Powiat Krakowski
Nr (6)2/09

biuletyn samorządowy

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

Budżet Powiatu

Realizacja budżetu za 2008 rok

X lat Powiatu

Jubileuszowy koncert w Filharmonii

Współpraca zagraniczna
Polskość za Uralem

Bezpieczeństwo

Ze znajomością przepisów bezpieczniej

Zdrowie

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe“

Turystyka

Na papieskich szlakach“

Sport

20 lat Klubu Sportowego „Shaolin“

POWIAT krakowski
Biuletyn Powiatu Krakowskiego

z
ar
l
p
y
zem atn
g
ł
e
zp
e
b

	W NUMERZE:
budżet powiatu
- Realizacja budżetu za 2008 r.

EDUKACJA
- Chwilo trwaj wiecznie
- Polubić matematykę - cz. 3
- Remont szkoły w Czernichowie
- ZSTE - szkoła z sukcesami

	pomoc społeczna
- Dni Osób Niepełnosprawnych

transport
- Priorytet - przyjazne sąsiedztwo

	zdrowie
- Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
- Kilka akapitów o zdrowiu

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

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

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

FILIA w 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

WSPÓŁPRACA
- Polskość za Uralem

turystyka
- Wycieczka w Dolinki Podkrakowskie
- Na papieskich szlakach

SPORT
- 20 lat Klubu Sportowego Shaolin

	kultura

Siedziba Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Kraków, ul. Przy Moście 1

- Mały teatr „Albertus“ w Mnikowie

bezpieczeństwo
- Ze znajomością przepisów bezpieczniej
- Sezon na... jazdę z głową

WARTO WIEDZIEĆ
- Telekonferencja urzędów pracy
- Kursy w PODN

POWIAT KRAKOWSKI

Biuletyn Powiatu Krakowskiego
Adres redakcji:
Starostwo Powiatowe w Krakowie
al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
Redaktor naczelny - Olgierd Ślizień
Redakcja - Józef Olchawa
Skład i łamanie tekstu:
Podkrakowskie Centrum Teleinformatyczne
ul. Kopernika 13, 32-050 Skawina
Druk:
GRATIS ART. Sp. z o.o. ul. Brzezińska 1, 05-500 Piaseczno

OPINIE
Dzień dobry!

Szanowni Państwo!

Jest takie miejsce na zbiegu dróg
Gdzie się spotyka z zachodem wschód
Nasz pępek świata, nasz biedny raj
Jest takie miejsce, jest nasz kraj.
Usłyszałem te słowa wczoraj wieczorem, szóstego czerwca na rozpoczęcie spotkania organizowanego
przez Towarzystwo Przyjaciół Kamienia,
w gminie Czernichów, w stulecie miejscowej parafii. W Skawinie z kolei, w tym
samym czasie odsłaniano pomnik króla Kazimierza Wielkiego, tego
który „zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną” na pamiątkę
645-lecia lokacji, biorąc Go na patrona innej, choć podobnie dobrej,
samorządowej roboty. Kilka godzin wcześniej w Czernej, na spotkaniu-pikniku, nasza powiatowa radna Janina Lasoń, poprzez zabawę
dawała wytchnienie od codziennej trudnej rzeczywistości rodzinom
niepełnosprawnych ze stowarzyszenia „Otwórzmy przed nimi życie”.
W Tenczynku natomiast otwarto nowe przedszkole dla 150 dzieci
z gminy Krzeszowice. To tylko jeden dzień z życia powiatu.
Czemu o tym piszę? Co ważnego chcę przekazać mieszkańcom
naszego powiatu? Sięgnąć chcę do wspomnień o wydarzeniach,
których rocznice w tych ostatnich kilku czerwcowych dniach kolejno obchodzimy. Z punktu widzenia samorządu powiatu najważniejszy jest mijający już rok jubileuszu X-lecia. To ważne dla nas - mieszkańców powiatu - wydarzenie, dające możliwość oceny słuszności
i powodzenia tej właśnie reformy rządu premiera Jerzego Buzka.
Poprzez stan dróg powiatowych, wygląd i jakość nauczania w szkołach średnich i zawodowych i poradni psychologiczno-pedagogicznych, zakres i humanizm w opiece nad niepełnosprawnymi wraz
z ich rodzinami najlepiej widać, czy spełniamy intencje naszych założycieli.
Na wspomnianej wyżej wieczornicy w Kamieniu, ks. prof. Kazimierz Łatak przywołał pamięć o burzliwych obradach ówczesnej
Rady Gminnej, o bliskich rękoczynach, jakich dopuścić się mieli
zwolennicy i przeciwnicy budowy Kościoła, o ostrych pismach i wystąpieniach do Kurii Biskupiej i Starostwa Powiatowego, a potem już
po decyzji, o zgodnej i ofiarnej budowie aż do samego wybuchu
II wojny światowej.
Była to opowieść o prawdziwej demokracji, którą przerwała najpierw wojna, a potem lata uzależnienia od wschodniego sąsiada.
Nadszedł jednak 1979 rok i pamiętna pielgrzymka naszego papieża i słowa o „Odnowie Ziemi, Tej Ziemi”. Zmniejszający się z każdym dniem strach, wzrastające poczucie godności i „Solidarność”
a wszystko to z narastającą nadzieją, że mury runą.

Obecny rok jest szczególnym dla powiatu krakowskiego, jako rok jubileuszu
X-lecia odrodzonego samorządu powiatowego. Kolejną z cyklu uroczystości jubileuszowych był koncert w Filharmonii
Krakowskiej, który odbył się 24 maja.
W koncercie licznie uczestniczyli zaproszeni przez radnych mieszkańcy powiatu,
przedstawiciele władz i organizacji pozarządowych, duchowieństwa, pracownicy
Starostwa Krakowskiego, goście z powiatu
monachijskiego. Wykonawcami koncertu była niezwykle utalentowana młodzież z Zabierzowa. Wielu mieszkańców naszego powiatu
na trwałe wpisuje się w jego historię. Dla uhonorowania osób szczególnie zasłużonych dla powiatu Rada podjęła pakiet uchwal umożliwiający nadawanie tytułów: „ Zasłużony dla Powiatu Krakowskiego”
oraz „Honorowy Obywatel Powiatu Krakowskiego”. Rada powołała
kapitułę honorową i zatwierdziła regulamin jej pracy. Miesiąc maj to
tradycyjne święto hutników, strażaków, kominiarzy i ich patrona św.
Floriana. Ważnym wydarzeniem był Dzień Strażaka, który w tym roku
odbył się 9 maja w Zielonkach, po raz pierwszy poza Krakowem.
Na majowej sesji dziękowaliśmy strażakom za ich służbę oraz oceniliśmy stan bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej powiatu
krakowskiego. Struktura występowania pożarów i zagrożeń lokalnych
w powiecie jest podobna od kilku lat. Najczęściej zdarzenia występują
na terenie gmin Skawina, Zabierzów i Krzeszowice. W powiecie działa
jedna jednostka PSP w Skawinie, zabezpieczająca operacyjnie gminy
Skawina, Mogilany i osiedla Krakowa Tyniec i Sidzina. W jednostce tej
pełni służbę 54 strażaków. Bez wsparcia strażaków ochotników zrzeszonych w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej
Polskiej nie jest możliwy wysoki poziom zabezpieczenia przeciwpożarowego powiatu. Według stanu na 31 grudnia 2008 roku w powiecie działało 168 jednostek OSP liczących 4000 członków czynnych,
w tym do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego włączone były 42 jednostki. Wszystkim strażakom Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotnikom z OSP z okazji ich święta św. Floriana składam
serdeczne życzenia, dziękuję za służbę i trud włożony w ratowanie
życia i mienia mieszkańców powiatu. Życzę sukcesów w pracy zawodowej i życiu.

Krzysztof Karczewski
Przewodniczący Rady Powiatu

To było 30 lat temu, dziesięć następnych trwały zapasy budzącego się narodu z niechcianą władzą i wreszcie 4-ego czerwca - wolne
wybory. Początek trudnej, niepewnej historii, tym razem wpisanej
już w dzieje całego świata poprzez Praską Wiosnę, unicestwienie
Muru Berlińskiego, rozpad rosyjskiego imperium. Mamy więc wolną Polskę, jesteśmy w Unii Europejskiej i NATO. Dla mnie to radość
ogromna, jednak nie najważniejsza na co dzień. Co jest w takim razie największym osiągnięciem tych zmian? Każdy samorządowiec,
a może też każdy z mieszkańców gmin i powiatów odpowie: obchodzi nas w każdym dniu to, co dzieje się w Polsce lokalnej. My
po prostu cieszymy się, że gospodarkę planową, centralne plany i
wskaźniki zastąpiły zaradność i inicjatywa ludzi.
A klamrą spinającą ten tekst niech będzie ostatnia zwrotka cytowanej na wstępie piosenki „Jest taki kraj”:
Z pokoleń trudu, z ofiarnej krwi
Zwycięskiej chwały nadejdą dni
Dopomóż Boże i wytrwać daj
Jest takie miejsce, jest nasz kraj.

Dzień Strażaka - Zielonki, 9 maja 2009 r.

Józef Krzyworzeka
Starosta krakowski
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EDUKACJA
Chwilo trwaj wiecznie….
Dobiega końca rok szkolny 2008/2009. Absolwentów
szkół ponadgimnazjalnych
prowadzonych przez nasz powiat oficjalnie pożegnaliśmy
w dniu 24 kwietnia br. Zakoń-

atmosferze naszych szkół.
W bezpośrednich rozmowach absolwenci podkreślali,
że nasze szkoły są przyjazne
dla uczniów, dają dobrą ofertę edukacyjną i potrafią do-

Nazwa szkoły

Typ szkoły

i 6 kwietnia Pierwsze Powiatowe Targi Edukacyjne (fotorelacja na ostatniej stronie)
w Skawinie, Krzeszowicach
i Skale skierowane do absolwentów gimnazjów i ich
rodziców. W Targach uczestniczyli również liderzy lokalLiczba

Liczba absolwentów

Liczba

absolwentów

przystępujących

absolwentów

przystępujących

do egzaminów

do matury

zawodowych

Zespoł szkół i Placówek Oświatowych w Skale

LO

53

53

0

Liceum Ogólnokształcące Krzeszowice

LO

130

129

0

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Skawinie

LO

144

144

0

Zespoł Szkół Techniczno-Ekonomicznych

Technikum

76

76

70

w Skawinie

Liceum Profilowane

35

35

0

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Technikum

48

48

48

w Krzeszowicach

Liceum Profilowane

44

44

0

Technikum Agrobiznesu

22

15

20

14

8

7

Liceum Ogólnokształcące

16

10

0

Technikum Agrobiznesu

14

14

14

Technikum Ekonomiczne

16

12

16

Technikum Rolnicze

20

15

14

632

603

189

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Giebułtowie

Zespół Szkół
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Czernichowie
Razem

czyli oni edukację, przed nimi
jeszcze, jakże ważne, egzaminy maturalne i zawodowe.
Najlepszym absolwentom,
którzy uzyskali średnią ocen
powyżej 5,0, zostały wręczone nagrody starosty i wyróżnienia. Byli to:
- Magdalena Madeja z ZSO
w Skawinie,
- Agnieszka Bentkowska
z ZST-E Skawina,
- Alicja Penkala z ZSiPO
w Skale,
- Aleksandra Cholewa i Rafał
Rojowski z LO w Krzeszowicach,
- Michał Kaźmierek z ZSP
w Krzeszowicach,
- Krzysztof Tataruch z ZSRCKU w Czernichowie,
- Paulina Kowal z ZSP
w Giebułtowie.
Gratulujemy serdecznie
tu wymienionym, ale także
licznej rzeszy nagrodzonych
przez macierzyste szkoły absolwentom, którzy uzyskali
bardzo dobre wyniki. Przytoczone w tytule słowa, to sentencja absolwentów w jednej
ze szkół. Zapamiętałem je,
gdyż odzwierciedlają odczucia absolwentów, którzy
chcą na zawsze zapamiętać
chwile spędzone w dobrej
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Technikum Architektury
Krajobrazu

brze przygotować zarówno
do egzaminów maturalnych, zawodowych, jak też
do wybranych kierunków
na studiach i do pracy w zawodach. Szkoły prowadzone
przez nasz powiat posiadają wykwalifikowaną kadrę
nauczycielską, nowoczesną
bazę dydaktyczną, klasopra-

cownie, pracownie językowe i komputerowe. Ogromnym walorem jest, że uczeń
w naszych szkołach jest podmiotem z nazwiska i imienia,
a nie numerem, jak w wielu
szkołach aglomeracji krakowskiej. Niemniej dyrektorzy
szkół nie ukrywają, że muszą
ciągle rywalizować o ucznia
ze szkołami w Krakowie. Stąd
też z inicjatywy Starostwa
Powiatowego w Krakowie
odbyły się w dniach 30 marca

ni, przedstawiciele wyższych
uczelni, przedsiębiorcy, władze edukacyjne i samorządowe. Podejmowane są również
inne inicjatywy, jak np. „Dni
Otwarte” szkół, liczne prezentacje i publikacje mające zachęcić absolwentów gimnazjów do podejmowania nauki
w naszych szkołach.

8 maja br. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie odbyło się uroczyste
podpisanie deklaracji „Partnerstwo Powiatu Krakowskiego dla Dobrej Edukacji”.

Główną ideą partnerstwa będzie kreowanie nowatorskiej
formuły współpracy, łączącej
Starostwo Powiatowe, Gminy, szkoły, uczelnie wyższe,
przedsiębiorców, izby gospodarcze, organizacje pozarządowe, inne instytucje
kształcenia
ustawicznego
i praktycznego, opartej na
analizie potrzeb, inicjowaniu
wspólnych
przedsięwzięć
edukacyjnych i rozwojowych,
prowadzeniu działań promocyjnych i informacyjnych.

Mamy nadzieję, że te
działania pozwolą na nabór
uczniów w liczbie co najmniej
na poziomie ubiegłego roku
lub wyższej.
Wyniki matur będą znane dopiero po 30 czerwca, a egzaminów zawodowych pod koniec sierpnia,
niemniej prezentuję zestawienie szkół i przystępujących
do egzaminu absolwentów.
Pokazana tabela daje obraz
wysokiej efektywności nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych
prowadzonych przez Powiat Krakowski.
Zapraszamy!
Andrzej Furmanik

Andrzej
FURMANIK
Wicestarosta Powiatu Krakowskiego,
afurmanik@powiat.krakow.pl

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

Polubić matematykę już w przedszkolu
Część III.
Od sąsiedztwa do orientacji
w przestrzeni
Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną to treść trzynastego spośród
piętnastu obszarów działalności edukacyjnej przedszkola, określonych w nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego, która obowiązywać
będzie już od roku szkolnego 2009/10.

