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Kobiety kształtują społeczeństwo.

Edukacja najmłodszych
Polubić matematykę już
w przedszkolu.

Infrastruktura

Inwestycje, modernizacje i remonty.

Zdrowie

Rosną nakłady na profilaktykę.

Rolnictwo

ARiMR w służbie rolnikom.

Pomoc społeczna

Dla kogo i na co pieniądze
z PFRON-u?
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	W NUMERZE:

STAROSTWO POWIATOWE
w KRAKOWIE
Al. Słowackiego 20
30-037 Kraków
tel. (012) 634-42-66, faks (012) 633-52-94

ADMINISTRACJA
- Rewolucja na 10 - lecie
- Jak sprawnie zarejestrować samochód

INFRASTRUKTURA
- Infrastruktura drogowa

bezpieczeństwo
- Zachowaj trzeźwy umysł...

samorząd
- Partnerstwo i współpraca
- Wspomaganie rozwoju powiatu

WSPÓŁPRACA

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 WĘGRZCACH
ul. Zapole 2, 32-086 Węgrzce
Rejestracja pojazdów - tel. (012) 259-34-09

PUNKT ZAMIEJSCOWY w SKALE
ul. Szkolna 4, 32-043 Skała
Referat architektoniczno-budowlany - tel. (012) 389-26-82
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek od 9:00 do 17:00
wtorek - piątek od 7:30 do 15:30
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- Najważniejsze zdrowie
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OPINIE
Dzień dobry!

Szanowni Państwo!

Za każdym razem, kiedy zasiadam do
„tworzenia” tekstu otwierającego kolejny
numer naszego biuletynu mam potworną tremę i poważny problem. Nie jest
bowiem wielką sztuką sama czynność
pisania. Wybór myśli przewodniej, jasność przekazu, powaga i szacunek dla
czytelnika, dobre wykorzystanie przydzielonej przez redakcję pół szpalty; to
jest prawdziwe wyzwanie. Tym większe
im dalej od codziennych, „nudnych problemów” jest przekaz płynący z telewizji,
zawartość codziennej prasy, kolorowe czasopisma.
Łatwiej bowiem ich redaktorom podniecać wyobraźnię widza lub
czytelnika obrazami strajków czy protestów np. w szpitalach, trudniej
zainteresować odbiorcę pozytywnym działaniem zapaleńców, którzy
wymyślają co zrobić by młodzież była zdrowsza przez zapobieganie
i profilaktykę. Chory pokazany w czasie ewakuacji szpitala to prawdziwy news, wręcz informacyjny hit. Ten kto poniósł już uszczerbek na
zdrowiu, urodził się z wadami, a jest ich tak wielu, to normalka o której
nie warto pisać. A przecież można im tak wiele pomóc i robią to na co
dzień koledzy radni, pracownicy starostwa i naszych placówek opiekuńczych, piszemy o tym w tekstach na str. 8 i 13.
Kwestię reformy oświaty sprowadzono w naszym kraju do dyskusji
o zagrożeniach. Większe uprawnienia samorządu a zmniejszenie kompetencji kuratoriów, to pewnie likwidacja szkół. A rozejrzyjcie się dokoła, zobaczcie jakie mamy LO w Skawinie, popatrzcie jak wyglądają te
wszystkie placówki w gminach i pozostałe powiatowe. Zmiany w karcie
nauczyciela, ograniczenie emerytur pomostowych dla nauczycieli to
deprecjacja wyjątkowej grupy zawodowej. A przeczytajcie jak postępuje ze swoimi nauczycielami nasz powiat, ile okazuje szacunku swoim
najlepszym pedagogom, jak nagradza osiągnięcia uczniów. Ile wkłada
wysiłku w wypracowanie wspólnej wizji na przyszłość w prowadzonym
przez siebie szkolnictwie ogólnym i zawodowym, jak dla nas ważne
jest wychowanie patriotyczne, jaki mamy stosunek do propozycji edukacji sześciolatków /o tym na str. 6, 9, 14 i 15/.
Rolnictwo, w dalszym ciągu źródło utrzymania i podstawa egzystencji znacznej grupy zawodowej i społecznej, a także samozaopatrzenia dla właścicieli działek przyzagrodowych. Radny Wł. Tochowicz na
podstawie podpatrzonych doświadczeń francuskich podpowiada naszym rolnikom; łączcie się, organizujcie wspólnie zaopatrzenie i sprzedaż produkcji, wykorzystujcie to co dotąd było uciążliwym odpadem.
Radny A. Osiniak a jednocześnie kier. Biura Powiatowego ARMiR pokazuje możliwości pozyskania pomocy finansowej, szkoleniowej i doradczej w swojej instytucji.
O administracji pisze na str. 5 sekretarz powiatu, bo czekają nas
pewne zmiany idące w kierunku ograniczenia możliwości prowadzenia
działalności politycznej przez urzędnika i podniesienie odpowiedzialności wzmocnionej obowiązkiem złożenia ślubowania. Dyr. Wydz. Komunikacji radzi jak zabezpieczyć sobie pewność zarejestrowania, bez
zbędnych komplikacji, zakupionego, używanego samochodu. Przewodnicząca Kom. Rewizyjnej, radna J. Lasoń w swoim sprawozdaniu
o pracach komisji pokazuje jak wiele czyni Rada Powiatu by zapewnić
możliwie najlepszą pracę naszych urzędników.
Powracam teraz do tego co napisałem na wstępie, o wyborze myśli
przewodniej. Myślę, że ona jest wyraźna we wszystkich tekstach tego
numeru. Także tych, które zostawiłem na koniec mojego „wstępniaka”.
Te o drogach powiatowych, ich stanie, bezpieczeństwie użytkowników,
naszym największym wyzwaniu i problemie. O tym wszystkim piszą
p. v-ce Starosta, radny J. Fajto i komisarz G. Chanek. Spoza liczb, podawanych faktów, najpilniejszych potrzeb wyłania się jedna wielka
idea i recepta pozwalająca zrobić tego co konieczne więcej i szybciej.
To konkretne przykłady współpracy i zgody wśród radnych. Partnerstwo
z gminami, wspólne przedsięwzięcia wszędzie gdzie dopuszcza prawo
a wspólne działanie daje dodatkowe bonusy takie jak choćby możliwość pozyskania dodatkowych środków np. z funduszy unijnych.
Tak jak przy wigilijnym stole, w świątecznych życzeniach.

Listopad był miesiącem rocznic i jubileuszy - tej wielkiej jednoczącej wszystkich Polaków i tej
mniejszej będącej świętem wspólnoty mieszkańców powiatu krakowskiego. 11 listopada uroczyście
obchodziliśmy uroczystość 90-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
a 12 listopada minęło 10 lat od dnia pierwszej sesji Rady Powiatu. Rada, Zarząd
i obsługujący je urząd - Starostwo
Powiatowe w Krakowie rozpoczęły działalność 1 stycznia 1999 roku. Pierwsza kadencja Rady
to organizowanie działalności organów Powiatu oraz struktury Urzędu i jednostek organizacyjnych, które powołane zostały
do realizacji zadań publicznych. Powiatu. Okres ten to także czas przejmowania mienia powiatu ,które w wielu przypadkach znajdowało się
w stanie wymagającym natychmiastowej interwencji z uwagi
na zagrożenie katastrofą budowlaną.

Józef Krzyworzeka
Starosta krakowski

W skład powiatowej administracji zespolonej wchodziła m.in.
Komenda Powiatowa Policji, z którą podjęliśmy wielokierunkowe
działania dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu krakowskiego. Wspólnie z Komendantem Wojewódzkim sukcesywnie
remontujemy i modernizujemy komisariaty policji, zdając sobie
sprawę z tego ze warunki pracy i wyposażenie funkcjonariuszy jest
jednym z elementów podnoszących efektywność działań. Z uwagi
na pilne potrzeby remontowaliśmy Dom Dziecka w Miękini oraz ZSO
w Krzeszowicach, a ramach zadań inwestycyjnych wybudowaliśmy
ZSO w Skale .
Druga kadencja 2002 – 2006 rok to prace nad podniesieniem stanu przejętych budynków, w których prowadzimy szkoły i domy pomocy społecznej. Wykonano remonty kapitalne
szkół ponadgimnazjalnych w Skawinie: ZSO, ZST-E i Szkoły Specjalnej. Remontowaliśmy również ZSP w Giebułtowie. Aby dostosować się do wymogów UE przeprowadziliśmy remonty
i modernizacje prowadzonych przez Powiat pięciu DPS-ów.
W całym dziesięcioletnim okresie Rada ogromną wagę przywiązuje do remontów dróg powiatowych, mostów i wiaduktów.
Od administracji rządowej przejęliśmy 685 km dróg. Szczególnym
dla inwestycji drogowych jest rok 2008. Na drogi powiatowe przeznaczyliśmy 37 mln zł, budżet powiatu to około 115 mln zł. Mimo
priorytetu , z uwagi na ograniczone możliwości finansowe, z efektów nie jesteśmy zadowoleni. Dla przyśpieszenia tempa poprawy
stanu dróg, Zarząd Powiatu, mający pełne i aktywne wsparcie radnych podejmuje szerokie starania o dodatkowe źródła finansowania, składając projekty dotyczące remontów dróg do programów
unijnych.
Mając na uwadze, że naszym zadaniem jest działać w miarę możliwości we wszystkich sferach przypisanych powiatowi zadań w obecnej kadencji rozpoczęliśmy remont kapitalny zabytkowych obiektów
ZSRCKU w Czernichowie, a wspólnie z Gminą planujemy budowę
hali sportowej przy ZSO w Skawinie. Przytaczam tylko wybrane
ze zrealizowanych i planowanych przez Powiat Krakowski inwestycji
i zapewniam Państwa, że powierzone Radzie Powiatu zadania będziemy nadal realizować z troską o wspólne dobro i determinacją
w zmierzaniu do celu jakim jest stworzenie warunków do dalszego rozwoju Powiatu. Szczegóły znajdziecie Państwo w artykułach
zamieszczanych w naszym Biuletynie.
Aktualnie pracujemy nad budżetem na 2009 rok. Poszukujemy
środków zewnętrznych na realizację inwestycji.
Zbliża się czas radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Nowego
Roku. Z tej okazji życzę wszystkim mieszkańcom zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt, a w Nowym 2009 Roku spełnienia zamierzeń
i planów, wielu sukcesów w pracy zawodowej w życiu osobistym
i rodzinnym.

Krzysztof Karczewski
Przewodniczący Rady Powiatu
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SAMORZAD
,
Partnerstwo i współpraca
Drodzy
czytelnicy,
mieszkańcy powiatu krakowskiego, mija 10 lat
funkcjonowania odrodzonych struktur powiatowych. Partnerstwo i współpraca to określenia, które
bardzo dobrze wpisują się
w działalność samorządu
powiatu krakowskiego.
Powstały na mocy ustawy z 1998 r. powiat krakowski tworzy lokalną
wspólnotę samorządową
w województwie małopolskim obejmującą 17 gmin
i zamieszkałą przez około 246
tys. mieszkańców. To jeden
z większych powiatów
w Polsce. W obecnej, trzecie już kadencji Rady Powiatu spośród 29 radnych
zawiązała
się
koalicja
PiS i PO (po 10 radnych
z
każdego
ugrupowania), ale w pracach Rady
i jej komisjach są zaangażowani wszyscy radni
zgodnie
współpracując
na rzecz mieszkańców powiatu. To właśnie zgodna współpraca w komisjach Rady pozwala
na optymalne wytyczenie kierunków działania,
uchwalanie budżetu i zarządzanie sprawami majątkowymi, co daje jasne wytyczne dla realizacji tych zadań
przez Zarząd Powiatu. Wypracowane na posiedzeniach zarządu, a następnie
w komisjach uchwały mają
poparcie przy uchwalaniu
ich na sesjach i dają gwarancję realizacji zgodnie
z przepisami prawa, ale też
zgodnie z oczekiwaniami
mieszkańców.

Intensywna współpraca
z gminami
Samorząd
powiatowy
jest skazany na współpracę z samorządami gminnymi, z samorządem województwa małopolskiego,
wojewodą, jak również
z podmiotami gospodarczymi i organizacjami działającymi na naszym terenie.
Szczególnie istotna jest
współpraca związana z inwestowaniem w infrastrukturę drogową. Wypracowane przez nasze samorządy
program tzw. Inicjatywy
Samorządowe
pozwala
na współpracę w zakresie
inwestycji na drogach powiatowych. Dzięki IS-om
możemy podwoić finansowanie, a co za tym idzie,
wybudować więcej dróg
i chodników. Z roku na rok
obserwujemy coraz większe uczestnictwo samorządów w tym programie.
W 2008 r. gminy przeznaczyły na IS-y ponad 9 mln
złotych, co dało efekt w postaci inwestycji drogowych
za ponad 19,5 mln złotych.
Podobna kwota została
zadeklarowana w IS-ach
na rok 2009. Współpraca
dotyczy współfinansowania inwestycji drogowych
w ramach Małopolskiego
Regionalnego
Programu
Operacyjnego i Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, dzięki
którym możliwe będzie
zmodernizowanie
ważnych, bardzo obciążonych
dróg powiatowych. Ta wola
współpracy gmin z powiatem w zakresie finansowa-

Otwarcie drogi w Czernej - przykład współpracy samorządu powiatowego, gminnego
oraz przedsiębiorstw.

nia inwestycji drogowych
to spełnienie postulatów
mieszkańców, którzy po
prostu chcą mieć dobrą
i bezpieczną drogę bez
rozróżnienia czy jest droga powiatowa, czy gminna. Również podmioty gospodarcze zlokalizowane
na naszym terenie są zainteresowane współpracą
i współfinansowaniem aby
poprawić
infrastrukturę
i bezpieczeństwo na drogach. W 2008 r. Kopalnia
Wapienia w Czatkowicach
współfinansowała modernizację drogi Krzeszowice-Czerna kwotą 1 mln
złotych. A na 2009 r. Kopalnie Diabazu i Porfiru
zdeklarowały się również
do współfinansowania remontu drogi w Tenczynku.
Nie tylko inwestycje
drogowe
Współpraca z samorządami gminnymi nie ogranicza się tylko do dróg.
W bieżącym roku został wypracowany program program zbliżony do Inicjatyw
Samorządowych mający na
celu wykonanie aktualizacji geodezyjnej ewidencji gruntów i budynków,
w proporcjach 60 proc. powiat, 40 proc. gmina. Jest
to zadanie powiatu, lecz
koszty wykonania operatów znacznie przekraczają
nasze możliwości finanso-

we, z kolei gminom zależy
na aktualizacji ewidencji,
gdyż porządkuje to kwestie naliczania podatków
od nieruchomości i może
przynieść znaczący przyrost dochodów w budżetach gmin. Również
w tym roku podpisaliśmy
partnerskie porozumienie
z gminą Skawina na budowę sali gimnastycznej dla
szkół powiatowych i gminnych. Inicjatywa ta może
liczyć na znaczące dofinansowanie z funduszów
unijnych, a jej wartość
to prawie 6 mln złotych.
Drodzy czytelnicy, starałem się tutaj wykazać
jak dużą rolę odgrywa
w pracy samorządu powiatu
krakowskiego partnerstwo
i współpraca w najbliższym
otoczeniu. Jest wiele innych przykładów, chociażby w obszarze współpracy
z powiatem monachijskim,
czy też prowincją Bergamo,
ale o tym może w kolejnym
numerze.
Ponieważ biuletyn ten dojdzie do Was w okresie świąteczno-noworocznym, chcę
drogim czytelnikom i wszystkim mieszkańcom powiatu
złożyć serdeczne życzenia
radosnych, rodzinnych i miło
spędzonych Świąt Bożego
Narodzenia oraz udanego
i obfitującego w sukcesy
Nowego Roku 2009.
Andrzej Furmanik

