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 FuNDuSZe
- szansa na środki z nowej perspektywy

 ZDROWIe
- promocja i ochrona zdrowia

- niebezpieczeństwo czyha w lesie

 BeZPIeCZeŃSTWO
- bezpieczeństwo na drogach

- strażacy w monachium

- to były tylko ćwiczenia

- nie czyń dugiemu co tobie niemiłe

 OPINIe
- z ostatnich dni

- czy znaki drogowe poprawiają...
- drogi w mogilanach

- Fotoradar ratuje budżet

- ustwa śmieciowa do śmieci!

 SPOłeCZeŃSTWO
- bawimy się w michałowicach

Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
tel. 12 623-76-34, 12 623-76-45, 12 634-40-17, 12 634-41-56

12 634-42-34, 12 634-42-70, 12 634-43-58, 12 634-45-74
e-mail: zarzad@powiat.krakow.pl

http://www.powiat.krakow.pl

Biuro Rady
Biuro Promocji i Współpracy

Biuro do spraw Rozwoju i Funduszy Strukturalnych
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Wydział Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Wydział Informatyki

Wydział edukacji

starostwo Powiatowe
w KraKowie

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek od 9:00 do 17:00

wtorek - piątek od 7:30 do 15:30

ul. Kościuszki 3, 32-065 Krzeszowice
Rejestracja pojazdów - tel. 12 282-08-09

FILIA w KRZeSZOWICACH

ul. Kopernika 13, 32-050 Skawina
Rejestracja pojazdów - tel. 12 276-85-40

Referat architektoniczno-budowlany - tel. 12 276-86-82

FILIA w SKAWINIe

ul. Szkolna 4, 32-043 Skała
Referat architektoniczno-budowlany - tel. 12 389-26-82

PuNKT ZAMIeJSCOWY w SKALe

ul. Zapole 2, 32-086 Węgrzce
Wydział Komunikacji

Rejestracja pojazdów i wydawanie praw jazdy - tel. 12 259-34-09
Referat architektoniczno-budowlany - tel. 12 259-34-29

FILIA w WĘGRZCACH

ul. Przy Moście 1, 30-508 Kraków
Centrala: 12 656-72-19

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami

starostwo powiatowe w krakowie

 SAMORZąD
- strategia rozwoju powiatu

- spotkanie przewodniczących rad

- lekcja samorządu w krzeszowicach

- podpisano ważne porozumienie

- debata samorządowa na uek

 eDuKACJA
- oFerta edukacyjna

- najlepsi absolwenci

- rozwiń skrzydła przedsiębiorczości

- pies terapeutą

- uczeń ze specjalnymi potrzebami

- konkurs o pióro starosty

- coaching w służbie oświaty

 DROGI
- to była ciężka zima dla dróg

 POMOC SPOłeCZNA
- środki na eliminowanie barier

- rodzinna piecza zastępcza

- grundtvig - spotkanie partnerskie
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Kolejny już 
raz w tym roku 
pogoda okaza-
ła się niełaska-
wa dla miesz-
kańców gmin 
K r z e s z o w i c e , 

Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Sułoszo-
wa, Iwanowice, Zielonki, Michałowice, 

Słomniki, Igołomia-Wawrzeńczyce. Już 
wcześniej, od początku maja dochodzi-
ło do lokalnych, gwałtownych opadów, 
podtopień, szkód w obejściach domów, 
polach uprawnych. Jednak to, co rozpo-
częło się późnym popołudniem w po-
niedziałek 3. czerwca, to już prawdziwa 
klęska. Szkody wyrządzone przez żywioł 
idą w dziesiątki milionów złotych, doty-

czy to również dróg na terenie powiatu. 
Kolejny też raz z napływających do Po-
wiatowego Centrum Zarządzania Kryzy-
sowego zgłoszeń, jak i scen widzianych 
podczas objazdów, jakich dokonaliśmy 
we wtorek i środę z p. komendantem 
Stanisławem Nowakiem z Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 
Krakowie, obserwowałem trudną, pełną 
poświęcenia pracę naszych strażaków 
ochotników, pracowników zarządzania 
kryzysowego gmin i powiatu, wójtów  
i burmistrzów. 

Myślę, że my wszyscy, którym ci 
dzielni ludzie udzielili pomocy w zabez-
pieczaniu dobytku czy usuwaniu skut-
ków nawałnic, jesteśmy im ogromnie 
wdzięczni. Dziękujemy też strażakom  
z garnizonu krakowskiego Państwowej 
Straży Pożarnej za koordynację akcji, 
prace na miejscu w zagrożonych gmi-
nach i dostarczenie sprzętu. Dzielnie 
pracowali też nasi policjanci zabezpie-
czając uszkodzone czy zalane drogi, wy-
znaczając objazdy.

Za nami pierwsze półrocze 2013 
roku. W tym czasie Rada Powiatu  
w Krakowie obradowała na pięciu 
sesjach. Gdyby pokusić się o krótkie 
podsumowanie tych sześciu miesię-
cy, trzeba wspomnieć o kilku waż-
nych wydarzeniach i faktach. 

Już na początku roku, w styczniu  
w Auditorium Maximum uniwersy-

tetu Jagiellońskiego Kraków odbył się koncert „PeRłY POWIA-
Tu…zatrzymać tę chwilę…”. Po raz czwarty w tłumnie wypeł-
nionej publicznością sali wystąpili najzdolniejsi młodzi artyści 
z terenu powiatu krakowskiego. 

W lutym podczas sesji zapoznaliśmy się z informacją po-
święconą rynkowi pracy i bezrobociu. Ponieważ ten ważny 
temat, ze względu na skutki kryzysu, odczuwalny jest niestety 
również w naszym regionie, poświęciliśmy mu także posiedze-
nie Konwentu Przewodniczących Rad Powiatów Małopolski, 
które dzięki gościnności prezesa dr Jana Pamuły odbyło się na 
terenie lotniska Kraków Airpot. O tych i o innych istotnych wy-
darzeniach możecie Państwo przeczytać szerzej na kolejnych 
stronach Biuletynu. 

Kolejne sesje Rady Powiatu w Krakowie poświęcone były 
bezpieczeństwu sanitarnemu oraz promocji ochrony zdro-
wia i pomocy społecznej. W maju dyskutowaliśmy o szeroko 
rozumianym bezpieczeństwie. Wysłuchaliśmy m.in. informacji 
Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie Dariusza Pocię-
giela, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej 
w Krakowie Ryszarda Gaczoła. Również na majowej sesji za-

kończyliśmy trwający blisko rok proces aktualizacji Strategii 
Rozwoju Powiatu Krakowskiego. Po sesjach strategicznych,  
w których udział wzięło ok. sto osób reprezentujących powiat, 
a także różne środowiska i instytucje, z którymi samorząd po-
wiatowy jest blisko związany oraz wielu konsultacjach, udało 
się uchwalić dokument, który wytycza kierunki rozwoju naszej 
małej Ojczyzny na lata 2013-2020.

Jako Rada, podejmując rezolucje, wyraziliśmy nasze stano-
wisko m.in. w sprawie rekompensaty dla jednostek samorządu 
terytorialnego ze strony Skarbu Państwa z tytułu utraconego 
mienia w wyniku roszczeń reprywatyzacyjnych byłych wła-
ścicieli i ich spadkobierców oraz szkody w postaci wypłaco-
nego im odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania  
z mienia, w stosunku do którego unieważnione zostały decy-
zje komunalizacyjne oraz odrzucenie w całości koncepcji pla-
nowanej drogi ekspresowej Kraków-Olkusz-Pyrzowice prze-
biegającej przez dolinę Prądnika i otulinę Ojcowskiego Parku 
Narodowego, dolinę Szklarki i dolinę Racławki.

2013 rok jest szczególny ze względu na przypadającą w nim 
10. rocznicę podpisania umów o partnerstwie powiatu krakow-
skiego i powiatu monachijskiego. Dzięki tej współpracy przez 
ostatnią dekadę skorzystało z niej wielu uczniów, rolników, 
strażaków ochotników, artystów, a także samorządowców, 
którzy podglądali pracę i czerpali z doświadczeń bawarskich 
parterów. Liczymy, że będzie to czas skłaniający nie tylko do 
wspomnień i podsumowań, ale przede wszystkim do wytycza-
nia nowych wyzwań i projektów oraz planowania wspólnych 
polsko – niemieckich działań na kolejne miesiące i lata. 

Szanowni Państwo!

Tadeusz Nabagło
Przewodniczący Rady Powiatu

Z OSTATNICH DNI

dok. na str. 4

Rozmaitości

fot. www.zabierzowianie.pl
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sytuacja na drogach powiatowych

Wspomniałem już powyżej o stra-
tach, jakie wyrządziły w infrastrukturze 
drogowej ostanie katastrofalne opady 
atmosferyczne. Właściwie mamy do czy-
nienia z nimi już wcześniej, bo w dniach 
3-4 maja burze zaatakowały pas północ-
nych gmin od Sułoszowej po Igołomię- 
Wawrzeńczyce. Ich usuwanie to dodat-
kowe koszty w i tak trudnym budżecie 
powiatu. Trudnym, bo możliwość pozy-
skania w poprzednich latach środków  
z ue wymagała wkładu własnego. 

Mamy więc otóż sytuację taką, że  
w sposób kompleksowy zmodernizowa-
liśmy kilkadziesiąt kilometrów dróg, zbu-
dowaliśmy lub odbudowaliśmy 11 mo-
stów i większych przepustów. Do tego 
doszła jeszcze polityka gmin polegająca 
na tym, że w ramach tzw. wspólnych 
Inicjatyw Samorządowych forsowały 
one w znakomitej większości budowę 
chodników, często nawet bez wykona-
nia przy nich nowej nakładki asfaltowej. 
To wszystko skutkowało ogranicze-
niem środków na tzw. remonty bieżące. 
Skutki ostatniej zimy były też znacznie 
gorsze niż w latach uprzednich. W tej 
sytuacji zabezpieczone w uchwalonym  
w grudniu zeszłego roku budżecie środ-
ki okazały się dalece niewystarczające. 
Naprawiamy to. 

Rada Powiatu na wniosek Zarządu 
przeznaczyła już 3 mln dodatkowych 
środków na najpilniejsze prace. Je-
steśmy po przetargach i prace ruszą  
w najbliższych dniach. I choć osobiście 
nie zarządzam drogami, to czuję się  
w części odpowiedzialny za tę sytuację 
i wszystkich, którzy odczuli i jeszcze od-
czuwają złe skutki serdecznie przepra-
szam. 

Ponieważ rozumiemy swój błąd, jest 
niemal pewność, że już go nie powtó-
rzymy.

wójtom, burmistrzom pod rozwagę

Opisana powyżej sytuacja na dro-
gach powiatowych powoduje, że część 
Wójtów próbuje kierować pod adre-
sem powiatu propozycję przejęcia ich 
w zamian za dochody budżetu powiatu  
z tytułu udziału w podatku PIT. Wywo-
dzą oni swoją propozycję z historyczne-
go momentu, jakim było na przełomie 
2003/2004 roku zastąpienie tzw. sub-
wencji drogowej poprzez zwiększeniem 
dochodów powiatu poprzez przekaza-
nie mu 9% udziału w podatku PIT i 1%  
w CIT. Jak na tej operacji „wyszedł” powiat 
krakowski przedstawia tabelka obok.

W wyniku tych zmian powiat kra-
kowski utracił dochody z tytułu dotacji 
z budżetu państwa na kwotę 5 mln zł 
i tzw. subwencję drogową w kwocie  
8,234 mln zł, tj. łącznie 13 mln 234 zł, a zyskał  
12 mln 583 tys. zł. Sumaryczny bilans 
wyszedł na minus 651 tys. zł, tj. 2,2% do-
chodów.

Dodatkowo w latach 2002-2004 po-
wiat przejął z gmin zadania związane 
z wydawaniem pozwoleń na budowę, 
praw jazdy, rejestracji pojazdów, ewi-
dencji gruntów. Do tego czasu gminy 
dopłacały do ich działania, np. w Zabie-

rzowie było to prawie 300 tys. zł rocznie. 
Po ich przejęciu przez powiat, siłą rzeczy 
gminy przestały dopłacać i musi to robić 
budżet powiatu. Są to zadania rządowe, 
wydatki na ich utrzymanie i prowadze-
nie powinny zostać pokryte dotacją  
z budżetu państwa. Wynosi to obecnie 
w ciągu roku ok. 2,5 mln zł, przypomi-
nam do 2004 r. składały się na tę kwotę 
gminy, teraz musi robić to powiat.

Podobną operację przeprowadzono 
również w stosunku do gmin. Oczywi-
ście, wskaźniki i mechanizmy wzrostu 
dochodów w jednych pozycjach i utrata 
w części dochodów w innych były róż-
ne od powiatowych, ale ogólnie bilans 
tych zmian w przypadku np. Gminy Za-
bierzów, której byłem wtedy wójtem, 
był wielce korzystny. Dochody budżetu  
w 2013 r. wyniosły 31 mln 416 tys. zł, a na 
kolejny 2004 r. już 33 mln 982 tys. zł przy 
zaledwie 2,3% wtedy inflacji.

Sugerowanie więc, jak to czyni na 
swoich sesjach Rady Gminy i zebra-
niach wiejskich w gminie Mogilany wójt 
Krzysztof Musiał, że jego gmina chętnie 
przejmie 35 km dróg powiatowych wraz 
z 3,2 mln zł z budżetu powiatu jest brzyd-
kim nadużyciem. W tej gminie używanie 
takich argumentów służy chyba tylko 
wzajemnemu skłóceniu samorządów 
zamiast poprawie ich współpracy. Chy-
ba, że głosząc takie hasła chce się de-
magogią wobec własnych mieszkańców 
przykryć trzyletnią już bezsilność wobec 
trudnego położenia gminy i braku po-
mysłu na wyjście z zapaści finansowej  
i własną niemoc w tym zakresie. 

Podobne stanowisko prezentują  
i inne gminy np. Zielonki, które na utrzy-
manie swoich 21 km dróg powiatowych 
chciałyby 6,5 mln. zł. 

Panowie Wójtowie, gdybyśmy dyspo-
nowali na drogi takimi pieniędzmi, z ich 
stanem i funkcjonowaniem bez Waszej 
pomocy nie byłoby żadnego problemu. 

 

Wyszczególnienie* Przed zmianami 2003 r. Po zmianach 2004 r. 

Udziały w PIT 1 649 13 438 

Udziały w CIT 0 794 

Leśnictwo 27 0 

Transport i Łączność 8 234 0 

Wychowanie i Oświata  
(bez uwzględnienia 
subwencji oświatowej) 

175 0 

Opieka Społeczna 18 852 15 480 

Pozostałe zadania w zakresie 
Polityki Społecznej 

1 425 0 

Razem 30 362 29 712 

*Zestawienie wartościowe zmian w wybranych działach w tys. zł.  

 

fot. www.zabierzowianie.pl
Józef Krzyworzeka

Starosta Krakowski
Zabierzów, 9 czerwca 2013 r.

dok. ze str. 3
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Na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerw-
ca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów 
zadań powiatu, które mogą być finansowa-
ne ze środków Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. u.  
z 2002 r., Nr 96, poz. 861, z późn. zm.) powiat 
krakowski realizuje różne zadania na rzecz 
osób niepełnosprawnych, które są mieszkań-
cami powiatu. Są to między innymi dofinan-
sowania do: 

a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych 
i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyj-
nych,

b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki 
osób niepełnosprawnych,

c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki pomoc-
nicze przyznawane osobom niepełnospraw-
nym na podstawie odrębnych przepisów,

d) likwidacji barier architektonicznych,  
w komunikowaniu się i technicznych,  
w związku z indywidualnymi potrzebami 
osób niepełnosprawnych.

W związku z zaproszeniem przez Oddział 
Małopolski Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych powiatu kra-
kowskiego do kontynuacji realizacji pilota-
żowego programu pn. „Aktywny samorząd”,  
w dniu 18 kwietnia 2013 roku została podpi-
sana kolejna umowa.

W roku 2013 program otrzymał nową 
strukturę zadaniową. Obecnie  realizowane 
są  następujące moduły, obszary i zadania:

Moduł I – likwidacja barier umożliwia-
jących aktywizację społeczną i zawodo-
wą, w tym:

obszar a – likwidacja bariery  
transportowej: 

Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu 
oprzyrządowania do posiadanego samo-
chodu (warunki uczestnictwa: znaczny lub 
umiarkowany stopień niepełnosprawności 
lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek 
do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej  
lub zatrudnienie, dysfunkcja narządu ruchu),

Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa 
jazdy kategorii B (znaczny lub umiarkowany 
stopień niepełnosprawności, wiek aktywno-
ści zawodowej, dysfunkcja narządu ruchu),

obszar b – likwidacja barier w dostę-
pie do uczestniczenia w społeczeństwie 

informacyjnym:
Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elek-

tronicznego lub jego elementów oraz opro-
gramowania, 

Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w za-
kresie obsługi nabytego w ramach programu 
sprzętu elektronicznego i oprogramowania 
(warunki uczestnictwa: znaczny stopień nie-
pełnosprawności lub orzeczenie o niepełno-
sprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywno-
ści zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja 
obu kończyn górnych lub narządu wzroku),

obszar C - likwidacja barier  
w poruszaniu się:

Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwa-
lidzkiego o napędzie elektrycznym (warunki 
uczestnictwa: znaczny stopień niepełno-

sprawności lub orzeczenie o niepełnospraw-
ności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności 
zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcje 
uniemożliwiające samodzielne poruszanie 
się za pomocą wózka inwalidzkiego o napę-
dzie elektrycznym),

Zadanie 2:  pomoc w utrzymaniu spraw-
ności technicznej posiadanego wózka 
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 
(warunki uczestnictwa: znaczny stopień nie-
pełnosprawności lub orzeczenie o niepełno-
sprawności),

Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy koń-
czyny, w której zastosowano nowoczesne 
rozwiązania techniczne, tj. protezy co naj-
mniej na III poziomie jakości (warunki uczest-
nictwa: stopień niepełnosprawności, wiek 
aktywności zawodowej lub zatrudnienie, 
potwierdzona opinią eksperta PFRON stabil-
ność procesu chorobowego, potwierdzone 
opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania 
zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzie-
lonego w programie),

Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawno-
ści technicznej posiadanej protezy kończyny 
(co najmniej na III poziomie jakości),

obszar d – pomoc w utrzymaniu ak-
tywności zawodowej poprzez zapewnienie 

opieki dla osoby zależnej 
- opłata za pobyt dziecka w żłobku lub 

przedszkolu albo inny koszt zapewnienia 
opieki nad dzieckiem (warunki uczestnictwa: 
znaczny lub umiarkowany stopień niepełno-
sprawności, aktywność zawodowa, pełnienie 
roli opiekuna prawnego dziecka)

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wy-
kształcenia na poziomie wyższym (wa-
runki uczestnictwa: znaczny lub umiarko-
wany stopień niepełnosprawności, nauka  
w szkole wyższej lub szkole policealnej lub 
kolegium lub przewód doktorski otwarty 
poza studiami doktoranckimi);

Moduł III – szkolenia kadr samorządów 
oraz organizacji pozarządowych z zakresu 
problematyki niepełnosprawności. Moduł 
realizuje PFRON.

Wysokość środków finansowych otrzyma-
na na realizację programu w 2013 roku wy-
nosi 542 266, 25 zł.

Zapraszamy osoby niepełnosprawne  
z powiatu krakowskiego do ubiegania się  
w roku 2013 o dofinansowanie, w ramach pi-
lotażowego programu PFRON - ,,Aktywny sa-
morząd” oraz informujemy, że wnioski będą 
przyjmowane:

1) Moduł I w trybie ciągłym, w terminie do 
30 września 2013 roku,

2) Moduł II semestr letni roku akademic-
kiego 2012/2013 w trybie ciągłym, w termi-
nie do 31 maja 2013 roku, semestr zimowy 
roku akademickiego 2013/2014 w terminie 
od 2 do 30 września 2013 roku.

Formularze druków zostały zamiesz-
czone na stronie internetowej Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie  
(www.pcpr.powiat.krakow.pl).

Szczegóły dotyczące zasad pilotażowe-
go programu ,,Aktywny samorząd” w 2013 
roku dostępne są również pod adresem: 
www.pfron.org.pl w zakładce ,,Aktywny sa-
morząd”.

Są ŚRODKI NA eLIMINOWANIe BARIeR

„W roku 2012, na zaproszenie Państwo-
wego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, 
Powiat przystąpił do realizacji nowego pilo-
tażowego programu „Aktywny samorząd”. 
Celem programu było wyeliminowanie 
lub zmniejszenie barier ograniczających 
uczestnictwo beneficjentów programu  
w życiu społecznym, zawodowym i w dostę-
pie do edukacji. 

Jednostką organizacyjną wskazaną do 
jego realizacji było Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Krakowie, do którego  
w ubiegłym roku zostały złożone 24 wnioski, 
po weryfikacji których zawarto 19 umów 
na łączną  kwotę 110 640,91 zł. Liczymy, że  
w tym roku wpłynie więcej wniosków i dzię-
ki temu uda się rozdysponować więcej środ-
ków niż w roku ubiegłym. Dysponujemy 
kwotą 542 tys. zł.”

URSZULA 
STOCHEL
Wicestarosta
powiatu  
krakowskiego

PomoC sPoŁeCzna
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zdrowie

zgodnie z ustawą ustrojową o samo-
rządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 
1998 r. powiat krakowski wykonuje 
określone ustawami zadania publicz-
ne o charakterze ponadgminnym  
w zakresie promocji i ochrony zdrowia 
(art. 4). w oparciu o ustawę z dnia 27 
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (dz. u. z 2008 r. nr 164, 
poz.1027 z późn. zm.), jako zadania 
własne powiatu w celu zapewnienia 
równego dostępu do świadczeń opieki 
zdrowotnej powiat krakowski realizuje 
własne programy zdrowotne.

Od 1999 r. sukcesywnie rozwijane są 
działania w tym zakresie i przeznacza 
się na nie coraz więcej środków. Rozpo-
częto od kwoty 1000 zł, a w budżecie  
na 2013 r. przeznaczono na promocję  
i ochronę zdrowia kwotę 302 000 zł.

Największy projekt to realizowany 
od lat - wspólnie z gminami położony-
mi na terenie powiatu - skierowany do 
młodzieży gimnazjalnej Program pod 
nazwą „badania wad postawy uczniów 
klas I gimnazjów z powiatu krakowskie-
go oraz korekta wykrytej wady w latach 
2012 – 2013”, który obejmuje zajęcia ko-
rekcyjne w wodzie i na sali gimnastycz-
nej.

Od 23 lutego 2013 r. młodzież z wy-
krytymi wadami dającymi się jeszcze 
korygować metodami niemedycznymi 
bierze udział w drugim etapie progra-
mu, który jest finansowany przez nasz 
powiat.

Tabela przedstawia rejony operacyj-
ne i liczbę uczestników do 30.04. 2013 r. 
(program trwa przez cały rok). 

Priorytetem przy realizacji tego 
typu zadań było tworzenie takich pro-
gramów własnych, które z założenia 
stworzą warunki do udziału w nich jak 
najbliżej miejsca zamieszkania.

Przedstawione poniżej programy 
będą realizowane w drugiej połowie 
2013 r. Informacje o terminach badań 
będą umieszczane na stronach interne-
towych powiatu krakowskiego www.
powiat.krakow.pl, jak również Biuletynu 
Informacji Publicznej.  

Realizatorem programów jest Cen-
trum Medyczne MASZACHABA sp. z o.o. 
z siedzibą w Krakowie ul. Prądnicka  50A, 
który zobowiązany jest do prowadzenia 
akcji informacyjnej.

1. Program profilaktyki raka prostaty

Program adresowany jest do męż-
czyzn w wieku powyżej 40 roku życia  
z kolejnych gmin powiatu krakowskiego 
tj.: Iwanowice, Jerzmanowice–Przeginia, 
Skała, Słomniki, Sułoszowa, Krzeszowice, 
Zielonki, Skawina. 

