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OPINIE
Szanowni Państwo!

Szanowni Państwo!

10 KWIETNIA 2011 ROKU!
Kiedy siadam w to niedzielne
popołudnie by skreślić kilkanaście
kierowanych do Państwa zdań,
otwierających kolejny numer naszego biuletynu, otoczony jestem
zewsząd atmosferą tego niezwykłego dnia. Z telewizora cały czas docierają do mnie kolejne obrazy i słowa opisujące rocznicę Smoleńskiej
tragedii i dzisiejszych jej obchodów.
Już za kilkanaście godzin w poniedziałkowy poranek, uczcimy i my samorządowcy powiatu
krakowskiego ten dzień udziałem w Mszy św. w Katedrze Wawelskiej i złożeniem kwiatów w krypcie pod Wieżą Srebrnych
Dzwonów oraz pod Krzyżem Katyńskim.
I stał się nam kwiecień miesiącem pełnym narodowej
symboliki. Gorących, duchowych przeżyć. Niestety gorzkich i smutnych, takich jak ta dzisiejsza i ta sprzed kilku dni,
szósta rocznica śmierci naszego papieża. Ta właśnie jest
dla mnie szczególnie ważna, bo przywołuje wspomnienia
z Jego pogrzebu. Byłem tam wtedy na placu św. Piotra z delegacją Sejmu, widziałem tę zamykającą się księgę Ewangelii
i księgę życia. Pojadę tam też za kilkanaście dni, w grupie
Zabierzowskiej wspólnoty z pielgrzymką, by być świadkiem
Jego beatyfikacji. Cieszę się na ten wyjazd, na to przeżycie, by
odetchnąć od politycznego zgiełku, od niszczących sporów.
By przypomnieć sobie Człowieka mądrego i dobrego a przede
wszystkim pracowitego. Silnego intelektem i zdolnością rozumienia innych, przyciągającego do siebie a nie potępiającego.
Potrzeba mi tego i wszystkim pracującym dla wspólnoty powiatowej, bo nie jest nam łatwo i wiele mamy do zrobienia.
Poradzić sobie musimy z naborem do szkół powiatowych. Jak
w sytuacji niżu demograficznego, zmniejszającej się populacji młodzieży kończącej gimnazja, zapewnić wystarczającą
liczbę uczniów dla naszych liceów, zawodówek i techników.
Pokazujemy w tym numerze ich zalety: wysoki poziom nauki,
współpracę z wyższymi uczelniami i międzynarodową, nowe
kierunki nauczania i większe niż w Krakowie bezpieczeństwo.
Mamy nadzieję, że takim staraniem o wysoką jakość, podjętym przez dyrektorów i nauczycieli, Radę Powiatu, Zarząd
i pracowników starostwa, przekonamy młodzież i rodziców do
wyboru naszych szkół.
Ogromne problemy stwarzają skutki kryzysu finansowego
jaki przeżywa nasz kraj. Zmniejszone o ponad połowę dotacje
rządowe do zadań Urzędu Pracy, ograniczą nasze możliwości
pomocy osobom bezrobotnym. Mniej mamy również do dyspozycji środków przekazywanych z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rzecz tych już i tak
pokrzywdzonych przez los, naszych mieszkańców. Nie rozwiązywalnym wciąż dylematem jest spełnienie oczekiwań wobec
stanu naszych dróg. Mimo ogromnego wysiłku, mimo zaangażowania choćby w tym roku ponad 60 mln. zł na poprawę
ich stanu, ciągle nie spełniamy Waszych oczekiwań. Pozostaje mi tylko zapewnić wszystkich Państwa, że inaczej niż to co
obserwujecie w mediach, wśród nas pracujących w powiecie
nikt się nie kłóci. Całą energię, wszystkie nasze umiejętności
i wysiłek przeznaczamy na jak najlepszą pracę.
Z najserdeczniejszymi życzeniami na Wielkanocne Święta,
z nadzieją na wzajemną życzliwość!

Za nami kolejne dwa miesiące.
Wyglądając za okno widzimy cudowną przyrodę, budzącą się do
życia wiosenną porą. Chciałbym
Państwa zachęcić do aktywności
turystycznej na terenie powiatu
krakowskiego. Wspaniała pogoda,
słońce, atmosfera polskiej wspaniałej wiosny zachęca do wycieczek
pieszych i rowerowych. Powiat
krakowski oferuje całą gamę zabytków będących świadectwem
bogatej historii naszej Ojczyzny, a także piękne krajobrazy
i wspaniałe pomniki przyrody, które niewątpliwie warto zobaczyć relaksując się podczas wiosennych wycieczek. Oczywiście, nie wymienię wszystkich zabytków wartych odwiedzin,
jest to zadanie rozległe i objętość całego biuletynu okazałaby
się niewystarczająca. Na pewno w sposób subiektywny chciałbym polecić państwu zwiedzanie zamku w Pieskowej Skale
wraz z „Maczugą Herkulesa” w gminie Sułoszowa, ruin zamku „Tenczyn” w Rudnie czy kompleksu parkowo-pałacowego
w Krzeszowicach. Tereny powiatu krakowskiego oferują także
wiele możliwości do aktywnego spędzania czasu dla zapalonych cyklistów. Puszcza Dulowska z niezmierzoną ilością tras,
Ojcowski Park Narodowy, Park Krajobrazowy, Dolinki Krakowskie, wspaniałe trasy w Mnikowie, to tylko kilka propozycji na
aktywne spędzanie czasu i zwiedzanie naszego pięknego powiatu. Serdecznie zachęcam!

Józef Krzyworzeka
Starosta Krakowski

Paweł Chochół
Przewodniczący Rady Powiatu

Rada Powiatu w Krakowie w ostatnim okresie, podczas
sesji lutowej, zajmowała się sprawami związanymi z bezpieczeństwem. Miedzy innymi przyjęła raport o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, złożony przez Komendę
Powiatową Policji, podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania Starosty Krakowskiego z działalności
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Krakowskiego
w 2010 r. Sesja marcowa poświęcona była tematyce związanej z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, została także
przedstawiona informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego. Drugą część sesji
Rada poświęciła na podjęcie uchwał w sprawie założenia kilku
nowych szkół przy istniejących już placówkach oświatowych,
znacznie poszerzając ofertę edukacyjną dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych i dla dorosłych na terenie powiatu krakowskiego.
Drodzy Czytelnicy,
Miesiąc kwiecień jest okresem, który z jednej strony przynosi wiele radości poprzez wyraźne oznaki wiosny, ale także
smutnych rocznic i zadumy. Drugiego kwietnia obchodziliśmy
6. rocznicę śmierci Papieża Polaka, Jana Pawła II, ledwie osiem
dni później upływa rok od Katastrofy Smoleńskiej. W dniu 11
kwietnia z inicjatywy Zarządu Powiatu Krakowskiego zostanie odprawiona Msza Święta w Katedrze na Wawelu w intencji
ofiar tej strasznej katastrofy. Zostanie także na ten dzień zwołana nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.
Na koniec, chciałbym bardzo serdecznie polecić Państwu
lekturę biuletynu. Jest to wydanie tematyczne, poświęcone
edukacji, zawierające wiele bardzo ciekawych i użytecznych
informacji na temat infrastruktury szkolnej, zadań powiatu
w tym zakresie i najpopularniejszych kierunków kształcenia.
Chciałbym także złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia
wszelkiej pomyślności z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej
Nocy.
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Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie - w kierunku Europy, w kierunku lepszego jutra!
Szanowni Państwo, niech nie zmyli
Was troszkę przewrotny tytuł. Nie będę
pisać o Unii Europejskiej, jej wadach czy
zaletach, nie będę również opisywać
naszej sytuacji w Europie. Będę pisać
i zachęcać wszystkich gimnazjalistów z
terenu powiatu krakowskiego do wyboru jednej z naszych powiatowych szkół
ponadgimnazjalych. Mam tu na myśli
Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie.
Nie tylko książki,
atmosfera też się liczy
Już na wstępie jednak zaznaczę, że
w tym tekście nie przeczytają Państwo
spodziewanych informacji m.in. o tradycji, kierunkach kształcenia, czy też
infrastrukturze szkolnej. Te szczegóły
znajdą się na kolejnych stronach tego
biuletynu, obok prezentacji pozostałych
szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat krakowski. Ja, pisząc
o ZST-E w Skawinie, będę chciała w tych
kilku akapitach oddać choć trochę atmosferę szkoły, myśl i ambicje nauczycieli, którzy wraz z uczniami sprawiają,
że jest to niepowtarzalna placówka.
Wzajemna inspiracja i motywacja
kluczem do sukcesu
Pewnie, w tym momencie, zadajecie
sobie Państwo pytanie, dlaczego nie piszę o innych, dlaczego wybrałam tę szkołę i jej poświęcam swój kącik w Biuletynie Samorządowym Powiat Krakowski.
Odpowiedź jest bardzo krótka i prosta.
Z tym miejscem łączą się moje osobiste przeżycia i wspomnienia. W okresie
między 1980-2000 rokiem przez 20 lat
byłam pracownikiem ZST-E. Wprawdzie
nie pracowałam z uczniami, lecz jako
główna księgowa, żyłam tym, co na
codzień działo się w szkole. Zżyłam się
z ludźmi, którzy wciąż uczą i administrują placówką. Dlatego do dnia dzisiejszego, poza ogromnym sentymentem, pozostało we mnie przekonanie, w którym
utwierdzam się podczas każdej wizyty
w tej szkole, że jest to specyficzne miejsce, gdzie uczniowie i nauczyciele lepiej się rozumieją, wzajemnie inspirują
i motywują. Dlaczego tak myślę? Powodów jest wiele, miejsca w biuletynie
zdecydowanie mniej, dlatego wspomnę
w tym miejscu o jednym, ale za to, w
moim przekonaniu, tym najważniejszym.
„My” – uczniowie i „oni” – nauczyciele
– nie tutaj!
Pewnie wielu z nas spotkało się z funkcjonującym stereotypem bezwzględnego podziału szkolnej społeczności na
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„nas” – uczniów i „ich” – nauczycieli. Ta
stara jak świat bariera, często nie pozwala wykroczyć poza przyjęte, sztywne
ramy szkoły, tym samym ograniczając
możliwy rozwój pozalekcyjny uczniów
oraz przekształcenie szkoły w miejsce, w
którym toczy się życie nieograniczające
się do kolejnych lekcji, zadań domowych
i wyczekiwanych chwil wytchnienia
podczas przerw. Przecież mogłoby być
inaczej. Nauczyciele mogliby zrozumieć
ucznia, jego sposób postrzegania życia
i problemy, które - kiedy ma się naście
lat - potrafią przesłonić cały świat. Natomiast uczniowie mogliby z większym
szacunkiem i atencją podejść do starań
nauczycieli, obdarzyć ich większym zaufaniem. W Zespole Szkół TechnicznoEkonomicznych w Skawinie tak właśnie
jest!
Partnerstwo – fundament
współpracy i sukcesów

Przykładem tej wzorowej współpracy
był zorganizowany w ostatnich dniach,
już po raz jedenasty, Powiatowy Turniej
Wiedzy o Europie, w trakcie którego
pomysłodawca i jednocześnie wicedyrektor ZST-E Andrzej Ciaptacz oraz
uczniowie i biorący udział w rywalizacji przedstawiciele szkół, bawili się doskonale. A wiedza i umiejętności, które
okraszone uśmiechem i żartem, zdobyli
w trakcie turnieju, jeszcze nie raz okażą
się niezbędne i przydatne. Ten właśnie
„europejski” konkurs, jeden z wielu wydarzeń w tej szkole, był impulsem, by
te kilka zdań do Państwa skierować i
zachęcić gimnazjalistów, by poważnie
rozważyli możliwość rekrutacji do tej
właśnie szkoły.
Drodzy Rodzice, Gimnazjaliści!
Dobra szkoła dzisiaj, to lepsze jutro!

W ZST-E wiele się dzieje. Fakt, to ogólnik i pewnie można by tak powiedzieć
o wielu szkołach. Rzadko się jednak
zdarza, by w przygotowanie szkolnych
projektów, od momentu powstania
pomysłu do zakończenia akcji czy imprezy, w równym stopniu zaangażowani byli uczniowie i nauczyciele. Sukces
ZST-E tkwi w partnerstwie, które jest
fundamentem współpracy. Nauczyciele
traktują swoich podopiecznych jak dorosłych, którym można powierzyć odpowiedzialne zadania i potrafią zaufać.
To czują uczniowie, którzy bardzo aktywnie włączają się w życie szkoły. Dzięki
tej specyficznej symbiozie, obserwując
kolejne przygotowane w szkole projekty, odnosi się wrażenie, że ci ludzie – nauczyciele i uczniowie – dobrze się bawią,
a wspólne działania nie są katorgą czy
przymusem, tylko źródłem dobrej aury.
Może to nie najważniejsze w edukacji,
ale nikt nie powie, że dobra atmosfera nie pomaga w nauce, nie stymuluje
do podejmowania nowych wyzwań
i w konsekwencji dobrego rozwoju naszej młodzieży.