Andrzej
FURMANIK
Wicestarosta Powiatu Krakowskiego
afurmanik@powiat.krakow.pl
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ADMINISTRACJA
Rewolucja na 10 – lecie

Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca
1998 roku podpisana przez
prezydenta RP A.Kwaśniewskiego skończyła właśnie 10
lat i 5 miesięcy. Określiła ona
ramy prawne działania dla samorządów powiatowych i wojewódzkich. Upodmiotowiła
samorządy, dała im określone
kompetencje i zadania. I pomimo wprowadzanych zmian
realizowała podstawową ideę
rozwoju społecznego – ideę
rozwoju poprzez samorząd. Tak
w skrócie można to ująć następująco: samorządowa gmina,
samorządowy powiat i województwo najlepiej, najrzetelniej, najbardziej racjonalnie po-

trafią zainwestować publiczne
pieniądze, dlatego że mają największą wiedzę o swoim terenie
i są publicznie rozliczane z wydatkowania każdej złotówki.
W ślad za przytoczoną wyżej ustawą Sejm RP w dniu
22 marca 1990 roku przegłosował ustawę o pracownikach samorządowych, która
w minionym okresie aż 8 razy
była nowelizowana. Rewolucja, o której piszę w tytule, dotyczy przyjętej przez
Sejm po poprawkach Senatu
ustawy z dnia 21 listopada
2008 roku o pracownikach
samorządowych. Ustawa, po
podpisaniu przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego,
ma wejść w życie z dniem
1 stycznia 2009 roku, z tym,
że niektóre artykuły mają
6 – ścio miesięczny vacatio
legis, a jeszcze inne będą
obowiązywały dopiero od
następnej kadencji. Zapisane w ustawie rozwiązania,
które najbardziej odbiegają
od dotychczas obowiązujących to:
1) obligatoryjne utworzenie
stanowiska sekretarza w samorządzie gminnym, powiato-

wym i wojewódzkim (art.5);
2) zmiana podstawy zatrudnienia sekretarza – nie powołanie ale umowa o pracę (art.4);
3) ustanowienie stanowisk
doradców i asystentów (poprawka senatu wprowadziła ograniczenie co do ilości
etatów w poszczególnych jst
w zależności od ilości mieszkańców; i tak w naszym powiecie będzie można utworzyć
maksymalnie 5 takich stanowisk (art.4 i 17);
4) zakaz tworzenia i przynależności do partii politycznych
dla sekretarzy jst (art.5);
5) wykonywanie czynności
z zakresu prawa pracy wobec
kierownika jednostki nie związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, przez
sekretarza lub osobę zastępującą (art.9);
6) możliwość awansu wewnętrznego w strukturze samorządowej bez konieczności
przeprowadzania naboru (art.
20);
7) obligatoryjne ślubowanie pracownika samorządowego o treści: „Ślubuję uro-

czyście, że na zajmowanym
stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie
samorządowej, przestrzegać
porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi
zadania”. Do treści ślubowania
mogą być dodane słowa: „Tak
mi dopomóż Bóg” potwierdzone podpisem w obecności
kierownika jednostki lub sekretarza. Odmowa ślubowania
powoduje wygaśnięcie stosunku pracy (art.18).
Jest jeszcze kila zmian
w stosunku do obecnych zapisów ustawy, ale te przytoczone wyżej są w moim odczuciu
najbardziej radykalne. Myślę,
że dyskusja i analiza zapisów
ustawy jest dopiero przed
nami, zwłaszcza że na wprowadzenie zmian do statutów
samorządy mają okres 6 miesięcy.
Ze swej strony pewne uregulowania oceniam jako bardzo dobre (np. zawarte w art.
20), a niektóre co najmniej
wątpliwe. Tak czy inaczej, samorząd powiatowy na progu
nowego dziesięciolecia czeka
dużo pracy legislacyjnej.
Adam Wójcik
(powołany)
Sekretarz Powiatu

Jak sprawnie zarejestrować samochód
W ostatnim okresie znacznie wzrósł
zakup pojazdów używanych, których rejestracja przysparza nowym właścicielom
wiele problemów. Weryfikacja dokumentów składanych z wnioskiem wykazuje,
że są często niekompletne lub niepoprawne. Tak jest w około czterdziestu
przypadkach na codziennie przyjmowanych 200 wniosków w naszym powiecie.
Aby uniknąć problemów z rejestracją
pojazdu używanego, a szczególnie sprowadzonego z zagranicy, warto zachować
ostrożność podczas zakupu i dokładnie
sprawdzić kompletność i oryginalność
dokumentów przekazywanych przez
sprzedającego. Poniżej podajemy kilka
istotnych informacji ułatwiających skompletowanie poprawnych dokumentów.
Przy zakupie pojazdu używanego i zarejestrowanego w kraju, należy zwrócić
uwagę, aby:
1) otrzymać od sprzedającego oryginał dowodu rejestracyjnego wraz z kartą
pojazdu (jeżeli była wydana),
2) wszystkie dane zawarte w tych
dokumentach były zgodne ze stanem
faktycznym i z danymi w dokumencie
przeniesienia własności (np. umowie
kupna-sprzedaży, fakturze),
3) otrzymać od sprzedającego polisę
OC, a w przypadku braku polisy ubezpieczyć pojazd w dniu jego zakupu,
4) w przypadku adnotacji w dowodzie
rejestracyjnym „zastaw sądowy”, „zastaw
rejestrowy”, otrzymać od sprzedającego

dokumenty potwierdzające dokonanie
spłaty kredytu, a do rejestracji należy
również dostarczyć dokument sądowy
potwierdzający wykreślenie z rejestru zastawów,
5) wszyscy poprzedni współwłaściciele
zostali wpisani do umowy kupna-sprzedaży oraz złożyli własnoręczne podpisy pod
jej treścią (zapis w adnotacjach dowodu
rejestracyjnego „współwłasność’ oznacza,
że jest więcej niż dwóch współwłaścicieli),
6) w przypadku wielokrotnego przeniesienia własności przed przerejestrowaniem pojazdu, otrzymać od ostatniego
zbywcy komplet oryginalnych dokumentów potwierdzających w układzie ciągłym
przeniesienie własności.
W przypadkach zakupu pojazdu używanego poza granicami i rejestrowanego
po raz pierwszy w kraju, należy pamiętać,
aby:
1) otrzymać oryginalne egzemplarze
dokumentów potwierdzających przeniesienie własności (np. faktury, umowy
kupna-sprzedaży),
2) w przypadku gdy w danym kraju
dowody rejestracyjne występują w kilku
częściach, uzyskać w oryginałach wszystkie części,
3) tzw. opłata recyklingowa była dokonana przez osobę wprowadzającą pojazd
do kraju,
4) przeprowadzić badania techniczne pojazdu sprowadzonego z zagranicy,
rejestrowanego po raz pierwszy w kraju oraz dodatkowe badania techniczne

w przypadku informacji w dokumentach
pojazdu o uszkodzeniach w wyniku kolizji lub zapisach typu „zakaz poruszania
się”, „pojazd niedopuszczony do użytku”,
5) numer identyfikacyjny pojazdu VIN
w dokumentach pojazdu (wszystkich)
był zgodny ze stanem faktycznym,
6) wszystkie dokumenty obcojęzyczne były przetłumaczone przez tłumacza
przysięgłego,
7) osoba, z którą dokonuje się transakcji udokumentowała własność sprzedawanego pojazdu i swoją tożsamość
(nie podpisywać umów in blanco, sprawdzać zgodność danych sprzedającego
z danymi zawartymi w dokumentach pojazdu),
8) w przypadku zakupu pojazdu
od pośrednika dopilnować, aby przekazał wszystkie dokumenty niezbędne
do rejestracji w oryginałach.
Spełnienie tych podstawowych warunków rejestracji pojazdu z pewnością
ułatwi naszym Mieszkańcom i pracowników Wydziału Komunikacji szybko
i bezproblemowo dokonać wszystkich
formalności w dobrej i przyjaznej atmosferze oraz przyczyni się do zmniejszenia
czasu oczekiwania w kolejkach.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
32-086 Węgrzce, ul. Zapole 2

Dyrektor - Marian Prusik
tel.: 012 259-34-39, fax.: 012 259-34-15
komunikacja@powiat.krakow.pl
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EDUKACJA
Z metodyki nauczania matematyki dla rodziców, dziadków, starszego rodzeństwa …

Polubić matematykę już w przedszkolu
Część I.
Przewidywanie a działanie
W projekcie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego przedstawionym do konsultacji społecznej przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej z okazji
ogłoszenia roku szkolnego 2008/2009 ROKIEM PRZEDSZKOLAKA, określono 15 obszarów działalności edukacyjnej przedszkola, w których należy wspomagać rozwój,
wychowywać i kształcić dzieci. W każdym
z obszarów podane są kompetencje, którymi powinny wykazywać się dzieci pod
koniec wychowania przedszkolnego. Dwa
z nich dotyczą gotowości sześciolatka lub
siedmiolatka do rozpoczęcia nieuchronnej
szkolnej przygody z matematyką i jej zastosowaniami, w szczególności wyposażeniem
intelektu małego delikwenta w jakże twórcze elementy myślenia matematycznego.
Zakładam drogi czytelniku, że jesteś lub będziesz radosnym elementem najbliższego
otoczenia owego przedszkolnego podmiotu
oddziaływań edukacyjnych, więc byś mógł
efektywnie spełnić nauczycielską rolę, jaką
los ci niechybnie przydzieli, pozwól, że na
początek wyposażę cię w wiadomości źródłowe, a następnie spróbuję ukazać matematyczną istotę oczekiwanych kompetencji
programowych.

Obszar 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu
czynności intelektualnych, które stosują
w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole:
4.1. przewiduje na miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie
o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);
4.2. grupuje obiekty w sensowny sposób
(klasyfikacja) i formułuje uogólnienia typu:
to do tego pasuje, te obiekty są podobne,
a te są inne, itp.;
4.3 stara się łączyć przyczynę ze skutkiem
i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.
Obszar 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole:
13.1 liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;
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13.2 wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem
na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;
13.3 ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi;
13.4 różnicuje stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów
w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;
13.5 wie na czym polega pomiar długości
i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą, itp.;
13.6 zna stałe następstwo dni i nocy, pór
roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.

muszą w przyszłości spowodować ogromne
trudności zarówno w początkowym nauczaniu matematyki, jak i późniejszym rozumieniu matematycznego aspektu struktury
świata. Badając rzeczywistość przede wszystkim poprzez działanie, dzieci poznają rzeczy
i związki między nimi, wykonując różnorodne praktyczne czynności. Różnorakie ćwiczenia polegające na grupowaniu konkretnych przedmiotów ze względu na ich cechy
prowadzi stopniowo do rozumienia jednego z najważniejszych pojęć – niezmiennika
przekształcenia, bez którego nie ma mowy
np. o ukształtowaniu pojęcia liczby. Istotne w kształtowaniu pojęcia niezmiennika
są też działania wzajemnie kompensujące,
np. przekształcanie wałka plasteliny z grubego krótkiego na cienki chudy przy niezmiennej ilości przekształcanego materiału, przelewanie wody do naczyń o różnych kształtach,
ale tej samej pojemności, czy budowanie
wież o tej samej wysokości z klocków o różnej wielkości. Mamy tu często do czynienia
z formą odwracalności działań, co przygotowuje grunt dla kształtowania zdolności
do wykonywania czynności odwrotnych
w myśli, a więc osiągnięcia przez dziecko poziomu myślenia operacyjnego. W miarę rozwoju zwiększa się u dzieci rola procesów myślowych, które towarzyszą działaniu i pojawia
się zdolność przewidywania skutku czynności manipulacyjnej dokonanej na konkretnym przedmiocie. Niezwykle kształcące są tu
zabawy polegające na wyginaniu różnokolorowych drutów w łuk a następnie rysowanie,
jak będą one wyglądały po wyprostowaniu.
Ważne, by oprócz spostrzegania dać przedszkolakowi możliwość działania. Spostrzeżenia dają bowiem jedynie obraz statyczny,
poprzez nie dziecko chwyta tylko pewne
stany, natomiast w trakcie działania ma szansę zrozumieć na czym polegają zmiany.
W efekcie działanie prowadzi do kształtowania obrazów dynamicznych i dziecko dochodzi
do umiejętności przewidywania wyniku
mającego nastąpić przekształcenia. Zapamiętajmy: nie ogląd pokazu przekształcenia,
ale samodzielne dokonywanie przekształceń
doprowadza dziecko do myślenia.

