Powiat Krakowski
Nr 2/08

biuletyn samorządowy

Czernichów - Igołomia-Wawrzeńczyce - Iwanowice - Jerzmanowice-Przeginia - Kocmyrzów-Luborzyca - Krzeszowice - Liszki
Michałowice - Mogilany - Skała - Skawina - Słomniki - Sułoszowa - Świątniki Górne - Wielka Wieś - Zabierzów - Zielonki

Dożynki

Święto Plonów w powiecie krakowskim.

Edukacja młodzieży

Z życia szkół ponadgimnazjalnych
w powiecie krakowskim.

Infrastruktura drogowa

Stan dróg i planowane inwestycje
na drogach powiatowych.

Święto Powiatu

Fotoreportaż z V Dni Powiatu
Krakowskiego.

Sport

Olimpiada Młodzieży
w Monachium.

POWIAT krakowski
Biuletyn Powiatu Krakowskiego

z
ar
l
p
y
zem atn
g
ł
e
zp
e
b

	W NUMERZE:
ADMINISTRACJA
- Usprawnienia mile widziane
- Od 1 lipca w mniejszych kolejkach

bezpieczeństwo
- Historia i teraźniejszość OSP
- Bezpieczna droga do szkoły

INFRASTRUKTURA
- Na drogach powiatowych
- ZDPK pod nowym kierownictwem

ZDROWIE
- Uczulenie na słońce?

STAROSTWO POWIATOWE
w KRAKOWIE
Al. Słowackiego 20
30-037 Kraków
tel. (012) 634-42-66, faks (012) 633-52-94
e-mail: zarzad@powiat.krakow.pl
http://www.powiat.krakow.pl

FILIA w KRZESZOWICACH
ul. Kościuszki 3, 32-065 Krzeszowice
Rejestracja pojazdów - tel. (012) 282-08-09
Referat architektoniczno-budowlany - tel. (012) 282-43-14

FILIA w SKAWINIE
ul. Kopernika 13, 32-050 Skawina
Rejestracja pojazdów - tel. (012) 276-85-40
Referat architektoniczno-budowlany - tel. (012) 276-86-82

FILIA w SKALE
ul. Szkolna 4, 32-043 Skała
Referat architektoniczno-budowlany - tel. (012) 389-26-82

FILIA w WĘGRZCACH
ul. Zapole 2, 32-086 Węgrzce
Rejestracja pojazdów - tel. (012) 259-34-09
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek od 9:00 do 17:00
wtorek - piątek od 7:30 do 15:30

EDUKACJA
- Inwestycja w przyszłość
- Szkoła zawodowa wraca z kąta
- Szkoła tętniąca życiem

	pomoc społeczna
- Rodzina na pierwszym miejscu
- Powiat przeciw przemocy w rodzinie

ŚRODOWISKo
- Akcja ekologiczna - czysty Prądnik

ROLNICTWO
- Kilka zdań o rolnictwie

SPORT
- Olimpiada młodzieży - Monachium

Kultura
- V Dni Powiatu Krakowskiego
- Dożynki Powiatowe

POWIAT KRAKOWSKI

Biuletyn Powiatu Krakowskiego
Adres redakcji:
Starostwo Powiatowe w Krakowie
al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
Redaktor naczelny - Olgierd Ślizień
Skład i łamanie:
Podkrakowskie Centrum Teleinformatyczne
ul. Kopernika 13, 32-050 Skawina
Druk:
Drukarnia DRUKMAR
ul. Rzemieślnicza 10, 32-080 Zabierzów

OPINIE
Dzień dobry!

Szanowni Państwo

Kiedy w poprzednim numerze naszej gazety przedstawiałem powody dla
których rozpoczęliśmy jej wydawanie,
wśród najważniejszych wymieniłem
funkcję informacyjną. Na kolejnych
stronach każdej edycji pojawiać się więc
będą wydarzenia jakie miały miejsce
w ubiegłym kwartale.
Zakończenie roku szkolnego to
dobra okazja by pokazać działalność
naszych placówek, ich stan i możliwości, planowane i wykonywane remonty
i ulepszenia. Niech ten materiał skłoni ostatnich wahających się absolwentów gimnazjów do wyboru naszych szkół w Skawinie, Krzeszowicach, Skale, Czernichowie i Giebułtowie. Blisko domu, w swoim środowisku, bezpieczniej niż gdzie indziej i na dobrym poziomie,
to przecież istotne zalety takiego wyboru.
Wszyscy obserwujemy kryzys rodziny, ludzi starszych pozbawionych opieki, dzieci nie mające dobrego, ciepłego domu. Nie jesteśmy w stanie zapobiec wszystkim tym nieszczęściom, próbujemy
tylko łagodzić ich fatalne skutki. O naszym Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie, o wielu wciąż niewystarczających formach opieki
i pomocy, o poszukiwaniu rodzin zastępczych również piszemy.
Stan powiatowych dróg to wielka troska radnych i pracowników Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego i wielkie wyzwanie,
by na czas przygotować dokumentację, uzyskać pozwolenia na
budowę, w procedurach przetargowych znaleźć wykonawcę.
O tym co już udało się zrobić w tym roku, to czego jeszcze możemy
oczekiwać w drugim półroczu przedstawia w obszernym materiale
p. Wicestarosta. Osobiście ogromnie się cieszę, że udało się na ten
cel zgromadzić w tegorocznym budżecie o wiele więcej środków niż
w latach poprzednich.
Znajdziecie Państwo w tym numerze porcję wiedzy o naszym
rolnictwie, o pracach Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska. Przewijają się przez wiele tekstów informacje o sporcie wiejskim. W licznych miejscach pokazujemy naszą ludową
kulturę i folklor, a korzystając z okazji, pragnę Państwa zaprosić na
jubileuszowe X Dożynki Powiatu Krakowskiego, które odbędą się
17 sierpnia w Słomnikach.
Niezależnie od informacji, które możemy przekazać za pomocą gazety, oczekuję bardzo osobistych kontaktów. I choć wyznaczonym dniem moich spotkań z Mieszkańcami jest poniedziałek
w godz. 15.00 -17.00, to często umawiam się poprzez sekretariat także w inne dni tygodnia. W miarę wolnego czasu, chętnie stawię się
na robocze spotkanie zorganizowane w sołectwie dla rozwiązania
konkretnego problemu.
Z nadzieją na spełnienie oczekiwań wobec gazety i pozytywny
jej odbiór pozdrawiam Państwa serdecznie!

Józef Krzyworzeka
Starosta krakowski

W październiku 2008 roku mija dziesięć lat od rozpoczęcia działalności samorządu powiatowego. Obecna III kadencja
Rady Powiatu w Krakowie rozpoczęła się
od dnia wyborów, to jest 12 listopada
2006 roku i trwać będzie cztery lata. Od
początku kadencji obradowaliśmy na XIX
sesjach zwyczajnych i przyjęliśmy 166
uchwał.
Oprócz uchwał na sesjach, Rada Powiatu przyjmuje i rozpatruje sprawozdania oraz informacje dotyczące działalności powiatowych służb, inspekcji i straży, jednostek organizacyjnych
powiatu oraz wydziałów merytorycznych Starostwa Powiatowego
w Krakowie. Sprawozdania i informacje dotyczą między innymi działalności: Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Miejskiego Rzecznika Konsumentów, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Urzędu
Pracy Powiatu Krakowskiego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego.
Rada Powiatu korzystając między innymi z informacji Zarządu
Powiatu w Krakowie oraz z działającej z upoważnienia Zarządu jednostek organizacyjnych i wydziałów Starostwa, analizuje czy prowadzona działalność zapewnia realizacje wykonania ustawowych zadań
Powiatu w oparciu o przyznane środki finansowe. Ocena potrzeb
mieszkańców Powiatu i ustalenie priorytetów działań stanowi podstawę do podejmowania decyzji odnośnie przeznaczania środków
z budżetu Powiatu na poszczególne zadania.
Chciałbym podkreślić, że na sesje tematyczne zapraszam oprócz
osób, które zajmują się wykonywaniem zadań powiatu z urzędu, także osoby, które pomagają nam przy ich realizacji, działając społecznie
tworząc samorządową wspólnotę powiatową.
Dla budowy samorządowego społeczeństwa obywatelskiego
wielkie znaczenie ma współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi oraz konsumenckimi.
W tym zakresie w mojej ocenie Powiat prowadzi odpowiednią politykę włączając w realizację zadać organizacje pozarządowe. Przykładem są liczne wspólne działania w zakresie rozwoju kultury, kultury
fizycznej oraz promocji zdrowia i profilaktyki prozdrowotnej.
Serdecznie Państwa zapraszam na spotkania w sprawach ważnych
dla Powiatu o których można podyskutować podczas dyżurów Prezydium Rady Powiatu, które odbywają się w dniach:
Przewodniczący Rady - Krzysztof Karczewski - wtorek w godz. 12.00 - 14.00
Wiceprzewodniczący - Tadeusz Nabagło - poniedziałek w godz. 15.00 – 17.00
Wiceprzewodniczący - Piotr Goraj - środa w godz. 14.00 – 16.00

oraz na stronę www.powiat.krakow.pl, na której umieszczone są
bieżące informacje o pracach Rady Powiatu w Krakowie.

Krzysztof Karczewski
Przewodniczący Rady Powiatu

„ŻYCIA NIKT NIE OTRZYMUJE NA WŁASNOŚĆ, LECZ WSZYSCY DO UŻYWANIA”
W piątkowe popołudnie 16 maja stawiliśmy się w Kościele Parafialnym
w Bolechowicach by towarzyszyć w ostatniej drodze Stefanowi Molągowi.
I nikt w tym ponadtysięcznym orszaku idącym z mszy św. na cmentarz nie pytał
drugiego, dlaczego tu jesteś? Nie musiał pytać, bo wszyscy Go znaliśmy.
Jak to się stać mogło, że za tragiczną przyczyną swej przedwczesnej śmierci
Ten przybysz z okolic Słomnik, który dopiero w dorosłym życiu pojawił się wśród
nas, tak wielu ludzi wokół siebie zgromadził? I o to też nikt nie musiał pytać, bo
wszyscy znaliśmy odpowiedź. Był nasz - Bolechowicki, Zabierzowski, Rudawski… Z tych naszych wiosek, z tej Zabierzowskiej gminy, z tego Krakowskiego
powiatu, spośród nas, z tej naszej ukochanej ziemi.
„Bieg życia krótki, bieg sławy wieczny”, żegnaj Stefanie!
				Twój towarzysz w maleńkiej cząstce Twego życia.
											
Józef Krzyworzeka
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ADMINISTRACJA
Usprawnienia mile widziane
Mam nadzieję, że tak właśnie mieszkańcy naszego powiatu skomentują utworzenie
punktu informacyjnego i dziennika podawczego w Starostwie
Powiatowym w Krakowie przy
al. Słowackiego 20.
Urządzone estetycznie i nowocześnie pomieszczenie gdzie
można zasięgnąć informacji
i złożyć dokumenty w starostwie
na parterze budynku to pierwszy krok w podniesieniu jakości
obsługi naszych obywateli.

sowany został elektroniczny system kolejkowy, co pozwala na
sprawniejsze załatwienie swojej
sprawy. (Więcej o systemie w artykule obok). Co więcej, stały podgląd ilości oczekujących w kolejce pozwala podjąć decyzję co do
udania się do urzędu (oczywiście
jeśli nie mamy czegoś bardzo
pilnego do załatwienia), a gdy
już jesteśmy zarejestrowani, pozwala określić czas oczekiwania
i w miarę racjonalnie go zagospodarować.

Pracy Powiatu Krakowskiego.
Być może należałoby oczekiwać,
że mieszkańcy powiatu profesjonalnie obsłużeni przez Urząd
Pracy, pojawią się wkrótce jako
klienci piętro niżej, rejestrując

samochód, lub składając wniosek o pozwolenie na budowę
domu.
Adam Wójcik
Sekretarz Powiatu

Od 1 lipca w mniejszych kolejkach

Następnym będzie przystosowanie drzwi wejściowych
w starostwie tak, aby osoby
niepełnosprawne mogły bez
problemu się dostać do urzędu.
Konieczna będzie również przebudowa schodów, by nie stwarzały bariery architektonicznej
dla niepełnosprawnych. Planuje się sfinansowanie tych prac
w 50% z funduszy PFRON.
Usprawnienia w dziedzinie
obsługi mieszkańców nastąpiły
również w Wydziale Komunikacji
w Węgrzcach. Tam z kolei zasto-

Od sierpnia poprawi się
też sytuacja w filii starostwa
w Krzeszowicach. Zostało bowiem, dzięki zrozumieniu takiej
potrzeby przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, wygospodarowane pomieszczenie w budynku filii na obsługę bankową
mieszkańców
załatwiających
swoje sprawy czy to w wydziale
komunikacji, czy też w wydziale
architektury Starostwa Powiatowego. Pomieszczenie znajduje
się na piętrze budynku, gdzie
ma swoją siedzibę filia Urzędu

Rada pracuje
w pełnym składzie
Na mocy uchwały podjętej
25 czerwca 2008 r. na XIX zwyczajnej
sesji Rady Powiatu w Krakowie pracę
w Radzie rozpoczęła Alicja Wójcik,
zastępując zmarłego Stefana Moląga.
W ramach prac Rady będzie członkiem Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska i Komisji Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej.
Alicja Wójcik ma wykształcenie wyższe techniczne, wraz z mężem i dwójką dzieci mieszka w Aleksandrowicach w gminie Zabierzów. W latach 1998-2006 była radną gminy Zabierzów, pełniąc jednocześnie funkcję przewodniczącej Komisji Budżetu i Gospodarki.
Jest członkiem stowarzyszenia „Porozumienie Podkrakowskie” oraz
Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W roku
2006 kandydowała do Rady Powiatu Krakowskiego z listy KWW Porozumienia Podkrakowskiego 2006.

