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Wczasie
suszy
wody nie
zabraknie
WBibicach, Bosutowie, Węg-
rzcach, Woli Zachariaszow-
skiej i części Zielonek nie za-
braknie jużwody.Przedsiębior-
stwoUsługKomunalnychuru-
chomiło w Bibicach drugą
studnię.Maonaniecowiększą
wydajnośćniż istniejąca.Zobu
ujęćw ciągu godziny urządze-
niamogąwypompowaćponad
120m sześc.
–Teraz zaspokojone będzie

zapotrzebowanie w tym rejo-
nie, gdzie często, zwłaszcza
podczas upałów, gdy pobór
był znacznie większy niż zaz-
wyczaj, brakowało wody.
Mieszkańcy dotkliwie odczu-
li to latem zeszłego roku –mó-
wi Romuald Zaniewski, pre-
zes przedsiębiorstwa, które
z własnego budżetu pokryło
koszt ponad 150 tys. zł zbu-
dowania obok starej studni,
nowego ujęcia wody.
Inwestycję rozpoczęto

w ubiegłym roku odwiertem
sprawdzajacym jakość wody
i wydajność studni.
–Czarny scenariusz już się

nie powtórzy, chociaż też bory-
kamy się z innymi problema-
mi jak zalewana sieć kanali-
zacyjnapodczas intensywnych
opadówdeszczu czyawariami
w sieci wodociągowej, którą
sukcesywnie wymieniamy
– dodał prezes Zaniewski.
Nowe ujęcie wody jest wy-

posażone w agregat prądo-
twórczy, stanowiącyawaryjne
zasilanie w przypadku braku
prądu.Urządzenie okazało się
bardzoprzydatne,gdyniedaw-
no doszłodoawarii sieci ener-
getycznej wBibicach.
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Osobydorosłemogąbezpłatnie
dokształcaćsięwczterechszko-
łach ponadgimnazjalnych po-
wiatu krakowskiego. Po waka-
cjachplacówkiotwierająkursy,
które pozwolą na zdobywanie
zawodówzwiązanychzinforma-
tyką, instalacjami elektryczny-
mi, hotelarstwem, rolnictwem,
rachunkowościąorazhandlem.
–Otwieramytakiekierunki,że-
by kształcić ludzi, korzystając
z istniejącej bazy szkół i kwali-
fikacji naszych nauczycieli –
mówi Lidia Pycińska, dyrektor
WydziałuEdukacjiwStarostwie
PowiatowymwKrakwie.
Cyklkształcenianakursach

ma trwać od 10 do 13miesięcy.
Nabór się rozpoczął i będzie
prowadzony do 5 września.
Kursy kwalifikacyjne w szko-
łachpowiatowychwCzernicho-
wie,Giebułtowie,Skale iSkawi-
nie to nowa formakształcenia,
którawypełni lukęspowodowa-
ną likwidacją szkół zawodo-
wych dla dorosłych. – Prowa-
dząc tezajęciawychodzimyna-
przeciw potrzebom osób doro-
słych, które chcą się dalej
kształcić, doskonalić zawodo-
wo, zdobywaćnoweuprawnie-
nia iprzekwalifikowaćsię.Pro-
ponując kurs zawodoweodpo-
wiadamy na potrzeby rynku.
Współpracujemy z urzędem
pracy –mówi Pycińska.
Panidyrektorpodkreśla, że

szkołyopracują indywidualną
ścieżkę dla każdego uczestni-
ka kursu. Jeśli ktoś opanował
jakiś zakres materiału i może
to potwierdzić świadectwem,
dyplomem, certyfikatem, to te-
raz będzie miał odliczane od-
powiednie godziny z całkowi-

tej liczby niezbędnej do zali-
czenia kursu.
– Uczestnicy szkoleń na za-

kończenie mogą zdać egzamin
przedkomisjąokręgową.Toważ-
nedlaosób,któremająmaturę,bo
zdobędą nowy zawód z tytułem
technika.Szkołapotwierdzitood-
powiednimidokumentami.Jed-
naktrzebaukończyćdwalubtrzy
kursy,zdobyćodpowiedniekwa-
lifikacje – mówi Marta Wojta-
nowska, wicedyrektor Zespołu
Szkół Techniczno-Ekonomicz-
nychwSkawinie.Wskazuje, że
dotychczasw jej szkole jest naj-
więcej chętnych na kursy zwią-
zane z rachunkowością i obsłu-
gągościwhotelach.