W pierwszej części naszych rozważań
zajmiemy się obszarem czwartym, w szczególności kształtowaniem umiejętności
„przewidywania na miarę swoich możliwości”. Małe dzieci reagują na bodźce, które
działają bezpośrednio na ich zmysły. Nie występuje u nich jeszcze myślenie jako proces
poznawania pośredniego. Przykładem może
tu być niemożność przewidzenia przez
małe dziecko kierunku lotu rzuconej w jego
stronę piłki i podejmowanie próby chwytu
dopiero wtedy, gdy piłka dotknie jego rąk.
Aby zacząć przewidywać, dzieci muszą oderwać się od tego, co spostrzegają w danej
chwili i wykształcić w sobie umiejętność
przygotowania z góry swych reakcji na to,
co dopiero ma nastąpić. Dlatego tak ważnym jest, by przez ręce małego dziecka przeszło wszystko co tylko możliwe, oczywiście
w bezpieczny sposób. Nie bójmy się burzenia, przelewania, rozdzierania, przesypywania, deformacji, wszelkich prób dokonania
zmiany postaci najbliższego otoczenia. Czekajmy cierpliwie na czas budowania, składania, zespalania, sklejania, łączenia, grupowania. Dajmy mu szansę zbudowania w sobie
mocnej i solidnej podstawy wejścia na drogę
„od konkretu do abstrakcji”, która jest niezbędna dla kształtowania myślenia matematycznego. Osiągnięcie
stanu gotowości wejJerzy
ścia na tę drogę jest
ROGALA
podstawowym
zadaniem wychowania
Radny Powiatu Krakowskiego,
przedszkolnego i jaCzłonek Zarządu
kiekolwiek zaniedbajrogala@powiat.krakow.pl
nia w tym względzie

Jerzy Rogala

TRADYCJA
Na wigilijny wieczór
W ferworze przedświątecznych przygotowań i zakupów
często zapominamy, że Wigilia
to czas pojednania przed świętem Bożego Narodzenia. Dzień
najbardziej lubiany w polskich
domach. Dzień, który wywołuje w nas chwilę melancholii
i wspomnień. Ma swoją własną
historię i swoją własną tradycję. Własną dla każdego z nas
i wspólną dla nas wszystkich.
Bo chociaż wychowaliśmy się
w różnych domach i w różnych
środowiskach, wszyscy jesteśmy Polakami i dla nas wszystkich dzień ten kojarzy się
z uroczystą wieczerzą, karpiem,
choinką, śniegiem za oknem,
szopką betlejemską i uroczystą
Pasterką.
Moje menu
Każdy z nas ma swoje przyzwyczajenia. Moje świąteczne
menu to barszcz i zupa grzybowa. Barszcz dla mnie, a zupa dla
żony, bo żona uważa, że wigilia
bez zupy grzybowej to nie wigilia. Z tym barszczem zresztą
popełniam mały grzeszek. Nie
przepadam bowiem za całkiem
postnym i bardzo kwaśnym
barszczem, a przecież doskonały barszcz można też zrobić bez
uprzedniego kiszenia buraków
kombinując buraki z wodą po
kiszonych ogórkach, bulionem
i odrobiną soku z cytryny. Potem
trzeba go tylko trochę przyprawić. Doprawianie barszczu jest
w moim mniemaniu najwyższą
sztuką kucharską. Trzeba dodać listek laurowy i ziarnko pieprzu. Czasem wychodzi czasem
nie, ale robi się bardzo szybko.
A wiec mamy dwie zupy. Następnie karp w galarecie (koniecznie
z chrzanem) i bułeczka. Po karpiu w galarecie - karp smażony
i sałatka z czerwonej kapusty.
Następnie pierogi faszerowane
grzybami lub grzybami z kapustą. Kilka razy udało mi się
przeforsować kutię, ale żona za
nią nie przepada. A potem już
nic nie mogę. Chociaż na deser muszę spróbować kompotu
z suszonych śliwek i fig. Dalej
mogę już tylko ‘dziubać’ w ładnie udekorowanym talerzu, na
którym są pierniki, pomarańcze,
mandarynki, marcepany itd.
Na koniec herbata i domowej roboty makowiec (zawsze już nieco
uszczknięty, bo jak nic nie dają
do jedzenia w ciągu całego dnia
to trzeba go przecież wcześniej
trochę spróbować). Po herbacie
i makowcu idzie się na pasterkę.
Ale przyznam się, że czasem ‘wagaruję’, bo czasem nie mogę się
już ruszyć...

Wigilia w Niemczech
Nam, mieszkającym w Polsce,
dość łatwo podtrzymać tą tradycję. Ale jak radzą sobie z tym
Polacy w innych krajach? Czy
mają Pasterkę, choinkę, wigilię,
karpia? Co jedzą? Jak się bawią?
Zacznijmy może od naszych sąsiadów zza zachodniej granicy.
Przecież to właśnie z powiatem
monachijskim od kilku już lat
powiat krakowski wymienia doświadczenia, wrażenia i zwyczaje.
W Niemczech - jako w kraju
w większości ewangelickim - cały
okres świąteczny zaczyna się na
4 tygodnie przed świętami, czyli
w tzw. Adwencie. Są to cztery adwentowe niedziele przed Bożym
Narodzeniem. W prawie każdej
miejscowości, a już z pewnością
we wszystkich miastach i miasteczkach, na każdy weekend
otwiera się jarmark świąteczny
ze straganami, w których rękodzielnicy oferują swoje wyroby
- świąteczne ozdoby, stragany
z grzanym winem z korzeniami,
karuzele dla dzieci, pierniki itp.
Słynne są te świąteczne jarmarki,
zwłaszcza w Lubece i Norymberdze (mają tam podobno najlepsze pierniczki). Spacer po jarmarku jest ulubionym zajęciem wielu
rodzin na weekend. Tradycją jest,
że w pierwszą niedzielę adwentu kupuje się do domu wieniec
z gałązek choiny (z szyszkami lub
bez). Na wieńcu umieszcza się
4 świeczki i w każdą kolejną niedzielę zapala się jedną świeczkę.
Drugim zwyczajem - mało znanym w Polsce - jest umieszczanie
w oknach światełek - białych lub
kolorowych gwiazdek migających albo i nie. Przejeżdżając
wieczorem przez Monachium,
w tysiącach okiem widzi się te
światełka. Nadmiar tych migoczących światełek sprawia
czasem wrażenie, że człowiek
znajduje się w olbrzymim lunaparku.
Sama wigilia w Niemczech
jest skromna. Tradycją jest
(jak może być inaczej) sałatka
kartoflana, śledź i kiełbaska.
W pierwszy dzień Świąt panie
domu najczęściej przygotowują
na obiad gęś z pyzami - tzw.‘Klöse’.
Ale kto chce, może jeść oczywiście karpia.
Święta w Kanadzie
Tak jest w Niemczech.
Ale Niemcy leżą blisko Polski. Jeżeli ktoś wylądowałby
na święta nieco dalej na północy, dajmy na to w Stanach lub
w Kanadzie, miałby już nieco
większy problem z przygotowaniem tradycyjnej wieczerzy
wigilijnej. Tradycja amerykańska

jest nieco inna. Podstawowym
świętem, tak jak w Anglii, jest tutaj Boże Narodzenie i oczywiście
nieśmiertelny indyk. Wigilia nie
jest tak ważna. Jednak w Toronto można jeszcze dostać karpia.
Ale to nie taki karp jak w Polsce.
Jest wielki i śmierdzi mułem.
W Nowej Szkocji o karpia jest
już dużo trudniej. Musi go zastąpić pstrąg. Można go też zamienić na łososia lub tuńczyka
atlantyckiego - zarówno wędzony jak i z rusztu. Pozostałe
dania mogą być już podobne jak
w Polsce. Jest więc barszcz czerwony z uszkami (uszka nadziewane grzybami często zbieranymi koło domu bo w sklepach
nie zawsze są). Kapusta kiszona
z grzybami, sałatka warzywna,
śledź (w rożnych postaciach w occie, w oliwie i w śmietanie).
Pamiętamy, aby zostawić jedno
dodatkowe nakrycie dla wędrowca i położyć sianko pod obrusem. Nie ma opłatków. Chyba,
że ktoś przyśle z Polski. Podobnie
jak w Niemczech są tutaj światełka. Niektórzy zawieszają na swoich domach do 500 żaróweczek.
Wygląda to obłędnie wieczorem,
ale żre prąd jak... A przed niektórymi domami stoją całe wystawy
takich oświetlonych figurynek...
Oczywiście wigilia to nie tylko sama wieczerza i jedzenie.
Staramy się zachować przy okazji także inne nasze tradycje.
O niektórych z nich była już tutaj
mowa. O innych nie. Więc przypomnijmy je jeszcze raz.
Wigilijne przygotowania
Po pierwsze żona i dzieci
każą mi się ubrać. Chociaż cały
dzień się siedzi w domu, to żona
zabrania siedzieć przy stole
w pantoflach i muszę ‘ubrać
buty’. Wymaga się również ode
mnie założenia krawata. Na stole
musi być biały obrus i opłatek.
Pod obrusem trochę sianka i rybia łuska. Wczesne popołudnie
spędzam na jedynej kucharskiej
czynności w moim życiu, któ-

ra polega na wyrabianiu ciasta
na uszka i napełniania ich farszem
grzybowym. Rytuał jest taki:
‘No zrób już to ciasto’. A ja na to:
‘zaraz, zaraz...’. Za chwilę: ‘No zrób
już to ciasto, bo nie zdążysz!’.
A ja znowu: ‘zaraz, zaraz..’. I zawsze jakoś zdążę...
Kiedy tak robię to ciasto
i myślę o ubraniu, krawacie
i butach na wigilię, cieszę się,
że nie mieszkam w jakimś cieplejszym kraju. Gorzej by przecież
było, gdybym mieszkał w Południowej Afryce. A gdy tak sobie
myślę, stwierdzam, że nie mam
żadnych powodów do narzekania. Bo wyobraźcie sobie mnie,
ważącego prawie 90 kg gościa,
zasiadającego do tradycyjnego
polskiego stołu wigilijnego przymusowo w butach i krawacie,
i do tego jeszcze popijającego
gorący czerwony barszczyk, gdy
temperatura wynosi 30 stopni
C, a wilgotność powietrza 80%.
Czyli mniej więcej tak, jak bym
się ubrał w garnitur i poszedł
do łaźni ‘steam bath’ (nie do sauny, bo tam jest bardziej sucho).
Jeśli zaś chodzi o karpia, to czasami, gdy się poprosi, można go
podobno zdobyć od łowiących.
Ale jest to trudne, bo tamtejsi
rybacy „takiego byle czego” nie
jedzą. Dlatego pewnie różne
inne ryby muszą tam udawać
karpia (a tak poza tym taka ryba
na stole też za długo nie poleży
za przyczyną wymienionej wyżej
temperatury).
U mnie jednak karp jest. Chlupocze już od trzech dni w wannie i wszyscy narzekają, że nie
ma się gdzie myć. Tradycja jest
tradycją, a jedzenie jedzeniem.
Przygotowałem sobie więc na
święta Boldaloinę, dobre czerwone wino i coś tam jeszcze...
To tak na wszelki wypadek,
gdybym znowu zbyt bardzo
się najadł. Może jednak nie
będą potrzebne? Trzymajcie
za mnie kciuki i do zobaczenia
na Pasterce ...

Józef Grzegorz Kurdziel

Józef Grzegorz
KURDZIEL
Przewodniczący Komisji
Budżetu i Rozwoju
jkurdziel@powiat.krakow.pl
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ZDROWIE
Najważniejsze zdrowie
Zaangażowanie powiatu w działania
prozdrowotne znajduje odbicie we wzrastających z roku na rok nakładach budżetowych na profilaktykę, a prowadzone działania są cykliczne i skierowane zarówno
do dzieci i młodzieży, jak i dorosłych.
Powiat krakowski nie posiada swojego
centrum, ani szpitala powiatowego. Z jednej
strony uniknęliśmy zawirowań związanych
z przekształcaniem szpitali, z drugiej strony
jednak powiat został niejako ubezwłasnowolniony w możliwościach działania w zakresie promocji i ochrony zdrowia.
Brak możliwości wykorzystywania bazy
szpitalnej do prowadzenia działań profilaktycznych, brak centrum, gdzie można zrobić spektakularne dni otwarte dla zdrowia,
spowodował, że przyjęto inną formę działań
w tym zakresie.
Nasz powiat to 17 gmin z samorządami
chętnymi do współpracy. Mieszkańcy gmin
są również mieszkańcami powiatu, dlatego
ich problemy zdrowotne, to również problem
samorządu powiatowego. Powiat dokładnie
monitoruje oczekiwania społeczne i właśnie te oczekiwania i problemy zdrowotne
to baza wykorzystywana przy opracowywaniu programów zdrowotnych. Nie bez
znaczenia jest tutaj doświadczenie lekarzy
z Komisji Zdrowia, Polityki Prorodzinnej
i Społecznej Rady Powiatu. Ich wiedza niejednokrotnie była pomocna zarówno przy
określaniu celu, zdiagnozowaniu najważ-

niejszych problemów (zachorowalność),
czy określeniu populacji wiekowej, do której
należy skierować programy.
Ten łańcuch wspólnych działań samorządu gminnego, Komisji Zdrowia i samorządu
powiatowego, zaowocował wypracowaniem
programów zdrowotnych. Dotyczą one dolegliwości chorób społecznych takich jak
choroby serca, nowotwory, wady postawy
czy też choroby zakaźne. Motywację w działaniach na polu prozdrowotnym daje Strategia Rozwoju Powiatu Krakowskiego na lata
2008 – 2013, która nakreśliła zasadnicze cele
ochrony i promocji zdrowia.
Zaangażowanie powiatu w działania
prozdrowotne znajduje odbicie we wzrastających z roku na rok nakładach budżetowych
na profilaktykę, a prowadzone działania
są cykliczne i skierowane zarówno do dzieci
i młodzieży, jak i dorosłych.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
I SPRAW OBYWATELSKICH
Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
Dyrektor – Lucyna Karpała-Ostrowska

tel. 634-42-66 wew.104, wew. 578
wydz.obywatelski@powiat.krakow.pl
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Programy skierowane do dzieci
i młodzieży
1. Autorski program stworzony na bazie
wiedzy i doświadczenia lekarzy z Komisji
Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej
pt.: „Badanie wad postawy uczniów klas I
gimnazjów z powiatu krakowskiego oraz
korekta wykrytej wady”. Jest to program
cykliczny realizowany od 2005 r. wspólnie
z gminami. Program jest dwuetapowy.
Pierwszy, finansowany i realizowany przez
gminy, polega na badaniu przesiewowym
uczniów pod kątem wykrycia wad postawy.
Młodzież z wadami dającymi się jeszcze korygować metodami niemedycznymi, jest kierowana do drugiego etapu programu. Tutaj
zaczyna się nasze działanie i finansowanie.
Młodzież z czternastu gmin uczestniczy
w zajęciach korekcyjnych na basenach oraz
w uzupełniających zajęciach na salach gimnastycznych.
Zajęciami na basenie w 2007 r. objęto 650
uczniów, na salach ćwiczyło 145 uczniów.
Wykonawcą programu jest wyłoniony w drodze otwartego konkursu Krakowski Ośrodek
Diagnostyki Kręgosłupa w Krakowie i Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice”. Podsumowaniem programu były zawody
pływackie na pływalni w Zabierzowie, w których uczestniczyło 90 gimnazjalistów.
2. Program korygujący wady postawy
dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie został wdrożony
w 2008 r. Wykonawcą jest Fundacja Rehabilitacji Zawodowej Inwalidów „Skawina” w Skawinie. Dzieci z tego ośrodka mają możliwość
skorzystania z zajęć na basenie, ćwiczeń
na sali gimnastycznej, zabiegów ciepłoleczniczych i masaży.
3. Wobec zagrożeń, jakie niosą za sobą
wywołujące sepsę meningokoki typu C,
wysoka śmiertelność przy zakażeniu mimo
prawidłowego leczenia, dała sygnał do konieczności podjęcia zdecydowanych działań.
Program szczepień ochronnych skierowano
do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
z klas pierwszych. Zadbano, by dostępność

do tej akcji była wysoka. Szczepienia są wykonywane w szkole. Na spotkaniach informacyjnych poprzedzających szczepienia,
młodzież ma możliwość zdobycia wiedzy na
temat choroby, jej objawów, dróg zakażenia
i profilaktyki. Nowatorski program został
wdrożony do realizacji w 2008 r. Wykonawcą
jest Centrum Medyczne Maszachaba.
Programy skierowane do osób dorosłych
1. Programy wczesnego wykrywania
raka piersi poprzez organizowanie badań
mammograficznych i USG. O celowości
prowadzenia takich badań nie trzeba nikogo przekonywać. Rak piersi to najczęściej
występujący nowotwór u kobiet i stanowi