Zauważmy, że w przypadku rozwijania pojęć stereometrycznych mamy
do czynienia z przygotowaniem do posługiwania się układem współrzędnych
(bez jednostek długości na „osiach”)
w przestrzeni trójwymiarowej, gdzie
początkiem układu jest osoba wyznaczająca kierunki. Za pomocą trzech
spośród sześciu pojęć: lewa, prawa,
góra, dół, przód, tył, można określić położenie przedmiotu w jednej z ośmiu
części przestrzeni, np: z przodu, u góry,
po stronie prawej; z tyłu, u dołu, po stronie lewej; itp.
Orientacja w przestrzeni
według części własnego ciała

Spośród kilku kompetencji matematycznych, którymi mają wykazywać się
dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego, na szczególną uwagę tych
czytelników, którzy odkrywają w sobie
potrzebę kształtowania u przedszkolaka pojęć geometrycznych, zwłaszcza
z zakresu stereometrii, zasługuje oczekiwanie, że dziecko kończące przedszkole
i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej powinno rozróżniać stronę
lewą i prawą, określać kierunki i ustalać położenie obiektów w stosunku
do własnej osoby, a także w odniesieniu
do innych obiektów.
Określić kierunki oraz miejsca
na kartce papieru
Z kolei tych, którzy ograniczają swą
nauczycielsko-familijną powinność do
zagadnień planimetrii, zainteresuje zapewne fakt, że wśród kompetencji z zakresu kształtowania gotowości do nauki
czytania i pisania, określonych w czternastym obszarze działalności edukacyjnej przedszkola, znalazło się wymaganie,
by dziecko potrafiło określić kierunki
oraz miejsca na kartce papieru, rozumiało polecenie typu: narysuj kółko
w lewym górnym rogu kartki, narysuj
szlaczek zaczynając od lewej strony
kartki.

W przypadku określania miejsc na
płaszczyźnie wykorzystujemy dwa pojęcia spośród czterech: lewy, prawy, góra,
dół. Trudność polegającą na tym, że środek płaskiego układu współrzędnych
jest poza dzieckiem na kartce papieru,
wymusza zastosowanie dodatkowego
pojęcia „róg kartki”, a więc wykorzystania leżącego w sąsiedztwie wierzchołka
prostokąta, którego kształt ma owa kartka. Relacja sąsiedztwa, mająca charakter
topologiczny, rozumiana jest przez dzieci przed podjęciem pierwszych prób
określania położenia poprzez wyróżnianie odpowiednich układów odniesienia.
Rozpoznają one najbliższe sąsiedztwo
na długo przed zainteresowaniem się
odległością między przedmiotami oraz
tym, czy są po lewej, czy po prawej
stronie. Trzeba to mieć na uwadze i nie

to z symetrią ciała: prawa strona wygląda z zewnątrz tak samo jak lewa.
Jazda samochodem
pomaga zapamiętać kierunki
Niewątpliwie rozwój motoryzacji
i fakt, że dzieci są obecnie wożone samochodem od niemowlęcia, pozwala
im kojarzyć kierunki z ruchem ulicznym,
co sprzyja wcześniejszemu pokonaniu
trudności z określaniem kierunków:
w prawo, w lewo. Podobnie rzecz się
ma z powszechnym dostępem dzieci do
przeróżnych współczesnych urządzeń
cyfrowych, poczynając od zabawek zdalnie sterowanych do takich ulubionych
przedmiotów codziennego użytku, jak
pilot telewizora, klawiatura kalkulatora,
komputera czy telefonu komórkowego, na myszce komputerowej kończąc.

W przypadku pilota i klawiatury mamy
do czynienia z rozwijaniem orientacji
w oparciu o sąsiedztwo zarówno klawiszy, jak i uzyskanych w efekcie działania
na klawiszach znaków na ekranie. Sterowanie za pomocą myszki kursorem
poruszającym się w dowolnych kierunkach wirtualnego świata układu współrzędnych ekranu komputerowego dodaje dynamikę i wielokierunkowość.
Rozwija dzięki temu znakomicie ten
rodzaj orientacji, który pozwoli naszemu przedszkolakowi w przyszłości bez
trudu trafić za pomocą GPS-a z Myślenic
do Krakowa, co obecnie bywa nierzadkim problemem, wynikającym
z nagłego pojawiania się konieczności
objazdów w konsekwencji niekończącego się nigdy sezonu robót drogowych
na „zakopiance”.
Jerzy Rogala

dziwić się, że początkowo dziecko tylko wtedy potrafi powiedzieć, po której
stronie znajduje się dany przedmiot, gdy
jest on bardzo blisko. Najwcześniej określa położenie przedmiotów, które może
dotknąć ręką. Dziecko uczy się orientować w podstawowych kierunkach przestrzeni według części własnego ciała.
Najłatwiej jest mu rozróżnić kierunki:
w górę, w dół. W górę – to tam gdzie głowa; w dół – to tam, gdzie nogi. Podobnie łatwo jest z kierunkami: do przodu
i do tyłu. Do przodu to tam, gdzie twarz;
Jerzy
do tyłu – to tam,
gdzie plecy. ZnaczROGALA
nie trudniej jest
R
adny Powiatu Krakowskiego,
dziecku zapamiętać
Członek Zarządu
kierunki: na prawo
i na lewo. Wiąże się
jrogala@powiat.krakow.pl
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BUDZET POWIATU
Realizacja budżetu za 2008 r.
W dniu 25 marca 2009 r. Uchwałą Rady Powiatu
nr XXIX/222/2009 udzielone zostało Zarządowi Powiatu Krakowskiego absolutorium z wykonania budżetu za 2008 r.
Charakterystycznym jest fakt, iż absolutorium to udzielone zostało Zarządowi po pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania
z wykonania budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową
– jednogłośnie.
Oznacza to, że planowany budżet i zadania w nim zawarte
w 2008 r., zdaniem Radnych, zostały wykonane w sposób zadowalający. Zaznaczyć należy, iż rok 2008 był rokiem bardzo
dobrym, zarówno jeżeli chodzi o poziom wykonania dochodów, tj. na planowane 116 135 907 zł –wykonanie wyniosło
119 047 080 zł, czyli 102,5 %, jak i stopień realizacji nałożonych
na Powiat Krakowski obligatoryjnych zadań.
Ostateczny plan wydatków kształtował się na poziomie
127 836 869 zł, a jego wykonanie to kwota 126 356 060 zł,
tj. 98,8% planu. Strukturę wykonania dochodów i wydatków
prezentują diagramy nr 1 i 2.

Wykonanie dochodów wg źródeł

Diagram nr 1

Struktura wydatków

Wydatki na drogi w latach 2006 - 2008

Diagram nr 3

- budowa mostu na rzece Rudawie w Zabierzowie 1 841 295 zł,
- przebudowa drogi Krzeszowice - Czatkowice - Czerna 1 743 011 zł,
- przebudowa ul. 29 Listopada i ul. Popiełuszki w Skawinie 774 392 zł,
- przebudowa ul. Kopernika i Wyspiańskiego w Skawinie 401 450 zł,
- przebudowa centrum wsi Radziszów - 277 249 zł,
- przebudowa drogi nr 2152 w Michałowicach - 326 175 zł,
- przebudowa drogi nr 2126K w Paczółtowicach 1 900 750 zł.
Pozostałe wydatki „w drogach” to projekty budowlane,
mapy, studia wykonalności, zakupy inwestycyjne, takie jak:
hydrauliczny system podnoszenia mostów, czujniki radarowe do mierzenia ruchu na drogach, remonty cząstkowe nawierzchni - 9 093 089 zł:
- zimowe utrzymanie dróg, odwadnianie dróg, roboty awaryjne i utrzymanie sygnalizacji, oznakowanie dróg, utrzymanie mostów i promów, utrzymanie porządku i oczyszczanie
miast, nadzory inwestorskie, dokumentacja projektowa 3 764 388 zł;
oraz dotacje takie jak:
- dotacja na modernizację drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków
- Ostrów - 149 995 zł,
- budowa chodników przy drogach powiatowych w Gminie
Świątniki Górne - 985 000 zł.
Oczywiście, oprócz wydatków na drogi pod względem
wysokości nakładów zarówno bieżących jak i majątkowych,
to oświata i edukacja, na którą wyłożyliśmy w 2008 r. ogółem
31 393 850 zł. Głównym wydatkiem w zakresie oświaty i edukacji są wynagrodzenia nauczycieli, stanowiące w zależności
od rodzaju szkoły 80-90% wszystkich wydatków bieżących
w oświacie.

6

Diagram nr 2

Wydatki na oświatę i edukację w latach 2006 - 2008

Co sprawiło, że rok 2008 był rokiem bardzo dobrym dla Powiatu Krakowskiego?
Zapewne były to bardzo duże nakłady na remonty i budowę infrastruktury drogowej. Wydatki te znacznie wzrosły
w stosunku do lat poprzednich, co obrazuje diagram nr 3.
Jeśli przyjąć wydatki budżetu za 100%, to nakłady na budowę dróg i chodników (obejmują również wszystkie koszty
związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego) wyniosły 33 539 581 zł, tj. 26, 5% wszystkich wydatków.
Główne zadania drogowe wykonane w 2008 r. to:
- budowa chodników w ramach inicjatyw samorządowych 6 321 368 zł,
- modernizacja drogi Mogilany-Raciborsko - 612 381 zł,

Diagram nr 4

POMOC SPOŁECZNA
W kwocie tej mieszczą się więc zarówno bieżące koszty utrzymania szkół, jak i takie wydatki jak: dokumentacja
na budowę sali gimnastycznej w Skawinie (150 tys. zł), montaż
klimatyzatorów, instalacji monitoringu w budynkach oświatowych, jak i remont obiektów Zespołu Szkół Rolniczego
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie za kwotę
3 865 925 zł (prace są kontynuowane w 2009r.) oraz dotacje
dla liceów niepublicznych – 2 436 903 zł.
Wydatki administracyjne w 2008 r. to kwota 19 040 642 zł.
Znaczną pozycję w wydatkach budżetowych powiatu krakowskiego zajmuje opieka społeczna. Nakłady te, rokrocznie
ulegają zwiększeniu. Związane jest to z jednej strony z poprawą warunków bytowych pensjonariuszy domów pomocy
społecznej, a z drugiej ze zwiększeniem zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym – w 2008 r. wydatki na opiekę społeczną wyniosły 31 705 314 zł, tj. 25% wszystkich wydatków
budżetowych.

Powiatowe Dni
Osób Niepełnosprawnych
w DPS Karniowice
Już po raz siódmy zostały zorganizowane Powiatowe Dni Osób Niepełnosprawnych pod patronatem
Starostwa
Powiatowego
w Krakowie. Gospodarzem
Dni (już po raz kolejny) był
Dom Pomocy Społecznej
w Karniowicach. Ideą organizowania tej coraz bar-

W
pierwszym
dniu
uczestnicy imprezy mieli możliwość podziwiania
występów dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Bolechowicach pod opieką pań:
A. Mitońskiej i T. Szumiec,
zespołu wokalnego ENNA
z Zabierzowa oraz Piotra
Zadrożnego z Załogą starej

dziej popularnej imprezy
jest integracja środowisk
osób niepełnosprawnych
i ich opiekunów. Nie bez
znaczenia jest również potrzeba ciągłego przypominania społeczeństwu, że
osoby niepełnosprawne są
wśród nas. Samorządy - w
części finansowane przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) - otaczają
ludzi niepełnosprawnych
bardzo dobrą opieką. Jednakże sprawą równie ważną
jest to, aby ci ludzie mieli możliwość korzystania
z opieki swoich najbliższych
lub przyjaciół.

łajby, którzy zaprezentowali piękne pieśni żeglarskie.
Drugi dzień poświęcony
był dyskusji na temat nowych kierunków w szeroko
rozumianej terapii osób
niepełnosprawnych
oraz
problemów zawodowych
pracowników DPS-ów,

Wydatki na pomoc społeczną
w latach 2006 - 2008

Diagram nr 5

Są to oczywiście tylko główne tytuły wydatkowania środków z budżetu powiatu krakowskiego. Na uwagę zasługuje
fakt, iż wszystkie nałożone na powiat zadania w 2008 r. wykonane zostały przy zmniejszonym, w stosunku do planowanego deficycie budżetowym (planowano deficyt w 2008r.
na poziomie 12 mln zł, udało się zmniejszyć do poziomu
7 308 980 zł).
Stan wolnych środków po rozliczeniu roku 2008 wyniósł
4 691 983 zł.
Był to bez wątpienia bardzo dobry rok dla powiatu krakowskiego, przede wszystkim ze względu na wysoki poziom inwestycji, zarówno w infrastrukturze drogowej, jak i w oświacie,
czy modernizacji domów opieki społecznej.
Rok bieżący bez wątpienia jest rokiem trudniejszym
ze względu na spadek wzrostu gospodarczego, należy jednak
mieć nadzieję, iż nie wystąpi drastyczny spadek dochodów
powiatu, a zaplanowane zadania uda się w równie wysokim
stopniu zrealizować.
Wanda Kułaj

Wanda
KUŁAJ
Radna Powiatu Krakowskiego,
Członek Zarządu
wkulaj@powiat.krakow.pl

W VII Powiatowych Dniach
Osób Niepełnosprawnych
wzięli udział mieszkańcy
i ich opiekunowie z DPS
w Więckowicach, Owczarach, Batowicach, Krakowie,
Konarach, Wadowicach oraz
ze Schroniska dla osób niepełnosprawnych w Radwanowicach.

