzowej i odwodnieniem 
powierzchniowym w Jezio-
rzanach,

- budowę chodników wraz  
z kanalizacją burzową  
i odwodnieniem liniowym 
oraz nakładką asfaltową  
w Kaszowie-Wyźrale,

- nakładkę asfaltową w Lisz-
kach (od szkoły w kierunku 
Piekar),

- nakładkę asfaltową w Pieka-
rach (od strony granicy  
z gminą Kraków),

- nakładkę asfaltową  
w Mnikowie  (droga na tzw. 
„Zarynniu”),

- nakładkę asfaltową w Czu-
łowie  (droga w kierunku 
Baczyna),

- nakładkę asfaltową  
w Baczynie (droga w obrę-
bie mostu o nawierzchni 
drewnianej).

droga powiatowa przez 
rybną stanowi szlak kru-
szywowy z kopalni Zalas,  
w związku z czym jej mo-
dernizacja stanowi ważny 
element działań mających 
na celu poprawę bezpieczeń-
stwa mieszkańców. duży 
tonaż samochodów z kruszy-
wem powoduje zapadanie 
się jezdni. Podczas dalszej 
modernizacji konieczne bę-
dzie wzmocnienie konstrukcji 
jezdni i właściwe odwodnie-
nie. W 2010 roku na tę drogę 
zostanie przeznaczona kwo-
ta 3 milionów zł, w tym 1,5 
miliona powiat pozyska ze 
środków budżetu państwa. 
duże nadzieje wiąże rów-
nież z pozyskaniem środków 
unijnych w latach 2010-2011  
na modernizację tzw. „szlaku 
kruszywowego” – droga  po-
wiatowa Krzeszowice – Sanka 
– Czułów – Kryspinów.

Jak modernizować?

dzięki rozwojowi gospo-
darczemu przez ostatnie kil-
kanaście lat zwielokrotniła się 

ilość pojazdów jeżdżących po 
naszych drogach. Z punktu 
widzenia gospodarczego jest 
to sukces, ale parametry tech-
niczne naszych dróg nie są 
do tego przygotowane. tylko 
systematyczne inwestowanie 
w sieć dróg odmieni tą nieko-
rzystną sytuację. Wymaga to 
jednak czasu  oraz dużych na-
kładów sił i środków. Jestem  
zwolennikiem gruntownych 
modernizacji obejmujących 
nie tylko położenie nowej 
nawierzchni asfaltowej, ale 
wykonania chodników, po-
boczy, prawidłowego od-
wodnienia i tam gdzie jest 
to konieczne - wzmocnienie 

konstrukcji jezdni (właściwej 
podbudowy). Wybór - zro-
bienie kilometra gruntownej 
modernizacji drogi, czy wy-
konanie 3 km nakładki – jest 
według mnie oczywisty, cho-
ciaż miałoby to wydłużyć czas 
realizacji i podnieść koszty in-
westycji.

Janusz Fajto

INFrAStruKturA droGoWA – NIeuStANNe INWeStoWANIe

 
Janusz
FaJto

przewodniCząCy komisji inFrastruktury 
i gospodarki komunalnej

 

jfajto@powiat.krakow.pl 

Budowa chodnika z kanalizacją 
burzową, odwodnieniem, zatokami 
autobusowymi i nakładką asfaltową 
w rusocicach

Budowa chodnika w rącznej

Chodnik z odwodnieniem, kanalizacją 
burzową i nakładką asfaltową w rybnej

Chodniki i odwodnienie przy drodze powiato-
wej w Jeziorzanach
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Proszę mi wskazać kogokolwiek, kto 
zgodziłby się na przebieg autostrady 
przez centrum swojej miejscowości.  
Ja się tego nie podejmuję.

Z  regularnością sinusoidy powraca 
dyskusja o lokalizacji północnej obwod-
nicy Krakowa. Padło dużo argumentów 
za i przeciw, odbyło się wiele spotkań, 
projektanci w pocie czoła trudzą się 
nad tworzeniem koncepcji lokalizacji 
drogi itp. itd. Wydawać by się mogło, że 
wszystko jest w porządku, że konsulta-
cje społeczne odbywają się prawidłowo 
i niedługo przy aprobacie wszystkich na 
placu budowy zostanie wbita symbo-
liczna pierwsza łopata.

Nic bardziej błędnego. W tym sło-
wotoku giną głosy o zabezpieczeniu 
interesów mieszkańców trzech gmin 
powiatu krakowskiego, a przede wszyst-
kim gminy Zielonki, gdyż  domknięcie 
„ringu” wokół Krakowa będzie w więk-
szości przebiegać przez jej teren. Samo-
rządowcy z Zielonek skarżą się, że ich 
stanowisko jest pomijane w oficjalnych 
dokumentach, a projektanci nie znaleźli 
czasu, by odpowiedzieć na szczegóło-
we pytania podczas zebrań. Na pytanie 
jednego z radnych gminy Zielonki, pan 
projektant odpowiadał wymijająco,  
a potem… obraził się. także symbolicz-
ny czas tzw. konsultacji społecznych jest 
kpiną z mieszkańców.

Instrumentalne traktowanie Zielonek 
przez władze Krakowa dobitnie ilustruje 
taki przykład (jeden z wielu): bodajże  
w zeszłym roku krakowski magistrat wy-
drukował mapę, na której zaznaczono 
planowane inwestycje miejskie. Znala-
zła się tam również, a jakże, północna 
obwodnica przechodząca, oczywiście, 
przez teren sąsiedniej gminy Zielonki. 
Nie lada tupetem wykazała się też rada 
Gminy Michałowice, która opowiedziała 
się za przebiegiem drogi przez… gminę 
Zielonki.

Nic dodać nic ująć.