najczęstszą przyczynę zgonu z powodu nowotworów. Niestety, rozpoznawalność tej
choroby następuje w późnym stadium, stąd
i wyleczalność wynosi tylko ok. 50 proc.,
gdy w krajach skandynawskich kształtuje się
na poziomie 70-80 proc. Badaniem USG realizowanym od 2004 r. objęte są mieszkanki
gmin Skała, Sułoszowa, Słomniki, Iwanowice,
Jerzmanowice-Przeginia. W 2007 roku z tej
formy badań skorzystało 681 mieszkanek
powiatu. Program realizuje SP ZOZ w Skale.
W badaniach mammograficznych prowadzonych od 2007 r. biorą udział mieszkanki

wszystkich gmin w wieku do 49 lat i powyżej
69 lat. Badania także wykonuje Centrum Medyczne Maszachaba. Mammobus, zgodnie
z wcześniej ustalonym grafikiem, pojawia się
w danej gminie i jej mieszkanki mogą wtedy skorzystać z darmowego badania. Wyniki
można odebrać w najbliższym ośrodku zdrowia w gminie. W akcji w 2007 r. brało udział
708 mieszkanek, w 2008 r. z tej formy profilaktyki skorzystało 744 kobiet.
2. Unikalny program profilaktyki schorzeń układu krążenia pt: „Wczesna prewencja
i profilaktyka choroby niedokrwiennej serca
z zastosowaniem nowoczesnych metod diagnostycznych” realizowany w szpitalu Jana
Pawła II w Krakowie od 2002 r. Po przeprowadzeniu badań i ocenie wybranych czynników
ryzyka miażdżycy dokonywane jest badanie
przy użyciu spiralnego tomografu komputerowego z zastosowaniem oprogramowania
„calcium scoring”. Ocenie podlega stopień
zaawansowania uwapnionych zmian miażdżycowych w naczyniach wieńcowych.
3. Program wczesnego wykrywania raka
prostaty realizowany przez SP ZOZ w Skale
od 2004 r. Tutaj tak samo ważne jest wczesne
wykrycie zmian chorobowych, co zwiększa
szanse na wyleczenie. Skierowany jest do
mieszkańców gmin północnych – Skała, Iwanowice, Sułoszowa, Słomniki, JerzmanowicePrzeginia. W 2007 roku z badań skorzystało
280 mężczyzn w wieku od 45-70 lat.
4. Program wczesnego wykrywania patologii tarczycy realizowany przez SP ZOZ
w Skale. Skierowany jest także do mieszkańców gmin północnych – Skała, Iwanowice,
Sułoszowa, Słomniki i Jerzmanowice-Przeginia. Badaniami profilaktycznymi w 2007 r.
objęto 258 kobiet w wieku od 30-50 lat.
Zmiany patologiczne wykryto u 6 osób na 10
badanych. Jak z tego widać zagrożenie chorobą jest ogromne.
Istotną cechą wszystkich programów jest
ich dostępność. Można z nich skorzystać
w miejscu zamieszkania. To program podąża
za pacjentem, a nie pacjent szuka możliwości
skorzystania z programu.
Programy są poddawane ciągłej analizie,
a wiedza uzyskiwana w trakcie ich realizacji
pozwala na ich modyfikację zawsze z punktu
widzenia potrzeb i oczekiwań pacjenta.

,
WARTO WIEDZIEC
Kontrole, kontrole, kontrole…
Dzięki pracom Komisji Rewizyjnej i systematycznym kontrolowaniu wszystkich jednostek
starostwa, na niezmiennie wysokim poziomie utrzymuje się
jakość obsługi mieszkańców, terminowość załatwianych spraw
i dbałość o mienie powiatu.
Komisja Rewizyjna w Radzie
Powiatu kontroluje działalność
Zarządu i jednostek organizacyjnych powiatu, biorąc pod uwagę
kryteria zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarowania. W razie powzięcia
uzasadnionego
podejrzenia
popełnienia przestępstwa, kontrolujący natychmiast zawiadamiają bezpośredniego przełożonego osoby, której podejrzenie
dotyczy. Kierownik jednostki, do
której zostały skierowane wystąpienie pokontrolne, jest zobowiązany zawiadomić komisję
o sposobie realizacji wniosków
i zaleceń w wyznaczonym terminie. Kierownik, jeśli ma wątpliwości co do jakości kontroli
swojego działu, może w terminie
siedmiu dni odwołać się do Rady
Powiatu, a jej rozstrzygniecie jest
ostateczne.
Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie wyniki zleconych
przez nią kontroli oraz sprawozdanie z realizacji rocznego planu
kontroli, które zawiera wnioski
i zalecenia pokontrolne.
W 2008 roku przeprowadzono kontrole w:
• Biurze Promocji i Współpracy,
w zakresie wydatkowania środków finansowych i zatrudnienia
za 2007 rok,
• Fili Wydziału Komunikacji
w Skawinie, w zakresie terminowości załatwiania spraw za 2007
rok,
• Wydziale Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami
w zakresie gospodarowania mieniem powiatu oraz terminowości
załatwiania spraw za 2007 rok,
• Filii Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w Słomnikach, w zakresie organizacyjnym za 2007
rok,
• Powiatowym Ośrodku doskonalenia Nauczycieli, w zakresie
organizacyjnym za 2007 rok,
• Domu Pomocy społecznej
w Czernej, w zakresie realizacji
inwestycji i wydatkowania środków za 2007 r.

W listopadzie planowana jest
kontrola w Wydziale Komunikacji
w Węgrzcach pod kątem terminowości załatwiania spraw za 2007
rok. W grudniu komisja opracuje i przyjmie roczny plan pracy
na 2009 rok.
Po zapoznaniu się w wykonaniem budżetu za pierwsze półrocze 2008 roku, komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie
z jego realizacji.

Skład Komisji Rewizyjnej:
Janina Lasoń
– przewodnicząca,
Włodzimierz Tochowicz
– wiceprzewodniczący,
Urszula Stochel – sekretarz,
Janina Grela – członek,
Krystyna Janecka – członek,
Lucjan Goraj – członek,
Wojciech Karwat – członek.
Komisja Rewizyjna działa
na podstawie rocznego planu
kontroli i przedkłada go do końca roku poprzedzającego rok,
którego ten plan dotyczy. Zdarza
się, że komisja, za zgodą Rady
Powiatu, przeprowadza kontrole, których nie przewidziano
w planie rocznym. Może także
zapraszać na swoje posiedzenia
przedstawicieli powiatu, służb,
inspekcji, straży i innych osób,
a także – za zgodą Rady Powiatu – powoływać ekspertów
i biegłych. Komisja przedstawia
Radzie sprawozdania zawierające wyniki i zalecenia pokontrolne nie później niż na najbliższej
sesji, licząc od dnia zakończenia
kontroli.
Jestem przekonana, że dzięki pracom Komisji Rewizyjnej
i systematycznym kontrolowaniu
wszystkich jednostek starostwa,
na niezmiennie wysokim poziomie utrzymuje się jakość obsługi mieszkańców, terminowość
załatwianych spraw i dbałość
o mienie powiatu. Poza tym
wszyscy pracownicy starostwa
i podległych mu jednostek wiedzą, że cały czas wisi nad nim
ten nasz „miecz Damoklesa”
i już ta świadomość powoduje,
że nie mogą niczego odpuścić
czy zaniedbać, bo wcześniej czy
później ujawnimy to podczas
kontroli.

Janina Lasoń

Janina
LASOŃ
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
jlason@powiat.krakow.pl

Patriotyzm w 90 lat po odzyskaniu
niepodległości…

…czyli rzecz o tym jak było, jest i będzie
Listopad to miesiąc, gdy
wspominamy historyczną datę
11 listopada i wracamy pamięcią
do tego czasu euforii po odzyskanej niepodległości. Wspominamy też, trochę zapomnianą,
rocznicę wielkiego zrywu narodu – powstanie listopadowe.
I chociaż nie przyniosło niepodległości, to stało się iskierką nadziei na upragnioną wolność…
W tych szczególnych dniach
warto zanurzyć się na chwilę w historię i wspomnieć minione wydarzenia… Cofając
się do tych lat, patrzeć trzeba nie tylko na rok 1918, ale
też wrócić do przyczyn, które
tę wolność kiedyś naszym przodkom odebrały. Po to, by wyciągnąć
z tego jakąś naukę, bo tylko wtedy
nasze świętowanie wolności ma
sens. Co się takiego stało, że Polska utraciła wolność, że zniknęła
z mapy Europy, że polskość
przez zaborców była tępiona,
karana, niszczona. „Złote czasy”
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, stopniowo chyląc się ku
upadkowi, doprowadziły do całkowitej zagłady ojczyzny, która
na szczęście przetrwała w sercach
i umysłach. Prywata i interesy
małych grup, dążenie do zysku za
wszelką cenę, deptanie praw, czy
choćby haniebne liberum veto –
można by wymieniać dalej. Cały
wysiłek wielu pokoleń wznoszących budowlę nazywaną Ojczyzną, wiele pięknych kart historii
Polski, zostało zatraconych przez
tych, którzy patriotami niewątpliwie nie byli. Wspomnieć też
trzeba ofiary, dramaty i śmierć
tych, którzy walczyli o wolność
przez 123 lata niewoli i choć są
anonimowi, to należy się im nasza pamięć i wielki szacunek. Za
każdą z tych osób stoi dramat
jakiejś rodziny, rozdartego matczynego serca, utraconego męża
czy ojca i ogromne morze bólu
i łez, które płynęły na przestrzeni
lat w tysiącach polskich domów.
W okresie zaborów nieistniejąca
na mapach ojczyzna wydała wielu wspaniałych swoich synów,
ale jakże wielu z nich odeszło,
walcząc o jej odrodzenie.
Oto jak było…
Spójrzmy też na rzeczywistość
dnia
dzisiejszego,

z naszymi smutkami i radościami, z prozą dnia codziennego
i wszystkim co nas spotyka.
Każdy ma swoje doświadczenie nazywane Ojczyzną, nawet
jeśli nie potrafi tego zwerbalizować, to nosi go w sobie. Może
więc trzeba po prostu postawić
pytanie każdemu z nas i każdy
niech sobie na nie odpowie –
co to znaczy „Ojczyzna”, co to
znaczy „niepodległość”, co to
znaczy „być wolnym”? Przecież
każdy z nas wnosi swoją drobną cząstkę, która składa się
na obraz całości – tworząc swoiste puzzle – „Polska dzisiaj”.
Ale też każdy nosi w sobie
cząstkę
odpowiedzialności
za to, jaka jest ta nasza polska
rzeczywistość. Docenianie daru
wolności, patriotyzm, Polska –
to nie mitomania, to nie temat
do żartów i drwin, ale wielka
tradycja i historia, która zobowiązuje. Nie trzeba pisać jak
jest dzisiaj, bo to każdy żyjący
współcześnie potrafi ocenić.
A jak będzie?
Pozostaje do postawienia
jeszcze trzecia część pytania
w tych rozważaniach o patriotyzmie. Jak będzie? Jaka będzie
Polska za lat kilkanaście, czy kilkadziesiąt? Jaka będzie wtedy,
gdy po nas już nie pozostanie
ślad? Żyjemy nadzieją, że będzie wolna i niepodległa, będzie mocna i dająca wszystkim
swoim mieszkańcom poczucie
bezpieczeństwa i spokoju. Żaden poważnie myślący patriota
nie zakłada ciemnego scenariusza, ufając, że morze bólu i łez,
tragedii i męczeństwa zostało
już wyczerpane. Trzeba jednak
pamiętać, że Polska kiedyś będzie taka, jacy dzisiaj są Polacy.
Wciąż potrzeba nam więc mobilizacji i świadomości, że jesteśmy za ojczyznę odpowiedzialni dziś, ale też za jej przyszłość.
Miejmy nadzieję, że opierając
się żywiołom Wschodu i odrzucając zgubne wpływy tego
co zepsute w społeczeństwach
zachodnich, Polska będzie taka,
jak w znanej piosence: „żeby
Polska była Polską…!”

Piotr Ćwik

Piotr
ĆWIK

Przewodniczący Komisji
Edukacji Publicznej
pcwik@powiat.krakow.pl
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Kobiety kształtują społeczeństwo
- konferencja międzynarodowa Tomaszowice, 9 -10 października 2008 r.

Ponad 200 kobiet z Polski i Niemiec, reprezentantek świata biznesu i polityki, artystek, przedstawicielek mediów, działaczek
społecznych oraz po prostu zainteresowanych tematem, przybyło do podkrakowskich
Tomaszowic, aby wziąć udział w dwudniowej konferencji „Kobiety kształtują społeczeństwo”. Organizatorami spotkania były
Starostwo Powiatowe w Krakowie, Dział do
Równouprawnienia w Powiecie Monachijskim oraz Starostwo Powiatowe w Wieliczce przy współpracy Urzędu Pracy Powiatu
Krakowskiego, Powiatowego Urzędu Pracy
w Wieliczce i Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Krakowie.
Konferencja w Tomaszowicach była jednym z licznych projektów realizowanych
w ramach umowy o partnerskiej współpracy
pomiędzy powiatami krakowskim i monachijskim, a jej początku należy szukać w 2007 roku,
kiedy przedstawiciele Starostwa Powiatowego
w Krakowie zostali zaproszeni do Monachium
na uroczystości z okazji 10-lecia Działu ds.
Równouprawnienia w Starostwie Monachijskim. Tam pojawił się pomysł zorganizowania
kolejnego spotkania w celu wymiany doświadczeń związanych z tym zagadnieniem. W lecie
2007 roku miała miejsce wspólna wystawa
artystów z partnerskich powiatów w Powiecie