W
VII
Powiatowych
Dniach Osób Niepełnosprawnych wzięli udział;
starosta krakowski Józef
Krzyworzeka, członkowie
Zarządu oraz radni powiatu
krakowskiego i władze gminy Zabierzów. Licznie przybyli też mieszkańcy okolicznych miejscowości. Wśród
gości był również poseł Andrzej Adamczyk.
Wiesław Marek Woch

7

SPORT
DWADZIEŚCIA LAT KLUBU SPORTOWEGO „SHAOLIN”
BOLECHOWICE - GMINA ZABIERZÓW
W 2009 roku mija dwadzieścia lat działania sekcji KUNG
FU w gminie Zabierzów.
W 1989 roku w małej sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bolechowicach rozpoczęły się treningi sportowe
i tym samym działanie filii
Krakowskiej Akademii KUNG
FU. W tym też roku oddział
Bolechowice KUNG FU stał się
członkiem Polskiego Stowarzyszenia Sztuk Walki CHOYLEE-FUT. Zajęcia prowadzone
były przez założyciela Oddziału Bolechowice KUNG FU
doktora Stanisława Rumiana,
obecnie prezesa Klubu Sportowego „Shaolin”, wiceprezesa Polskiego Stowarzyszenia
Sztuk Walki CHUY-LEE-FUT
oraz członka amerykańskiego stowarzyszenia JOW GA
Kung Fu.
Najskuteczniejszy system
samoobrony
Głównym stylem KUNG FU
uprawianym w KS „SHAOLIN”
jest CHOW-GAR. Styl ten powstał w klasztorze Shaolin
i jest w tej chwili uważany
za najskuteczniejszy system
samoobrony, a ponadto zawiera wiele elementów z ćwiczeń zdrowotnych i relaksacyjnych. Początkowo styl ten
nazywany był stylem Tygrysa
i Lamparta. Charakteryzuje się
on niskimi pozycjami, zwinną
pracą nóg, bogactwem technik ręcznych: stosuje wiele
chwytów i dźwigni. Formy
walki składają się z technik
naśladujących ruchy dzikich
zwierząt. Zaawansowani zawodnicy uczą się form z tradycyjną chińską bronią (kije,
miecze, włócznie) quigong’u
i medytacji.

Uprawianie wschodnich
sztuk walki nie jest łatwe.
Trudność tego sportu wynika przede wszystkim z jego
długofalowości i konieczności utrzymania wewnętrznej
dyscypliny.
Czarne pasy
po dziesięciu latach
Pierwsze istotne umiejętności można osiągnąć po kilku latach bardzo starannych
i systematycznych ćwiczeń.
Stopnie mistrzowskie (czarne
pasy) uzyskuje się po dziesięciu latach wytrwałych treningów.

tegorii 75 kg full contact. Rok
1991: Puchar Polski KUNG FU
- Marek Janecki zdobył wicemistrzostwo Polski (drugie
miejsce) w kategorii 85 kg,
full contact. Rok 1992: pokazy form KUNG FU (Zabierzów). Wyróżnienia Polskiego
Stowarzyszenia Sztuk Walki
otrzymali: Wojciech Sękara
(obecnie instruktor KUNG
FU), Zbigniew Proszek, Stanisław Korabik. Stanisław RUMIAN został członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia
JOW GA Kung Fu. Rok 1993:
Gminne Święto Sportu w Zabierzowie. Pokazy form KUNG

do 16 lat) wzięli udział: Paweł
Styrylski, Michał Laskowski,
Krzysztof Hanusz, Tomasz
Styrylski, Artur Kardaś. Rok
2000: Udział Artura Kardasia
w finałach Mistrzostw Świata
KUNG FU.

W czasie dwudziestu lat
działalności sekcji KUNG FU
przewinęło się przez KS „SHAOLIN” setki ćwiczących. Część
z nich kontynuowała uprawianie tej dyscypliny sportu
w ośrodku krakowskim, gdzie
z uwagi na większe możliwości finansowe Akademii Krakowskiej CHOY-LEE-FUT mieli
łatwiejszy dostęp do udziału
w zawodach poza granicami
Polski.
Dyscyplina, profesjonalizm
i systematyczność
Dyscyplina, profesjonalizm
i systematyczne treningi szybko zaowocowały istotnymi
osiągnięciami na arenie ogólnopolskiej. Chronologicznie
najważniejsze
osiągnięcia
i sukcesy zawodników KS
„SHAOLIN” przedstawiają się
następująco:
Rok 1990: III Otwarte Mistrzostwa Polski KUNG FU
CHOY-LEE-FUT. Artur Filo
(obecnie instruktor KUNG FU)
wywalczył wicemistrzostwo
Polski (trzecie miejsce) w ka-

FU, CHOW-GAR w wykonaniu
zespołu: Stanisław Korabik,
Andrzej Sołtysik, Damian
Sternalski, Monika Sieczkowska, Marcin Sieczkowski, Sławomir Stec, Łukasz Koźbiał,
Wojciech Woch. Rok 1994:
Mistrzostwa Polski CHOY-LEE-FUT: Piotr Gwiżdż zajął drugie miejsce w kategorii 70 kg,
full contact, a Łukasz Zadora
wywalczył czwarte miejsce
w kategorii 60 kg, light contact (zawodnik niepełnoletni). Pokazy form KUNG FU
z okazji pięciolecia istnienia
PSSW KUNG FU Oddział BOLECHOWICE z udziałem mistrzów Polski, Europy i USA.
Rok 1998: Mistrzostwa Polski
KUNG FU. W finałach walk
light contact (w kategorii

Turniej Sztuk Walki
to już tradycja
W 1999 roku KS „Shaolin”
zorganizował Turniej Sztuk
Walki, w którym wzięli udział
zawodnicy z klubów i sekcji
sztuk walki z terenu województwa
małopolskiego.
Turniej cieszył się dużym
zainteresowaniem zarówno
zawodników, jak również kibiców. Zarząd KS „Shaolin”
postanowił kontynuować organizację Turniejów w kolejnych latach. W bieżącym roku
odbędzie się już IX Małopolski Turniej sztuk Walki, który
wpisał się na stałe do kalendarza imprez zarówno w gminie Zabierzów, jak również
w powiecie krakowskim.
Wiesław Marek Woch

Wiesław Marek
WOCH
Radny Powiatu Krakowskiego,
Członek Zarządu
wmwoch@agh.edu.pl
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WSPÓŁPRACA
Z historii Polskiej Świetlicy w Taszkencie

Polskość za Uralem
Kiedy na przełomie XX
i XXI wieku trwały w Polsce
dyskusje o tożsamości narodowej w Unii Europejskiej,
padały pytania o patriotyzm,
polskość. Zastanawiano się
czy Polska, Polacy i nasze
wartości nie zginą w „europejskiej otchłani”? Niedawno minęła piąta rocznica
naszej akcesji do struktur
europejskich i chyba niewielu z nas potrafi sobie dziś
wyobrazić życie poza Unią.
Jednak świat poza Unią istnieje, i co ciekawe, potrafi
nas zaskoczyć, a nawet zawstydzić. Pozwalam sobie
na tak patetycznie brzmiący
wstęp, by podkreślić historię, którą chcę Wam drodzy
Czytelnicy przybliżyć.
Wiele tysięcy kilometrów
od powiatu krakowskiego,
w stolicy Uzbekistanu Taszkencie, tli się światełko polskości. To tam w Centrum
Kultury Polskiej „Świetlica
Polska” pielęgnowane są
wartości - pamięć, szacunek
i umiłowanie dla Polski. Tam
ćwiczy polonijny zespół folklorystyczny „Społem“, o którym chcę opowiedzieć.
Dzisiaj w dalekim
Uzbekistanie mieszka
kilkutysięczna Polonia.
Polskie Centrum Kulturalne
„Świetlica Polska“ funkcjonujące od 1989 roku zrzesza ok.
400 osób. Centrum, którego
prezesem jest Pani Irena Tagijewa mieści się w Taszkencie
w siedzibie Republikańskie-

go Centrum Kulturalnego
„Intercentrum”,
państwowej organizacji zrzeszającej
stowarzyszenia mniejszości
narodowych w Uzbekistanie, jednak swoim zasięgiem
wychodzi poza stolicę Uz-

bekistanu, obejmując również inne miasta, gdzie ma
swoje filie, m.in. w Bucharze,
Ferganie i Taszkencie. Od
początku swojego istnienia
Centrum promuje Polskę,
polską kulturę, tradycję i język
nie tylko wśród polonii uzbeckiej, ale w całym Uzbekistanie.

Pierwsza wizyta gości
z Taszkentu w powiecie
krakowskim przypadła na
dni 30 sierpnia - 5 września
2007 r. Do Krakowa przyjechał Zespół „Społem” wraz
Ireną Tagijewą. Plan wizyty
był bardzo napięty. Odbyły się spotkania z Zarządem
i Radą Powiatu w siedzibie
Starostwa Powiatowego w
Krakowie, zakończone pierwszym występem podczas
wizyty w Polsce, wycieczka
do
Zakopanego,
zwiedzanie Krakowa, koncerty
w Nowohuckim Centrum
Kultury, w Czubrowicach,
gm. Jerzmanowice-Przeginia,
podczas imprezy plenerowej
„Pożegnanie Lata”, czy w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie podczas
inauguracji roku szkolnego.
Jednak kulminacyjnym punktem wizyty był koncert na
IX Dożynkach Powiatu Krakowskiego w Krzeszowicach.
Zespół zachwycił licznie zgromadzoną publiczność, stając
się niekwestionowaną gwiazdą imprezy.
Jeden z członków Zespołu „Społem” Sergey Gorokh
został w Polsce na dłużej. We
wrześniu 2007 roku rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym Radosna Nowi-

na 2000 w Piekarach. Sergey,
którego pradziadek ze strony
mamy Władysław Sokołowski był zesłańcem na Syberię,
kontynuuje naukę w Polsce
dzięki pomocy finansowej
Adama Wróblewskiego i Janusza Starowicza oraz wsparciu
licznych
przedsiębiorców,
a także radnych powiatu krakowskiego. Od roku szkolnego 2008/2009 w Liceum
w Piekarach rozpoczęła naukę koleżanka Sergeya z Taszkentu, Alina.

Kolejny raz Zespół „Społem” odwiedził powiat krakowski w sierpniu 2008 roku,
a młodzieży z Taszkentu
towarzyszył śpiewak operowy Paweł Regucki. W trakcie wizyty artyści wystąpili z
koncertami na Rynku Głów-

nym w Krakowie, Festiwalu
w Bukowinie Tatrzańskiej,
Dożynkach
Parafialnych
w Czajowicach oraz w siedzibie Starostwa. Podczas
spotkania władze powiatu
krakowskiego otrzymały zaproszenie do odwiedzenia
Taszkentu.

Z zaproszenia skorzystali
wicestarosta Andrzej Fumanik,
wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Piotr Goraj,
ks. dr Jacek Tendej, dyrektor
Centrum
Edukacyjnego Radosna Nowina
w Piekarach oraz inicjatorzy
współpracy z Uzbekistanem
– przedsiębiorca Adam Wróblewski oraz radny powiatowy ubiegłej kadencji Janusz
Starowicz z gminy Czernichów, którzy wzięli udział w
Dożynkach w Taszkiencie w
październiku 2008 roku. Dożynki, których celem jest pielęgnowanie polskiej tradycji,
zorganizowane przez „Świetlicę Polską“, miały charakter
międzynarodowy, a na scenie
zaprezentowały się zespoły
wielu mniejszości narodowych w Uzbekistanie, m.in.
z Indii, Gruzji, Kirgistanu czy
Ukrainy.
Kończąc ten artykuł, życzę
sobie i wszystkim Polakom
w kraju, by nasze przywiązanie do polskości, świadomość
polskiego pochodzenia, zainteresowanie polską kulturą, tradycją i historią były
przynajmniej na takim poziomie, jak u naszych przyjaciół

z tak odległego Uzbekistanu. Pamiętajmy o nich i ich
wspierajmy, bo dziś wielu
z nas mogłoby i powinno brać
z nich przykład!
Piotr Goraj

Piotr
GORAJ
Radny Powiatu Krakowskiego,
Wiceprzewodniczący Rady
pgoraj@powiat.krakow.pl
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TRANSPORT
Priorytet – przyjazne sąsiedzt wo!
Rozmowa z JANEM PAMUŁĄ, prezesem
Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice
konsekwencja w realizacji strategii, ale
i elastyczność w kontaktach z przewoźnikami i pasażerami. Obsługujemy trzy
miliony pasażerów rocznie i z naszą
ofertą musimy dostosowywać się do dynamicznej sytuacji na rynku przewozów
lotniczych.