Kursy dla uczestników są
bezpłatne,bopowiatpoichuru-
chomieniumazapewnionąsub-
wencję z Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej. Jednak wpłata
nastąpidopieroodpoczątkuro-
ku, natomiast kształcenie roz-
poczyna się jesienią.
Wminionymrokuszkolnym

pierwszy taki kurs był prowa-
dzony w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnychwGiebułtowie.
–Na zajęcia zapisało się 36

osób.Większośćznichnakoniec
zdecydowałasięzadawaćegza-
miny przed komisją państwo-
wą.Dziękitemubędąmoglikon-
tynuowaćnaukęnakursieuzu-
pełniającym – mówi Maria

Czajowskazgiebułtowskiejpla-
cówki, która teraz przyjmuje
zgłoszenianategorocznekursy.
WCzernichowie takichkur-

sów jeszcze nie było, ale od
września szkoła jest gotowa
otworzyćczteryzwiązanezra-
chunkowością, produkcją rol-
niczą,ochronąśrodowiska iho-
telarstwem. –Każdy z kursów
zostanieuruchomiony, jeśli bę-
dzie naniegoprzynajmniej 20
chętnych. Nauczyciele już się
do tego przygotowują i chcą
wykorzystać testowaną w na-
szej szkole platformę eduka-
cyjną. Dzięki temu teoretycz-
ne zajęcia będziemożna reali-
zować na odległość przez

internet – mówi Dorota Ku-
charz, wicedyrektor Zespołu
Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego
wCzernichowie.
Platformamoże się spraw-

dzać podczas przekazywania
materiałów dydaktycznych,
podczas konsultacji i testów.
– Z takiej formy zajęć będą
mogli korzystać nawet kur-
sanci przebywający za grani-
cą. Przyjazd do szkoły będzie
konieczny podczas realizacji
zajęć praktycznych, ćwiczeń
oraz na egzaminy –mówiDo-
rota Kucharz.

Kursy, które dają zawód

Szkołypowiatowemająbazędonauki usłughotelarskich
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EDUKACJA. Szkoły powiatowe organizują zajęcia dla dorosłych, które pozwolą nadrobić braki wwykształceniu
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Harcerze pojechali naWołyń, aby
oddać cześć zamordowanym

Skawińscyharcerzesąw75-oso-
bowej delegacji krakowskiego
InstytutuPamięciNarodowej.
–Namiejscu zbrodni złoży-

my kwiaty i zapalimy znicze.
Po drodze zatrzymamy się
wmiejscachmartyrologiiPola-

ków: w Polsce w Bełżcu
i Skierbieszowie, a na Ukrai-
nie w Ostrówkach, Gaju
i Kostiuchnówce –mówi Kazi-
mierz Dymanus, komendant
Związku, któryodponad20 lat
odwiedza miejsca walk Pola-
ków podczas II wojny świato-
wej i cmentarze, gdzie zostali
pochowani, np.weFrancji czy
Monte Cassino we Włoszech.
Byli też w miejscach zbrodni,
m.in. w Rosji w Katyniu
i na Ukrainie wCharkowie.
Z każdej wyprawy przywo-

żą ziemię, którąwurnach skła-
dająwHarcerskiejIzbiePamię-

ci.NaWołyń jadąpierwszyraz.
Towarzyszyimks.ZdzisławBu-
dek, kapelan skawińskich har-
cerzy,wielokrotnieuczestniczą-
cywpatriotycznychwyprawach.
– Jestem ciekawa opowieści

ludzi,którzyocaleliwtychokrut-
nych akcjach – mówi 14-letnia
Weronika Żak, która pierwszy
raz udała się z harcerzami
wmiejsce martyrologii. O rok
starszaNataliaWagabyłam.in.
naMonte Cassino. – Poznałam
historię zbrodni wołyńskiej.
Na miejscu oddamy cześć po-
mordowanym –mówi.