Monachijskim, a we wrześniu jeszcze większa
grupa spotkała się na warsztatach rzeźbiarskoceramicznych zorganizowanych przez BPW
Starostwa Powiatowego w Krakowie, w pracowni ceramiki ASP w Krakowie. Wszystkie te
spotkania, poza wymiarem artystycznym, były
również platformą wymiany myśli i doświadczeń, gdzie skonkretyzował się pomysł zorganizowania konferencji, nazwanej „Kobiety
kształtują społeczeństwo”. Okazało się, że poza
oczywistymi różnicami w sytuacji kobiet polskich i niemieckich, jest bardzo wiele problemów wspólnych, które należałoby przedstawić i próbować omówić możliwe sposoby ich
rozwiązywania. Zagadnień takich pojawiało
się coraz więcej, coraz liczniejsza była
tez grupa osób pragnących zaangażować się w organizację
konferencji. Kolejne spotkania doprowadziły do włączenia się do wspólnego
projektu również Powiatu
Wielickiego, ASP w Krakowie, Krzeszowickiego
Ośrodka Kultury, UPPK
i PCPR w Krakowie.
Organizatorki
konferencji próbowały określić
miejsce kobiety we współczesnym świecie i odpowiedzieć na pojawiające się często pytania.
Jak realizowane są dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie równouprawnienia kobiet
i mężczyzn? Jakie są oczekiwania i definicje ról
nałożonych każdej z tych płci ? Jakie są przeszkody, które nadal nie pozwalają kobietom
włączyć się w pełni w życie społeczne, polityczne i gospodarcze ?
Jeszcze przed oficjalnym otwarciem konferencji, odbyły się dwa warsztaty. Pierwszy
poświęcony nauczaniu techniki używania
kalki na porcelanie, poprowadziła Marita
Benke- z ASP w Krakowie. Drugi autorstwa Ingrid Irrlicht, miał pokazać różnice pomiędzy

gestykulacją typową dla kobiet i mężczyzn.
W czwartek 9 października nastąpiło oficjalne
otwarcie konferencji przez starostów zaprzyjaźnionych powiatów: krakowskiego Józefa
Krzyworzekę, wielickiego Jacka Juszkiewicza
oraz monachijskiego Johannę Rumschöttel.
Pierwszy referat Wszystko co dobre przychodzi z góry. Co Europa wnosi do równouprawnienia i dlaczego nic z tego nie będzie
bez zaangażowania z dołu? wygłosiła Brigit
Erbe z Frauenakademie w Monachium. Następnie organizatorki: Małgorzata Zięć, Ranghild
Eβwein- Koppen oraz Zofia Gródek, przedstawiły sytuację w powiatach z punktu
widzenia kobiet. Ostatni wykład tego dnia wygłosiła prof.
dr Bożena Chołuj, reprezentująca Europejski Uniwersytet we Frankfurcie nad
Odrą oraz Uniwersytet
Warszawski. W referacie
Kobiety kształtują społeczeństwo prelegentka
omówiła historię Polski
i Niemiec w obliczu dorobku, osiągnięć i struktur
socjalnych
kobiet
w okresie po II wojnie światowej. Po wykładach rozpoczęły się warsztaty. Pierwszy z nich
„Praca i kariera” przygotowany został przez
3 prelegentki. Dr Bettina Wenzel zaprezentowała programy pomocy kobietom – przedsiębiorcom Efekt oraz Guide. Ewelina Gąsior
z UPPK przedstawiła projekt Aktywizacja zawodowa kobiet – pewność życia. Natomiast
Aleksandra Ślusarek z powiatu wielickiego
zaprezentowała problem kariery kobiety
w świecie polityki.
Na warsztacie drugim „Kobieta i rodzina” Grażyna Tajs- Zielińska, dyrektor PCPR
w Krakowie przedstawiła prezentację Rodzina
na pierwszym miejscu. Organizacje niesienia

pomocy rodzinie, a Johanna Hagn reprezentantka programu Nachbarschaftshilfe omówiła
zasady działania„pomocy sąsiedzkiej”. Warsztat
trzeci „Kobieta i sztuka” zaprezentowany przez
dr Ewę Herniczek, dotyczył wpływu kobiety
na sztukę oraz kształtowania społeczeństw
przez sztukę.
Cykl warsztatów otworzył drugi dzień konferencji. Tematem pierwszego był, niestety
wciąż aktualny, problem przemocy w rodzinie.
Sybille Stotz, kierowniczka organizacji Domu
Kobiet w Monachium przedstawiła prezentację
„Kobiety pomagają kobietom”, a Katarzyna Maj
z PCPR w Krakowie zreferowała „Powiat przeciw
przemocy w rodzinie”. Warsztat drugi poruszał
problem rozwoju młodych kobiet. Socjolog
Angelika Geist przedstawiła„dzień orientacji zawodowej dla dziewczynek” realizowany Niemczech, natomiast Małgorzata Michel omówiła
problem następstw bezrobocia w odniesieniu
do dziewcząt i młodych kobiet. Trzeci warsztat miał charakter praktyczny. Katarzyna Starowicz odkrywała przed uczestniczkami zajęć
tajniki WenDo. Dopełnieniem wydarzenia
w Tomaszowicach był wernisaż wystawy
„Kobiety bez granic”, który miał miejsce
w galerii Pałacu Vauxhall w Krzeszowicach.
Ale o tym dowiedzą się Państwo więcej w następnym artykule.

ROLNICTWO
Na polską wieś płynie coraz szerszy strumień unijnych pieniędzy

Agencja w służbie rolnikom
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) powstała w 1994 r.
w celu wspierania rozwojowi rolnictwa
i obszarów wiejskich i została wyznaczona
przez rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych
z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela
pomocy ze środków krajowych.
Agencja, jako wykonawca polityki rolnej,
ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i podlega jednocześnie
nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.
Głównymi beneficjentami działań realizowanych przez ARiMR są rolnicy, mieszkańcy wsi,
przedsiębiorcy i samorządy lokalne. ARiMR
udziela też pomocy podmiotom z sektora
rybackiego.
W 2007 roku Polska weszła w nowy okres
programowania i finansowania pomocy unijnej. W latach 2007-2013 ARiMR będzie podmiotem wdrażającym instrumenty pomocy
finansowane z nowych funduszy unijnych.
Kwoty przewidziane dla Polski zostaną uzupełnione środkami krajowymi z budżetu
państwa i źródeł prywatnych. ARiMR będzie
kontynuować również działania w ramach
pomocy krajowej, ale pod nowymi rygorami
wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy
publicznej w sektorze rolnym i leśnym.
Realizowane zadania
• Płatności bezpośrednie
Płatności bezpośrednie są instrumentem wsparcia dochodów rolników. Polscy
rolnicy zostali objęci uproszczonym systemem płatności bezpośrednich. Wsparcie
finansowe udzielane jest proporcjonalnie
do powierzchni upraw. Po raz pierwszy płatności bezpośrednie wypłacono w 2004 roku
po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Grupie
około 1,4 miliona beneficjentów przekazano 8,6 miliarda złotych. W 2008 roku ARiMR
realizuje już piątą kampanię płatności bezpośrednich.
• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013
Program ten umożliwia kontynuację procesu modernizacji oraz rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej i wsi, rozpoczętego
w minionych latach. Zgodnie z intencją UE,
jest to program, który uzupełnia wspólną politykę rolną. W ramach EFRROW, który finansuje PROW w tym okresie, Polska otrzyma
13,2 mld euro, które wraz ze środkami krajowymi stanowią łączny budżet w wysokości
17,2 mld euro. Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013 przyjęty został przez Komisję Europejską na posiedzeniu Komitetu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w dniach 24 i 25 lipca 2007 roku.
W ramach PROW 2007 – 2013 realizowane
będą następujące działania:
Oś 1. Poprawa konkurencyjności sektora
rolnego i leśnego:
- szkolenia zawodowe dla osób zatrudnio-
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nych w rolnictwie i leśnictwie,
- ułatwianie startu młodym rolnikom,
- renty strukturalne,
- korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów,
- modernizacja gospodarstw rolnych,
- zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej,
- poprawianie i rozwijanie infrastruktury
związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa,
- uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności,
- działania informacyjne i promocyjne,
Pomoc krajowa
- grupy producentów rolnych.
ARiMR
kontynuuje
pomoc ze środków
Oś 2. Poprawa środowiska naturalnego
krajowych
w
formie
dopłat
do oprocentoi obszarów wiejskich:
- wspieranie gospodarowania na obszarach wania kredytów inwestycyjnych. Kredyty
górskich i innych obszarach o niekorzystnych udzielane są ze środków własnych banków
współpracujących z Agencją dla podmiotów
warunkach gospodarowania (ONW),
- program rolnośrodowiskowy (płatności zajmujących się produkcją lub przetwórstwem owoców i warzyw. Do 30 kwietnia
rolnośrodowiskowe),
- zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie 2007 r. kredyty z dopłatami ARiMR do oprocentowania udzielane były w ramach tzw.
gruntów innych niż rolne,
- odtwarzanie potencjału produkcji leśnej pomocy istniejącej, która na niezmienionych
zniszczonego przez katastrofy oraz wprowa- warunkach mogła być oferowana wyłącznie
w ciągu trzech lat od akcesji do Unii. Natodzanie instrumentów zapobiegawczych.
Oś 3. Jakość życia na obszarach wiej- miast nowe umowy kredytowe (od 1 maja
2007 r.) zawierane są na zmienionych warunskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej:
- różnicowanie w kierunku działalności nie- kach, wynikających z dostosowania do przepisów UE. Warunki te ujęte zostały w Rozporolniczej,
rządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia
- tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
- podstawowe usługi dla gospodarki i lud- 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i kierunków działań ARiMR oraz sposobów
ności wiejskiej,
ich realizacji (Dz. U. Nr 77, poz. 514), które
- odnowa i rozwój wsi .
weszło w życie 1 maja 2007 r.
Oś 4 . Leader:
Rozporządzenie przewiduje udzielanie
- wdrażanie lokalnych strategii rozwoju,
przez ARiMR pomocy finansowej rolnikom
- wdrażanie projektów współpracy,
- funkcjonowanie lokalnej grupy działania, i zakładom przetwórstwa produktów rolnych
w formie:
nabywanie umiejętności i aktywizacja.
- dopłat do oprocentowania kredytów inWspólna Organizacja Rynku Owoców
westycyjnych i „klęskowych” udzielanych
i Warzyw oraz Wspólna Organizacja
ze środków własnych banków, które zawarły
Rynku Rybnego
z Agencją stosowną umowę;
Pomoc ARiMR w tym zakresie doty- gwarancji i poręczeń spłaty kredytów inczy rynku owoców i warzyw świeżych. westycyjnych i „klęskowych”.
Od 1 stycznia br. w ramach wspólnej organiMinister finansów Jan Vincent Rostowzacji rynku owoców i warzyw, wspierane są
ski wydał rozporządzenie o udzieleniu
wstępnie uznane grupy producentów oraz
od 16 października 2008 roku stałej akredytacji
uznane organizacje producentów owoców
na pełnienie przez ARiMR funkcji płatniczej
i warzyw przez:
do obsługi działań PROW w latach 2007- wsparcie wstępnie uznanych grup pro2013, które dotychczas Agencja uruchomiła
ducentów na pokrycie kosztów związanych
na podstawie akredytacji tymczasowej. Staz utworzeniem takiej grupy i prowadzeła akredytacja oznacza, że procedury stosoniem działalności administracyjnej oraz dowane przez Agencję, jej oprogramowanie
finansowanie kosztów inwestycji ujętych
komputerowe i system kontroli wypłacanych
w zatwierdzonym planie dochodzenia
środków spełniają wszystkie wymogi Unii
do uznania;
Europejskiej i polskiego prawa.
- dofinansowanie funduszu operacyjnego
uznanych organizacji producentów owoców
Andrzej Osiniak
i warzyw.
Najważniejsz ym
Andrzej
elementem wspólnej
organizacji rynku proOSINIAK
duktów rybołówstwa
Radny Powiatu Krakowskiego
i akwakultury jest pomoc finansowa dla
aosiniak@powiat.krakow.pl
organizacji
producentów rybnych.

POMOC SPOŁECZNA
Dla kogo i na co pieniądze z PFRON-u?

Pomoc dla niepełnosprawnych
Jednym z wielu zadań powiatu jest realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych pochodzących ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W tym celu została powołana
komisja, w której skład wchodzą:
Marek Woch – przewodniczący, Grażyna Tajs-Zielińska
– zastępca przewodniczącego,
Agnieszka Biela, Danuta Konik,
Janina Lasoń, Lucjan Goraj, Wojciech Kruk, Urszula Stochel.
Zadaniem Komisji jest opiniowanie wniosków o dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych,
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu
się i technicznych, w związku
z indywidualnymi potrzebami
osób niepełnosprawnych ze
środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(PFRON).

W bieżącym roku budżetowym środki
przypadające
na realizację zadań z zakresu
rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych, które realizowane były przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie wyniosły 6 325 164 zł i podzielono
je w następujący sposób:
• dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów na
turnusach rehabilitacyjnych
– 835 631 zł,
• dofinansowanie sportu,
kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych –
90 000 zł,
• dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym – 1 147 002 zł,
• dofinansowanie likwidacji
barier architektonicznych,
w komunikowaniu się
i technicznych, w związku
z indywidualnymi potrzebami
osób niepełnosprawnych –
2 039 221 zł,

• dofinansowanie kosztów
tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej –
2 213 310 zł.
Jakie formy pomocy osób
niepełnosprawnych możemy finansować z tych funduszy?
Po pierwsze dofinansowujemy likwidację barier architektonicznych ograniczających
swobodę poruszania się osobą
na wózku inwalidzkim lub z inną
motoryczną
niepełnosprawnością. Oznacza to, że możemy
dopłacić do budowy pochylni
w budynku mieszkalnym oraz
do zakupu i montażu urządzeń
zapewniających osobie niepełnosprawnej transport pionowy
w budynku (winda przyścienna,
podnośniki itp.), do zainstalowania różnego rodzaju poręczy,
likwidacji progów wewnątrz budynku, montaż posadzki antypoślizgowej i modernizacji drzwi
w obrębie mieszkania. Dopłacamy również do przebudowy
kuchni, łazienki i ubikacji jeśli
nie spełniają one warunków
technicznych niezbędnych do
korzystania z niech przez osobę
niepełnosprawną. Jeśli w budynku w którym mieszka osoba
z ograniczoną możliwością poruszania się są nie wykorzystane pomieszczenia w przyziemiu
i zainteresowany chce je wykorzystać, by uniknąć przemieszczania się po schodach, można
pozyskać środki na adaptację
tych pomieszczeń. Osoba niepełnosprawna może się ubiegać
o dopłaty na zakup i montaż
niezbędnych urządzeń rehabilitacyjnych jak wanna z hydromasażem lub panel prysznicowy z hydromasażem stosownie
do potrzeb Wnioskodawcy, wymiana wanny na kabinę prysznicową z siedziskiem i uchwytami.
Osobną grupę zagadnień
stanowi likwidacja lub przynajmniej
zminimalizowanie
barier w komunikowaniu się
dla osób niepełnosprawnych,
z koniecznością poruszania się
na wózku inwalidzkim lub osób
z niepełnosprawnością, która
w swoich skutkach powoduje
ograniczenia lub trudności w
poruszaniu się. Dotyczy to zakupu zestawu komputerowego
zwłaszcza dla dzieci i młodzieży uczącej się, osób aktywnych
zawodowo oraz bezrobotnych
poszukujących pracy mających
zapewnienie o zatrudnieniu w
przypadku posiadania takiego
sprzętu. Oczywiście dotyczy to
tylko tych bezrobotnych, którzy

są zarejestrowani w Urzędzie
Pracy. Możliwy jest również
zakup specjalistycznego oprogramowania komputerowego
zwłaszcza dla dzieci autystycznych lub obciążonych dysfunkcją narządów: ruchu, mowy, słuchu. Możemy więc finansować
częściowo zakup syntezatorów
mowy programów wspomagających rozwój psychoruchowy lub
terapie logopedyczną, programy
wspomagające rozwój umysłowy, a nawet proste gry i zabawy
połączone z efektami dźwiękowymi i rozwijające umiejętności
manualne, koncentrację wzrokowo-ruchową, rozpoznawanie
i nazywanie przedmiotów i zwierząt. Zakup specjalistycznego
wyposażenia komputerowego
takich jak: klawiatury z powiększonymi klawiszami, klawiatury
dotykowe, osłony na klawiaturę,
komunikatory elektryczne.
Osoby z dysfunkcją narządu wzroku możemy wspomóc
finansowo w zakupie drukarek
do
druku
brajlowskiego,
maszyn do pisania pismem
Braille’a. Można również ubiegać
się o dofinansowanie do zakupu
i montażu wszelkich urządzeń
mających na celu podniesienie
jakości (powiększenie) obrazu,
odczytywanie pisma i obrazów
np. lupy elektroniczne, do urządzeń do samodzielnego odczytywania tekstu takich jak: audiolektor, translator jak również
do domofonów, wideofonów,
dyktafonów.
Dla osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy ubiegających
się o syntezatory mowy, telefony
z cewką indukcyjną w słuchawce lub wzmacniaczem, urządzenia akustyczne przybliżające
i wzmacniające dźwięk oraz
na programy komputerowe mające na celu wzmocnienie odbioru dźwiękowego są również
zagwarantowane środki finansowe. Osoby niepełnosprawne
uczące się, czynne zawodowo
współfinansujemy w zakupie
faksu, telefaksu, tekstofonu i wideofonu.
Trzecią i ostatnią grupą zagadnień jest likwidacja barier
technicznych.