Urszula
STOCHEL
Wicestarosta
Powiatu Krakowskiego
ustochel@powiat.krakow.pl

SPOŁECZEŃSTWO

Dzień Kobiet z Różą Thun w Zabierzowie
Sukces pięknej, malowniczej i prężnie rozwijającej
się Gminy Zabierzów opiera
się znacząco na sile kobiet.
Najważniejsze prestiżowe
stanowiska pełnią tu kobiety. Wójtem Gminy jest pani
Elżbieta Burtan, a Przewodniczącą Rady Gminy pani
Maria Kwaśnik.
Kobiety
zasiadają w Radzie Gminy,
świetnie się spisują w roli
Sołtysa, prężnie działają
w Radach Sołeckich i w Kołach Gospodyń Wiejskich.
Kobiety świetnie zarządzają
podmiotami gospodarczymi, organizują wspaniałe
akcje charytatywne, między
innymi dla chorych dzieci
w
Prokocimiu
(pani
Agnieszka Rokita), prowadzą
aktywnie
działające
Stowarzyszenia
i Kluby, jak np. Klub Seniora
w Zabierzowie (pani Barbara
Golińska). Ponadto w Zarządzie Powiatu Krakowskiego
na pięciu członków zasiadają aż trzy kobiety - w tym
jedna z Gminy Zabierzów.
Takie rozłożenie akcentów
odbiega od obrazu rozkładu
sił w polityce naszego państwa, gdzie generalnie jest
mało kobiet, a kwestia, jak
zwiększyć ich liczbę w życiu
publicznym budzi nadal gorące emocje i prowadzi do
waśni. W państwach charakteryzujących się stosunkowo
młodą demokracją, jak na
przykład w Polsce, kobiety
skłonne są postrzegać politykę jako coś nieprzyjaznego
i zdominowanego przez mężczyzn. Zdarza się też, że same
kobiety są przeciwniczkami
udziału innych kobiet w życiu
publicznym. Czy tłumaczyć
to przywiązaniem do stereotypu kobiety „przypisanej do
kuchni”, czy brakiem „babskiego” solidaryzmu – jedno jest
pewne, dla społeczeństwa
brak kobiet w życiu publicz-

nym stanowi niepowetowaną
stratę. Na przykładzie gminy
Zabierzów można wskazać na
faktach, że kobiety decydujące się na wejście do polityki,
pełnią swoje role fachowo
i niezwykle aktywnie.
Obecnie partie polityczne
promują kobiety na wysokie
stanowiska do sejmu, senatu
czy parlamentu europejskiego. Czy jest duża przepaść
pomiędzy kobietami działającymi na szczeblu gminnym,
a
europarlamentarzystką?
Kobiety w gminie Zabierzów
mogły się przekonać biorąc
udział w spotkaniu z deputowaną do Parlamentu Europejskiego - Różą Thun. Spotkanie
z okazji Święta Kobiet w dniu
11 marca 2011r. w Samorządowym Centrum Kultury
i Promocji Gminy Zabierzów
zorganizowało Koło PO w Zabierzowie. Ponad 100 osób
wzięło udział w spotkaniu. Na
sali aktywni mieszkańcy wypytywali Różę Thun, jak radzi
sobie z połączeniem zobowiązań rodzinnych i służbowych,
jak wygląda dzień europosłanki, czy parytety w polityce
są potrzebne oraz o harmonogram posiedzeń w Strasburgu. Pojawiły się też pytania
o trudy „życia na walizkach”
i postrzeganie kobiet w Parlamencie Europejskim.
Róża Thun odpowiadając
na pytania, opowiedziała jak
godzi obowiązki europosła
z życiem rodzinnym. Podkreśliła, że swój sukces zawdzięcza
w dużej mierze wsparciu męża
i czwórki dorosłych dzieci i dodała, że praca europarlamentarzysty nie byłaby możliwa,
gdyby miała małe dzieci, bo
w tym czasie miejsce matki jest
w domu. Nawiązując do trudów rodzicielstwa, mówiła
o różnicy dotyczącej warunków socjalnych, w jakich
funkcjonują młodzi rodzice
w Polsce, a w innych krajach
UE. Niestety, u nas te warunki
są zdecydowanie mniej ko-

rzystne i pośrednio wpływają
na coraz mniejszy przyrost
naturalny.
Usłyszeliśmy o parytetach w polityce, o kobietach
w Parlamencie Europejskim,
o życiu „na walizkach”.

wały po dwa ciasta. Członkami Jury pod przewodnictwem
pani poseł Róży Thun byli:
starosta powiatu krakowskiego Józef Krzyworzeka, przewodnicząca rady gminy Maria
Kwaśnik i Józef Kruk. Jury miało trudny wybór, bo wszystkie
ciasta były wyśmienite. Ostatecznie wszystkie Koła dostały
równoważne 1-sze miejsce i
nagrody. Każde Koło otrzymało koszyk niespodzianek
ufundowany i wręczany przez
europosłankę oraz nagrody
ufundowane przez Koło PO
w Zabierzowie, które wręczał
Józef Kruk i Franciszek Szumilas. Po konkursie ciastami
częstowali się uczestnicy spotkania, a o ich walorach smakowych powiem tylko, że po
piętnastu minutach nie było
śladu ciasta na stołach. Spotkanie znacznie się przeciągnęło, bo wiele osób
chciało osobiście
porozmawiać
z naszą eurodeputowaną.

Eurodeputowana przedstawiła swój zakres obowiązków i dodała: „Pracuję
w dwóch Komisjach. W Brukseli i Strasburgu rzadko wyNa koniec chcę bardzo serchodzę z biura przed północą. Europarlamentarzyści nie decznie zachęcić mieszkańmają uregulowanych godzin ców do udziału w takich spopracy. Kończą pracę, kiedy tkaniach, gdzie można bliżej
jest ona wykonana. Dzięki poznać pozornie „odległego”
pracowitości polskich europo- polityka i wyrobić sobie na
słanek, nasze opinie traktuje jego temat osobiste zdanie.
się bardzo serio”. Padło też Ważne jest, że spotkanie nie
pytanie: „Co Unia nam przy- miało charakteru przedwynosi dobrego?” . Odpowiedź borczego, bo do wyborów do
była bardzo prosta: „Przede europarlamentu mamy dowszystkim pokój”. Pani poseł brych parę lat. Dzięki temu był
podkreśliła, że nie było jeszcze czas, miejsce i atmosfera ku
tak długiego okresu bez woj- swobodnej i otwartej wymiany w Europie i właśnie utrzy- nie myśli. Jesteśmy członkami
manie pokoju jest jedną z idei Unii Europejskiej i dzięki takim
założycielskich oraz jednym wydarzeniom, możemy być
z najważniejszych celów zjed- bogatsi o nowe doświadczenia i wiedzę. Możemy również
noczonej Europy.
wyrazić co czujemy, czego
Spotkanie zakończyło się oczekujemy, co uznajemy za
konkursem na najlepsze cia- najważniejsze.
sto, w którym uczestniczyły
Koła
Gospodyń
Wiejskich z Bolechowic, Brzoskwini,
Alicja
Burowa, Kobylan,
WÓJCIK
Nielepic, Niegoszowic, Zelkowa oraz
Członek Zarządu
z Brzezia. Każde
Powiatu Krakowskiego
Koło i przedstawialicjawojcik@powiat.krakow.pl
cielki Brzezia na
konkurs przygoto-
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JEŚLI NIE MOŻNA
INACZEJ ...
jest REZOLUCJA
Wszyscy jesteśmy (albo prawie
wszyscy) przekonani, że zarządzanie
na każdej płaszczyźnie powinno polegać na wzajemnej dyskusji, wypracowanych kierunkach działania, przy
uwzględnianiu w sposób logiczny, ale
również rzetelny zarówno potrzeb, jak
i możliwości realizacji wybranych celów.
Ten przydługi wstęp oznacza, że
z założenia nie szukamy drastycznych
metod na wymuszenie takiego lub innego rozwiązania, że spokojnie mówimy
o naszych oczekiwaniach i czekamy na
ich realizację. Ale nie zawsze tak można.
Czasami trzeba w sposób kategoryczny
zaprotestować, nie zgodzić się z propozycją, po prostu walczyć. I tak się stało.

Środki na fundusz pracy UPPK przyznane przez Ministerstwo na rok 2011
zostały zmniejszone prawie o 60%.
W każdej innej sferze gospodarczej redukcja środków w takim stopniu oznacza tylko jedno – likwidację.

Uchwała Nr 1/2011
Powiatowej Rady Zatrudnienia
z dnia 15 lutego 2011 roku
w sprawie przyjęcia Rezolucji Nr 1/2011 z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie zmniejszenia
limitu środków Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla powiatu krakowskiego w roku 2011.
Na podstawie art. 21 pkt. 1 w zw. z art. 22 ust 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku
REZOLUCJA
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
z 2008 Nr 69,1/20
poz. 415 z późn.
z dnia 15
lutego
2011
zmian.) oraz § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki
i Pracy
z dnia
06r.paździerRady
Zatrudnienia
nika 2004 roku w sprawie rad zatrudnienia (Dz. Powiatowej
U. Nr 224, poz.
2281);
Powiatowa Rada
powołanejuchwala,
przez Starostę
Krakowskiego
Zatrudnienia powołana przez Starostę Krakowskiego
co następuje:

Powiatowa § Rada
Zatrudnienia powołana przez Starostę
1
Powiatowa Rada Zatrudnienia
mając nawyraża
uwadze trudną
Funduszu
Pracy przyj- i sprzeciw wobec
Krakowskiego
swojesytuację
głębokie
zaniepokojenie
muje Rezolucję Nr 1/2011 z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie zmniejszenia limitu środdrastycznego
ograniczenia
środków
Funduszu
Pracy przeznaczoków Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i
nych
na aktywne
formyw roku
przeciwdziałania
bezrobociu w 2011 roku.
aktywizacji zawodowej
dla powiatu
krakowskiego
2011.