- Mija rok od objęcia przez pana stanowiska prezesa Międzynarodowego
Portu Lotniczego Kraków-Balice. Co w
tym czasie udało się zrobić?
- To był pracowity rok; zarówno pod
względem rozmów z przewoźnikami i
negocjowania nowych połączeń, jak i
inwestycyjnie. Rozpoczęliśmy budowę
parkingu wielopoziomowego, który ma
być gotowy już pod koniec roku, lada
chwila rozpoczną się kolejne prace. Nasze lotnisko ma być portem eleganckim
i wygodnym dla pasażerów. Od lipca zeszłego roku mamy na lotnisku czterech
nowych przewoźników i 15 nowych połączeń. Zmieniamy również cennik opłat
lotniskowych.
- Osłabienie złotówki spowodowało,
że Kraków znów stał się modny wśród
zagranicznych turystów…
…Słabsza kondycja naszej waluty
to tylko jeden z czynników mających
wpływ na ich powrót do Małopolski.
Z punktu widzenia portu, my pozyskujemy raczej linie lotnicze i połączenia,
a nie turystów. Tutaj ważną sprawą jest

- Oprócz spraw związanych z działalnością Portu Lotniczego w aspektach pozyskiwania nowych przewoźników, rozbudowy lotniska i rozwoju
infrastruktury okołolotniskowej, itd.,
jest jeszcze jeden niezwykle ważny
problem – współpraca z najbliższymi,
sąsiadującymi z lotniskiem lokalnymi
społecznościami. Jaka jest polityka
władz MPL w tej dziedzinie?
- Pierwszego dnia mojej pracy w MPL
otrzymałem od mieszkańców gminy Zabierzów listę postulatów – co zmienić, aby
nasza współpraca układała się lepiej.
Potraktowałem je bardzo poważnie,
bo przyjazne sąsiedztwo z mieszkańcami gmin ościennych to jeden z moich priorytetów. Chcę bardzo dobrej
współpracy z władzami gmin i sołectw,
by pokazać mieszkańcom, że sąsiedztwo lotniska to również znaczne korzyści dla nich. Rozwój gmin, tworzenie
klimatu dla nowych inwestycji, nowe
miejsca pracy, itd.
- Właśnie. Z danych wynika, że Port
Lotniczy Kraków-Balice jest jednym
z większych pracodawców dla mieszkańców najbliższych gmin i powiatu
krakowskiego…
- 20 proc. osób zatrudnionych tylko
w spółce MPL to mieszkańcy gmin Liszki i Zabierzów, oficjalnie tam zameldowani. To oczywiście nie jedyne miejsca
pracy, które stwarza lotnisko – wiele
osób mieszkających w pobliżu znalazło
zatrudnienie u naszego operatora han-

dlingowego czy w innych firmach, które
działają w porcie.
- Wielokrotnie media podkreślają
uciążliwości związane z sąsiedztwem
lotniska. Do rzadkości należy pokazywanie chociażby najważniejszych
przedsięwzięć MPL skierowanych dla
mieszkańców okolicznych gmin czy sołectw. Jakie to są działania?
- Jest ich bardzo wiele i trudno tu
wszystkie wymienić. Rozpoczynając
pracę w MPL obiecałem mieszkańcom
Zabierzowa wydłużenie trasy autobusu
208. Tak też się stało – od 15 sierpnia
2008 r. linia ta kursuje aż do krakowskiego Dworca Głównego. Aktywnie wspieramy różne imprezy organizowane przez
gminy, chociażby cykl letnich spotkań
w Zabierzowie. Objęliśmy także patronat
nad szkołą w Balicach, w ramach które-

fot. Artur Badoń

go nie tylko wspomagamy ją finansowo,
ale organizujemy również dzieciom
zajęcia na lotnisku.
- Prowadzone są długookresowe badania oddziaływania hałasu na mieszkańców. Jak zostaną wykorzystane wyniki tych badań?
- W dużym uproszczeniu: badania hałasu posłużyły nam m. in. do stworzenia
obszaru ograniczonego użytkowania.
Dzięki jego ustanowieniu osoby posiadające nieruchomości na tym terenie
będą mogły dochodzić odszkodowań
od władz portu. Nam natomiast umożliwi to sprawne prowadzenie inwestycji.
Badania hałasu są oczywiście kontynuowane, w razie zwiększenia liczby operacji lub emisji hałasu, możliwa będzie
również modyfikacja zakresu obszaru
ograniczonego użytkowania.
- Ale są też inne ograniczenia
dla mieszkańców, jak chociażby zakaz
hodowli gołębi w promieniu pięciu kilometrów od lotniska…

fot. Jan Marian Bielecki
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TRANSPORT
Na nasze pytania odpowiada
Adam Wójcik, sekretarz
Rady Nadzorczej MPL Balice
- Jakie są cele
Pana działań w Radzie
Nadzorczej
lotniska?

fot. Artur Badoń

- Taki obowiązek nakłada Ustawa Prawo Lotnicze, która zabrania w odległości
do pięciu kilometrów od granicy lotniska budowy lub rozbudowy obiektów,
które mogą stanowić źródło żerowania
ptaków i hodowania ptaków mogących
stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego. Ustawa zabrania także sadzenia
i upraw drzew i krzewów w rejonach
podejść do lądowania. Bardzo prosimy
mieszkańców sąsiadujących z lotniskiem
o współdziałanie z naszymi służbami
bezpieczeństwa w tym zakresie. Stawką
jest bezpieczeństwo pasażerów.
- Gdyby zechciał pan posumować
rok współpracy z lokalnymi samorządami, to co uznałby pan za sukces,
a co za największy problem?
- Myślę, że stare problemy już nie wrócą. Nasze „nowe otwarcie” na sąsiadów
spowoduje, że współpraca będzie traktowana po partnersku z pełnym poszanowaniem interesów obu stron.

Chcemy rozmawiać, jesteśmy otwarci na współpracę. W najbliższym czasie
będą ku temu okazje, w związku z wprowadzeniem obszaru ograniczonego
użytkowania.
- A współpraca z władzami samorządowymi powiatu krakowskiego,
bo przecież Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice leży na jego terenie…
- Służby Starostwa Powiatowego
w Krakowie szybko i bez problemów załatwiają wiele spraw związanych z działalnością lotniska. Mamy wiele wspólnych tematów, jak chociażby zarządzanie
kryzysowe lub współpraca z Wydziałami
Architektury czy Ochrony Środowiska.
Panu staroście Józefowi Krzyworzece
doskonale jest znana specyfika naszego portu, ponieważ wcześniej był wójtem gminy Zabierzów, na terenie której
leży lotnisko. Ten fakt znacznie ułatwia
współpracę.
Rozmawiał: Józef Olchawa

- Jednym z trudniejszych zadań dla
mnie, jako przedstawiciela gminy Zabierzów w Radzie, jest
znalezienie „złotego środka” pomiędzy
nieuchronnym rozwojem naszego lotniska, a oczekiwaniami mieszkańców
sąsiadujących z MPL. To są problemy
niezwykle ważne i dbając o port musimy szanować również interesy naszych
sąsiadów. Zarząd podjął w tej dziedzinie wielki wysiłek i jestem przekonany,
że mieszkańcy niedługo odczują spore
korzyści płynące z tego faktu.
- Krótko mówiąc – rozwoju lotniska
nie da się uniknąć…
- Tak. I nasi sąsiedzi doskonale to
rozumieją. Rozwój portu i infrastruktury okołolotniskowej to dla wielu
z nich szansa na pracę lub prowadzenie
w tej strefie własnego biznesu. Warto
także podkreślić, że obecny Zarząd intensywnie pracuje nad tym, aby kryzys
dotknął lotnisko jak najmniej – najlepszym dowodem na to jest pozyskiwanie nowych przewoźników. Wszystkie
te działania są nierozerwalnie związane z przejrzystą i przyjazną polityką
władz MPL wobec najbliższych sołectw i miejscowości, także w trudnych
sprawach, jak np. strefa ograniczonego
użytkowania. Ta spójna polityka z pewnością spowoduje, że uda się rozwiązać wszystkie sprawy.
- Czy w tej działalności przydaje się
panu doświadczenie samorządowe?
- Z pewnością. Rozwój naszego
„okna na świat”, jakim są Balice, musi
być intensywnie wspomagany przez
samorządy Małopolski, Krakowa i Zabierzowa. Mam nadzieję, że spory między samorządami dotyczące lotniska
to już historia. Także powiat krakowski,
na terenie którego leży lotnisko, ma tutaj swoją istotną rolę do odegrania.
- Myślę, że również pan jest tą osobą, która spowoduje, że Starostwo
Powiatowe i port lotniczy staną się
sobie jeszcze bliższe…
- Tak jest w istocie, ponieważ oprócz
faktu, że jestem sekretarzem Rady
Nadzorczej MPL Kraków- Balice, jestem
także… sekretarzem Starostwa Powiatowego w Krakowie.

fot. Artur Badoń

Rozmawiał: Józef Olchawa
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X lat powiatu
- jubileuszowy koncert w filharmonii-

Kraków, 24 maja 2009 r.
W wypełnionej prawie do ostatniego miejsca sali Filharmonii Krakowskiej
w niedzielę, 24 maja br, zebrali się samorządowcy powiatu krakowskiego,
by świętować jubileusz 10–lecia odrodzonego Powiatu. Na drugiej, po styczniowej, uroczystej Sesji Rady Powiatu,
imprezie jubileuszowej, oprócz radnych
powiatowych nie zabrakło znamienitych gości. Na widowni zasiedli m.in. poseł Andrzej Adamczyk, wiceprezydent
miasta Krakowa Elżbieta Lęcznarowicz,
prezes Kraków Airport Jan Pamuła oraz
ci, do których przede wszystkim skierowany był koncert - „Przyjaciele Powiatu
Krakowskiego” m.in. samorządowcy,
pracownicy urzędów gmin, sołtysi, księża, działacze społeczni z terenu powiatu
krakowskiego.
Witając zgromadzonych w Filharmonii gości przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Karczewski mówił: „Obecny rok
jest szczególnym w historii powiatu krakowskiego, jako rok X-lecia odrodzonego
samorządu powiatowego. Jubileusz X-lecia
rozpoczęliśmy uroczystą Sesją Rady Powiatu w styczniu 2009 roku. Drugą uroczystością z cyklu imprez jubileuszowych jest
dzisiejszy uroczysty koncert w Filharmonii
Krakowskiej”.

Starosta krakowski Józef Krzyworzeka
dziękował za liczne przybycie: ”Zwracamy
się wraz z przewodniczącym Karczewskim
z gorącym podziękowaniem za przyjęcie
zaproszenia, skierowanego do Przyjaciół
Powiatu Krakowskiego, gości naszych radnych, ich współpracowników i pomocników
w wypełnianiu swoich mandatów. Tę ponad dwustuosobową grupę tworzą dzisiaj:
księża naszych parafii, radni gmin, sołtysi
i członkowie rad sołeckich i osiedlowych.
Strażacy ochotnicy i działacze sportowi
zrzeszeni w ludowych klubach sportowych
oraz ludowych zrzeszeniach sportowych,
działacze kultury, kółek rolniczych i kół gospodyń wiejskich, a także wielu innych społecznie i spontanicznie włączających się dla
tworzenia dobra wspólnego, różnych rang
i zawodów, włącznie z profesorami wyższych uczelni, artystami, ludźmi wolnych
zawodów, przedsiębiorcami (…) jesteście
wraz z wójtami i burmistrzami naszymi gośćmi szczególnymi i najważniejszymi, naszą
powiatową, samorządową rodziną”.
Uroczysty koncert zastąpił imprezę
plenerową, która odbywała się w latach
poprzednich w ramach Dni Powiatu Krakowskiego i miały na celu promowanie
powiatu i wchodzących w jego skład
17 gmin wśród mieszkańców Krakowa
i turystów. Tegoroczne kameralne spotkanie w Filharmonii było okazją nie tylko do
świętowania jubileuszu, ale również spotkania i integracji wszystkich tych, którzy
pracują na rzecz rozwoju i promocji powiatu.
W trakcie można było usłyszeć utwory
m.in. Jana Sebastiana Bacha, Antonio Vivaldiego, Wolfganga Amadeusza Mozarta, Giacomo Pucciniego czy Gioacchino
Rossiniego, w wykonaniu zespołu muzyki
dawnej „Gaudium musicandi”, wykładowców Akademii Muzycznej w Krakowie oraz
Zespołu Szkoły Wokalnej w Zabierzowie.

Program koncertu
1.
Zespół Szkoły Wokalnej w Zabierzowie
Zespół muzyki dawnej „Gaudium musicandi”
Violetta Szopa–Tomczyk – skrzypce
barokowe
Katarzyna Solecka – skrzypce barokowe
Helena Chudzik – altówka barokowa
Marek Skrukwa – viola da gamba
Rafał Seweryniak - violone
Agnieszka Preisner – klawesyn
Izabela Szymańska – Skrukwa – klawesyn
Monika Kucińska - dyrygent
J. S. Bach – „O Jesulein suss, o Jesulein mild”,
„Ich steh’ an deiner Krippen hier” z „Geistliche Lider und Arien“
G. B. Pergolesi – „Et Jesum benedictum“ z
antyfony „Salve Regina“ c – moll na sopran,
zespół smyczkowy i basso continuo
2.
Solista: Teresa Piech – skrzypce barokowe
Zespół muzyki dawnej „Gaudium musicandi”
A.Vivaldi – „Cztery pory roku” op. 8 – „Wiosna” RV 269
Allegro, Largo, Danza pastorale
3.
Solista: Helena Poczykowska – alt
Zespół muzyki dawnej „Gaudium musicandi”
A.Vivaldi – „Cessate, omai cessate” - Kantata
na alt, zespół smyczkowy i basso continuo
RV684
Recytatyw, Aria,Recytatyw, Aria
4.
Solista: Peter Holtslag – flet prosty
Zespół muzyki dawnej „Gaudium musicandi”
A.Vivaldi – Koncert c-moll na flet prosty,
zespół smyczkowy i basso continuo RV 441,
Allegro non molto, Largo, Allegro
Koniec części pierwszej – przerwa
1.
Zespół Szkoły Wokalnej w Zabierzowie
Solista: Monika Kucińska
Agnieszka Preisner - fortepian
Anonim – „Nobody knows de trouble I see”
– Pieśń Gospel

2.
Solista: Karolina Filus 16 lat – uczennica
I roku Szkoły Wokalnej w Zabierzowie
Agnieszka Preisner - fortepian
W. A. Mozart – „Non so piu” – Aria Cherubina z opery “Wesele Figara”
3.
Solista: Olga Rusin - sopran
Ewelina Markiel – fortepian
G. Puccini- “Quando men vo” - Walc Musette z opery “ La Boheme”
4.
Solista: Monika Kucińska - sopran
Ewelina Markiel – fortepian
G. Rossini –„Una voce poco fa” - Cavatina
Rozyny z opery „Cyrulik sewilski”
5.
Solista: Maciej Michalik– bas
Ewelina Markiel – fortepian
W. A. Mozart – „Non piu andrai” – Aria Figara z opery „Wesele Figara”
6.
Solista: Olga Rusin - sopran
Ewelina Markiel – fortepian
G. Puccini- „Un bel di vedremo“ - Aria Butterfly z opery „Madama Butterfly”.
7.
Soliści: Monika Kucińska, Jacek Ozimkowski
Ewelina Markiel – fortepian
W. A . Mozart – Duet Papageny i Papagena
z opery „Czarodziejski flet”
8.
Solista: Olga Rusin - sopran
Ewelina Markiel – fortepian
G. Puccini - „Oh, mio babbino caro” – Aria
Lauretty z opery „Gianni Schiccchi”
9.
Solista: Monika Kucińska - sopran
Ewelina Markiel – fortepian
L. Bernstein – „A Girl’s song” z musicalu
„West Side Story”
10.
Solista: Maciej Michalik– bas
Ewelina Markiel – fortepian
J. Bock – „Sunrise, sunset” z musicalu „Skrzypek na dachu”

11.
Kameralny Zespół Wokalny:
Olga Rusin – sopran
Monika Kucińska – sopran
Helena Poczykowska – alt
Katarzyna Kosiek – alt
Szczepan Kosior – tenor
Karol Kusz – tenor
Mariusz Zarzycki – bas
Maciej Michalik– bas
A.L.Webber – Suita chóralna z musicalu
„Upiór w Operze”
„Think of me”
„Wishing you were somehow here again”
“The music of the night”
“The Phantom of the Opera”
“All I ask of you”

Szkoła Wokalna
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Społeczno – kulturalnego
„Człowiek – człowiekowi”
w Zabierzowie
Szkoła ma charakter zawodowy,
a jej celem jest zdobycie przez uczniów
umiejętności wokalnych w zakresie
śpiewu klasycznego i wiedzy ogólno-muzycznej oraz przygotowanie
najbardziej utalentowanych uczniów
do egzaminów wstępnych na wydział
wokalny do średniej szkoły muzycznej,
Akademii Muzycznej oraz z zakresu
emisji głosu na Akademię Pedagogiczną, Teologiczną i Wyższą Szkołę Teatralną. Nauka prowadzona jest na dziale
dziecięcym i młodzieżowym.