Komisja opiniuje wnioski zakup transportera schodowego,
różnego rodzaju podnośników,
krzesełek dźwigowych o torze
prosto i krzywoliniowym, które
umożliwią osobie niepełnosprawnej poruszanie się między piętrami. W razie potrzeby
możemy dopomóc w zakupie
sprzętu AGD przystosowanego
do obsługi przez osoby z różnymi dysfunkcjami.
Osoby starające się o dofinansowanie powinny złożyć
stosowny wniosek wraz z wymienionymi w nim załącznikami.
Środki przypadające na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych pochodzących ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych nie wystarczają na pokrycie wszystkich
potrzeb, dlatego też konieczne
było wprowadzenie ograniczeń
w ich przydzielaniu. W bieżącym
roku w pierwszej kolejności objęto dofinansowaniem wnioski
z zakresu likwidacji barier architektonicznych osób, które w ciągu trzech lat przed złożeniem
wniosku nie uzyskały na ten
cel dofinansowania ze środków
PEFRON. Natomiast wnioski o
dofinansowanie przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych (dzieci i dorosłych)
które nie otrzymały dofinansowania w 2007 ze względu na
brak środków finansowane były
w roku bieżącym.

Urszula Stochel

Urszula
STOCHEL
Radna Powiatu Krakowskiego
ustochel@powiat.krakow.pl
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EDUKACJA

Liceum w Skawinie,
czyli czar miejsc szczególnych…
Wśród ponad 5 tysięcy
absolwentów znajdziemy
uczonych, polityków, artystów, przedsiębiorców, lekarzy, duchownych. Ludzi znanych z pierwszych stron gazet i z codziennego życia. To cieszy i zobowiązuje.
Historię Liceum Ogólnokształcącego
w Skawinie, jak trzy filary, znaczą trzy daty.
Pierwsza – 28 lipca 1954 roku, to powstanie
szkoły, pierwszej szkoły średniej w dziejach
miasta. Druga – 21 grudnia 1967 roku – nadanie szkole imienia polskiej noblistki Marii
Skłodowskiej-Curie i nadbudowa piętra połączona z oddaniem nowych sal lekcyjnych.
Wreszcie 14 grudnia 2004 roku – zakończenie generalnego remontu budynku szkoły,
przywrócenie mu estetycznego wyglądu
i dostosowanie do współczesnych standardów edukacyjnych. Jest jeszcze jedna data
25 września 2004 roku. Niczym czwarty filar
zamyka pewną perspektywę, wieńcząc półwieczny okres działalności. Ów dzień obchodów złotego jubileuszu ściągnął na Żwirki
i Wigury 17 kilkusetosobową rzeszę absolwentów, nauczycieli i przyjaciół.
Ponad pół wieku, szmat czasu… Skawiński „ogólniak” zmieniał się, tak jak zmieniał
się świat wokół niego. Kilkakrotnie zmienił
też swoją nazwę (od pierwotnej SP nr 1 i LO
w Skawinie, poprzez Zespół Szkół , na dzisiejszym Zespole Szkół Ogólnokształcących kończąc) i strukturę organizacyjną (od jedenastolatki do trzyletniej szkoły ponadgimnazjalnej
z wieloletnim, jakże szczęśliwym antraktem
w postaci czteroletniej szkoły średniej).
W mieście wyrosła mu poważna konkurencja:
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Katolickich Szkół, a także oddziały Liceum Profilowanego w ZST-E. Niezmienny pozostał nakaz
równania do najlepszych, podtrzymywania
wypracowanej przez lata dobrej marki szkoły,
którą wykreowały osiągnięcia absolwentów
z lat minionych, dziś cenionych specjalistów
i uczonych rozsianych po wszystkich (dosłownie) kontynentach. W annałach szkoły zapisano zatem laury olimpijskie z matematyki
fizyki, chemii, języka rosyjskiego czy wiedzy
o Polsce i świecie współczesnym. Już w ostatnich latach młodzież dopisała nowe sukcesy
olimpijskie z biologii, ekologii i wiedzy o Unii
Europejskiej, a także triumfy w liczących się
krakowskich konkursach międzyszkolnych:
matematycznym, fizycznym i chemicznym.
Obok naukowych, osiągano sukcesy także
w dziedzinach artystycznych, by wymienić
tylko finalistów ogólnopolskich konkursów
recytatorskich czy poezji śpiewanej (jedna
z tych laureatek, już jako absolwentka LO,
została laureatką, a jakże, renomowanego
krakowskiego festiwalu piosenki studenckiej). Liczne sukcesy uczniów skawińskiego
LO w rywalizacji międzyszkolnej na poziomie
powiatowym to przedłużenie dobrej passy
sprzed kilku dekad. Lecz, choć zwycięstwa
w konkursach powiatowych cieszą, wspomnienia „złotej ery” z przełomu lat 60. i 70.
XX w. wyznaczają ambitniejszą i trudniejszą
marszrutę. Celem szkoły jest zatem odbudowanie niegdysiejszej pozycji przy zachowaniu atutów, które udało się osiągnąć już
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teraz. Edukacja, przyrost wiedzy i umiejętności, a także korzystna weryfikacja tychże
przez egzamin maturalny i satysfakcjonujący
wybór kierunku studiów to priorytet szkoły.
Dodajmy, priorytet na miarę stale rosnących
aspiracji lokalnej społeczności.
Jego realizację przybliża wydatnie bardzo
wysoki poziom zdawalności egzaminu maturalnego, wahający się w przedziale 98-100
proc. oraz proporcjonalny do tego wskaźnika
procent absolwentów podejmujących studia
wyższe (w latach 2003-2008 w przedziale
77-84 proc.). Cieszy fakt, że te niekwestionowane osiągnięcia dostrzegają rodzice.
W przeprowadzanym regularnie od kilku lat
badaniu atrakcyjności szkolnej oferty edukacyjnej, jako atut LO ostatnio najczęściej
wskazywany bywa właśnie poziom nauczania i jakość pracy nauczycieli. Od dwóch lat
realizowany jest także program wspierania
uzdolnień uczniów – sposób na pobudzenie
zainteresowania licealistów ruchem olimpijskim i konkursowym. I nie jest to bynajmniej

ka”, przejęła urok tych magicznych miejsc.
Są jeszcze naturalnie zajęcia sportowe: sks
w grach zespołowych, fitness-aerobic i zajęcia z pływania. Sport zajmuje zresztą ważne
miejsce wśród osiągnięć uczniów LO (obecność w gronie absolwentów reprezentanta Polski, olimpijczyka do czegoś w końcu
zobowiązuje!). Regularnie zwyciężają oni
w gminnych i powiatowych biegach przełajowych, zawodach pływackich i narciarskich,
turniejach piłki nożnej, tenisa stołowego
i koszykówki. Ubiegły rok był też udany
dla szkolnej drużyny sanitarnej. Po zwycięstwie w eliminacjach wojewódzkich reprezentowała Małopolskę na zawodach centralnych, wyprzedzając w klasyfikacji wiele
drużyn profesjonalnych. W ogóle poziom
wrażliwości na inicjatywy służące pomocy
innym jest wśród tej młodzieży naprawdę
wysoki. Obok wspomnianej wcześniej popularności zawodów sanitarnych, rozwija się
honorowe dawstwo krwi, a także wolontariat
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po-

ukłon w kierunku wszechwładzy rankingów.
Raczej powodowane prostą kalkulacją myślenie, że ambitny gimnazjalista wybierze
liceum, które stworzy mu warunki rozwoju
zdolności i zainteresowań.
Na podobnie wysokim poziomie, jako
przyjazną, rodzice oceniają tzw. atmosferę
szkoły. Ów genius loci, swoisty czar miejsc
szczególnych, od lat stanowi mocny jej atut.
Niegdysiejsze zloty turystyczne, obozy wędrowne czy niezapomniane wypady do Barcic i Zębu zastąpiły zimowiska narciarskie,
spływy kajakowe, wspinaczka ściankowa
czy projektowany jako wakacyjna atrakcja –
żeglarski rejs morski. Na co dzień młodzież
uczestniczy w licznych zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w ramach grantów
(powiatowych, rządowych, unijnych), bądź
finansowanych przez Radę Rodziców. Działa
więc szkolny teatr, kluby: filmowy i europejski, koło przedsiębiorczości i kółko matematyczne. Uczniowie „zakręceni” medialnie
rozwijają swe pasje w szkolnym radio „Węzeł”
oraz gazecie „Kupal”, By złapać oddech podczas trudnego dnia i odbudować nadwątlone
siły, wystarczy skoczyć do „Kaktusa”. Ta kawiarenka, powstała na miejscu harcówki i „kurni-

woływany rokrocznie od 2004 roku szkolny
sztab WOŚP gromadzi po 30-40 uczniów,
uzyskując z kwesty nawet kilka tysięcy złotych rocznie. Doceniając te osiągnięcia, skawińskie Centrum Kultury i Sportu zaproponowało w ubiegłym roku połączenie sztabów
i wspólne kwestowanie. Sukces finansowy
i organizacyjny zdecydował, że współpraca
będzie kontynuowana.
Niezmiennie wysokie oceny wystawiają rodzice poziomowi bezpieczeństwa
uczniów w szkole. Twierdzących odpowiedzi na pytanie: czy szkoła Twojego dziecka jest bezpieczna? udziela regularnie 100
proc. ankietowanych. To zasługa licznych
i różnorodnych inicjatyw jak: warsztaty
integracyjne (wcześniej także obozy integracyjne) dla klas I, warsztaty umiejętności
psychospołecznych dla klas II, liczne spektakle profilaktyczne, współpraca ze Starostwem Powiatowym, UMiG w Skawinie,
strażą miejską i policją. Centralnym ogniwem szkolnego systemu bezpieczeństwa
jest monitoring wizyjny (8 kamer, monitor
i komputer). Jeśli do tego dodamy czynnik ludzki w postaci stałych i skrupulatnie
wypełnianych dyżurów nauczycielskich,
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otrzymamy wymagany efekt. Bezpieczeństwo
wszakże to również eliminowanie troski o elementarne potrzeby materialne uczniów. I tu
jest coraz lepiej, gdyż oprócz wciąż liczniejszych
programów strukturalnych udaje się pozyskiwać doraźne zapomogi dla potrzebujących
uczniów lub na konkretne cele. Pomocą stypendialną objęci są zarówno uczniowie pochodzący
ze środowisk ubogich i zagrożonych patologią, jak też osiągający wysokie wyniki w nauce.
Wśród tych ostatnich są stypendyści Prezesa
Rady Ministrów, Starosty Krakowskiego, czy też
fundacji Sapere auso.
Od początku lat 90. Liceum konsekwentnie otwiera się na Europę, uczestnicząc
w różnych programach wymiany młodzieży i podejmując szereg inicjatyw w tej dziedzinie. Otwarte debaty środowiskowe (perspektywy stowarzyszenia Polski z UE, za
i przeciw wprowadzenia euro), bliskie kontakty partnerskie z gimnazjami: im. A. Einsteina
w Sankt Augustin pod Bonn oraz Kirchheim w powiecie monachijskim, a także z Akademią Pedagogiki Socjalnej w Turcianskich
Teplicach na Słowacji, pozyskany i zrealizowany we współpracy z tymi szkołami grant
w ramach programu Sokrates Comenius Historia i dzień dzisiejszych klasztorów benedyktyńskich w Europie – oto realne efekty tych
działań. Trwają prace nad przygotowaniem
kolejnego projektu we współpracy ze szkołami
w Czechach, na Litwie, na Słowacji i Ukrainie, a także szeroka akcja przybliżania młodzieży kultur narodów Europy podjęta przez
Klub Europejski. Ostatnią inicjatywą tegoż
Klubu był szkolny wyjazd w dniach 5 - 7.11.
2008 do Parlamentu Europejskiego w Brukseli
na zaproszenie jednego z polskich eurodeputowanych. Podsumowanie wyjazdu nastąpi
jeszcze w listopadzie podczas spotkania klubów
europejskich z terenu gminy Skawina.
Liceum posiada bardzo korzystną lokalizację. Niedaleko Rynku i pętli autobusowej MPK, przy ruchliwym ciągu komunikacyjnym w kierunku Radziszowa
pozwala dotrzeć z różnych miejsc w mieście
w kilka minut. Nienowy już, bo pochodzący z początku lat 30. ubiegłego wieku budynek, po generalnym remoncie odzyskał estetyczny wygląd
i stanowi atut w promocji szkoły. Niemal 500
uczniów (i słuchaczy zaocznego ULO dla Dorosłych, których w ostatnich sześciu latach przewinęło się przez szkołę prawie 200) ma do dyspozycji nowoczesną i w pełni funkcjonalną bazę
dydaktyczną wyposażoną w stałe złącze internetowe, pracownie komputerowe i multimedialną
bibliotekę. W większości sal zainstalowano zestawy audio/dvd/wideo i gniazdo internetowe.
Dzięki wykorzystaniu mobilnych zestawów multimedialnych, Internet służy dydaktyce każdego
przedmiotu. Mimo braku własnej sali gimnastycznej, korzystna lokalizacja pozwala odbywać
zajęcia wf w położonych w pobliżu: miejskiej hali
i pływalni.
Tak więc skawińskie Liceum Ogólnokształcące (ZSO im Marii Skłodowskiej-Curie) jest bez
wątpienia szkołą wpisaną zarówno w historię,
jak i współczesność Skawiny. Szkołą środowiskową – w najlepszym tego słowa znaczeniu
(powoli przyzwyczajamy się do tego, że nasi
uczniowie są już nie tylko dziećmi, ale i …wnukami absolwentów sprzed lat).