4

Dziennie filia Węgrzce Wydziału Komunikacji Starostwa
Powiatowego w Krakowie obsługuje ok. 300-400 petentów,
co w skali miesiąca przekłada
się na 6-8 tys. załatwionych
spraw. Często załatwienie sprawy wiązało się z długim oczekiwaniem w kolejce. Najpierw
do weryfikacji dokumentów
w specjalnie do tego celu wyznaczonym stanowisku, następnie
do jednego z 15 stanowisk obsługi. Od 1 lipca to się zmieniło.
W sali obsługi spraw związanych z rejestracją pojazdów
i wydawaniem uprawnień do
kierowania pojazdami został zainstalowany system kolejkowy,
który kierując ruchem obsługi
klienta i optymalizacją pracy
stanowisk, będzie wyznaczał
kolejność. Wchodząc na salę obsługi, należy wybrać na pulpicie
automatu biletowego odpowiedni przycisk deklarowanej
usługi (A - rejestracja pojazdów,
B - wydawanie dowodów rejestracyjnych, C - adnotacje w dowodach rejestracyjnych, D - reje-

stracja kilku pojazdów, E- prawa
jazdy). Otrzymany bilet będzie
zawierał informacje o statusie
wśród oczekujących oraz datę
i godzinę pobrania. Liczba wydawanych dziennie bloczków
jest ograniczona, a system automatycznie oblicza ile urząd
do zakończenia godzin pracy
jest zdolny obsłużyć petentów.

Dzięki temu rozwiązaniu pobranie bloczka stanowić będzie
gwarancję obsługi. Zniknęło
również stanowisko weryfikacji
dokumentów, które teraz kontrolowane są bezpośrednio przy
stanowisku obsługi.

,
WARTO WIEDZIEC
Pogotowie Opiekuńcze w Skawinie otwarte
We wtorek, 1 lipca br. wicestarosta
Andrzej
Furmanik
przecinając wstęgę uroczyście
otworzył Pogotowie Opiekuńcze
w Skawinie, które wchodzi w skład Zespołu Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych.
W
uroczystości,
którą
rozpoczęło
poświęcenie
pomieszczeń,
udział
wzięli
również przewodniczący Rady
Powiatu w Krakowie Krzysztof
Karczewski, sekretarz Adam
Wójcik, członek Zarządu Marek
Wiesław Woch, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie Grażyna Tajs-Zielińska,
dyrektor Wydziału Techniczno-Gospodarczego Starostwa Po-

wiatowego w Krakowie Bolesław
Kosior. Placówka, której organem
prowadzącym jest Powiat Krakowski, została wyremontowana
ze środków powiatowych i już
w pierwszych dniach funkcjonowania przebywa w niej ośmioro
dzieci. Pogotowie dysponuje miejscami dla 14 dzieci, dla których
przygotowane są cztery pokoje
trzyosobowe, jeden dwuosobowy, izolatka dla dzieci chorych
oraz pokój gościnny. Pogotowie
jest placówką interwencyjną,
która zapewniać będzie doraźną
opiekę na czas trwania sytuacji
kryzysowej. Przyjmowane będą
dzieci od 11. do 18. roku życia
z terenu powiatu krakowskiego,

Akcja ekologiczna - czysty Prądnik
Od stuleci wiele osób odwiedza okolice Ojcowa. To przez Ojców przepływa urokliwa rzeczka Prądnik, będąca świadkiem
powstania styczniowego, tędy
doliną przez stulecia ciągnęły
karawany kupieckie na Śląsk.
To w jej dorzeczu powstał
w 1956 roku Ojcowski Park Narodowy, który stanowi perełkę
przyrodniczą okolic Krakowa
i powiatu krakowskiego. Największą wartością przyrodniczą
tego obszaru stanowi występująca tu fauna i flora oraz urozmaicone formy geomorficzne
krajobrazu. Dolina rzeki Prądnik
rozpościera się na długości 33,4
km, z powierzchnią dorzecza
195,7 km przepływa przez ob-

szar Ojcowskiego Parku Narodowego. Swoje źródła rozpoczyna
w najdłuższej wsi w Polsce - Sułoszowej, następnie przepływa
przez teren gminy Skała, po drodze w Ojcowie dopływa do niej
uroczy strumyk Sąspówka, przez
Wielką Wieś następnie przez
Zielonki dopływa do Krakowa,
gdzie kończy bieg w królowej
rzek polskich - Wiśle. Obecnie,
mimo że rzeka prowadzi wody
w I i II klasie czystości, to jej koryto jest bardzo często zaśmiecane: odpadami domowymi,
przemysłowymi, opakowaniami
spożywczymi, szkłem. Turyści,
którzy odwiedzają te okolice,
mogą być niemile zaskoczeni, że

w parku narodowym i okolicach
wala się tyle śmieci. Sytuacja ta
stała się podstawą do napisania
programu przywracania czystości rzece Prądnik, ”czysty Prądnik”.
Będąc radnym reprezentującym
te piękne strony w porozumieniu
z wójtami ww. gmin, Starostą Krakowskim, dyrekcją Ojcowskiego
Parku Narodowego i Urzędem
Pracy Powiatu Krakowskiego,
podjąłem inicjatywę zmierzającą
do przywrócenia czystości rzece
Prądnik, pomimo, że obowiązek dbania o stan rzeki Prądnik
spoczywa na jego administratorze - Małopolskim Zarządzie
Melioracji i Urządzeń Wodnych,
a utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych
gmin. Pod wpływem tej idei Starostwo Powiatowe w Krakowie
podjęło akcje aktywnego uczestnictwa w tych pracach. Akcja ta
polega na zatrudnieniu do prac
oczyszczających bezrobotnych
(po 2 osoby z każdej gminy,
przez, które przepływa Prądnik)
oraz osób nadzorujących ich
pracę w ramach robót publicznych na okres 6 miesięcy. Starostwo zapewnia pokrycie kosztów
zatrudnienia bezrobotnych ze
środków UPPK. Apel skierowano
do zainteresowanych wójtów
i burmistrza z zachętą do przyłączenia się do akcji. Spotkał się on
z pozytywnym odzewem gmin.
Skała, Sułoszowa, Wielka Wieś
i Jerzmanowice wyraziły zdecydowana chęć uczestnictwa
w tym programie. Jednak obawiają się ogromu obciążeń finansowych związanych z realizacją programu tj. zakup narzędzi,
niezbędnej odzieży ochronnej,
zbiórki i wywozu śmieci. Stąd też
istnieje konieczność pozyskania
dodatkowych środków finansowych, aby gminy, mimo szcze-

na mocy postanowienia sądów
i PCPR-u oraz w razie sytuacji
kryzysowej np. w przypadku
przywiezienia przez policję.
W takim przypadku placówka
przyjmie dziecko, zaopiekuje
się nimi, wystąpi z informacją
o pozostawieniu dziecka bez
należytej opieki do właściwego
sądu i PCPR-u. Okres pobytu dziecka w placówce będzie
mógł wynieść maksymalnie
3 miesiące. Sąd w wyjątkowych
sytuacjach może wydłużyć ten
czas o kolejny kwartał. Dziećmi
przebywającymi w placówce
opiekować się będzie pięciu wychowawców, pedagog, psycholog oraz terapeuta.

Porady dla konsumentów
Na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
w oparciu o uchwały Rady Powiatu w Krakowie i Rady Miasta
Krakowa zawarto porozumienie pomiędzy Miastem Kraków
i Powiatem Krakowskim na podstawie którego Miejski Rzecznik
Konsumentów wykonuje swoje
ustawowe zadania na obszarze
Miasta i Powiatu.
Rzecznik Konsumentów jest
bezpośrednio podporządkowany Radzie i przed nią ponosi odpowiedzialność. W terminie do
31 marca każdego roku przedkłada Radzie do zatwierdzenia
uchwałą sprawozdanie ze swojej
działalności w roku poprzednim.
Jak wynika ze sprawozdania
w 2007 roku Miejski Rzecznik
Konsumentów udzielił 16517
porad i informacji. Interwencje
konsumenckie wnoszone do
Rzecznika przez mieszkańców
Powiatu stanowią 10% ogółu
spraw w których Rzecznik wy-

stępuje do przedsiębiorstw lub
w których wytacza powództwo
na rzecz konsumentów.
W zakresie porad i pomocy
prawnej największa liczba porad
dotyczyła usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i telewizji
kablowej, usług bankowych
oraz usług remontowo-budowlanych.
W zakresie sprzedaży najwięcej porad dotyczyło obuwia
i towarów skórzanych, sprzedaży
telefonów komórkowych, sprzętu RTV i AGD.
Dla ułatwienia kontaktów
w sprawach ochrony konsumentów zorganizowano dodatkowe
dyżury Rzecznika Konsumentów w budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20 pok. 102 w dniach:
10 października, 7 listopada,
14 listopada i 12 grudnia
w godz. 14.00 – 15.00.
Krzysztof Karczewski

rych chęci, nie były zmuszone do
rezygnacji z wdrożenia programu
na swoim terenie. Liczę na dodatkowe wsparcie i koordynadję ze
strony województwa ze względu na zasięg wykraczający poza
granice powiatu krakowskiego.
W efekcie niewątpliwie przyczyni
się to do poprawy wizerunku otoczenia atrakcyjnych turystycznie
terenów północnej Małopolski.
Mam nadzieję, że podobne akcje
w przyszłości uwrażliwią społecz-

ności lokalne i turystów na potrzeby dbania o swoje otoczenie.
Lucjan Goraj

Lucjan
GORAJ
Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia,
Polityki Prorodzinnej i Społecznej
lgoraj@powiat.krakow.pl
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INFRASTUKTURA
Duży ruch nie tylko transportowy, ale również inwestycyjny.

Na drogach powiatowych…
Jeśli spytać mieszkańca naszego rejonu co go łączy z powiatem
to zapewne odpowie, że dostępność poprzez drogi powiatowe.
W powiecie krakowskim mamy
ich 685,3 km o bardzo różnym
stanie nawierzchni, poboczy,
a nawet różnym stanie prawnym.
Zostały one przejęte od różnych
jednostek zarządzających przed
1998 r. czyli przed powstaniem
samorządu powiatowego. Pod
względem długości dróg, powiat krakowski jest na I miejscu
w województwie małopolskim
i na II miejscu w kraju. Stąd też
i problemy związane zarówno
z utrzymaniem bieżącym jak też
zapewnieniem bezpieczeństwa
są bardzo duże i wymagają dużych nakładów finansowych.

remontu. Również mało kto wie,
że w sieci naszych dróg znajdują się dwa promy do przepraw
przez Wisłę. Dodam, iż 95% dróg
wymaga obecnie prawidłowego
odwodnienia, a więc uregulowania poboczy wraz z rowami
i przepustami. Całością spraw
związanych z drogami powiatowymi kieruje Zarząd Dróg
Powiatu Krakowskiego, którego
siedziba znajduje się przy ulicy
Włościańskiej 4 w Krakowie. Finanse na utrzymanie i budowę Droga powiatowa Czerna - Czatkowice po remoncie
dróg ustala w drodze uchwały
Szczególnie dotyczy to rejonów
budżetowej Rada Powiatu Kraw pobliżu kopalń i zakładów
Powiat Krakowski odtworzy
kowskiego. Chcąc powiększyć
przeróbczych, gdzie transport
około 10 km warstw jezdnych
nakłady na drogi, powiat krasamochodów
ciężarowych
kowski zawiera porozumienia
(tirów) jest bardzo uciążliZe
środków
własnych wy. Właśnie mając na uwadze
z gminami w ramach tzw. inicjatywy samorządowej, w myśl w 2008 r. Powiat Krakowski od- te względy władze powiatu
tworzy około 10 km warstw jezd- krakowskiego
zdecydowały
nych na drogach powiatowych o przebudowie tzw. szlaku krugłównie na odcinkach, w których szywowego tj. drogi powiatowej
nawierzchnia jest tak zniszczona, z Krzeszowic przez Tenczynek,
że dalsze łatanie dziur jest po- Sankę, Czułów, Mników do Chozbawione sensu. W ramach tych lerzyna wraz z odgałęzieniem do
prac porządkowane są pobocza węzła autostradowego w Rudwraz z rowami odwadniającymi, nie. To duża inwestycja odcinku
co znacznie poprawia warunki 22 km i będzie ona finansowana
eksploatacji dróg i pozwala na w oparciu o fundusze unijne poprzedłużenie ich żywotności. przez MRPO - drogi powiatowe.

Budowa mostu na rzece Rudawie w Zabierzowie

Dwa promy do przepraw
przez Wisłę
Drogi przebiegają w bardzo
zróżnicowanym terenie, bo takie
jest ukształtowanie powiatu krakowskiego, to w ich strukturze
znajduje się 91 obiektów mostowo-przepustowych, z których
1/3 wymaga natychmiastowej
przebudowy bądź generalnego

której w budowie infrastruktury
drogowej uczestniczą po połowie powiat wraz z zainteresowaną gminą. Za pomocą tego
mechanizmu buduje się głównie
chodniki przy drogach powiatowych oraz odtwarza warstwy
jezdni tzw. nakładki. Jest to bardzo efektywne działanie, gdyż
dzięki IS-om tylko w tym roku
zostanie wybudowanych prawie
9 km chodników i około 20 km
nakładek.

Nowowybudowana droga powiatow Paczółtowice - Dębnik

W tym roku Powiat Krakowski
zawarł ponownie porozumienie
z Kopalnią Wapienia Czatkowice
na współfinansowanie modernizacji drogi Krzeszowice - Czerna
(udział kopalni wyniósł 1 mln zł),
co pozwoliło na dokończenie
tego bardzo obciążonego odcinka.
Przebudowa tzw. szlaku
kruszywowego

Droga Młynka - Nawojowa Góra - mamy również takie drogi powiatowe
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Liczymy na dalszy rozwój porozumień z przedsiębiorstwami
korzystającymi z dróg powiatowych, a które generują duży
ruch transportowy aby poprawić
ich standard i zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu.