Nie było moim zamiarem wchodzenie 
w szczegóły techniczne, przedstawianie 
wszystkich wariantów przebiegu ob-
wodnicy, czy opisywanie surrealistycz-
nych pomysłów, jak np. budowa tunelu 
pod centrum Zielonek. Nie jestem także 
przeciwnikiem zamknięcia „ringu” wo-
kół stolicy Małopolski. Wszyscy zdają 
sobie sprawę z konieczności budowy 
dróg, jako warunku koniecznego roz-
woju gospodarczego. Nie można jednak 
uszczęśliwiać jednych kosztem drugich. 
Budowa północnej obwodnicy Krakowa, 
półtora kilometra od ulicy opolskiej, jest 
pomysłem szkodliwym i nie biorącym 

pod uwagę wieloletnich planów rozwo-
ju zarówno miasta, jak i gminy Zielonki. 
Powracanie do koncepcji przebiegu dro-
gi przez teren zarezerwowany na ten cel 
40 lat temu, gdy od tego czasu zmieniło 
się wszystko, jest przykładem wygodnic-
twa i arogancji zarówno projektantów, 
jak i zleceniodawców tego przedsię-
wzięcia. Przez cztery dekady nie zrobili 
nic w tej sprawie, więc teraz za grzech 
zaniechania urzędników nie mogą pła-
cić obywatele. oburzający jest również 
fakt, ze trzecia koncepcja powstała, jak 
czytam w prasie, tylko dlatego, że przy 
ubieganiu się o decyzję środowisko-
wą  dla inwestycji, należy przedstawić 
kilka wariantów przebiegu trasy (sic!).  
Komentarz zbyteczny…

Czy Zielonki są gorsze i nie zasługują 
na obwodnicę???

Nic więc dziwnego, że protestują za-
równo mieszkańcy gmin Wielka Wieś, 
Zielonki i Michałowice, atmosfera na ze-

braniach wiejskich była gorąca, a emo-
cje sięgały zenitu. żaden z projektantów 
nie miał odwagi przyjść na największe 
zebranie dwóch sołectw do Zielonek. 
to przerzucanie problemu jak gorącego 
kartofla powinno wiele dać do myśle-
nia decydentom i projektantom, którzy 
przez 40 lat robili nam wodę z mózgu, 
opracowując kilka wariantów przebiegu 
drogi. Potem to zmieniali, odrzucali nie-
które, proponowali inne, etc. A wszystko 
to działo się przy wtórze jałowych dys-
kusji i szumie me-
dialnym. Można 
odnieść wrażenie, 
że chodziło o jedno 
– by zainkasować 
spore pieniądze za 
projekty i tyle.

Mieszkańcy Zielonek nie zgadzają 
się na przecięcie w centrum na pół ich 
miejscowości obwodnicą Krakowa. Jest 
to obowiązek wobec samych siebie, jak 
również przyszłych pokoleń. Samorzut-
nie tworzą się komitety protestacyjne, 
taki powstał np. na osiedlu Marszowiec. 
I chociaż najbardziej problem dotyczy 
Zielonek, to nie można odmówić prawa 
do protestu innym sołectwom czy gmi-
nom leżącym na trasie przebiegu plano-
wanej inwestycji. Proszę mi wskazać ko-
gokolwiek, kto zgodziłby się na przebieg 
obwodnicy przez centrum swojej miej-
scowości. Ja się tego nie podejmuję. 

Najbardziej rozsądnym wyjściem z tej 
sytuacji jest opcja zerowa, czyli odrzuce-
nie wszystkich dotychczasowych warian-
tów przebiegu obwodnicy i opracowanie 
nowego, który spełniłby oczekiwania jak 
największej liczby mieszkańców. Zdaję 
sobie sprawę, że nie można zadowolić 
wszystkich – należy  więc przyjąć zasa-
dę „mniejszego zła”. do opracowania 

takiej koncepcji potrzebny jest jednak 
otwarty umysł zdolność przewidywania 
co będzie za lat kilkanaście czy kilka-
dziesiąt, a nie zaściankowość i swoiście 
pojmowany „krakowocentryzm” oraz 
prowincjonalizm  w myśleniu skutkujący 
uporczywym trzymaniem się zmurszałej 
koncepcji co ma miejsce dotychczas. 

Józef Olchawa

Czy Zielonki są gorsze ???

PÓŁNoCNA oBWodNICA KrAKoWA – oPCJA ZeroWA

 
Józef

olCHawa
przewodniCząCy komisji promoCji, 

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

Wizualizacja trasy - skrzyżowanie północnej obwodnicy z dW 754 w miejscowości Zielonki - wariant 0
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Chrońmy się, brońmy się, 
bo grypa tuż, tuż!! Szczepić 
się w tym roku na grypę, czy 
nie szczepić? – oto jest pyta-
nie. drugie pytanie, jakie się 
nasuwa, to czy na nową gry-
pę czy na zwykłą? Postaram 
się wyjaśnić te wątpliwości.

Wraz z jesienią nadciąga 
fala zachorowań spowodo-
wanych wirusem świńskiej 
grypy, bardziej fachowo  
A/H1N1. Z danych z komu-
nikatu Głównego Inspektora 
Sanitarnego na dzień 3 wrze-
śnia 2009 r. w ciągu jednego 
dnia zanotowano prawie 
1200 zachorowań w europie 
z tego powodu. Czy mamy 
się czego obawiać? Na razie 
nowy wirus jest przecież do-
syć łagodny dla ludzi, a obja-
wy zakażenia przypominają 
te, które daje wirus zwykłej 
grypy: bóle głowy, mięśni, 
stawów, gardła, temperatu-
rę, kaszel oraz około 25-30 
proc. wymiotów i biegunek. 
eksperci przekonują, że nowy 
wirus o wiele łatwiej i szybciej 
może się rozprzestrzeniać, 
ponieważ nasz układ odpor-
nościowy nigdy nie zetknął 
się z tego typu wirusem. 
Brak odporności powoduje, 
że jeden chory może zara-
żać wiele osób w otoczeniu,  
w którym wszyscy są podatni 
na zakażenie. Wirusy mutu-
ją nieustannie. Najbardziej 
niebezpieczne są wirusy róż-
nych typów, których materiał 
genetyczny może ulec wy-
mieszaniu np. grypa ptasia  
i ludzka. Powstały mutant jest 
zjadliwy i nieznany.