Przewidywany 70% spadek nakładów na efektywne formy zwalczania
jednego z najgroźniejszych
zjawisk społecznych jakim jest bezrobo§2
cie, w Rady
sposób
dalece niekorzystny
wpłynie
na podrynek pracy zarówno
Członkowie Powiatowej
Zatrudnienia
postanawiają,
że tekst
w skali
ogólnopolskiej jak i w skali lokalnej na poziomie powiatów.
jętej Rezolucji winni
otrzymać:
Radykalnie zmniejszy się dostępność instrumentów i usług rynku
I. Prezes Rady Ministrów,
pracy
dla osób
bezrobotnych, w tym osób znajdujących się w szczeII. Minister Pracy
i Polityki
Społecznej,
gólnej
sytuacji na rynku pracy, co niewątpliwie przyczyni się do poIII. Minister Rozwoju
Regionalnego,
gorszenia nastrojów społecznych i poziomu życia obywateli.
IV. Minister Finansów,
finansowego
z FunduszuPremiePracy uderzy również
V. Pan Michał Boni Brak
- Szefwsparcia
Zespołu Doradców
Strategicznych
w Pracodawców jako partnerów lokalnego rynku pracy, bowiem zostara,
ną pozbawieni możliwości wykorzystania efektywnych narzędzi „wspieVI. Wojewoda Małopolski,
rających” tworzenie
nowych miejsc pracy. Istotne jest to, że ta sytuacja
VII. Marszałek Województwa
Małopolskiego,
maWojewództwa
miejsce w czasie
w którym poziom płaconych składek na Fundusz
VIII. Radni Sejmiku
Małopolskiego,
Pracy przezZiemi
Pracodawców-Przedsiębiorców
nie uległ zmniejszeniu.
IX. Posłowie i Senatorowie
Krakowskiej,
konsekwencji
Urząd Pracy
PowiatuSejmu
Krakowskiego,
a także inne
X. PrzewodniczącyW
Komisji
Polityki Społecznej
i Rodziny
i Sepowiatowe urzędy pracy w kraju, zamiast aktywnie ograniczać beznatu,
robocie
i łagodzić
jego skutki
oraz prowadzić
aktywizację
zawodową
XI. Przewodniczący
Komisji
Samorządu
Terytorialnego
i Polityki
Regionalnej Sejmu bezrobotnych zmuszone będą w praktyce tylko do działań administracyjno-urzędniczych.
i Senatu.
Reasumując, tak olbrzymie ograniczenie limitów środków Funduszu Pracy na aktywne
formy przeciwdziałania bezrobociu oraz łago§3
jego
w 2011 roku
w opiniiuchwały.
Powiatowej Rady ZatrudRezolucja, o którejdzenie
mowa w
§ 1 skutków
stanowi załącznik
do niniejszej
nienia bezspornie zwiększy bezrobocie w skali Powiatu Krakowskiego
oraz niewątpliwie
§ 4wpłynie na spowolnienie rozwoju gospodarczego
naszego Powiatu. Stan ten w perspektywie długofalowej zapewne
spowoduje ponowny wzrost nielegalnego wykorzystywania zasobów
pracy i w konsekwencji nastąpi zmniejszenie wpływów budżetowych
z tytułu podatków i danin publicznych.
Wobec powyższego apelujemy o zwiększenie środków Funduszu
Pracy przeznaczonych na aktywizację rynku pracy Powiatu Krakowskiego.
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W biznesie można sobie na to pozwolić, ale nie w dziedzinie, gdzie bezpośrednia pomoc w ogromie przypadków
jest niezbędna, dotyczy ludzi, którzy
różne redukcje już w życiu przechodzili
i psychicznie tej następnej już nie podołają, a czasem dotyczy młodych, którzy popchnięci trochę do przodu staną
na nogi i będą naszą chlubą. W takim
stanie rzeczy nie można było milczeć i
dlatego Powiatowa Rada Zatrudnienia
na swoim posiedzeniu zwołanym w trybie nadzwyczajnym w dniu 15 lutego
2011 roku podjęła rezolucję, którą obok
w całości przytaczam.
Warto zaznaczyć, że na dzień zamknięcia biuletynu, Powiatowa Rada
Zatrudnienia otrzymała odpowiedzi od
Czesławy Ostrowskiej, Podsekretarza
Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki
Społecznej, Pawła Chorążego, dyrektora
Departamentu Zarządzania Europejskim
Funduszem Społecznym Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego i Bronisława
Dutki, przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP.
Wśród nich odpowiedź Ministerstwa
MPIPS może napawać lekkim optymizmem, co do zwiększenia środków na
wszystkie formy promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej począwszy od maja
br.
Jako przewodniczący Powiatowej
Rady Zatrudnienia składam podziękowanie dla całej rady za determinację
i mobilizację w pracach nad rezolucją,
a szczególne podziękowania składam
na ręce dyrektor Doroty Niemiec za jej
zaangażowanie w dzieło wspomagania
bezrobotnych.

Adam
WÓJCIK
Członek Zarządu
Powiatu Krakowskiego
adamwojcik@powiat.krakow.pl

EDUKACJA
Ogromnym atutem jest też bezpieczeństwo uczniów. Brak zachowań powszechnie uważanych za ekstremalne,
to wynik doskonałej pracy wychowawczej i wielkiej troski o ucznia. Znakomitym powodem do wyboru jednej
z powiatowych szkół jest to, że tutaj
każdy uczeń jest najważniejszy. W tych
szkołach nie ma anonimowości. Najlepiej o tym świadczą wypowiedzi byłych
uczniów szkół ponadgimnazjalnych
z Czernichowa i maturzystów z Giebułtowa:

Szkoły w powiecie
krakowskim
miejsca szczególne
Jako dyrektor gimnazjum, interesuję
się planami uczniów dotyczącymi wyboru szkoły i kierunku dalszego kształcenia. Zwykle zaczynam od pytania:
gdzie uczeń chciałby się dalej uczyć?
Najczęściej słyszę: w Krakowie. Uczniowie często z braku wiedzy, ale również
z chęci wyrwania się z małych miejscowości do wielkiego Krakowa, wybierają miasto. Nie biorą prawie wcale pod
uwagę możliwości dalszego kształcenia
w szkołach usytuowanych na terenie
powiatu. Dopiero rzeczowa informacja
poparta materiałami promocyjnymi,
wizyta na dniu otwartym, spotkanie
z przedstawicielami szkoły zmienia plany. Oczywiście, wybór dotyczy głównie
szkoły położonej najbliżej miejsca zamieszkania. Możliwości nie są wielkie.
Szkoły w powiecie krakowskim, choć
mają bogate i atrakcyjne oferty, nie wyczerpują wszystkich oczekiwań. Uczniowie zaś coraz rzadziej biorą pod uwagę
możliwość wyboru szkoły oddalonej
od domu i zamieszkania w internacie.
Mimo iż prawie we wszystkich szkołach
w powiecie taka możliwość istnieje, zainteresowanie internatem jest niewielkie. Nie wszyscy znają też ofertę szkół.
Zdarza się, że uczeń wybiera kierunek
w jednej z krakowskich szkół, pokonuje
wiele kilometrów w zatłoczonym busie
i zupełnie przypadkiem dowiaduje się,
że szkoła powiatowa położona w jego
gminie kształci w tym samym kierunku.
Kształci i oferuje wysoki poziom nauczania. Szkoły te mają bardzo dobre warunki, znakomite wyposażenie i oferują naukę na jedną zmianę. Mają też świetne
wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych, a przede wszystkim niepowtarzalny klimat i atmosferę.

- Pani Izabela Płonka-Kuźnik, dziś właścicielka firmy mówi: „ta szkoła pozwoliła
mi zrealizować się, osiągnąć sukces, uwierzyć w siebie, a okres szkoły wspominać
wspaniale”.
- Pani Kazimiera Ryba - pracownik
samorządowy: „na spotkaniu absolwentów uznaliśmy wspólnie, że nikt z nas nie
byłby dziś tym kim jest, gdybyśmy przed
laty nie wybrali tej szkoły.”
- Pani Alina Ś. – księgowa: ” Technikum
w Czernichowie było dla mnie miejscem
szczególnym. Dzięki tej szkole poznałam
wspaniałych ludzi, zdobyłam wiedzę, tutaj
kształtowała się moja osobowość. Ciepło
wspominam i dziękuję wszystkim, którzy
to sprawili”.
- Pani Katarzyna K.- mgr matematyki
„szkoła z tradycjami i wspaniałą atmosferą. Myślę, że to jest możliwe tylko w niewielkich placówkach oświatowych, które
mimo iż odległe od Krakowa nie zamykają
przed uczniem drogi na uczelnie wyższe,
wręcz przeciwnie” .
A oto co mówią dzisiejsi maturzyści
z Zespołu Szkół w Giebułtowie:
- Angelika Sokołowska: „4 lata spędzone w szkole to niezapomniany okres
w życiu. Wiedza i zdobyte umiejętności z
całą pewnością ułatwią nam start w dorosłość”.
- Joanna Gurbiel: „Atmosfera panująca w szkole sprzyja poznawaniu świata
i zdobywaniu wiedzy. Ogromnym atutem
naszej szkoły są wspaniali i życzliwi ludzie,
zarówno nauczyciele jak i uczniowie”.
- Paweł Ćwięciak -przewodniczący
SU: ”Koledzy gimnazjaliści! Lepszej szkoły
nie znajdziecie. Szczerze polecam”.
Ja też polecam.

Janina
GRELA
Przewodnicząca Komisji
Edukacji Publicznej

w trosce o dobrą
edukację
Absolwenci gimnazjów już wkrótce
podejmą pierwszą z życiowych decyzji,
jaką jest wybór odpowiedniej dla siebie
szkoły.
Szkoły i placówki naszego powiatu,
jak co roku, przygotowały szeroką ofertę uwzględniającą potrzeby młodzieży
w tym zakresie. Pojawiły się nowe typy
szkół i nowe profile kształcenia, zarówno
dla młodzieży, jak i dorosłych.
Wszystkie proponowane przez nas
oferty, te już istniejące i właśnie wprowadzone, zostały sumiennie zweryfikowane pod kątem potrzeb rynku pracy przez
same jednostki, jak i Urząd Pracy Powiatu
Krakowskiego i zaakceptowane przez Radę
Powiatu Krakowskiego.
Podnoszenie jakości edukacji powiatowej to proces ciągły, dynamiczny, wynikający ze świadomości, że jest to inwestycja
w przyszłość i obowiązek wobec młodych
mieszkańców powiatu krakowskiego, mających również prawo do szkół położonych
blisko swojego miejsca zamieszkania, poszukujących wiedzy obywatelskiej, szkół
stanowiących ważną część życia społeczności lokalnej, a nade wszystko szkół dobrze wychowujących, zapewniających
dostęp do nowoczesnych form i metod
nauczania i innowacyjnych programów
dydaktyczno – wychowawczych, zwracających uwagę na właściwe dostosowanie
kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnych rynków pracy.
Różnorodność i ilość oferowanych przez
nasze szkoły kierunków, wprowadzanie nowych, to dowód ich mobilności i zdolności
do szybkiego reagowania na te potrzeby,
we współpracy z Starostwem Powiatowym
w Krakowie.
Modelowe współdziałanie szkół z Wydziałem Edukacji, Urzędem Pracy Powiatu
Krakowskiego, z pracodawcami i wyższymi
uczelniami, dają gwarancję ich wysokiego poziomu, spełniając pokładane w nich
społeczne oczekiwania.
Propozycje naszych szkół i placówek
oświatowych znajdą Państwo w artykułach
na łamach tego biuletynu, z konieczności
w formie skróconej, a na stronach internetowych szkół oraz stronie internetowej
powiatu krakowskiego, w banerze „Rekrutacja do szkół powiatowych”, informacje
bardziej szczegółowe i rozbudowane.
Mam nadzieję, że będzie to lektura
w pełni przydatna dla podjęcia trafnej decyzji o wyborze przyszłego kierunku kształcenia, czego serdecznie życzę.
Lidia Pycińska
Dyrektor Wydziału Edukacji

jgrela@powiat.krakow.pl
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Liceum
Ogólnokształcące
w ZSO
w Skawinie

Liceum Ogólnokształcące w Zespole
Szkół Ogolnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Skawinie istnieje od 1954 roku.
W chwili obecnej w strukturze organizacyjnej
ZSO funkcjonują trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: LO dla młodzieży, ULO dla dorosłych na podbudowie programowej ZSZ
(dwuletnie) i LO dla dorosłych na podbudowie programowej 8. klasowej szkoły podstawowej lub gimnazjum (trzyletnie).
Od grudnia ub. roku bardzo dobra baza
dydaktyczna LO poszerzyła się o nowoczesną, pełnowymiarową salę gimnastyczną
z możliwością aranżacji wnętrza oraz przestronną siłownię. Pozyskanie sali gimnastycznej oraz korzystne usytuowanie szkoły
względem miejskich obiektów sportowych
(w bliskim sąsiedztwie pływalnia, kompleks
boisk „Orlik”, sztuczne lodowisko) zdecydowały o włączeniu do oferty edukacyjnej na
rok szkolny 2011/2012 projektu klasy sportowej. Liczymy, że ta propozycja spotka się
z dużym zainteresowaniem młodzieży gimnazjalnej. Dodatkowe godziny wf (w sumie
10 tygodniowo) połączone z nauczaniem
w zakresie rozszerzonym przedmiotów: język angielski, biologia i geografia, pozwolą
na optymalne przygotowanie do studiowania na uczelniach i wydziałach sportowych,
rekreacji i rehabilitacji oraz zarządzania sportem.
Szkoła aktywnie współpracuje z uczelniami (AGH, UJ, Uniwersytet Rolniczy, Wyższa
Szkoła Informatyki i Ekonomii w Krakowie)
przy realizacji różnorodnych projektów dydaktycznych, jak na przykład patronat dydaktyczny Wydziału Elektrotechniki, Informatyki, Automatyki i Elektroniki AGH nad klasą I
o rozszerzeniu matematyczno-fizyczno-informatycznym. Podobne rozwiązanie przyjęto dla klas o rozszerzeniu: geografia, wos
(Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH) i biologia, chemia (Wydział
Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie). Patronat ów zakłada ścisłą

kształcimy elity
współpracę nauczycieli akademickich i nauczycieli ZSO z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły i uczelni.
Młodzież ZSO uczestniczy także w programach edukacyjnych krakowskich szkół wyższych: Feniks (UJ), Rok „0” w AGH, Jean Monet
(Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii). Służą
one popularyzacji różnych dziedzin wiedzy
(matematyka, fizyka, geografia, wos), podnoszą kompetencje uczniów z wymienionych
przedmiotów, wreszcie - dają możliwość
poznania bazy naukowej uczelni. Celem nadrzędnym opisanych wyżej eksperymentów
jest mobilizacja uczniów do wyznaczania sobie wysokich celów edukacyjnych i zapoznanie ich z modelem kształcenia na uczelniach
wyższych.
Szkoła prowadzi także wymianę międzynarodową. Utrzymuje stałe i regularne kontakty ze szkołami w Niemczech: Gimnazjum
w Kirchheim w Bawarii oraz Gimnazjum im.
Alberta Einsteina w Sankt Augustin w Północnej Nadrenii-Westfalii. Realizuje projekty
w ramach programu Comenius. Międzynarodowe partnerstwo młodzieży nie stanowi
wszakże w ZSO jedynej formy poznawania
Europy. Jedną z form pracy Klubu Europejskiego jest doroczna wycieczka do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, której patronują
zazwyczaj polscy eurodeputowani. Wyjazdy
zagraniczne, przeważnie do Włoch i Grecji,
organizowane są również w ramach letnich
i zimowych obozów młodzieżowych.
Gimnazjalisto, daj sobie szansę
i dołącz do nas!
Zapraszamy do dobrej szkoły w Skawinie!
Oferta edukacyjna ZSO w Skawinie na rok
szkolny 2011/2012
I. LO dla młodzieży- rozszerzenia podstawy programowej:

- oddział A: matematyka, fizyka, informatyka; języki: j.angielski (międzyoddziałowo),
j. niemiecki;
- oddział B: wiedza o społeczeństwie,
geografia, informatyka; języki: j.angielski
(międzyoddziałowo), j. niemiecki/francuski
(opcja);
- oddział C: biologia, chemia, informatyka;
języki: j.angielski (międzyoddziałowo), j. niemiecki;
- oddział D: historia, j. polski, j. angielski;
języki: j.angielski (międzyoddziałowo), j. rosyjski;
- oddział E: j. angielski, geografia, biologia; klasa sportowa: siatkówka, koszykówka,
pływanie; języki: j. angielski (międzyoddziałowo), j. niemiecki/francuski (opcja);
- przydział osób do grup międzyoddziałowych - na podstawie wyniku egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego.
Kandydaci do klasy sportowej muszą:
1) posiadać bardzo dobry stan zdrowia
poświadczony zaświadczeniem lekarskim;
2) posiadać pisemną zgodę rodziców;
3) zaliczyć próby sprawności fizycznej
ustalone przez szkolną komisję rekrutacyjnokwalifikacyjną;
II. UZUPEŁNIAJĄCE LO dla dorosłych - rozszerzenie podstawy programowej: j. polski,
historia, geografia; j. angielski (lub inny opcja).
III. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla dorosłych na podbudowie programowej szkoły
podstawowej i gimnazjum (trzyletnie); rozszerzenie: j. polski, historia, geografia; j. angielski (lub inny- opcja).

www.losk.skawina.ids.pl
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Zespół Szkół
Rolnicze Centrum
Kształcenia
Ustawicznego
w Czernichowie

SZKOŁA, KTÓRA DAJE SZANSE NA PRACĘ
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie
oferuje różnorakie kierunki kształcenia
w następujących typach szkół.
1. Szkoły dla młodzieży:
• Liceum Ogólnokształcące (sportowo-turystyczne),
• Liceum Ogólnokształcące (informatyczno-językowe),
• Technikum Agrobiznesu,
• Technikum Ekonomiczne,
• Technikum Rolnicze,
• Technikum Handlowe,
• Technikum Ochrony Środowiska,
• Technikum Weterynarii (jedna
z dwóch szkół tego typu w Małopolsce),

• Technikum Hodowcy Koni (jedyna
tego typu szkoła w Małopolsce),
• Technikum Hotelarstwa,
• Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego,
• Technikum Turystyki Wiejskiej.
2. Szkoły dla dorosłych:
• Szkoła Policealna w zawodzie:
- technik rolnik
- technik ekonomista
- technik ochrony środowiska
- technik handlowiec
- technik hotelarstwa
- technik weterynarii - NOWY ZAWÓD
• Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
• Uzupełniające Technikum Rolnicze
• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla
Dorosłych na podbudowie gimnazjum
lub dawnej szkoły podstawowej w zawodach: ogrodnik, betoniarz-zbrojarz,
posadzkarz, malarz-tapeciarz, lakiernik,
blacharz, sprzedawca.
Nasza szkoła jest najstarszą szkołą
rolniczą w Polsce. Leży w centrum malowniczo położonego Czernichowa, oddalonego zaledwie 21km od Krakowa.
Młodzież, wymieniając mocne strony
szkoły, mówi o:
• przyjaznej atmosferze panującej
w szkole,
• partnerskich relacjach z pedagogami,
• bezpieczeństwie osobistym (szkołą
posiada monitoring obejmujący cały
budynek),
• możliwości uczestnictwa w interesujących zajęciach pozalekcyjnych,
• wykorzystaniu nowoczesnych tecnologii w edukacji (pracownie kompterowe, rzutniki multimedialne, tablica
interaktywna),
• bezpłatnym internacie szkolnym,
• nauce na jedną zmianę (ostatnie lekcje
kończą się o 14.20),
• komforcie nauki, wynikającym

z podziału na grupy podczas większości zajęć lekcyjnych (języki oraz
przedmioty zawodowe).
Dodatkowym atutem szkoły jest gospodarstwo, które pełni funkcję warsztatu dydaktycznego. Posiada ono park
maszynowy, stadninę koni Kopytko oraz
licencję na prowadzenie praktycznej nauki zawodu. W związku z tym młodzież
poznaje tajniki hodowli koni, ale także
może nauczyć się jeździć konno. Szkoła
posiada internat, w którym wychowankowie mogą liczyć na bezpłatną całodobową opiekę.
Zespół Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie posiada wieloletnią tradycję, kształci
nowocześnie, dobrze przygotowuje do
egzaminu maturalnego. Szkoła wciąż
ulega zmianom, bo przecież kształcenie
ustawiczne ma nawet w nazwie, jednak niezmiennie wychowuje uczniów
w duchu patriotyzmu, szacunku wobec
drugiego człowieka. Ściśle współpracuje
z władzami samorządowymi oraz z partnerskimi szkołami z Francji i Niemiec.
Stwarza warunki do wszechstronnego
rozwoju wychowanków, możliwości
realizowania własnych zainteresowań
i działalności charytatywnej. Jest to szkoła przyjazna młodzieży, co potwierdzają
uczniowie i rodzice. A jej główną dewizą
jest hasło:
Szkoła, która daje szanse na pracę.

www.czernichow.edu.pl
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Liceum
Ogólnokształcące
im. T. Kościuszki
w Krzeszowicach

„Co roku w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie rozpoczyna
studia 10 absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Krzeszowicach, którzy kształcą się na wszystkich
naszych kierunkach, w ramach studiów
I i II stopnia. Z zadowoleniem mogę powiedzieć, że są to osoby znakomicie
przygotowane do życia akademickiego.
Posiadają solidne podstawy wyniesione z Liceum, zarówno naukowe, jak i
predyspozycje osobowościowe. Potrafią
rozwiązywać problemy badawcze oraz
angażują się w życie uczelni, kształtując
tym samym postawy obywatelskie”.
prof. dr hab. inż. Włodzimierz
Roszczynialski,
Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania
i Bankowości w Krakowie

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach cieszy
się ponad 60-letnią tradycją w dziedzinie edukacji i wychowania. Liceum to
bezpieczna szkoła o miłej atmosferze
pracy i nauki. Na przyjazny klimat wpływa także kameralność budynku szkoły,
jego wysoki poziom estetyczny.
W ostatnich dwóch latach 99%
uczniów zdało maturę, z czego 94%
absolwentów studiuje, większość na
studiach dziennych. Wyniki egzaminu
maturalnego plasują się powyżej średniej krajowej oraz województwa małopolskiego, które jest najwyżej oceniane
w skali kraju.

TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ
Na nowy rok szkolny 2011/2012 stworzona została oferta edukacyjna pod
kątem potrzeb przyszłych licealistów,
planowane są cztery oddziały. Ich profil
prezentujemy w tabeli na str. 11.
Innowacje pedagogiczne:
- „ Szkolna akademia golfa – zajęcia
z golfa na wychowaniu fizycznym” – innowacja ta zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie MENiS „Alternatywne
programy w-f i sportu szkolnego”;
- „Wprowadzenie platformy elearningowej do nauczania przedmiotów informatycznych”;
- „ Szkolna Akademia Tańca”.
Zajęcia pozalekcyjne:
Szkolny Klub Filmowy, Koło Fotograficzne, koła przedmiotowe.

tetem Rolniczym, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Pedagogicznym, Uniwersytetem Ekonomicznym,
Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości, np. realizacja Roku „O” AGH.
W ramach wymiany polsko-niemieckiej od kilku lat szkoła współpracuje
z liceum monachijskim, relacje między
szkołami są bardzo dobre, a coroczna
wymiana cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.
W dziedzinie wolontariatu szkoła
współpracuje z instytucjami lokalnymi: Fundacją Brata Alberta w Radwanowicach, Domem Dziecka w Miękini,
Domem Opieki Społecznej w Czernej,
Przedszkolem Samorządowym i Ośrodkiem Rehabilitacji Narządu Ruchu
w Krzeszowicach.

W ramach X edycji Grantów Edukacyjnych realizowane są również zajęcia:
- „Wyrównać szanse” - grant edukacyjny z matematyki;
- „Szkolny Klub Golfowy” – grant edukacyjny z wychowania fizycznego;
- „Szkolny Teatr Poezji” – grant edukacyjny z języka polskiego;
- „Walory Przyrodnicze Ojcowskiego
Parku Narodowego” – grant edukacyjny
z biologii.
Liceum Ogólnokształcące współpracuje z uczelniami wyższymi Krakowa:
Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersy-

www.lo.krzeszowice.net.pl
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*języki obce od podstaw: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski
(do wyboru jeden w wymiarze 2 godz. w tygodniu***),
**języki obce kontynuacja: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki (do wyboru jeden
w wymiarze min. 3 godz. w tygodniu***),
***grupy poszczególnych języków zostaną utworzone przy liczebności min. 7 osób.
Zapraszamy do wynajmu nowopowstałej hali
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Skawinie
Powiat Krakowski realizuje projekt w ramach Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
pn. „Modernizacja obiektów - Domy Pomocy Społecznej w Powiecie
Krakowskim”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”
Fundusze Europejskie dla Małopolski

Wspierając potrzeby inwestycyjne w zakresie infrastruktury budowlanej, Gmina Świątniki Górne pozyskała środki finansowe z unijnego
dofinansowania na realizowany przez siebie projekt MRPO.06.01.0212-188/08 pn. „Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej
w Świątnikach Górnych”.
Dofinansowanie projektu zostało przyznane w ramach Osi Priorytetowej 6. Spójność wewnątrzregionalna, Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego 2007-2013, Działanie 6.1 Rozwój miast, Schemat B : Projekty w zakresie rekreacji i sportu, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przedmiotem projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” jest budowa sali gimnastycznej – obiektu sportowego dla dzieci
uczęszczających do szkoły podstawowej, w której do tej pory nie było
odpowiedniego zaplecza sportowego wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Wybudowana sala zostanie połączona przewiązką z istniejącym już
budynkiem szkoły. W kompleksie, oprócz sali znajdować się będzie:
zaplecze sanitarne, szatnie (oddzielne dla dziewcząt i chłopców), pomieszczenia dla trenerów i na sprzęt sportowy. W przewiązce zostaną
usytuowane pomieszczenia z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia
sportowe. Cały obiekt będzie w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. Teren wokół budynku sali gimnastycznej zostanie kompleksowo
zagospodarowany.
Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia roli edukacji,
w tym edukacji szkolnej i przedszkolnej, jako czynnika rozwoju społeczno - gospodarczego oraz zwiększenia roli sportu w życiu uczniów
i mieszkańców Gminy.
Całkowita wartość projektu wynosi 1.906.900,00 pln, w tym dofinansowanie 1.334.830,00 pln.
Umowę o dofinansowanie podpisano 20 grudnia 2009 roku, a ukończenie realizacji zaplanowano na 31 października 2011 roku.