Wartość kosztorysowa tej inwestycji to 18 mln 115 tys. 557 zł.,
w tym fundusze unijne 8 mln 970
tys. zł, gmina Krzeszowice 3 mln,
a resztę budżet powiatu krakowskiego. W przyszłym roku będzie
złożony projekt na modernizację
następnego szlaku kruszywowego na odcinku Rudawa - Brzezie
o wartości 11 mln 445 tys. 897 zł,
w tym funduszy unijnych 6 mln
552 tys. 336 zł. W bieżącym roku
skorzystamy również z celowego funduszu Ministerstwa Infrastruktury na budowę nowego
mostu w Zabierzowie na rzece
Rudawie w ciągu ul. Poganów
w wysokości 916 tys. zł. Całość
tej inwestycji, w której finansowaniu uczestniczy również gmina Zabierzów będzie kosztowała

INFRASTRUKTURA
ZDPK pod nowym kierownictwem
– rozmowa z dyrektorem Andrzejem Pałachem
- Przejął Pan obowiązki dyr.
ZDPK odchodząc ze stanowiska szefa Wydziału Architektury,
Budownictwa, Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego. Czy ma Pan doświadczenie
w drogownictwie?

Remont drogi powiatowej w Szczyglicach

1,9 mln zł. Oczywiście chcąc
skorzystać ze środków zewnętrznych należy przygotować
dokumentacyjnie
inwestycję,
a więc sprawy związane z projektowaniem, uzgodnieniami,
warunkami
środowiskowymi,
a także konsultacjami społecznymi, które prowadzi Zarząd
Dróg Powiatu Krakowskiego
wraz z wydziałami merytorycz-

le nie oznaczają, że mieszkańcy
okolic, przez które przebiegają,
są zadowoleni. Bowiem nowe
dobre drogi natychmiast są
„odkrywane” przez kierowców
i przewoźników, zwiększa się
na nich ruch, co niesie za sobą
znaczną uciążliwość i zagrożenie
poczucia bezpieczeństwa. Okoliczni mieszkańcy domagają się
zamknięcia tych dróg dla trans-

Drogi „odkrywane” przez
kierowców i przewoźników

- Czy zamierza Pan wprowadzić zmiany, a jeśli tak, to na
czym będą polegały?
- Przejąłem zarządzanie dużą,
sprawnie działającą jednostką w
środku roku budżetowego. Nie
jest to dobry czas na jakiekolwiek
zmiany. Zamierzam przyjrzeć się
pracy w Zarządzie Dróg. Jedyną
bolączką, która w tym momencie
rzuca się w oczy są braki kadrowe.
Przy tegorocznych wydatkach:
ok. 12,5 mln złotych na drogi
i remonty oraz 19,5 mln złotych
na inwestycje odczuwalny jest
brak specjalistów. Chcę dodać że
wydatki te wzrosły w stosunku do
roku 2007 o blisko 100%.
Dodatkowo, na lata następne, aplikujemy o środki z MRPO

Budowa chodnika w Rudawie

nymi starostwa. Przedstawiłem
zarys działań zmierzających do
spełnienia oczekiwań użytkowników dróg powiatowych. Zdajemy sobie sprawę, że są niewystarczające, gdyż zaniedbania są
bardzo duże. Chcąc je nadrobić,
należałoby zwiększyć finansowanie inwestycji drogowych,
a to wymaga zmian ustawowych
i zwiększonego długoletniego
programu inwestycyjnego.

- Z wykształcenia jestem drogowcem, pracowałem przez 3,5
roku w Urzędzie Gminy Zielonki
zajmując się między innymi infrastrukturą drogową. Oczywiście
był to inny charakter pracy niż
kierowanie Zarządem Dróg ale
pozwolił mi zebrać doświadczenie
w zakresie problemów w budowie
i utrzymaniu dróg stojących przed
samorządem lokalnym.

portu ciężarowego nie przyjmując do wiadomości, że drogi
powiatowe mają mieć standard
8,5 tony na oś, co dopuszcza
ruch samochodów ciężarowych
i tirów. Właśnie tam pojawia się
największy nacisk na budowę
chodników.
Zarysowałem tutaj tylko kilka
aspektów dotyczących utrzymania i eksploatacji dróg powiatowych. Zapewniam, że jest to
jedno z priorytetowych zadań
Zarządu Powiatu.

Andrzej
PAŁACH
dyrektor
Zarządu Dróg
Powiatu
Krakowskiego

w wysokości ok. 9 mln złotych.
Nigdy tak dużo powiat krakowski
nie przeznaczał na utrzymanie
i budowę dróg.
- Co chciałby Pan osiągnąć
w krótkiej perspektywie i jakie
są dalekosiężne plany poprawy
jakości dróg i mostów w powiecie?
- Plany na najbliższe miesiące
zostały określone w uchwale budżetowej i moim zadaniem jest
jej zrealizowanie. Mój poprzednik, dyr. Jacek Gryga, zrealizował
budżet w blisko trzydziestu kilku
procentach, co jest wynikiem bardzo dobrym.
Jeśli chodzi o zamierzenia dalekosiężne, muszę zapoznać się ze
stanem dróg. Ponadto jesteśmy
w trakcie zbierania wniosków
gmin o realizację Inicjatyw Samorządowych. Potrzeby lokalnych
społeczności połączone z możliwościami finansowymi powiatu
oraz koniecznością utrzymania
przejezdności dróg, wytyczą
główne kierunki działania Zarządu Dróg.

ZARZĄD DRÓG
POWIATU KRAKOWSKIEGO
30-138 Kraków, ul. Włościańska 4

Dyrektor - Andrzej Pałach
tel. (012) 622-10-10; (012) 622-10-20; (012) 637-18-11,
fax. (012) 622-10-12; (012) 637-10-63
www.zdpk.krakow.pl

Andrzej Furmanik

Paradoksalnie nowe nawierzchnie i szerokie drogi wca-

Andrzej
FURMANIK
Wicestarosta Powiatu Krakowskiego
afurmanik@powiat.krakow.pl
Wzrasta ruch na drogach powiatowych
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BEZPIECZENSTWO
HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ
Na terenie powiatu krakowskiego działają 173 jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej,
40 z nich włączonych jest do
Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Łącznie OSP
zrzeszają 3900 czynnych ochotników. Teren powiatu zabezpieczają również Jednostka Ratownictwa Gaśniczego w Skawinie
oraz 8 J.R.G. Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie. Ratownictwo ogniowe na ziemiach polskich ściśle
łączy się z powstaniem, rozwojem miast, wsi i osad. W formie
stowarzyszeń, pomimo oporu
zaborców, zorganizowało się
w XIX wieku.
W 1860 r. powstała „Florianka”
W 1860 r. powstało Krajowe
Towarzystwo Ubezpieczeń od
ognia „Florianka”. W 1875 r. we
Lwowie I Krajowy Zjazd Strażacki powołał Krajowy Związek
Ochotniczych Straży Pożarnych
Królestwa Galicji i Lodomerii
z Wielkim Księstwem Krakowskim. Po odzyskaniu niepodległości związki działające pod
zaborami łączą się w jeden
związek. We wrześniu 1921 r.
powstaje Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej, 9 września 1923 r. Zwią-

Państwa własnego, a o jego spoistość, rozwój i potęgę ustawicznie nawołujcie !”.
Najstarsze jednostki OSP
w obecnym powiecie krakowskim powstały w latach: Skawina
1878 r., Rząska 1878 r., Krzeszowice 1891 r., Balice, Kobylany,
Więckowice, Zabierzów 1892r.,
Nawojowa Góra, Wołowice
1895 r., Zalas 1900 r., Zielonki
1901 r.
Wydawany we Lwowie Przewodnik Pożarniczy, Organ Krajowego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych z 1 listopada
1899 r., tak opisał OSP Skawinę:
„Siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej Skawina. Naczelnik Korpusu – Franciszek Piwowarczyk.
Zastępca Naczelnika – Antoni
Sikorski. Stan członków – 20.
Narzędzia ratunkowe: drabiny pojedyncze – 5 szt, drabiny
dachowe – 1 szt, gąsiory – 2 szt,
haki do rozrywania – 8 szt.
Narzędzia do gaszenia i sikawki z wężami ssącymi – 4 szt,
sikawki kanałowe – 2 szt, węże
– 60 m, konewki – 25 szt, beczkowozy 4-ro kołowe – 2 szt, 2-kołowe – 2 szt.
Takim sprzętem o zaprzęgu
konnym ratowano życie mieszkańców, w większości drewnianych domów krytych słomą.

Przewodniczący Rady Powiatu w Krakowie Krzysztof Karczewski otrzymuje
Srebrny Medal Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej

zek Województwa Krakowskiego
obejmujący 21 powiatów i zrzeszający 266 OSP. Jeden z twórców Związku Bolesław Chomicz
w Przeglądzie Pożarniczym
nr 142 z 1924 r. napisał:
„Obywatele – Strażacy! pielęgnujcie pod Waszemi mundurami nie tylko miłość bliźniego
i poświęcenie się, lecz na podłożu Waszych karnych, dobrowolnie organizowanych drużyn,
przyświecajcie ogółowi przykładem dyscypliny społecznej,
poszanowania ustroju i władz
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Defilada pododdziałów pieszych i zmotoryzowanych, Kraków maj 2008

żenia ekologiczne, biologiczne
i chemiczne. Powstał Krajowy
System Ratowniczo-Gaśniczy, do
którego włączono najlepiej wyposażone i wyszkolone jednostki OSP w gminach. Wyposażenie
i sprzęt straży są drogie, a potrzeby bardzo duże. Dzięki działaniom własnym, instytucjom
państwowym,
samorządom
i społeczeństwu, straże systematycznie wyposażane są w samochody i sprzęt gaśniczy nowej
generacji, nowoczesne systemy
informatyczne, środki łączności oraz wyposażenie osobiste
strażaków. Działanie straży to
również zapobieganie pożarom,
informowanie ludności o zagrożeniach oraz sposobach ochrony
przed nimi, a także rozwijanie
sportu, kultury i współpraca
z samorządami. Działalność OSP
łączy się z zadaniami samorządu gminnego, działalność państwowej straży z zadaniami samorządu powiatowego. Jedną
z form współpracy jest informacja
o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie
powiatu. Na XVIII sesji w maju
2008 r. taką informację Radzie
Powiatu w Krakowie przedstawił
Zastępca Komendanta Miejskiego PSP brygadier Paweł Jarosz.
Według informacji w 2007 roku
na terenie powiatu krakowskiego miało miejsce 3581 zdarzeń,

w tym 1108 pożarów, 2403
miejscowych zagrożeń i 70 fałszywych alarmów. Pożary najczęściej występowały w gminie
Skawina – 399 oraz gminie Zabierzów – 128.
Miejscowe zagrożenia najczęściej powstawały w gminie
Skawina – 631 oraz w gminie
Zabierzów – 293. Struktura rozmieszczenia pożarów i miejscowych zagrożeń na terenie
powiatu krakowskiego jest podobna od wielu lat. Najwięcej
zdarzeń powstaje w gminach:
Skawina i Zabierzów. W dyskusji
po informacji radni wskazali następujące priorytety działalności straży pożarnej: nowoczesny
sprzęt i środki łączności, wysoki
poziom wyszkolenia ratowników, zwiększenie działalności
prewencyjno-kontrolnej z włączeniem inspektorów nadzoru
budowlanego, mocne wsparcie
dla działalności młodzieżowych
drużyn pożarniczych.
Patrząc na historię i teraźniejszość, można stwierdzić, że idea
bezinteresownego
niesienia
pomocy bliźnim „Bogu na chwałę ludziom na pożytek” , która
jest fundamentem działalności
Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP jest żywa i aktualna.
Krzysztof Karczewski

Jubileusz 135-lecia istnienia
W dużych miastach powstały zawodowe straże pożarne.
Założona w 1873 r. Krakowska
Straż Pożarna w maju tego roku
obchodziła jubileusz 135-lecia
istnienia. Minęły lata, zmieniła
się struktura zagrożeń z którymi
zmagają się strażacy. Oprócz pożarów, powodzi i zdarzeń związanych z gwałtownymi zjawiskami
atmosferycznymi, doszły liczne
wypadki komunikacyjne, zagro-

Starosta krakowski Józef Krzyworzeka odznaczony Brązowym Medalem
Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej

DZIEŃ POWIATU
KRAKOWSKIEGO
V Dzień Powiatu Krakowskiego przeszedł do historii. Ta największa
impreza kulturalno-promocyjna powiatu krakowskiego już po raz
drugi zawitała w serce krakowskiego Kazimierza, na plac Wolnica.
Dzień Powiatu rozpoczęła krótka cześć oficjalna, w trakcie której starosta krakowski Józef Krzyworzeka i przewodniczący Rady Powiatu
w Krakowie Krzysztof Karczewski przywitali przybyłych gości m.in.
marszałka województwa małopolskiego Marka Nawarę, posłów na
Sejm RP Andrzeja Adamczyka i Jacka Krupę, wiceprzewodniczącego
Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierza Barczyka, radnego wojewódzkiego Wojciecha Bosaka, a także gości z zagranicy – burmistrza Sotto Il Monte Eugenio Bolognini oraz Marco Salvi
z Prowincji Bergamo.
Po powitaniach i przemówieniach sceną zawładnęli artyści. W kilkunastominutowych programach prezentowały się grupy artystyczne z gmin powiatu krakowskiego. Zobaczyć i usłyszeć można było m.in. Grupę Artystyczną z Fundacji
im. ks. Siemaszki Centrum Edukacyjne Radosna Nowina 2000 z Piekar, Grupę
Śpiewaczą „Wolanie” z Woli Filipowskiej, Zespół Tańca Współczesnego ARRIBA
czy Gminno-Parafialną Orkiestrę Detą z Zielonek. Wystąpiła również Grupa Taneczna „EDELWEISS” z Brunnthal z powiatu monachijskiego. Na stoiskach gminy
prezentowały swoje największe walory. Gmina Słomniki, reprezentowana przez
Koło Gospodyń Wiejskich z Waganowic, zachęcała do konsumpcji regionalnych
potraw. Spróbować można było chlebka trójkolorowego czy placków ziemniaczanych z surówkami. Na stoisku miasta i gminy Skawina podziwiać można było
wspaniałe wyrobu ceramiczne. Gmina Sułoszowa prezentowała wykonane z bibuły kompozycje kwiatowe, a gmina Zabierzów oprócz lokalnych wyrobów promowała swoje nowe logo.
Poza świętowaniem Dzień Powiatu był okazją do wsparcia potrzebujących.
Przez cały dzień prowadzona była zbiórka na rzecz Fundacji Podaruj Życie, zajmującej się pomocą osobom chorym na białaczkę i inne choroby krwi.
Ten bardzo słoneczny i udany V Dzień Powiatu Krakowskiego zakończył występ gwiazdy wieczoru. W tym roku był nią znany krakowski zespół Kroke. W rytm
folkowo-klezmerskiej muzyki, do późnych godzin wieczornych bawiła się licznie
zgromadzona na placu Wolnica publiczność.