W 1916 roku wirus grypy 
określanej, niestety błęd-
nie, grypą hiszpanką, które-
go mutanty wraz z chorymi 
żołnierzami amerykańskimi 
dotarły do europy w trakcie 
działań I wojny światowej, po 

kontakcie z chorymi na grypę 
z Francji, następnie Hiszpanii 
i dalszym przemieszczaniu  
z powrotem na grunt Ameryki 
Północnej, dały supermutan-
ta zabójcę. W ciągu 1,5 roku 
uległ on takim mutacjom 
(czyli w okresie jesień, wiosna, 

jesień), które dały tragiczne 
żniwo 20 milionów zgonów 
wśród młodych ludzi. Nowa 
grypa świńska wykazuje się 
małą zjadliwością, przebiega 
w większości przypadków 
łagodnie. Ale nie wiemy, czy 
wirus zarażając coraz więcej 
ludzi, nie zacznie mutować 
w kierunku zwiększonej zja-
dliwości. Gdyby tak miało się 
stać, wówczas masowe zaka-
żenia - pandemie stałyby się 
poważnym zagrożeniem.

Niepokojącym doniesie-
niem jest to, że wirus A/H1N1 
dotyka młodych ludzi do 50. 
roku życia, dając dosyć ciężki 
przebieg. Specjaliści sugeru-
ją, aby szczepić się na grypę 
sezonową masowo, by nie 
wpuścić intruza-mutanta 
do populacji o słabej reakcji 
immunologicznej; zmniej-
sza to ryzyko nieprzewidy-
walnych mutacji. Nie ma na 
razie żadnych specyficznych 
sposobów zapobiegania mu-
tacjom. Można chronić ludzi 
tylko przez szczepienia. do 

grup ryzyka zarażenia wiru-
sem A/H1N1 należą kobiety 
ciężarne, osoby z astmą, nie-
wydolnością krążenia, cu-
krzycy i przyjmujący leki im-
munosupresyjne (obniżające 
odporność).

Zaleca się ostrożne sto-
sowanie leków przeciw-
wirusowych ale wyłącznie  
w grupach ryzyka, ponieważ 
istnieją obawy, że masowe 
ich użycie może spowodować 
powstanie szczepu wirusa, 
który będzie na nie odporny. 
Są już doniesienia o powsta-
niu mutacji wirusa grypy, któ-
rego nie może pokonać jeden 
z najpopularniejszych leków 
przeciwwirusowych. Wszy-
scy specjaliści dotychczas są 
zgodni: powodów do paniki 
nie ma, ale środki ostrożności 
należy zachować.

Nasuwa się wreszcie pyta-
nie: na którą grypę się szcze-
pić? Zaleca się szczepienia 

przeciwko grypie sezonowej, 
szczepionkami dostępnymi 
w aptekach. Kiedy pojawi 
się nowa przeciw wirusowi  
A/H1N1 dla wszystkich na 
pewno jej nie wystarczy. dla-
tego w pierwszej kolejności 
mają być nią szczepione oso-
by z grupy ryzyka, tj. dzieci, 
kobiety w ciąży, przewlekle 
chorzy, personel medyczny, 
służby mundurowe.

Aby zmniejszyć ryzyko za-
rażenia należy:

- myć ręce solidnie i długo,

- utrzymywać dystans (ok. 
2 metry) od osoby kichającej, 
kaszlącej,

- nie zasłaniać ust i nosa 
dłonią jeżeli sami kaszlemy, 
ale chusteczką jednorazową 

lub, w ostateczności, ręka-
wem powyżej łokcia.

A najlepiej zostać w domu, 
by nie zarażać kolegów  
w szkole i pracy.

Gdy już podejrzewamy  
u siebie grypę, to nie leczyć 
się na własna rękę, tylko pójść 
do lekarza, który zdecyduje, 
czy możemy zostać w domu, 
czy też należy udać się do 
szpitala. trzeba ograniczyć 
bliskie kontakty z innymi oso-
bami, które chorują lub kiedy 
wirus nas dopadnie.

A zatem - chrońmy się 
przed grypą!

Lucjan Goraj

Co o GryPIe ŚWIńSKIeJ I NIe tyLKo PoWINNIŚMy WIedZIeĆ

 
lucjan
GoraJ

wiCeprzewodniCząCy komosji zdrowia, 
polityki prorodzinnej i społeCznej

lgoraj@powiat.krakow.pl Wirus A/H1N1
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Francuskie rozwiązania  
w zakresie pomocy społecznej

W ramach współpracy regionu Małopol-
ski z regionem rhone-Alpes (Francja) miała 
miejsce wymiana dotycząca dywersyfikacji 
rolniczej w związku z przyjęciem w gospo-
darstwie agroturystycznym osób niepeł-
nosprawnych, starszych i schorowanych. 
W wymianie uczestniczyli przedastawiciele 
Małopolskiej Izby rolniczej, Stowarzyszenia 
Agroturystycznego i osób niepełnospraw-
nych, urzędu Marszałkowskiego oraz ubez-
pieczeń rolniczych.

Pobyt trwał od 14 do 18 września 2009 
roku, miał bogaty program, który pozwolił 
uczestnikom (8 osób) zapoznać się z nowymi 

formami pomocy społecznej nie występują-
cymi w Polsce. Wizytowano gospodarstwa 
na południu Francji.

bliski kontakt z przyrodą  
nie oznacza odizolowania

15 wrzesnia 2009 roku uczestnicy odwie-
dzili gospodarstwo Bellechambre położone 
w górach na wysokości 850 m n.p.m. taka lo-
kalizacja zapewnia bliski kontakt z przyrodą, 
nie oznacza wcale odizolowania od świata i 
ludzi, wręcz przeciwnie – podkreśla bezpo-
średni charakter relacji i naturalnych więzi 
międzyludzkich.

