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Drodzy Mieszkañcy,
Z okazji nadchodz¹cych œwi¹t Bo¿ego Narodzenia sk³adamy Pañstwu
najserdeczniejsze ¿yczenia, aby nadchodz¹ce œwi¹teczne dni by³y niezapomnianym
czasem spêdzonym wœród bliskich, bez poœpiechu, trosk i zmartwieñ.
Niech te œwiêta jaœniej¹ blaskiem radoœci i szczêœcia, a w ka¿dy dzieñ Nowego
Roku nie opuszcza Pañstwa pomyœlnoœæ i powodzenie.
¯yczymy piêknych marzeñ w wigilijny wieczór i ich spe³nienia w Nowym Roku.
Adam Najder
Burmistrz
Miasta i Gminy Skawina
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Drodzy Czytelnicy,
Jestem bardzo szczêœliwy, ¿e mogê przekazaæ na Wasze rêce
œwi¹teczny numer Biuletynu Informacyjnego.
Min¹³ ju¿ miesi¹c od wyborów, w których mieszkañcy naszej
Gminy wybrali nowy samorz¹d. Jaki bêdzie sk³ad Rady Miejskiej
na najbli¿sze cztery lata, kto bêdzie pracowaæ w poszczególnych
komisjach – o tym przeczytaj¹ Pañstwo w naszym Biuletynie.
Rozpoczynamy kolejny okres wytê¿onej pracy. Na pierwszej
roboczej sesji przedstawi³em moj¹ deklaracjê programow¹ na lata
2006-2010. Pragnê, aby równie¿ Pañstwo zapoznali siê z planami
na najbli¿sze lata. Na bazie deklaracji programowej powsta³ projekt bud¿etu na 2006 rok przed³o¿ony przeze mnie Radzie
Miejskiej. Zachêcam do zapoznania siê z tym materia³em.
W ostatnim tegorocznym numerze Biuletynu znajd¹ Pañstwo
równie¿ stawki op³at i podatków lokalnych, które bêd¹ obowi¹zywaæ
od 1 stycznia 2007 roku.
Zapraszam do lektury.
Na zakoñczenie pragnê gor¹co podziêkowaæ wszystkim tym
z Pañstwa, którzy ¿yczliwym poparciem, prac¹ i zaanga¿owaniem
wspierali mnie podczas samorz¹dowej kampanii wyborczej.
Obiecujê, ¿e w rozpoczynaj¹cej siê w³aœnie kadencji zrobiê wszystko, by nie zawieœæ zaufania, jakim mnie obdarzyliœcie.

Adam Najder
Burmistrz
Miasta i Gminy Skawina
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Wykaz uchwa³ Rady Miejskiej podjêtych
w okresie listopad – grudzieñ 2006 r.
1. Uchwa³a Nr I/1/06 z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Skawinie.
2. Uchwa³a Nr I/2/06 z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz¹cych Rady Miejskiej
w Skawinie.
3. Uchwa³a Nr I/3/06 z dnia 23 listopada w sprawie stwierdzenia wygaœniêcia mandatu radnego.
4. Uchwa³a Nr IN/4/06 z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie
obsadzenia mandatu radnego.
5.Uchwa³a Nr IN/5/06 z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie
ustalenia sk³adu osobowego komisji Rady Miejskiej
w Skawinie.
6. Uchwa³a Nr I N/6/06 z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie.
7. Uchwa³a Nr I N/7/06 z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany w bud¿ecie Gminy Skawina na rok 2006.
8. Uchwa³a Nr I N/8/08 z dnia 5 grudnia 2006 r w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad.

9. Uchwa³a Nr I N/9/06 z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia przed³o¿onych przez ZWiK w Skawinie taryf za wodê pobieran¹ z urz¹dzeñ zbiorowego
zaopatrzenia w wodê i za odprowadzanie œcieków.
10. Uchwa³a Nr I N/10/06 z dnia 5 grudnia 2006 r.
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Skawina.
11. Uchwa³a Nr II/11/06 z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci.
12. Uchwa³a Nr II/12/06 z dnia 13 grudnia 2006 r.
w sprawie przyjêcia sprawozdania z wykonania kierunków dzia³añ Burmistrza Miasta i Gminy Skawina zmierzaj¹cych do promocji Gminy Skawina na
okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
13. Rezolucja Nr 1/06 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia
13 grudnia 2006 r. w 25 rocznicê wprowadzenia stanu
wojennego.