Lipiec 2008 roku młodzi
sportowcy z powiatu krakowskiego zapamiętają ze względu
na uczestnictwo w Olimpiadzie
Młodzieży, która w dniach 11-14
i 18 - 20 lipca odbyła się w partnerskim powiecie monachijskim.
Ze względu na harmonogram
rozgrywek, dwie grupy młodzieży
przebywały w Niemczech przez
dwa kolejne weekendy.
Polska
młodzież
reprezentująca powiaty krakowski
i wielicki dotarła do Pullach
11 lipca w godzinach wieczornych, gdzie została zakwaterowana w pięknym zamku. Długa, bo
14-godzinna podróż przebiegła
bez problemów. 12 lipca rozpoczęła się rywalizacja sportowa.
Zaraz po śniadaniu, spakowaliśmy się i wyjechaliśmy na uroczyste rozpoczęcie olimpiady
w Grafelfing, gdzie przywitała
nas starosta monachijski Johana
Rumschöttel wraz z całym komitetem organizacyjnym oraz
burmistrzem miasta Grafelfing.
W trakcie uroczystości otwarcia
władze samorządowe powiatu
krakowskiego
reprezentowali
przewodniczący Rady Powiatu
w Krakowie Krzysztof Karczewski
i wicestarosta Andrzej Furmanik.
Starosta Rumschöttel witając
sportowców i zaproszonych gości, wyjaśniła, że skromne rozpoczęcie olimpiady wynika z faktu,
że wszyscy startujący, a było ich
ok.1000 nie byliby wstanie pomieścić się w jednym miejscu.
Liczące po 25 sportowców reprezentacje polskich powiatów
rozpoczęły zmagania w pierwszych dyscyplinach olimpiady - tenisie stołowym oraz piłce nożnej.
Rozgrywki piłki nożnej odbyły się
na boisku sportowym klubu TSV
Neuried. Powiat krakowski reprezentowała drużyna z Krzeszowic,
która grała z TSV Neuried i TSV
Ottobrunn, przegrywając, niestety, obydwa mecze. Po nieudanych
meczach eliminacyjnych, polskie
drużyny odpadły z turnieju, ustępując swoim kolegom z drużyn
niemieckich. Warto jednak zaznaczyć, że drużyny niemieckie występowały w roczniku starszym
niż ich rywale z Polski. Ale miejmy nadzieję, że doświadczenie
zdobyte przez naszych piłkarzy
przyniesie pozytywny efekt w ich
dalszej karierze.
Pogoda nas również nie rozpieszczała, podczas całego turnieju padał deszcz. Aura natomiast
nie przeszkadzała tenisistom stołowym, którzy pojedynki toczyli
w hali sportowej w Grafelfing.
Turniej, który rozgrywany był
w kilku kategoriach dziewcząt
i chłopców do lat 14 i powyżej
lat 14, jak również parami, stał na
bardzo wysokim i wyrównanym
poziomie, co dało się zauważyć
podczas pojedynków.

Olimpiada

Monachium

Wyniki
w kategorii
powyżej lat 14
dziewczęta:
1. Sandra Kohl, pow.
monachijski
2. Magdalena Kwaśniewska, pow. krakowski
3. Dominika Kwaśniewska, pow.
krakowski
4. Sylwia Bielecka , pow. krakowski
Chłopcy:
1. Michał Piąstka, pow. wielicki
2. Robert Eder, pow. monachijski
3. Mateusz Furmanik, pow.
krakowski
4. Tomasz Dróżdż, pow. krakowski
Pary:
1. Michał Piąstka , Damian Gaj,
pow. wielicki
2. Sandra Kohl, Jacob Marqhaad,
pow. monachijski
3. Łukasz Mucha, Mateusz Furmanik, pow. krakowski
Zawody przebiegały bardzo
sprawnie, a dobra niemiecka organizacja pokazała swoje możliwości! Po zawodach polscy
sportowcy udali się na pływalnię
olimpijską, która pozwoliła zregenerować siły po intensywnym
dniu. Pływalnia okazała się nie
lada atrakcją naszego pobytu,
dlatego na drugi dzień nasza
młodzież jeszcze raz zapragnęła
popływać na tym obiekcie. W niedzielę, 13 lipca organizatorzy zapewnili nam wyjazd do Muzeum
Techniki, którego eksponaty
wzbudziły duże zainteresowanie
naszych sportowców.
Ale atrakcje dopiero się zaczynały. Zwiedzanie nowego obiektu
BMW z najnowszymi modelami
samochodów oraz motocykli
i później muzeum tej firmy okazało się najciekawszym punktem
programu turystycznego. W poniedziałek, po zwiedzaniu monachijskiej starówki, która ze względu na brzydką pogodę odbyło się
przez okna autokaru, udaliśmy się
na stadion sportowy Allianz Arena. Wybudowany na mistrzostwa
świata 2006 roku stadion Bayernu Monachium bardzo spodobał
się młodym sportowcom, którzy
mogli zobaczyć szatnie słynnych
piłkarzy i całe zaplecze stadionu
oraz zakupić pamiątki.
Po zakończeniu zwiedzania
oraz po uroczystej kolacji sportowcy wyjechali do Polski, dziękując organizatorom za wspaniałe
przyjęcie i program, który pozwolił im zobaczyć tak dużo w tym
pięknym mieście. Młodzież podkreśliła również rolę Starostwa

młodzieży

onachium 2008

Powiatowego w Krakowie
w
organizacji
wyjazdu, składając
na ręce wicestarosty Andrzeja Furmanika
oraz
przewodniczącego
Rady Powiatu Krzysztofa Karczewskiego, którzy przebywali
razem ze sportowcami, gorąco
ich dopingując, serdeczne podziękowania za zorganizowanie
i umożliwienie pięknego wyjazdu, który pozwolił im się zmierzyć oraz zintegrować z młodzieżą z powiatu monachijskiego.
Druga grupa młodzieży
z powiatu krakowskiego licząca
25 sportowców dotarła do
Monachium 17 lipca, i została
zakwaterowana w urokliwym
hoteliku w Grafelfing. Program
przygotowany przez organizatorów różnił się od grupy poprzedniej tym że „drugi turnus”
rozpoczął swój udział w olimpiadzie od zwiedzania Monachium.
Młodzież zobaczyła stare miasto
i zwiedziła Allianz Arenę. Po dniu
pełnym wrażeń polscy sportowcy zostali zaproszeni na wieczór
w pałacu młodzieży, gdzie bawili się wspaniale na dyskotece,
uczestnicząc w różnych grach
i zabawach. Sobota stała już pod
znakiem emocji sportowych pływacy oraz strzelcy rozpoczęli
swoje zmagania.
Pływacy Kmita Zabierzów trofea:
Magda Bruzda 2×złoto,
Dominik Mazur 2×srebro,
Ula Korzonek 1×srebro,
Sabina Kmiecik 1×złoto (sztafeta), 1×srebro,
Kasia Nowosad 2×złoto (1×sztafeta), 1×srebro,
Magda Petrow 3×złoto (1×sztafeta),
Ola Pomietło 2×złoto (1×sztafeta) 1×srebro.
W sumie nasza reprezentacja
zdobyła 7 złotych i 6 srebrnych
medali. GRATULUJEMY!
Zmagania na strzelnicy miały
dla naszych zawodników podwójne znaczenie, ponieważ

oprócz rywalizacji, mieli okazje
spróbować sił na nowoczesnej
strzelnicy. Strzelcy zajęli 3 miejsce
drużynowo, zdobywając
brązowy medal w konkurencji
wiatrówka kat. junior. Po zakończonych zmaganiach sportowych nasza grupa została zaproszona na kolację z burmistrzem
Grafelfing, gdzie podziękowano
nam za wspaniałą postawę polskiej młodzieży podczas olimpiady.
Niedziela powitała nas bardzo
ładną pogodą, co było bardzo
ważne, ponieważ rywalizację
rozpoczęli lekkoatleci. Startowali w konkurencjach – bieg na
dystansie 100 m, skok w dal oraz
pchnięcie kulą. Trójbój był konkurencją w której suma punktów
z ww. konkurencji plasowały zawodnika na odpowiednim miejscu.
Wyniki w trójboju:
1 miejsce - Konrada Motyczko
kat. 15 lat
2 miejsce- Paweł Kochana kat.
15 lat
3 miejsce - Marcin Kurzydło kat.
16-17 lat
5 miejsce - Monika Klima kat. 14
lat
2 miejsce - Marlena Knapik kat.
16-17 lat
4 miejsce - Aleksandra Bulda kat.
16 – 17 lat
5 miejsce - Aleksandra Cora kat.
15 – 16 lat
6 miejsce - Dagmara wąsik kat.
16- 17 lat
Następną
konkurencją,
w której rywalizowali sportowcy z powiatu krakowskiego były
zapasy. Wyniki zawodników były
następujące:
2 miejsce - Łukasz Wójcik
waga 50 kg
4 miejsce - Sebastian Motyl
waga 50 kg
Podsumowując:
zawody
w których nasz powiat reprezentowany był przez sportowców
z trzech gmin - Skawina – lekkoatletyka, Zabierzów – pływanie,
Krzeszowice – strzelectwo, zapasy, tenis stołowy, piłka nożna
zakończyły się dużym sukcesem.
Nasi zawodniczy zdobyli 8 złotych medali ( 7 indywidualne,
1 sztafeta pływanie), 10 srebrnych (indywidualne) oraz 5 brązowych ( 3 indywidualne, 1 para
tenis stołowy, 1 drużyna strzelcy).
Tomasz Piechota

Tomasz
PIECHOTA
Członek Komisji Promocji, Kultury,
Turystyki i Sportu
tpiechota@powiat.krakow.pl

ZDROWIE
UCZULENIE NA SŁOŃCE?
Przełom lipca i sierpnia to często najwspanialszy okres lata, który wykorzystujemy odpoczynek po całorocznym trudzie codziennego wstawania do pracy. Czekamy na ten okres, marząc o wodzie, plaży, górach, słońcu. Widzimy się już wspaniale opaleni górskim słońcem i skąpani
w przynoszącej ukojenie morskiej bryzy. Nasze ciało przybrało odpowiedni brązowawy odcień, którego zazdrościć nam będą koleżanki w pracy lub
na studiach.
Stop. Chwileczkę. A jeżeli będzie inaczej? Wiadomo, że promienie słoneczne nie są obojętne dla naszego organizmu, dla
naszej skóry i jej wyglądu w przyszłości. To, że nadmierne opalanie się sprzyja powstawaniu
nowotworów skóry, wiedzą prawie wszyscy. Nie wszyscy jednak
wiedzą, że czasami dni spędzone
na słonecznej kąpieli przeradzają
się w swędzący, czerwony i mało
estetyczny koszmar. Tak wygląda
fotodermatoza czyli uczulenie na
promienie słońca. Jak można być
uczulonym na słońce? Wydawać
by się mogło, że to jakiś absurd.
Okazuje się jednak, że jest to całkiem realne zagrożenie i coraz
więcej osób musi na nie uważać.
Promieniowanie nadfioletowe
Za reakcję tą odpowiada
niewidzialna część światła słonecznego – promieniowanie
nadfioletowe (ultrafiolet). Promieniowanie
to odkryli w 1801 roku J. Ritter
i W.H. Wollaston badając rozszczepione w szklanym pryzmacie
światło słoneczne. Z fizycznego
punktu widzenia promieniowanie ultrafioletowe jest niewidzialnym promieniowaniem elektromagnetycznym o długości fali od
400 nm do 10 nm. W zależności
od długości fal wyróżnia się promieniowanie typu A (UVA), typu
B (UVB) i typu C (UVC).
Ultrafiolet ma najistotniejszy
wpływ na naszą skórę i proces
opalania. Promieniowanie UVC
jest prawie całkowicie pochłaniane przez warstwę ozonową
atmosfery, otaczającą kulę ziemską, tak więc promienie UVC nie
występują w świetle słonecznym
docierającym do powierzchni
Ziemi. Promienie UVB stanowią
5 % całego promieniowania ultrafioletowego
docierającego
do powierzchni Ziemi. Jest ono
odpowiedzialne głównie za pojawianie się rumienia i oparzeń
słonecznych. W mniejszym stopniu powoduje pigmentację czyli
efekt opalonej skóry. Promieniowanie UVA stanowi 95 % całego
promieniowania ultrafioletowego docierającego do powierzchni
Ziemi. Nie powoduje powstawania rumienia i poparzeń, natomiast powoduje pigmentację
skóry czyli opaleniznę oraz jak się
okazało w ostatnim czasie to ono
jest głównie odpowiedzialne za
tzw. Fotostarzenie się oraz zmiany nowotworowe skóry.
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Fotodermatozy
Fotodermatozy można podzielić na dwie grupy. Pierwsza
to fotodermatozy idiomatyczne schorzenia, w których jedynym
uchwytnym czynnikiem jest
nadwrażliwość na promieniowanie słoneczne. Drugi rodzaj fotodermatoz to odczyny fototoksyczne i fotoalergiczne - oprócz
słońca odgrywają w nich dużą
rolę substancje chemiczne.
W odczynach fototoksycznych nie bierze udziału układ
immunologiczny. Wykwity występują najczęściej bezpośrednio
lub w niedługim czasie od ekspozycji na światło i pojawiają się
u wszystkich osób mających kontakt ze szkodliwą substancją.
Wykwity przypominają oparzenia słoneczne - na skórze
widoczny jest rumień, obrzęk,
pęcherze. Zmiany pojawiają się
tylko w okolicach narażanych na
słońce i substancję fototoksyczną. Ustępują niemal całkowicie
po odstawieniu szkodliwej substancji.
Natomiast w reakcjach fotoalergicznych nasz układ immunologiczny bierze czynny udział,
a wykwity skórne nie pojawiają
się u wszystkich osób narażonych na działanie podejrzanej
substancji. Głównym winowajcą
są najczęściej leki, a zmiany ujawniają się po około 1-2 dniach od
ekspozycji na słońce. Pojawiającym się grudkom towarzyszy
nasilony świąd. Warto pamiętać,
że w wielu kosmetykach także
występują substancje alergiczne. Zniewalający zapach perfum
jest często oparty na piżmie i to
właśnie ono może powodować
poważne słoneczne uczulenia.
Do leków bardzo często powodujących odczyny fotoalergiczne
należą kwas acetylosalicylowy
(polopiryna), tiazydy (leki moczopędne), a nawet składniki
kremów do opalania. W leczeniu
fotodermatoz objawowo stosuje
się okłady z 2% kwasu bornego,
altacetu oraz maści steroidowe.
Doustnie można stosować środki
przeciwhistaminowe, preparaty
wapnia i witaminę C.