Ferma powstała na początku lat 90 z ini-
cjatywy Stowarzyszenia. Przebywa tam 30 
osób niepełnosprawnych do 60 roku życia 
o różnym stopniu upośledzenia oraz 35 pra-
cowników i opiekunów. Na jednego wycho-
wanka przypada jeden opiekun. 

Na fermie hodowane są: bydło, trzoda 
chlewna, króliki i drób. osoby niepełno-
sprawne w ramach rehabilitacji uczestniczą 
w procesie produkcji sera i jego bezpośred-
niej dystrybucji. Wykonują podstawowe 
czynności domowe, przez co czują się do-
wartościowani i mimo niepełnosprawności 

– potrzebni.
w Polsce takie ośrodki nie występują
Ferma swoje trudności związane  

z powstaniem i działalnością ma już poza 
sobą.

Zapewniono tu bardzo dobre warunki lo-
kalowe. Największym problemem jest kryte-
rium wieku, które ogranicza pozostanie nie-
pełnosprawnych na fermie do ukończenia 60 
roku życia, potem muszą ją opuścić.

działalność fermy wiąże się ze skuteczną 
formą rehabilitacji. W Polsce takie ośrodki 
nie występują. Mimo niepełnosprawności, 
kontakt z naturą i zwierzętami wpływa ko-
rzystnie na stan zdrowia przebywających 
tam niepełnosprawnych. ta forma rehabili-
tacji wzbudziła u wszystkich zainteresowa-
nie i aprobatę. tego samego dnia delegacja 
odwiedziła również rodzinę w miejscowości 
Novalaise, która opiekuje się od 15 lat osoba-
mi starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi. 
dom został przebudowany i przystosowany 
do potrzeb podopiecznych.

Społeczeństwo francuskie należy do sta-
rzejących się i dlatego tworzone są takie 
miejsca, które zapewniają pracę, dobrą opie-
kę i właściwy klimat.

Fermę cenią mieszkańcy miasta
Pobyt w Liceum rolniczym w Ardeche 

-Bourg les Valence i wykład o zasadach 
funkcjonowania szkoły i przyjmowania 
na fermę dzieci autystycznych, wzbogacił 
wiedzę uczestników na temat rehabilitacji  
w środowisku miejskim. Pracująca tam pani 
Matylda z przejęciem opowiedziała historię 
autystycznego dziecka, które powróciło do 
rzeczywistości po kilkunastu pobytach na 
fermie. Szkoła i ferma znajdują się w centrum 
miasta, co wysoko cenią sobie jego miesz-
kańcy i korzystają z możliwości zakupu wy-
tworzonych na fermie produktów.

Szkoła zaznajamia młodzież z podstawo-
wymi zasadami produkcji w rolnictwie. Jest 
miejscem, gdzie prowadzi się nową formę 
rehabilitacji, ale przede wszystkim źródłem 
wiedzy o rolnictwie. Jest eksperymentem 
godnym do naśladowania również w Polsce.

Inną formą działalności wychowawczej  
i gospodarczej była ferma położona w gó-
rach w Manou des Champs, prowadzona 
przez jedną osobę. Jej właścicielka zajmuje 
się hodowlą kóz, produkcją mleka, serów i jo-
gurtów oraz ich sprzedażą. Pomagają jej tzw. 
„osoby trudne”, dla których ta praca stanowi 
formę resocjalizacji. Właścicielka nie korzy-
sta z dotacji z unii europejskiej, boryka się 
z trudnościami finansowymi. żyje skromnie, 
pracuje i pełni swoją misję z pasją.

Przy „okrągłym 
stole” w Izbie rolni-
czej (table ronde 
/Conseil General 
AdMr), odbyła się 
dyskusja, w której 
wymieniono poglą-
dy na temat pomo-
cy społecznej we 

Francji i w Polsce, szczególnie w odniesieniu 
do rodzin rolników. Przedstawiciele różnych 
środowisk rolniczych, organizacji, stowarzy-
szeń społecznych przedstawili aktualne roz-
wiązania prawne w tym zakresie. Niestety, 
nie wszystkie problemy dają się rozwiązać, 
a częstą przyczyną jest brak środków finan-
sowych.

Praca wychowawcza jest trudna
W ramach francuskich propozycji pomo-

cy społecznej dla dzieci, uczestnicy zwiedzi-
li fermę państwa Colard w Marlhes, gdzie 
prowadzona jest hodowla bydła i produkcja 
mleka. Właścicielka od 10 lat wychowuje 
dzieci skrzywdzone przez los, które trafiły-
by do domu dziecka. obecnie opiekuje się 
jedną dziewczynką. dzieci mogą przebywać 
na fermie jedynie kilka lat. Praca wychowaw-
cza jest trudna, gdyż przeżycia pozostawiły  
w psychice dzieci trwały ślad i nie każdy 
potrafi sprostać takiemu zadaniu. ten typ 
rodziny zastępczej stanowi mimo wszystko 
interesującą formę wychowania i pomocy 
socjalnej dla dzieci.

Inny rodzaj pomocy społecznej oferuje 
ferma hodowlana średniej wielkości (30 sztuk 
krów), która przyjmuje rodziny z problema-
mi życiowymi. Aktualnie przebywają tu trzy 
osoby. Ferma stanowi ich źródło utrzymania  
i zabezpiecza prawidłowy rozwój rodziny. 
Jest to interesująca propozycja w ramach 
tworzenia nowych stanowisk pracy.

Francuskie rozwiązania w zakresie po-
mocy społecznej dla osób niepełnospraw-
nych, upośledzonych autystycznie, rodzin 
z problemami życiowymi, trudnych dzieci  
i młodzieży, pobudziły uczestników wymiany  
do refleksji i zastanowienia się nad możliwo-
ścią wprowadzenia niektórych francuskich 
rozwiązań w Małopolsce.