ZDROWIE
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Jednym z działów ratownictwa medycznego jest lotnictwo sanitarne. Najważniejszą jego zaletą jest możliwość
wykorzystania alternatywnej drogi
transportu, omijającej wszelkie niedogodności wynikające z przebudowywanych autostrad, korków na drogach,
szybkości dotarcia do miejsca wypadku
lub nagłego zachorowania.
Trudne początki
Początków lotnictwa sanitarnego należy jednak szukać jeszcze wcześniej. Już
w 1910 roku w czasie I wojny światowej,
niejaki dr Mooy, były naczelny lekarz armii holenderskiej, wystąpił z propozycją
wykorzystania balonów i sterowców do
szukania i transportu rannych. Pomysł
ten nie został nigdy zrealizowany, jednak ideę wykorzystania w celach sanitarnych transportu lotniczego podtrzymał
francuski senator, pilot i lekarz – Phillipe
Reymond. W efekcie w 1912 roku odbył
się pierwszy próbny start doświadczalnego samolotu sanitarnego.

Mi 2 Plus – autor: Lucas Skywalker

i 60-tych ubiegłego wieku, wraz z pojawieniem się i następnie doskonaleniem
potrafiącego startować i lądować bez
pasa startowego helikoptera. Pierwsze
oddziały lotnictwa medycznego zostały
powołane przez Ministerstwo Zdrowia
i Opieki Społecznej w roku 1955. Pierwsze helikoptery pojawiły się w tych oddziałach w połowie lat 60-tych. Od połowy lat 70-tych do eksploatacji weszły
śmigłowce Mi – 2. Przeprowadzona
w roku 1999 reforma ochrony zdrowia
doprowadziła do powstania Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego
HEMS (Helicopter Emergency Medical
Service).
LPR w Polsce

Agusta A109 Power – autor: Lucas Skywalker

Polska, po odzyskaniu niepodległości, nie pozostawała w tyle za rozwojem tego typu transportu sanitarnego.
Miało to swoje uzasadnienie, gdyż na
rozległych terenach Polski szlaków komunikacyjnych było wyjątkowo mało,
a drogi pozostawały w fatalnym stanie.
We wrześniu 1925 roku do Polski, przyleciały dwa Hariotty - pierwsze samoloty
sanitarne. W 1932 roku w Polsce latało już
11 samolotów tego typu. Kolejna wersja
samolotu sanitarnego to RWD-13S. Była
to już całkowicie polska konstrukcja.
W 1937 roku powstał pierwszy egzemplarz tego samolotu. Do 1939 roku zbudowano 15 maszyn tego typu.
Szczególnego tempa rozwoju lotnictwo sanitarne nabrało w latach 50-tych

Józef Grzegorz
KURDZIEL
Przewodniczący Komisji
Budżetu i Rozwoju
jkurdziel@powiat.krakow.pl
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Organizacja lotnictwa sanitarnego
w Polsce to zadanie rządowe. Z tego
względu minister zdrowia utworzył SP
ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
z siedzibą w Warszawie. Oprócz Warszawy, LPR posiada jeszcze bazy w 17 innych
miejscowościach. Trzonem wyposażenia
LPR w Polsce są wyprodukowane w latach 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku
śmigłowce Mi-2 Plus oraz pojedyncze
egzemplarze innych jednostek: Agusta
A109E Power, Piaggio P.180 Avanti, PZL
M20 Mewa. Obecnie używane śmigłowce osiągają prędkość ok. 180 km/h i latają tylko od świtu do zmierzchu. Obecnie
używane śmigłowce nie mają europej-

Piaggio P180 Avanti – autor: Alejandro Diaz

skiego certyfikatu
Jar-Ops 3 wymaganego od śmigłowców ratowniczych.
Z tego względu
dla
Lotniczego
Pogotowia
Ratunkowego
zostały
zamówio-

ne nowe śmigłowce typu Eurocopter
E135. Maszyny te osiągają prędkość
220-270 km/h i mogą wykonywać
operacje bez widoczności ziemi,
co pozwoli na wykorzystanie ich w nocy
i w trudnych warunkach atmosferycznych, np. we mgle. Mniejsza rozpiętość
wirnika głównego umożliwi im bezpieczne lądowanie na miejscu wypadku
- tam, gdzie śmigłowce Mi-2 wylądować
by nie mogły. Pierwszych 6 egzemplarzy
tego śmigłowca LPR ma otrzymać jeszcze w tym roku. Do końca 2010 roku ma
otrzymać kolejnych 17 sztuk nowych
śmigłowców. Jeden Eurocopter E135
kosztuje około 24 milionów złotych.

PZL M20 Mewa - autor: Hubert Śmietanka

Zadania LPR
Działania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego to trzy główne zadania:
transport osób poszkodowanych w stanach zagrażających życiu, transport pacjentów na dłuższe odległości, transport
specjalistów medycznych, unikalnych
wyrobów medycznych, leków oraz organów do przeszczepów. Jednak generalną
zasadą korzystania z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego jest dobro pacjenta,
a więc przypadki, w których decydującą
rolę w ratowaniu życia odgrywa czas,
a transport innymi środkami jest niemożliwy lub niekorzystny.
Jedną z miejscowości, w których zlokalizowane są bazy HEMS są podkrakowskie Balice. Krakowski oddział Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zajmuje
pomieszczenia zlokalizowane w pobliżu
portu lotniczego. Zarówno same pomieszczenia, jak i stacjonujący w bazie
śmigłowiec są już mocno wyeksploatowane. Z tego względu w czerwcu 2007
roku Rada Powiatu w Krakowie przyjęła
rezolucję skierowaną do władz państwowych i samorządowych o zabezpieczenie środków na modernizację krakowskiego oddziału Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego. I mam nadzieję, że rezolucja ta przyniesie pożądany skutek i że
już wkrótce nad Krakowem pojawi się
nowy śmigłowiec – Eurocopter E135.
Link do galerii LPR: http://www.lpr.com.pl/pl/galeria.html

Józef Grzegorz Kurdziel

ZDROWIE
Jak powiat wspiera ochronę zdrowia

Kilka akapitów o zdrowiu…
„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie
jako smakujesz, aż się zepsujesz” - tak pisał Jan Kochanowski prawie 500 lat temu.
Problem zachowania zdrowia, stosowanie
profilaktyki zdrowotnej wraz ze zmianami
ustrojowymi, obyczajowymi i otwarciem
na Zachód nabrały i nabierają znaczenia.
Świadomość zdrowotna społeczeństwa
rośnie wyraźnie od początku nowego
stulecia. Sprawy chronienia tego, co dla
ludzi powinno być priorytetowe, a więc
zdrowie w dobie kulejącej polskiej służby
zdrowia, nabiera szczególnego znaczenia.
Opieka medyczna w systemie opieki medycznej na poziomie podstawowej opieki
zdrowotnej gwarantuje podopiecznym
również profilaktykę zdrowotną. System
niestety nie jest w pełni sprawny. Często
przy natłoku działań biurokratycznych
i administracyjnych w POZach brakuje
czasu na wdrażanie profilaktyki zdrowotnej.
Leczenie, a nie profilaktyka
Łatwiej zapobiegać niż leczyć. W Polsce profilaktyka lekarska jest dziedziną zaniedbaną, zbyt mało środków jest
przeznaczanych na chronienie zdrowia.
Leczenie też jest niedoinwestowane
i błędne koło się zamyka. Niedoceniona w tych działaniach jest również rola
szkoły, w której należy więcej mówić
o działaniach medycznych zmierzających
do utrzymania dobrostanu psychofizycznego, jak chce się określać zdrowie. System gradacji potrzeb w Polsce nastawiony jest na leczenie, a nie na profilaktykę.
Wiedza na temat zagrożeń z powodu
nowotworów chorób układu krążenia
tarczycy, sutka, szyjki macicy, prostaty,
zaburzeń narządu ruchu, chorób zakaźnych, nie zawsze dociera pod właściwy

adres – do osób najbardziej potrzebujących. Tutaj ukłon w stronę lekarzy rodzinnych, których wzywałbym o jeszcze większe zaangażowanie w akcję informacyjną
o profilaktyce schorzeń, które mogą być
uleczalne, jeżeli podejmie się odpowiednio wcześnie prewencję.
Uzupełnienie potrzeb medycznych
mieszkańców powiatu
Mieszkańcy powiatu to zarazem
mieszkańcy gmin, dlatego ich problemy
zdrowotne to również problem samorządu powiatowego. Komisja zdrowia,

wychodząc naprzeciw potrzeb swoich
mieszkańców, stara się uzupełniać niszę
w działaniach profilaktycznych. Niszę,
w której usprawnia, uzupełnia działania podstawowej opieki zdrowotnej.
Działania komisji pozwalają na uzupełnienie potrzeb medycznych mieszkańców powiatu. Obecna komisja zdrowia
to siedem osób, które czuwają nad
rozsądnym rozdzielaniem i dystrybuowaniem środków z przeznaczeniem
na profilaktykę zdrowotną. Komisję
tworzą przewodniczący: Wojciech Kruk, ka powiatu krakowskiego w 2007 roku.
dwóch wiceprzewodniczących Janina Do osób dorosłych zaadresowano proLasoń i Lucjan Goraj, sekretarz Kazimierz gramy prewencyjne:
Tomczyk oraz członkowie Józef Grzegorz
- program wczesnego wykrywania raka
Kurdziel, Leszek Dolny i Andrzej Osiniak.
piersi poprzez organizowanie przesiewowych badań USG realizowany
Profilaktyka chorób zakaźnych
od 2004 roku,
Komisji bardzo zależy, aby programy
- badania mammograficzne prowadzone
zdrowotne były jak najbardziej trafione
od 2007 roku,
w potrzeby mieszkańców. Oczekiwania społeczne i problemy zdrowotne
- oryginalny program profilaktyki schosą podstawą do tworzenia programów
rzeń układu krążenia polegający na
zdrowotnych. Nie bez znaczenia jest
wczesnej ochronie i przeciwdziałaniu
również doświadczenie lekarzy z Kochorobie niedokrwiennej serca z zastomisji. Ich wiedza niejednokrotnie była
sowaniem nowoczesnych metod diai jest pomocna zarówno przy określaniu
gnostycznych realizowany w Szpitalu
celu, zdiagnozowaniu najważniejszych
Jana Pawła II w Krakowie od 2002 roku,
problemów zachorowań, określeniu po- program wczesnego wykrywania raka
pulacji wiekowej, do której należy skieprostaty realizowany przez SPZOZ
rować programy. Promocja i ochrona
w Skale od 2006 roku,
zdrowia to określone zadanie publiczne
- program wczesnego wykrywania papowiatu o charakterze ponadgminnym.
tologii tarczycy realizowany od 2007
Od 2000 roku komisja zdrowia włączyroku.
ła się w profilaktykę chorób zakaźnych.
Sukcesem programu było to, że włączono
- wczesne wykrywanie raka sutka
do działań nie tylko samorząd powiatoi jajnika poprzez zastosowanie diagnowy, ale również szkoły, młodzież służstyki molekularnej. Program realizowabę zdrowia. Podbudowę i motywację
ny w latach 2004 - 2007.
do działań prozdrowotnych daje poWykorzystujemy również do realizacji
wiatowi strategia rozwoju w latach zadań powiatu potencjał, jaki drzemie
2008-2013, która określa zasadnicze cele w organizacjach pozarządowych. Proi strategie ochrony i promocji zdrowia. Za- mocja zdrowego stylu życia i honoroweangażowanie powiatu w działania proz- go krwiodawstwa to oferta skierowana
drowotne zostało usystematyzowane; do organizacji non profit. W okresie bieżądziałania są cykliczne i skierowane zarów- cej kadencji Rady Powiatu Krakowskiego,
no do dzieci i młodzieży, jak i dorosłych.
środki na działania tego typu są subsydioSzczepienia w szkołach
wane hojniej. W 2008 roku była to kwoNa przełomie 10 lat wprowadzono ta 56 000 złotych. Wszystkie oferowane
nowe programy. W 2007 roku dla dzie- programy cechują się dużą dostępnoci i młodzieży z domów dziecka oraz ścią. Można z nich skorzystać w miejscu
w 2008 roku dla młodzieży szkół po- zamieszkania w myśl zasady „programy
nadgimnazjalnych z klas pierwszych podążają za pacjentami, a nie pacjenci
wprowadzono szczepienia ochronne, za- za możliwymi programami”. Ważne jest
pobiegające wystąpieniu choroby menin- lokalne krzewienie świadomości o ważgokokowej. Zadbano, aby program został ności takich inicjatyw i ich roli.
wykonany globalnie w całej populacji.
Lucjan Goraj
Szczepienia wykonuje się w szkołach
Lucjan
na miejscu. Wprowadzono również
GORAJ
szczepienia ochronne przeciwgrypowe
Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia,
nauczycieli pracuPolityki Prorodzinnej i Społecznej
jących w szkołach
lgoraj@powiat.krakow.pl
i domach dziec-
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TURYSTYKA
Na papieskich szlakach
Skawina miała to szczęście, że w sierpniu 2002
roku Jan Paweł II podczas
drogi do Kalwarii zatrzymał się na chwilę i spotkał
z mieszkańcami.
Wśród wielu tras, dróg,
ulic i ścieżek przecinających
naszą ojczyznę we wszystkich możliwych kierunkach,
są też trasy, ścieżki górskie
i polne drogi, a także wodne szlaki, które układają
się w mozaikę nazywaną
Szlakami Papieskimi. Nazwą
tą objęte są trasy górskie i kajakowe, którymi turystycznie
wędrował ks. Karol Wojtyła,
późniejszy papież Jan Paweł II, od dziecka po wyjazd
do Watykanu. Poprowadzone
są najczęściej wzdłuż tradycyjnych szlaków turystycznych, ale bywają też odcinki
poza nimi. Za podstawę ich
wytyczenia posłużyły wspomnienia osób wędrujących
z ks. Wojtyłą, książeczki GOT,
wpisy do ksiąg parafialnych
i tym podobne dokumenty.
Z czasem zaistniała potrzeba
upamiętniania także miejsc
związanych z obecnością
duszpasterską ks. Wojtyły,
a także pielgrzymkami Jana
Pawła II (www.szlakipapieskie.pl).