ną. Najczęściej dolegliwość ta
występuje u kobiet, gdyż to one
pragną od słońca ładnej, gładkiej
opalenizny i potrafią godzinami
poddawać się działaniu promieni słonecznych. A efekty bywają
niekiedy bardzo przykre. Nie należy jednak panikować, z każdą
kolejną ekspozycją na słońce skóra reaguje mniej dramatycznie
i w końcu można uzyskać długo
oczekiwany efekt. Schorzeniem
częściej dotyczącym dzieci jest
opryszczka ospówkowata (letnia). Wykwity skórne są bardzo
podobne do tych pojawiających
się w wielopostaciowych osutkach świetlnych, ale dodatkowo
może pojawić się zapalenie spojówek oraz gorączka i właśnie te
objawy najczęściej wzbudzają
niepokój u rodziców.
Jedynym skutecznym sposobem dla takiego malucha jest
unikanie dłuższych kąpieli słonecznych i stosowanie kremów
z wysokim współczynnikiem SPF.
Stosując filtry ochronne, często zapomina się o ochronie twarzy, a zwłaszcza ust. Usta także
mogą zareagować alergicznie
i wtedy dolegliwości są o tyle
bardziej uciążliwe, że przeszkadzają w spożywaniu pokarmów.
Doskonałym sposobem by się
uchronić przed tym schorzeniem,
jest używanie odpowiedniej pomadki ochronnej.
Czy należy bać się słońca?
We wszystkim należy zachować umiar. Choć kąpiele słoneczne dostarczają niewątpliwie
szeregu przyjemności i poprawiają nastrój oraz samopoczucie,
należy podejść do tej rozrywki ze
szczególną rozwagą, bo nigdy
nie wiadomo, czy problemy alergii na słońce nie staną się naszym
problemem. Promieniowanie ultrafioletowe podlega wszystkim
fizycznym prawom rozchodzenia się fal. Znaczna część tego
promieniowania jest odbijana
lub pochłaniana przez atmosferę
ziemską, a pozostała ilość docierająca do powierzchni Ziemi ulega rozproszeniu (dlatego możliwe jest „opalanie się” w cieniu,
bez bezpośredniej ekspozycji na

światło słoneczne) i dalszemu
pochłanianiu.
Rozpowszechnione w ostatnich latach kremy do opalania
z ochroną przeciw promieniowaniu UV mają za zadanie pochłaniać to promieniowanie i tym
samym chronić skórę. Współczynnik SPF (Sun Protection
Factor, nazywany powszechnie
„faktorem”) podaje poziom absorpcji promieniowania UV przez
warstwę kremu - im wyższy, tym
więcej promieniowania jest pochłaniane.
Nie należy mieć jednak nadmiernego zaufania do ochrony
skóry przez kremy do opalania
z filtrem UV. Przede wszystkim
trzeba pamiętać, że jeżeli bez
użycia kremu bezpieczny czas
bezpiecznej ekspozycji (nie dający efektówoparzenia) danej
osoby na promienie słoneczne
wyniósłby w danych warunkach
np. 15 minut (zależy to od karnacji i predyspozycji osobniczych),
to użycie kremu o współczynniku SPF 4 oznacza, że czas ten wydłuża się czterokrotnie (czyli do
1 godziny) i... nie więcej. Nałożenie na skórę, po upływie tej
umownej godziny, kolejnej warstwy kremu niczego nie zmienia!
Może jedynie uszczuplić nasz
portfel. Zamierzając spędzić na
słońcu dłuższy czas lepiej zaopatrzyć się w krem o faktorze wyższym (np. SPF 15). Ważne jest też,
aby ten sam krem chronił nas zarówno przed promieniowaniem
UVB jak i UVA.
Niezależnie od powyższego, trzeba pamiętać, że kremy
z filtrem UV nie są tak skuteczne
i bezpieczne, jak może sięwydawać po przeczytaniu informacji
o produkcie. Oczywiście należy
je stosować, ale przede wszystkim należy zachować umiar w
słonecznych kąpielach. A wtedy
z pewnością będziemy cieszyć się
udanym urlopem, ładną opalenizną i dobrym samopoczuciem.
A teraz zapraszam wszystkich… na urlopowe opalanie
w ostatnich dniach lata.
Lek. med.
Józef Grzegorz Kurdziel

Skutki opalania się
Kiedy po kilkugodzinnym
przebywaniu na słońcu na skórze
pojawiają się swędzące grudki
i pęcherzyki to najprawdopodobniej mamy do czynienia
z wielopostaciową osutką świetl-

Józef Grzegorz
KURDZIEL
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju
jkurdziel@powiat.krakow.pl

EDUKACJA
„Tylko edukacja ujmowana w kategoriach wartości
i celów staje się nadzieją na naprawianie zagrożonej
cywilizacji”
Bogdan Suchodolski

Inwestycja w przyszłość
Wydział Edukacji wykonuje zadania z zakresu oświaty dotyczące organizacji szkół
ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Krakowski. Jednym z głównych zadań realizowanych
jest sprawowanie nadzoru nad działalnością
tychże szkół i placówek w zakresie spraw finansowych i administracyjnych oraz wielu
innych zadań określonych w ustawie o systemie oświaty.
Wydział realizuje zadania związane
z zakładaniem i prowadzeniem publicznych
szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych, poradni psychologiczno–pedagogicznych, placówek oświatowo-wychowawczych
w tym szkolnych schronisk młodzieżowych,
ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego. Wydział prowadzi sprawy związane z wyłanianiem kandydata na dyrektora
szkoły lub innej placówki i sprawy związane
z powierzaniem stanowiska dyrektorowi
szkoły lub placówki, wydaje skierowania do
kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Prowadzi sprawy

dotyczące awansu zawodowego nauczycieli,
wydaje decyzje – akty nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego, koordynuje realizację powiatowych grantów edukacyjnych.
Wydział Edukacji realizuje również zadania związane z prowadzeniem ewidencji
szkół i placówek niepublicznych, w tym wydaje decyzje o wpisie do ewidencji Starosty
Krakowskiego, odmowie wpisu i decyzje o
wykreśleniu z ewidencji szkół i placówek
niepublicznych. Wydział zajmuje się także
dotowaniem publicznych szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz dotowaniem niepublicznych szkół
o uprawnieniach szkół publicznych. W zakresie realizowanych zadań Wydział prowadzi
sprawy związane z nadawaniem i cofaniem
szkołom niepublicznym uprawnień szkoły
publicznej oraz przygotowuje propozycje
przydzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym.

Ponadto corocznie przygotowuje analizę stanu organizacji
szkół i placówek oświatowych
oraz zbiorcze zestawienie danych
z arkuszy organizacyjnych szkół
i placówek oświatowych.
Wydział Edukacji wspólnie
z Biurem ds. Rozwoju i Funduszy Strukturalnych przygotowuje
projekty unijne z zakresu oświaty
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydział współpracuje także z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie. Propozycje kursów, szkoleń
skierowanych do jednostek są wypadkową
wspólnych ustaleń a przede wszystkim wychodzą naprzeciw ich potrzebom.
W ramach partnerstwa powiatu krakowskiego i monachijskiego szkoły ponadgimnazjalne uczestniczą w wymianie zagranicznej
młodzieży.. Wydział Edukacji przy współpracy z Biurem Promocji i Współpracy koordynują zadania związane z wymianą młodzieży
szkolnej.
W ramach swoich zadań Starostwo Powiatowe w Krakowie zawiera
porozumienia z trzema
gminami tj. Skawiną, Krzeszowicami i Zabierzowem
w sprawie powierzenia sprawowania opieki
psychologiczno-pedagogicznej nad dziećmi
i uczniami zamieszkałymi i pobierającymi naukę
na terenie Gminy i Miasta Krzeszowice, Gminy
Jerzmanowice-Przeginia,
Gminy Zabierzów, Gminy
Czernichów, Gminy Liszki,
Gminy i Miasta Skawina.
Powiat Krakowski prowadzi następujące
szkoły i placówki oświatowe:
- Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale –
www.lo-skala.edu.pl
- Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach –
www.lo.krzeszowiec.net.pl
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Skawinie –
www. losk.skawina.ids.pl
- Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie - www.zste.home.pl
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach – www.zspkrzeszowice.pl
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie
– www.zsr.krakow.pl
- Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie – www.zsrc.ip.pl
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Skawinie – www.sosw-skawina.neostrada.pl
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łazach –
www.schroniskolazy.pl
- Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krakowie
- Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie - www.podn.powiat.krakow.pl

Ponadto na terenie powiatu krakowskiego funkcjonują również publiczne szkoły
prowadzone przez podmioty prywatne oraz
szkoły i placówki niepubliczne, w tym również szkoły niepubliczne o uprawnieniach
szkoły publicznej, wpisane do ewidencji
szkół i placówek niepublicznych Starosty
Krakowskiego:
I. Szkoły publiczne:
- Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach
- Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Skawinie

II. Szkoły niepubliczne o uprawnienia
szkoły publicznej:
- Katolickie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne w Skawinie
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne w Krzeszowicach
- Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne w Krzeszowicach
- II Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Centrum
Kształcenia „Suplement” w Liszkach
- III Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Centrum
Kształcenia „Suplement” w Liszkach
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne
w Krzeszowicach
- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne w Krzeszowicach
- Policealne Studium Turystyki i Hotelarstwa
w Krzeszowicach
- Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne w Grzegorzowicach
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Grzegorzowicach

III. Pozostałe szkoły i placówki niepubliczne:
- Prywatne Centrum Kształcenia w Balicach
- Szkoła Języków Obcych „Ambasador” w Krzeszowicach
- Szkoła Języka Angielskiego „Best Friend” w Zabierzowie.

WYDZIAŁ EDUKACJI

Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków

Dyrektor - Lidia Pycińska
tel. 632-63-15 lub 634-42-66
wew. 319, 320, 323
edukacja@powiat.krakow.pl
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EDUKACJA
Szkoła zawodowa wraca z kąta…
Dokonując analizy stanu
szkolnictwa
ponadgimnazjalnego w powiecie krakowskim,
można w sprawozdaniach dyrektorów placówek szkolnych
zauważyć dwa powtarzające się
elementy, mogące stać się zagrożeniem dla funkcjonowania
szkół:
1. postępujący niż demograficzny;
2. odpływ młodzieży spowodowany łatwym dostępem do
bogatej oferty dydaktycznej Krakowa.
Powyższe problemy wymagają szerokiej dyskusji społecznej,
w którą powinny być szczególnie
zaangażowane tak środowisko
szkolne, jak organ prowadzący,
a ich rozwiązanie staje się jednym z najważniejszych obecnie
zadań edukacji w Polsce, polegającym na dokonaniu racjonalnych zmian w systemie szkolnictwa zawodowego.
Aktualne stają się pytania
o kierunki rozwoju szkół ponadgimnazjalnych i to, do jakich
odbiorców powinna być skierowana ich oferta. Ogólnopolskie
i regionalne dyskusje na temat
poprawy jakości kształcenia zawodowego, szczególnie ich ilość
oraz zaangażowanie wielu organów i instytucji, począwszy od
Ministerstwa Edukacji poprzez
pracodawców, związki zawodowe, czy same środowiska szkolne, świadczą o skali problemów
i dużej determinacji zainteresowanych ich rozwiązaniem stron.
Skąd wynika taka sytuacja, już
powszechnie wiadomo. Nowe
wyzwania wiążące się z obecnością Polski w Unii Europejskiej,
korzystna sytuacja gospodarcza,
niż demograficzny, coraz większe umiędzynarodowienie rynku
pracy, to zjawiska powodujące
drenaż wysokokwalifikowanych
kadr z rynku krajowego. Dotyczy to szczególnie fachowców
budownictwa, drogownictwa,
telekomunikacji, handlu, turystyki itd.
Wsłuchując się w wypowiedzi osób odpowiedzialnych za
przyszłość naszej oświaty i konfrontując je z powtarzającymi
się wnioskami z kolejnych konferencji, przychodzi na myśl wy-

powiedź minister Hall: „Chcemy
promować szkolnictwo zawodowe - ono nie może być traktowane jako edukacja bez przyszłości
i za karę”. To stwierdzenie może
być impulsem do prac reformujących nasze szkolnictwo ponadgimnazjalne.
Przyjazne dla ucznia
Uważam i zawsze uważałam, pracując przez lata moich
kadencji w Radzie Powiatu, że
mamy szkoły z dużymi tradycjami, prowadzone przez zaangażowanych, kompetentnych
i oddanych swej pracy dyrektorów, bardzo przyjazne dla ucznia
i zdolne skierować uniwersalną ofertę do każdego z nich.
Te czynniki z pewnością ułatwią reanimację odstawionej na
boczny tor szkoły zawodowej.
Mimo niekorzystnej sytuacji
w jakiej pozostają nasze szkoły przez wzgląd na sąsiedztwo
Krakowa, organ prowadzący,
którym jest Starostwo Powiatowe, stara się z dobrym skutkiem
podnosić ich jakość, modernizując sukcesywnie kolejne budynki
szkolne, realizować programy
stypendialne dla uczniów, finansować granty edukacyjne na
zajęcia pozalekcyjne, czy inicjując wymiany międzynarodowe
młodzieży, tak, by były konkurencyjne dla propozycji szkół
Krakowskich.