Janina Lasoń

Najpierw zobaczyć i poznać, później spróbować wdrożyć w Małopolsce

FrANCuSKIe roZWIĄZANIA W ZAKreSIe PoMoCy SPoŁeCZNeJ

 
Janina

lasoŃ

przewodniCząCa komisji rewizyjnej
 

jlason@powiat.krakow.pl 
Ferma położona w górach w Manou des Champs

Gospodarstwo Bellechambre

delegacja z Małopolski wopodczas wizyty  
na fermie państwa Colard w Marhles
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Rozdano stypendia motywacyjne 

W roku 2009 w ramach powiatowego 
programu wspierania edukacji uzdolnionych 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowa-
dzonych przez powiat, przyznane zostały 
uczniom Stypendia Starosty Krakowskiego  
i Przewodniczącego rady Powiatu.

Stypendia Starosty Krakowskiego ho-
norują uczniów z najwyższą średnią ocen  
z zajęć edukacyjnych, natomiast Stypendia 
Przewodniczącego rady Powiatu – uczniów 
mających szczególne osiągnięcia w konkur-
sach i olimpiadach, z wyłączeniem osiągnięć 
sportowych. 

Ze stypendiów mogą po raz pierwszy 
korzystać uczniowie szkół zawodowych. 
Łącznie przyznano 47 stypendiów starosty  
i cztery stypendia przewodniczącego (zo-
stały wręczone uczniom na uroczystej sesji 
oświatowej 30 września br.).

również 125 uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych otrzymało pomoc w ramach 
projektu „Stypendia dla najzdolniejszych” 
Zintegrowanego Programu operacyjnego 
rozwoju regionalnego – Priorytet II, działa-
nie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych 
poprzez programy stypendialne”.

W roku szkolnym 2008/2009 do naszych 
uczniów trafiło  271 961,03 zł.

Mamy nadzieję, że w tym roku szkolnym 
ta kwota zostanie utrzymana, a nawet po-
większona.

nagrody Starosty Krakowskiego  
dla nauczycieli 

W październiku br. starosta Józef Krzy-
worzeka na uroczystym  spotkaniu z okazji 
dnia edukacji Narodowej wręczył nauczycie-
lom szkół ponadgimnazjalnych i placówek 
oświatowych prowadzonych przez powiat 
Nagrodę Starosty Krakowskiego za szczegól-
ne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wycho-
wawczej w 2009 r. Nagrodę w kwocie 3 250 zł 
otrzymało 15 nauczycieli. W spotkaniu wzięli 
udział Krzysztof Karczewski - przewodniczący 
rady Powiatu, Andrzej Furmanik - wicestaro-
sta, tadeusz Nabagło - wiceprzewodniczący 
rady Powiatu, Hanna Jakubek - przedstawi-
cielka Międzyzakładowej organizacji Związ-
kowej ZNP oraz dyrektorzy szkół i placówek 
oświatowych. oprawę artystyczną przygo-
towali uczniowie z Zespołu Szkół i Placówek 
oświatowych w Skale pod opieką romana 
Lubaszewskiego.

nagrodzeni dyrektorzy i nauczyciele

 1.  Halina Brzozowska, ZS i Po w Skale,
 2.  Alicja Milczarek, Lo w Krzeszowicach,
 3.  Stanisława Szumiec, ZSP w Giebułtowie,
 4.  danuta Kasperczyk, Lo w Krzeszowicach,
 5.  Andrzej Ciaptacz, ZSte w Skawinie,
 6.  Bogumiła Niegolewska,  ZS i Po w Skale,
 7.  dorota Karwat,  ZSo w Skawinie,

 8.  ewa Gawin,  ZSte w Skawinie,
 9.  elżbieta Łozińska,  ZSte w Skawinie,
10. ewa Chmielowska, ZSP w Krzeszowicach,
11. Janusz duźniak ZSP w Krzeszowicach,
12. Anna Mika, ZSrCKu w Czernichowie,
13. Zofia Łojewska, ZSP w Giebułtowie,
14. Agnieszka Janicka-Surowiec, SoSzW  
       w Skawinie,
15. Sławomira Pyclik, SPPPPK w Krakowie.

Wizyta przedstawicieli Fundacji „Mimo 
wszystko” i Fundacji im. Brata Alberta  

z Radwanowic w zespole Szkół  
Techniczno-ekonomicznych w Skawinie 

W październiku br. Zespół Szkół technicz-
no-ekonomicznych w Skawinie w ramach 
tygodnia Kultury Chrześcijańskiej zorgani-
zował spotkanie z Anną dymną – prezesem  
Fundacji „Mimo wszystko” oraz księdzem 
tadeuszem Isakowicz-Zaleskim – prezesem    
Fundacji im. Brata Alberta w radwanowicach. 
Goście dzielili się doświadczeniami w pracy  
z osobami niepełnosprawnymi, podkreślając 
wagę współpracy wszystkich środowisk. 

Młodzież przygotowała i przedstawiła 
prezentację multimedialną dotyczącą pracy 
z niepełnosprawnymi  w środowisku skawiń-
skim. Goście odpowiadali na pytania i mówili 
o wartości pracy z niepełnosprawnymi dla 
ludzi zdrowych, o pokorze, której nauczyli 
się pracując w swoich fundacjach. Zaprosili 
także młodzież do poznania radwanowic  
i ośrodków tam działających.

Co NoWeGo W eduK ACJI  . . .

Projekt jest realizowany przez Starostwo Powiatowe  
w Krakowie dla 4 szkół z terenu powiatu, tj. Zespołu Szkół 
techniczno-ekonomicznych w Skawinie (Liceum profilowa-
ne), Zespołu Szkół ogólnokształcących w Skawinie, Liceum 
ogólnokształcącego w Krzeszowicach oraz Zespołu Szkół  
i Placówek oświatowych w Skale. Głównym celem realizacji 
projektu jest przygotowanie młodzieży do zmieniających 
się zasad zdawania matury. 

od 2010 roku obowiązkowym przedmiotem dla wszyst-
kich stanie się matematyka. Zważywszy na problemy, jakie 
są obserwowane w poszczególnych placówkach, konieczna 
jest realizacja działań, które w sposób znaczący wpłyną na 
poprawę bieżących wyników, a przede wszystkim wzrost 
zdawalności egzaminu maturalnego, co za tym idzie, re-
dukcję problemu marginalizacji części uczniów.