Obiekt sportowy przystosowany jest do: prowadzenia zajęć przez
kluby sportowe, organizacji imprez kulturowych, organizacji imprez
sportowych, organizacji zawodów międzyszkolnych, gminnych i powiatowych.
Na hali znajdują się boiska do gry w koszykówkę, piłkę nożną, piłkę
ręczną (pełnowymiarowe boisko), siatkówkę, uni – hoc’a (unihokej).
Powierzchnia głównej hali to 1161,08 m2, oprócz tego obiekt posiada trzy małe salki do ćwiczeń.
Na parterze budynek podzielony jest na dwie części: salę widowiskowo – sportową oraz zaplecze socjalno – techniczne, w którym zlokalizowane są szatnie i łazienki dla sportowców, pokój trenera (pomieszczenie
1-szej pomocy), sala do ćwiczeń oraz toaleta przystosowane dla osób
niepełnosprawnych.
Na pierwszym piętrze znajduje się widownia otwarta na salę sportową. Mieści ona 260 miejsc siedzących. W środkowej części widowni
wydzielone są miejsca dla komentatorów widowisk odbywających się
w hali.
Dzięki pojemności sali gimnastycznej, w zależności od rodzaju odbywającej się imprezy, obiekt może pomieścić do 600 osób (w przypadku
imprez kulturalnych), w przypadku imprez sportowych natomiast dysponuje 354 miejscami siedzącymi (260 miejsc na trybunach stałych i
94 wysuwanych).
Na hali zapewnione jest pełne zaplecze sanitarne. Sala na poziomie
parteru jest w pełni przystosowana do korzystania z niej przez osoby
niepełnosprawne. Dzięki temu osoby niepełnosprawne mogą korzystać
z sali sportowej nie tylko jako widzowie, ale także jako zawodnicy.
Wynajem hali w tygodniu może odbywać się:
• w poniedziałki i piątki od 18 do22
• we wtorki i czwartki od 19—22
• w środy od 17-22
• w soboty od 8-15
• w niedziele według potrzeb
KOSZT WYNAJMU: 70 zł netto (za każdą rozpoczętą godzinę)
KONTAKT:
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marii Curie-Skłodowskiej
ul. Żwirki i Wigury 17
32-050 Skawina
tel. 12 276-35-77
halaskawina@o2.pl
www.zso.pl.pl
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Zespół Szkół
i Placówek
Oświatowych
w Skale

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
w Skale to szkoła, która łączy tradycję z nowoczesnością.
W skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych wchodzą:
1. Szkoły ponadgimnazjalne:
• Liceum Ogólnokształcące,
• Technikum kształcące w zawodzie technik informatyk,
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
2. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące.
3. Szkoła Policealna w zawodzie technik
informatyk.
4. Szkolne Schronisko Młodzieżowe.
Liceum Ogólnokształcące
Szkoła stwarza uczniom i słuchaczom
szansę zdobycia dobrego wykształcenia, aby
w przyszłości móc kontynuować naukę na
dowolnie wybranej uczelni.
W liceum młodzież może uczyć się w następujących klasach:
• klasa turystyczna z rozszerzoną biologią,
geografią, językiem angielskim
• klasa bezpieczeństwo publiczne - tzw.
„klasa mundurowa” - z rozszerzoną geografią, wiedzą o społeczeństwie, językiem angielskim
• klasa humanistyczna z rozszerzonym
językiem polskim, historią, językiem angielskim
Klasa turystyczna
Uczniowie tej klasy będą mogli podjąć
studia na kierunkach: turystyka i rekreacja,
turystyka ekologiczna, zdrowie publiczne,
biotechnologia, inżynieria biomedyczna,
ochrona środowiska, itp.
W kadrze nauczycielskiej jest 2 przewodników turystycznych: po Beskidach i po Jurze
Krakowsko-Częstochowskiej. Wykorzystują
swoje umiejętności na licznych wyjazdach
z młodzieżą.

dobry start w dorosłość
Klasa bezpieczeństwo publiczne
– edukacja dla służb mundurowych –
tzw. „klasa mundurowa”
W roku szkolnym 2010/2011 po raz
pierwszy została otwarta klasa „mundurowa” z programem innowacji pedagogicznej
„Bezpieczeństwo publiczne – edukacja dla
służb mundurowych”. Uczniowie realizują
rozszerzony program z geografii i wiedzy
o społeczeństwie. Jeden dzień w tygodniu
to tzw. „dzień mundurowy”, przeznaczony
na zajęcia specjalistyczne prowadzone przez
żołnierzy, strażaków oraz policjantów.
W większości odbywają się one poza
szkołą - w jednostce wojskowej w Rząsce
,czy straży pożarnej. Uczniowie mieli także
możliwość uczestniczyć w ćwiczeniach prowadzonych przez Straż Graniczną na lotnisku
w Balicach. Nauka w tej klasie przybliża pracę
służb mundurowych i pomoże lepiej przygotować się do egzaminów w szkołach wojskowych, policyjnych i strażackich.
Klasa humanistyczna
W przyszłości wiedzę tę będą mogli wykorzystać studiując m.in. na takich kierunkach jak polonistyka, lingwistyka stosowana,
historia sztuki, czy teatrologia.
Uczniowie tej klasy biorą też udział m.in.
w projekcie unijnym – ,,Czwarta władza’’, na
warsztatach prowadzonych w Wyższej Szkole Europejskiej trenują umiejętności dziennikarskie. Grant powiatowy „Ze sztuką za pan
brat” umożliwia bezpłatne wyjazdy do teatru, filharmonii, opery, muzeów i kina. Spotykają się z aktorem Juliuszem Chrząstowskim, z dziennikarzem prasowym - Barbarą
Szwajcowską, z dziennikarzem telewizyjnym,
aktorką filmów – Anną Mączką.

Technik informatyk.
W przyszłości mogą być zatrudnieni na
stanowiskach: instalator i administrator systemów operacyjnych, projektant witryn internetowych, administrator baz danych, czy też
pracownik działu finansowo-księgowego.
Po zdaniu egzaminu maturalnego mogą
kontynuować naukę na uczelniach wyższych,
na kierunkach informatycznych.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Na rynku obserwuje się zapotrzebowanie
na wykwalifikowanych fachowców, każdy
człowiek korzysta z różnego typu usług, np.
fryzjera, kosmetyczki, masażysty, piekarza,
cukiernika czy ślusarza.
W Zasadniczej Szkole Zawodowej uczniowie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami
,wybierają zawód i samodzielnie poszukują
praktyki u wybranego pracodawcy lub są
kierowani przez szkołę. Nauka przedmiotów
ogólnokształcących odbywa się w szkole
i trwa 2 lub 3 dni w tygodniu, natomiast nauka wybranego zawodu w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie. Nauka zawodu realizowana jest u pracodawcy.
Po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczniowie mogą kontynuować naukę
w Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych, kończącym się maturą.
Wymiana młodzieży
Wieloletnią tradycją szkoły jest organizowanie wymiany młodzieży polskiej
z młodzieżą niemiecką i francuską. Wymiany
umożliwiają młodzieży poznanie nowych
miejsc, kultur, a przede wszystkim doskonalenie języka i zawieranie nowych przyjaźni.

www.lo-skala.edu.pl
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Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Krzeszowicach

Twój zawód, Twoja przyszłość
SZKOŁA Z TRADYCJAMI
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Krzeszowicach liczy 20 oddziałów,
w których kształci się 450 uczniów.
W skład Zespołu wchodzą:
• Technikum
- technik budownictwa,
- technik architektury krajobrazu,
- technik handlowiec,
- technik obsługi turystycznej - NOWY ZAWÓD,
- technik logistyk - NOWY ZAWÓD,
- technik ekonomista - NOWY ZAWÓD,
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- sprzedawca,
- kucharz małej gastronomii,
- mechanik pojazdów samochodowych,
- klasa o profilu wielozawodowym:
ciastkarz, piekarz, murarz itp.
- technolog robót wykończeniowych
w budownictwie - NOWY ZAWÓD

Szkoła posiada 17 sal lekcyjnych
(w tym dwie pracownie komputerowe
oraz dwie sale multimedialne do nauczania języków obcych), bibliotekę
wraz z Centrum Multimedialnym, pełnowymiarową salę gimnastyczną z zapleczem techniczno-sanitarnym, siłownię,
salkę do projekcji filmów wideo, świetlicę z bufetem, obszerną szatnię i zespół
obiektów sportowych w szkolnym ogrodzie - boiska do koszykówki i siatkówki,
skocznia w dal, sieć alejek do uprawiania
biegów przełajowych, boisko do siatkówki plażowej.
Od 2010 r. szkoła posiada dwie nowoczesne pracownie zawodowe: mechaniczną i budowlano – architektoniczną.
Lekcje prowadzone są z wykorzystaniem
tablic interaktywnych.
Uczestniczymy w programie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce (lata 2011 – 2014)” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
z EFS. Udział w projekcie pozwala młodzieży zdobyć dodatkowe kwalifikacje
zawodowe w ramach bezpłatnych kursów np. spawacz, kelner, prawo jazdy
kat. B.
Szkoła stara się zagospodarować czas
wolny młodzieży organizując zajęcia
wyrównawcze, sportowe, koła zainteresowań. Znaczna część tych zajęć możliwa jest dzięki realizacji grantów edukacyjnych finansowanych przez władze
samorządowe powiatu krakowskiego.
W pełni wykorzystywana jest także siłownia, z której korzystają zarówno
dziewczęta, jak i chłopcy.

ni, świetlica Caritas Krzeszowice, Polski
Czerwony Krzyż). W 2006 r. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przyznała szkole Złoty Medal Opiekuna Miejsc
Pamięci Narodowej. Od dwudziestu lat
szkoła współpracuje z Fundacją im. św.
Brata Alberta w Radwanowicach.
Od 1990 r. szkoła prowadzi wymianę
ze szkołą Centre Professionnel Louis Signoles w Narbonne w południowej Francji. Do tej pory 550 uczniów i nauczycieli
uczestniczyło w wymianie dwustronnej,
poznając historię, kulturę, gospodarkę
i życie codzienne w Polsce i we Francji.
Młodzież francuska i polska pod opieką nauczycieli obydwu szkół wykonała
na rzecz ZSP wiele prac remontowomodernizacyjnych. Nasi uczniowie odbywali praktyki zawodowe we Francji,
a uczniowie klas technikum budowlanego wykonywali prace dyplomowe związane z zabytkami południowej Francji.
W maju 2007 r. w ramach programu
Leonardo da Vinci gościliśmy w naszej
szkole uczniów ze szkoły zawodowej
w Kokkoli w Finlandii, którzy odbyli
praktyki zawodowe wspólnie z młodzieżą naszej szkoły. W ramach rewizyty
w kwietniu 2008 r. 8 uczniów technikum budowlanego realizowało w Kokkoli projekt „Nowoczesne technologie
wykańczania wnętrz w budownictwie”.
W 2009 r. nawiązaliśmy kontakt z Gewerbliche Schule w Sigmaringen (BadeniaWirtembergia – Niemcy).

Obecnie szkoła posiada bardzo dobre
warunki lokalowe. Jesteśmy szkołą zapewniającą bezpieczeństwo uczniom.
Szkoła aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, zwłaszcza z instytucjami oświatowymi, wychowawczymi
i kulturalnymi (Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej, Krzeszowicki
Ośrodek Kultury, Dom Dziecka w Mięki-

www.zspkrzeszowice.pl
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Zespół Szkół
TechnicznoEkonomicznych
w Skawinie

Dziś w ZSTE uczy się ponad 700
uczniów i 63 słuchaczy w 33 oddziałach.
W skład Zespołu wchodzą:
• Liceum Profilowane trzyletnie o
profilach:
- ekonomiczno - administracyjnym,
- zarządzanie informacją,
- socjalnym;
• Technikum czteroletnie kształcące
w zawodach:
- technik elektryk,
- technik elektronik,
- technik ekonomista,
- technik handlowiec,
- technik informatyk,
- technik hotelarstwa - NOWY ZAWÓD;
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa dwu
i trzyletnia:
- elektromechanik,
- operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego,
- kucharz małej gastronomii,
- sprzedawca,

kształcimy liderów przyszłości
- wielozawodowa kształcąca zgodnie
z klasyfikacją zawodów (m.in. cukiernik, fryzjer, stolarz, ślusarz, mechanik
pojazdów samochodowych, lakiernik,
elektryk);
• II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące zaoczne dwuletnie (4
semestry);
• Szkoła Policealna zaoczna jednoroczna (2 semestry) na podbudowie
Liceum Profilowanego kształcąca w
zawodach:
- technik ekonomista,
- technik informatyk,
- technik administracji - NOWY ZAWÓD.
Szkoła współpracuje z wieloma pracodawcami – bankami, urzędami, sklepami, restauracjami i innymi zakładami
prowadzącymi różnorodną działalność
gospodarczą. ZSTE tylko na potrzeby
firmy „Lajkonik” kształci operatorów maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego.
Uczniowie Zespołu mogą się uczyć
w dobrze wyposażonych pracowniach
przedmiotowych, w tym w kilku pracowniach komputerowych. Szkoła dysponuje salą gimnastyczną i siłownią oraz
świetlicą z bufetem. Bezpieczeństwo
zapewnia młodzieży zewnętrzny i wewnętrzny monitoring oraz firma ochroniarska.

cyjny program wychowawczy. Uczniowie otoczeni są specjalistyczną opieką
pedagogiczno - psychologiczną, a rodzice, jak sami twierdzą, mogą liczyć na
wsparcie w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych. Na terenie Zespołu organizowane są liczne akcje charytatywne i profilaktyczne oraz akcje krwiodawstwa przy współpracy z PCK.
Działalność edukacyjna i wychowawcza Zespołu wspierana jest przez liczne instytucje, wśród których są Wyższa
Szkoła Zarządzania i Bankowości, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet
Ekonomiczny, Uniwersytet Pedagogiczny, Wyższa Szkoła Ekologii i Turystyki, 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 2002
roku Stowarzyszenie Przyjaciół ZSTE.
Mury Zespołu opuściło już 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.