Założeniem ogólnym programu jest 
edukacja mężczyzn poprzez uświada-
mianie im, jak ważne jest korzystanie  
z takich programów, ale także uczule-
nie na fakt, że niezależnie od programu,  
w przypadku pojawienia się jakichkol-
wiek nieprawidłowości czy dolegliwości 
w obrębie gruczołu krokowego należy 
skorzystać z porady lekarza urologa.  

2. Program profilaktyki  
chorób tarczycy

Program adresowany jest do pań  
w wieku od 25 lat. Dla nich przewidu-
je się badanie co roku. Mieszkanki po-
szczególnych gmin (Iwanowice, Jerzma-
nowice–Przeginia, Michałowice, Skała, 
Słomniki, Sułoszowa, Skawina, Kocmy-
rzów-Luborzyca) będą zapraszane do 
programu poprzez uruchomienie lokal-
nych źródeł informacji /prasa lokalna, 
ogłoszenia parafialne, ośrodki zdrowia, 

plakaty informujące  
o badaniach/. Cele szcze-
gółowe to zwiększenie 
wykrywalności zmian 
w obrębie gruczołu 
tarczowego i poprawa 
zgłaszalności kobiet na 
badania przesiewowe.

3. Program wczesnego 
wykrywania raka sutka 

– badania  
mammograficzne

Program adresowa-
ny jest do pań w wieku 
od 40-49 lat, które ze 
względu na wiek nie 
mogą skorzystać z bez-
płatnego programu 

Narodowego Funduszu Zdrowia /udo-
kumentowane badanie raz na dwa lata/  
oraz kobiet powyżej 69 lat. Dla nich ba-
danie przewiduje się co roku.

Przedmiotem programu jest eduka-
cja kobiet poprzez uświadamianie im, 
jak ważne jest korzystanie z takich pro-
gramów, ale także uczulenie na fakt, że 
niezależnie od programu, w przypadku 
pojawienia się jakichkolwiek nieprawi-
dłowości czy dolegliwości w obrębie 
gruczołów piersiowych należy skorzy-
stać z porady lekarza, nauka samobada-
nia piersi oraz badanie mammograficz-
ne.

4. Korekcja wad postawy uczniów 
uczęszczających do szkoły podstawo-

wej i gimnazjum w specjalnym  
ośrodku szkolno –wychowawczym  

w skawinie.

Program adresowany jest do dzieci  
i młodzieży uczęszczającej do Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Skawinie. Szacunkowa liczba uczniów 
biorących udział w programie wynosi 
80- 90 osób.

Cel działań to określenie występowa-
nia wad postawy uczniów uczęszczają-
cych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Skawinie.

Istotną cechą wszystkich programów 
jest ich dostępność. Można z nich sko-
rzystać w miejscu zamieszkania.

PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA

Realizator programu 
Rejon 

Operacyjny 
Gminy biorące udział 

Ilość dzieci  

biorąca udział 

(23.02 – 30-

04.2013) 

nZOZ Krakowski 

Ośrodek Diagnostyki 

Kręgosłupa  

w Krakowie. 

 

 

 

Korekcja  

w wodzie  

(5 rejonów) 

Jerzmanowice, 

Wielka Wieś, 

Zabierzów, 

 

189 

Kocmyrzów-Luborzyca, 

Igołomia  - Wawrzeńczyce, 

 

70 

Michałowice, Zielonki 87 

Czernichów 
74 

 

Świątniki Górne, Mogilany 106 

Zajęcia  

na Sali 

gimnastycznej 

Przeginia, Sułoszowa 

92 

 

Priorytetem przy realizacji tego typu zadań było tworzenie takich programów własnych, 

które z założenia stworzą warunki do udziału w nich jak najbliżej miejsca zamieszkania. 

Przedstawione poniżej programy będą realizowane w drugiej połowie 2013 r. 

Informacje  o terminach badań będą umieszczane na stronach internetowych Powiatu 

Krakowskiego www.powiat.krakow.pl jak również Biuletynu Informacji Publicznej.   

Realizatorem programów jest Centrum Medyczne  MASZACHABA  sp. z o. o z siedzibą w 

Krakowie ul. Prądnicka  50A, który  zobowiązany jest do prowadzenia akcji informacyjnej. 

1. Program profilaktyki raka prostaty 

 Program adresowany jest do mężczyzn w wieku powyżej 40 roku życia z kolejnych gmin 

Powiatu Krakowskiego tj: Iwanowice, Jerzmanowice – Przeginia, Skała, Słomniki, 

Sułoszowa, Krzeszowice, Zielonki, Skawina.  

 Założeniem ogólnym programu jest edukacja mężczyzn poprzez uświadamianie im jak 

ważne jest korzystanie z takich programów, ale także uczulenie na fakt, ze niezależnie od 

programu, w przypadku pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości czy dolegliwości 

w obrębie gruczołu krokowego należy skorzystać z porady lekarza urologa.   

2. Program profilaktyki chorób tarczycy 
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Lp. Nazwa Oferenta  Wykaz zadań Informacja dot. programu 

1. 
Stowarzyszenie 
Towarzystwo Przyjaciół 
DPS w Więckowicach 
 

„Aktywność  
to zdrowie” 
 

Integracja osób niepełnosprawnych, piknik 
integracyjny. Adresatami będą osoby 
niepełnosprawne, starsze, zamieszkałe  
na terenie powiatu. 

2. 
Stowarzyszenie 
Przyjaciół DPS  
w Czernej 

„XI Powiatowy 
Festiwal DPS 
Krzeszowice 2013 r.” 
 

Festiwal twórczości DPS Powiatu Krakowskiego 
(zaprezentowanie twórczości osób 
niepełnosprawnych). Integracja osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym  

3. 

 
Stowarzyszenie 
„OSTOJA 
KARNIOWICE” 
 

„Spotkanie  
przy zdjęciach” 
 

Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi 
Karniowice i mieszkańców DPS oraz gości z 
innych DPS Powiatu Krakowskiego. Spotkanie p.n. 
„Spotkanie przy zdjęciach” poświęcone będzie 
rozmowie o historii i zmianach jakie zaszły we wsi 
Karniowice w ostatnich latach  
i o miejscu jakie zajmuje w nim DPS. 

4. 
Świętokrzyskie 
Stowarzyszenie 
Akademickie 

„Podejmowanie 
działań promujących 
zdrowy styl życia” 
 

Zadanie obejmuje cykl 5 spotkań edukacyjno – 
informacyjnych oraz 10 - dniowy wyjazd  
z realizacją, programu profilaktycznego dla dzieci  
i młodzieży z terenu Powiatu Krakowskiego 
promujących zdrowy styl życia. Podczas tych 
spotkań zostaną w  różnorodny sposób 
przedstawione zagadnienia dotyczące higieny 
ciała, racjonalnego żywienia, bezpieczeństwa, 
profilaktyki – przeciwdziałania uzależnieniom, 
agresji oraz udzielania pierwszej pomocy. 

5. Małopolski Oddział 
Okręgowy PCK 

„Z profilaktyką na TY” 
 

Program profilaktyki raka piersi i raka szyjki 
macicy wśród uczennic szkół  ponadgimnazjalnych 
oraz dorosłych mieszkanek powiatu krakowskiego 

6. Małopolski Oddział 
Okręgowy PCK 

„Wiedza na wagę 
życia” 
 

Upowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa 
medycznego, honorowego krwiodawstwa, 
właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych. 

7. 

Krakowski Klub Kultury 
Fizycznej, Sportu i 
Turystyki Niewidomych 
i Słabowidzacych 
„Lajkonik” 

„Promocja zdrowego 
stylu życia wśród 
seniorów 
niepełnosprawnych” 

Promocja zdrowego stylu życia, integracja osób 
niepełnosprawnych, promocja wolontariatu   
jako ciekawej formy aktywności społecznej  
i samorealizacji.  

 

W ramach zadania pn. „Wiedza na wagę życia” w dniu 13 maja 2013 r. na terenie Zespołu 

Szkół i Placówek Oświatowych zostały przeprowadzone XIII Rejonowe Mistrzostwa 

Pierwszej Pomocy PCK Powiatu Krakowskiego. Zawody zostały rozegrane w dwóch 

kategoriach: szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

 

Środki finansowe przeznaczone na ochronę i promocje zdrowia w 2013 roku 

 

Tabela powyżej zawiera wykaz zadań i podmiotów je realizujących, którym udziela się  
w 2013 roku dotacji z budżetu powiatu krakowskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Środki finansowe przeznaczone na 
ochronę i promocję zdrowia  

w 2013 roku

Programy zdrowotne w zł 240 000 

Dotacje dla organizacji 

pozarządowych w zł 
62 000 

 

Promocja zdrowia realizowana  
we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi

Współpraca powiatu krakowskie-
go z organizacjami pozarządowymi 
realizowana jest w oparciu o roczny 
program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie na rok 2013.

Zadaniem publicznym zlecanym 
do realizacji konkursu jest:

a) podejmowanie działań promu-
jących zdrowy styl życia, 

b) upowszechnianie wiedzy na 
temat ratownictwa medycznego, 
honorowego krwiodawstwa, właści-
wych postaw i zachowań prozdro-
wotnych,

c) realizacja programów prozdro-
wotnych,

d)wspieranie działań integrują-
cych osoby niepełnosprawne ze spo-
łeczeństwem.  

W ramach zadania pn. „wiedza na 
wagę życia” w dniu 13 maja 2013 r. 
na terenie Zespołu Szkół i Placówek 
Oświatowych zostały przeprowadzo-
ne XIII Rejonowe Mistrzostwa Pierw-
szej Pomocy PCK Powiatu Krakow-
skiego. Zawody zostały rozegrane  
w dwóch kategoriach: szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych.

zdrowie
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droGi

TO BYłA CIĘŻKA ZIMA  
DLA PODKRAKOWSKICH DRÓG

Powiat krakowski podjął działania  
i przeznaczył dodatkowe środki tak, aby 
licząca blisko 700 km sieć dróg powiato-
wych była bezpieczna i przejezdna, jed-
nak pozimowe szkody były w tym roku 
ogromne. Chociaż wydawać by się mo-
gło, że zima przełomu 2012 i 2013 roku 
nie była aż tak uciążliwa, to ciągle zmie-
niające się temperatury od kilkunastu 
stopni mrozu do nieraz nawet dziesięciu 
„na plusie” powodujące częste zamarza-
nie i rozmarzanie nawierzchni oraz opa-
dy śniegu i zamarzającego deszczu, wy-
rządziły niespotykane w ostatnich latach 
szkody w drogach zarządzanych przez 
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego.

Już w marcu br. inspektorzy ZDPK 
przygotowali wstępne zestawienie 
szkód, a co za tym idzie potrzeb remon-
towych. W przedstawionej Zarządowi 
Powiatu dokumentacji znalazło się kilka-
dziesiąt pozycji dotyczących remontów 
nawierzchni dróg i chodników. Na tej 
podstawie Zarząd Powiatu zdecydował 
o zwróceniu się do Rady Powiatu z wnio-
skiem o wyasygnowanie dodatkowych 
środków na pozimowe remonty. Radni 
powiatowi przychylili się do tej prośby 
i w trakcie sesji z 22 kwietnia br. podjęli 
uchwałę, która przeznaczyła na ten cel 
dodatkowe 3 616 500 zł. By środki zostały 
wydane w optymalny sposób, potrzeb-
na była pełna i dokładna specyfikacja 
potrzeb uwzględniająca fakt, że pomi-
mo dodatkowych pieniędzy, powiat kra-
kowski nie był w stanie przeprowadzić 
trwałych remontów w postaci nowej 
nakładki na wszystkich wymienionych 
w opracowaniu odcinkach. W związku z 
tym Zarząd Powiatu zdecydował, że od-
będzie kilkudniowy objazd po drogach 
powiatowych, na podstawie którego 
zdecyduje, na których odcinkach zosta-
nie położna nowa nawierzchnia, a gdzie 
przejezdność i bezpieczeństwo zapew-
nione zostanie przy pomocy remon-
tów cząstkowych. Istotnym dla Zarządu 
Powiatu było, aby o podziale dróg oraz 
środków decydowała aktualna sytuacja 
oraz skala uszkodzeń i tym samym po-
trzeb remontowych, a nie matematycz-
ne proporcje i podział według długości 
dróg powiatowych znajdujących się na 
terenie poszczególnych gmin. 

4,585 mln zł na pozimowe remonty

Po objeździe i jego podsumowaniu, 
Zarząd Powiatu podjął decyzje konsul-
towane następnie z radnymi powiato-
wymi o przyjęciu do realizacji i sposobie 
przeprowadzenia remontów na po-
szczególnych odcinkach dróg. Równole-
gle trwały przygotowania do ogłoszenia 
przetargu, by prace remontowe mogły 
się jak najszybciej rozpocząć. Dzięki tym 

decyzjom 2,85 mln zł przeznaczonych 
zostanie na wykonanie nowych nakła-
dek, 1,3 mln zł na remonty cząstkowe 
oraz 435 tys. zł na remonty mostów  
w Rudawie i Batowicach. W sumie  
w 2013 r. na pozimowe remonty powiat 
krakowski wyda 4 585 000 zł. 

Od początku roku Zarząd Dróg Po-
wiatu Krakowskiego interweniował  
i na bieżąco łatał dziury przy użyciu tzw. 
„masy na zimno”. To droga technologia, 
której wykorzystanie jest możliwe w 
przypadku umiarkowanych uszkodzeń 
i na niewielkiej powierzchni. Dodatko-
wo taka doraźna naprawa nie jest zbyt 
trwała, jednak dopóki pogoda( min. +5° 
i sucho) uniemożliwiała remonty przy 
zastosowaniu tradycyjnych technologii, 
był to jedyny sposób na zapewnienie 
bezpieczeństwa kierowców i podróżują-
cych. W okresie styczeń – kwiecień zuży-
to ok. 100 ton masy. Cały czas prowadzo-
ne są również prace wykonywane przez 
brygadę ZDPK, która wypełnia ubytki 
„gorącą masą”, której zużyto do końca 
maja ok. 70 ton. 

Remonty cząstkowe, tam gdzie nie 
było planowane położenie nowej na-
wierzchni, rozpoczęły się zaraz po ustą-
pieniu zimy. W pierwszym przetargu roz-
strzygniętym w kwietniu przeznaczono 
na „łatanie dziur” 0,32 mln zł, a w drugim, 
majowym kolejne 0,8 mln zł. Te remonty 
prowadzone są na bieżąco. 

Położenie nowych nawierzchni od-
bywa się równolegle do prowadzo-
nych przez powiat krakowski inwestycji  
w ramach Inicjatyw Samorządowych 
czyli wspólnych projektów drogowych 
gmin i powiatu. 

„Szkody, jakie wyrządziła w tym 
roku zima w naszych drogach były 
ogromne, znacznie większe niż można 
było przewidywać na podstawie do-
świadczeń z lat ubiegłych. W związku 
z tym, stanęliśmy przed zadaniem, na 
które potrzeba było zdecydowanie wię-
cej środków niż było zaplanowanych  
w budżecie Powiatu Krakowskiego. 
Dzięki dodatkowym 3,6 mln zł. jeste-
śmy w stanie przeprowadzić konieczne 
remonty. Mam jednak świadomość, 
że często w stopniu tylko niezbędnym, 
zapewniającym bezpieczeństwo i prze-
jezdność. Tam, gdzie uszkodzenia były 
największe zdecydowaliśmy o prze-
prowadzeniu bardziej kosztownego,  
ale i jednocześnie trwalszego rozwią-
zania, jakim jest położenie nowej na-
wierzchni, na pozostałych odcinkach 
dróg wymagających interwencji reali-
zowane są remonty cząstkowe.”

ADAM
WÓJCIK
Członek Zarządu 
Powiatu

lp. Gmina numer 
drogi Miejscowość  

Modernizacja  
(nowa nawierzchnia)  
drogi powiatowej  
na długości:  

1. Mogilany 2169K Lusina 180 mb 
2. 2169K Lusina 40 mb 
3. Świątniki 

Górne 
1992K Rzeszotary 400 mb 

4. 2168K Konary 150 mb 
5. Czernichów 2184K Nowa Wieś Szlachecka 130 mb 
6. 2187K Czernichów 100 mb 
7. 

Skawina 
2172K ul.Wyspiańskiego 300 mb 

8. 2177K ul.Tyniecka 150 mb 
9.   dojazdy do promów 150 mb 
10. Michałowice 2152K Sieborowice 650 mb 

11. Jerzmanowice-
Przeginia 2126K Czubrowice 500 mb 

12. Zielonki 2151K Wola Zachariaszowska 300 mb 
13. Skała 1155K ul.Sobiesęcka 200 mb 
14. Liszki 2182K Rączna 100 mb 
15. 2180K Węzeł Mirowski 100 mb 
16. 

Zabierzów 
2121K Balice 300 mb 

17. 2122K Koziary 100 mb 
18. 2122K Brzoskwinia 150 mb 
19. 

Krzeszowice 
2127K Żbik 300 mb 

20. 1034K Zalas 150 mb 
21. 2125K Łany 100 mb 
22. 

 Kocmyrzów 
Luborzyca  

2152K Łuczyce 980 mb 
23. 2154K Goszcza 1 215 mb 
24. 2159K Skrzeszowice 285 mb 
25. 2159K Baranówka 290 mb 

 

Chmurka Adam Wójcik: 

Szkody, jakie wyrządziła w tym roku zima w naszych drogach były ogromne, znacznie 

większe niż można było przewidywać na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych. W związku z 

tym, stanęliśmy przed zadaniem, na które potrzeba było zdecydowanie więcej środków niż 

było zaplanowanych w budżecie Powiatu Krakowskiego. Dzięki dodatkowym 3,6 mln zł. 

jesteśmy w stanie przeprowadzić konieczne remonty. Mam jednak świadomość, że często w 

stopniu tylko niezbędnym, zapewniającym bezpieczeństwo i przejezdność. Tam, gdzie 

uszkodzenia były największe zdecydowaliśmy o przeprowadzeniu bardziej kosztownego, ale i 

jednocześnie trwalszego rozwiązania, jakim jest położenie nowej nawierzchni, na pozostałych 

odcinkach dróg wymagających interwencji realizowane są remonty cząstkowe.  
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14 marca br. w sali konferencyjnej Między-
narodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła 
II Kraków-Balice odbyło się posiedzenie Kon-
wentu Przewodniczących Rad Powiatu Woje-
wództwa Małopolskiego. Głównym tematem 
spotkania była sytuacja na rynku pracy. Po-
siedzenie rozpoczął Tadeusz Nabagło, prze-
wodniczący Rady Powiatu w Krakowie, który 
przywitał uczestników oraz zaproszonych 
gości, szczególne słowa kierując do dr Jana 
Pamuły, prezesa Zarządu Międzynarodowe-
go Portu Lotniczego, dziękując za możliwość 
przeprowadzenia konwentu w wyjątkowym 
miejscu, jakim jest podkrakowskie lotnisko 
w Balicach. W posiedzeniu udział wzięli m.in. 
wicestarosta powiatu krakowskiego urszula 
Stochel, członkowie Zarządu Powiatu Anna 
Lewicka oraz Adam Wójcik, wiceprzewod-
niczący Rady Powiatu w Krakowie Krzysztof 
Karczewski oraz sekretarz Mirosław Golanko.

Obrady rozpoczęło wystąpienie Józefa 
Krzyworzeki, starosty krakowskiego, który 
przedstawił prezentację o powiecie krakow-
skim. Starosta Krzyworzeka zapoznał uczest-
ników konwentu z charakterystyką powiatu, 
ze szczególnym uwzględnieniem budżetu 
oraz głównych dziedzin działalności samo-
rządu powiatowego, jakimi są edukacja czy 
pomoc społeczna. Następnie zabrał głos 
prezes dr Pamuła, który zaprezentował lot-
nisko, pokazując jego rozwój na przestrzeni 
ostatnich 5 lat oraz plany rozbudowy. Ostat-
nim wystąpieniem była prezentacja „Powiat 
Krakowski – 13 lat na rynku pracy” Doroty 
Niemiec, dyrektora urzędu Pracy Powiatu 
Krakowskiego, która mówiła o dotychcza-
sowych działaniach urzędu oraz aktualnej 
sytuacji na podkrakowskim rynku pracy. Na 
zakończenie oficjalnej części konwentu Prze-
wodniczący Rad Powiatu Województwa Ma-
łopolskiego przyjęli rezolucję skierowaną do 
Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej o odstąpienie od zamia-
ru wprowadzenia nowych rozwiązań, przewi-
dzianych w założeniach do projektu ustawy 
o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy oraz innych ustaw, 
apel o zwiększenie środków na finansowanie 
programów na rzecz promocji zatrudnienia, 
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywiza-
cji zawodowej w 2013 roku oraz stanowisko 
konwentu ws. wyboru argentyńskiego kar-
dynała Jorge Maria Bergoglio na papieża.

Na zakończenie posiedzenia wszyscy 
uczestnicy konwentu mieli możliwość zwie-
dzenia lotniska.

PRZeWODNICZąCY MAłOPOLSKICH RAD 
POWIATÓW SPOTKALI SIĘ NA LOTNISKu  
W BALICACH

„Konwent, który odbył się na lotnisku 
był bardzo ważnym spotkaniem, w trak-
cie którego poruszono szereg istotnych 
spraw. Liczymy, że naszymi wystąpienia-
mi uda nam się zwrócić uwagę władz na 
problemy, które dotyczą samorządów 
powiatowych. Głównym tematem kon-
wentu była sytuacja na rynku pracy oraz 
działalność urzędów pracy. Mam nadzie-
ję, że zbiorowe działania przyniosą efekt 
ponieważ odczuwalny kryzys oraz rosną-
ce bezrobocie to problem, który dotyczy 
nas wszystkich.”

TADEUSZ
NABAGŁO
Przewodniczący
Rady Powiatu

11 kwietnia br. w sali obrad Starostwa 
Powiatowego w Krakowie odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród laureatom 
powiatowego etapu Ogólnopolskie-
go Konkursu Plastycznego dla dzieci  
i młodzieży pod hasłem „Twoja wiedza  
i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic 
złego nie zrobi nikomu!” Licznie przyby-
łym uczniom nagrody wręczali starosta 
krakowski Józef Krzyworzeka, wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu w Krakowie 
Krzysztof Karczewski, radna powiato-
wa Janina Grela oraz dyrektor Wydzia-
łu edukacji Starostwa Powiatowego  
w Krakowie Lidia Pycińska. Na konkurs 
przesłano 170 prac w czterech grupach 
wiekowych, a Komisja Konkursowa wy-
brała z poszczególnych grup wiekowych 
następujące prace:

Grupa I uczniowie klas I-III szkoły pod-
stawowej:
1. Martyna Fąfara – Szkoła Podstawowa 
im. T. Kościuszki w Wawrzeńczycach
2. eliza Kaszubowska – Szkoła Podstawo-
wa w Igołomii
3. łukasz Kołodziejczyk – Szkoła Podsta-
wowa w Wielkiej Wsi

Grupa II uczniowie klas IV-VI szkoły 
podstawowej:
1. Marta Piechówka – Szkoła Podstawo-
wa im. J. Korczaka w Libertowie, gm. Mo-
gilany
2. Zuzana Zawłocka – Szkoła Podstawo-
wa im. A. Sewiołka w Czułowie
3. Tamara Bobek– Szkoła Podstawowa  
w Nawojowej Górze, gm. Krzeszowice

Grupa III uczniowie gimnazjum:
1 Mateusz Maliszewski – Zespół Szkół 
im. J. Pawła II w Gaju, gm. Mogilany
2. Alicja Stefan – Gimnazjum z Oddzia-
łami Integracyjnymi w Rudawie, gm. Za-
bierzów
3. Weronika Wójcik– Gimnazjum w Mni-
kowie, gm. Liszki

Grupa IV uczniowie i wychowanko-
wie świetlic terapeutycznych, ośrodków 
szkolno-wychowawczych:
1. Krzysztof Caba- Warsztaty Terapii Zaję-
ciowej w Pobiedniku Małym, gm. Igoło-
miaWawrzeńczyce
2. Monika Kopciuch – Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy im. Poczty Pol-
skiej w Skawinie
3. Oliwia Adamczyk – Centrum Kultury  
i Sportu w Kocmyrzowie – Luborzycy

Nagrodę Specjalną dla ucznia Ma-
teusza Bobek z Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego im. Poczty 
Polskiej w Skawinie przyznał Krzysztof 
Karczewski – Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu w Krakowie.