Adam Łukasik

Nagrody dla młodzieży i nauczycieli
Na wrześniowej sesji Rady Powiatu
w Krakowie poświęconej oświacie wręczono dyplomy uznania laureatom Młodzieżowej Olimpiady w Monachium,
Certyfikaty Powiatowego Przedstawicielstwa Młodzieży oraz Dyplomy Stypendysty najlepszym uczniom naszych szkół.
Rada Powiatu na wrześniowej sesji
przyjęła nowy „Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez
powiat krakowski”, którego pełny tekst
znajdzie się na stronie www.stypendia.powiat.krakow.pl. (po zrealizowaniu projektu
„Stypendia dla najzdolniejszych” w ramach
ZPORR tj. po 11 grudnia br). Wprowadza
on zasadniczą zmianę, którą jest podział
stypendiów na dwie kategorie: pierwsza
honoruje uczniów z najwyższą średnią,
druga – uczniów mających szczególne
osiągnięcia. Ze stypendiów będą mogli,
w większym niż dotychczas stopniu, korzystać uczniowie szkół zawodowych.

Na sesji październikowej z rąk starosty Józefa Krzyworzeki, nagrody za
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
w 2008 roku, otrzymało 18 nauczycieli
z powiatowych szkół i placówkach wychowawczych. Wszystkim nagrodzonym
serdecznie gratulujemy, życząc wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów.

Trwa dyskusja na temat „Programu
Polityki Oświatowej w Powiecie Krakowskim na lata 2008-2013. Jednym
z elementów powyższej dyskusji było
zorganizowanie konferencji o tym
samym temacie. Jej uczestnicy pracowali nad działaniami i zadaniami
dla powiatowej edukacji, które wprost są
rozwinięciem celów strategicznych zawartych w aktualnej „Strategii Rozwoju
Powiatu Krakowskiego na lata 2008-2013.
Poszczególne grupy pracowały nad
poniższymi tematami:
1. Podniesienie jakości szkolnictwa
zawodowego i ogólnego.
2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu powiatu krakowskiego oraz zmniejszenie różnic
w jakości usług edukacyjnych. Zwiększenie efektywności usług edukacyjnych.
3. Zwiększenie dostępności dla mieszkańców powiatu poradnictwa specjalistycznego i wczesnego wspomagania
rozwoju dzieci. Rozwój zainteresowań
dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie ich czasu wolnego.
Zarówno efekty pracy zespołowej
jak i wiedza o zmianach w polityce
państwa wobec edukacji a w szczególności szkolnictwa zawodowego, priorytety zawarte w programach unijnych,
jak również polityka w regionie będą miały znaczący wpływ na ostateczny kształt
opracowywanego dokumentu. Wszystkich, którzy chcą wyrazić własne zdanie
na temat przyszłości powiatowej oświaty zapraszamy do dyskusji. Uczestnikom
konferencji tj. przedstawicielom szkół
i placówek oświatowych, PUP w Krakowie,
przedstawicielom Rady Powiatu w Krakowie oraz Zarządu bardzo dziękujemy.
Organizatorzy: Wydział ED, PODN

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

Dyrektor ZSO w Skawinie
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FUNDUSZE
Wspomaganie rozwoju powiatu
Pozyskiwanie środków zewnętrznych stało się potrzebą
i koniecznością. Finansowanie
wielu zadań z funduszy pozabudżetowych znakomicie uzupełnia i rozbudowuje ofertę
władz samorządowych skierowaną do mieszkańców.
Biuro ds. Rozwoju i Funduszy
Strukturalnych (BRF) zajmuje
się zagadnieniami związanymi
z realizacją założeń zawartych
w Strategii Rozwoju Powiatu,
monitorowaniem pozyskiwania
zewnętrznych funduszy, w tym
z Unii Europejskiej, dla realizacji
zadań powiatu oraz gmin wchodzących w jego skład.
Historycznie BRF swoje korzenie ma w Biurze Rozwoju
i Współpracy, które działało w latach 2003 – 2006. W tym czasie
opracowano koncepcję projektu
i wniosek aplikacyjny zadania
pn. „Budowa Podkrakowskiego
Systemu Teleinformatycznego”,
który otrzymał dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadaniem związanym z realizacją tego projektu zajął się Referat ds. Funduszy Strukturalnych
w Biurze Rozwoju i Współpracy.
Wobec wysokiej świadomości
Zarządu Powiatu co do szansy
pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej na realizację zadań w 2006 r. powstało
Biuro ds. Rozwoju i Funduszy
Strukturalnych.
Biuro było głównym organizatorem opracowania Strategii
Rozwoju Powiatu Krakowskiego na lata 2008 – 2013. Jest to
dokument, który określa wizję
i kierunki rozwoju powiatu na
najbliższe lata. Do opracowania strategii zostali zaproszeni
przedstawiciele instytucji bezpośrednio
zainteresowanych
rozwojem powiatu. Prace nad
strategią trwały od sierpnia
do października 2007 r. Następnie BRF zajęło się przygotowaniem szczegółowej Strategii
Rozwoju Powiatu Krakowskiego
(w zakresie zadań inwestycyjnych) czyli Planem Rozwoju Lokalnego (PRL).
W bieżącym roku Biuro złożyło wnioski o dotacje unijne
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
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W odpowiedzi na konkurs
nr 3/POKL/5.2.1/2008, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji złożony został
wniosek o dofinansowanie
projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Wdrażanie usprawnień zarządczych
w starostwach powiatowych
Małopolski”. Celem tego projektu jest podniesienie poziomu
kompetencji pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Starostwa Małopolski wskazują na własne potrzeby w tym
zakresie, które znajdują wyraz
w poszczególnych strategiach
rozwoju. Biorąc pod uwagę postawione wspólne problemy
i potrzeby, z koncepcją projektu
wystąpiło Starostwo Powiatowe
w Krakowie wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim. Ogólnym
celem projektu jest wdrożenie

edukacyjnej szkół i placówek
oświatowych
prowadzących
kształcenie zawodowe służące
podniesieniu zdolności uczniów
do przyszłego zatrudnienia.

Małopolskiego
Regionalnego
Programu Operacyjnego oraz
Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki nastąpią na przełomie
2008/2009 r.

W ramach projektów twardych (inwestycyjnych), Biuro
opracowało i złożyło wniosek
o dofinansowanie realizacji projektu ze środków dotacji rozwojowej w ramach Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO), Działanie 4.1.
Rozwój infrastruktury drogowej,
Schemat C: Drogi powiatowe.

W październiku 2008 r. Biuro rozpoczęło działania, które
zmierzają do złożenia kart informacyjnych dotyczących refundacji kosztów kolektorów
słonecznych z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Plan obejmuje montaż kolektorów na domach pomocy
społecznej zarządzanych przez
powiat oraz na Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łazach.
Do dnia 10.12.2008 r. zleconych
zostanie osiem audytów energetycznych do projektu modernizacji instalacji przygotowania
ciepłej wody użytkowej w oparciu o system solarny. Po podjęciu
decyzji o uruchomieniu zadania
do dnia 28.02.2009 r. złożone
zostaną karty informacyjne upoważniające do starania się o uzyskanie pożyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

Kolejny wniosek złożony
w ramach MRPO na lata 2007 –
2013 dotyczył budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących i Szkole
Podstawowej nr 2 w Skawinie.
Decyzja o wyborze tego działania podyktowana była troską
Zarządu Powiatu o potrzebę
rozwiązania trudnej sytuacji
w jakiej znajdują się uczniowie

Ponadto w BRF trwają prace
związane z przygotowaniem dokumentacji oraz zapewnieniem
źródeł finansowania projektów
w budżecie na 2009 r.
najpilniejszych usprawnień zarządczych w 12 starostwach
Małopolski (bocheńskim, gorlickim, krakowskim, limanowskim,
miechowskim,
myślenickim,
nowosądeckim, nowotarskim,
olkuskim, suskim, tarnowskim
i tatrzańskim).
Cele projektu realizowane
będą poprzez udzielenie wsparcia we wdrażaniu tych usprawnień. Wsparcie przyjmie formę
szkoleń, szkoleń indywidualnych
oraz warsztatów strategicznych
lub wdrożeniowych. Wniosek
otrzymał pozytywną ocenę formalną.
Biuro ds. Rozwoju i Funduszy
Strukturalnych miało swój udział
w opracowaniu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Twoja przyszłość
w twoich rękach” realizowanego
w ZSTE w Skawinie. Wniosek ten
otrzymał dofinansowanie. Celem
obecnie realizowanego projektu
jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty

tych szkół. W chwili obecnej
te placówki nie posiadają własnej sali gimnastycznej. Wszyscy
uczniowie ZSO oraz część dzieci
ze SP zajęcia wf odbywają w wynajmowanej hali widowiskowosportowej. Realizacja projektu
poprawi bazę sportową i rekreacyjną województwa, wpłynie
korzystnie na stan wydolności,
zdrowia i sprawności fizycznej
społeczności. Wniosek został
zweryfikowany pozytywnie na
etapie oceny formalnej.
Rozstrzygnięcia
dotyczące
wniosków złożonych w ramach

Do kluczowych projektów
na przyszły rok zaliczone zostały
następujące przedsięwzięcia:
1. Remont Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łazach.
2. Przebudowa ciągu dróg
powiatowych nr 1033K, 2191K,
2189K wraz z przebudową mostu
nr 86 w Krzeszowicach i budową
mostu nr 73 w Tenczynku.
3. Remont i przebudowa budynku nr 2 ZSTE w Skawinie przy
ul. Kopernika 13.
4. Budowa sali gimnastycznej
przy LO w Skawinie.

BIURO DS. ROZWOJU
I FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków

Dyrektor – Krzysztof Kuczmański

tel. 634-42-66 wew. 316
brf@powiat.krakow.pl

INFRASTRUKTURA
Infrastruktura drogowa
Na terenie powiatu krakowskiego znajdują się drogi
wszystkich kategorii: krajowe, wojewódzkie, powiatowe
i gminne. Sieć dróg powiatowych znajduje się w każdej
z 17 gmin.
Ograniczona ilości środków
finansowych z budżetu państwa
na realizację zadań na tych drogach utrudnia prawidłowe:
1. utrzymanie – czyli bieżącą
konserwację i remonty jezdni,
mostów, chodników, poboczy,
rowów odwadniających, przepustów, utrzymania zimowego
oraz oznakowania pionowego
i poziomego;
2. inwestowanie w rozwój sieci poprzez generalne remonty,
modernizacje i tworzenie nowych inwestycji drogowych.
Dla ponad 246 tys. mieszkańców powiatu oraz wielu tysięcy
osób dojeżdżających codziennie
do miejscowości na tym terenie,
sieć dróg powiatowych stanowi
podstawowy element układu
komunikacyjnego,
decyduje
o integralności wspólnoty lokalnej, przyczynia się do rozwoju
gospodarczego regionu, wzrostu
atrakcyjności, a co za tym idzie –
wartości terenów pod zabudowę i inwestycje komercyjne oraz
poprawie komfortu poruszania
się. Stan techniczny sieci drogowej oraz jej gęstość bezpośrednio decyduje o bezpieczeństwie
użytkowników ruchu.
Orientacyjna długość
sieci dróg poszczególnych
kategorii na terenie
powiatu krakowskiego
Kategoria drogi

km

%

krajowe

115,0

13

wojewódzkie

94,0

11

powiatowe

685,3

76

Suma

894,3 100

Powiat pozyskał dodatkowe
środki przeznaczone na drogi
w 2008 roku:
- przebudowa mostu na Rudawie w Zabierzowie. Koszt inwestycji 1 787 300,00 zł, w tym
dofinansowanie z Ministerstwa
Infrastruktury
Departamentu
Dróg i Autostrad 916 tys. zł;
- przebudowa centrum wsi
Radziszów gm. Skawina. Koszt

inwestycji 637 234,07 zł, w tym
dofinansowanie z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie wydz. Rozwoju Regionalnego 242,5 tys. zł;
- przebudowa odcinka drogi
powiatowej nr 1076K Krzeszowice – Czatkowice - Olkusz na odcinku od bramy głównej Kopalni
do bramy nr II w miejscowości
Czerna. Koszt inwestycji 1 845
844,70 zł, w tym dofinansowanie
Kopalnia Wapienia Czatkowice
1 mln zł.
Inicjatywy samorządowe
Ze względu na niskie środki
finansowe jakie posiada powiat
na budowę i utrzymanie dróg powiatowych, Rada Powiatu wraz
z Zarządem Powiatu postanowiła
wystąpić do gmin z propozycją
udziału w współfinansowaniu
modernizacji i budowy infrastruktury drogowej. Inicjatywy te
zostały przyjęte przez większość
gmin ze zrozumieniem, jako
wspólna sprawa, która ma służyć mieszkańcom powiatu, a co
za tym idzie również mieszkańcom gmin. Dzięki czemu w roku
2008 r. w ramach IS-ów wydamy
na rozwój sieci dróg powiatowych około 20 milionów złotych.
Jest to znacząca kwota, Sporo
inwestycji drogowych w bieżącym roku zrealizowano w gminach Liszki i Czernichów.
Na terenie gminy Liszki wykonano:
- budowę chodników wraz
z kanalizacją burzową, odwodnieniem powierzchniowym i nakładką asfaltową w Cholerzynie,
- budowę chodników wraz
z elementami kanalizacji burzowej, odwodnieniem powierzchniowym i nakładką asfaltową
w Mnikowie,
- budowę chodników wraz
z kanalizacja burzową, odwodnieniem
powierzchniowym,
przebudową konstrukcji jezdni
i nakładką asfaltową w Czułowie,
- budowę chodników wraz
z elementami kanalizacji burzowej, odwodnieniem powierzchniowym w Liszkach,
- budowę chodników wraz
z kanalizacją burzową i odwodnieniem liniowym oraz nakładką
asfaltową w Kaszowie-Wyźrale,

Janusz
FAJTO
Przewodniczący Komisji Infrastruktury
i Gospodarki Komunalnej
jfajto@powiat.krakow.pl

- nakładkę asfaltową w Liszkach (w kierunku na Rączną),
- nakładkę asfaltową w Jeziorzanach (od strony Rącznej),
- nakładkę asfaltową w Czułowie (w kierunku Czołówka),
- dokończenie budowy chodników wraz z peronami przystankowymi w Piekarach..
Prace które zostały wykonane
w Cholerzynie, Mnikowie i Czułowie są elementem długofalowych działań mających na celu
poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i udrożnienie szlaku
komunikacyjnego Krzeszowice
– Zalas – Czułów – Kryspinów.
Na terenie gminy Czernichów
wykonano:
- budowę chodników wraz
z kanalizacją burzową, odwodnieniem powierzchniowym i nakładką asfaltową w Rybnej,
- nakładkę asfaltową na drodze Kamień – Przeginia Duchowna,
- nakładkę asfaltową na drodze w Czułówku.
Droga powiatowa przez Rybną wchodzi w skład tzw. szlaku
kruszywowego z kopalni Zalas,
w związku z czym jej modernizacja stanowi ważny element
działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Duży tonaż samochodów
powoduje zapadanie się jezdni.
Podczas dalszej modernizacji konieczne będzie wzmocnienie jej
konstrukcji i właściwe odwodnienie.
Dzięki rozwojowi gospodarczemu przez ostatnie kilkanaście
lat zwielokrotniła się ilość pojazdów jeżdżących po naszych
drogach. Z punktu widzenia gospodarczego jest to sukces, ale
parametry techniczne naszych
dróg nie są do tego przystosowane. Myślę, że systematyczne
inwestowanie w sieć dróg odmieni tą niekorzystną sytuację.
Wymaga to jednak czasu i dużych nakładów sił i środków.
Jako inżynier budowlany jestem
zwolennikiem gruntownych modernizacji obejmujących nie tylko położenie nowej nawierzchni
asfaltowej, ale wykonania chodników, poboczy, prawidłowego
odwodnienia i tam gdzie jest to
konieczne wzmocnienie konstrukcji jezdni (właściwej podbudowy). Często rozważany jest
dylemat, czy zrobić kilometr
gruntownej modernizacji drogi, czy wykonać trzy kilometry
nakładki – osobiście jestem za
gruntowną modernizacją, chociaż miałoby to wydłużyć czas
realizacji i podnieść koszty inwestycji.