Ponieważ polskiemu szkolnictwu zawodowemu stawia się
zarzut, jakoby jego oferta nie
odpowiadała wymogom rynku
pracy, bardzo pilnym zadaniem
staje się dokonanie diagnozy
aktualnych ofert szkół, tak, by
w konsekwencji zostały one
dostosowane do potrzeb tego
rynku oraz, by stworzyć system
pozwalający z wyprzedzeniem
reagować na zmiany jego wymagań. Konieczna zatem staje
się systematyczna współpraca
z Powiatowym Urzędem Pracy,
szczególnie z Powiatową Radą
Zatrudnienia, z pracodawcami
na terenie powiatu, nadzorem
pedagogicznym i uczelniami.
Znamiennie brzmią słowa, które
padły na Konferencji Pracodawców Polskich: „Konieczna jest
współpraca administracji publicznej, szkół, placówek oświatowych z pracodawcami, ponieważ te podmioty ostatecznie
decydują, kogo chcą zatrudnić
i jakich kwalifikacji oczekują od
kandydatów na swoich pracowników; ważne jest aby szkoły w
swoich programach nauczania
uwzględniły wypracowane ich
własne standardy kwalifikacji zawodowych”.

Szansą są programy unijne
Dużą szansą dla szkolnictwa zawodowego są programy
unijne, dlatego już dziś dzięki
owocnej współpracy szkół, indywidualnych nauczycieli oraz Wydziału Edukacji i Biura Funduszy
Europejskich, mogliśmy złożyć
wiele wniosków, których zakres
obejmuje prawie wszystkie obszary szkolnictwa zawodowego.
Mając nadzieję na akceptację
przynajmniej części z nich, jednocześnie przygotowujemy się
do opracowania nowych programów, stymulujących proces
uzupełniania bazy technicznodydaktycznej naszych szkół.

Powiązane
bezpośrednio
z omówionymi powyżej, nurtujące szkoły zawodowe kwestie to:
- jak zachęcić młodych ludzi
do uczenia się danego zawodu;
według fachowców z tej dziedziny oczywistym czynnikiem jest
budowanie prestiżu i podnoszenie rangi tych zawodów, w których występują braki kadrowe;
- co może przekonać młodzież do wyboru szkoły zawodowej; olbrzymią rolę ma tu do
spełnienia profesjonalny edukator konkretnego zawodu, orientujący się w zakresie bieżących
potrzeb rynku. Uczeń powinien
uzyskiwać informacje z pierwszej ręki, od osób doskonale
znających te potrzeby i potrafiących jednocześnie przekonać
młodego człowieka do korzyści
płynących z takiego wyboru.
Brak orientacji zawodowej
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się orientację zawodową, z którą
uczniowie spotykają się już w
szkole obowiązkowej, będącej
odpowiednikiem naszego gimnazjum. Niestety, brak orientacji
zawodowej u nas, ciągle jest dużym problem, mającym wpływ
na prawidłową i kompletną edukację ucznia.
Mówiąc o uzdrowieniu szkolnictwa zawodowego i nadaniu
mu odpowiedniej rangi, należałoby wspomnieć, że od 2000
roku, kiedy to rozpoczęto wdrażanie reformy systemu oświaty,
wprowadzano zmiany dotyczące
głównie szkolnictwa ogólnego,
natomiast szkolnictwo zawodowe zostało, niestety, zmarginalizowane, co teraz odbija się solidną czkawką, stanowiąc poważny
problem dla prawidłowości funk-

W wielu krajach Unii Europejskiej bardzo poważnie traktuje

cjonowania przedsiębiorstw.
Naszym wspólnym zadaniem
jest sprawić, by szkolnictwo zawodowe stało się ofertą chętnie
wybieraną przez uczniów. Od
jednostek samorządu terytorialnego, jak i samych szkół, będzie
to wymagało intensywnej pracy
i podejścia do problemu z całą
powagą na jaką ten zasługuje.
Związane jest to nieodłącznie
z wygospodarowaniem środków
na odtworzenie bazy dydaktycznej i podjęcia kompleksowych
działań na rzecz promocji szkolnictwa zawodowego.
Podsumowując – mam nadzieję, że na terenie naszego
powiatu podjęta zostanie niezwłocznie
ogólnospołeczna
dyskusja obejmująca poruszone
tu tematy, stające się hamletowskim być, albo nie być, naszych
szkół zawodowych.
Lidia Pycińska
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Giebułtowie

Szkoła tętniąca życiem

W ubiegłym roku kalendarzowym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie
uroczyście obchodzono 40-lecie
istnienia placówki. Przez szereg
lat wysoko wykwalifikowana
kadra pedagogiczna kształciła
młodzież w kierunku rolniczym
i ogrodniczym, a obecnie – agrobiznesu i architektury krajobrazu
na poziomie technikum oraz na
poziomie Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczącej w zawodach:
fryzjer, mechanik samochodowy, kucharz, ogrodnik, rolnik
itp. W mijającym roku szkolnym do szkoły uczęszczało 217
uczniów, w tym 125 chłopców
i 92 dziewczyny. W systemie
zaocznym szkoła kształci w zawodach; technik rolnik, technik
ogrodnik, technik architektury
krajobrazu (wszystkie te zawody
dają uprawnienia korzystania ze
środków unijnych) oraz technik
informatyk. W naszej szkole uzyskać można uprawnienia rolnicze
zdając egzamin eksternistyczny
na poziomie Zasadniczej Szkoły
Rolniczej.
Niezwykle surowe kryteria
W minionym roku szkolnym
ZSP w Giebułtowie, jak każda
placówka oświatowa, może się
poszczycić wieloma sukcesami.
Według opinii dyrekcji i nauczycieli, za jeden z największych
należy uznać znaczną ilość ocen
wzorowych i bardzo dobrych
z zachowania w klasyfikacji końcoworocznej i odpowiednio niewielką liczbę nieodpowiednich
i nagannych, przy zastosowaniu
niezwykle surowych kryteriów
ustalania ocen.

Nasi uczniowie nie poprzestają jedynie na aktywności wewnątrzszkolnej, ponieważ od
wielu lat zauważalnie biorą udział
w wielu konkursach zarówno na
szczeblu powiatowym , jak i ogólnopolskim. Zajęli I miejsce w Polsce w Konkursie Ekologicznym
„Zdrowa Przyroda-Zdrowa Żywność-Zdrowy Człowiek” oraz wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Tęcza”. Do
sukcesów należy także zaliczyć
I miejsce w Powiatowym Konkursie Ekonomicznym, I miejsce
w Powiatowej Sesji Informatycznej oraz I miejsce w konkursie
„Młoda Polska” pod patronatem Kuratorium i Urzędu Marszałkowskiego. Oprócz wyżej

Pokazy i szkolenia z zakresu
pierwszej pomocy
Wspominając o pozaszkolnej
działalności uczniów ZSP w Giebułtowie nie sposób pominąć
działalności Młodzieżowej Drużyny Straży Pożarnej, prowadzonej
z ogromnym zaangażowaniem
przez mgr inż. Janusza Żurka.
Uczniowie-ochotnicy wraz z OSP
w Giebułtowie organizowali pokazy i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy powypadkowej,
jak również uczestniczyli szkoleniach w jednostkach straży pożarnej w Krakowie.
Na sukcesy szkoły i uczniów
nie bez wpływu pozostają osiągnięcia nauczycieli. W roku
szkolnym 2007/2008 ich praca
została także dostrzeżona – mgr
inż. Krystyna Sulińska została
wyróżniona Nagrodą Kuratora,
mgr inż. Janusz Żurek Nagrodą
Starosty Krakowskiego a mgr inż.
Małgorzata Mrugalska i mgr inż.
Marta Pietrzyk Medalem Edukacji Narodowej.
Warto także nadmienić, iż jeden z nauczycieli ZSP w Giebułtowie, biolog Grzegorz Pacyna
uzyskał tytuł doktora na Uniwerytecie Jagiellońskim.
Wysoka ocena pracy
Rozpoczęte wakacje
dla
niewielu uczniów są czasem
odpoczynku. Większość z nich
pracuje w gospodarstwach swo-

wymienionych młodzież z Giebułtowa uczestniczyła w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej,
Konkursie Piosenki Religijnej,
Halowym Turnieju Piłki Nożnej,
Powiatowym Konkursie Wiedzy
o Unii Europejskiej, Powiatowym
Konkursie Ortograficznym, Matematycznym oraz Olimpiadzie
Języka Angielskiego dla szkół
o profilu ekologiczno-rolniczym.
Uczennica klasy IV Technikum
Agrobiznesu była stypendystką
Prezesa Rady Ministrów, a Grzegorz Chmiest (także klasa IV Technikum Agrobiznesu) otrzymał
Nagrodę Starosty Krakowskiego
dla najlepszego absolwenta.

ich rodziców mając możliwość
sprawdzenia w praktyce nabytych w szkole umiejętności. Wielu uczniów wyjechało do pracy
w Holandii. Nawiązane kontakty
podczas praktyk zawodowych,
wysoka ocena pracy i zachowania naszych uczniów oraz pieniądze samodzielnie zarobione,
które mogą wydać na wymarzone cele, utwierdzają ich w decyzji, że można w wakacje pracować i jednocześnie mile spędzać
czas wolny. Zagraniczne praktyki
zawodowe oraz bardzo pozytywna opinia o naszej szkole rolniczej i uczniach wydana przez
przedstawicieli francuskich szkół
rolniczych, pozwoliły na dowar-

tościowanie uczniów, pozbycie
się niepotrzebnych kompleksów,
większe otwarcie na możliwości
jakie dają kraje Unii Europejskiej.
Uczniowie klasy II przygotowują się do rewizyty we Francji.
W październiku odwiedzą swoich kolegów w Maison Familiale
Rurale de Montbozon. Będzie
więc okazja do porównania poziomu szkolnictwa rolniczego
w Polsce i Francji.

Czas wakacji, to okres kiedy
odwiedzają nas nasi absolwenci. Miło nam, że wiedza rolnicza
i ogrodnicza zdobyte w naszej
szkole są wykorzystywane w tak
wielu zawodach, które wykonują byli uczniowie. Ukończenie
naszej szkoły pozwoliło np. jednemu z absolwentów Piotrowi
Gębce wstąpić do Seminarium
Duchownego. Jest klerykiem
na piątym roku studiów i przez
wszystkie lata nauki powierzano
mu prowadzenie ogrodu przy
seminarium. Jest również projektantem i wykonawcą dekoracji
kwiatowych wnętrz seminarium,
a nabytą wiedzę z zakresu ogrodnictwa wykorzystuje praktycznie
w czasie zajęć duszpasterskich
z dziećmi i młodzieżą.

Szkoła
pracuje
również
w okresie wakacji, obecnie gościmy „Chór Chłopięcy” Bazyliki
Matki Boskiej z Limanowej przygotowujący się do tournee za
granicą. Po szkole i okolicy rozbrzmiewa radosny śpiew młodych chórzystów.

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
im Wincentego Witosa
w Giebułtowie
32-085 Modlnica

tel:(012) 419-20-19, 419-70-18
fax: 419-26-29
www.zsr.krakow.pl
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POMOC SPOŁECZNA
Rodzina na pierwszym miejscu
Rodzina to środowisko,
w którym każdy mały człowiek powinien czuć się
bezpiecznie; to dach nad
głową, kochający rodzice…
Taka rodzina jest symbolem miłości, ciepła, opieki
i akceptacji.

R

odzina powinna zaspokajać potrzeby rozwojowe,
przygotowywać do samodzielnego życia, dawać oparcie
emocjonalne w trudnych sytuacjach. Aby zaś całokształt potrzeb rozwojowych dziecka mógł
być zaspokojony, konieczna jest
prawidłowa struktura rodziny
i właściwa atmosfera w niej panująca. Bywa jednak, że taki
obraz rodziny jest zaburzony.
Niestety, są domy, w których
dzieci doznają przemocy, biedy,
nie mają zapewnionych odpowiednich warunków do nauki,
wypoczynku czy też zabawy,
zdarza się że są świadkami konfliktów pomiędzy członkami
rodziny. Czasem też rodzice,
z uwagi na swój stan zdrowia, nie
mają możliwości wykonywania
funkcji rodzicielskich. Wszystko
to powoduje, że dzieci tracą poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji życiowej, a w konsekwencji
zaburzony jest ich rozwój.
Konieczność zapewnienia
opieki
Kiedy dobro dziecka jest zagrożone, zachodzi konieczność
zapewnienia mu opieki w warunkach optymalnych dla jego
rozwoju, a zbliżonych do prawidłowo funkcjonującej rodziny.
Od 1999 roku możliwość taką
daje poprzez swoje działania
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Krakowie. Można dać
szansę każdemu dziecku pozbawionemu opieki i wychowania,
poprzez umieszczenie go m.in.
w rodzinie zastępczej.
Rodzina zastępcza to całkowita, okresowa opieka dla dzieci
opuszczonych, pozbawionych
opieki rodzicielskiej, które z powodu przeszkód prawnych lub
wieku nie mogą być adoptowane.
Są różne typy rodzin zastępczych:
a) spokrewnione z dzieckiem;
b) niespokrewnione z dzieckiem;
c) zawodowe niespokrewnione
z dzieckiem:
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- wielodzietne,
- specjalistyczne,
- o charakterze pogotowia rodzinnego.
Rodziny zastępcze pełnią
swoje funkcje w miejscu swojego zamieszkania. Rodziny zastępcze niespokrewnione mogą
przyjąć do swojego domu dowolną ilość dzieci, w zależności
od potrzeb i możliwości. W zawodowych niespokrewnionych
z dzieckiem wielodzietnych rodzinach zastępczych umieszcza
się od 3 do 6 dzieci, w zawodowych
niespokrewnionych
z dzieckiem specjalistycznych rodzinach zastępczych umieszcza
się do 3 dzieci niepełnosprawnych lub niedostosowanych
społecznie.
Zawodowe rodziny zastępcze
Jednym z typów rodzin zastępczych są zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny
zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego. Jest to forma
opieki nad dzieckiem o charakterze interwencyjnym. Umieszcza
się w tych rodzinach nie więcej
niż 3 dzieci na okres nie dłuższy
niż 15 miesięcy.
Rodziny zastępcze otrzymują
pomoc pieniężną na częściowe
pokrycie kosztów utrzymania
dzieci umieszczonych w tych rodzinach. Wysokość tej pomocy
uzależniona jest od wieku dziecka, stanu jego zdrowia oraz jego
dochodu:
1) rodziny wychowujące
dziecko zdrowe do lat 7 otrzymują pomoc pieniężną odpowiadającą 60 % podstawy, która
wynosi 1.647,00 złotych, tj. kwotę 988,20 złotych;
2) rodziny wychowujące
dziecko do 7 lat z orzeczeniem
o niepełnosprawności, otrzymują 80% podstawy, tj. kwotę
1.317,60 złotych;
3) rodziny wychowujące
dziecko zdrowe powyżej 7 roku
życia otrzymują pomoc pieniężną odpowiadającą 40 % podstawy, tj. kwotę 658,80 złotych;
4) rodziny wychowujące
dziecko powyżej 7 roku życia
a posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, otrzymują pomoc pieniężną odpowiadającą
60 % podstawy, tj. kwotę 988,20
złotych.
Ponadto w przypadku po-