STRAŻACKI KONKuRS

samorząd
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i wreszcie przyszło lato. Jeszcze nie 
kalendarzowe, ale pogoda piękna, 
dzień długi, kwiaty w ogrodach kwit-
ną. a to oznacza, że zaczyna się sezon 
plenerowych imprez, czyli wspólna za-
bawa. 

W gminie Michałowice zaczęliśmy 
piknikiem rowerowym „Kask na Głowie, 
Olej w Głowie” organizowanym przez 
stowarzyszenie „Pełna Chata”. Impreza 
rodzinna, której celem było propagowa-
nie bezpiecznej jazdy. Przejazd miał cha-
rakter towarzyski na każde umiejętno-
ści i siły, zarówno dzieci jak i dorosłych.  
Na rowery wsiedli (oczywiście w kaskach 
i kamizelkach) miedzy innymi członko-
wie „Pełnej Chaty” na czele z prezesem 
Leszkiem Hincem, ksiądz proboszcz 
Ryszard Honkisz i poseł Ireneusz Raś  
z rodziną. Sponsorzy ufundowali kaski 
(rozdano blisko 200) i pakiety, w których 
były kamizelki i odblaski. Po przejeździe 
uczestnicy i kibice bawili się ogrodach 
parafialnych. 

W dniach 11-12.05.2013, odbyła się 
„XI Piłkarska Majówka” pod patronatem 
Starosty Krakowskiego, organizowana 
przez Parafialny Klub Sportowy Jakub. 
Boisko w Więcławicach zgromadziło 150 
zawodników tworzących 15 zespołów  
w 4 kategoriach wiekowych, tj: szkoła 
podstawowa kl. 0-3 i 4-6, gimnazjum 
oraz szkoła średnia. W gronie uczestni-
ków znalazła się także drużyna dziew-
cząt. W rozgrywkach brały udział zespo-
ły z Więcławic, Raciborowic, Masłomiącej  
i łuczyc. Przybyli nawet piłkarze z Krze-
szowic. Zawody rozpoczęły się w sobotę 
o godz. 9.00 i trwały do godz.16.00. Roz-
grywki zakończono meczem oldboy-
ów pomiędzy drużynami Masłomiącej 
i piłkarzami z klubu Jakuba Więcławice. 
Zwyciężyli goście z Masłomiącej 3:2.  
Po zakończeniu rozgrywek, wszyscy 
uczestnicy przenieśli się do ogrodów 
parafialnych, gdzie zwycięzcom w po-
szczególnych kategoriach wiekowych 
zostały wręczone puchary i nagrody. 

W czasie, kiedy trwały zmagania na 

boisku, miłośnicy Gospel brali udział  
w warsztatach prowadzonych przez 
Petera Francisa, brytyjskiego wokalistę 
i dyrygenta. Warsztaty zakończyły się 
koncertem w kościele Świętego Jakuba 
w Więcławicach, gdzie uczestnicy za-
prezentowali swoje umiejętności. Roz-
piętość wiekowa pieśniarzy: od wieku 
przedszkolnego do mocno dojrzałego.

19-go maja po raz 38 Ochotnicza 
Straż Pożarna z Zagórzyc Dworskich 
wraz Radą Sołecką zaprosili mieszkań-
ców na festyn z okazji Święta Kwitnącej 
Jabłoni. Tradycyjnie zaczęto od zabaw 
dla dzieci, potem były występy estrado-
we. Gwiazdą wieczoru był Jan Wojdak 
z zespołu Wawele, który przypomniał, 
zwłaszcza starszej generacji, przeboje  
z ich młodzieńczych lat. 

W czerwcu będzie XV Małopolski Fe-
stiwal Orkiestr Dętych w Więcławicach. 
W zeszłym roku stawiło się 37 orkiestr. 
Konkurs jest podzielony na trzy gru-
py orkiestr: skład mały – do 20 muzy-
ków, średni – 21-30, duży - powyżej 30.  
W konkursie bierze udział wiele znako-
mitych orkiestr między innymi orkiestra 
Wieniawa z Raciborowic, która kilkakrot-
nie zwyciężała, a w zeszłym roku dostała 
Nagrodę Specjalną. W tym roku również 
zamierza wystąpić.

W sierpniu odbędzie się „Piknik Wol-
ności” upamiętniający Marsz I Kompanii 
Kadrowej Strzelców Józefa Piłsudskiego. 
W Michałowicach uczestnicy marszu 

złożą kwiaty pod obeliskiem symboli-
zującym granice między zaborami. Na 
część rozrywkową, organizująca impre-
zę gmina Michałowice zaprosiła takich 
wykonawców jak Krystyna Prońko, Ka-
sia Kowalska, Kabaret DNO. Jak zwykle 
będą też przygotowane zabawy dla naj-
młodszych.

A we wrześniu, na koniec lata jesz-
cze Piknik Ziemniaczany organizowany 
przez parafię w Więcławicach, oczywi-
ście w ogrodach parafialnych.

BAWIMY SIĘ W MICHAłOWICACH

„Każdego roku na terenie Gminy Mi-
chałowice ma miejsce wiele wydarzeń. 
Można wybierać spośród imprez spor-
towych, artystycznych, patriotycznych 
czy ukierunkowanych na pielęgnowanie 
miejscowych tradycji i obyczajów. Dzię-
ki temu coś ciekawego i interesującego 
dla siebie znajdzie każdy mieszkaniec.  
Jestem głęboko przekonana, że warto 
odwiedzać lokalne imprezy, ponieważ to 
dla nas wszystkich szansa, by się wzajem-
nie poznać, poczuć sąsiedzką wspólnotę. 
Dzięki nim będzie łatwiej zaangażować 
się w lokalne – sołeckie i gminne – inicja-
tywy, dbać o rozwój i pomyślność Gminy 
Michałowice, a tym samym nas wszyst-
kich ją zamieszkujących. Dziękuję tym 
wszystkim, którzy dla nas poświęcają 
swój czas.”

ANNA
LEWICKA
Członek Zarządu 
Powiatu

sPoŁeCzeŃstwo



11POWIAT KRAKOWSKI 2013

ALICJA
WÓJCIK
Członek Zarządu 
Powiatu

Przemieszczając się codziennie każdy  
z nas jest uczestnikiem ruchu drogowego, 
dlatego bezpieczeństwo dotyczy nas wszyst-
kich. Jeździmy pojazdami jako kierowcy  
i pasażerowie do szkoły, pracy, na zakupy.  
W niedzielne popołudnie idziemy z dziećmi 
na rower lub na spacer. Będąc uczestnikami 
ruchu drogowego w jakiejkolwiek formie, 
należy sobie zdać sprawę, że na drodze nie 
jesteśmy sami, bo obok nas również porusza-
ją się inne pojazdy, rowerzyści i piesi. Dajmy 
dobry przykład począwszy od siebie zacho-
wując bezpieczeństwo oraz przedewszyst-
kim zdrowy rozsądek. 

statystyKi
Według statystyk bezpieczeństwo na dro-

gach systematycznie wzrasta. W ciągu ostat-
nich 10 lat ilość pojazdów silnikowych wzro-
sła o około 10 mln, tj. o około 60% i w tym 
samym czasie liczba wypadków drogowych 
spadła o 30%. 

Należy zwrócić 
uwagę, że pomimo, 
iż zdecydowana 
większość wypad-
ków występuje w 
obszarze zabudo-
wanym, bo ponad 
70%, to w wyniku 
wypadków mających 
miejsce w obszarze 
n iezabudowanym 
ginie znacznie więcej 
osób. W obszarze nie-
zabudowanym ginie 
człowiek średnio w 
co piątym wypadku, 
a w obszarze zabu-
dowanym w co szes-
nastym. Przyczyna jest prosta - na obszarach 
niezabudowanych, kierujący rozwijają więk-
sze prędkości. Spośród wszystkich rodzajów 
wypadków drogowych w 2012r., najczęstsze, 
bo stanowiące prawie 50%, były zderzenia 
pojazdów w ruchu. Na drugim miejscu naj-
częściej występującym rodzajem wypadku, 
było „najechanie na pieszego”. Takich zdarzeń 
było prawie 30% i w ich wyniku zginęły 1 152 
osoby, tj. ponad 30% poszkodowanych.

Liczny udział w wypadkach drogowych 
mają również rowerzyści. Tylko w 2012 r. zgi-
nęło na drogach 300 rowerzystów, a ponad  
4 tys. było rannych. Statystyki mówią, że 
wśród rowerzystów w obszarze niezabudo-
wanym w co piątym wypadku była ofiara 
śmiertelna, gdy na obszarze zabudowanym 
w co dwudziestym drugim.

Na przykładzie gminy Zabierzów mogę 
powiedzieć, że znacznie więcej wypadków 

drogowych występuje na prostych odcin-
kach dróg (droga zbiorcza  nr K 2121 po-
między Balicami i Aleksandrowicami) niż na 
krętych, niebezpiecznych, charakteryzują-
cych się dużymi spadkami odcinkach dróg  
(nr K 2122 w Nielepicach). 

Problem
Wpływ na kolizje drogowe ma szereg 

czynników, a o samej kolizji czasem decyduje 
kilka sekund nieuwagi. Pierwszym z nich to 
są błędy kierowców: niedostosowanie pręd-
kości do warunków ruchu, nieprzestrzeganie 
pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe 
zachowanie wobec pieszego, wymuszanie 
pierwszeństwa, zły stan techniczny pojaz-
dów, a także dekoncentrujące kierowcę pro-
wadzenie rozmów telefonicznych podczas 
jazdy czy korzystanie z nawigacji.

Drugim czynnikiem są stan dróg i warunki 
atmosferyczne. Występujące mgły powodu-
ją często całkowity brak widoczności, a w 
miejscach, gdzie nie ma oświetlenia, ozna-
kowania poziomego, poboczy, istnieje duże 
zagrożenie zwłaszcza dla pieszych i porusza-
jących się na rowerach. Przykładem tu może 
być droga nr 2121 K, przy której jednocześnie 
dynamicznie rozwija się strefa gospodarcza 
w bezpośrednim sąsiedztwie Międzynaro-
dowego Portu Lotniczego w Balicach, gdzie 
okoliczni mieszkańcy mają problem z doj-
ściem do pracy, a dzieci i młodzież do szkoły. 

Trzecim czynnikiem jest niewystarczająca 
aktywność policji.

Finansowanie 
Możliwość finansowania inwestycji dro-

gowych wyłącznie przez powiat krakowski 
jest niewystarczająca. Skończyły się wpływy 
pochodzące z dotacji unijnych, a kredyty 
zaciągnięte na potrzeby wniesienia wkładu 
własnego ograniczają zdolność do zacią-
gania kolejnych. Dodatkowo obowiązujące 
przepisy ograniczają wydatki samorządów, 
co w następstwie również ogranicza możli-
wości zwiększania kwot na utrzymanie i re-
monty dróg. 

Z drugiej strony powiat krakowski korzy-
sta również z innych form dofinansowania, 
między innymi z tzw. „schetynówki” oraz  
z programu na odbudowę zniszczonych 
dróg w  wyniku klęsk żywiołowych: podczas 
burz i powodzi.  Należy jednak zwrócić uwa-
gę na długo trwające zimy, podczas których 
utrzymanie dróg jest bardzo kosztowne dla 
samorządów.

KierunKi inwestyCyJne drÓG  
i wniosKi

Oprócz inwestycji na modernizacje, re-
monty dróg oraz budowę chodników,  zwra-
ca się szczególną uwagę na konieczność 
zwiększania środków na tzw. utrzymanie 
dróg. Należy konsekwentnie poprawiać zły 
stan poboczy oraz odwodnienia, co przy bra-
ku realizacji wpływa destrukcyjnie na stan 
drogi i w efekcie podnosi koszt jej moderni-
zacji. 

Jak wiadomo z podstawych praw eko-
nomicznych, ograniczenie środków finanso-

wych rodzi wiele 
dylematów, w tym 
wypadku związa-
nych z obraniem 
kierunków prio-
rytetowych doty-
czych przyszłych 
inwestycji. 

• Co jest waż-
niejsze: przejezd-
ność dróg czy 
bezpieczeństwo 
pieszych, a co za 
tym idzie kontynu-
acja budowy cią-
gów dla pieszych  
i rowerzystów?

• Czy powiat ma prawo zgadzać się na 
budowę chodników tam, gdzie drogi nie są 
przejezdne?

• Czy powiat ma prawo modernizować 
jedynie nawierzchnie wraz z odwodnieniem 
bez bezpiecznych ciągów dla pieszych?

Odpowiadając na powyższe zapytania 
powinniśmy także poddać się refleksji, czy 
to właśnie inwestycje w chodniki w ostat-
nich latach wpłynęły na sukcesywny spadek 
potrąceń pieszych oraz czy w związku z tym 
mamy prawo do odejścia od budowy chod-
ników na rzecz modernizacji nakładek. Na za-
kończenie należy dodać, że w przyszłości po-
zyskanie środków finansowych z ue będzie 
coraz trudniejsze. Szanse będą mieć tylko 
duże, kompleksowe projekty dla konkretne-
go regionu, a nie na poszczególne drogi. 

ROZWAŻANIA O MOŻLIWOŚCI ZWIĘKSZANIA 
BeZPIeCZeŃSTWA NA DROGACH 

bezPieCzeŃstwo

„Należałoby zorganizować szeroko 
pojętą debatę na temat poprawy sta-
nu dróg i bezpieczeństwa na drogach  
w naszym rejonie, na co zapraszam ser-
decznie wszystkie zainteresowane stro-
ny. Mam nadzieję, że w efekcie uda się 
opracować Strategię Budowy, Moder-
nizacji i Utrzymania dróg oraz ciągów 
pieszo – rowerowych w naszym powie-
cie. To właśnie taki dokument mógłby 
być pierwszym krokiem do pozyskania 
przyszłych środków finansowych z Unii 
Europejskiej.”
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„Bezpieczeństwo przeciwpożarowe, 
ratownictwa drogowe, medyczne, po-
wodziowe, atomowe, biologiczne i che-
miczne, a także ratownictwo w czasie 
katastrof i innych zagrożeń opiera się  
w powiecie monachijskim na Ochotni-
czej Straży Pożarnej. Straż Pożarna liczy 
około 4000 ochotników, którymi kierują 
inspektorzy z komendantem powiato-
wym J. Vielhuberem na czele.  Stano-
wisko kierowania i zarządzania strażą 
znajduje się w Starostwie Powiatowym 
w Monachium.” 

KRZYSZTOF
KARCZEWSKI

Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu

19 kwietnia 2013 roku delegacje po-
wiatu krakowskiego i wielickiego wzię-
ły udział w uroczystości święta straży 
pożarnej w powiecie monachijskim. 
uroczystość odbyła się w miejscowości 
sauerlach. w delegacji uczestniczy-
li: tadeusz nabagło, przewodniczący 
rady Powiatu Krakowskiego, dr Krzysz-
tof Karczewski, wiceprzewodniczący 
rady, prezes osP skawina i i zarazem 
wiceprezes zarządu miejsko - Gmin-
nego w skawinie, edward nowak, ko-
mendant miejsko - gminny w skawinie, 
bryg. Jerzy bakalarz d-ca JrG w ska-
winie oraz tadeusz Karcz prezes osP  
w Jerzmanowicach. 

Przed południem delegacje złożyły wi-
zytę w Państwowej Szkole Straży Pożar-
nej w Geretsried. W szkole prowadzone 
są kursy i szkolenia bawarskich strażaków 
ochotników. Zwiedziliśmy sale wykłado-
we, w tym sale do ćwiczeń taktyki akcji 
przeprowadzanych na modelach i ma-
kietach. Modelami były stacje kolejowe, 
tunele, zabudowa miejska, zabudowa 
wiejska, drogi i elementy infrastruktury. 
W kolejnej sali ćwiczeń znajdowało się 
kilkanaście stanowisk do szkolenia dys-
pozytorów przyjmujących zgłoszenia  
i kierujących jednostkami do akcji. Na-
stępnie zapoznaliśmy się z poligonem 
szkoły. Na bocznicy kolejowej ze stacją 
ratownicy ewakuowali jednostkę kolei 
podmiejskiej. Z zadymionej jednostki 
strażacy wynosili poszkodowanych (ma-
nekiny), których przypinano do deski 

ratowniczej i wywożono karetkami po-
gotowia. Aby jak najlepiej symulowane 
warunki katastrofy odpowiadały rzeczy-
wistości, teren zabezpieczały radiowozy 
policyjne z włączonymi kogutami, a ru-
chem kierowali przebrani za policjantów 
strażacy. Na silnie zadymionym modelu 
budynku mieszkalnego w skali 1:1, stra-
żacy w aparatach powietrznych ćwiczyli 
ewakuację poszkodowanych (również 
manekiny). Kolejny dział to ratownictwo 
drogowe. Szczególnie interesujące były 
karoserie samochodów z planem dodat-
kowych zabezpieczeń konstrukcyjnych 
w przypadku kolizji. ułatwia to cięcie ka-
roserii przy pomocy sprzętu hydraulicz-
nego i wydobywanie poszkodowanych. 
Na poligonie znajduje się również takie 
przedmioty do ćwiczeń jak zbiorniki 
substancji palnych, cysterny i instalacje 
przemysłowe. 

W szkole pracuje 80 instruktorów 
kierowanych przez komendanta szkoły. 
Szkoła posiada najnowsze samochody 
gaśnicze, ratownicze i specjalistyczne. 

Główna uroczystość święta straży 
pożarnej odbyła się w hali sportowej  
w Sauerlach. Przed salą odbyła się wysta-
wa sprzętu i samochodów, które w 2012 
roku otrzymały jednostki straży pożar-
nej w powiecie monachijskim. uroczy-
stość otworzyła starosta Johanna Rum-
schottel, przywitała strażaków, których 
zebrało się około 1000 i zaproszonych 
gości, szczególnie delegacje z powiatu 

krakowskiego i wielickiego. Delegacje 
przekazały okolicznościowe adresy i pa-
miątki. 

Następnie sprawozdanie z działalno-
ści straży pożarnej złożył jej komendant 
Josef Vielhuber. uroczystość zakończyła 
wspólna kolacja i pamiątkowe zdjęcia. 
W ramach współpracy w 2013 roku od-
będą się wspólne ćwiczenia zespołów 
straży pożarnej z powiatów wielickiego, 
krakowskiego i monachijskiego w Tauf-
kirchen z zakresu ratownictwa drogowe-
go i medycznego oraz ćwiczenia w Cen-
trum Kryzysowym w Haar na komorach 
rozgorzeniowych.

ŚWIĘTO STRAŻY POŻARNeJ 
W POWIeCIe MONACHIJSKIM

bezPieCzeŃstwo
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samorząd

8 stycznia br. starosta krakowski Józef Krzyworzeka spotkał się 
z młodzieżą z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowi-
cach. W szkolnej stołówce odbyła się praktyczna lekcja o funk-
cjonowaniu samorządu terytorialnego w Polsce, w której udział 
wzięli uczniowie klas maturalnych. Starosta Krzyworzeka przed-
stawił młodzieży prezentację, w trakcie omawiania której przy-
bliżył podział administracyjny kraju oraz zasady funkcjonowania 
jednostek samorządu terytorialnego. W swoim wystąpieniu sta-
rosta scharakteryzował powiat krakowski, zwracając szczególną 
uwagę na zadania i usługi dla mieszkańców, które wykonuje Sta-
rostwo Powiatowe w Krakowie oraz inne jednostki powiatowe.  
Po prezentacji odbyła się dyskusja. Starosta Krzyworzeka odpo-
wiadał na pytania uczniów, którzy byli zainteresowani nie tyl-
ko samym powiatem, ale również charakterem pracy starosty  
powiatu.

LeKCJA SAMORZąDu W KRZeSZOWICACH

DeBATA SAMORZąDOWA NA ueK
11 kwietnia br. starosta krakowski 

Józef Krzyworzeka wziął udział w de-
bacie „Raport o stanie samorządności 
terytorialnej w Polsce” zorganizowanej 
przez Stowarzyszenie Projekt: Polska 
oraz Koło Naukowe Gospodarki i Admi-
nistracji Publicznej ueK, która odbyła się 
w Starej Auli w Budynku Głównym uni-
wersytetu ekonomicznego w Krakowie. 
Punktem wyjścia dyskusji był „Raport  
o stanie samorządności terytorialnej 
w Polsce” przygotowany przez zespół 
pracowników uniwersytetu ekonomicz-
nego w Krakowie pod przewodnictwem 
profesora Jerzego Hausnera, który do-
tyka różnych aspektów funkcjonowania  
i działalności samorządu terytorialnego 
w Polsce. Jeden z jego autorów dr hab. 
Stanisław Mazur przedstawił jego głów-

ne założenia, a następnie samorządow-
cy – starosta Józef Krzyworzeka oraz 
wójt gminy Zabierzów elżbieta Burtan 
– porównali główne tezy z ich praktycz-
nymi doświadczeniami. 

Starosta Józef Krzyworzeka mówił, że 
w zdecydowanej części zgadza się z wy-
nikami przedstawionymi przez zespół 
naukowców, z zaznaczeniem, że część 
diagnoz postawionych zostało za moc-
no, a cześć za słabo. Starosta podkreślił, 
że dla rozwoju samorządności w Polsce 
konieczne są głębokie reformy doty-
czące ram prawnych funkcjonowania 
jednostek samorządu terytorialnego, 
a także ich kompetencji i zależności od 
administracji rządowej oraz finansów 
publicznych. Zwrócił również uwagę na 
brak kapitału i zaufania społecznego.
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13 maja br. z inicjatywy Józefa Krzyworze-
ki, starosty krakowskiego i Wojciecha Kozaka, 
wicemarszałka województwa małopolskie-
go odbyło się spotkanie, w trakcie którego 
podpisano porozumienie, którego sygnata-
riuszami zostały samorządy, poprzez tereny 
których przepływają rzeki powodujące w po-
przednich latach zagrożenie powodziowe.

Na podstawie umowy w sprawie współ-
pracy przy realizacji „Wielowariantowego 
programu inwestycyjnego wraz z opraco-
waniem strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko dla cieków Aglomeracji Kra-
kowskiej z wyłączeniem rzeki Wisły”, uczest-
nicy programu zobowiązali się do współ-
pracy przy realizacji koncepcji dot. analizy 
dopływów rzeki Wisły zlewnia rzeki Rudawy, 
zlewnia rzeki Białucha-Prądnik, zlewnia rze-
ki Dłubni, zlewnia potoku Kościelnickiego, 
zlewnia rzeki Wilgi, zlewnia potoku Podłę-
żanka oraz wybranych cieków w zlewni rzeki 
Serafa – Drwinia Długa, potoku Zabawka.

Opracowywana koncepcja, która zawie-
rać będzie rozwiązanie przeciwpowodziowe 
dla wybranego wariantu, analizę jego efek-

tywności oraz informacje przyrodnicze, ma 
powstać do końca listopada 2014 r. Opra-
cowanie będzie finansowane ze środków 
budżetu państwa w ramach rządowego Pro-
gramu Ochrony Przed Powodzią w Dorzeczu 
Górnej Wisły, a jego koszt został oszacowany  
na 2,9 mln zł.