ZSTE proponuje swoim uczniom
udział w zajęciach pozalekcyjnych
o charakterze edukacyjnym, sportowym
i artystycznym.
Zespół jako pierwsza szkoła w powiecie krakowskim dostała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu
„Twoja przyszłość w Twoich rękach”.
ZSTE, mając na względzie liczne cele
edukacyjne, nie zapomina bynajmniej
o kwestiach dotyczących wychowania
młodego człowieka, realizując innowa-
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Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
im. W. Witosa
w Giebułtowie

tutaj zdobędziesz wymarzony zawód
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.
Wincentego Witosa w Giebułtowie istnieje
od 1967 roku i jest jedyną szkołą ponadgimnazjalną na terenie Gminy Wielka Wieś.
Do września 2004 roku szkoła była znana
jako Zespół Szkół Rolniczych i kształciła młodzież i dorosłych przede wszystkim w kierunkach rolniczych.
Nasza oferta edukacyjna uwzględnia
obecnie szereg nowych profili i jest konkurencyjna dla placówek krakowskich. Szczycimy się faktem, iż jesteśmy szkołą zapewniającą większe bezpieczeństwo i lepszą
atmosferę pracy. Zgodnie z proponowanymi
kierunkami kształcenia dysponujemy odpowiednim zapleczem w postaci nowoczesnych pracowni.
OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY
2011/2012
Szkoły dzienne:
• TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
- 4 letnie po gimnazjum;
• TECHNIKUM AGROBIZNESU
- 4 letnie po gimnazjum;
• TECHNIKUM HOTELARSKIE
- 4 letnie po gimnazjum;
• LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z elementami KOSMETOLOGII
- 3 letnie po gimnazjum;
Szkoła kształci w zakresie: przedmiotów
ogólnokształcących, przedmiotów rozszerzonych: biologia i język angielski, przedmiot dodatkowy: kosmetologia.
• ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
– 2 lub 3 letnie po gimnazjum (dla młodocianych pracowników).
Szkoła wielozawodowa: fryzjer, kucharz
małej gastronomii, cukiernik, piekarz, rolnik,
ogrodnik, blacharz samochodowy, murarz,
monter instalacji sanitarnych, malarz-tapeciarz, lakiernik, blacharz (w budownictwie),

operator obrabiarek skrawających, ślusarz,
mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, technolog robót
wykończeniowych w budownictwie, tapicer,
rzeźnik-wędliniarz i inne.
Przedmioty ogólnokształcące realizowane
są w szkole, przedmioty zawodowe w CKU,
praktyka zawodowa u pracodawcy.
Szkoły zaoczne - dla dorosłych:
• LICEUM UZUPEŁNIAJĄCE
- 2 letnie po Zasadniczej Szkole Zawodowej
Szkoła kształci w zakresie przedmiotów
ogólnokształcących, po ukończeniu istnieje
możliwość nauki w szkołach policealnych.
• LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
- 3 letnie po Gimnazjum lub dawnej Szkole
Podstawowej
Szkoła kształci w zakresie: przedmiotów
ogólnokształcących, po ukończeniu istnieje
możliwość nauki w szkołach policealnych.
• SZKOŁA POLICEALNA w zawodzie: TECHNIK
INFORMATYK
- 2 letnia po Liceum lub Technikum.
• SZKOŁA POLICEALNA w zawodzie: TECHNIK ROLNIK
- 2 letnia po Liceum lub Technikum
Szkoła kształci w zakresie zrównoważonego gospodarowania w rolnictwie oraz
Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej; produkcji
zwierzęcej; podstaw mechanizacji prac w
produkcji roślinnej i zwierzęcej; użytkowania
i eksploatacji sprzętu rolniczego; projektowania procesów technologicznych; gospodarki
sprzętem rolniczym i usług technicznych
w rolnictwie; organizacji produkcji i ekonomicznej sfery agrobiznesu.
• SZKOŁA POLICEALNA w zawodzie: FLORYSTA - NOWY KIERUNEK
- 2 letnia po Liceum lub Technikum
Szkoła kształci w zakresie: zasad tworzenia
kompozycji i dekoracji z roślin ciętych, suszo-

nych, doniczkowych lub mieszanych.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie
florysta może podejmować pracę w kwiaciarniach, firmach organizujących wystrój
na przyjęcia, salonach florystycznych oraz
prowadzić własną działalność gospodarczą
świadczącą usługi z zakresu wykonywania
kompozycji, aranżacji wnętrz i ogrodów dekoracjami roślinnymi.
• SZKOŁA POLICEALNA w zawodzie: TECHNIK
ARCHIWISTA - NOWY KIERUNEK
- 2 letnia po Liceum lub Technikum
Z uwagi na różnorodność typów archiwów oraz odmienność gromadzonych przez
nie zasobów, szkoła daje wszechstronne
przygotowanie, umożliwiające wykonanie
wszystkich rodzajów prac archiwalnych, wynikających ze statutowych zadań archiwów.
Zawód ten upoważnia do pracy jako administrator danych osobowych, archiwista,
muzealnik, specjalista informacji naukowej,
archiwista zakładowy, asystent archiwalny.
• LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - NOWY TYP
– 3 letnie dla absolwentów gimnazjów lub
dawnych szkół podstawowych
Szkoła posiada internat z nowoczesnym
wyposażeniem, uczniowie mają bardzo dobre warunki do nauki i rozwijania swoich
zainteresowań. Młodzież ma możliwość spędzania wolnego czasu korzystając z najnowszego sprzętu multimedialnego oraz sportowego.
Praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne
odbywają się w wyspecjalizowanych gospodarstwach ogrodniczych i szkółkarskich
w Polsce i Holandii dla uczniów Technikum
Architektury Krajobrazu oraz w krakowskich
renomowanych hotelach dla młodzieży
z Technikum Hotelarskiego. Ponadto dla
uczniów Technikum Agrobiznesu praktyki
prowadzone są w Urzędach Gmin, Urzędach
Skarbowych, bankach itp.

www.zsr.krakow.pl
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Specjalny Ośrodek
SzkolnoWychowawczy
w Skawinie

wyjątkowe miejsce dla wyjątkowych ludzi
Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Skawinie jest jedyną w powiecie
krakowskim placówką specjalną. Poprzez
edukację i wychowanie spełnia ważną rolę
przygotowującą dzieci oraz młodzież niepełnosprawną intelektualnie do życia w społeczeństwie.
Zadania stawiane przed dziećmi są dostosowane stopniem trudności do ich możliwości psychofizycznych. Usprawnianie zaburzonych funkcji oraz zdobywanie i utrwalanie
wiadomości szkolnych odbywa się z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania
oraz z przy pomocy różnorodnych środków
dydaktycznych. Dzięki temu każdy uczeń zawsze odnosi sukces, co pozwala mu odbudować wiarę we własne siły i umiejętności oraz
wytworzyć pozytywną motywację do nauki.
W skład Ośrodka wchodzą: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
Internat
Ośrodek szczyci się 40–letnim doświadczeniem w kształceniu i wychowaniu uczniów
z różnym stopniem niepełnosprawności
umysłowej. Posiada cztery sale ze sprzętem
audiowizualnym umożliwiającym wzbogacenie procesu lekcyjnego o ciekawe programy edukacyjne. Pracownie przedmiotowe są
systematycznie wyposażane w profesjonalne
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pomoce dydaktyczne ułatwiające kształtowanie u dzieci niepełnosprawnych umiejętności
niezbędnych w życiu codziennym i przyszłej
pracy. Naszą chlubą są wyposażone w nowoczesny sprzęt dwie kompletnie wyposażone
pracownie komputerowe (każda z tablicą
interaktywną) oraz Multimedialne Centrum
Informacyjne w Bibliotece Szkolnej.
W czasie zajęć w naszej placówce wspomagamy rozwój dzieci i młodzieży, maksymalnie stymulując zaburzone funkcje poprzez zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
dydaktyczno-wyrównawcze,
gimnastykę
korekcyjną, zajęcia logopedyczne oraz rehabilitację ruchową.
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Skawinie obejmuje opieką również dzieci, których nie obowiązuje jeszcze
obowiązek szkolny. Od 2004 roku prowadzi
zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju
Dziecka (dla dzieci od 3 roku życia).
W ramach terapii logopedycznej wprowadzamy nowe metody i formy pracy, między
innymi metodę Tomatisa (stymulacja audio-psycho-lingwistyczna), która usprawnia
czynne słuchanie. Terapia polega na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego przez specjalne słuchawki,
gdzie dźwięki podawane są drogą powietrzną oraz kostną. Odbywa się to z wykorzystaniem sprzętu komputerowego najnowszej
generacji w nowocześnie wyposażonym gabinecie logopedycznym.
W roku szkolnym 2006/2007 nasz Ośrodek,
jako jedna z 230 placówek specjalnych w Polsce, został w ramach projektu Ministerstwa
Edukacji Narodowej wyposażony w sprzęt
do diagnozy i terapii dzieci i młodzieży za pomocą metody EEG BIOFEEDBACK. Dzięki nowoczesnej technice komputerowej, na której
również opiera się metoda EEG Biofeedback,
osoba poddana treningowi uczestniczy w
specjalnej „wideogrze”, którą steruje nie za
pomocą klawiatury czy myszki, ale własnym
umysłem. Ta pozytywna, korzystna dla zdrowia regulacja fal mózgu i zmiana ich wzorca
jest celem treningów EEG Biofeedback. Terapia ta odbywa się w specjalnie wyposażonym szkolnym gabinecie i cieszy się dużym
zainteresowaniem rodziców i uczniów.
W trosce o jak najlepszy rozwój naszych
uczniów nasza placówka podjęła współpracę
ze Specjalistyczną Poradnią PsychologicznoPedagogiczną Powiatu Krakowskiego reali-

zując od września 2010 r. program „CZYTAM
ZE ZROZUMIENIEM = ROZUMIEM ŚWIAT”,
w ramach którego prowadzone są zajęcia
rozwijające umiejętność czytania ze zrozumieniem.
Swoje zainteresowania uczniowie rozwijają w ramach zajęć pozalekcyjnych.
Naszym wychowankom proponujemy ciekawe zajęcia prowadzone w ramach kółka
plastycznego, informatycznego, teatralnego, muzyczno-wokalnego, fotograficznego
oraz sportowego. Efekty ich pracy odbijają
się głośnym echem – nasi uczniowie biorą
bowiem udział różnorodnych imprezach o
zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym, np.:
- konkursy plastyczne (udział w aukcji
obrazów w Hotelu Novotel w Krakowie, organizowanej przez Stowarzyszenie Pomocy
Niepełnosprawnym „Bądźcie z nami”),
- przeglądy małych form teatralnych (wyjazd dzieci z kółka teatralnego na Przegląd
Zespołów Artystycznych do Teatru „Bagatela”
w Krakowie),
- konkursy prezentujące umiejętności
z zakresu nauczanego przedmiotu (wyjazdy
na zawody sportowe, konkursy z wiedzy tematycznej);
- konkursy i przeglądy prezentujące umiejętności muzyczno-wokalne (Międzynarodowe Spotkania z Piosenką Artystów Nieprzetartego Szlaku; Konkurs Piosenki - Integracja
Malowana Dźwiękiem).
Tradycją Szkoły jest organizacja corocznego Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów
Artystycznych Szkolnictwa Specjalnego.
Przegląd cieszy się dużym zainteresowaniem
Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z całego Regionu Małopolskiego,