siadania przez dziecko dochodu (kwota otrzymywanej renty
wraz z dodatkiem dla sierot zupełnych, zasiłek pielęgnacyjny,
dodatek pielęgnacyjny, otrzymywane alimenty oraz kwota
odpowiadająca dochodom uzyskiwanym z majątku dziecka),
powyższą pomoc pomniejsza się
o połowę tego dochodu.
Za swoją pracę rodziny zastępcze wielodzietne, specjalistyczne i o charakterze pogotowia rodzinnego otrzymują
wynagrodzenie. Natomiast niespokrewnione rodziny zastępcze, oprócz pomocy pieniężnej
na częściowe pokrycie kosztów
utrzymania dziecka, otrzymują dodatkowo na każde dziecko kwotę odpowiadającą 10%
podstawy z tytułu sprawowania
osobistej opieki nad dzieckiem
i jego wychowania, tj. kwotę 164,
70 złotych.
Mogą liczyć na pomoc
i wsparcie
Rodzice zastępczy jak i dzieci
mogą liczyć na pomoc i wsparcie
psychologiczne, pedagogiczne
i socjalne specjalistów zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, a także na fachową pomoc
działającego Centrum Wsparcia
– czynnego także w godzinach
popołudniowych.
W rodzinach zastępczych
spokrewnionych, których na terenie powiatu funkcjonuje 146,
umieszczonych jest 207 dzieci, w
25 niespokrewnionych rodzinach
zastępczych przebywa 33 dzieci.
W 8 zawodowych niespokrwenionych z dzieckiem rodzinach
zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego umieszczono
w 2008 roku 32 dzieci.
Na terenie powiatu krakowskiego funkcjonują także dwie
zawodowe
niespokrewnione
z dzieckiem specjalistyczne
rodziny zastępcze, w których
umieszczono troje dzieci oraz

cztery zawodowe niespokrewnione z dzieckiem wielodzietne
rodziny zastępcze, w których
przebywa 20 dzieci.
Nawet po ustaniu warunków,
na podstawie których dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej lub po osiągnięciu przez
nie pełnoletniości, może ono korzystać z dalszej pomocy PCPR
– dostosowanej do indywidualnych potrzeb każdego dziecka.
Dzieci czekają na miłość
i nowy dom
W powiecie krakowskim jest
bardzo wiele dzieci, które nie
mają zapewnionych właściwych
warunków do rozwoju i prawa
do życia w rodzinie. Te dzieci
czekają na miłość i nowy dom.
W przeciwnym wypadku dzieci te trafią do Domów Dziecka,
często w innym województwie,
daleko od środowiska, w którym
się wychowywały.
Z myślą o tych dzieciach, zwracamy się do Państwa z apelem o pomoc
w ich wychowaniu w ramach
funkcji rodziny zastępczej.
Szczegółowych
informacji
udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, al. Słowackiego 20, nr tel. 012 634-42-66
wew. 570, 574.

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE

Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków

Dyrektor - Grażyna Tajs - Zielińska
tel/fax 423-47-84,
tel. 634-42-66 wew. 563-569, 570, 574, 412
e-mail: pcprkrakow@op.pl

POMOC SPOŁECZNA
Powiat przeciw przemocy w rodzinie

K

ażdego dnia, wykorzystując przewagę siły,
ktoś bliski narusza prawa
i dobra osobiste członka rodziny, rani fizycznie i psychicznie,
powoduje
niewyobrażalne
szkody. Przemoc niszczy cały
system rodzinny, wytwarza
w ofierze postawę słabości,
bezbronności. W dzieciach
utrwala przekonanie, że siła
i przemoc są integralną częścią
dorosłego życia. Strach i niechęć do jej ujawniania powoduje, iż trudno w pełni oszacować
skalę zjawiska, dotrzeć do ofiar
i przekonać je do tego, że można przerwać pasmo cierpień.

N

iezależnie od tego jak funkcjonuje rodzina, zawsze
kształtuje osobowość dziecka,
przekazuje mu wartości społeczne i tożsamość kulturową.
Powinna ona zaspokajać potrzeby rozwojowe, przygotowywać do samodzielnego życia,
dawać oparcie emocjonalne w
trudnych sytuacjach. Istnieje
duże
prawdopodobieństwo,
że dzieci z domów w których
stosowano przemoc w życiu
dorosłym będą borykać się z
problemami w związkach partnerskich, niskim poczuciem
własnej wartości, nadużyciami,
uzależnieniami oraz wieloma innymi trudnościami. Mają skłonność do powtarzania w swoich
rodzinach nadużyć, których
doświadczyły w dzieciństwie.
Na zachowanie ofiar wpływa
wiele czynników
Osobami doświadczającymi
przemocy są także żony, matki,
siostry, bracia, mężowie, ojcowie lub inni członkowie rodzin.
Trzeba pamiętać, że przemoc
wpływa negatywnie także na ich
życie. Niejednokrotnie słysząc
o sytuacji przemocy mówimy
„mogła odejść”, „po co została”,
„jak mogła na to pozwolić...” Na
takie zachowanie ofiar wpływa
wiele czynników takich jak wychowanie, wiara, przekonania,
reakcja otoczenia na przemoc.
Należy także pamiętać, że osoba doświadczająca przemocy
jest zagubiona, bezradna nie
wierzy, że może coś zmienić
i nie ufa nikomu. Dlatego też próbując pomóc nie odsyłamy tych
osób do instytucji, ale do konkretnych ludzi – pracowników
GOPS-u, dzielnicowego, psychologa. Osoby, które doświadczyły
przemocy muszą czuć wsparcie
i uwierzyć w możliwość zmiany
sytuacji, a nie tułać się od instytucji do instytucji.

Koalicja na rzecz przeciwdziałania przemocy
Aby zapobiegać eskalacji zjawiska przemocy domowej i minimalizować jej konsekwencje,
koniecznym jest budowanie zintegrowanego lokalnego systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą. Należy dążyć do
scalenia rozproszonych dotąd
działań instytucji tak, by powstała koalicja na rzecz przeciwdziałania przemocy, skupiająca
specjalistów z różnych dziedzin
kompetencyjnie i emocjonalnie
gotowych do udzielenia pomocy
osobom dotkniętym przemocą.
Osiągnięcie tego celu wymaga,
by przedstawiciele poszczególnych instytucji organizujących
wsparcie osobom uwikłanym
w przemoc domową wspólnie
włączyli się w proces niesienia
pomocy, co w konsekwencji
przyczyni się do zmniejszenia
skutków społecznych i traumatycznych u ofiar przemocy. Brak
integracji działań niejednokrotnie prowadzi do wycofania się
ofiary z podjętych kroków a co
za tym idzie, utwierdzenia sprawcy w przekonaniu o bezkarności
i słuszności stosowanych zachowań przemocowych.
owiat krakowski w odpowiedzi na problem przemocy w 2007 roku przystąpił do
prowadzonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Krakowie programu „Przeciw
przemocy. Budowanie lokalnych
koalicji – interwencje w przemocy domowej”, celem tworzenia
spójnego i wielopoziomowego
systemu współpracy na rzecz
przeciwdziałania przemocy domowej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie (PCPR)
zgodnie z założeniami programu
tworzy, wraz z instytucjami funkcjonującymi na terenie gmin
powiatu, lokalne zespoły interdyscyplinarne – koalicje, mające przyczynić się do rozwijania
i doskonalenia systemu przeciwdziałania przemocy i pomocy rodzinom dotkniętym przemocą.
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Nie instytucje, lecz ludzie
tworzą cały system
Koalicja tworzona jest z instytucji działających na terenie
17 gmin powiatu krakowskiego
w tym Urzędy Gmin, GOPS-y,
policja powiatowa, ośrodki zdrowia, poradnie psychologiczno
– pedagogiczne, szkoły i inne,
ale tak naprawdę to nie instytucje, lecz ludzie w nich pracujący tworzą cały system. Pomoc
i zaangażowanie pracowników
tych instytucji jest nieocenione

w przeciwdziałaniu przemocy na
terenie naszego powiatu.
2007 roku stworzony został powiatowy program
przeciwdziałania
przemocy
w rodzinie wraz z programem
korekcyjno–edukacyjnym dla
sprawców przemocy domowej. W listopadzie 2007 roku
program ten przyjęty został
przez Radę Powiatu w Krakowie
w ramach programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” Uchwałą
Nr XII/107/07 z dnia 28 listopada
2007 r. w punkcie 4.4.
iesienie pomocy rodzinom,
w których występuje przemoc, wymaga działania zespołowego, a im więcej specjalistów
i instytucji zostaje zaangażowanych w problem, tym większego znaczenia nabiera instytucja
koordynatora wszystkich poczynań, a w przypadku tego projektu jest to pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Krakowie. Jego zadaniem
jest koordynowanie działalności koalicji w poszczególnych
gminach, organizowanie szkoleń bądź rozsyłanie informacji
o organizowanych szkoleniach
z obszaru przemocy, kierowanie
osób doświadczających przemocy do odpowiednich przedstawicieli poszczególnych instytucji.
ak wskazuje doświadczenie,
funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych przynosi niewątpliwe korzyści. W pierwszym
rzędzie odczuwają to osoby potrzebujące pomocy, do których
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kierowane jest kompleksowe
wsparcie. Zyskuje również społeczeństwo oraz sami specjaliści. Interdyscyplinarny sposób
pracy zapobiega powielaniu
działań przez poszczególne służby, oszczędza czas i pieniądze,
a przede wszystkim daje szanse
na ograniczenie negatywnych
skutków przemocy w przyszłości.
ieszkańcy powiatu krakowskiego chcący uzyskać pomoc psychologów, pedagogów
i pracowników socjalnych
specjalizujących się w pracy
z osobami doświadczającymi przemocy mogą zgłaszać
się do Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Krakowie
w godzinach pracy Centrum
w poniedziałki od 9.00 do
17.00 od wtorku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30
oraz w Centrum Wsparcia działającym przy PCPR we wtorki,
środy i czwartki od 15.00 do
19.00. Wszelkie informacje
w obszarze przeciwdziałania przemocy można uzyskać
u Katarzyny Maj, Powiatowego
Koordynatora Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w PCPR
w Krakowie al. Słowackiego
20 pok. nr 15 lub pod nr tel.
012 – 634 – 42 – 66 wew. 575.

M

Puchar Starosty dla Jutrzenki Giebułtów
Turniej finałowy Pucharu Starosty Krakowskiego w piłce nożnej
27 lipca na boisku LKS „Juvenia” Prandocin w gminie Słomiki z udziałem 4 drużyn wyłonionych z 26 uczestników z klas C, B A zakończył
IX edycję turnieju. W meczu o pierwsze miejsce LKS „Jutrzenka Giebułtów” beniaminek klasy A po niezwykle zaciętym i emocjonującym meczu pokonała rewelacyjny C-klasowy LKS „Fitball” Szklary 6:3.
W drodze do finału w pokonanym polu zostawiała m.in. faworyzowane ekipy „Skała 2004” i „Juveni”. Trzecie miejsce zajęła drużyna MKS
„Skała 2004” wygrywając z inną niespodzianką turnieju C-klasowym
LKS „Powiśle-Ochodza” 1:0.
Puchary i dyplomy wręczał Starosta Krakowski Józef Krzyworzeka,
w towarzystwie radnych powiatowych Józefa Olchawy, Andrzeja Osiniaka i Włodzimierza Tochowicza. Wszystkie drużyny uczestniczące
w turnieju otrzymują nagrody pieniężne na zakupienie sprzętu
sportowego.
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ROLNICTW0
Kilka zdań o rolnictwie
Powiat krakowski to ponad
246 tys. mieszkańców zamieszkujących 17 gmin, tworzących
wianek wokół Krakowa. Są to
gminy typowo rolnicze głównie
w północnej części oraz przemysłowe z miastami - Skawina
i Krzeszowice z drugiej strony.
W każdej jednak gminie znaczna
część mieszkańców zajmuje się
uprawą roli jako działalnością
podstawową, bądź dodatkową – czyli tak zwani dwuzawodowcy, którzy z zamiłowania

powoduje to zawiść i często pretensje głównie do władz gmin.
To one mają przecież wpływ na
to, gdzie w planie przestrzennego zagospodarowania pojawi
się teren pod zabudowę, ale nie
tylko oni. Jest to sprawa bardziej
skomplikowana, niż się niektórym wydaje. Działają tu różne
ograniczenia z tytułu sąsiedztwa parków krajobrazowych,
pomników przyrody, korytarzy
ekologicznych i innych walorów
przyrodniczych, które z drugiej

uprawiają ziemię, czerpiąc z niej
dodatkowe dochody lub też
z konieczności, bo przejęli ją od
swoich rodziców lub dziadków.
Uprawiających powyżej 1ha jest
około 22 tys. rolników.

strony sprawiają, że mieszkamy
na bardzo atrakcyjnym terenie.
Plan przestrzennego zagospodarowania, to także oferta dla
potencjalnych inwestorów, którzy mogą zapewnić dodatkowe
miejsca pracy dla odchodzących
z rolnictwa mieszkańców gminy.
Wójtowie i rady gmin mają pełne
ręce roboty, gdyż dotychczasowi
mieszkańcy i przybysze oczekują nowych dróg, kanalizacji i dostępu do ośrodków rekreacyjno
sportowych w pobliżu miejsca
zamieszkania.