Porozumienie podpisały Województwo 
Małopolskie, Powiat Krakowski, Miasto Kra-
ków, Powiat Wielicki, Miasto i Gmina Skała, 
Gmina Iwanowice, Miasto i Gmina Świątniki 
Górne, Gmina Jerzmanowice-Przeginia, Gmi-
na Zabierzów, Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, 
Gmina Sułoszowa, Miasto i Gmina Krzeszo-
wice, Gmina Wielka Wieś, Gmina Michałowi-
ce,Gmina Zielonki, Gmina Mogilany, Miasto 
i Gmina Skawina, Gmina Biskupice, Miasto 
i Gmina Niepołomice, Gmina Gdów, Miasto 
i Gmina Wieliczka, Gmina Gołcza, Ojcowski 
Park Narodowy, Gmina Trzyciąż, Regionalna 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, 
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana 
Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.

PODPISANO WAŻNe POROZuMIeNIe

zabytki to szczególne ślady działalności 
ludzkiej. są niezastąpionym źródłem infor-
macji o życiu i działaniach człowieka oraz  
o historycznym rozwoju umiejętności arty-
stycznej, naukowej i technicznej. zabytki są 
zasobami nieodwracalnymi, decydującymi 
o tożsamości miejsca. Chcąc zachować łącz-
ność pomiędzy przeszłymi i przyszłymi po-
koleniami, musimy je pielęgnować.

Złożoność i interdyscyplinarność działań 
w tej sferze, zwłaszcza w warunkach gospo-
darki rynkowej, wymaga strategicznego za-
rządzania zabytkami opartego na długookre-
sowej wizji rozwoju. Narzędziem realizacji 
strategii opieki nad zabytkami są programy 
opieki nad zabytkami państwa, wojewódz-
twa, powiatu lub gminy.

Tendencje europejskie i polityka państwa 
skłaniają się do skoncentrowania ochrony 
i opieki nad zabytkami w regionach, jako 
obszarach najbardziej efektywnych i doce-
lowych miejsc oddziaływania wdrażanych 
polityk i programów. Kultura, w tym zabyt-
ki, traktowana jest tym samym jako środek 
do osiągnięcia celu, jakim jest także gospo-
darcze wspieranie rozwoju regionu, a więc  
z jednej strony podnoszenie jego atrakcyjno-
ści, stawiania jej nowych wyzwań, i funkcji, 
a z drugiej strony obowiązek zachowania 
przestrzeni kulturowej w kontekście krajo-
brazowym, przyrodniczym, przestrzennym, 
związanym z kulturą materialną, jak i niema-
terialną oraz tradycją lokalną jako wyraz po-
trzeby ogółu.

utrwalanie w świadomości 
obowiązków

 Program jest dokumentem polityki ad-
ministracyjnej w zakresie podejmowanych 
działań dotyczących inicjowania, wspierania 
i koordynowania prac z dziedziny ochrony 
zabytków i krajobrazu kulturowego oraz 

upowszechniania i promowania dziedzic-
twa kulturowego w regionie. Określa także 
ramy współpracy z samorządami gmin, wła-
ścicielami zabytków i wojewódzkim kon-
serwatorem zabytków. Ważnym działaniem  
w tym zakresie jest utrwalanie w świadomo-
ści mieszkańców, posiadających własne za-
soby zabytkowe, cenne kulturowo, obowiąz-
ków ustawowych związanych z opieką nad 
zabytkami, a w szczególności zabezpiecze-
nia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia 
w jak najlepszym stanie, popularyzowanie  
i upowszechnianie wiedzy o zabytku, prowa-
dzenie prac konserwatorskich.

Sporządzenie powiatowego programu 
opieki nad zabytkami jest wypełnieniem 
prawnego obowiązku samorządu powiato-
wego, wynikającego z ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (art. 87 ust 
1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami – Dz.u  
z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm. ) 

drugi, nowy dokument
Opracowywany obecnie Powiatowy Pro-

gram Opieki nad zabytkami na lata 2013-
2016 jest już drugim dokumentem w tym 
zakresie, uwzględniającym nowe uwarun-
kowania prawne, zmieniające się tendencje  
w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz ak-
tualny stan zachowania wartości środowiska 
kulturowego powiatu.

 W Programie znajdzie się krótkie omó-
wienie uwarunkowań prawnych i powiązań 
z ogólnopolskimi, regionalnymi i własnymi 
dokumentami programowymi dotyczącymi 
ochrony dziedzictwa kulturowego. Przed-
stawione będą zasoby kulturowe powiatu  
z uwzględnieniem zmian w wojewódzkim 
rejestrze zabytków. 

Program wskaże czekające powiat zada-
nia, podejmowane zarówno przez samorząd 

powiatowy oraz inne podmioty, w oparciu  
o rozpoznanie obszarów aktywności róż-
nych podmiotów, potrzeb społecznych w tej 
dziedzinie i kontynuacji niezrealizowanych 
zadań oraz możliwości finansowania  zadań  
z  różnych funduszy.

POWIATOWY PROGRAM OPIeKI NAD ZABYTKAMI 

samorząd
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NAJLePSI ABSOLWeNCI

Anna Baran była uczennicą Technikum Agrobiz-
nesu w Giebułtowie w latach 2009-2013, której wy-
chowawczynią była mgr Renata Figiel. Przez wszyst-
kie lata nauki charakteryzowała ją wzorowa postawa 
i takież samo podejście do obowiązków szkolnych. 
Była osobą aktywną i udzielającą się społecznie za-
równo w szkole jak i w internacie. Zdobywała wiele 
sukcesów i wyróżnień, m. in. zajęła II miejsce w ka-
tegorii szkół ponadgimnazjalnych w etapie rejono-
wym XIX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji 
Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzy-
ża, III miejsce w Ratownictwie i pierwszej pomocy  
w V Memoriale im. Norberta Kodury w Krzeszowi-

cach. Była wolontariuszem akcji krwiodawstwa. Brała udział w konkursie 
„Zdrowa żywność”. Pełniła funkcję przewodniczącej klasy, Samorządu Szkol-
nego i Internatowego. Była stypendystką Starosty i Prezesa Rady Ministrów. 
Ania jest osobą niezwykle kulturalną, subtelną i pracowitą. Planując przy-
szłość Ania marzy o dostaniu się na studia na Akademię Rolniczą na kieru-
nek: ekonomika. Chciałaby w przyszłości  podjąć pracę związaną z finansami 
czy dotacjami unijnymi.

Bogusława Grabowska uczęszczała w roku 
szkolnym 2012/2013 do klasy IV A Technikum  
w zawodzie technik architektury krajobrazu  
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszo-
wicach. Była niewątpliwie chlubą naszej szkoły 
od momentu rozpoczęcia w niej edukacji, czyli 
od 2009 roku. Przez dwa lata trwania nauki otrzy-
mywała stypendium Starosty Krakowskiego, po-
nadto w roku szkolnym 2012/2013 otrzymała 
stypendium Prezesa Rady Ministrów za wybitne 
wyniki w nauce (średnia ocen 5,28). Zajęła I miejsce  
w Powiatowym Konkursie Ortograficznym „O Pióro 

Starosty”, który odbył się 25.04.2013 r. Bogusława jest osobą koleżeńską, 
pomocną, aktywną i serdeczną w stosunku do swoich rówieśników, zawsze 
aktywna w pracy na rzecz szkoły.

Kasjana Majcherczyk uczęszczała w roku 
szkolnym 2012/2013 do klasy IV F Technikum  
w zawodzie technik handlowiec w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach. Przez trzy 
lata trwania nauki otrzymywała stypendium Staro-
sty Krakowskiego. Szkołę ukończyła z wyróżnieniem  
i średnią ocen wynoszącą 5,0. Chętnie uczestniczy-
ła w wielu konkursach i imprezach klasowych oraz 
szkolnych. Dała się poznać jako osoba ambitna, inte-
ligentna, rzetelna i pracowita. Zawsze prezentowała 
wysoka kulturę osobistą i rzetelnie wywiązywała 
się z powierzonych jej zadań. Aktywna i pomocna 

w działaniu na rzecz zespołu klasowego – lubiana przez grono uczniów  
i nauczycieli.

Natalia Mazurkiewicz - najlepsza absolwentka 
Zespołu Szkół Techniczno – ekonomicznych w Skawi-
nie w roku szkolnym 2012/2013, absolwentka Techni-
kum ekonomicznego.  uzyskała w całym cyklu kształ-
cenia średnią ocen 5,42 i wzorowe zachowanie.

Bardzo obowiązkowa i uczynna, otwarta na po-
moc koleżankom i kolegom z klasy. Zapytana o to 
czym się interesuje i jaka jest odpowiada: „Z zaintere-
sowaniem obserwuję rozgrywki piłki siatkowej. Chcę 
być szczęśliwa. Nie jestem idealna. Nauka przychodzi 
mi stosunkowo łatwo. udało mi się pogodzić obo-
wiązki szkolne z drobnymi przyjemnościami, takimi 

jak skończenie kursu tańca towarzyskiego, zdanie egzaminu prawa jazdy, 
wypady na dyskotekę, grę z babcią w karty i oglądnięcie wszystkich sezo-
nów ulubionego serialu. Jednak nic bym nie osiągnęła bez wsparcia rodzi-
ców, przyjaznej atmosfery w klasie, dopingu znajomych, wiedzy przekazy-
wanej przez nauczycieli i pomocy z Nieba. Jeszcze nie postanowiłam, gdzie 
i co chciałabym studiować, ale od października na pewno podejmę kolejne 
wyzwanie”.

Paulina Bodzioch-absolwentka LO im. 
M. Skłodowskiej-Curie w Skawinie z zacho-
waniem wzorowym i średnią 5.50. ukończy-
ła klasę o profilu biologiczno-chemicznym, 
co doskonale odzwierciedla jej zaintereso-
wania. Dwukrotnie była finalistką Małopol-
skiego Konkursu Wiedzy Chemicznej. Lubi 
udzielać się społecznie, przez wiele lat ak-
tywnie uczestnicząc w wolontariacie – wo-
lontariuszka WOŚP oraz CARITAS. Zdobyła 
I miejsce w wojewódzkim konkursie „Mieć 
wyobraźnię miłosierdzia”- nagrodą była ty-
godniowa wycieczka do Włoch. Lubi aktyw-
nie spędzać czas wolny w gronie najbliż-
szych znajomych. Pomoc innym ludziom 
napędza ją do działania. Fascynują ją nauki 
medyczne oraz ścisłe, dlatego w przyszłości 
pragnie kontynuować edukację na jednym 
z wydziałów Politechniki Krakowskiej. Jest 
osobą, która nie lubi stać w miejscu. uważa, 
że dzięki własnej pracy i determinacji moż-
na osiągnąć każdy sukces.

Monika Boroń- absolwentka LO im. 
M. Skłodowskiej-Curie w Skawinie z za-
chowaniem wzorowym i średnią 5.50. 
ukończyła klasę biologiczno-chemiczną 
ale interesuje się historią oraz zagadnie-
niami związanymi z prawem i polityką. 
Brała udział w Olimpiadzie Historycznej. 
Zdobyła 3 miejsce w Powiatowym Kon-
kursie o unii europejskiej. Została fina-
listką Subregionalnego Konkursu Wiedzy 
o Funduszach europejskich. Angażuje 
się społecznie poprzez wolontariat oraz 
sprawowanie funkcji w Młodzieżowej 
Radzie Miejskiej. Zdobyła I miejsce w wo-
jewódzkim konkursie „Mieć wyobraźnię 
miłosierdzia”- nagrodą była tygodniowa 
wycieczka do Włoch. W wolnych chwi-
lach czyta książki, gra na pianinie, jeździ 
na snowboardzie lub gra w tenisa. Pra-
gnie dostać się na wymarzone studia 
prawnicze.

Konrad Klocek został wyróżniony nagrodą Staro-
sty Powiatu Krakowskiego jako najlepszy tegoroczny 
absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszo-
wicach. Na świadectwie ukończenia szkoły uzyskał 
średnią ocen 5,35 oraz wzorowe zachowanie. Kon-
rad w poprzednich latach był stypendystą Starosty 
Powiatu Krakowskiego oraz Przewodniczącego Rady 
Powiatu Krakowskiego za szczególne osiągnięcia. 

Interesuje się matematyką, informatyką, historią 
i naukami społecznymi. W roku szkolnym 2012/2013 
zakwalifikował się do II etapu Ogólnopolskiej Olim-
piady z matematyki „O Diamentowy Indeks AGH”  

oraz do II etapu konkursu informatycznego „Idea społeczeństwa informa-
cyjnego” organizowanego przez Wyższą Szkołę Turystyki i ekologii w Suchej 
Beskidzkiej pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie. 

Konrad to osoba pełna pasji nie tylko matematycznej. Świadczy o tym 
m.in. zaangażowanie w działalność OSP Paczółtowice, w której jest straża-
kiem. W roku szkolnym 2010/2011 zajął I miejsce w eliminacjach powiato-
wych Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega 
Pożarom”. Chce studiować informatykę stosowaną lub matematykę stoso-
waną na AGH w Krakowie. Jest osobą życzliwą i sympatyczną, lubianą przez 
społeczność szkolną. Zespół klasowy dwukrotnie powierzał mu funkcję 
przewodniczącego klasy.

Aneta Trojan uczennica klasy IV technikum eko-
nomicznego otrzymała tytuł najlepszej absolwentki 
Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia usta-
wicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie 
w roku szkolnym 2012/2013. uczennica uzyskała 
najwyższą średnią w szkole 5.74 i wzorowe zacho-
wanie. Ponadto przez cały czas nauki wykazywała 
uzdolnienia w wielu dziedzinach wiedzy, potwier-
dzając to ocenami celującymi i bardzo dobrymi. 

Aneta interesuje się kinem i jest na bieżąco  
ze wszystkimi nowościami filmowymi. Od klasy 
pierwszej otrzymywała stypendium Prezesa Rady 

Ministrów oraz została uhonorowana nagrodą Starosty Powiatu Krakowskie-
go za najlepszą średnią ocen w ciągu czterech lat edukacji. Wzorowo wywią-
zywała się z obowiązków szkolnych i powierzonych jej zadań oraz prezento-
wała wysoką kulturę osobistą.

Monika Krystera –  tegoroczna absolwentka Li-
ceum Ogólnokształcącego  im. W. łokietka w Zespo-
le Szkół i Placówek Oświatowych w Skale. Wpisuje się 
w jego historię jako osoba łącząca sumienność i pra-
cowitość z koleżeńskością i zaangażowaniem w spra-
wy klasy i szkoły. Obdarzona zaufaniem rówieśników  
i nauczycieli. Równie dobrze znająca się na lite-
raturze, co na układzie nerwowym pajęczaków. 
Biegle włada językiem angielskim. Jako tłumacz 
współtworzyła 6-osobową drużynę szkoły w pro-
jekcie unijnym „Czwarta władza z klasą. Szkol-
ny koncern medialny”, zakończonym zdobyciem  

7 miejsca spośród 42 zespołów z trzech województw. W klasie pierwszej  
i drugiej otrzymywała stypendium Prezesa Rady Ministrów za najwyższe  
w szkole wyniki kształcenia.  ukończyła szkołę ze średnią ocen 5,06. To jedna 
z tych osób, na które zawsze można liczyć.

eduKaCJa



Młodzi, utalentowani artyści z Powiatu Krakowskiego, w sobotni wieczór, 26 stycznia br. w Auditorium 
Maximum uniwersytetu Jagiellońskiego, na czwartym już koncercie „PeRłY POWIATu…zatrzymać tę 
chwilę…”, wykonali piosenki Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. Tym razem wykonawców było 
zdecydowanie więcej niż w latach poprzednich. Na scenie przy akompaniamencie Zespołu Roberta Bu-
dzynia zaprezentowało się trzydziestu wokalistów.

Podobnie jak w latach ubiegłych ogłaszamy internetowy plebiscyt, by wybrać najpopularniejszych wy-
konawców. Zapraszamy do głosowania na ulubionych wokalistów.

Głosować można na portalu telewizji internetowej Gmin i Powiatu Krakowskiego:

itv.powiat.krakow.pl
Znajdziemy tam pełną listę wykonawców, filmy z ich występu i panel do głosowania. Podobnie jak w roku ubiegłym można 

jednorazowo oddać głos na jednego, dwóch lub trzech wykonawców. Głosowanie trwa do 31 sierpnia 2013 r.
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...zatrzymać tę chwilę... 

KONCERT PIOSENEK
Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego 

Sobota  26 stycznia 2013r.
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Wystąpili: Joanna Stoch, Kamil Cichy, Adrian Sadowski, Agnieszka łachowska, Filip Major, Karolina Musiał, Katarzyna Koza, 
Patrycja Kaim, Magdalena Skarbińska, Gabriela Świerczek, Alicja Skotniczna, Weronika Kozłowska, Marlena Adamek, Katarzy-
na Fiedor, Julia Latosińska, Wiktoria Gorzkowska, Wilhelm Pasterz, Anna Zaborowska, Natalia Kopeć, Monika Kusiba, Domi-
nika Szumiec, Monika Chmielarczyk, Justyna Windys, Ireneusz Musiał, Norbert Kociarz, Konrad Pękala, Adrianna Dijuk, edyta 
Niziołek, Krystyna Saugo-Surówka, Anna Ożóg, Zespół Roberta Budzynia.
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Kto do lasu się wybiera

niechaj dobrze się ubiera

w lesie kleszcze atakują

łatwo w skórę się pakują

zaraz potem jest ambaras

bo borelię mamy na raz

a to zmora wyjątkowa

i do tego jest niezdrowa...

borelioza jest wywołana przez bak-
terię przenoszoną na człowieka i nie-
które zwierzęta przez kleszcze. rezer-
wuarem zarazków są wszystkie dzikie 
zwierzęta. Po ugryzieniu przez zara-
żone kleszcze dochodzi do zakażenia 
człowieka. najwięcej zachorowań na 
boreliozę notuje się w europie Środ-
kowej, skandynawii i rosji oraz w tere-
nach północno-wschodnich usa. ilość 
zakażeń gwałtownie rośnie.

Większość nowych przypadków bo-
reliozy jest notowana od maja do listo-
pada, a 80% przypadków występuje w 
czerwcu i lipcu, w okresie żerowania 
mikroskopijnych, trudnych do zauwa-
żenia nimf kleszczy. W Polsce rejonami 
endemicznymi są Białowieża i Podlasie, 
Pomorze Zachodnie, a także Mazury i 
Suwalszczyzna .Ponad przeciętnie także 
w Małopolsce, na Śląsku i Lubelszczyź-
nie. Borelia zwykle usadawia się w tkan-
ce łącznej skóry, ścięgien, ścian naczyń 
krwionośnych, w mięśniach i w tkance 
nerwowej. 

Nieleczona borelioza przebiega u człowie-
ka w 3 etapach:

I . etap infekcji miejscowej
1.Objawy grypopodobne
2.Rumień wędrujący - w miejscu ukąsze-

nia przez kleszcza pojawia się rumieniowa 
zmiana na skórze, często przemieszczająca 
się obwodowo, nie występuje we wszystkich 
przypadkach choroby.

3.Naciek z limfocytów – wygląda jak bąbel. 
Rumień wędrujący, naciek limfocytarny oraz 
zanikowe zapalenie skóry są charakterystycz-
ne i wystarczające do rozpoznania choroby.

II. etap infekcji rozsianej: 
-nawracające dolegliwości stawowe,
-objawy podrażnienia lub zapalenia opon 

mózgowo-rdzeniowych i nerwów obwodo-
wych,

-zapalenie mięśnia sercowego.
III. etap infekcji przewlekłej: 
-niedowład, porażenie nerwów obwodo-

wych, zaburzenia czucia, 
-zaburzenia psychiczne, zaburzenia pa-

mięci, 
-zanikowe zapalenie skóry, bóle mięśnio-

wo-stawowe, przewlekłe zmęczenie.
W przypadku licznych objawów pocho-

dzących z różnych układów: nerwowego, 
szkieletowo-mięśniowego, pokarmowego, 
rozrodczego, wydalniczego, hormonalnego, 
u człowieka uprzednio zdrowego można po-
dejrzewać boreliozę.

Objawy zakażenia są liczne i niepokojące:
gorączka, poty, dreszcze, zmęczenie, słaba 

wytrzymałość fizyczna, bezsenność, wypa-
danie włosów z nieznanych powodów, drę-
twienie kończyn lub tylko palców, budzące 
ze snu, bóle jąder, bóle bioder, bóle kurczo-
we mięśni, bóle głowy, bóle i obrzmienia 
stawów, nieoczekiwana laktacja, bóle piersi, 
bóle i podrażnienie żołądka, bloki serca lub 
inne arytmie, ,zaburzenia widzenia, zaburze-
nia słuchu, nagła zła tolerancja alkoholu, za-
burzenia koncentracji i otępienie, porażenia 
nerwów obwodowych.

Bardzo charakterystyczne nasilenie obja-
wów w cyklach 2 tygodniowych: 2 tygodnie 
czujemy się lepiej, a 2 tygodnie gorzej.

Diagnoza jest prosta, gdy zostało zauwa-
żone ukąszenie kleszcza i jeśli pojawił się cha-
rakterystyczny rumień. Ten rumień począt-
kowo może mieć kształt regularnego koła 
o średnicy od 1cm do 1,5 cm, które później 
rozrasta się nawet do kilku centymetrów, po 
czym blednie od środka i zanika.

Diagnostyka przypadków, w których 
rumień się nie pojawił jest trudna: 70% pa-
cjentów z potwierdzoną przewlekłą borelio-
zą nie zauważyło lub nie pamięta ukąszenia 
kleszcza ani rumienia. Najpewniejszym spo-
sobem potwierdzenia boreliozy jest badanie 
za pomocą testu Western-blot w klasach IgG 
i IgM. Test Western blot wykrywa chorobę u 
40-60% chorych. Morfologia krwi oraz inne 
badania dodatkowe w przebiegu boreliozy 
zazwyczaj nie wykazują odchyleń od norm. 
Z powodu trudności diagnostycznych istnie-
je zapewne duża grupa chorych, u  których 
choroba została nierozpoznana, co opóźnia  
właściwe leczenie. Ocenia się, że jest co naj-
mniej dziesięć razy więcej chorych na bore-
liozę, niż wykazują oficjalne statystyki. 

Pierwszy i drugi etap infekcji leczy się kil-
kutygodniową lub kilkumiesięczną terapią 
antybiotykiem. Zwykle stosuje się penicyliny, 
cefalosporyny lub tetracykliny. Przewlekłą 
boreliozę standardowo leczy się 3 tygodnie 
antybiotykiem, a zwykle utrzymujące się 
po tym okresie objawy choroby określa się 
mianem zespołu poboreliozowego. Szereg 
objawów utrzymujących się u pacjentów z 
boreliozą po leczeniu. Zespół  poboreliozowy 
spowodowany jest mechanizmami immuno-
logicznymi.

Ochrona przed boreliozą polega 
przede wszystkim na unikaniu ukąszenia 
przez kleszcze. Można to uzyskać po-
przez:

-noszenie ubioru okrywającego moż-
liwie szczelnie ciało, 

-unikanie wypraw w rejony, w któ-
rych jest dużo kleszczy, 

-nie siadanie na zwalonych pniach 
drzew,  

-stosowanie środków odstraszających 
kleszcze, zwłaszcza tych zawierających 
DeeT, 

– sprawdzanie ciała po pobycie w 
lesie.

Jeżeli znajdziemy w skórze kleszcza 
należy od razu go usunąć pęsetą lub – 
jak drzazgę – grubą igłą. Kleszcza trzeba 
chwycić tuż przy skórze i pociągnąć w 
górę, a miejsce po ukąszeniu dokładnie 
przemyć spirytusem.

Jeżeli tkwi głęboko, lepiej od razu iść 
do lekarza.

Nie wolno!
- kleszczem kręcić, wyciskać go, sma-

rować benzyną ani tłuszczem, bo w cza-
sie tych zabiegów można rozprzestrze-
nić bakterie.

Usunięcie kleszcza w ciągu pierw-
szej doby po ukąszeniu wielokrotnie 
zmniejsza prawdopodobieństwo za-
rażenia!

NIeBeZPIeCZeŃSTWO CZYHA W LeSIe

„Całą zimę czekaliśmy na ciepłe  
i słoneczne dni, które są idealne do pie-
szych wędrówek po parkach łąkach lub 
wyprawach do lasu. Niestety z takiej 
wyprawy można wrócić z kleszczem na 
skórze, lub co gorsze bakterią boreliozy 
w organizmie! Przeczytaj jak chronić się 
przed chorobą i co robić, żeby bezpiecz-
nie korzystać z uroków lata.