Sam miałem okazję wielokrotnie
przekonać się
o istnieniu takich szlaków
podczas swoich wypadów
w góry, choćby ostatnio,
po raz kolejny wędrując
na Turbacz i Babią Górę.

W całej Polsce są takie miejsca, które pamiętają obecność Papieża, czy wcześniej
biskupa
krakowskiego.
A już prawdziwą kumulację
takich miejsc znajdujemy
w naszym regionie, to przecież tu żył i działał, prowadził
swoją pracę duszpasterską,
wizytował parafie, potem
odwiedzał Kraków i okolice,
gdy z Rzymu pielgrzymował

do swojej ukochanej Polski.
Bardzo trafna i perspektywiczna inicjatywa Szlaków
Papieskich sięga 2003 roku,
a osoby zaangażowane
w upamiętnianie tych miejsc
zasługują na wielki szacunek.
Być może ktoś zapyta – po
co te miejsca dokumentować? Przecież wszyscy mamy
w pamięci obecność Jana
Pawła II wśród nas. Wśród
wielu powodów takich działań jest ten, który wychodzi
poza nasze pokolenie i ma
dać świadectwo następnym,
aby pamięć o tych miejscach,
aby pamięć o osobie Jana
Pawła II przetrwała. To także piękny wymiar działania
wychowawczego, okazja do
przekazania młodym ludziom
wielu wartości, także w wymiarze patriotycznym. Nie
wszystkie miejsca obecności
Jana Pawła II leżące na terenie powiatu krakowskiego
uda się upamiętnić i wpisać
na listę szlaków papieskich,

Piotr
ĆWIK
Przewodniczący Komisji
Edukacji Publicznej
pcwik@powiat.krakow.pl
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wszystkie jednak możemy ocalić od zapomnienia przekazując historię
z nimi związaną w swoich
środowiskach.
Sądzę, że
pokazując wiele walorów
i zalet naszego powiatu, trzeba także eksponować te miejsca, które z osobą Jana Pawła II są związane. Być może
jakieś kolejne wydawnictwo
promujące naszą małą ojczyznę poświęcone zostanie
właśnie takim miejscom?

Skawina miała to szczęście,
że w sierpniu 2002 roku Jan
Paweł II podczas drogi do Kalwarii zatrzymał się na chwilę
i spotkał z mieszkańcami.
Ta chwila, to miejsce zatrzymania, zostały upamiętnione
pomnikiem. Przede wszystkim jednak jest ono żywe
w sercach mieszkańców naszego miasta.

3 czerwca ks. Kardynał Stanisław Dziwisz dokonał poświęcenia i oficjalnego otwarcia Szlaku Papieskiego, który
będzie wiódł przez Skawinę
w kierunku Radziszowa i Kalwarii. To kolejny piękny i ważny przykład upamiętniający
naszego Wielkiego Papieża.
Oczywiście, otwarcie Szlaku
Papieskiego nie kończy dzie-

ła, ale dopiero je zaczyna.
Na terenie gminy Skawina
istnieją dwie szkoły, które za
swego patrona mają Jana
Pawła II – są to Zespół Katolickich Szkół im. Jana Pawła
II w Skawinie i Gimnazjum
w Radziszowie im. Jana Pawła
II. To właśnie młodzież z tych
szkół, wspólnie z harcerzami
z Niezależnego Związku Harcerstwa Czerwony Mak im.
Bohaterów Monte Cassino
,składając ślubowanie, wzięła na siebie obowiązek opieki nad Szlakiem Papieskim
na terenie Gminy Skawina,
a także podejmowania takich
działań, które ożywią jego istnienie.
Niedawno – 18 maja obchodziliśmy kolejną rocznicę urodzin Karola Wojtyły, parę dni wcześniej
wspominaliśmy
rocznicę
zamachu na Placu św. Piotra
w Rzymie z 13 maja 1981
roku. To wszystko po raz kolejny przywołuje postać Jana
Pawła i staje się okazją do
zadumy i refleksji nad wielkością Jego nauczania, którego
wciąż jeszcze nie odkryliśmy
do końca, a może dopiero
teraz zaczynamy? Dobrze,
że wspomnień i okazji związanych z Janem Pawłem jest
wiele; dobrze, że do nich wracamy. Zasadniczym jednak
elementem jest utrwalanie
Jego dziedzictwa i wprowa-

dzanie w życie codzienne.
Ważne są pomniki, ważne są
szlaki, ale najważniejsze jest
to, co dla oka niewidoczne,
a w sercu obecne. Pamięć
o Janie Pawle II przetrwa, jeśli będzie obecny w naszych
sercach!
Piotr Ćwik

TURYSTYKA
Cudze chwalicie…?

Wycieczka w Dolinki PODKrakowskie
W jednym z wcześniejszych numerów
naszego biuletynu zachęcałem do podjęcia dyskusji na temat rozwoju turystyki
na terenie naszego powiatu. Do powrotu do tej tematyki skłonił mnie ostatni
weekendowy wyjazd do Zakopanego.
Po czterech godzinach stania w korkach
przyszła refleksja – czy warto? Czy Dolina Białego, Chochołowska są naprawdę
aż tak ładniejsze od naszych Dolinek, by
połowę wolnego czasu poświęcić na jazdę samochodem, a drugą jego część na
spacer wśród tłumu przepychających się
turystów?
Wprawdzie nasze perełki – Ojcowski Park Narodowy i Dolina Prądnika w
niedzielę przypominają deptak na Krupówkach, ale są na tyle blisko Krakowa,
że można spędzić wspaniałe popołudnie nie tracąc dużo czasu na dojazd.
Bus podwiezie nas do Skały, stamtąd
krótki spacer obok liceum „drewnianą drogą” i po 20 minutach jesteśmy
w centrum Ojcowa. Można również dojechać do Czajowic (parking znajduje
się na końcu miejscowości przy wejściu
do parku) i odwiedzić Jaskinię Łokietka.
A co robić w wolnym czasie, aby poczuć
odrobinę luzu i swobody? Nadal czeka
na odkrycie Park Krajobrazowy Dolinki
Podkrakowskie. Ten zespół siedmiu dolin
leżących na Wyżynie Krakowsko- Częstochowskiej jest częścią Jurajskiego Parku
Krajobrazowego. Każda z dolin warta
jest poświęcenia przynajmniej jednego
dnia, można intensywnie zwiedzać, spacerować czy też rozłożyć koc i urządzić
piknik na łonie natury. Wszystkie zaoferują nam urwiste zbocza, rwące potoczki, ciekawe formy skalne, liczne jaskinie
i zjawiska krasowe. Ale też każda jest inna
i ma swoje tajemnice warte zobaczenia.
W Dolinie Kluczwody – Jaskinia Wierzchowska i pozostałości zamku rycerskiego, w Dolinie Bolechowiskiej – Brama
Bolechowicka i wywierzysko stanowiące
pomnik przyrody, w Kobylańskiej – liczne trasy wspinaczkowe, kapliczka Matki
Boskieji oraz bardzo ciekawe rośliny kserotermiczne. Warte zobaczenia są ostańce i jaskinie w Dolinie Szklarki i Racławki,
a ponadto drewniany kościół w Racławicach będący zabytkiem klasy zerowej.
W zespole klasztornym w Czernej po-

łożonym na zachodnim zboczu Doliny
Eliaszówki, można znaleźć ciszę, spokój i
wytchnienie, można nabrać dystansu do
trapiących nas problemów.
Chciałbym też zaproponować wycieczkę do Doliny Będkowskiej. Przylegająca do Ojcowskiego Parku Narodowego jest znacznie rzadziej niż Ojców
odwiedzana przez turystów.
Warto podjechać do Jaskini Nietoperzowej – należy skręcić w pierwszą
przed Jerzmanowcami drogę w lewo.
Po zwiedzeniu jaskini można pozostawić samochód na parkingu i udać się
w długą na 8 kilometrów dolinę. Początkowo droga prowadzi przez las, mijamy
z lewej strony grupę skał z Jaskinią Łabajową (warto ją obejrzeć) i po ok. 1,5 km
dochodzimy do źródła Będkówki, gdzie
spod skały wypływa krystalicznie czysta
woda. Nad źródłem znajdują się jaskinie,
ale są one dostępne tylko dla wytrawnych turystów – grotołazów dysponujących specjalistycznym sprzętem. Po ok.
300 m dochodzimy do zabudowań. Dalsza droga wiedzie przez mostek aż do
rozgałęzienia. W lewo odnoga prowadzi
do Będkowic przez Czarcie Wrota. Warto podejść kilkadziesiąt metrów stromo
pod górę, aby zobaczyć tę interesującą

też skosztować rybki w gospodarstwie
rybackim, można tam samemu popróbować wędkarskiego szczęścia.
Inną z propozycji jest dojazd do miejscowości Łazy i pozostawienie samochodu na parkingu przy kaplicy. Stamtąd
drogą obok pomnika upamiętniającego
ofiary pacyfikacji wsi z 1943 roku schodzimy w dół szlakiem zielonym i po 20
minutach dochodzimy w pobliże Czarcich. Warto również skorzystać z oferty
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
w Łazach. Ceny noclegu już od 16 złotych (9 zł na polu namiotowym) pozwolą za niewielkie pieniądze spędzić weekend poza domem.

Schronisko jest placówką prowadzoną przez powiat krakowski. W tym roku
został przygotowany projekt modernizacji oraz poszerzenia bazy noclegowej o domki kempingowe. W tym celu
Zarząd Powiatu wystąpił z wnioskiem
o 1 mln 600 tys. zł dotacji z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Liczymy na pozytywne rozpatrzenie
wniosku.

formę skalną. Po powrocie na główny
szlak idziemy wzdłuż potoku około 1 km
aż do rozległej polany. Z lewej strony
jest skała o wyglądzie odpowiadającym
nazwie – Iglica, a po drugiej stronie Będkówki ujrzymy imponującą grupę skał
Do Dolinek Podkrakowskich gorąco
z chyba najsłynniejszą – Dupą Słonia.
Naprzeciw Iglicy znajduje się największy zapraszam. Naprawdę warto tu przyjewodospad-pomnik przyrody na Jurze – chać, na pewno nie będzie to czas straSzum. Dalej mijamy bazę wspinaczko- cony ani w korkach na Zakopiance, ani
wą – Brandysówka i mamy możliwość w tłumie niedzielnych spacerowiczów
podziwiania alpinistów zmagających pod Giewontem.
się z najwyższą ścianą skalną na Jurze –
Tadeusz Nabagło
Sokolicą. Szczególnie dobry widok jest
z ławeczek ustawionych przed kioskiem
Tadeusz
gastronomicznym
naprzeciw SokoliNABAGŁO
cy. Dla wytrwałych
Radny Powiatu Krakowskiego
polecamy spacer w
Wiceprzewodniczący Rady
dalszą część doliny.
tnabaglo@powiat.krakow.pl
Warto obejrzeć Bramę Będkowską, czy
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KULTURA
Stworzyli go od podstaw

Mały Teatr „ALBERTUS” w Mnikowie

10 maja 2009 roku w Mnikowie świętowano kolejną premierę lokalnego teatru.
Nie teatrzyku, czy przedstawienia. Była to
prawdziwa premiera w prawdziwym teatrze.
Wystawiano „Lekarza mimo woli” według
scenariusza opracowanego przez panią Dorotę Kamińską na podstawie komedii J. B.
Moliere’a.
Historia mnikowskiego teatru sięga 2000
roku, kiedy to przy parafii Św. Brata Alberta
w Mnikowie powstała Grupa Teatralna, nosząca dzisiaj nazwę Mały Teatr „ALBERTUS”.
Zespół teatralny to młodzi mieszkańcy Mnikowa, uczniowie, studenci, również pary
małżeńskie. Wszyscy kochają teatr i to jemu
poświęcają każdą wolną chwilę. Stworzyli go
od podstaw.
Skromne warunki techniczne
Pierwsze przedstawienia odbywały się
w kościele. Warunki sceniczne i możliwości
techniczne były bardzo skromne. Nie przeszkadzały jednak w realizacji kolejnych zamierzeń. Próby i wszelkie przygotowania do
spektakli odbywały się na plebanii. We własnym zakresie przygotowywano kostiumy
i sceniczn rekwizyty. Na zaadaptowanej
w kościele scenie wystawiono: „Misterium
Męki Pańskiej” – wspaniały z rozmachem
zrobiony spektakl, który na długo pozostanie
w pamięci widzów. Później były: „Narodzenie
Jezusa”, „Brat naszego Boga”, „Quo vadis?”,
„Wojtyła – wspomnienie o wielkim papieżu”
i „Szata”. Niespodziewanie w 2006 roku pojawia się szansa, aby prawdziwy teatr przestał
być tylko marzeniem księdza proboszcza
Stanisława Święciaka, pani reżyser Doroty
Kamińskiej i aktorów. Zaistniała możliwość
adaptacji budynku stojącego obok kościoła.
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Z uwagi na brak środków finansowych, aktorzy sami zabrali się za remontowanie.
Aktorzy sami wykonali remont
Wspomagani przez rodzinę i mieszkańców Mnikowa, podołali trudnemu zadaniu.
Pojawili się sponsorzy hojni, absolutnie bezinteresowni i co rzadko się zdarza – anonimowi. Dzięki nim ta sala istnieje, a jej wystrój
i wyposażenie przerosły wszelkie oczekiwania.
W październiku 2006 roku pięknie wyremontowaną salę poświęcono i dokonano uroczystego otwarcia. Równocześnie
z pracami remontowymi trwały próby do
pierwszego na nowej scenie spektaklu.
W dniu otwarcia wystawiono„Nad Niemnem”.
Na premierę przybyło wielu znakomitych gości, mieszkańcy Mnikowa i okolicznych wiosek. Sala pękała w szwach.
Ciepłe słowa i ogromny aplauz
Wyrazy uznania wygłaszane przez kolejnych mówców przerywane były gromkimi
brawami. Ciepłe słowa i ogromny aplauz
publiczności jeszcze bardziej zmotywowały
aktorów. Powstały kolejne spektakle: „Mieszczanin szlachcicem” Moliere’a i wzruszający,
oparty na faktach dramat pt. „Moja nadzieja”.
Wreszcie przyszedł czas na dziesiątą premierę. Albertus przygotował „Damy i huzary”.
Spektakl odbył się w 2008 roku i pobił rekord
frekwencji widzów. Wystawiano go dwukrotnie dla ponad pięciuset osób. W 2008
r. przedstawiono jeszcze spektakl oparty
na dramacie R. Brandstaettera pt. „Dzień
gniewu”.

tów, scenografię i zawsze znakomitą obsadę.
Zaś ksiądz Stanisław Święciak jest prawdziwym „ojcem sukcesu” tego teatru. Jego pomoc, wiara w powodzenie, wspaniała motywacja i ogromna życzliwość dla wszystkich,
którzy tworzą teatr Albertus, zaowocowały
dziełem w wielkim stylu.