Janusz Fajto

Modernizacja drogi Kaszów - Wyźrał

Modernizacja drogi w Cholerzynie

Modernizacja drogi w Czułowie

Modernizacja drogi w miejscowości Mników

Nakładka asfaltowa na drodze Kamień - Przeginia

Nakładka asfaltowa na drodze w Czułówku
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ROLNICTWO
Francuscy rolnicy już dawno to zrozumieli

W jedności siła!

Hodowcy już dawno zdali sobie sprawę
z prostego faktu, że produkując indywidualnie,
Jako członek Komisji Rozwoju Wsi, Rolnic- nigdy nie osiągnęliby takich zysków jak w grutwa i Ochrony Środowiska uczestniczyłem pie producenckiej. Problemem są duże straty
w ośmioosobowej delegacji z województwa w stadach spowodowanych przez wilki, bęmałopolskiego, która przebywała w zaprzy- dące w tym alpejskim regionie pod ścisłą
jaźnionym Regionie Rhõne-Alpes we Fran- ochroną. Rolnicy jednak nie muszą się obacji. Wyjazd zorganizowała Małopolska Izba wiać – za każda rozszarpaną sztukę otrzymuRolnicza we współpracy z francuską Regio- ją 100 proc. odszkodowania.
Kolejnym celem naszego pobytu było
nalną Izbą Rolniczą mającą swoją siedzibę
zwiedzanie dużej kotłowni w departamenw Lyonie.
cie Isére, służącej do ogrzewania budynków administracji samorządów lokalnych.
By zminimalizować koszty, zawarto umowy
z dostawcami i przetwórcami drewna.
Warunkiem jej zawarcia było solidne wywiązywanie się z umowy, przy czym promowano
drobnych dostawców z własnego regionu.
Jeśli któryś chciał np. wcześniej zrezygnować, musiał wskazać innego na swoje miejsce, ale zastępca musiał być zaakceptowany
przez zarządzających kotłownią. Wykluczono tartaki i dużych przetwórców, gdyż zachodziła obawa, że ich towar może nie spełTematem wiodącym było wykorzy- niać surowych ekologicznych norm, mógł
stanie energii odnawialnej w rolnictwie, zawierać np. odpady przemysłowe jak ścinki
ale też byliśmy otwarci na inne doświadczenia sklejki czy płyty paździerzowej. Wsad do barfrancuskich rolników. Zwiedziliśmy gospo- dzo drogiego i wydajnego pieca zakupionedarstwo rolne ukierunkowane na hodowlę go w Austrii, musiał zawierać tylko naturalne
owiec (400 sztuk) i kóz (250). Duża owczarnia drewno. Z tego wygodnego źródła dochodu,
wykorzystuje energię słoneczną do ogrze- ale również pozbycia się odpadów drewniawania budynków inwentarskich, jak również nych korzysta grupa ok. 50 dostawców.
Duże wrażenie wywarło na nas także
do suszenia siana w suszarni. Pozyskane ciepło
z kolektorów umieszczonych na dachu 50-hektarowe gospodarstwo sadowniogrzewa powietrze, które jest tłoczone cze specjalizujące się w uprawie orzecha
do suszarni. Energię solarną wspomaga do- włoskiego. Takich sadów jest tu znacznie
datkowo piec spalający rozdrobnione drew- więcej, łącznie liczą ponad 400 ha. Rolnicy
no pozyskiwane w okolicy, np. z wycinek sa- zorganizowali grupę producencką, mającą
za zadanie wspólne zarządzanie skupem
mosiewek na pastwiskach itp.
orzechów, ujednoliceniem ceny, promocją
ich produktu a także wspólne użytkowanie
drogiego sprzętu, który jest własnością grupy.
W kotłowni wspólnej suszarni spalane są
gałęzie pozyskane z cięć pielęgnacyjnych
i uschnięte drzewa orzechowe, które
dostarczają wszyscy. Ciepło służy także
do ogrzewania magazynów i hal. Sadownicy
planują dalszą intensyfikację produkcji,
gdyż popyt na orzecha włoskiego znacznie
przewyższa podaż. Ukierunkowali eksport
przede wszystkim na rynek niemiecki, który
Rolnicy specjalizujący się w hodowli owiec jest wciąż nienasycony. Jako ciekawostkę doi kóz zrzeszyli się w grupę producencką i zbu- dam, że łupanie francuskich orzechów odbydowali własną ubojnię i przetwórnię mięsa wa się w… Polsce, lecz mimo usilnych zabiez ukierunkowaniem na produkcję konserw gów, nie zdradzono nam jednak dokładnego
i pasztetów. Indywidualna produkcja jest miejsca.
Także wspólną własnością jest tartak obzabroniona. Jest to spowodowane ujednoliceniem norm, a także surowym reżimem sługujący okolicznych producentów drewna
sanitarnym. Nad jakością wyrobów i ich sma- i nie tylko. Zrzeszeni w grupę rolnicy zakukiem czuwają specjaliści. Bardzo intensywna pili specjalistyczny sprzęt do rozdrabniania
promocja tych ekologicznych wyrobów spo- drewna, który każdy może wynająć. Tartak
wodowała, że jest na nie duży zbyt nie tylko produkuje także stolarkę budowlaną, tarcicę
i drewno kominkowe.
w okolicy, ale również w całej Francji.
W dolinie Entremonts rolnicy stwoWłodzimierz
rzyli
spółdzielnię
mleczarską, w któTOCHOWICZ
rej mają całkowity
Radny Powiatu Krakowskiego
wpływ na produkcję
wyśmienitej
jakowtochowicz@powiat.krakow.pl
ści serów. By zdobyć nowe rynki dla
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swoich produktów, zatrudnili specjalistów
do promocji i marketingu. Na efekty nie
trzeba było długo czekać – ich sery można kupować nie tylko w najbliższej okolicy.
By zmniejszyć koszty, w mleczarni zbudowano nowoczesną oczyszczalnię ścieków (przy
pomocy finansowej UE). Zaletą oczyszczalni
jest pozyskiwanie sporych ilości metanu, który służy do ogrzewania pomieszczeń i wody
używanej w procesach technologicznych
i sanitarno-higienicznych. Nadwyżki metanu
są spalane w atmosferze. Całym procesem
kieruje system komputerowy zarządzany
przez jedną osobę. Hodowcy solidarnie dzielą się także gnojowicą, która jest wykorzystywana do nawożenia pól, łąk i pastwisk.

Zwiedziliśmy jeszcze inne zakłady i spółdzielnie rolnicze. Mam nadzieję, że napiszę
o tym w którymś z najbliższych numerów naszego biuletynu. Wniosek jest jeden – przed
naszymi rolnikami jeszcze wiele pracy organizacyjnej, a przede wszystkim przezwyciężenia wieloletnich uprzedzeń i wzajemnej
niechęci. Przysłowie „każdy sobie rzepkę
skrobie” może i jest sympatyczne, ale nijak
ma się do nowoczesnej gospodarki agrarnej.
Przyszłością jest organizowanie się rolników
w grupy producenckie, wspólny zakup maszyn, wspólne zarządzanie i wykorzystywanie energii odnawialnej. Wszystkie te czynniki razem wzięte znacznie zmniejszają koszty
produkcji i maksymalizują zyski, a co za tym
idzie, niesłychanie wzmacniają konkurencyjność naszych produktów rolnych. Będzie to
z pewnością tym łatwiejsze, gdy sięgniemy
do naszych, polskich doświadczeń. Organizowanie się rolników to u nas nic nowego;
piękna idea kółek rolniczych nie jest przecież wymysłem systemu komunistycznego
– to idea sięgająca czasów przedwojennych,
została tylko przez ten system wypaczona
do granic możliwości. By móc skutecznie
rywalizować na unijnym rynku rolnym i promować tam nasze wspaniałe i smaczne produkty żywnościowe – rolnicy muszą się jednoczyć, korzystając niekoniecznie z obcych
przykładów. Nie ma innej alternatywy.

Włodzimierz Tochowicz

,
BEZPIECZENSTWO
Zachowaj trzeźwy umysł, a będzie bezpieczniej na drodze
Czas Świąt Bożego Narodzenia to bardzo radosny okres
w roku, ale przez nieuwagę
na drodze może się szybko zamienić w prawdziwy koszmar.
Jak uniknąć problemów i bezpiecznie przeżyć magię grudniowych dni?
Trzeba tylko uzbroić się
w rozwagę i spokój kiedy siadamy za kierownicą. Szał przedświątecznych zakupów wisi
w powietrzu. Przed nami coroczna „nerwówka”, wyprawy
do hipermarketów, wyjazdy
i spotkania rodzinne. Silniki naszych samochodów z pewnością
nie zdążą ostygnąć. Wystarczy
chwila nieuwagi, zdenerwowania wysokim rachunkiem w sklepie, a łatwo możemy uszkodzić
na parkingu zaparkowany obok
pojazd. Nie prześcigajmy się
w zajmowaniu wolnych miejsc–
z pewnością wystarczy i dla
nas prezentów pod choinkę,
bo nawet błaha kolizja pociąga
za sobą szereg nieprzyjemności.

Grudzień to czas kapryśnej
pogody. Z dnia na dzień aura
może całkowicie się zmienić,
a jezdnia stanie się przysłowiową „szklanką”. Nie bagatelizujmy
wymiany opon na zimowe i nie
zwlekajmy z tym zbyt długo,
gdyż to znacznie zwiększy bezpieczeństwo nie tylko nasze,
naszych pasażerów ale i innych
użytkowników drogi. Nie ulegajmy jednak przekonaniu, że zimowe opony zapewnią nam pełną
kontrolę nad kierowanym pojazdem, musimy przede wszystkim
kierować się rozsądkiem i dostosować prędkość do warunków,
w jakich ruch się odbywa,
w szczególności: rzeźby terenu,

stanu i widoczności drogi, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu. Zwróćmy też uwagę
na datę produkcji i zużycie ogumienia, zakładane opony mają
często wiele lat i tak naprawdę
nie spełniają swego przeznaczenia.
Grudzień to także czas krótkich i zwykle pochmurnych dni.
Jazda w tzw. szarówce nie należy
do najprzyjemniejszych, zmniejsza się nasza koncentracja,
a pojazdy nie są dobrze widoczne na drodze. Chociaż obowiązek włączania świateł mijania
obowiązuje w Polsce przez cały
rok, zdarza się, że kierowcy o tym
zapominają. Po wejściu do pojazdu bezwzględnie pamiętajmy o włączeniu świateł – nawet
jeśli my dobrze widzimy, przy
wyłączonych światłach stajemy się niewidoczni dla innych.
Oczywiście, nie trzeba chyba
przypominać o obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa
przez kierującego i wszystkich
pasażerów nawet na najkrótszej
trasie. Ta prosta czynność może
ocalić nam życie. Najbardziej zagrożoną kategorią uczestników
ruchu są w okresie jesienno-zimowym piesi. Na tę grupę należy zwrócić szczególną uwagę,
ponieważ w przeciwieństwie
do poruszających się pojazda
mi, osoby te nie są osłonięte karoserią samochodu i nie mogą
liczyć na działanie poduszek
powietrznych ani pasów bezpieczeństwa. Prawdą jest jednak i to,
że to sami piesi swoim zachowaniem często powodują duże zagrożenie. Nie korzystanie z chodnika lub pobocza, poruszanie
się nieprawidłową stroną drogi,
przechodzenie przez jezdnię
w miejscu niedozwolonym czy
wejście na jezdnię bezpośrednio
przed jadący pojazd – to podstawowe przyczyny wypadków
z udziałem pieszych. Przeraża
fakt, że większość tych zdarzeń
powodowana jest przez osoby
znajdujące się w stanie nietrzeźwości. W październiku 2008

roku w powiecie krakowskim na
16 wypadków z udziałem pieszych aż 10 osób znajdowało się
pod wpływem alkoholu.
Zachowajmy trzeźwy umysł.
Spotkaniom z rodziną towarzyszy degustowanie trunków,
a nawet jeden łyk alkoholu może
doprowadzić do rodzinnego dramatu. Nie bądźmy obojętni i reagujmy gdy ktoś w naszym otoczeniu chce wsiąść za kierownicę
po kilku „głębszych”, może uda
nam się zapobiec kolejnej tragedii. Zwolnijmy, w końcu święta
to czas odpoczynku. Pozwólmy
sobie na spokój nawet kosztem
spóźnienia na wigilijną kolację.

Zadbajmy o wyposażenie
pojazdu w łańcuchy. Zwłaszcza,
jeśli planujemy wyjazd w góry.
Ośnieżone trasy mogą stać się
prawdziwym horrorem jeśli nie
będziemy przygotowani na ich
pokonanie. Poza tym przestrzegajmy przepisów i nie fundujmy
sobie na gwiazdkę niemiłych
prezentów w postaci mandatów.

Analiza zdarzeń drogowych
w okresie jesienno-zimowym
na terenie powiatu krakowskiego napawa optymizmem.
W październiku 2008 roku odnotowano 25 wypadków drogowych, w których nie było ofiar

śmiertelnych a 25 osób zostało
rannych. W analogicznym okresie
2007 roku zaistniało 46 wypadków, w których zginęły 3 osoby
a 59 doznało obrażeń ciała.
Bezpiecznych świąt!
kom. mgr Grzegorz Chanek
Naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej w Krakowie

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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