sosw.skawina.edu.pl
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które wyrażają chęć udziału w imprezie.
Młodzi artyści mają bowiem okazję pokazać
przed licznie zgromadzoną publicznością
swoje uzdolnienia, swoją pracę i udowodnić,
że mimo swoich ograniczeń potrafią zachwycić nawet najbardziej wymagającego odbiorcę.
Szczególną uwagę zwracamy na prawidłowy i wszechstronny rozwój fizyczny naszych
uczniów. Mają oni zapewnioną doskonałą
opiekę i możliwości poprawiania sprawności
nie tylko na lekcjach wychowania fizycznego, czy gimnastyki korekcyjnej, ale również
w ramach różnorodnych zajęć sportowych,
zajęć na basenie oraz zajęć prowadzonych

przez specjalistów w ramach profilaktycznych programów zdrowotnych. Nasi uczniowie chętnie biorą udział w zawodach i olimpiadach sportowych organizowanych przez
zaprzyjaźnione ośrodki, szkoły i organizacje
sportowe.
Nasza placówka stale współpracuje
w ramach integracji z dziećmi i młodzieżą
ze szkół ogólnokształcących oraz ze środowiskiem lokalnym. Pracę ośrodka wspierają
liczni Przyjaciele: Stowarzyszenie Pomocy
Niepełnosprawnym „Bądźcie z nami”, Poczta Polska, Podkrakowska Izba Gospodarcza
i wielu innych. Dzięki ich pomocy nasi wychowankowie mogą brać udział w imprezach
kulturalnych i okolicznościowych, wycieczkach i zawodach sportowych.
Nowoczesna i przyjazna dziecku szkoła
nie może obejść się bez głosu doradczego rodziców. Uważamy, że mają oni prawo
ocenić pracę szkoły i wypowiedzieć się na
temat wzajemnych oczekiwań i dążeń. Ich
głos jest dla nas bardzo ważny, bowiem
chcemy, by mieli oni rzeczywisty wpływ na
to, w jaki sposób i z jakimi efektami odbywa
się kształcenie, usprawnianie i wychowanie
ich dzieci.

Rekrutacja do naszej szkoły odbywa się całorocznie.
Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia naszego Ośrodka
oraz strony internetowej www.sosw.skawina.edu.pl

Rezolucja Rady Powiatu
w Krakowie
w sprawie Programu Budowy Dróg
Krajowych na lata 2011-2015
Podczas II zwyczajnej sesji
Rady Powiatu w Krakowie, która
zakończyła się w środę 29 grudnia
2010 r. radni uchwalili rezolucję
w sprawie Programu Budowy Dróg
Krajowych na lata 2011-2015.
W związku z informacjami dotyczącymi Programu Budowy Dróg
Krajowych na lata 2011-2015 oraz
ogłoszonymi w tej sprawie konsultacjami radni powiatu krakowskiego wnoszą o wprowadzenie
następujących inwestycji: budowy północnej obwodnicy Krakowa, budowy obwodnicy Skawiny i Zabierzowa oraz budowy
drogi ekspresowej S7 od granic
województwa świętokrzyskiego
do węzła Rybitwy. Radni uznali,
że brak zapisów gwarantujących
realizację wspomnianych inwestycji wpłynie negatywnie na
drożność komunikacyjną i możliwości rozwojowe powiatu. Były to
od dawna planowane inwestycje
mające strategiczne znaczenie
dla powiatu krakowskiego i całej
aglomeracji krakowskiej. Zaniechanie budowy obwodnicy Ska-

winy i Zabierzowa wpłynie negatywnie na możliwości rozwojowe
tych gmin i warunki życia mieszkańców. Postulaty lokalnych
społeczności odnośnie budowy
obwodnic były dostrzegane
na forum całego regionu, a ich
słuszność dokumentują badania dotyczące braku zachowania
norm ochrony środowiska w otoczeniu istniejących dróg krajowych. Inwestycje te nie znalazły
się w Programie Budowy Dróg
Krajowych na lata 2011-2015
mimo wcześniejszych działań
przygotowujących je do realizacji. Budowa wspomnianych dróg
jest od dawna oczekiwana i planowana. W opinii Rady Powiatu
Krakowskiego niedopuszczalne
jest, by te inwestycje były nadal
przesuwane w czasie bez konkretnego określenia terminu ich
wykonania. Rezolucja została
przesłana do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka oraz
małopolskich
parlamentarzystów.
(OŚ)

Wręczono Stypendia
Prezesa Rady Ministrów
W grudniu 2010 r. starosta krakowski Józef Krzyworzeka oraz
wicestarosta Urszula Stochel
wzięli udział we wręczeniu dyplomów stypendystom Prezesa
Rady Ministrów na rok szkolny 2010/2011 oraz stypendystom Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia
w roku szkolnym 2009/2010
z województwa małopolskiego. Wręczenie
odbyło się
w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Nowodworskiego
w Krakowie. Wśród laureatów są
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez
powiat krakowski:
- Aneta Głowacka, Zespół Szkół
i Placówek Oświatowych w Skale;
- Maciej Jakubek, Zespół Szkół
i Placówek Oświatowych w Skale;
- Elżbieta Mądry, Zespół Szkół
Oświatowych w Skawinie;
- Weronika Mikulska, Liceum
Ogólnokształcące w Krzeszowicach;

- Kamil Kuglin,
Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Skawinie;
- Robert Szczyrbak, Zespół Szkół
Techniczno - Ekonomicznych
w Skawinie;
- Artur Laśkiewicz, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach;
- Aneta Trojan, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie;
- Bartłomiej Mędrek, Zespół
Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Giebułtowie.

(OŚ)

POWIAT krakowski 2/2011

17

EDUKACJA

SPECJALISTYCZNA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
POWIATU KRAKOWSKIEGO
OFERTA SPPPPK:
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Powiatu Krakowskiego w ramach
działalności statutowej oferuje
swoje usługi dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom
z terenu 11 gmin (Mogilany –
z wyłączeniem szkół w Libertowie i Bukowie, Świątniki Górne,
Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca,
Zielonki,
Michałowice, Wielka Wieś, Iwanowice, Skała, Sułoszowa i Słomniki). Poradnia działa w ramach
siedziby głównej w Krakowie
przy ul. Zakątek 2 (do września
2010 r. siedziba mieściła się
przy ul. Piłsudskiego 29 w Krakowie) oraz dwóch filii: w Skale
i w Słomnikach. Nasi specjaliści dyżurują również w Punktach Konsultacyjnych SPPPPK w Igołomii
i Baranówce.

Nasza Poradnia oferuje pomoc
psychologiczno-pedagogiczną
w formie:
- diagnozy psychologicznej
dzieci i młodzieży;
- diagnozy pedagogicznej dzieci
i młodzieży;
- psychoterapii dzieci i młodzieży a także rodzin;
- terapii pedagogicznej;
- poradnictwa zawodowego;
- konsultacji logopedycznych
i stałej opieki logopedycznej;
- grup terapeutycznych dla
dzieci i młodzieży;
- zajęć „Szkoły dla rodziców”;
- prelekcji dla rodziców i rad
pedagogicznych;
- konsultacji dla pedagogów
i psychologów ze szkół objętych opieką Poradni;
- konsultacji dla rodziców.
Szczególnie skupiamy swoje
działania na problemach dzieci:
- z zaburzeniami w rozwoju;
- z uszkodzeniami centralnego
układu nerwowego;
- z trudnościami wczesnego
wieku szkolnego;
- ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się;
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- z zaburzeniami zachowania
i emocji;
- z nieprawidłowym rozwojem
mowy;
- niepełnosprawnych.
Poradnia skupia się także
w swoich działaniach na organizowaniu szkoleń dla nauczycieli,
spotkań psychoedukacyjnych
i psychoterapeutycznych dla rodziców, spotkań profilaktyczno
– terapeutycznych dla uczniów
oraz na poszerzeniu oferty usług
o mediacje i negocjacje w sytuacjach konfliktowych na terenie
szkół lub w rodzinach. Podjęte
przez Poradnię działania mają
na celu wzmacnianie rodziny
i wspieranie jej w pełnieniu roli
wychowawczej i edukacyjnej,
wspieranie i wykorzystywanie
potencjału kadry pedagogicznej
zatrudnionej w szkołach i przedszkolach, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla ofiar przestępstw
w tym szczególnie dziecięcych ofiar molestowania seksualnego, a także
rozwiązywanie sytuacji
kryzysowych lub przeciwdziałanie narastaniu
konfliktów i udzielanie
merytorycznej pomocy
instytucjom zajmującym
się przemocą w rodzinie.
W Poradni działa grupa psychologów i pedagogów specjalizujących
się w psychoterapii dziecięcej
i młodzieżowej oraz terapii rodzin. Terapeuci stale podnoszą
swoje kwalifikacje zawodowe
w ramach studiów podyplomowych i specjalistycznych kursów.
Oferta zajęć
postdiagnostycznych
realizowanych na terenie
SPPPPK:
Ćwiczenia ogónorozwijające dla
dzieci 6-7-letnich:
- ćwiczenia sprawności manualnej i graficznej;
- ćwiczenia koncentracji uwagićwiczenia słuchu fonemowego
i pamięci wzrokowej.
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów I etapu edukacyjnego:
- usprawnianie i wspieranie
rozwoju funkcji percepcyjnych:
wzrokowych i słuchowych;
- rozwijanie i doskonalenie
sprawności manualnej, w
tym szczególnie umiejętności
grafomotorycznych;
- wspieranie ogólnego rozwoju
poznawczego; myślenia logicz-

nego, koordynacji wzrokoworuchowej, bogacenie zasobu
słownictwa;
- doskonalenie umiejętności
czytania, pisania i liczenia;
- rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów dyslektycznych:
- usprawnianie funkcji percepcyjnych;
- doskonalenie sprawności
grafomotorycznej;
- poszerzanie i utrwalanie znajomości zasad ortograficznych;
- doskonalenie czytania ze zrozumieniem.
Zajęcia grupowe dla dzieci
przedszkolnych z deficytami
rozwojowymi:
- stymulowanie ogólnego rozwoju poznawczego;
- rozwijanie umiejętności manualnych;
- wspieranie rozwoju funkcji
wzrokowych i słuchowych;
- rozwijanie umiejętności społecznych;
- wspieranie komunikacji werbalnej;
- ćwiczenia pamięci;
- doskonalenie sprawności
motoryki dużej, koordynacji
wzorkowo – ruchowej.
Zajęcia grupowe dla uczniów
z zaburzeniami zachowania
(I etap edukacyjny):
- opracowanie i wdrażanie zasad
życia grupowego;
- rozwijanie umiejętności współpracy z innymi;
- kształtowanie umiejętności
prospołecznych;
- rozpoznawanie i nazywanie
emocji;
- aktywizowanie uwagi
- relaksacja.
Zajęcia grupowe dla gimnazjalistów:
- poznawanie siebie, swoich
cech osobowości i mocnych
stron;
- kształtowanie umiejętności
rozpoznawania emocji i ich
radzenia sobie z nimi;
- doskonalenie umiejętności
pracy w grupie;