Teatr Albertus co roku przygotowuje
dwie premiery. Każda premiera wystawiana
jest dwa razy w odstępie dwutygodniowym.
Goście szczególni otrzymują zawsze piękne,
misternie wykonane zaproszenia, zaś potencjalni widzowie mogą się dowiedzieć o terminie premiery ze strony internetowej parafii
im. Św. Brata Alberta w Mnikowie. Dyrektorem, reżyserem i scenografem w jednej
osobie jest mieszJanina
kanka Mnikowa pani
Dorota Kamińska.
GRELA
To ona pisze scenariusze, dba o poziom
Przewodnicząca Komisji
artystyczny każdej
Statutowo-Regulaminowej
sztuki. Troszczy się
jgrela@powiat.krakow.pl
o autentyczność kostiumów i rekwizy-

Janina Grela

EDUKACJA
Remont budynku szkoły w Zespole Szkół Rolnicze
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie

13 lutego 2008 r. wszczęto postępowanie przetargowe
na udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.
W wyniku postępowania wyłoniony został wykonawca robót,
z którym 4 kwietnia 2008 r. zawarto umowę o roboty budowlano-montażowe.
Zakres prac określony został
na podstawie projektu budowlanego pn. „Remont budynku
szkoły” oraz w oparciu o projekty
branżowe.
Zakres remontu obejmował:
• wykonanie remontu elewacji,
• wykonanie izolacji zewnętrznej opaski chodnikowej
wokół budynku i odwodnienia
terenu,
• remont konstrukcji dachu
i wymiana pokrycia,
• wykonanie docieplenia stropu ostatniej kondygnacji,
• wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej,
• wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej,
• wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
• dobudowa nowych przewodów wentylacyjnych na
poddaszu z wyprowadzeniem
ponad dach,
• wymiana stropów we wskazanych pomieszczeniach.

Wartość zamówienia wyniosła 3 786 408,73 zł.
Przekazanie placu budowy
odbyło się w dniu 4.04.2008 r.
Termin realizacji części zadania został ustalony na dzień
29.08.2008 r., a całości zadania
na 28.11.2008 r. Termin ten jednak nie został dotrzymany, były
też kłopoty z egzekwowaniem
jakości robót. Ustawodawca
(Sejm) uchwalając ustawę o zamówieniach publicznych, przyjął
za cel zwiększenie konkurencyjności. Jednak w sytuacji, kiedy
jedynym rozsądnym kryterium
wyboru oferty jest cena, firmy
startując w przetargu zaniżają je,
a później szukają tanich podwykonawców kosztem jakości i terminowości robót. W poprzedniej
ustawie, oprócz ceny, kryterium
wyboru wykonawcy (oferenta)
był potencjał techniczny i referencje, co dawało inwestorowi
większe możliwości eliminacji
z przetargu firm nie do końca
wiarygodnych.
Zakres robót obejmował:
1. Remont konstrukcji dachu oraz wymianę pokrycia
dachowego, w tym: demontaż
pokrycia z dachówki zakładkowej, demontaż łacenia dachu,
demontaż istniejących obróbek
blacharskich, rynien i rur spustowych. Roboty remontowe dachu
obejmowały: wymianę uszkodzonych elementów konstruk-

cji dachu, impregnację grzybo
i ogniochronną całej konstrukcji dachu, montaż łat i kontrłat,
montaż folii dachowej – wiatroizolacji oraz wykonanie pokrycia
z dachówki zakładkowej.
2. Przemurowano i udrożniono istniejące kominy.
3. Wymiany stropu nad pomieszczeniami 21, 22 (sale PO
i fizyki). Występujące zagniecenia posadzki parkietu z uszkodzeniem ślepej podłogi, do
której był mocowany parkiet
(drewniane belki stropowe utraciły właściwości wytrzymałościowe). W miejsce istniejącego, zaprojektowano strop na belkach
stalowych z wypełnieniem żelbetowymi płytami WPS. Na stropie posadzka z parkietu, klejona
do podłoża betonowego. Zabezpieczenie belek stropowych
od spodu płytami. Płaszczyzna
stropu w pomieszczeniu z płyt
gipsowo-kartonowych. Wykonano również częściową wymianę
elementów
konstrukcyjnych

stropu nad pierwszym piętrem
nad częścią korytarza oraz klatki
schodowej i nad parterem nad
pomieszczeniem szatni.
4. Ocieplono strop ostatniej
kondygnacji. Zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego,
na stropie drewnianym nad
pierwszym piętrem położono
izolację termiczną z wełny mineralnej oraz styropian wraz
z wylewką cementową na stropie ceramicznym.
5. Wymieniono stolarkę
okienną, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne. W części najstarszej
budynku wymieniono stolarkę
okienną na drewnianą, zgodnie
z decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków, na pozosta-

łej części wymieniono stolarkę
okienną na PCV na wzór okien
istniejących.
6. W większości pomieszczeń
wymieniono parkiet na nowy,
wykonano renowację istniejącego parkietu, w pozostałych pomieszczeniach położono wykładzinę tarket. Posadzki z lastriko
na korytarzu zostawiono.
7. Malowanie obiektu szkoły.
Malowanie ścian i sufitów farbą
emulsyjną.
8. Wykonano sufity podwieszane w pomieszczeniach piętra,
gdzie występowały stropy drewniane.
9. Wykonano izolację poziomą na wszystkich murowych
zewnętrznych i wewnętrznych,
za wyjątkiem ścian podpiwniczenia metodą hydrofobową.
10. Wymieniono w całym
budynku szkoły wewnętrzne instalacje: elektryczną, wod-kan,
centralnego ogrzewania.
Aktualnie remont został
zakończony i trwają czynności odbiorowe. Przewiduje się,
że remont elewacji oraz zabytkowej głównej bramy wjazdowej
zostanie wykonany w terminie
późniejszym, tj. do września bieżącego roku.

Janusz Fajto

Janusz
FAJTO
Przewodniczący Komisji Infrastruktury
i Gospodarki Komunalnej
jfajto@powiat.krakow.pl
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EDUKACJA
Szkoła z sukcesami
Zespół Szkół TechnicznoEkonomicznych w Skawinie
to placówka oświatowa,
której tradycje są jednymi
z najstarszych w mieście, bowiem sięgają 1925 roku.
Ważną datą był dzień
1 września 1969 roku, gdy
powołano Technikum Elektryczne, w którym od 1970
roku zajęcia prowadzono
w budynku obecnego Zespołu Szkół przy ulicy Kopernika 13. Szkoła rozrastała się,
kształcąc coraz więcej młodzieży w różnych zawodach.
W 1972 roku została nazwana
Zespołem Szkół ElektrycznoMechanicznych, by w 1991
roku zmienić ostatecznie
nazwę na Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych, ponieważ kształci uczniów także
w zawodach ekonomicznych.

- elektryk,
- kucharz małej gastronomii,
- sprzedawca,
- lakiernik,
- wielozawodowa, kształcąca zgodnie z klasyfikacją
zawodów (m.in. cukiernik,
fryzjer, stolarz, ślusarz,
mechanik pojazdów samochodowych).
• II Uzupełniające Liceum
Ogólnokształcące zaoczne
dwuletnie (4 semestry),

Profilowanego
kształci
w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec i technik informatyk.
ZST-E ma więc bogatą ofertę edukacyjną, wychodzącą
naprzeciw
oczekiwaniom
młodzieży i elastyczną wobec
lokalnego rynku pracy. Szkoła współpracuje z wieloma
pracodawcami – bankami,
urzędami, sklepami, restauracjami i innymi zakładami prowadzącymi różnorodną działalność gospodarczą. ZST-E
tylko na potrzeby firmy „Laj-

Dziś w ZST-E uczy się 875
uczniów i 96 słuchaczy w 39
oddziałach. W skład Zespołu
wchodzą:
• Liceum Profilowane trzyletnie o profilach:
- ekonomiczno - administracyjnym,
- zarządzanie informacją,
- socjalnym.
• Technikum czteroletnie
kształci w zawodach:
- technik elektryk,
- technik elektronik,
- technik ekonomista,
- technik handlowiec.
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa dwu- i trzyletnia:
- monter elektronik,
- elektromechanik,
- operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego,

• Technikum Uzupełniające
zaoczne trzyletnie (6 semestrów) kształci w zawodach:
technik elektryk, technik
elektronik, technik handlowiec,
• Szkoła Policealna zaoczna dwuletnia (4 semestry)
kształci w zawodzie technik
informatyk,
• Szkoła Policealna zaoczna
jednoroczna (2 semestry)
na podbudowie Liceum

konik” kształci operatorów
maszyn i urządzeń przemysłu
spożywczego.
W szkole zatrudniona jest
wysoko wykwalifikowana kadra, gdyż spośród 71 zatrudnionych nauczycieli aż 37
to nauczyciele dyplomowani,
a 30 to egzaminatorzy maturalni i z przygotowania zawodowego. Liczby te przekładają
się na sukcesy absolwentów
liceum profilowanego i technikum, którzy egzamin maturalny zdają powyżej średniej
dla województwa małopolskiego. Bardzo wysokie są też
wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, jaki przeprowadzany
jest dla technika elektronika
i kucharza małej gastronomii.
Uczniowie Zespołu mogą
się uczyć w 22 dobrze wyposażonych
pracowniach
przedmiotowych, w tym
w pięciu pracowniach komputerowych. Szkoła dysponuje salą gimnastyczną, siłow-
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nią oraz świetlicą z bufetem
i szatnią. Bezpieczeństwo zapewnia młodzieży zewnętrzny i wewnętrzny monitoring
oraz firma ochroniarska.
ZST-E proponuje swoim
uczniom udział w zajęciach
pozalekcyjnych.
Wymienić wśród nich należy: Klub
Europejski, Klub Angielski,
Związek Harcerstwa Polskiego, zespoły muzyczny
i baletowy, orkiestrę dętą,
Szkolny Klub Sportowy.
Tak duża różnorodność zajęć
powoduje, że nasi uczniowie
odnosili i odnoszą sukcesy
na różnych szczeblach i w
różnych dziedzinach: w konkursach i turniejach zawodowych, literackich, recytatorskich, sportowych, wiedzy
o Unii Europejskiej, samorządowych, pierwszej pomocy
i innych. W szkole działa
Szkolny Klub Przedsiębiorczości, w ramach którego młodzież bierze udział
w zajęciach pozalekcyjnych
z zakresu programów „Ekonomia w Szkole” i „Moje
Finanse”. Ponadto zespół
uczniów szkoły znalazł się
wśród dziesięciu najlepszych
na 120 zespołów biorących
udział w Małopolskim Konkursie Najlepsze Zajęcia
z Przedsiębiorczości organizowanym przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości.
Zespół, jako jedyna szkoła
w powiecie krakowskim, dostał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu

,
WARTO WIEDZIEC
Społecznego na realizację
projektu „Twoja przyszłość
w twoich rękach”. W jego obrębie realizowane są zajęcia
z młodzieżą szkół zawodowych i technikum dotyczące matematyki, języka
angielskiego zawodowego
oraz kształcenia kompetencji związanych z wejściem
uczniów na rynek pracy po
zakończeniu przez nich edukacji.
ZST-E może pochwalić się
bogatym doświadczeniem,

jeśli chodzi o współpracę
zagraniczną ze szkołami europejskimi. Niedawno zakończona została realizacja programu Sokrates-Comenius,
w ramach którego nasza
młodzież
współdziałała
z uczniami ze szkół z Francji,
Włoch, Turcji i Słowenii. Wieloletnią już tradycję ma coroczna wymiana i współpraca
z Państwową Szkołą Realną
w Taufkirchen w Niemczech.
Szkoła realizuje innowacyjny program wychowawczy,
a uczniowie otoczeni są specjalistyczną opieką pedagogiczno-psychologiczną.
Na terenie Zespołu organizowane są liczne akcje charytatywne i profilaktyczne
oraz akcje krwiodawstwa
przy współpracy z PCK.
Uczniowie odnoszą sukcesy
w konkursach o charakterze
wychowawczym: III miejsce
w Powiatowym Konkursie
„Żyj zdrowo bez nałogów”
i I miejsce w kategorii „List
do kierowcy” w konkursie
organizowanym w ramach
kampanii „Trzeźwa Małopolska NO PROMIL - NO PROBLEM”.
ZST-E to placówka, która
dba o wszechstronny rozwój

uczniów i ma świadomość
swej kulturotwórczej roli. Jest
organizatorem Ortograficznego Konkursu Powiatowego
„O Pióro Starosty” i Międzyszkolnego Konkursu „Jan Paweł II moim życiowym drogowskazem”. Co roku organizowana jest także dla uczniów
Zespołu Lekcja Holocaustu.
W szkole duży nacisk kładzie
się na edukację europejską,
samorządową, ekonomiczną, prospołeczną, prawną
i obywatelską. Zespół Szkół