POROZUMIENIE POMIÊDZY GMIN¥ SKAWINA
I AKADEMI¥ GÓRNICZO-HUTNICZ¥ W KRAKOWIE
W dniu 26 paŸdziernika br. zosta³o zawarte porozumienie pomiêdzy Gmin¹ Skawina a Akademi¹ Górniczo-Hutnicz¹ w Krakowie w celu nawi¹zania bezpoœredniej wspó³pracy w szczególnoœci w zakresie edukacji, transferu technologii i wiedzy oraz wykorzystania potencja³u Gminy Skawina dla rozwoju przedsiêbiorczoœci. Partnerzy porozumienia zadeklarowali wolê wspó³dzia³ania w nastêpuj¹cych obszarach:
1) d³ugofalowej wspó³pracy AGH ze szko³ami zlokalizowanymi na terenie Gminy Skawina,
2) przygotowywania uczniów do podjêcia studiów wy¿szych, uczestnictwa pracowników naukowych AGH
w procesie dydaktycznym, transferu nowoczesnych metod nauczania oraz wykorzystania infrastruktury dydaktycznej i laboratoryjnej AGH w procesie dydaktycznym,
3) uwzglêdnienia przez AGH specjalnych potrzeb Gminy
Skawina w programach dydaktycznych studentów
i doktorantów,
4) promowania zatrudniania absolwentów AGH,
5) informowania i promowania uczestnictwa mieszkañców
Gminy Skawina oraz pracowników przedsiêbiorstw zlokalizowanych na terenie Gminy Skawina w ró¿nych formach dokszta³cania i kszta³cenia ustawicznego oferowanych przez AGH,
6) wspó³pracy przy tworzeniu na terenie Gminy Skawina
Parku Technologicznego, ze szczególnym uwzglêdnie-

niem rozwoju przedsiêbiorczoœci i transferu technologii
w obszarach in¿ynierii materia³owej i mechaniki, energetyki oraz technologii informacyjnych,
7) wykorzystania terenów planowanego Parku Technologicznego dla potrzeb Ma³opolskiego Klastra Technologii Informacyjnych, w tym budowy centrum szkoleniowo-konferencyjnego oraz inkubatora przedsiêbiorczoœci,
8) realizacji przez AGH prac naukowo-badawczych, wykonywanie ekspertyz i opinii oraz prowadzenia konsultacji
dla potrzeb Gminy Skawina.
Partnerzy zadeklarowali równie¿ wolê poszukiwania
i wspólnego wnioskowania do organizacji oraz programów
krajowych i miêdzynarodowych o finansowe wsparcie realizacji projektów oraz przedsiêwziêæ zwi¹zanych z realizacj¹ porozumienia.
Koordynatorami odpowiedzialnymi za wspó³pracê
oraz realizacjê postanowieñ porozumienia zostali ze
strony AGH Tomasz Pyræ – Kierownik Dzia³u Wspó³pracy Krajowej, ze strony Gminy Skawina Dorota Ksi¹¿ek – Kierownik Wydzia³u Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.
Porozumienie podpisali: Burmistrz Adam Najder, ówczesny Przewodnicz¹cy RM S³awomir Kopeæ, Jerzy Lis
– Prorektor ds. Wspó³pracy i Rozwoju AGH, Kazimierz
Jeleñ – Prorektor ds. Nauki AGH.
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WYNIKI WYBORÓW SAMORZ¥DOWYCH 2006
NA TERENIE MIASTA I GMINY SKAWINA
Informacja na temat wyboru Burmistrza
Miasta i Gminy Skawina

Na wszystkie listy we wszystkich okrêgach wyborczych oddano ogó³em g³osów wa¿nych 13 893.