Polska jest krajem, w którym na każ-
dym kroku możemy spotkać m.in. klesz-
cze, roztocza, bakterię boreliozy – cho-
roby, której rozwoju możemy sami nie 
zaobserwować. Komary, muchy, pchły 
i wszy. Każda z tych małych istot może 
przenosić borelię – czyli bakteryjne za-
każenie organizmu.”

LUCJAN
GORAJ
Radny Powiatu

zdrowie



19POWIAT KRAKOWSKI 2013

w sejmie pojawiły się ostatnio 4 pro-
jekty ustawy w sprawie fotoradarów. 
Po raz dugi odbyła się emocjonalna 
dyskusja w kontrowersyjnej sprawie 
pobierania kar od kierowców za nad-
mierną prędkość. i tak to wątek bez-
pieczeństwa na drogach doczekał się 
kontekstu politycznego. na własne 
życzenie rząd i minister infrastruktury 
doprowadzili do takiej sytuacji. 

Stawianie kolejnych fotoradarów, za-
mienianie naszych dróg w salon fotogra-
ficzny nie poprawiło statystyk, jeśli cho-
dzi o wypadkowość, bo też nie takie było 
założenie rządzących. Oto rząd wpadł na 

pomysł łatania dziury w budżecie kosz-
tem nas – kierowców, tworząc reakcję 
łańcuchową: jedziesz, widzisz radar, bły-
ska flesz i płacisz…

Fotoradar nie może być zasadzką na 
kierowców, a tak jest na dzisiaj. Jeśli do-
dać do tego fatalny stan nawierzchni, źle 
oznakowane drogi i często nieuzasad-
nione ograniczenia prędkości, to podró-
żowanie po polskich drogach przypo-
mina poruszanie się po labiryncie, lub 
udział w jakiejś swoistej grze.

Z danych udostępnionych przez po-
licję wynika, że w 2012 roku na ponad 
30 tysięcy wypadków, 28% spowodowa-
nych zostało niedostosowaniem pręd-
kości do warunków jazdy, a najwięk-
szym problemem jest zły stan dróg. W 
raporcie z kontroli Najwyższej Izby Kon-
troli z marca 2011 roku, wśród przyczyn 
wypadków w ogóle nie wymieniona jest 
nadmierna prędkość, natomiast za głów-
na przyczynę wypadków NIK podaje zły 
stan dróg.

Założenie ministra finansów, że z fo-
toradarów do budżetu ma wpłynąć 1,5 
mld złotych dochodu w roku 2013 poka-
zuje, jakie były intencje działań obecnej 
koalicji. Na pewno nie były nakierowane 
na poprawę bezpieczeństwa użytkowni-
ków dróg.

Fotoradar ma ratować zdrowie i życie, 
a nie łatać budżetową dziurę, stąd obu-
rzenie i krytyka społeczna tych działań, 
jakie przetoczyły się przez nasz kraj w 
ostatnich miesiącach. Powoli spełnia 
się sen premiera, że jesteśmy zieloną 
wyspą. Rzeczywiście, na mapie europy i 
świata jesteśmy zieloną wyspą w takim 
podejściu do łatania dziur w budżecie. A 
gdyby minister infrastruktury poszedł o 
krok dalej i w porozumieniu i Inspekcją 
Transportu Drogowego powołał Depar-
tament Monitorowania Ruchu Pieszych 
z jednoczesnym „pstrykaniem fotek” to 
może i minister finansów mógłby po-
doić, o przepraszam, podwoić założenia 
wpływów do budżetu i podoić także pie-
szych?

FOTORADAR RATuJe BuDŻeT

„Mam nadzieję, że polski Sejm stwo-
rzy logiczny system bezpieczeństwa 
na drogach, którego jednym z elemen-
tów będą fotoradary, które pojawią się  
w miejscach, gdzie ostatnio doszło do 
wypadków z powodu nadmiernej pręd-
kości i to będzie jedyne kryterium ich 
rozmieszczania. Uzyskane zaś w ten 
sposób pieniądze z kar za przekrocze-
nie prędkości w całości zostaną prze-
znaczone na infrastrukturę drogową,  
z priorytetem poprawy bezpieczeństwa, 
budowy chodników – na przykład w re-
jonach szkół i w miejscach szczególnie 
niebezpiecznych.”

PIOTR
ĆWIK
Radny Powiatu

oPinie

26 kwietnia br. w sali obrad Starostwa 
Powiatowego w Krakowie odbyła się 
konferencja pod patronatem honoro-
wym starosty krakowskiego Józefa Krzy-
worzeki pt. „Coaching w służbie oświa-
ty”. Spotkanie otworzyły urszula Stochel, 
wicestarosta powiatu krakowskiego 
oraz Lidia Pycińska, dyrektor Wydzia-
łu edukacji Starostwa Powiatowego w 
Krakowie. Hasło przewodnie konferencji 
brzmiało „Nie ma dysfunkcyjnych dzieci, 
są tylko nieefektywne strategie uczenia 
się”. Wykład inauguracyjny wygłosiła au-
torka powyższego motta Lilianna Kupaj, 
dyrektor zarządzający Szkołą Coachin-
gu, twórca programu szkoły coachingu 
opartej na amerykańskim modelu co-
achingu wielopoziomowego Roberta 
Diltsa.

Następnie głos zabrała Magdalena 
Daraż – Gogół, coach ICI ze Szkoły Co-
achingu, która mówiła o „Komunikacji w 

kulturze coachingowej. Jak to przełożyć 
na warunki klasy?” Konferencję zakoń-
czyła prelekcja Małgorzaty Charasz-
kiewicz, trener, coach, pedagog, która 

wygłosiła wykład „Jakie stereotypy funk-
cjonują w edukacji i jak może pomóc w 
tym coaching?”

udział wzięli w niej dyrektorzy oraz 
nauczyciele i pedagodzy ze szkół z tere-
nu powiatu krakowskiego.

COACHING W SłuŻBIe OŚWIATY
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utrzymanie dróg powiatowych to 
jedno z najważniejszych, a zarazem 
najtrudniejszych zadań powiatu. Cieszę 
się, że pod koniec ubiegłego roku wła-
dze powiatu uwzględniły mój postulat 
w sprawie konieczności przedłużenia 
nakładki asfaltowej na ul. Widokowej  
w Gaju, będącej drogą powiatową ozna-
czoną nr K 2175. O wykonanie tego za-
dania zabiegałam przez cały ubiegły rok. 
Drogi powiatowe, których  długość na 
terenie powiatu krakowskiego wyno-
si  685,3 km zostały przejęte na mocy 
przepisów reformujących administrację 
publiczną z dniem 1.01.1999 r., kiedy to 
zostały utworzone starostwa powiato-
we.  Wówczas, na mocy aktów prawnych 
wyższego rzędu, dokonano podziału 
dróg na gminne i powiatowe, na co wy-
mienione samorządy, tj. urzędy gmin i 
starostwa nie miały żadnego  wpływu. 
Wśród przejętych przez powiat dróg były  
takie, które nie tylko nie posiadały twar-
dej nawierzchni, ale również nie spełnia-
ły ustawowych parametrów kwalifikują-
cych je do kategorii dróg powiatowych. 
Przykładem takiej drogi jest właśnie  
ul. Widokowa w Gaju, będąca częścią  
drogi powiatowej nr 2175K. Obowiązu-
jąca  ustawa o drogach publicznych sta-
nowi, że do dróg powiatowych zalicza 
się drogi stanowiące połączenia miast 
będących siedzibami powiatów z siedzi-
bami gmin i siedziby gmin między sobą. 
Wspomniana droga została zaliczona do 
kategorii dróg powiatowych, ponieważ 
perspektywicznie miała łączyć Gminę 
Mogilany z Gminą Skawina przez Gaj  
i Brzyczynę .Jednak z powodów finan-
sowych do tej pory nie została wyko-
nana  i nigdy nie połączyła się z drogą o 
tym samym numerze- 2175K, biegnącą 
przez Brzyczynę, a łączącą się z drogą 
powiatową  2174K w Libertowie. Kilka 
lat temu na wspomnianej ulicy została 

wykonana nakładka asfaltowa. Jednak-
że w ostatnim okresie przy dalszym od-
cinku drogi, będącej już wyłącznie drogą 
gruntowo - tłuczniową, wybudowano 
kilka  nowych domów. Mając na uwadze 
liczne interwencje mieszkańców, a także 
Sołtysa oraz Radnego z tego terenu w 
sprawie  niedogodności z powodu fa-
talnego stanu drogi - jako radna,  podję-
łam się starań o realizację tego zadania.  
Jestem przekonana, że sprawa byłaby 
prostsza, gdyby dotyczyła odcinka dro-
gi uczęszczanego przez wiele pojazdów 
i prowadzącego do większej enklawy. 
Tym bardziej cieszę się, że w ostatnich 
dniach grudnia powiat wykonał remont 
opisywanego odcinka drogi, polegający 
na położeniu nakładki, bez zmiany do-
tychczasowych jej parametrów. Różnicę 
pomiędzy tym co było, a tym co jest – 
sami Państwo widzicie na załączonych 
zdjęciach. 

W ubiegłym roku zabiegałam również 
na bieżąco o remonty cząstkowe  dróg 
powiatowych, uzupełnianie poboczy 
tłuczniem, łatanie dziur. Na terenie Gmi-
ny Mogilany  wykonano szereg  prac  
w tym zakresie, o łącznej wartości  
74 tys. zł. Mam świadomość , że  w wielu 
miejscach stan dróg powiatowych budzi 
zastrzeżenia ze strony mieszkańców. Te 
wszystkie działania i wydatki są wciąż 
zbyt małe w stosunku do zapotrzebo-
wania mieszkańców. Zwłaszcza jest to 
widoczne po okresie zimowym, kiedy 
nasze drogi powiatowe w wielu miej-
scach pokryły się sitem dziur, stwarza-
jących niebezpieczeństwo wypadków 
i kolizji. Mam jednak nadzieję, że ta sy-
tuacja będzie ulegała stopniowej po-
prawie, między innymi dzięki dodatko-
wym środkom finansowym, które Rada 
Powiatu uchwałą z dnia 22 kwietnia br. 
przeznaczyła na remonty dróg.

Dobrą wiadomością jest także fakt, że 
Gmina Mogilany w roku bieżącym, po 
dwóch latach przerwy, wznowiła współ-
pracę z powiatem i zgłosiła do wykona-
nia w ramach Inicjatyw Samorządowych, 
polegających na pomocy finansowej 
udzielanej powiatowi - 3 zadania tj.: 
- projekt wraz z budową chodnika 
o długości ok. 170 mb przy cmen-
tarzu w Mogilanach, ul. Skawiń-
ska /wraz z nawierzchnią jezdni/ 
- poszerzenie chodnika przy ul. Jana 
Pawła II w Libertowie i zamontowa-
nie barierek ochronnych zapewnia-
jących bezpieczeństwo dzieci  /wraz 
z nawierzchnią jezdni, ok. 40mb/,  
- wykonanie projektu chodnika wraz  
z odwodnieniem przy ul. Świątnickiej  
w Mogilanach, od ul.Zakopiańskiej do 
Wiaduktu /wraz z wykonaniem na-
wierzchni jezdni, ok. 300mb/- realizację 
zadania zaplanowano na 2014 r.

Wszystkie te zadania są niezwykle 
ważne i celowe z punktu widzenia po-
prawy bezpieczeństwa pieszych i użyt-
kowników dróg. Ja ze swojej strony 
również zabiegałam o uwzględnienie 
ich  w planie tegorocznych Inicjatyw 
Samorządowych Powiatu Krakowskiego  
który obejmuje 66 zadań realizowanych 
na terenie wszystkich 17 gmin powiatu 
krakowskiego. łączna wartość zadań  IS 
2013 realizowanych przez powiat z po-
mocą finansową gmin, to kwota prawie 
13 mln zł.

„W niektórych gminach pojawiają 
się negatywne opinie na temat współ-
finansowania powiatowych zadań 
drogowych z budżetów gmin. Są one 
jednak nieliczne  i gminy powiatu kra-
kowskiego co roku realizują wspólnie 
z powiatem wiele wspólnych inwesty-
cji. Ten utrwalony od lat powiatowy 
program drogowy  pn. Inicjatywy Sa-
morządowe jest podstawowym źró-
dłem finansowania nowych nakładek 
i budowy chodników. Użytkownicy 
dróg zwykle nie wiedzą, czy jadą dro-
gą gminna, czy też powiatową. Sa-
morządy gmin rozumiejąc potrzeby 
mieszkańców,  corocznie przeznaczają 
spore kwoty na te inwestycje, niezależ-
nie od tego, czy są to drogi gminne, czy 
powiatowe.”

MAŁGORZATA
MADEJA

Radna Powiatu

DROGI W MOGILANACH

ul. Widokowa w Gaju przed remontem ul. Widokowa w Gaju po remoncie

oPinie
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uSTAWA ŚMIeCIOWA DO ŚMIeCI!
od pierwszego lipca 2013 roku za-

cznie obowiązywać tzw. ustawa śmie-
ciowa, na mocy której „Gminy zapew-
niają czystość i porządek na swoim 
terenie i tworzą warunki niezbędne do 
ich utrzymania (...)” oraz „... obejmują 
wszystkich właścicieli nieruchomości 
na terenie gminy systemem gospoda-
rowania odpadami komunalnymi (...)”.

ustawa ta jest kolejnym aktem praw-
nym zwiększającym finansowe obciąże-
nia obywateli naszego kraju. Jest kolej-
nym aktem prawnym, który przesuwa 
nas w kierunku państwa socjalistyczne-
go, kierunku wytyczonego i systema-
tycznie realizowanego przez tzw. unię 
europejską.

Dlaczego ta ustawa powinna znaleźć 
się w koszu, gdy zmieni się rząd Rzeczy-
pospolitej?

Po pierwsze opłata za produkowane 
w gospodarstwach domowych śmieci 
jest zryczałtowana, a więc niesprawie-
dliwa! Opłata zryczałtowana zawsze 
prowadzi do nieracjonalności, co w tym 
przypadku oznaczać będzie wzrost pro-
dukcji śmieci, a w rezultacie prowadzić 
będzie do systematycznego wzrostu cen 
za ich odbiór.

Po drugie, naturalną konsekwencją 
opłaty zryczałtowanej, czyli niesprawie-
dliwej będzie to, że  ludzie biedni oraz 
rodziny wielodzietne będą pokrywać 
koszty odbioru śmieci produkowanych 
przez ludzi zamożnych! Jest zupełnie 
oczywiste, że ludzie o wysokich docho-
dach produkują więcej śmieci niż ludzie 

o dochodach niskich!  
A opłata taka sama!

Po trzecie, i w tym 
przypadku efekt być 
może jest zamierzony, 
ustawa odchodzi od pod-
stawy wolnego rynku czy-
li konkurencyjności. Gdy 
obywatel wybierał firmę od-
bierającą śmieci był podmio-
tem. Był kimś! O jego względy 
i uznanie zabiegał przedsiębiorca oferu-
jący swoje usługi. Teraz podmiotem jest 
urząd gminy. To o uznanie urzędników 
będą zabiegali przedsiębiorcy! Możemy 
się jedynie domyślać, co to może ozna-
czać. A obywatel, a jednostka, jak to  
w socjalizmie – nikim!

I po czwarte, gminy  - oczywiście - 
będą musiały zatrudnić nowych urzędni-
ków, ponieważ pojawi się słynne  „nowe 
zadanie”. Podniesie to po raz kolejny 
wzrost kosztów utrzymania biurokracji, 
finansowanej z pieniędzy coraz biedniej-
szych podatników!

A zadań jest co niemiara! ustawa  
„o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach”  mówi bowiem, między in-
nymi, że gminy:

- tworzą warunki do wykonywania 
prac związanych z utrzymaniem czysto-
ści i porządku (..) przez tworzenie odpo-
wiednich jednostek organizacyjnych,

- zapewniają budowę, utrzymanie  
i eksploatację (...) regionalnych instalacji 
do przetwarzania odpadów komunal-
nych, stacji zlewnych (...)  etc.,

- nadzorują gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi (...),

- prowadzą działania informacyjne  
i edukacyjne w zakresie prawidłowego 
gospodarowania odpadami komunalny-
mi (...),

- dokonują corocznej analizy stanu 
gospodarki odpadami komunalnymi (...), 
w tym (...)  ilości odpadów komunalnych 
wytwarzanych na terenie gminy, ilości 
zmieszanych odpadów komunalnych, 
odpadów zielonych oraz pozostałości 
z sortowania odpadów komunalnych 
przeznaczonych do składowania odbie-
ranych z terenu gminy.

Pełny tekst ustawy znajduje się pod 
adresem: http://isap.sejm.gov.pl/Details-
Servlet?id=WDu19961320622

 Wiesław Marek Woch

„Gigantyczne zadłużenie naszej 
Ojczyzny zmusza rządzących naszym 
krajem do łupienia obywateli na co-
raz to nowe sposoby. Jednym z nich 
są mandaty drogowe, które najpraw-
dopodobniej wzrosną dwukrotnie.  
Z jednej strony zgodnie z Prawem 
Rzymskim kara powinna być uciążli-
wa, ale z drugiej „polowania” na kie-
rowców w miejscach, gdzie w sposób 
nieprzemyślany umieszczono znaki 
ograniczenia prędkości, muszą budzić 
zdecydowany sprzeciw.”

WIESŁAW
MAREK
WOCH
Radny Powiatu

CZY ZNAKI DROGOWe POPRAWIAJą BeZPIeCZeŃSTWO?
sposób ustawiania znaków drogo-

wych, szczególnie wybór miejsc, gdzie 
są usytuowane znaki ograniczenia 
prędkości, czasami stanowią dla po-
stronnego uczestnika ruchu zagadkę  
i niekiedy można odnieść wrażenie, że 
znaki drogowe ustawiane są przypad-
kowo. 

Realizując swoje sta-
tutowe cele Komisja 
Bezpieczeństwa Rady 
Powiatu Krakowskie-
go zamierza poddać 
weryfikacji zasadność 
umieszczenia znaków 
drogowych na drogach 
gminnych, powiato-
wych, wojewódzkich 
i krajowych przebie-
gających przez powiat 
krakowski. W szczególności Komisja za-
mierza zweryfikować znaki dotyczące 
ograniczenia prędkości. Zamierzamy 

wpłynąć zarówno na zwiększenie do-
puszczalnej prędkości tam, gdzie to jest 
możliwe, jak również na ograniczenie 
prędkości w miejscach szczególnie nie-
bezpiecznych.

Zwracamy się więc do wszystkich 
mieszkańców, sołtysów oraz radnych 
gmin powiatu krakowskiego o wskazanie 

znaków drogowych,  których 
zasadność budzi nasze wąt-
pliwości. Liczymy na szeroki 
udział społeczny w naszym 
przedsięwzięciu!

Prosimy kontaktować 
się telefonicznie z biurem 
Rady Powiatu Krakowskie-
go (tel. 12 623 76 34) lub za 
pośrednictwem poczty elek-
tronicznej (e-mail) na adres:  

wmwoch@gmail.com

oPinie
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OFeRTA eDuKACYJNA 
na rok szkolny 2013/2014

liceum ogólnokształcące  
im. tadeusza Kościuszki  
w Krzeszowicach

ul. Ogrodowa 3, 32-065 Krzeszowice
Dyrektor mgr Alicja Milczarek
kontakt: tel./fax.: 12 282 03 46
Księgowość: 12 282 58 86
Internet: http://www.lo.krzeszowice.net.pl
email: lo_krzeszowice@poczta.onet.pl

1. szkoły ponadgimnazjalne dla  
młodzieży: 
• Liceum Ogólnokształcące:
a. Klasa humanistyczna – stosunki 
międzynarodowe – klasa patronacka 
uniwersytetu Jagiellońskiego; przed-
mioty rozszerzone do wyboru od klasy 
drugiej: język polski, historia, wos, język 
angielski, język niemiecki, język francu-
ski, język hiszpański; do tego oddziału 
adresowane są następujące przedmioty 
uzupełniające: międzynarodowe sto-
sunki polityczne, gospodarcze i kultural-
ne oraz uzyskiwanie certyfikatów FCe.
b.   Klasa ogólna  - bezpieczeństwo 
narodowe –  klasa patronacka uniwer-
sytetu Jagiellońskiego; przedmioty 
rozszerzone do wybory od klasy drugiej:  
historia, wos, geografia, język polski, 
język angielski, język niemiecki, język 
francuski, język hiszpański; do tego 
oddziału adresowane są następujące 
przedmioty uzupełniające: prawa czło-
wieka z elementami MPH oraz podsta-
wy zarządzania kryzysowego i ochrona 
ludności cywilnej.
C.   Klasa matematyczna z rozszerzoną 
matematyką od klasy pierwszej; uczeń 
od klasy drugiej wybiera dwa przedmio-
ty:
- jeden lub dwa z bloku: fizyka, chemia, 
biologia, geografia;
- lub drugi spośród: informatyka, język 
angielski, język niemiecki, język francu-
ski, język hiszpański;
do tego oddziału adresowane są nastę-
pujące przedmioty uzupełniające: mate-
matyka stosowana oraz  Rok „O” AGH.
d.  Klasa ogólna – nauki przyrodnicze; 
przedmioty rozszerzone do wyboru od 
klasy drugiej: biologia, chemia, fizyka, 
geografia, język angielski, język nie-
miecki, język francuski, język hiszpań-
ski; do tego oddziału adresowane są 
następujące przedmioty uzupełniające: 
edukacja zdrowotna oraz łacina;

zespół szkół  
techniczno-ekonomicznych  
w skawinie

ul. Mikołaja Kopernika 13
32-050 Skawina
Dyrektor: mgr Anna Stec
kontakt: tel. 12 276 15 22
fax: 12 276 34 51
e-mail: zste@home.pl
Internet: http://www.zste.home.pl/

1. szkoły ponadgimnazjalne dla  
młodzieży:

• Technikum w zawodach: 
- technik elektryk,
- technik elektronik,
- technik ekonomista,
- technik handlowiec,
- technik informatyk,
- technik hotelarstwa,   
- technik logistyk,
- technik mechatronik – nowy zawód 

• Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawo-
dach:
- kucharz,
- sprzedawca,
- elektryk,
- elektromechanik,
- monter-elektronik,
- operator maszyn i urządzeń przemysłu 
spożywczego,
- monter mechatronik – nowy zawód 
- wielozawodowa kształcąca zgodnie  
z klasyfikacją    zawodów (m.in. cukiernik, 
fryzjer, stolarz, ślusarz, mechanik pojaz-
dów samochodowych, elektromechanik 
pojazdów samochodowych, blacharz 
samochodowy, lakiernik).       