Projekt będzie realizowany na przestrzeni dwóch lat szkol-
nych, począwszy od 1.09.2009r. oznacza to 4 pełne seme-
stry. Czas ten pozwoli na dokładniejsze śledzenie postępów 
uczniów. W projekcie biorą udział uczniowie z w/w szkół.  
W ramach poszczególnych zadań wsparciem objętych bę-
dzie 330 uczniów, z czego dodatkowe zajęcia z matematy-
ki  realizowane będą dla 70 uczniów, zajęcia z j. polskiego 
dla 50 uczniów, zajęcia z j. obcych dla 50 uczniów, zajęcia  
z budowania postaw przedsiębiorczych dla160 uczniów.

„dAJ SoBIe SZANSĘ”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegółowych informacji prosimy szukać  
w serwisie Internetowym Powiatu Krakowskiego - baner   

„DAj SOBIe SzAnSĘ“
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tradycja nagradzania uczniów za wy-
bitne osiągnięcia w nauce, szczególne 
uzdolnienia oraz nienaganną postawę 
zrodziła się w 1997 roku. Stypendium 
Prezesa rady Ministrów przyznawane 
jest uczniom szkół, w których nauka 
kończy się egzaminem dojrzałości.

9 listopada 2009 r. w Auli Głównej 
uniwersytetu Pedagogicznego w Kra-
kowie odbyło się uroczyste wręczenie 
dyplomów stypendium Prezesa rady 
Ministrów. W imieniu Prezesa rady Mi-
nistrów dyplomy Stypendystom wręczał 
Małopolski Kurator oświaty - Artur dzi-
gański

W uroczystości uczestniczyli wice-
starosta krakowski Andrzej Furmanik 
oraz dyrektorzy, nauczyciele i rodzice 
uczniów.

Stypendium Prezesa rady Ministrów 
może otrzymać uczeń szkoły ponad-
gimnazjalnej, który otrzymał promocję 
z wyróżnieniem, uzyskując przy tym naj-
wyższą w danej szkole średnią ocen lub 
wykazał się szczególnymi uzdolnieniami 
w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, 
uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w 
pozostałych - wyniki co najmniej dobre.

 W tym roku stypendia Prezesa rady 
Ministrów za rok szkolny 2008/2009 
otrzymało 357 małopolskich uczniów, 
z czego 9 uczniów ze szkół, dla których 
organem prowadzącym jest 
powiat krakowski.

do grona osób wyróżnio-
nych dołączyli:

1) Aleksandra Cora uczen-
nica Zespołu Szkół ogól-
nokształcących w Skawinie 
(średnia ocen - 5,37). Zaan-
gażowana w sportowe życie 
szkoły i powiatu, osiągają-
ca niejednokrotnie sukcesy 
m.in. I miejsce w biegach 
przełajowych. W tym roku 
szkolnym przygotowuje się 
do olimpiady biologicznej li-
cząc na uzyskanie wyższego wyniku niż 
w roku ubiegłym,

2) ewelina Koczur, uczennica Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułto-
wie (średnia ocen – 5,12). Przez wszyst-
kie lata nauki osiągała bardzo wysokie 
wyniki w nauce, udzielała się społecznie 
na forum szkoły. Planuje kontynuować 
naukę na uniwersytecie rolniczym  
w Krakowie na kierunku Architektury 
Krajobrazu,

3) Konrad drozdzowski, uczeń Zespo-
łu Szkół i Placówek oświatowych w Ska-
le (średnia ocen – 5,21). Poprzez swoje 
zamiłowanie językowe wygrał indeks 
Nauczycielskiego Kolegium Języków 
obcych i od 3 lat posiada First Certifica-
te of english (FCe), a w ubiegłym roku 
uzyskał Certificate In Advanced english 
(CAe). Interesuje się również siatkówką, 
a koleżeńskiemu gronu znany jest jako 
fan szkolnej stołówki,

4) Łukasz Augustyński, uczeń Zespołu 
Szkół i Placówek oświatowych w Skale 
(średnia ocen – 4,89). Najlepszy uczeń 
wśród dotychczasowych roczników  
w technikum Informatycznym; cechuje 
go sumienność, obowiązkowość i kole-
żeństwo,

5) Mateusz Furmanik, uczeń Liceum 
ogólnokształcącego w  Krzeszowicach 
(średnia ocen - 5,73). Prezentuje wzo-
rową postawę, osiąga wysokie wyniki  
w nauce, jest aktywny na forum społecz-
ności szkolnej. osiągnął m.in. I miejsce 
w Mistrzostwach Powiatu Krakowskiego 
w tenisie Stołowym – Licealiada Chłop-
ców, II miejsce w rejonowej Małopol-
skiej Licealiadzie Młodzieży – tenis Sto-
łowy drużynowy Chłopców, III miejsce 

drużynowo w Wojewódzkich Zawodach 
Szachowych – Wojewódzka Licealiada 
Szachowa,

6) robert Szczyrbak, uczeń Zespo-
łu Szkół techniczno - ekonomicznych  
w Skawinie (średnia ocen– 5,24). Anga-
żował się w działalność Szkolnego Klubu 
europejskiego, jednoczenie uczestni-
cząc w wielu jego projektach („europa 
narodów”, „Powiatowy turniej Wiedzy  
o europie”). Pełni funkcję radnego Mło-

dzieżowej rady Miejskiej Mia-
sta i Gminy Skawina,

7) Agnieszka Jezioro, 
uczennica Zespołu Szkół 
techniczno - ekonomicznych 
w Skawinie. Prezentuje wzo-
rową postawę, osiąga wyso-
kie wyniki w nauce, bierze 
czynny udział w życiu szkoły  
i klasy. uzyskała bardzo dobre 
i celujące oceny ze wszystkich 
przedmiotów szkolnych,

8) dominik Bańdo, uczeń  
Zespolu Szkół rolnicze Cen-
trum Kształcenia ustawiczne-

go w Czernichowie – (średnia ocen - 5,0). 
uczeń klasy III technikum w zawodzie 
technik Budownictwa. Chętnie uczestni-
czy w konkursach, imprezach klasowych 
i szkolnych. 