- sztuka asertywności;
- stymulowanie zaufania i otwartości w relacjach interpersonalnych.
W naszej Poradni oferujemy
wsparcie terapeutyczne:
- rodzicom przeżywającym
trudności rzutujące na funkcjonowanie dzieci (rozwód,
nieporozumienia, wątpliwości
wychowawcze) ;
- dzieciom i młodzieży gdy:
– boją się chodzić do szkoły;
– obawiają się zostawać same
w domu, w pokoju;
– mają problemy w nauce;
– są nieśmiałe, mają problemy
w nawiązywaniu kontaktów
z rówieśnikami;
– bywają agresywne w domu,
w szkole;
– miewają myśli samobójcze,
kaleczą się;
– czują się samotne, zagubione,
niezrozumiałe przez innych;
– jedzą zbyt dużo lub zbyt mało
– sprawiają trudności wychowawcze;
– odczuwają duży niepokój, lęk
– czują się nieszczęśliwe bez
określonego powodu;
– przeżywają niepokoje związane z okresem dorastania;
Do stałej oferty naszej Poradni należą zajęcia psychoedukacyjne „Szkoły dla rodziców”. Nasi
psycholodzy prowadzą też regularne prelekcje dla rodziców oraz
rad pedagogicznych dotyczące
problematyki okresu dojrzewania oraz radzenia sobie z agresją.
Oferta logopedyczna naszej Poradni obejmuje:
1. Pełną diagnozę zaburzeń
mowy dzieci od 1rż .
2. Indywidualną terapię logopedyczną, w tym:
• usprawnianie aparatu artykulacyjnego, funkcji oddechowych,
fonacyjnych;
• korektę wad artykulacyjnych,
• pracę nad świadomością fonologiczną;
• rozwijanie sprawności językowej;
• stymulację procesów poznawczych;
• terapię jąkania;
• wczesne wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
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• terapię dzieci o specjalnych
potrzebach edukacyjnych
(indywidualna terapia dzieci
z niespecyficznymi i całościowymi zaburzeniami rozwoju
mowy).
3. Prowadzenie działalności
z zakresu profilaktyki logopedycznej:
• badania przesiewowe dzieci
5 - 6 letnich oraz uczniów kl. I
szkół podstawowych (z terenu
działania poradni);
• konsultacje indywidualnych
przypadków;
• udzielanie pomocy merytorycznej i metodycznej nauczycielom w pracy z dziećmi z
różnymi zaburzeniami mowy.
Oferta logopedyczna obejmuje również bezpłatne badania
przesiewowe w przedszkolach
i szkołach z terenu działania naszej Poradni.
Poradnictwo zawodowe:
Dział poradnictwa zawodowego naszej Poradni zajmuje się
wspieraniem uczniów w podejmowaniu trafnych decyzji zawodowych i edukacyjnych. Swoją
ofertę kierujemy do uczniów
szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, rodziców, nauczycieli
i pedagogów szkolnych. Doradcy zawodowi swoją działalność
realizują głównie przez porady
indywidualne.
Podczas rozmowy doradczej,
w oparciu o wyniki przeprowadzonych testów zdolności
i predyspozycji zawodowych,

doradca pomaga uczniowi lepiej zrozumieć siebie i ustalić, co
chciałby i co może osiągnąć. Jest
to wspólna praca nad poznaniem świata zawodów, poznania
siebie i podejmowania decyzji
zawodowych. Standardowe badanie pod kątem predyspozycji
zawodowych trwa ok. 3 godz.
Neuroterapia
EEG-Biofeedback
Specjalistyczna
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
posiada w swojej ofercie także
neuroterapię EEG-Biofeedback.
W nowej siedzibie przy ul. Zakątek 2 znajdują się aż dwa gabinety wyposażone w specjalistyczny
sprzęt do tej formy pracy.
EEG-Biofeedback to nowoczesna terapia medycznopsychologiczna umożliwiająca
optymalizację pracy mózgu.
Treningi EEG-Biofeedback, nazywane inaczej neuroterapią, to
metoda dzięki której zwiększamy skuteczność funkcjonowania
naszego umysłu. Jest to rodzaj
psychoterapii, w której oprócz
terapeuty potrzebna jest specjalistyczna aparatura: komputer,
monitory, odpowiedni program
i głowica EEG wraz z elektrodami.
Metoda, mimo swej niezwykłej
i na pozór skomplikowanej oprawy, jest bezpieczna i przyjemna,
gdyż jest to po prostu uczenie się
sposobów wprowadzania swojego mózgu w stan jak najbardziej
optymalnej pracy, za pomocą

aktywnego obserwowania wi- sób, iż z jednej strony ćwiczenia
te polepszają funkcje poznawdeogry.
W jednym z naszych gabi- cze mózgu, ale z drugiej także
netów EEG-Biofeedback po- relaksują - wyciszają lęki i agresiadamy sprawdzony, służący sję, zmniejszają poziom napięcia
nam z powodzeniem od 2006 i stresu, polepszają sen.
Wykorzystujemy tę metodę
roku, sprzęt z pakietem licznych
gier - dobrze znanych i lubia- do rozwiązywania zarówno pronych przez naszych pacjentów. blemów szkolnych jak i emocjoW drugim zaś, niedawno utwo- nalnych u zgłaszających się do
rzonym, gabinecie znalazł się nas dzieci i młodzieży.
sprzęt najnowszej generacji,
Pracownie EEG-Biofeedback
zakupiony ze środków Europej- w tutejszej Poradni najczęściej
skiego Funduszu Społecznego w oferują pomoc w przypadkach:
ramach przygotowanego przez objawów nadpobudliwości psynaszych pracowników i realizo- choruchowej (ADHD), zaburzeń
wanego przez poradnię Progra- koncentracji uwagi (w tym ADD),
mu „Czytam ze zrozumieniem specyficznych trudności w ucze– rozumiem świat”.
niu się (dysleksja).
Metoda
EEG-Biofeedback
Neuroterapia w naszym
może być wykorzystywana za- ośrodku, podobnie jak wszelkie
równo w profilaktyce, jak i w le- inne formy pomocy, jest bezpłatczeniu wielu chorób. To trening na.
mózgu, który poprawia koncentrację uwagi i jej
utrzymanie, szybkość
uczenia się, zapamiętywania i przypominania sobie, polepsza
kondycję umysłową
i fizyczną. Terapia
pośrednio pomaga
także pokonać stres,
tremę, poprawić nastrój i samopoczucie,
uwierzyć we własne
siły, podwyższyć samoocenę. Świetnie
przygotowani specjaliści
prowadzą
www.sppp.powiat.krakow.pl
treningi w taki spo-

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łazach

Schronisko jest położone w malowniczej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w pobliżu Ojcowa, na terenie Dolinek Podkrakowskich (25 km od centrum
Krakowa). Mieścimy się w byłym dworku
Łazy 37, 32-048 Jerzmanowice
NIP 677-20-19-586
www.schroniskolazy.pl
schronisko@ceti.pl
tel/fax 012 389 52 08, 608643023

na terenie starego parku.
Znajduje się na nim boisko do piłki siatkowej,
kosz, duży teren zieleni
do gier i zabaw oraz zadaszona altana na ok.
30 osób z miejscem na
ognisko i grila.
Schronisko znajduje
się 15 min. drogi od Doliny Będkowskiej, gdzie
znajduje się najwyższa
ściana skalna na Jurze
„Sokolica”,
wodospad
„Szum” i wiele ciekawych
form skalnych. W zasięgu
pieszych wycieczek znajdują się między
innymi malownicze doliny, jaskinie, ostańce i Ojcowski Park Narodowy.
Same Łazy są niewielką miejscowością
położoną na wysokości ok. 450 m.n.p.m.
W słoneczne dni można zaobserwować
pasmo Babiej Góry, a nawet Tatry.
Oferujemy 60 miejsc w pokojach wieloosobowych i kilku mniejszych. Węzły sanitarne znajdują się na korytarzu. W Schronisku znajduje się duża świetlico-jadalnia

wyposażona w stół bilardowy, „piłkarzyki”,
telewizor i sprzęt grający.
Dysponujemy kuchnią samoobsługową, a dla grup organizujemy posiłki. Posiadamy Kartę Kwalifikacyjną Obiektu.
Schronisko stanowi dogodną bazę do
wyjazdów integracyjnych, zielonych szkół,
zajęć z zakresu ekologii, przyrody, geografii i biologii.

www.schroniskolazy.pl
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Krajoznawstwo
(…) A czy znasz ty, bracie młody,
Twoje ziemie, twoje wody?
Z czego słyną, kędy giną,
W jakim kraju i dunaju?
A czy znasz ty, bracie młody,
Twojej ziemi bujne płody?
Twe kurhany i mogiły,
I twe dzieje, co się śćmiły? (…)
„Pieśń o ziemi naszej” Wincentego
Pola, poety, powstańca i geografa, przez
wiele lat stanowiła hymn wszystkich,
którym poznawanie kraju (czyli krajoznawstwo) było szczególnie bliskie.
Krajoznawstwo (dawniej krajopisarstwo, krainopisarstwo, ziemiopisarstwo)
jest to szeroko pojęty zbiór wszelkich nie tylko geograficznych - wiadomości
o danym kraju, a także gromadzenie wiadomości z zakresu geologii, meteorologii, świata roślinnego i zwierzęcego. Jest
to także ruch społeczny zmierzający do
szerzenia wśród społeczeństwa dorosłego, dzieci i młodzieży znawstwa przyrody i kultury (zarówno tej materialnej
jak i duchowej) kraju rodzinnego przez
wszechstronne poznawanie środowisk,
regionów i krain.
Pod koniec XIX wieku poznawanie
własnego kraju było jednym z ważniejszych elementów wychowania patriotycznego. Po uzyskaniu niepodległości
,turystyka krajoznawcza pełniła nadal
bardzo istotną rolę w uczeniu się polskości. Duże znaczenie do krajoznawstwa
przywiązywało w tym czasie Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego. W 1926 w odpowiedzi na
potrzeby szkoły w dziedzinie turystyczno-krajoznawczej, minister Sławomir
Czerwiński utworzył Fundusz szkolnych
domów wycieczkowych, przeznaczając na ten cel 25% opłat z tzw. funduszu gier i zabaw ruchowych (czyli 1 zł
rocznie od ucznia z państwowych gimnazjów i seminariów nauczycielskich
i 50 gr od ucznia szkoły zawodowej).
Pierwsze schronisko, które istnieje do
dziś, powstało w Krakowie. Do 1939 r.
funkcjonowało 212 schronisk z 5920 łóżkami. W Polsce, jako trzecie w świecie po
Niemczech i Szwajcarii, w 1926 powstało Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych. Po II wojnie światowej, planowa i odpowiadająca potrzebom szkół
działalność krajoznawczo - turystyczna, została podjęta przez Ministerstwo
Oświaty dopiero po 1957 roku. W roku
1960 Polskie Towarzystwo Schronisk
Młodzieżowych zostało reaktywowane
i przyjęte do IYHF (Międzynarodowej

Federacji Schronisk Młodzieżowych).
Przez lata PTSM był organizatorem trwających 7-14 dni obozów wędrownych,
w czasie których młodzież pieszo przemieszczała się pomiędzy schroniskami
poznając najciekawsze zakątki regionu. Największa popularność obozów
wędrownych przypada na lata 70 i 80
minionego wieku. Duża ilość szkolnych
schronisk młodzieżowych, dofinansowanie wypoczynku ze strony kuratoriów
sprawiało, że stanowiły one bardzo atrakcyjną propozycje dla dzieci i młodzieży.
W 1984 r., zostało powołane, a w czerwcu 1985 uruchomione Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łazach. O 1999 roku
organem prowadzącym tę placówkę
jest Starostwo Powiatowe w Krakowie.
W tym czasie Schronisko otrzymało
czterokrotnie najwyższe złote wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych
organizowanym pod patronatem Ministerstwa Edukacji. Obecnie zmienia
się oblicze turystyki dzieci i młodzieży.
Mimo niewątpliwie ogromnej roli, jaką
w wychowaniu i edukacji pełni turystyka
i krajoznawstwo, coraz trudniej znaleźć
pasjonatów, którzy podejmą wyzwanie
zorganizowania, a co więcej, wzięcia na
siebie odpowiedzialności za młodzież
podczas rajdów i wycieczek. W Zespole
Szkół w Jerzmanowicach, w którym jestem dyrektorem, tradycje turystyczne
są kultywowane od lat. Oprócz typowych
wycieczek autokarowych staramy się
propagować turystykę kwalifikowaną.
Dawniej, w latach 80-tych były to zwykle
trzydniowe rajdy górskie po Beskidach,
organizowane zazwyczaj 3-4 razy do
roku. W 2002 roku z inspiracji dyrektora
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
w Łazach, pana Karola Papisza, zostało
utworzone w naszym gimnazjum Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTSM
„Ostaniec”, a w 2004 r. SKKT PTSM „Nietoperze” w szkole podstawowej. Opiekunowie kół, pani Teresa Sieradzka, pani
Justyna Piwowarczyk, pan Karol Papisz
i pan Rafał Jureczko, od lat zabierają
młodzież raz w miesiącu na 2-3 dniowe
rajdy kół PTSM. Pełnią one ważną rolę
w procesie edukacyjnym i wychowawczym. Przygotowanie do rajdów wiąże
się z koniecznością zdobycia wiedzy
o historii, atrakcjach turystycznych, zabytkach kultury i przyrodzie. Uczniowie
uczą się samodzielności, odpowiedzialności i współdziałania w grupie, zdobywają nową wiedzę i umiejętności. Nasze
koło Ostaniec nie dość, że regularnie zajmuje najwyższe miejsca, to wspólnie ze
schroniskiem w Łazach organizuje dwie
duże imprezy turystyczne. Bierze w nich
udział zazwyczaj prawie po 100 osób
ze szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z powiatu krakowskiego, wielickiego, miechowskiego
i miasta Krakowa. Każdego roku w marcu odbywa się Rajd o Puchar Starosty

Krakowskiego
„Pożegnanie
zimy”,
a w grudniu o Pucha Wójta Gminy „Rajd
Jaskiniowy”. Serdecznie zapraszamy do
wzięcia udziału w tych imprezach.
Tadeusz Nabagło
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