Miejska Komisja Wyborcza w Skawinie zarejestrowa³a 3 kandydatów na stanowisko Burmistrza
Miasta i Gminy Skawina.
Uprawnionych do g³osowania by³o 32 488
osób, oddano ogó³em wa¿nych g³osów 14 524.
Na poszczególnych kandydatów oddano nastêpuj¹c¹ iloœæ g³osów:
1. JANUSZ Krzysztof Piotr zg³oszony przez KW
Prawo i Sprawiedliwoœæ – 2227, tj. 15,73%;
2. NAJDER Adam zg³oszony przez KWW Forum
Mieszkañców Miasta i Gminy Skawina – 9895,
tj. 69,90%;
3. PAC Stanis³aw zg³oszony przez KWW Porozumienie dla Skawiny – 2034, tj. 14,37%.
Z uwagi na fakt, ¿e Adam Najder uzyska³
w I turze g³osowania ponad po³owê liczby oddanych g³osów wa¿nych, wybory zosta³y zakoñczone.
Adam Najder zosta³ wybrany na burmistrza
Miasta i Gminy Skawina.
Wyniki zbiorcze z wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów na obszarze kraju przeprowadzonych w dniu 12 listopada oraz w dniu 26 listopada 2006 roku zosta³y og³oszone w Dzienniku Ustaw Nr 216 poz. 1586 z dnia 29 listopada
2006 r.

Miejska Komisja Wyborcza na podstawie protoko³ów OKW stwierdzi³a, ¿e:
W okrêgu nr 1 obejmuj¹cym 5 mandatów radnymi zostali wybrani:
1. BOBULA Andrzej z listy nr 4 KW Prawo
i Sprawiedliwoœæ
2. KLIMCZYK Marek – z listy nr 5 KW Platforma Obywatelska
3. KUFLOWSKI Marcin z listy nr 20 KWW Skawina jutra
4. S£USZNIAK Stanis³aw z listy nr 23 KWW Porozumienie dla Skawiny
5. W¥TOR Artur z listy nr 22 KWW Forum Mieszkañców MiG Skawina
W okrêgu wyborczym nr 2 obejmuj¹cym
5 mandatów radnymi zostali wybrani:
1. GURBA Jerzy Andrzej z listy nr 21 KWW
„NM,NG”
2. JOD£OWSKI Tadeusz z listy nr 20 KWW Skawina jutra
3. NAJDER Adam z listy nr 22 KWW Forum Mieszkañców MiG – Skawina – w zwi¹zku z wyborem Adama NAJDERA na burmistrza Miasta
i Gminy Skawina w I turze, zgodnie z art. 190
ust. pkt. 2b wygasa mu mandat radnego. Na
miejsce Adama Najdera do Rady Miejskiej
wszed³ FUGIEL Marek
4. ZAJ¥C Eugeniusz Zbigniew z listy nr 4 KW
Prawo i Sprawiedliwoœæ
5. ZAWARTKA Ma³gorzata z listy nr 5 KW Platforma Obywatelska

Informacja
dotycz¹ca wyników wyborów
do Rady Miejskiej w Skawinie
Dla wyboru Rady Miejskiej w Skawinie utworzono 4 okrêgi wyborcze, w których ³¹cznie wybierano 21 radych.
Miejska Komisja Wyborcza w Skawinie zarejestrowa³a 6 list Komitetów Wyborczych, w sumie
zosta³o zarejestrowanych 211 kandydatów na radnych.
Komisja otrzyma³a 23 protoko³y g³osowania od
23 obwodowych komisji wyborczych, na podstawie których sporz¹dzi³a zestawienia wyników g³osowania w okrêgach, uwzglêdniaj¹c liczby g³osów
wa¿nych.
Uprawnionych do g³osowania – 32 488 osób.
Frekwencja w okrêgach:
Okrêg nr 1 – 42,22%
Okrêg nr 2 – 43,33%
Okrêg nr 3 – 46,05%
Okrêg nr 4 – 47,79%