2.szkoły dla dorosłych:
• Liceum Ogólnokształcące 
• Szkoła Policealna w zawodach:
- technik administracji,          
- technik rachunkowości 
- technik informatyk

 3. Kursy kwalifikacyjne (bezpłatne):  
• Prowadzenie działalności handlowej
• Prowadzenie rachunkowości
• Rozliczanie wynagrodzeń i danin pu-
blicznych ( min. podatków)
• Planowanie i realizacja usług w recepcji
• Obsługa gości w obiekcie świadczącym 
usługi hotelarskie
• Montaż i eksploatacja komputerów oso-
bistych i urządzeń peryferyjnych
• Projektowanie lokalnych sieci  kompute-
rowych i administrowanie sieciami
• Tworzenie aplikacji internetowych i baz 
danych oraz administrowanie bazami
• Montaż i konserwacja instalacji elek-
trycznych

liceum ogólnokształcące  
im. marii skłodowskiej – Curie  
w skawinie

ul. Krakowska 15, 32-065 Krzeszowice
Dyrektor mgr łukasz Skalny
kontakt: tel. 12 282 05 40
fax 12 282 22 11
e-mail:  sekr.zspkrzeszowice@op.pl
Internet: http://www.zspkrzeszowice.pl/

1. szkoły ponadgimnazjalne dla mło-
dzieży: 
• Liceum Ogólnokształcące:

oddział a: matematyka, fizyka, informa-
tyka; przedmiot uzupełniający: historia i 
społeczeństwo; języki: j. angielski (mię-
dzyoddziałowo), j. niemiecki, j. francuski, 
j. rosyjski (opcjonalnie).
oddział b: wiedza o społeczeństwie, 
geografia, język angielski; przedmioty 
uzupełniające: historia i społeczeństwo, 
ekonomia w praktyce; języki: j. angielski 
(międzyoddziałowo), j. niemiecki,  j. fran-
cuski, j. rosyjski (opcjonalnie).
oddział C: biologia, chemia; przedmiot 
uzupełniający: historia i społeczeństwo; 
języki: j. angielski (międzyoddziałowo), j. 
niemiecki, j. francuski, j. rosyjski (opcjo-
nalnie).
oddział d: historia, j. polski, j. angielski; 
przedmiot uzupełniający: przyroda; 
przedmiot dodatkowy: edukacja filmo-
wo-teatralna; języki: j. angielski (między-
oddziałowo) , j. niemiecki, j. francuski, j. 
rosyjski (opcjonalnie).
oddział e: j. angielski, geografia, biolo-
gia; przedmiot uzupełniający: historia i 
społeczeństwo; języki: j. angielski (mię-
dzyoddziałowo), j. niemiecki, j. francuski, 
j. rosyjski (opcjonalnie).

 UWAGA uczniowie gimnazjów powiatu krakowskiego!

moduł omiKron wspierający elektroniczną rekrutację do szkół 
ponadgimnazjalnych jest dostępny pod adresem :

www.krakow.e-omikron.pl
W systemie rekrutacji OMIKRON w zakładce pn. „Informator o ofercie” prosimy wybrać  

z rozwijalnej listy „Powiat: krakowski”, a następnie kliknąć wyszukaj.

Zapraszamy do zapoznania się  
z ofertą rekrutacyjną szkół ponad-
gimnazjalnych prowadzonych przez 
powiat krakowski.  Nabór do szkół 
prowadzony jest w systemie informa-
tycznym. 
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eduKaCJa

zespół szkół rolnicze Centrum  
Kształcenia ustawicznego  
im. Franciszka stefczyka   
w Czernichowie

32-070 Czernichów 1
Dyrektor: mgr Grzegorz Bylica
kontakt: tel./fax 12 270 20 16
tel./fax  12 270 20 71
internat 12 270 28 84
e-mail: czernichow.edu@gmail.com
Internet: http://www.czernichow.edu.pl/

1. szkoły ponadgimnazjalne dla  
młodzieży:
• Liceum Ogólnokształcące 
• Technikum w zawodach:
- technik ekonomista,
- technik hotelarstwa,
- technik weterynarii,
- technik hodowca koni,
- technik handlowiec,
- technik ochrony środowiska,
- technik żywienia i usług gastronomicz-
nych,  
- technik agrobiznesu,
- technik rolnik,
- technik spedytor,      
- technik geodeta,      
- technik organizacji reklamy  

2. szkoły dla dorosłych:
• Liceum Ogólnokształcące,
• Szkoła Policealna w zawodach:
- technik weterynarii,
- technik administracji,  
- technik archiwista,    
- technik rachunkowości, 
- opiekun medyczny,     
- opiekun osoby starszej,   

3. Kursy kwalifikacyjne (bezpłatne):
1. Prowadzenie rachunkowości
2. Prowadzenie produkcji rolniczej
3. Planowanie i realizacja zadań związa-
nych z ochroną środowiska
4. Planowanie i realizacja usług w recepcji
4. internat

zespół szkół i Placówek  
oświatowych  
im. władysława Łokietka w skale

ul. ks. St. Połetka 30, 32-043 Skała
Dyrektor mgr Karol Papisz
kontakt:: tel./fax.: 12 389 10 24
Internet: http://www.lo-skala.edu.pl/
e-mail: administracja@lo-skala.edu.pl

1. szkoły ponadgimnazjalne dla  
młodzieży: 
• Liceum Ogólnokształcące
- klasa bezpieczeństwo publiczne 
- edukacja dla służb mundurowych – 
tzw. „klasa mundurowa”,
- klasa biologiczno – chemiczna,
- klasa humanistyczna,
- klasa matematyczno – fizyczna

• Technikum w zawodach: 
- technik informatyk, 
- technik logistyk. 

2. szkoły dla dorosłych:
• Liceum Ogólnokształcące 
• Szkoła Policealna w zawodzie:
-technik ochrony fizycznej osób i mienia
3. Kurs kwalifikacyjny (bezpłatny):
•Tworzenie aplikacji internetowych

zespół szkół Ponadgimnazjalnych  
im. wincentego witosa  
w Giebułtowie 

Giebułtów, Osiedle Szkolne 8
32-085 Giebułtów
Dyrektor: mgr Stanisława Szumiec
kontakt: tel. 12 419 20 19
fax: 12 419 26 29
e-mail: zsrsekretariat@poczta.onet.pl
Internet:  http://www.zsr.krakow.pl/

1. szkoły ponadgimnazjalne dla  
młodzieży:
• Technikum w zawodach:
- technik architektury krajobrazu
- technik agrobiznesu
- technik hotelarstwa
- technik eksploatacji portów i terminali  
   – nowy zawód

• Zasadnicza Szkoła Zawodowa wieloza-
wodowa kształcąca zgodnie z klasyfika-
cją  zawodów (m.in. cukiernik, fryzjer, 
mechanik pojazdów samochodowych, 
elektromechanik pojazdów samo-
chodowych, blacharz samochodowy, 
lakiernik). 
2. szkoły dla dorosłych:
• Liceum Ogólnokształcące
• Szkoła Policealna w zawodach:
- technik informatyk,
- florysta,
- technik eksploatacji portów i termi-
nali, 
- technik turystyki wiejskiej– nowy  
  zawód.

3. Kursy kwalifikacyjne (bezpłatne): 
• Prowadzenie produkcji rolniczej, 
• Organizacja i nadzorowanie produkcji 
rolniczej.
 4. internat

zespół szkół Ponadgimnazjalnych  
w Krzeszowicach 

ul. Krakowska 15, 32-065 Krzeszowice
Dyrektor mgr łukasz Skalny
kontakt:| tel. 12 282 05 40
fax 12 282 22 11
e-mail:  sekr.zspkrzeszowice@op.pl
Internet: http://www.zspkrzeszowice.pl/

1. szkoły ponadgimnazjalne dla mło-
dzieży:
• Technikum w zawodach: 
- technik budownictwa, 
- technik architektury krajobrazu, 
- technik obsługi turystycznej, 
- technik logistyk, 
- technik ekonomista,
- technik organizacji reklamy - nowy 
zawód
- technik pojazdów samochodowych - 
nowy zawód 
- technik urządzeń i systemów energety-
ki odnawialnej - nowy zawód

• Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawo-
dach: 
• sprzedawca
• kucharz
• lakiernik
• blacharz
• mechanik pojazdów samochodowych
zawody usługowe w klasie wielozawo-
dowej:
• cukiernik
• elektromechanik
• fryzjer
• piekarz
• stolarz
• tapicer
• murarz-tynkarz
• monter instalacji sanitarnych
• ślusarz 

2. szkoły dla dorosłych:
• Liceum Ogólnokształcące

specjalny ośrodek  
szkolno-wychowawczy w skawinie

ul. Żwirki i Wigury 9, 32-050 Skawina
Dyrektor: mgr inż. Grażyna Wójcik
kontakt: tel./fax: 12 276 30 61
tel. 12 276 25 13
e-mail: specszkola5@poczta.onet.pl
Internet: http://www.sosw.skawina.edu.pl

1. szkoła Podstawowa specjalna nr 5
dla uczniów upośledzonych w stopniu 
lekkim, umiarkowanym lub znacznym 
oraz klasy dla uczniów z niepełnospraw-
nościami sprzężonymi, w tym 
z autyzmem.
2. Gimnazjum specjalne nr 5
dla uczniów z upośledzeniem umysło-
wym w stopniu lekkim, umiarkowanym 
lub znacznym oraz dla uczniów z niepeł-
nosprawnościami sprzężonymi
3. zasadnicza szkoła zawodowa  
specjalna nr 5  
dla uczniów upośledzonych w stopniu 
lekkim.
Klasy wielozawodowe w zawodach:
kucharz, piekarz, ogrodnik, cukiernik
4. szkoła specjalna Przysposabiająca  
do Pracy  
dla uczniów z upośledzeniem umysło-
wym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz dla uczniów 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
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Po wielomiesięcznych pracach wytyczono  
kierunki rozwoju powiatu krakowskiego  
na kolejne lata

POWIAT KRAKOWSKI MA NOWą 
STRATeGIĘ ROZWOJu

STRATEGIA  
ROZWOJU
nA lATA 2013-2020

obszar 1. Gospodarka, edukacja i rynek pracy.

Cel strategiczny: Konkurencyjna i innowacyjna gospodar-
ka powiązana z efektywnym systemem edukacji i aktywnością 
mieszkańców

obszar 2. turystyka i dziedzictwo kulturowe.

Cel strategiczny: Wysoka atrakcyjność turystyczna Powiatu 
dzięki wykorzystaniu walorów przyrodniczych i kulturowych

obszar 3. wewnętrzne i zewnętrzne powiązania komunikacyj-
ne.

Cel strategiczny:  Wysoka dostępność komunikacyjna Powiatu 
dla konkurencyjności gospodarczej i spójności subregionu

obszar 4. zarządzanie Powiatem oraz współpraca w ramach 
Krakowskiego obszaru metropolitalnego.

Cel strategiczny: Nowoczesne zarządzanie publiczne oraz 
współpraca samorządowa

obszar 5. rozwój miast i terenów wiejskich.

Cel strategiczny: Rozwój funkcji lokalnych centrów usług pu-
blicznych i zwiększenie dostępu do usług publicznych na tere-
nach wiejskich

obszar 6. bezpieczeństwo publiczne, ekologiczne i społeczne.

Cel strategiczny: Wysoki poziom bezpieczeństwa publiczne-
go, społecznego i ekologicznego mieszkańców Powiatu

w dniu 29 maja 2013 roku 
rada Powiatu w Krakowie na 
XXXi sesji podjęła uchwałę  
o przyjęciu strategii rozwoju 
Powiatu Krakowskiego na lata 
2013-2020.

Obowiązująca dotychczas 
Strategia Rozwoju Powiatu Kra-
kowskiego na lata 2008-2013 
została przyjęta pod koniec 
2007 roku. Szereg istotnych 
dla powiatu zmian, zarówno 
w przestrzeni wewnętrznej jak  
i w otoczeniu sprawił, że poja-
wiła się konieczność dokonania 
analizy, korekty i uzupełnienia 
dokumentu strategicznego. Do-
tychczasowa Strategia Rozwoju 
Powiatu Krakowskiego skon-
struowana została w podziale 
na 3 pola aktywności (Rozwój 
Gospodarczy, Rozwój Społecz-
ny, Rozwój Instytucjonalny),  
w ramach których wyspecyfiko-
wano 14 celów strategicznych, 
dzielących się w dalszej kolejno-
ści na 52 cele szczegółowe. Tak 
przedstawiona struktura była 
przejrzysta i zrozumiała, z dru-
giej strony można jej było zarzu-
cić nadmierne rozbudowanie. 
Mnogość celów strategicznych 
oznaczała jednocześnie brak 
precyzyjnie zdefiniowanych 
priorytetów rozwojowych. 

Wśród kluczowych czynni-
ków determinujących potrzebę 
przygotowania Strategii na lata 
2013-2020, należy wymienić:

1. Dostosowanie Strategii 
Rozwoju Powiatu Krakowskiego 
do nowych dokumentów strate-
gicznych szczebla regionalnego 
i krajowego, w tym uspójnienie 
horyzontu czasowego Strategii 
z horyzontem czasowym nowe-
go okresu programowania unii 
europejskiej oraz dokumentów 
nadrzędnych. Horyzont czaso-
wy Strategii sięga 2020 roku, 
czego bezpośrednim uzasad-
nieniem jest przyjęcie okresu 
obejmującego w całości kolej-
ną perspektywę finansową unii 
europejskiej (tj. 2014-2020),  
a także zbieżnego z horyzontem 
Strategii rozwoju Wojewódz-
twa Małopolskiego. Ponadto, 
opracowanie Strategii na lata 
2013-2020 zapewni spójność  
z perspektywą przyjętą dla no-
wej Krajowej Strategii Rozwoju 
Regionalnego.

2. Dostosowywanie polity-
ki rozwoju do zmieniających 
się uwarunkowań społecznych 
oraz gospodarczych w powiecie  
i jego otoczeniu. Powiat to nie 
tylko wydzielony granicami 
administracyjnymi obszar, ale 
przede wszystkim społeczność 
lokalna, w której na bieżąco ule-
ga zmianie sytuacja demogra-
ficzna i gospodarcza. To miesz-
kańcy powiatu tworzą z mocy 
prawa lokalną wspólnotę sa-
morządową, która funkcjonuje  
w interakcji z otoczeniem. Nowa 
Strategia Rozwoju Powiatu Kra-
kowskiego opiera się na kon-
kretnych założeniach oraz defi-
niuje cele i kierunki interwencji, 
służące podnoszeniu konku-
rencyjności powiatu, a także 
przełamywaniu strukturalnych 
problemów gospodarczych  
i społecznych. Są to wyzwania, 
którym powiat krakowski musi 
sprostać w dobie postępującego 
procesu globalizacji, nasilającej 
się konkurencji, informatyzacji 
wielu sfer życia i rozwoju gospo-
darki opartej na wiedzy. 

Strategia Rozwoju Powiatu 
Krakowskiego na lata 2013-
2020 została przygotowana  
w wyniku trwających ponad rok 
prac, prowadzonych przez Za-
rząd Powiatu Krakowskiego oraz 
ekspertów FRDL Małopolskiego 
Instytutu Samorządu Terytorial-
nego i Administracji. Dokument 
uwzględnia wnioski i rekomen-
dacje sformułowane w ramach 
szerokiej debaty publicznej, 
której elementem były w szcze-
gólności trzy sesje strategicz-
ne i spotkania konsultacyjne.  
W pracach nad nowa Strategią 
brał udział Zarząd Powiatu, se-
kretarz i skarbnik powiatu, Rada 
Powiatu, dyrektorzy jednostek 
organizacyjnych powiatu, pre-
zesi Izb Gospodarczych, dyrek-
torzy wydziałów i biur Staro-
stwa, wójtowie i burmistrzowie 
gmin powiatu krakowskiego 
oraz zaproszeni goście.

W efekcie prac nad nowa Stra-
tegią zdefiniowano 6 obszarów 
strategicznych zawierających  
6 celów strategicznych i podzie-
lonych na 21 celów operacyj-
nych (zawierających 123 kierun-
ki interwencyjne).

Strategia Rozwoju Powiatu 
Krakowskiego na lata 2013-2020 
powstała w ramach realizacji pro-
jektu „Kompetentny i efektywny 
urzędnik wizytówką urzędu 
działającego zgodnie z zasada-
mi przejrzystości i partycypacji 
– małopolskie partnerstwo na 
rzecz rozwoju instytucjonalne-
go samorządu terytorialnego”, 
dofinansowanego ze środków 
europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, w ramach Podziałania 
5.2.1 Modernizacja zarządzania 
w administracji samorządowej 
– Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki na lata 2007-2013. 

Strategia na lata 2013-2020 
jest podstawowym i najważniej-
szym dokumentem samorządu 
powiatu, określającym obsza-
ry, cele i kierunki interwencji 
polityki rozwoju, prowadzonej  
w przestrzeni powiatu. Respek-
tując nowatorskie zasady roz-
woju regionalnego w Polsce, 
Strategia uwzględnia potrzeby 
i oczekiwania całej wspólnoty 
powiatowej, promując współ-
pracę pomiędzy samorządem 
powiatu, samorządami gmin, 
sektorem gospodarczym, or-
ganizacjami pozarządowymi  
i innymi instytucjami, mający-
mi wpływ na realizację celów  
i kierunków interwencji. Dlatego  
w systemie zarządzania polityką 

rozwoju, Strategia pełni kluczo-
wą rolę, jako generalny plan po-
stępowania władz samorządu 
powiatowego, ale również jako 
narzędzie współpracy z partne-
rami samorządowymi, prywat-
nymi i pozarządowymi.

Nowa Strategia jest narzę-
dziem wspierania pozytyw-
nych zmian w całej przestrzeni 
powiatowej oraz niwelowania 
barier pojawiających się w oto-
czeniu. W tym kontekście szcze-
gólnie ważna jest współpraca  
z samorządami gminnymi oraz 
z Miastem Krakowem, z którym 
powiat krakowski tworzy spójny 
obszar metropolitalny, wyma-
gający efektywnych rozwiązań 
infrastrukturalnych, gospodar-
czych i społecznych. Strategia 
kładzie nacisk na zrównoważo-
ny rozwój powiatu (bazujący na 
zintegrowaniu polityki środo-
wiskowej, gospodarczej, prze-
strzennej i społeczno-kulturo-
wej) w efekcie prowadzący do 
poprawy jakości życia miesz-
kańców. Jej konstrukcję oparto 
na partycypacyjno-eksperckim 
modelu budowy planów strate-
gicznych jednostek samorządu 
terytorialnego, w pełni odda-
jącym oczekiwania krajowych 
oraz unijnych instytucji wspo-
magających rozwój terytorialny 
w Polsce.

samorząd
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subregionalny Program rozwoju 
na lata 2014-2020 wchodzi w skład 
pakietu programów strategicznych  
do roku 2020, które będą najważniej-
szym narzędziem zarządzania rozwo-
jem regionu w najbliższych latach. sPr 
ma za zadanie wskazać politykę roz-
woju dla każdego z pięciu obszarów 
województwa w oparciu o ich atuty. 
ma także przyczynić się do większego 
zaangażowania i współpracy lokalnych 
środowisk na rzecz przygotowania 
wspólnych przedsięwzięć ważnych dla 
rozwoju subregionu. sPr będzie pre-
zentował zarówno politykę wspierania 
rozwoju poszczególnych subregionów, 
jak i uzgodnione w subregionach listy 
przedsięwzięć, które będą mogły uzy-
skać dofinasowanie ze środków wy-
dzielonych w nowym programie regio-
nalnym. 

9 maja 2013 r. odbyło się w Krako-
wie pierwsze posiedzenie Forum Kra-
kowskiego Obszaru Metropolitalnego.  
To kolejne z cyklu spotkań inaugurują-
cych pracę forów subregionalnych dla 
pięciu obszarów województwa (Krakow-
skiego Obszaru Metropolitalnego, Ma-
łopolski Zachodniej oraz subregionów: 
tarnowskiego, sądeckiego i podhalań-
skiego). Forum jest gremium opinio-
dawczo-doradczym dla Zarządu Woje-
wództwa w zakresie polityki wspierania 
rozwoju subregionów. Funkcję gospo-
darzy krakowskiego spotkania pełnili: 
marszałek Marek Sowa, który przewod-
niczy pracom forum oraz wiceprzewod-
niczący tego gremium - członek Zarządu 
Województwa Małopolskiego Jacek Kru-
pa. W skład forum, liczącego ok. 80 osób, 
oprócz przedstawicieli samorządu woje-
wództwa, wchodzą także reprezentanci 
samorządów powiatowych i gminnych 
z terenu Krakowskiego Obszaru Metro-
politalnego, przedstawiciele organiza-
cji gospodarczych oraz społecznych, 
przedsiębiorcy, reprezentanci instytucji 
naukowych oraz kulturalnych, a także 
policji i straży pożarnej.

Podczas spotkania marszałek Sowa 
przedstawił wstępne założenia progra-
mu regionalnego na lata 2014-2020 oraz 
zadania, kompetencje i harmonogram 
prac forów subregionalnych, które po-
mogą w wypracowaniu ostatecznego 
kształtu Subregionalnego Programu 
Rozwoju. 

Okazuje się, że aż 20-25% wszystkich 
środków unijnych na lata 2014-2020 bę-

dących w dyspozycji Województwa Ma-
łopolskiego zostanie przeznaczonych na 
alokację subregionalną. Daje to kwotę 
ok. 600 mln euro. Marszałek Małopolski 
omówił również tematyczne obszary 
wsparcia w ramach Subregionalnego 
Programu Rozwoju na lata 2014-2020. 
Członek Jacek Krupa zaprezentował 
natomiast potencjalną listę projektów 
subregionalnych dotyczącą Krakow-
skiego Obszaru Metropolitalnego. Lista 
jest wynikiem naboru do Banku Projek-
tów Regionalnych przeprowadzonego  
w ubiegłym roku.

W ramach ogłoszonego przez Zarząd 
Województwa Małopolskiego naboru 
wpłynęło 113 projektów dotyczących 
Krakowskiego Obszaru Metropolitalne-
go, w tym 6 propozycji powiatu krakow-
skiego. Złożone projekty zostały podzie-
lone na 4 grupy: 

1. Projekty rekomendowane do dal-
szych prac w ramach Forum Subregio-
nalnego;

2. Projekty potencjalnie kwalifikowa-
ne do realizacji z poziomu regionalne-
go;

3. Projekty potencjalnie kwalifikowa-
ne do realizacji z poziomu krajowego;

4. Projekty które raczej nie będą mia-
ły szansy na realizację, problematyczne  
w kontekście prognozowanych możli-
wości wspierania funduszami europej-
skimi. 

Powiat krakowski może pochwalić się 
aż 5 projektami w grupie 37 rekomendo-
wanych do objęcia wsparciem na ścież-
ce subregionalnej:

• „Kompleksowe uzbrojenie terenów 
pod Strefy Aktywności Gospodarczej na 
terenie powiatu krakowskiego: Gmina 
Czernichów i Gmina Słomniki” 

• „Budowa ciągu komunikacyjnego 
łączącego powiaty krakowski i wado-
wicki wraz z budową mostu w miejsce 
istniejącej przeprawy promowej na 
rzece Wiśle w Czernichowie.” 

• „Modernizacja drogi powiatowej  
nr 1992K Mogilany -Świątniki Górne-
Raciborsko” 

• „Budowa obwodnicy Ojcowskiego 
Parku Narodowego na trasie Sułoszowa 
– Bukowiec wraz z przebudową odcinka 
drogi K2134 (18116) Sąspów-Ojców-
Grodzisko”

• „Polepszenie dostępności komuni-
kacyjnej oraz turystycznej subregionu 
Krakowskiego Obszaru Metropolital-
nego poprzez modernizację sieci dróg 
powiatowych powiatów: bocheńskiego, 
krakowskiego, miechowskiego, myśle-
nickiego, proszowickiego, wielickiego” 

Nowa perspektywa finansowa 2014-
2020 stwarza olbrzymią możliwość 
wsparcia rozwoju powiatu krakowskie-
go.

Pięć projektów przygotowanych przez powiat krakowski  
rekomendowanych do objęcia wsparciem

SZANSA NA ŚRODKI Z NOWeJ PeRSPeKTY-
WY FINANSOWeJ uNII euROPeJSKIeJ

Fundusze

„W 2007 roku z Wójtem Czernichowa 
i ówczesnym przewodniczącym Rady 
Gminy p. Jackiem Podgórskim porozu-
mieliśmy się co do zamiaru utworzenia  
w tej gminie strefy gospodarczej.  
Zadaniem gminy była taka zmiana za-
pisów studium, a następnie planu za-
gospodarowania przestrzennego dla 
ok. 60ha terenu własności powiatu, by 
umożliwić na tym dotychczas rolniczym 
gruncie działalność komercyjną. Pan 
Wójt prognozował osiągnięcie tego celu  
w 2008 r., najpóźniej w połowie 2009 r. 
Zadaniem powiatu miało być doprowa-
dzenie, po zmianie planu zagospoda-
rowania przestrzennego, do włączenia 
decyzją Rady Ministrów tego obszaru 
do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Kra-
kowski Park Technologiczny i staraniu,  
by zapewnić środki unijne w Urzędzie 
Marszałkowskim na jej uzbrojenie. 