9) Artur Laśkiewicz z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w  Krzeszowicach 
(średnia ocen - 5,0) jest uczniem klasy 
III technikum w zawodzie technik bu-
downictwa. dał się poznać jako uczeń 
ambitny, zdyscyplinowany, pracowity  
i koleżeński.

Gratulując dyrektorom, Nauczycie-
lom i rodzicom Stypendystów, Mało-
polski Kurator oświaty zaznaczył, iż bez 
ich zaangażowania, troski i wrażliwości 
nie byłoby możliwe osiągnięcie tak wy-
sokich wyników. dziękując i gratulując 
Stypendystom, wyraził przekonanie,  
że nie jest to kres ich możliwości.

Praca i  wyniki osiągnięte przez Sty-
pendystów zostały również docenione 
podczas wrześniowej sesji rady Powiatu 
w Krakowie. Z rąk Starosty Krakowskiego 
wszyscy wymienieni uczniowie otrzy-
mali „dyplomy uznania” oraz nagrody 
książkowe.

StyPeNdIA PreZeSA rAdy MINIStrÓW dLA uCZNIÓW SZKÓŁ  
ProWAdZoNyCH PrZeZ PoWIAt KrAKoWSKI

zapraszamy na stronę Wydziału edukacji  
http://www.edukacja.pct.net.pl

wydziaŁ eduKaCJi
Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków

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

wew. 319, 320, 323 
edukacja@powiat.krakow.pl
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W dniach 8-11 października br. w partnerskim powiecie 
monachijskim przebywali młodzi strażacy z powiatu krakow-
skiego. W zawodach Młodzieżowych drużyn Pożarniczych 
Powiatu Monachijskiego, które odbyły się 10 października br. 
udział wzięły drużyny dziewcząt i chłopców z oSP Wołowice, 

które wygrały IV Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze 
Młodzieżowych drużyn Pożarniczych w Wężerowie. W skład 
delegacji weszli również opiekunowie z ramienia oSP Franci-
szek Kucharz i Janusz Musiał, prezes wołowickiej oSP Marian 
Paszcza - jednocześnie dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kra-
kowie oraz reprezentujący radę Powiatu w Krakowie radny 
Andrzej osiniak i rzecznik prasowy olgierd Ślizień. Czwartek, 
pierwszy dzień wyjazdu, to całodniowa podróż do miasteczka 
Planegg, w którym uczestnicy wyjazdu zostali zakwaterowani. 
W piątek, 9 października br. młodzież wyruszyła na zwiedzanie 
Monachium, a po obiedzie na trening na stadionie sportowym  
w unterschleißheim. Podczas ćwiczeń pod okiem instruktorów 
z ramienia niemieckiej ochotniczej Straży Pożarnej zawodnicy 
z powiatu krakowskiego mieli pierwszą okazję zapoznać się 
z zasadami i przebiegiem konkurencji. Kolejny trening odbył 
się w sobotę rano, poprzedzając oficjalną rywalizację. Zawo-
dy otwarła starosta monachijska Johanna rumschöttel wraz 

burmistrzem miasta unterschleissheim rolfem Zeitler. Staro-
sta rumschöttel, witając wszystkich zawodników i widzów, 
życzyła udanej sportowej rywalizacji. W imieniu starosty kra-
kowskiego Józefa Krzyworzeki głos zabrał radny powiatowy 
Andrzej osiniak, który podziękował stronie niemieckiej za za-
proszenie oraz przygotowanie przyjazdu młodych strażaków  
z powiatu krakowskiego. Jednocześnie podkreślił, że wymiana 
młodzieży to bardzo ważny aspekt współpracy powiatów kra-
kowskiego i monachijskiego. Zawody rozgrywane w trudnych 
warunkach, przy padającym deszczu przyniosły wiele emocji. 
Młodzież z MdP przy oSP w Wołowicach pomimo trudności  
z adaptacją do nowych, nieznanych przepisów zaprezento-
wała się solidnie, plasując się w środku stawki. Po zawodach 
na młodych strażaków czekała kolejna atrakcja – zwiedzanie 
remizy, gdzie odbyło się również spotkanie z młodymi straża-
kami z Planegg. Podczas spotkania radny Andrzej osiniak oraz 
dyrektor Marian Paszcza odbyli rozmowę z komendantem 
ochotniczej Straży Pożarnej Powiatu Monachijskiego Josefem 
Vielhuberem o możliwościach zacieśniania i rozwoju współ-
pracy polskich i niemieckich strażaków. W niedzielę, 11 paź-
dziernika po śniadaniu młodzież opuściła miasteczko Planegg 
i udała się w drogę powrotną.

Andrzej Osiniak

ZAWody MŁodZIeżoWyCH drużyN PożArNICZyCH  
W uNterSCHLeISSHeIM
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oczywiście, że „maluch”.  
I nie ma to znaczenia, że oba 
samochody mają na liczni-
ku dokładnie 60 km/h. Za 
BMW można jechać, za „ma-
luchem” – nie wypada. Jeśli 
BMW zwalnia, to znaczy, że 
jest taka potrzeba. Jeśli „ma-