SKAWINA.Wczorajośmiooso-
bowagrupaharcerzyzNiezależ-
negoZwiązkuHarcerstwa„Czer-
wonyMak”im.BohaterówMonte
Cassino,wyjechaładoŁucka
naUkrainie.Zaplanowanesątam
uroczystościupamiętniająceza-
mordowanie70lattemuPolaków
przezukraińskichnacjonalistów.

(EKT) Harcerze zeSkawinyprzedwczorajszymwyjazdemnaWołyń
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ZespółSzkół iPlacówekOświatowychwSkale:Tworzenieapli-
kacji internetowychbazdanychiadministrowaniebazami(trwa10mie-
sięcy).Zapisynrtel.12389-10-24lube-mail:administracja@lo-skala.pl
ZespółSzkółPonadgimnazjalnychwGiebułtowie:Prowadze-
nieprodukcjirolniczej(10miesięcy);Organizacjainadzorowaniepro-
dukcjirolniczej(kursuzupełniający–5miesięcy).
Zapisynrtel.124192019lube-mail:zsrsekretariat@poczta.onet.pl
ZespółSzkółRolniczeCentrumKształceniaUstawicznego
wCzernichowie:Prowadzenierachunkowości(11miesięcy);Prowa-
dzenieprodukcjirolniczej(13miesięcy);Planowanieirealizacjazadań
związanychzochronąśrodowiska(12miesięcy);Planowanieirealizacja
usługwrecepcji (12miesięcy).
Zapisynrtel.122702016lube-mail:czernichow.edu@gmail.com
ZespółSzkółTechniczno-EkonomicznychwSkawinie:
Prowadzeniedziałalnościhandlowej(10miesięcy);Prowadzeniera-
chunkowości(11miesięcy);Rozliczaniewynagrodzeńipodatków(11
miesięcy);Planowanieirealizacjausługwrecepcji (11miesięcy);Obsłu-
gagościwobiekcieświadczącymusługihotelarskie(11miesięcy);Mon-
tażieksploatacjakomputerówosobistychiurządzeńperyferyjnych(10
miesięcy);Projektowanielokalnychsiecikomputerowychiadministro-
waniasieciami(10miesięcy);Tworzenieaplikacji internetowychibaz
danychorazadministrowaniebazami(10miesięcy);Montażikonserwa-
cjainstalacjielektrycznych(11miesięcy).
Zapisynrtel.122761522lube-mail:zste@home.pl

KURSYWCZTERECHSZKOŁACH

KRZESZOWICE.Mamywracajądopracy.Czegosięobawiają?Jakpomagają imspecjaliści?
GOSPODARKA.Śmieci– rewolucjaczychaos?Porównujemystawkiwpodkrakowskichgminach.

JUTROUNASTYGODNIKPOWIATUKRAKOWSKIEGO

RZESZOTARY

Dożynki
odwołane
Powiat krakowski i gm.
Świątniki Górne wycofały
się z organizacji powiatowe-
go święta plonów zaplano-
wanego na 25 sierpnia
w Rzeszotarach.
Świątnicka gmina nie zosta-
ła poszkodowana nawałnica-
mi, ale w imię solidarności
z rolnikami z gmin, które
nawiedził żywioł, władze po-
wiatu i gminy postanowiły
przerwać przygotowania
do dożynek. Świątniki
utrzymały plan zorganizo-
wania Dni Gminy 24 i 25
sierpnia.

(EKT)