Na dzisiaj, po pięciu latach nie mamy 
nawet uchwalonego studium planu.  
Panie i Panowie radni, gdyby tak działano  
w Niepołomicach czy Skawinie!!! 

Nie dano więc nam szansy na two-
rzenie miejsc pracy, na nowe źródła 
dochodów dla gminy, powiatowi rów-
nież na pozyskanie poważnych środ-
ków finansowych ze zbycia tych 60 ha. 
A przecież można by ich użyć choćby 
na poważną poprawę stanu dróg w ca-
łym powiecie. A szansa jest w dalszym 
ciągu, projekt utworzenia strefy, po-
łączenia jej sprawną siecią dróg wraz 
z wybudowaniem nowej przeprawy 
przez Wisłę został zakwalifikowany  
do wstępnej listy przedsięwzięć realizo-
wanych przez Województwo Małopol-
skie w latach 2014-2020.”

JÓZEF
KRZYWORZEKA

Starosta Krakowski

Apel do Rady Gminy i Wójta  
o pilne, skuteczne działanie

Strefa gospodarcza w Czernichowie
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18 marca br. w sali konferencyjnej 
Hotelu Galaxy w Krakowie odbyła się 
Gala młodego biznesu i Finał i edy-
cji Powiatowego Programu „rozwiń 
skrzydła Przedsiębiorczości”. 

W pierwszej części uroczystości zosta-
ło przedstawione szczegółowe podsu-
mowanie programu, a następnie odbyła 
się projekcja filmu z jego realizacji. Bar-
dzo interesującym punktem programu 
był panel dyskusyjny ekspertów doty-
czący kwestii postawy przedsiębiorczej 
we współczesnej rzeczywistości. Wzięli 
w nim udział przedstawiciele firm: An-
drzej Tutajewski - prezes Zarządu Pod-
krakowskiej Izby Gospodarczej, Zofia 
Drohomirecka - właściciel firmy Poże-
gnanie z Afryką, Jacek Legendziewicz 
- właściciel firmy Grupa Jordan i Hotel 
Galaxy, Grzegorz Soszyński - właściciel 
firmy Open Medical, Marek Wierzbicki 
- właściciel firmy Berrylife, Richard Lu-
cas - Anioł Biznesu, Przemysław Stanisz 
- właściciel firmy Mintia, którzy mówili o 
swoich doświadczeniach biznesowych, 
a biorąca udział w gali młodzież miała 
możliwość zadawania pytań na intere-
sujące ją tematy z zakresu praktycznego 
prowadzenia działalności gospodarczej.

Józef Krzyworzeka, starosta krakow-
ski podziękował partnerom projektu 
wręczając pamiątkowe dyplomy ich 
przedstawicielom, tj. Janowi Pamule - 
prezesowi Zarządu Międzynarodowego 
Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kra-
ków – Balice, Annie Płachczewskiej-Ro-
gozińskiej i Piotrowi Rogozińskiemu z 
firmy VIA Cracovia, Jolancie Calik-Bącz-
kowskiej- wicedyrektorowi Oddziału 
Okręgowego NBP w Krakowie, który 
współfinansował to przedsięwzięcie, 
Jolancie Rokosz - kierownikowi Działu 
Obsługi Terminali Międzynarodowego 
Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kra-
ków – Balice.

Nagrody Laureatom konkursu „Roz-
wiń Skrzydła Przedsiębiorczości” wręcza-
li: urszula Stochel - wicestarosta powiatu 

krakowskiego, Tadeusz Nabagło - prze-
wodniczący Rady Powiatu w Krakowie, 
Adam Wójcik - członek Zarządu Powiatu 
Krakowskiego oraz Janina Grela - prze-
wodnicząca Komisji edukacji Publicznej 
Rady Powiatu w Krakowie.

 Nagrody otrzymali:

• I miejsce dla zespołu: Anna Kłeczek, 
Damian Nowak, Katarzyna Kucia z Li-
ceum Ogólnokształcącego Krzeszowi-
cach – tytuł filmu: „Droga do kariery” 

• II miejsce dla zespołu: Jakub Pałac, 
Damian Nowaczyk, Mateusz Stokłosa z 
Zespołu Szkół Techniczno-ekonomicz-
nych w Skawinie – tytuł filmu: „Droga do 
sukcesu” 

• III miejsce dla zespołu: Faustyna 
Chechelska, Weronika Dura, Paulina Po-
lak z Liceum Ogólnokształcącego Krze-
szowicach – tytuł filmu: „Od zera do mi-
lionera” 

• Wyróżnienie dla zespołu: Klaudia 
Ożóg, Weronika Bruzda, Arkadiusz My-
dlarski z Liceum Ogólnokształcącego w 
Skawinie – za ciekawy pomysł przedsta-
wienia tematu w filmie: „Tanecznym kro-
kiem po możliwościach na rynku pracy” 

• Wyróżnienie dla zespołu: Alina Pła-
tek, Natalia Tokarczyk, Weronika Stan-
dera z Liceum Ogólnokształcącego w 
Krzeszowicach za niekonwencjonalny 
pomysł na przedstawienie tematu w 
filmie: „Jakie mam możliwości na rynku 
pracy” 

• Wyróżnienie dla zespołu: Piotr 
Świerczek, Natalia Gaczoł, Grzegorz Za-
pałowicz ze  Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Skawinie – za 
determinację w działaniu przy powsta-
waniu filmu: „etat czy firma, czyli polskie 
być albo nie być” 

• Wyróżnienie dla zespołu z Zespołu 
Szkół Techniczno-ekonomicznych w Ska-
winie za najlepszy wynik w głosowaniu 
internetowym na film: „Fakty z firmy”. 

W zespole przyznającym nagrody 
pracowali wicestarosta urszula Stochel, 
Lidia Pycińska, dyrektor eD, redaktor 
ewa Świes-Kucybała.

Z rąk wicestarosty urszuli Sto-
chel otrzymali podziękowania rów-
nież nauczyciele uczący przedmiotu 
przedsiębiorczość w szkołach Powia-
tu Krakowskiego, którzy jednocześnie  
opiekowali się uczniami biorącymi udział 
w tym przedsięwzięciu.

Również swoja obecnością galę 
uświetnili radni Powiatu Krakowskiego 
Krzysztof Karczewski - wiceprzewodni-
czący Rady Powiatu w Krakowie, Włodzi-
mierz Okrajek - członek Komisji edukacji 
Publicznej, Bogumiła Glica - skarbnik 
Powiatu Krakowskiego oraz dyrektorzy 
powiatowych placówek oświatowych 
i młodzież biorąca udział w programie 
wraz z opiekunami.

Organizatorem Gali był Wydział edu-
kacji Starostwa Powiatowego w Krako-
wie przy udziale firmy VIA Cracovia Inny 
Sposób Podróżowania. 

ROZWIŃ SKRZYDłA PRZeDSIĘBIORCZOŚCI

eduKaCJa
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dogoterapia to metoda wspoma-
gająca proces rehabilitacji i terapii z 
udziałem odpowiednio wyszkolonych 
psów w celu pomocy osobom niepeł-
nosprawnym i nieprzystosowanym 
społecznie. 

Zajęcia z udziałem psa mają na celu 
rozwijanie sfery umysłowej dziecka, 
wpływając na koncentrację uwagi, 
rozwój mowy i funkcji poznawczych, 
pobudzanie zmysłu wzroku, słuchu, 
dotyku i węchu. Dzięki nawiązaniu i po-
głębieniu kontaktu z psem osoba nie-
pełnosprawna czuje się pewniej we 
własnym środowisku, łatwiej nawiązuje 
kontakty społeczne, poprawia komu-
nikację, zdobywa nowych przyjaciół. 
Różnego rodzaju zabawy z czworono-
giem wpływają na aktywność fizyczną 
podopiecznych. Dogoterapia  w Specjal-
nym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
w Skawinie  prowadzona jest od kwiet-
nia 2013 roku,  spotkania mają charakter 
cykliczny i  biorą w nich udział uczniowie 
z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym i znacznym 
oraz z niepełnosprawnością sprzężoną, 
w tym z autyzmem. Wszystkie zajęcia, 
w których bierze udział pies, odbywają 
się pod kontrolą przewodnika psa oraz 
opiekuna grupy.

Dzisiaj, będąc już po kilku spotka-
niach wiadomo, że ta forma terapii nie 
tylko wspiera rozwój dzieci, ale również 
pozwala pokonywać bariery psycholo-
giczne, takie jak strach, czy brak pewno-
ści siebie. Zajęcia z psami sprawiają dzie-
ciom wiele radości, motywacja do pracy 
powstaje w dziecku samoistnie, spon-
tanicznie wraz z rosnąca więzią, jaka 
powstaje między nim a psem. Rodzice 
uczniów biorących udział w spotkaniach 
podkreślają, że nigdy wcześniej ich dzie-
ci nie jeździły na zajęcia tak chętnie oraz 
że na żadnej innej terapii nie było widać 
aż tak dużej chęci do pracy. uczniowie 
poprzez udział w takiej formie zajęć  

łączą zabawę z nauką, a efekty tej pracy 
są zauważalne zarówno przez rodziców 
jak i nauczycieli.

Dogoterapia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Poczty Polskiej w Skawinie

PIeS TeRAPeuTą

eduKaCJa

25 marca br. odbyła się konferencja 
„uCZeŃ Ze SPeCJALNYMI POTRZeBA-
MI W SZKOLe – realizowanie zaleceń  
z opinii i orzeczeń wydawanych przez 
poradnie psychologiczno – pedagogicz-
ne”. Organizatorami byli Wydział eduka-
cji Starostwa Powiatowego w Krakowie, 
Specjalistyczna Poradnia Psychologicz-
no-Pedagogiczna Powiatu Krakowskie-
go w Krakowie, Podkrakowskie Cen-
trum Rozwoju edukacji i Doskonalenia 
Nauczycieli oraz Centrum Terapii i Roz-
woju Open Medical w Krakowie. 
Na konferencję przybyło blisko 
100 osób pracujących z dziećmi  
w placówkach oświatowych na 
terenie powiatu krakowskiego, 
szczególnie w przedszkolach, szko-
łach podstawowych i gimnazjach 
oraz pracownicy wszystkich funk-
cjonujących w powiecie poradni 
psychologiczno-pedagogicznych.

 Konferencję prowadziła Li-
dia Pycińska, dyrektor Wydziału 
edukacji Starostwa Powiatowego  
w Krakowie.

W pierwszej części konferencji pre-
legenci zapoznali uczestników z pro-
blemami dotyczącymi różnego ro-
dzaju zaburzeń w rozwoju dzieci oraz 
konsekwencji z tego wynikających. 
Szczególnie poruszano kwestie związane  
z autyzmem, zaburzeniami integracji 
społecznej i integracji sensorycznej w 
szkole. Mówiono także o specjalnych po-
trzebach edukacyjnych w świetle zmian 
w prawie oświatowym. Na zakończenie 
pierwszej części konferencji zaprezen-

towano specjalnie przygotowany na tą 
okazję film, ukazujący pracę z dzieckiem 
metodą Warnkego.

Po panelu rozpoczęły się warsztaty, 
w trakcie których wymieniano własne 
doświadczenia, a uczestnicy dodatkowo 
mieli możliwość zadania szczegółowych 
pytań eksportom.

W konferencji udział wzięli m.in. Jó-
zef Krzyworzeka, starosta krakowski, 
urszula Stochel, wicestarosta, Grzegorz 

Soszyński, prezes Open Medical 
oraz prelegenci z Specjalistyczna 
Poradnia Psychologiczno-Peda-
gogiczna Powiatu Krakowskiego 
w Krakowie: Anna Jeziorek, dyrek-
tor SPP-P PK w Krakowie, psycho-
log emilia Owczarek, neurologo-
peda Beata Ogorzałek, pedagog 
specjalny Iwona Stec, psycholog 
Patrycja Kozera-Mikuła, psycho-
log, terapeuta metody Warnkego 
i terapeuta biofeedback Izabe-
la Marcinkowska Serwatka oraz 
psycholog, terapeuta metody 
Warnkego ewa Dybowicz.

uCZeŃ Ze SPeCJALNYMI POTRZeBAMI W SZKOLe
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PomoC sPoŁeCzna

„Nie wszyscy w życiu mamy równe 
szanse. Rodzina jest jedną z szans dla 
wielu dzieci jej pozbawionych. Jesteśmy 
i pracujemy po to, by każde znalazło 
swój dom.”

Na mocy Zarządzenia nr 92/2011 Sta-
rosty Krakowskiego z dnia 12 września 
2011 roku organizatorem rodzinnej pie-
czy zastępczej w powiecie krakowskim 
jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Krakowie.

Do zadań organizatora rodzinnej pie-
czy zastępczej należy m.in. organizowa-
nie szkoleń dla kandydatów do pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej lub prowa-
dzenia rodzinnego domu dziecka oraz 

kwalifikowanie osób kandydujących do 
pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 
prowadzenia rodzinnego domu dziecka 
oraz wydawanie zaświadczeń kwalifika-
cyjnych zawierających potwierdzenie 
ukończenia szkolenia, opinię o spełnia-
niu warunków i ocenę predyspozycji do 
sprawowania pieczy zastępczej.

Szkolenia do roku 2012 były zlecane 
do realizacji Ośrodkom Adopcyjnym, 
lecz w tym roku podjęto decyzję, aby 
zadanie to w całości prowadzone było 
przez przedstawicieli organizatora ro-
dzinnej pieczy zastępczej. Po zdobyciu 
stosownych uprawnień, pracownicy  
w dniu 18 maja 2013 roku rozpoczęli szko-

lenie dla kandydatów na niezawodowe  
i zawodowe rodziny zastępcze oraz osób 
prowadzących rodzinne domy dziecka, 
jego zakończenie planowane jest na 
dzień 7 lipca 2013. Zajęcia odbywają się 
w soboty i niedziele.  Kandydaci szkole-
ni są wg pakietu „Rodzina” licencjono-
wanego przez Stowarzyszenie Rodzin 
Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Fami-
lia”. Nie jest to cykl wykładów, intencją 
prowadzących było danie możliwości 
uczestnikom rozważenia osobistych do-
świadczeń, przemyśleń. Jest to praca ze-
społowa, co jednocześnie jest niezwykle 
ważnym elementem pieczy zastępczej.

W wiosennej edycji szkolenia obec-
nie udział bierze 11 osób, w znaczącej 
większości kandydaci na niezawodowe 
rodziny zastępcze lub osoby mające już 
dziecko w niezawodowej pieczy.

RODZINNA PIeCZA ZASTĘPCZA  
CZYLI ZAPeWNIĆ DZIeCKu OPIeKĘ

16 maja br. w sali obrad Starostwa 
Krakowskiego odbyła się konferencja  
w ramach projektu GRuNDTVIG - III. spo-
tkanie partnerskie. W sierpniu 2011 roku  
Konwent Bonifratrów w Konarach przy-
stąpił do unijnego projektu  GRuNDTVIG 
na temat praw osób niepełnosprawnych 
w europie, w którym partnerami są Hisz-
pania i Francja. I to właśnie goście z tych 
krajów wzięli udział w spotkaniu w Sta-
rostwie ze starostą  krakowskim Józefem 
Krzyworzeką, wicestarostą urszulą Sto-
chel, członkiem Zarządu Powiatu Alicją 
Wójcik, wiceprzewodniczącym Rady Po-
wiatu w Krakowie Krzysztofem Karczew-
skim, o. prowincjałem eugeniuszem Kre-
tem oraz wicedyrektor PCPR Agnieszką 
Bielą, która przedstawiła zadania powia-
tu realizowane na rzecz osób niepełno-
sprawnych. 

Celem programu jest dokonanie ana-
lizy, w jakim stopniu nasze społeczeń-
stwo szanuje i gwarantuje równe prawa  
i szanse dla wszystkich obywateli. 
uczestnikami programu są dorosłe 
osoby niepełnosprawne intelektualnie.  
W okresie dwóch lat, poprzez upowszech-
nianie materiałów w formie dostosowanej  
do ich szczególnych potrzeb, uczestni-
cy poznają zapisy Konwencji Praw Osób 

Niepełnosprawnych ONZ oraz wymie-
niają doświadczenia z partnerami. 

W programie bierze udział 70 osób 
niepełnosprawnych oraz 35 opiekunów. 
Są to podopieczni oraz pracownicy Cen-
trum Warsztatowo-Rehabilitacyjnego  
w Konarach, którzy poznawali kraje part-
nerskie, czyli Hiszpanię i Francję poprzez 
spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjścia 
do muzeum, prezentacje multimedialne, 
degustacje narodowych potraw, organi-
zację konkursów plastycznych, pokazy 
narodowych tańców, naukę języków, 
naukę piosenek itd. 

Już wcześniej odbyły się dwa spotka-
nia partnerskie w listopadzie 2011 roku 
w Barcelonie oraz w Le Croisic we wrze-
śniu 2012 roku. Wzięło w nich udział 29 
osób, w tym 16 z niepełnosprawnością 
intelektualną. Spotkania były okazją do 
wymiany doświadczeń, wzajemnego po-
znania się, zwiedzania. Każde spotkanie 
miało swoją specyfikę. W Hiszpanii, która 
jest koordynatorem programu, opraco-
wano plan działania i dzięki przygoto-
wanym przez wszystkich prezentacjom 
multimedialnym poznano swoje ośrod-
ki rehabilitacyjne. Tematem spotkania 
we Francji była „Dostępność”. Skupiono 
się na barierach w komunikowaniu się, 

barierach architektonicznych oraz men-
talnych, bo to one przede wszystkim 
utrudniają osobom niepełnosprawnym 
dostęp do wielu aspektów życia.

W dniach od 13 – 17 maja br. Konwent 
Bonifratrów w Konarach był gospoda-
rzem spotkania pod hasłem „uczest-
nictwo”. W prezentacji multimedialnej 
przygotowanej dla zagranicznych go-
ści pokazano, że ratyfikując Konwencję 
ONZ w roku 2012 Polska potwierdziła 
wysokie standardy ochrony praw osób 
niepełnosprawnych obowiązujące w 
naszym kraju. Przywołano przykłady 
wybitnych niepełnosprawnych Pola-
ków, którzy pomimo swoich znacznych 
ograniczeń prowadzą bardzo aktywne 
życie, dając dowód na to, że istnieją-
ce w Polsce prawo umożliwia im pełne 
uczestnictwo we wszystkich aspektach 
życia. Przedstawiono m.in. czynnych za-
wodowo polityków poruszających się na 
wózkach inwalidzkich oraz sportowców, 
medalistów paraolimpiady z Londynu 
w 2012 r. Prezentację zwieńczył występ 
niepełnosprawnej piosenkarki Moni-
ki Kuszyńskiej na festiwalowej scenie  
w Opolu. 

Goście z Hiszpanii i Francji zwiedzi-
li Kraków, Zakopane, poznali ośrodek  
rehabilitacyjny w Konarach. 

GRuNDTVIG - III SPOTKANIe PARTNeRSKIe
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w tegorocznej edycji Powiatowego 
Konkursu ortograficznego „o Pióro 
starosty” w eliminacjach powiatowych 
uczestniczyło 26 uczniów ze szkół po-
nadgimnazjalnych z terenu powiatu 
krakowskiego. 

uczestnicy napisali konkursowy tekst 
pt. „Wakacyjne plany” autorstwa Joanny 
Wasilewskiej, nauczycielki języka pol-
skiego w ZSRCKu w Czernichowie. Komi-
sja konkursowa pod przewodnictwem 
ewy Helbin-Czyżowskiej, w skład której 
wchodziły polonistki z pozostałych szkół, 
przyznała I miejsce Bogumile Grabow-
skiej z ZSP w Krzeszowicach, honorując 
ją m.in. nagrodą w postaci tytułowego 
pióra z pamiątkowym wpisem. Miejsce 
II przypadło Alinie Płatek z LO w Krze-
szowicach, a III Aleksandrze Bielak z LO 
w Piekarach. W imieniu organizatorów 
nagrody zwycięzcom wręczyli: starosta 
krakowski Jozef Krzyworzeka, wicestaro-
sta urszula Stochel oraz dyrektor ZST-e 
w Skawinie Anna Stec. Podziękowali oni 
również nauczycielom za wkład pracy  
w przygotowanie uczennic do konkursu, 
wręczając pamiątkowe dyplomy.

uczniowie byli dobrze przygotowa-
ni do zmagań z pułapkami polskiej or-
tografii i dlatego poziom prac był dość 
wyrównany, zwłaszcza tych najlepszych. 
To z kolei było przyczyną, że wyłonie-
nie trójki zwycięzców było dla jurorów 
niemałym wyzwaniem. Piszący dobrze 
radzili sobie z przestrzeganiem oczy-
wistych reguł ortograficznych, kłopoty 
mieli natomiast z poprawnym pisaniem 
nazw własnych, zwłaszcza tych z dzie-
dziny geografii oraz z właściwym zapi-
sem egzotycznie brzmiących nazw po-
traw, choć dobrze już zadomowionych 
w menu polskich restauracji, specjalizu-
jących się w kuchni z różnych regionów 
świata.

KONKuRS ORTOGRAFICZNY O PIÓRO STAROSTY 

eduKaCJa

WAKACYJNE PLANY

Co prawda na dworze nie kwitną jeszcze róże i hortensje, ale czas najwyższy za-
stanowić się nad wakacyjnym wypoczynkiem. Rozsiadam się więc na pseudobaro-
kowej sofie w bladożółte hiacynty i różnokolorowe esy-floresy, włączam ulubioną 
muzykę Mozarta – sonatę A-dur ze słynnym „Marszem tureckim” i opracowuję plan 
działania. Myśli krążą mi po głowie w zawrotnym tempie, niczym bolidy na wira-
żach. Polska, zachód Europy czy może Bliski Wschód – dokąd się udać? Na pewno 
trzeba przejrzeć oferty turystyczne. Jasnozielono–pomarańczowa strona jednego  
z biur podróży przyciąga wzrok, wręcz hipnotyzuje fluorescencją. To Syria ze wzgó-
rzami z epoki holoceńskiej, położonymi nieopodal granicy izraelsko-syryjskiej.  
Nie lada okazja, z ponad tysiąca ofert ta wyprawa jest najbardziej fascynująca. 
Tereny niebezpieczne, zachowania ludności cywilnej nieprzewidywalne, warunki 
trudne, ale przecudne pejzaże i niespotykane ukształtowanie terenu z pewnością 
zrekompensują niewygody eskapady. Niestety, trochę jestem tchórzliwa i muszę 
dokładnie przeanalizować sens wojażu. Szukam dalej. Może wybrać szlak pustyn-
ny – Azję i pustynie Kyzył-Kum lub Gobi bądź Afrykę z Saharą i Kalahari? Zobaczyć 
Krzyż Południa, gwiazdozbiór Centaura i najbardziej znane południowoafrykańskie 
obserwatorium astronomiczne w Karru? Nie, nie, to też nie dla mnie. Najwyżej mogę 
zaryzykować i pojechać na Pustynię Błędowską.

Jestem znużona przeglądaniem ofert i sprawdzaniem wiarygodności biur po-
dróży w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycz-
nych. Czas na małe co nieco. Aromatyczne macchiato i półfrancuskie ciastko z różą 
przywracają moje siły witalne. Na łapu-capu wybieram kolejne miejsca, które war-
to zobaczyć. To Ameryka Południowa – jakże urokliwa, a zarazem niebezpieczna.  
Ten hiszpańskojęzyczny kontynent wabi różnorodnością kultur i pięknem krajobrazu. 
Wspaniałe Andy, tajemnicza Amazonka, Wyżyna Gujańska, Patagonia oraz Wyspy 
Żółwie – archipelag na Pacyfiku – kuszą każdego turystę. Ale druga strona medalu 
to choroby czyhające na turystów: żółta febra zaliczana do arbowirusów, gorączka 
krwotoczna, żółtaczka oraz cholera. Skutecznie zniechęcają one do podróży w te 
nowo odkryte przeze mnie zakątki, gdyż odnajduję u siebie początki hipochondrii. 
Cóż, pewnie znowu wybiorę coś z oferty last minute i będę niezadowolona.