luch” – to znaczy, że trzeba 
przyśpieszyć i bez względu 
na warunki w jakich ruch się 
odbywa wykonać manewr 
wyprzedzania. Na skrzyżowa-
niu, podwójnej linii ciągłej, na 
zakręcie oznaczonym znaka-
mi ostrzegawczymi, czy przy 
dojeżdżaniu do wierzchołka 
wzniesienia. Byle by nie je-
chać za takim zawalidrogą. 
Przecież przez takiego „fajtła-
pę” spóźnię się do pracy! Przez 
chęć demonstrowania „wyż-
szości” dochodzi często do 
sytuacji niebezpiecznych na 
drodze. A ograniczenie pręd-
kości obowiązuje wszystkie 
samochody bez względu na 
ich markę. to, jak bardzo kie-
rowcy nie rozumieją przepi-
sów, widać czarno na białym 
poruszając się po drogach 
dwujezdniowych o dwóch 
pasach dla każdego kierunku 
ruchu. Większość kierowców 
żyje w przeświadczeniu, że 
na lewym pasie można ścigać 
się z samolotami.  A już nie 
daj Boże, żeby jakiś kierowca, 
powiedzmy Poloneza, chciał 
skręcać w lewo i zmienił od-
powiednio wcześniej zajmo-

wany pas ruchu z prawego 
na lewy. to doprowadza do 
szału pędzący sznur, który 
musi zahamować. Nadmier-
na prędkość, wyprzedzanie  
z lewej strony pojazdu sy-
gnalizującego zamiar skrętu 
w lewo, czy wyprzedzanie 
na skrzyżowaniu, to najczęst-
sze przyczyny tragicznych 
w skutkach wypadków dro-
gowych. Niestety, znacznej 
liczbie kierowców wydaje się 
tylko, że są „mistrzami kierow-
nicy” i znają przepisy ruchu 
drogowego. A przecież ma-
newr wyprzedzania nie musi 
być wcale związany z ma-
newrem zmiany pasa ruchu. 
Jest to przejeżdżanie obok 
pojazdu poruszającego się  
w tym samym kierunku, choć-

by na drodze dwujezdniowej 
o dwóch pasach ruchu, jaką 
jest „zakopianka”. I właśnie 
tam, wskutek nieprawidłowe-
go wyprzedzania na skrzyżo-
waniach, dochodzi do wielu 
tragicznych zdarzeń. Nie trze-
ba wiele robić, by tego unik-
nąć, wystarczy przecież odro-
bina rozsądku i opanowanie 
negatywnych emocji, a wszy-
scy bezpiecznie dotrzemy do 
celu. 

Warunkowa strzałka do 
skrętu w prawo to kolejny 
alergen na polskich drogach. 
Kierowcy, zwłaszcza młodzi, 
uważają jednomyślnie: masz 
strzałkę – musisz skręcać, 
choćbyś miał wymusić pierw-
szeństwo! o obowiązku za-
trzymania się przed sygnali-
zatorem nie pamięta już nikt. 
ostrożni kierowcy, którzy 
dojeżdżają do skrzyżowania, 
modlą się albo o bezwzględ-
ne czerwone, albo o zielone 
światło, bo, jak słusznie oce-
niają zresztą, skręt na warun-
kowej strzałce może stanowić 
duże zagrożenie, a nie decy-

dując się na ten manewr są 
„obtrąbieni” i wyzywani przez 
czekających w kolejce nie-
cierpliwych kierowców.

Piesi przechodzący przez 
jezdnię na zielonym świetle 
też nie mogą liczyć na rozsą-
dek kierujących. Zmotoryzo-
wani woleliby im przejechać 
po piętach, niż zatrzymać 
się i ustąpić pierwszeństwa. 
Sytuacje, w których piesi są 
zmuszeni biec przez przejście 
(regulowane sygnalizacją!), 
żeby zdążyć przed skręcają-
cym z impetem samocho-
dem, nie należą do rzadkości.  
A przecież kierujący pojaz-
dem, który skręca w drogę 
poprzeczną jest obowiąza-
ny ustąpić pierwszeństwa 
pieszemu przechodzącemu 
na skrzyżowaniu przez jezd-
nię drogi, na którą wjeżdża. 
tragiczne w skutkach bywa 
też często omijanie pojazdu, 
który jechał w tym samym 
kierunku, lecz zatrzymał się 
w celu ustąpienia pierwszeń-
stwa pieszemu oraz wyprze-
dzanie na przejściu dla pie-
szych. 

Kierowcy uważają, że ruch 
ma odbywać się szybko, a kto 
„wyciąga” poniżej przecięt-
nej, niech nie wsiada w ogóle 
za kółko. Samochody jadące 
zgodnie z przepisami trzeba 
wyprzedzić i pouczyć sygna-

łem dźwiękowym. Strzałka 
warunkowa to przyzwolenie 
na wolną amerykankę, a pie-
si niech czekają, aż wszyscy 

przejadą. Czasami wydaje mi 
się, że ludzki umysł, chociaż 
wymyślił wynalazki dla swo-
jej wygody, nie dorósł jeszcze 
do tego, by z nich korzystać. 
Auto dla niektórych powin-

no pozostać na etapie za-
bawkowego samochodziku.  
dla bezpieczeństwa swojego  
i innych. 

od stycznia do 15 listo-
pada 2009 roku policjanci 
Wydziału ruchu drogowego 
Komendy Powiatowej Policji  
w Krakowie zastosowali 
10619 środków prawnych za 
naruszenia przepisów ustawy 
Prawo o ruchu drogowym 
i wyeliminowali z ruchu 306 
nietrzeźwych kierujących. 
Pomimo tak zdecydowanej 
reakcji na wykroczenia i prze-
stępstwa drogowe, w tym 
czasie zaistniało 329 wypad-
ków, w których 22 osoby zgi-
nęły, a 429 zostało rannych. 
Mając na względzie te smut-
ne statystyki, jeszcze raz ape-
luję do wszystkich kierowców 
o rozwagę i rozsądek.

kom.mgr  Grzegorz Chanek
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

Komendy Powiatowej Policji w Krakowie

Komenda Powiatowa Policji  
w Krakowie

Komendant Powiatowy - podinspektor 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

„MALuCH” I BMW PoruSZAJĄ SIĘ  
Z JedNAKoWĄ PrĘdKoŚCIĄ.  

KtÓry Z SAMoCHodÓW JedZIe WoLNIeJ?