Wieś podkrakowska bardzo
się zmieniła
Jest faktem, że sytuacja na
wsi podkrakowskiej zmieniła się
ostatnio bardzo, a nieużytki po
nieopłacalnej produkcji bydła,
trzody czy owoców jagodowych
są obsiewane zbożem czy kukurydzą. Są bowiem dopłaty, a
ponadto cena ziemi niesamowicie wzrosła przez duże zainteresowanie nią tych, którzy kiedyś
z stąd wyjechali, a także tych
którzy marzą o własnym domku
na wsi. Tak więc rozpoczęło się
masowe wykupywanie, najpierw
terenów budowlanych w niewielkiej odległości od Krakowa,
co przesuwa się nawet do 30km,
czyli obejmuje praktycznie cały
nasz powiat. Efektem tego zamiast zielonych połaci łąk i pól
pojawiają się czerwone dachy
nowych domów, a nawet całych
osiedli. Tak powstaje sypialnia
dla Krakowa, bo większość nawet nie melduje się tutaj. Tu śpią,
a w Krakowie pracują.
Z tego powodu cieszą się
też rolnicy, którzy mogą sprzedać część swoich działek i za to
wybudować domy dla swoich
dzieci lub je zmodernizować. Nie
wszyscy mają to szczęście, a więc
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Jakie jest naprawdę rolnictwo
w powiecie krakowskim?
Odpowiem – bardzo zróżnicowane. Od 1ha do 100ha, od
wegetowania do godnego życia
i dobrego prosperowania. Czy
dopłaty unijne polepszyły jego
stan? Na pewno tak, jeśli chodzi
o dopłaty bezpośrednie. Skorzystało z nich ok. 16 tys. rolników.
Z pozostałych projektów
skorzystali młodsi rolnicy, gdyż
projekty nie są łatwe do realizacji. Głównie dotyczy to modernizacji gospodarstw, zakupów
inwestycyjnych, m.in. ciągników i różnicowania działalności
w kierunkach nierolniczych,
głównie agroturystyka.
Rada Powiatu Krakowskiego
na bieżąco zajmuje się tematem
rozwoju wsi podkrakowskiej,
rolnictwa i ochrony środowiska
a szczegółowych analiz dokonuje komisja. Przytoczę kilka przy-

kładowych spraw, jakimi zajmowała się ona w trzeciej kadencji
Rady Powiatu.
Na posiedzenie komisji zapraszani są przedstawiciele
MODR – głownie kierownik Biura powiatowego w Karniowicach
oraz przedstawiciel ARMIR a także MIR. Mamy zatem pełną wiedzę o pracy tych instytucji dzięki
którym rolnicy uzyskują pomoc
w wypełnianiu wniosków o dopłat bezpośrednie a także inne
programy dla rolnictwa i rozwoju wsi.
W tym zakresie komisja wnioskowała do Zarządu Powiatu
aby wystąpić do wójtów i burmistrzów z prośbą, o nieodpłatne
udostępnienie lokali dla doradców wypełniających wnioski.
ARMIR na bieżąco informuje
nas o nowych propozycjach dla
rolników. Zajmowaliśmy się też
polityką ekologiczną powiatu
i możliwością wykorzystywania
środków powiatowych na montaż kolektorów słonecznych,
również rozwoju gospodarstw
ekologicznych - w roku 2007
wpłynęło 3695 wniosków, a także gospodarstw agroturystycznych jako dodatkowe źródło
dochodów.
Dyrektor Wydziału Ochrony
Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa zapoznał nas z programami wskazującymi kierunek rozwoju rolnictwa ekologicznego
i program Ochrony Środowiska Woj. Małopolskiego na lata
2007-2013.
Małe zainteresowanie
młodzieży kształceniem
w kierunkach rolniczych
Komisja interesowała się sytuacją Zespołu Szkół Rolniczych
w Czernichowie, a w szczególności Gospodarstwem Pomocniczym. Sytuacja finansowa gospodarstwa w ostatnim czasie
poprawiła się i jest szansa na
dalszy wzrost dochodowości.
Miały na to wpływ i dopłaty
i poczynione zakupy maszyn rolniczych. Problemem w dalszym
ciągu jest zbyt małe zainteresowanie młodzieży kształceniem
w kierunkach rolniczych, chociaż w tej najstarszej szkole rol-

niczej w Polsce są ku temu dobre
warunki.
Następny temat, którym interesowała się komisja, to działalność Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii, a sprawozdanie
z jego działalności, komisja oceniła pozytywnie.
Temat, który nadzorowany
jest wspólnie z komisją infrastruktury to drogi powiatowe.
Aby zapoznać się z ich stanem,
komisja w wspólnie z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego, przejechała wszystkie drogi, opiniując ich remont
i modernizację.
Wniosek z tej inspekcji to
naprawa wszystkich dróg powiatowych do końca kadencji.
Zwrócono również uwagę na
drogi biegnące wśród pól gdzie
woda i błoto z nich spływające
są zagrożeniem dla ich użytkowników.
Członkowie komisji mieli
okazję spotkać się z rolnikami z powiatu monachijskiego.
Uczestniczyli we wspólnym spotkaniu z doradcami z MODR-u
w Karniowicach oraz wyjeździe
do gospodarstw – agroturystycznego do gminy Krzeszowice i warzywniczego do gminy
Igołomia-Wawrzyńczyce. Tam
również było spotkanie z grupą producencką zajmującą się
uprawą warzyw. Dużym zdziwieniem dla nas było to, że rolnik niemiecki, pracujący na 80ha
nie posiada żadnego sprzętu
rolniczego – korzysta z usług innego rolnika, który tylko tym się
zajmuje. Podobnie jak nasi rolnicy, mało podróżują szczególnie
ci zajmujący się hodowlą.
Grasujące lisy
Na terenie naszego powiatu pojawił się jeszcze jeden
problem – to grasujące lisy
w terenach zabudowanych,
wchodzące nawet do zagród
gospodarskich. Komisja wnioskowała
o
zabezpieczenie
w budżecie powiatu środków
finansowych na rok 2008 z przeznaczeniem na dofinansowanie
kół łowieckich zajmujących się
odstrzałem lisów.

,
BEZPIECZENSTWO
Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
Przewodniczący - Janusz Cerek
Wiceprzewodnicząca - Krystyna Janecka
Członkowie:
- Włodzimierz Okrajek
- Włodzimierz Tochowicz
- Alicja Wójcik
Koła te mają jeszcze jeden
problem. Otóż wielu rolników
zgłasza zniszczenie upraw, głównie kukurydzy na polach przyległych do lasów i nie tylko. O ile
Park Ojcowski dysponuje funduszem na rekompensaty tych
szkód, koła łowieckie nie posiadają takich środków. Sprawą zajęła się również Małopolska Izba
Rolnicza, organizując szkolenie
na temat likwidacji szkód łowieckich. Przeszkolono ok. 40 osób.
Planowane jest również spotkanie z przedstawicielami kół łowieckich na temat odszkodowań
jakich domagają się rolnicy.
Komisja interesowała się działalnością giełdy kwiatowej przy
ulicy Balickiej w Krakowie. Zaproszony na posiedzenie komisji dyrektor zapewnił, że nie ma zagrożenia dla jej funkcjonowania. Na
obszarze giełdy znajduje się 140
stanowisk pod dachem, 130 na
zewnątrz oraz 70 dodatkowych
w sezonie, 47 pawilonów około kwiatowych i parking na 800
samochodów. Takiego komfortu
sprzedaży swoich produktów nie
mają niestety rolnicy zajmujący się produkcją innych płodów
rolnych oraz owoców i warzyw.
Giełda na Rybitwach jest niezbyt
dobrze oceniana przez rolników.
Konieczna byłaby nowa lokalizacja w innej części powiatu. MIR
wskazała taki teren w gminie
Krzeszowice do pozyskania od
Agencji Nieruchomości Rolnych
Skarbu Państwa. Realizacja projektu niestety nie jest łatwa – leży
ona w gestii gminy Krzeszowice.
Dożynki - podsumowanie
całorocznej pracy na roli
Zbliża się okres żniw – powiat
co roku organizuje dożynki. W
tym roku odbędą się one w gminie Słomniki. W ubiegłym roku

na prośbę naszej komisji, starosta krakowski Józef Krzyworzeka
po raz pierwszy uhonorował rolników – przedstawicieli z każdej
gminy listami gratulacyjnymi, za
ich ciężką pracę na roli i zaangażowanie w rozwój wsi i rolnictwa. Będzie to kontynuowane
corocznie. Dożynki bowiem to
podsumowanie całorocznej pracy na roli – radość z zebranych
plonów, podziękowanie Bogu za
dobrą pogodę i siły do tej pracy. Praca rolnika i jej efekty nie
zależą tylko od niego samego.
Mają na to wpływ warunki atmosferyczne i polityka państwa
w zakresie rolnictwa. Wielu rolników nie pracowałoby na roli,
gdyby nie zamiłowanie do ziemi, tradycje rodzinne, a często
poczucie, że jest to powołanie
i tak musi być. Z dochodami z
tej pracy jest różnie – raz lepiej,
raz bardzo źle. Rekompensatą
za ten trud jest piękno przyrody,
zapach złocistych pól, zieleń łąk
i śpiew ptaków. Obecnie rolnicy
jeszcze bardziej doceniają to, że
mieszkają w pięknych okolicach,
a szczególnie na wsi podkrakowskiej. Mam kontakt z turystami
przyjeżdżającymi z terenu całej
Polski, którzy zachwycają się
walorami przyrody w naszym
powiecie, bliskością Krakowa,
Wieliczki i innych atrakcyjnych
miejsc do zwiedzania.
Kończąc, życzę wszystkim rolnikom w imieniu własnym i całej
Komisji Rozwoju Wsi Rolnictwa
i Ochrony Środowiska, dużo słońca w czasie nadchodzących żniw,
radosnego świętowania w dożynki i satysfakcji z wykonywanej pracy. Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania
24 sierpnia 2008r. w Słomnikach
podczas dożynek powiatowych.
Krystyna Janecka

Krystyna
JANECKA
Wiceprzewodnicząca Komisji Rozwoju Wsi,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
kjanecka@powiat.krakow.pl

Bezpieczna droga do szkoły
Czas wakacji, odpoczynku
letniego, relaksu szybko minie.
Trzeba będzie powrócić do rzeczywistości dnia codziennego,
do swoich obowiązków. Już
od 1 września dzieci i młodzież
rozpoczną naukę w szkołach.
Każdego dnia będą pokonywać
drogę do i ze szkoły. My dorośli
musimy uczynić wszystko, aby
odbywało się to bezpiecznie.
Drodzy rodzice wiele zależy od
was. Już od najmłodszych lat
uczcie swoje dzieci poszanowania zasad i przepisów, bądźcie
dla nich przykładem, zawsze
zapinajcie pasy bezpieczeństwa,
przewoźcie dzieci wyłącznie
w fotelikach, uczcie swoje pociechy bezpiecznego poruszania się po drogach. Utrzymujcie
z nimi bliskie kontakty, wsłuchujcie się w ich problemy i reagujcie
na przypadki ich krzywdzenia.
My Policja również będzie robić
wszystko, aby najmłodsi obywatele powiatu krakowskiego czuli
się bezpiecznie.
Zapewnienie bezpieczeństwa
uczniom
Wraz z rozpoczęciem roku
szkolnego ruszy policyjna akcja
„Bezpieczna droga do szkoły”,
której celem będzie zapewnienie
bezpieczeństwa uczniom poruszającym się po drogach, idącym i jadącym do i ze szkoły. Na
trasach w rejonach szkół całego
powiatu krakowskiego pojawią
się funkcjonariusze, którzy będą
czuwać nad bezpieczeństwem
uczniów, kontrolować pojazdy
dowożące dzieci do szkół, a także
szczególnie nadzorować dorosłych uczestników ruchu drogowego. Okres jesienno–zimowy
charakteryzuje się zwiększonym
zagrożeniem bezpieczeństwa
w ruchu drogowym, szczególnie dla tzw. „niechronionych
uczestników ruchu drogowego”.
Być bardziej widocznym
i bezpiecznym
Mając na uwadze konieczność poprawy bezpieczeństwa
najmłodszych pieszych uczestni-

ków ruchu drogowego, praktyką
lat ubiegłych, wszyscy uczniowie
klas pierwszych szkół podstawowych powiatu krakowskiego
zostaną wyposażeni w elementy
odblaskowe, aby być bardziej
widocznym i bezpiecznym. Zostaną one zakupione ze środków
finansowych przeznaczonych na
realizację programu „Bezpieczny
Powiat Krakowski”. Akcja ta, to
również działania profilaktyczne, które mają na celu uczenie
podstawowych zasad ruchu
drogowego oraz bezpiecznych
zachowań i unikania zagrożeń.
Przypominamy wszystkim rodzicom i opiekunom, iż Ustawa
Prawo o Ruchu Drogowym stanowi, iż dziecko w wieku do lat
15, poruszające się po drodze
po zmierzchu poza obszarem
zabudowanym, jest obowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny
dla innych uczestników ruchu.
Po zmierzchu pieszy nie korzystający z elementów odblaskowych jest widoczny z zaledwie
ok. 30 metrów. Jeżeli samochód
porusza się z prędkością 60 km/h
to kierowca ma niecałe 2 sekundy na hamowanie lub ominięcie
pieszego. Jeśli pieszy uczestnik
ruchu posiada element odblaskowy to jest widoczny w tych
samych warunkach drogowych
z odległości ok. 130 metrów,
a więc kierowca ma aż 8 sekund
na reakcję. Zachęcamy wszystkich pieszych do inwestowania
we własne bezpieczeństwo i korzystania z elementów odblaskowych. Ważną informacją, godną
przypomnienia jest również to,
iż dziecko w wieku do lat 7 może
korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek
co najmniej 10 lat (nie dotyczy
to strefy zamieszkania).

Komenda Powiatowa Policji
w Krakowie
Komendant Powiatowy - nadkomisarz Wadim Dyba
ul. Łokietka 205, 31-264 Kraków
tel. (012) 61 57 115 - dyżurny
tel.(012) 61 57 005 - sekretariat
fax.(012) 61 57 227
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