Ni stąd, ni zowąd z pomocą przychodzi mi chimeryczna, rozhisteryzowana przy-
jaciółka pół-Hiszpanka, pół-Polka, zapalona turystka, globtroterka, obieżyświatka, 
która zwiedziła kilka kontynentów. Nie przerażają jej nie najlepsze warunki podró-
ży. Uważa, że dla mnie potrzebne są: gwar, hałas, harmider południowej Hiszpanii, 
wspaniałe budowle Granady z mauretańskimi motywami, które łączą wyobraźnię  
i artyzm Orientu z umysłowością Zachodu oraz różnobarwne ogrody Alhambry.  
Do tego wspaniałe rytmy flamenco i specjały hiszpańskiej kuchni, takie jak: gaz-
pacho i paella z lampką wybornego andaluzyjskiego wina na pewno spełnią moje 
oczekiwania.

Przygotowała: Joanna Wasilewska ZSRCKu w Czernichowie
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było jak na filmie lub relacji w tele-
wizji. i choć zagrożenie było również 
fikcyjne, to młodzież w grupach pro-
wadzonych przez nauczycieli opuściła 
Gminne Centrum edukacji w wawrzeń-
czycach, bezpiecznie i szybko opuściła 
mury szkoły, a do akcji wkroczyli sape-
rzy.

Tak w wielkim skrócie wyglądały 
przeprowadzone 9 maja br. w gminie 
Igołomia–Wawrzeńczyce ćwiczenia 
ewakuacyjne, zgodnie z planem dzia-
łania powiatu krakowskiego w zakresie 
bezpieczeństwa publicznego, obrony 
cywilnej (ochrony ludności), zarządza-
nia – reagowania kryzysowego i spraw 
obronnych  w 2013 roku pn. „ ewakuacja 
z budynku Gminnego Centrum edu-
kacji w Wawrzeńczycach, zarządzona 
w związku z wystąpieniem zagrożenia 
zdrowia i życia w związku z informacją  
o podłożeniu ładunku wybuchowego”.

Część praktyczną poprzedziły przygo-
towania i ćwiczenia teoretyczne. Szko-
lenie odbyło się 7 maja br. w Gminnym 
Centrum edukacji w Wawrzeńczycach. 
Prelekcje dla uczniów oraz personelu 
szkolnego  przeprowadzili asp. szt. Jo-
lanta Leśkiewicz z Referatu Prewencji 
Kryminalnej Nieletnich i Patologii KPP 
w Krakowie oraz Marek Drąg,  zastępca 
Dowódcy JRG 4 w Krakowie. W sumie w 
szkoleniach teoretycznych pt. „Zasady 
bezpiecznej ewakuacji z budynku szko-
ły” i „ Zachowanie się osób po informacji 
o pożarze i zasadach ewakuacji” udział 
wzięło 340 uczestników.

W ustalonym terminie sekretariat 
szkoły odebrał informację o podłożeniu 
na terenie Gminnego Centrum edukacji 
w Wawrzeńczycach ładunku wybucho-
wego. Ta informacja była sygnałem do 
rozpoczęcia ćwiczeń ewakuacyjnych. 
Władze szkoły podjęły natychmiastowe 
działania. Jednocześnie zawiadomio-
no odpowiednie służby – policję, straż 
pożarną, wójta gminy, Zakład energe-
tyczny i Gazowniczy – oraz zarządziły 
natychmiastową ewakuację przebywa-

jących na terenie szkoły osób. ewaku-
owano 303 uczniów oraz 36 nauczycieli  
i personel szkolny. Do akcji przystąpili 
policjanci, w tym Samodzielny Podod-
dział Antyterrorystyczny Policji z Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 
strażacy z jednostek OSP z terenu gminy 
oraz z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej 
nr 4 w Krakowie, a także służby technicz-
ne, które po przybyciu na miejsce akcji 
odłączyły prąd i gaz. Strażacy zabezpie-
czyli budynek przed wystąpieniem poża-
ru, natomiast policjanci podjęli działania 
związane ze znalezieniem podłożonej 
bomby. ładunek został znaleziony przez 
wyszkolonego psa, a następnie do akcji 
przystąpili antyterroryści z KW Policji  
w Krakowie, którzy wyposażeni w saper-
ski skafander oraz specjalistyczny sprzęt 
techniczny, w tym mobilnego robota, 
zabezpieczyli i wywieźli atrapę bomby 
na boczne boisko, gdzie ładunek został 
pokazowo „zdetonowany”. 

Ćwiczenia podsumowano w trakcie 
spotkania po zakończeniu akcji. Wzięli 
w nim udział wszystkie służby uczestni-
czące w ćwiczeniu oraz władze i przed-
stawiciele szkół z terenu gminy Igoło-
mia–Wawrzeńczyce, a także pracownicy 
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Starostwa Powiatowego 
w Krakowie, który był koordynatorem 
działań.  

uwagi i wnioski po ćwiczeniu, które 
mogą przydać się w podobnych sytu-
acjach:

• Osoba przyjmująca zgłoszenie po-
winna „wyciągnąć” od rozmówcy jak naj-
więcej informacji o tym ładunku i gdzie 
on jest zlokalizowany. Po otrzymaniu 
takiej informacji powiadamiamy nastę-
pujące instytucje: policję, straż pożarną 
lub dzwoniąc na numer telefonu 112 
(automatycznie są powiadamiane po-
wyższe służby), administratora obiektu 
(właściciela), pogotowie energetyczne, 
pogotowie gazowe.

• Jak jest możliwość to oceniamy, któ-
re przedmioty mogą być obce i na które 
należy zwrócić uwagę.

• Po przekazaniu budynku przez ad-
ministratora, na terenie obiektu pozo-
stają tylko osoby prowadzące akcje.

• Przy informacji o podłożeniu ładun-
ku wybuchowego ewakuacja prowadzo-
na jest poprzez wyprowadzenie dzieci 
na odległość nie krótszą niż 150 m.

• Przy informacji o podłożeniu ła-
dunku wybuchowego okna w pomiesz-
czeniach, w których przebywaliśmy 
zostawiamy otwarte, drzwi również zo-
stawiamy otwarte.

TO BYłY TYLKO ĆWICZeNIA!

bezPieCzeŃstwo
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RYNeK PRACY W POWIeCIe KRAKOWSKIM

PraCa

urząd Pracy 
Powiatu Kra-
kowskiego jest 
instytucją kreu-
jącą zrówno-
ważony rozwój 
kapitału ludz-
kiego w powie-
cie krakowskim 

poprzez świadczenie wysokiej jakości usług 
na rzecz klientów i partnerów rynku pracy.  
W trosce o rozwój lokalnego rynku pracy 
wspomaga procesy zatrudnieniowe uczest-
nicząc w aktywizacji i podtrzymywaniu mo-
tywacji, dostarczając nie tylko informacji 
wszystkim zainteresowanym, ale wspierając 
programy rozwojowe przy zatrudnieniu, jak 
również w sferze przedsiębiorczości swoich 
klientów. Na koniec kwietnia 2013 roku sto-
pa bezrobocia rejestrowanego na terenie 
powiatu wynosiła 11,4%, w województwie 
małopolskim 12,2%, natomiast na terenie 
kraju 14,0%. Na koniec maja br. w uPPK za-
rejestrowanych było 10 051 osób bezrobot-
nych oraz 513 poszukujących pracy. Napływ 
do rejestrowanego bezrobocia w pierwszych 
5 miesiącach 2013 roku wynosił 5 414 osób, 
w tym samym czasie wyrejestrowano 5 147 
osób bezrobotnych. Istotnym zjawiskiem jest 
fakt, że aż 89% (9325) osób bezrobotnych 
stanowią osoby będące w szczególnej sytu-
acji na rynku pracy. Wśród nich: 46% stano-
wią kobiety (4323), 25% to osoby do 25 roku 
życia, 48% osoby długotrwale bezrobotne, 
10% kobiety,  które nie podjęły zatrudnienia 
po urodzeniu dziecka, 6% osoby samotnie 
wychowujące dziecko do 18 roku życia, 24% 
osoby powyżej 50 roku życia, 25% stanowi-
ły osoby bez doświadczenia zawodowego, 
33% osoby bez kwalifikacji zawodowych, 
57% osoby bez wykształcenia średniego, 
5% osoby niepełnosprawne. Osoby będące 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy stoją 
przed niezwykle trudnym zadaniem z uwagi 
na długi czas pozostawania bez pracy i brak 
wykształcenia średniego, jak również niedo-
stosowanie zgłaszanych przez pracodawców 
ofert pracy do ich kwalifikacji. Bardzo nieko-
rzystnym zjawiskiem jest wzrost liczby bezro-
botnych będących w szczególnej sytuacji na 
rynku pracy w powiecie krakowskim, który 
od początku roku do końca kwietnia wyniósł 
548 osób, czyli 6%. Dlatego, w obliczu po-
garszającej się sytuacji tych osób, niezwykle 
istotne staje się dodatkowe wspieranie ich 
aktywizacji zawodowej, co umożliwi im po-
wrót na rynek pracy powiatu krakowskiego. 

W 2013 roku uPPK pozyskał środki Fun-
duszu Pracy przeznaczone na finansowanie 
programów na rzecz promocji zatrudnienia, 
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywiza-
cji zawodowej w wysokości 15 424,7 tys. zł, 
z czego na finansowanie Programu Promocji 
Zatrudnienia przeznaczono 7 038,0 tys. zł, na 
finansowanie Programu Lokalnego „Asystent 
rodziny” wyasygnowano kwotę 160,0 tys. zł, 
natomiast kwota 8 226,7 tys. zł stanowi finan-
sowanie projektu systemowego „7 życzeń”  
w ramach POKL. 

Biorąc pod uwagę duże zapotrzebowanie 
wynikające ze znacznej ilości wpływających 
wniosków na różnorodne formy pomocy, 
uPPK aplikował o przyznanie dodatkowych 
środków Funduszu Pracy z Rezerwy MPiPS  

na realizację programów na rzecz promocji 
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezro-
bocia i aktywizacji zawodowej dla osób do 
30 roku życia oraz bezrobotnych będących  
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Plano-
wane jest również aplikowanie o środki Fun-
duszu Pracy na aktywizację zawodową bez-
robotnych na terenach, na których w 2013 
roku miały miejsce klęski żywiołowe.

uPPK stara się aktywnie wykorzystywać 
możliwości, jakie dają fundusze strukturalne 
ue, a w szczególności europejski Fundusz 
Społeczny. Przy realizacji projektów urząd 
nie tylko zwraca uwagę na aspekt pozyski-
wania dodatkowych środków finansowych, 
ale również na dodatkową szansę wdrażania 
nowatorskich pomysłów oraz stworzenie 
nowej jakości usług rynku pracy realizowa-
nych na rzecz mieszkańców. Celem głów-
nym projektu „7 życzeń” jest podniesienie 
poziomu aktywności zawodowej 1200 osób 
bezrobotnych w 2013 roku (ok. 40% kobiet),  
w tym między innymi znajdujących się  
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, po-
przez opracowanie Indywidualnego Planu 
Działania, a następnie jego realizacja w for-
mie usług pośrednictwa pracy, aktywnego 
poszukiwania pracy, organizacji staży i szko-
leń zawodowych. W 2013 roku kontynuowa-
ne są działania związane z monitoringiem 
udzielonego wparcia w postaci jednorazo-
wych środków na podjęcie działalności go-
spodarczej przyznanych w ramach projektu 
„Własny Biznes” z POKL. Do końca maja br. 
uPPK realizował również rozpoczęte w 2012 
roku dwa programy specjalne skierowane 
do osób będących w szczególnej sytuacji na 
rynku pracy – „Recepta Refundowana” dla 
osób poniżej 30 roku życia oraz „I Możemy 
Wszystko” dla osób powyżej 50 roku życia. 
W związku z zapotrzebowaniem zgłaszanym 
przez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, 
uPPK wdraża Program Lokalny ASYSTeNT 
RODZINY. Ma on na celu zatrudnienie kom-
petentnych Asystentów Rodziny. W ramach 
programu udzielane jest wsparcie w postaci: 
ocena predyspozycji, szkolenie zawodowe, 
staże oraz roboty publiczne.

uPPK wzmacnia inicjatywy lokalnej przed-
siębiorczości. Od stycznia do maja br. dzięki 
wparciu powstało 17 nowych podmiotów 
gospodarczych. 

W omawianym okresie udzielono praco-
dawcom pomocy publicznej poprzez organi-
zację prac interwencyjnych, wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska pracy oraz refunda-
cji ZuS. Skutki długotrwałego bezrobocia 
oraz wykluczenia społecznego łagodzone 
są również przy współpracy z samorządami 
gminnymi organizującymi roboty publiczne  
i prace społecznie użyteczne. Z wyżej wymie-
nionych form zatrudnienia skorzystały łącz-
nie 302 osoby bezrobotne. 

Największą grupę rejestrowanych bezro-
botnych stanowią osoby bez doświadczenia, 
bez wykształcenia średniego i bez kwalifika-
cji. W związku z powyższym największy wy-
siłek urzędu skupiony jest na promowaniu 
zatrudnienia oraz rozwoju kwalifikacji dla tej 
grupy klientów. W celu zwiększenia szans na 
uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarob-
kowej oraz podwyższenia dotychczasowych 
kwalifikacji zawodowych, a także dostoso-
wanie wiedzy i umiejętności zawodowych  

do wymogów rynku pracy, w pierwszych  
5 miesiącach 2013 roku uPPK zorganizował 
szkolenia dla 109 osób uprawnionych, któ-
re były odpowiedzią na oczekiwane przez 
pracodawców kwalifikacje i umiejętności 
kandydatów do pracy. Dodatkowo 826 osób 
zdobyło doświadczenie zawodowe dzięki 
zorganizowaniu staży zawodowych u praco-
dawców. Oprócz opisanych powyżej działań 
urząd prowadzi szkolenia z zakresu umie-
jętności poszukiwania pracy, zajęcia aktywi-
zacyjne, autorskie programy aktywizacyjne 
oraz kluby pracy, z których w bieżącym roku 
skorzystało ponad 3 tys. osób, natomiast bli-
sko 6 tys. osób skorzystało z indywidualnej 
porady lub informacji zawodowej. Ponadto 
2 117 osób bezrobotnych podjęło zatrud-
nienie, w tym 178 osób na subsydiowanych 
stanowiskach pracy oraz pozyskano 3 316 
miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, 
z czego 1 968 to stanowiska niesubsydiowa-
ne.

W okresie od stycznia do maja br. do uPPK 
wpłynęło 127 wniosków na zorganizowanie 
robót publicznych, 30 wniosków o zorgani-
zowanie prac interwencyjnych, 10 wniosków 
o zorganizowanie prac społecznie użytecz-
nych, 8 wniosków o refundację składek na 
ubezpieczenie społeczne, 61 wniosków na 
doposażenie/wyposażenie stanowisk pra-
cy, 1300 wniosków o zorganizowanie stażu, 
91 wniosków o przyznanie jednorazowych 
środków na rozpoczęcie działalności gospo-
darczej, 7 wniosków o sfinansowanie kosz-
tów studiów podyplomowych, 1 wniosek  
o refundację kosztów opieki nad dzieckiem, 
7 wniosków o refundację kosztów dojazdu 
oraz 185 wniosków na szkolenie indywidu-
alne. 

Dodatkowo uPPK bierze udział w wielu 
inicjatywach związanych z małopolskim ryn-
kiem pracy, dotychczas były to m. in.: 
• Tydzień z Małopolskimi Urzędami Pracy – 
21-25 stycznia, podczas których organizowa-
no spotkania z bezrobotnymi oraz osobami 
zainteresowanymi skorzystaniem z usług 
uPPK;
• Targi Edukacyjne – Festiwal Zawodów w 
Małopolsce 21-22 marca;
• Targi Edukacji i Pracy „Szkolenie, zawód, 
praca – to wzbogaca” – 24 kwietnia;
• Europejskie Dni Pracy w Małopolsce – 7-10 
maja;
• II Targi Pracy w Wadowicach – 10 maja.

W lutym i maju pracownicy uPPK brali 
udział w targach pracy dla osób niepełno-
sprawnych organizowanych przez Polską 
Organizację Pracodawców Osób Niepełno-
sprawnych oraz Wojewódzką Bibliotekę Pu-
bliczną prezentując aktualne oferty pracy.  
Natomiast w ramach współpracy z Małopol-
ską Wojewódzką Komendą Ochotniczych 
Hufców Pracy uPPK brał udział w targach 
pracy organizowanych na terenie Krakowa 
w kwietniu i maju br. Ponadto w ramach 
współpracy ze szkołami doradcy zawodo-
wi i pośrednicy pracy prowadzili zajęcia dla 
uczniów gimnazjum oraz szkół średnich 
prezentując ofertę urzędu Pracy dla osób 
bezrobotnych. Dodatkowo w dniu 22 lutego 
zorganizowano Negocjacje z pracodawcami 
zainteresowanymi organizacją stażu. Na spo-
tkaniu ustalano warunki zawierania umów 
stażowych w ramach projektu systemowego 
„7 życzeń” współfinansowanego z eFS.



role na drodze szybko się zmieniają. raz 
jesteśmy kierowcami, raz pieszymi. dlacze-
go więc tak szybko zapominamy jak czują 
się inni „aktorzy” w drogowym teatrze i wza-
jemnie utrudniamy sobie bezpieczną reali-
zację tego scenariusza?

Nie jest przyjemnie spacerować poboczem 
obok przejeżdżających z nadmierną pręd-
kością pojazdów. „Co za wariat!”- krzyczymy  
i oglądamy się za przemykającym samocho-
dem. Następnie wsiadamy do swojego wóz-
ka i robimy to samo, czego sami przed chwi-
lą doświadczyliśmy. Z drugiej strony, jadąc 
denerwujemy się, kiedy piesi spacerują całą 
szerokością jezdni, często w parach, trójkach, 
rzadko pamiętając o tym, że należy iść pobo-
czem po lewej stronie drogi. A po zmroku, 
naturalnie, zapominamy, że niezbędnikiem 
w naszym ubiorze powinny być odblaski, 
które mogą uchronić 
nas przed utratą ży-
cia i zdrowia. Chwilę 
później wysiadamy  
z pojazdu i sami, prawie niewidoczni, narażamy 
się na potrącenie przez samochód, tym razem  
w roli pieszych. 

A jak to jest z przejściami dla pieszych? 
Zróbmy sobie rachunek sumienia. Bez ogląda-
nia się wchodzimy na jezdnię, ignorując miej-
sca do tego przeznaczone, z duszą na ramie-
niu przebiegamy przed jadącym pojazdem. 
A prowadząc samochód przeklinamy, kiedy 
zmuszeni jesteśmy hamować nagle, gdy pie-
szy wtargnie nam dosłownie pod koła. Później 
parkujemy swój samochód i sami, śpiesząc 
się do pracy, wybiegamy innym pod maski. 
Jako kierowcy rzadko zatrzymujemy się przed 
przejściami dla pieszych, bo szkoda nam cza-
su, a potem, jako piesi, z niecierpliwością cze-
kamy, aż jakiś samochód wreszcie umożliwi 
nam bezpieczne przejście przez jezdnię. 

Czy nie moglibyśmy wziąć sobie po pro-
stu do serce starego, znanego powiedzenia:  

„Nie czyń drugiemu co tobie niemiłe”? Prze-
cież znamy, a przynajmniej spora część z nas, 
problem relacji pieszy-kierowca z dwóch 
stron. Nie jest łatwo nagle zatrzymać tonowe-

go kolosa, nie jest to też rozsądne wymuszać 
na nim pierwszeństwo. W spotkaniu człowiek-
samochód nie trudno zgadnąć, kto ma nad 
kim przewagę. uszanujmy to prawo fizyki  
i uszanujmy też samych siebie – wszyscy 
zmieniamy swoje role,bądźmy solidarną ak-
torską trupą. Nie zamieniajmy się w aktorów – 
trupów, szczególnie teraz w czasie wyjazdów 
na upragniony urlop. 

W 2012 roku na drogach powiatu krakow-
skiego doszło do 292 wypadków, w których 
29 osób poniosło śmierć, a 354 zostały ranne. 
W porównaniu z rokiem 2011 nastąpił spadek 
liczby wypadków o 56, osób zabitych o 4 oraz 
osób rannych o 82. Wprawdzie odnotowa-
liśmy w tym czasie nieznaczny wzrost ilości 
wypadków z udziałem pieszych z 84 do 87 
oraz osób rannych z 71 do 87, to jednak liczba 
osób zabitych w tych zdarzeniach spadła z 18 
w 2011 roku do 9 w roku 2012.

Głównymi przyczynami wypadków drogo-
wych z udziałem pieszych było nieostrożne 
wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem, 
zza pojazdu lub przeszkody, chodzenie nie-
prawidłową stroną drogi oraz przekraczanie 
jezdni w miejscu niedozwolonym.

Pamiętaj!!! 
Pieszy jest obowiązany korzystać z chodni-

ka lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku 
- z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czaso-
wo nie można z niego korzystać, pieszy może 
korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowa-
nia miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępo-
wania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi. 
Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obo-
wiązany iść lewą stroną drogi.

Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub toro-
wisko jest obowiązany zachować szczególną 
ostrożność oraz korzystać z przejścia dla pie-

szych. Pieszy znajdujący 
się na tym przejściu ma 
pierwszeństwo przed 
pojazdem.

Przechodzenie przez jezdnię poza przej-
ściem dla pieszych jest dozwolone, gdy od-
ległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli 
jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości 
mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przej-
ścia, przechodzenie jest dozwolone również 
na tym skrzyżowaniu.

Przechodzenie przez jezdnię poza przej-
ściem dla pieszych jest dozwolone tylko pod 
warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia 
bezpieczeństwa lub utrudnienia ruchu pojaz-
dów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierw-
szeństwa pojazdom i do przeciwległej krawę-
dzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle 
do osi jezdni.

Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone 
jest na drodze dwujezdniowej, przejście na 
każdej jezdni uważa się za przejście odrębne. 
Jako odrębne przejścia traktowane są rów-
nież miejsca, w których ruch pojazdów jest 
rozdzielony wysepką lub za pomocą innych 
urządzeń na jezdni.

zabrania się:
• wchodzenia na jezdnię bezpośrednio 
przed jadący pojazd, w tym również na 
przejściu dla pieszych,
• wchodzenia na jezdnię spoza pojazdu lub 
innej przeszkody ograniczającej widocz-
ność drogi;
• przechodzenia przez jezdnię w miejscu  
o ograniczonej widoczności drogi;
• zwalniania kroku lub zatrzymywania się 
bez uzasadnionej potrzeby podczas prze-
chodzenia przez jezdnię lub torowisko;
• przebiegania przez jezdnię;
• chodzenia po torowisku;
• wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub 
półzapory są opuszczone lub opuszczanie 
ich rozpoczęto;
• przechodzenia przez jezdnię w miejscu, 
w którym urządzenie zabezpieczające lub 
przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych 
albo chodnik od jezdni, bez względu na to, 
po której stronie jezdni one się znajdują.

nadkom. Grzegorz Chanek
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

Komendy Powiatowej Policji w Krakowie

„nie CzyŃ druGiemu Co tobie niemiŁe”

W wypadku zaistniałym w kwietniu 2013 roku kierujący samochodem marki Renault utracił panowanie nad 
kierowanym pojazdem i doprowadził do czołowego zderzenia z samochodem marki Ford. Ranne zostały 
trzy osoby.

Tragiczny w skutkach był wypadek zaistniały w maju 2013 roku. Kierujący samochodem marki Volvo zje-
chał na lewą część jezdni i zderzył się z jadącym z przeciwnego kierunku ruchu samochodem ciężarowym.  
W wyniku zdarzenia kierujący samochodem Volvo poniósł śmierć na miejscu, a jedna osoba została ranna.