konferencja na ekranach

Dwa dni trwała ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Dzięki sprawnemu funkcjonowaniu Podkrakowskiego Centrum Teleinformatycznego mogli wziąć w niej udział przedstawiciele powiatu krakowskiego.
Konferencja
dotyczyła
rynku pracy, a konkretnie
wykorzystania najnowszych
rozwiązań teleinfromatycznych dla usprawnienia systemu zatrudnienia w Polsce.
Ciekawostkę stanowi fakt, że
nie był to tradycyjny panel
dyskusyjny, lecz wideokonferencja. Dyskutanci rozmawiali ze sobą za pośrednictwem
kamer, z których obraz na
żywo przesyłany był na ekrany i telebimy do uczestników
znajdujących się w sali konferenyjnej w Warszawie. Oprócz
stolicy brali w niej udział także przedstawiciele Rzeszowa, Białegostoku i powiatu

krakowskiego; starosta Józef
Krzyworzeka oraz dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
Dorota Niemiec.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie organizuje najtańsze kursy
kwalifikacyjne nadające uprawnienia:
Techniczno-Ekonomicznych
posiada certyfikaty „Szkoła
z klasą” i „Moja szkoła w Unii
Europejskiej”.
Działalność edukacyjna
i wychowawcza Zespołu
wspierana jest przez liczne
instytucje, wśród których są
Wyższa Szkoła Zarządzania
i Bankowości, Akademia Górniczo-Hutnicza, Towarzystwo
Przyjaciół Skawiny, Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast, Urząd Komitetu
Integracji Europejskiej, Podkrakowska Izba Gospodarcza, Urząd Miasta i Gminy
Skawina, skawińskie parafie.
Działalność szkoły wspierają także firmy i zakłady,
w których uczniowie Zespołu
odbywają praktyki. Szczególną rolę odgrywa powołane
do życia w 2002 roku Stowarzyszenie Przyjaciół ZST-E.
Mury szkoły opuściło wiele roczników absolwentów.
Czują się oni do dziś związani
ze szkołą, czego dowodem
jest ich obecność na organizowanych co dziesięć lat
rocznicowych uroczystościach,dotyczących szkolnictwa
zawodowego w Skawinie.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu: organizacji i zarządzania oświatą.
Adresat: wszyscy zainteresowani nauczyciele.
Tryb szkolenia: zajęcia odbywają się podczas 3 dniowych
zjazdów organizowanych raz w miesiącu przez cały rok szkolny.
Koszt: 1 200 zł. Liczba godzin: 184 (+ 26 praktyka).
Kurs kwalifikacyjny oligofrenopedagogika.
Adresat: pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele szkół specjalnych,
integracyjnych i inni zainteresowani nauczyciele
Koszt: 1400 zł. Liczba godzin: 270.
Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny do nauczania przedmiotów
ogólnokształcących.
Adresat: nauczyciele nie posiadający kwalifikacji pedagogicznych.
Tryb szkolenia: zajęcia odbywają się podczas 3 dniowych
zjazdów organizowanych raz w miesiącu przez cały rok szkolny
oraz tygodniowego zjazdu w czasie ferii zimowych.
Koszt: 1 400 zł. Liczba godzin: 270 (+ praktyka pedagogiczna).
Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny do nauczania przedmiotów
zawodowych.
Adresat: nauczyciele nie posiadający kwalifikacji pedagogicznych
do nauczania przedmiotów zawodowych.
Tryb szkolenia: zajęcia odbywają się podczas 3 dniowych zjazdów organizowanych raz w miesiącu przez cały rok szkolny oraz
tygodniowego zjazdu w czasie ferii zimowych.
Koszt: 1 400 zł. Liczba godzin: 270 (+ praktyka pedagogiczna).
Absolwenci powyższych kursów otrzymują świadectwa
ukończenia zgodnie z rozporządzeniem MENiS.

POWIATOWY OŚRODEK
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
ul. Skwerowa 3, 30-317 Kraków
tel. (012) 266-02-15
www.podn.powiat.krakow.pl
podn@powiat.krakow.pl
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BEZPIECZENSTWO
Dzieci sprawdzały swoją wiedzę z zakresu ruchu drogowego

Ze znajomością przepisów bezpieczniej
Tegoroczny powiatowy finał konkursu
odbył się 4 kwietnia na terenie Gimnazjum
nr 1 w Skawinie. Zainteresowanie było bardzo duże, udział w dwóch kategoriach wiekowych wzięło dziesięć szkół podstawowych
oraz dziewięć gimnazjów. Uczestnicy rozwiązywali test wiedzy i wykonywali zadanie
praktyczne. W ramach turnieju rozgrywane były trzy konkurencje: jazda na rowerze
po miasteczku komunikacyjnym i po torze
przeszkód oraz udzielanie pierwszej pomocy. Sprawdzenie swoich umiejętności i zachowań na drodze to nie jedyna korzyść wynikająca z uczestnictwa w konkursie, który
ma również popularyzować jazdę na rowerze, nie tylko jako wspaniały sport i sposób
na rekreację, ale również doskonałą alternatywę dla poruszania się samochodami lub
korzystania z komunikacji zbiorowej. Dzięki
takim konkursom w sposób przemyślany
i bezpieczny.
Powiat krakowski w ramach realizowanego programu „Bezpieczny Powiat Krakowski”
wspiera ten etap konkursu, zapewniając
uczestnikom posiłek oraz fundując zwycięzcom atrakcyjne nagrody rzeczowe, m.in.
kaski rowerowe i plecaki. Kolejną już edycję
konkursu bardzo pozytywnie ocenia policja.
- Zainteresowanie konkursem od lat jest bardzo duże - mówi nadkom. Dorota Gawryluk
koordynująca z ramienia Komendy Powiatowej Policji w Krakowie powiatowy etap
konkursu. Dodaje, że można mówić o bardzo
wysokim poziomie potwierdzającym dobrą
znajomość przepisów ruchu drogowego
wśród uczniów, którzy doskonale poradzili
sobie z testem teoretycznym, a wszystkie
zadania praktyczne wykonywali w wielkim
skupieniu i z rozwagą. - To bardzo ważne,
by podobnie zachowywali się na drogach
jadąc rowerem, idąc chodnikiem, czy w niedalekiej przyszłości prowadząc samochód –
podkreśla nadkom. Gawryluk.
Klasyfikacja finału powiatowego
rodzina posiada samochód, a coraz częściej
Kategoria szkoły podstawowe
w jednym gospodarstwie domowym samochody są dwa lub trzy, do tego ruch na droI miejsce - SP w Przegini
gach, niezależnie od kategorii, jest bardzo
II miejsce - SP w Woli Radziszowskiej
intensywny, znajomość przepisów nie tylko
III miejsce - SP w Wielkich Drogach
przez kierowców, ale również przez pieszych
IV miejsce - SP w Czubrowicach
jest bardzo ważna. I właśnie zaznajomienie
V miejsce - SP w Słomnikach
najmłodszych z bezpiecznym sposobem poVI miejsce - SP w Krzecinie
ruszania się po drogach było głównym celem
VII miejsce - SP w Woli Zachariaszowskiej
kolejnej edycji organizowanego od ponad
VIII miejsce - SP nr 1 w Skawinie
trzydziestu lat Ogólnopolskiego Turnieju
IX miejsce - SP w Zelczynie
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. PoznaX miejsce - SP nr 4 w Skawinie
nie przez uczestników dobrych zwyczajów,
Kategoria szkoły gimnazjalne
które powinny obowiązywać na drogach, ma
I
miejsce
- Gimnazjum w Zalsiu
przyczynić się do podniesienia kultury społeII miejsce - Gimnazjum w Słomnikach
czeństwa oraz poprawy bezpieczeństwa.
III miejsce - Gimnazjum w Przegini
IV miejsce - Gimnazjum w Krzeszowicach
Paweł
V miejsce - Gimnazjum w Woli ZachariaKOLASA
szowskiej
VI miejsce - GimnaRadny Powiatu Krakowskiego
zjum nr 2 w Skawinie
pkolasa@powiat.krakow.pl
VII miejsce - Gimnazjum w Waganowicach
Dzisiejszy świat bez wytchnienia gnając
szybko do przodu, stawia przed młodym
pokoleniem wiele wyzwań. Rozwój uczniów
nie może ograniczać się tylko do edukacji,
która pozwala na zdobycie umiejętności
i zawodu, musi również zapewniać wiedzę
i umiejętności pozwalające odnaleźć się oraz
prawidłowo i bezpiecznie funkcjonować
w bardzo szybko zmieniającym się środowisku – miejscowości, gminie czy powiecie.
Jednymi z takich umiejętności są teoretyczna
i praktyczna wiedza z zakresu przepisów ruchu drogowego. Dzisiaj kiedy prawie każda
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VIII miejsce - Gimnazjum nr 1 w Skawinie
IX miejsce – Gimnazjum w Jerzmanowicach
Indywidualne wyróżnienia:
Kategoria szkoły podstawowe:
• najlepiej rozwiązany test wiedzy: Anna
Nowak - SP w Woli Radziszowskiej,
• najlepiej przejechany tor: Hubert Kupczyk
- SP w Czubrowicach.
Kategoria szkoły gimnazjalne:
• najlepiej rozwiązany test wiedzy: Krzysztof Jarczyński - Gimnazjum w Zalasiu,
• najlepiej przejechany tor: Krzysztof Jarczyński - Gimnazjum w Zalasiu.
W dniach 27-28 kwietnia również w Skawinie rozegrany został wojewódzki finał,
w którym powiat krakowski reprezentowały
Szkoła Podstawowa w Przegini oraz Gimnazjum w Zalasiu. Duży sukces odnieśli uczniowie z Zalasia zajmując drugie miejsce w kategorii gimnazjów, ustępując tylko Zespołowi
Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Przeciszowie z powiatu oświęcimskiego.
Paweł Kolasa

,
BEZPIECZENSTWO
Sezon na... jazdę z głową!
Nie każdy kierowca jednośladu to straceniec i przysłowiowy „dawca organów”.
Kampania społeczna pod
hasłem „Użyj wyobraźni” zyskała niebywały rozgłos. Mimo
iż wnikliwe analizy podsumowujące wszelkie zdarzenia na
drogach z udziałem motocyklistów w okresie wiosenno-

letnim jeszcze przed nami,
to kontrowersyjne hasła
promujące bezpieczną jazdę
na dwóch kółkach już odniosły pożądany skutek: zaczęto
o tym ważnym problemie
głośno mówić!
I choć wielu, nie tylko motocyklistów, jest oburzonych
formą akcji, to nie brakuje
głosów pochwały, że dziś tylko wyrazista, a nawet mocno
przerysowana forma przekazu może trafić do wyobraźni.
Bo przecież na nic się zdadzą
wideorejestratory,
fotoradary, czy policyjne kontrole
na drogach, jeśli zabraknie
zdrowego rozsądku.
Sezon
motocyklowy
w pełni. Piękna pogoda
sprzyja wycieczkom w plenerze. Często młodzi ludzie
zapominają, że nie odbywają
się one w wirtualnym świecie,

przed monitorem komputera
lub w salonie gier, do którego zaglądali w poszukiwaniu
dużej dawki ekstremalnych
przeżyć. To, czego doświadcza się w długie zimowe
wieczory na symulatorach,
nie do końca da się przeżyć
w realnym świecie. I należy
to zrozumieć dosłownie, bo

ryk silnika nie jest dla wszystkich przyjaznym dźwiękiem,
a palona guma nie każdemu
„filtruje płuca”.

Z wyników badań opinii
publicznej wynika, że najbardziej negatywny wpływ
na poczucie bezpieczeństwa
obywateli mają brawurowo
jeżdżący kierowcy. Kategorię tę potęgują kierujący
ciężkimi motocyklami, któ-

Liczba motocyklistów na polskich drogach z roku na rok
wzrasta, co znacząco wpływa na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ostatnich latach sytuacja w Polsce przedstawiała się następująco:

Rok

Wypadki
z udziałem
motocyklistów

Wypadki
spowodowane
przez motocyklistów

Zabici

Ranni

2006

1870

858

141

919

2007

2297

953

156

1027

2008

2887

1228

193

1351

rzy poprzez przekraczanie
dopuszczalnych prędkości
oraz norm hałasu powodują,
że ich zachowania stwarzają
zagrożenie na drogach i nie
są akceptowane przez innych
uczestników ruchu.
Brawura na jednośladach
nie zawsze kończy się happy
endem, zarówno dla motocyklistów kierujących innymi
pojazdami, jak i dla pieszych.
Należy ze szczególną mocą
podkreślić, ze skutki wypadków z udziałem kierowców
samochodów i motocyklistów są bardziej tragiczne dla
tych ostatnich, choć nie zawsze wina leży po ich stronie.
Wyjaśnienie przyczyny wypadku typu niedostosowanie
prędkości do warunków ruchu, nieprzestrzeganie znaków i sygnałów drogowych,
nieprawidłowe wyprzedzanie, gwałtowne hamowanie,
niesprawność techniczna pojazdu, zły stan dróg, czy jazda
na „podwójnym gazie” nie
wrócą nam życia i zdrowia!

Jednakże nie każdy kierowca jednośladu to straceniec i przysłowiowy „dawca
organów”. Byłoby też niesprawiedliwe
generalizować,
że wszyscy motocykliści stwarzają zagrożenie. Część z nich
to ludzie czerpiący radość
z rozsądnej jazdy i jednocześnie zapewniający poczucie
bezpieczeństwa innym użytkownikom drogi. Motocyklista przez duże „M” pamięta

o tym, że nic w tym chwalebnego, gdy pędząc z ogromną
prędkością, nazywany jest
piratem drogowym. Z drugiej
strony, kierowcy innych pojazdów powinni wziąć pod uwagę to, że motocykliści i motorowerzyści to pełnoprawni
użytkownicy dróg, którzy
w kontakcie z większymi pojazdami nie mają szans.

Przy okazji warto zwrócić uwagę na rowerzystów,
zwłaszcza uczniów klas szkół
podstawowych i gimnazjów,
których wraz z nastaniem ciepłych dni pojawi się coraz więcej na drodze. I nie będą oni
już z daleka słyszalni. Mogą
wtargnąć na ulicę zupełnie
niespodziewanie, bo zagapią
się lub zamyślą i choć jechać
będą z niewielką prędkością,
kierowcy powinni być czujni.
Bo chociaż rower na komunię już dawno nie w modzie,
to i tak w okresie wakacyjnym
będzie ich na drogach mnóstwo. A na nich niejednokrotnie beztroscy kierujący i jakże
często małe dzieci, bez opieki
dorosłych.
Dlatego też rozpocznijmy sezon! Sezon na jazdę...
z głową!
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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