W okrêgu wyborczym nr 3 obejmuj¹cym
6 mandatów, radnymi zostali wybrani:
1. MAZGAJ Witold Stanis³aw z listy nr 23 KWW
Porozumienie dla Skawiny
2. RZEPISKO Norbert Andrzej z listy nr 4 KW
Prawo i Sprawiedliwoœæ
3. SÊK Maria z listy nr 4 KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
4. WASYL Grzegorz z listy Nr 20 KWW Skawina
jutra
5. W¥SOWICZ Anna Agata z listy nr 5 KW Platforma Obywatelska
6. WO NICZKA Adam Jerzy z listy nr 21 KWW
„NM,NG”
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W okrêgu wyborczym nr 4 obejmuj¹cym
5 mandatów radnymi zostali wybrani:
1. CIERNIA Franciszek z listy nr 20 KWW Skawina Jutra
2. CZEKAJ Franciszek z listy nr 21 KWW
„NM,NG”
3. GRABIEC Witold z listy nr 4 KW Prawo
i Sprawiedliwoœæ
4. MAS£OWSKA Ewa z listy nr 4 KW Prawo
i Sprawiedliwoœæ
5. ŒMIECH Janusz Czes³aw z listy nr 23 KWW
Porozumienie dla Skawiny

III. KOMISJA EDUKACJI
1. Jerzy Gurba
2. Tadeusz Jod³owski – zastêpca przewodnicz¹cego
3. Marek Klimczyk – przewodnicz¹cy
4. Ewa Mas³owska
5. Norbert Rzepisko
6. Artur W¹tor
7. Ma³gorzata Zawartka
IV. KOMISJA GOSPODARCZO-EKOLOGICZNA
1. Andrzej Bobula – zastêpca przewodnicz¹cego
2. Franciszek Czekaj
3. Marek Fugiel
4. Witold Grabiec
5. Janusz Œmiech – przewodnicz¹cy
6. Grzegorz Wasyl

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
– Marcin Kuflowski
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej
– Witold Grabiec
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej
– Jerzy Gurba
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej
– Witold Mazgaj

V. KOMISJA ZDROWIA,
KULTURY I REKREACJI
1. Norbert Rzepisko
2. Maria Sêk
3. Stanis³aw S³uszniak – przewodnicz¹cy
4. Grzegorz Wasyl
5. Artur W¹tor – zastêpca przewodnicz¹cego
6. Adam WoŸniczka
7. Ma³gorzata Zawartka

Sk³ady osobowe
komisji sta³ych Rady Miejskiej
w Skawinie w kadencji
2006 -2010
I. KOMISJA REWIZYJNA
1. Franciszek Ciernia
2. Marek Fugiel – przewodnicz¹cy
3. Tadeusz Jod³owski
4. Marek Klimczyk
5. Norbert Rzepisko
6. Anna W¹sowicz – zastêpca przewodnicz¹cego
7. Eugeniusz Zaj¹c

VI. KOMISJA INFRASTRUKTURY WSI
I ROLNICTWA
1. Franciszek Ciernia – przewodnicz¹cy
2. Franciszek Czekaj
3. Witold Grabiec
4. Witold Mazgaj
5. Maria Sêk
6. Janusz Œmiech
7. Adam WoŸniczka – zastêpca przewodnicz¹cego

II. KOMISJA BUD¯ETOWA
1. Andrzej Bobula
2. Jerzy Gurba
3. Tadeusz Jod³owski
4. Ewa Mas³owska – zastêpca przewodnicz¹cego
5. Witold Mazgaj
6. Stanis³aw S³uszniak
7. Grzegorz Wasyl – przewodnicz¹cy

VII. KOMISJA SPRAW OBYWATELSKICH
1. Franciszek Ciernia
2. Marek Fugiel
3. Marek Klimczyk – zastêpca przewodnicz¹cego
4. Maria Sêk
5. Anna W¹sowicz
6. Adam WoŸniczka
7. Eugeniusz Zaj¹c – przewodnicz¹cy

W I kwartale 2007 r. odbêd¹ siê zebrania sprawozdawczo-wyborcze w celu wyboru
so³tysów i rad so³eckich oraz zarz¹dów osiedli. Zostanie opracowany harmonogram
zebrañ i podany do publicznej wiadomoœci w sposób zwyczajowo przyjêty.
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DEKLARACJA PROGRAMOWA
ADAMA NAJDERA BURMISTRZA MIASTA
I GMINY SKAWINA NA LATA 2006–2010
12 listopada, w wyborach samorz¹dowych otrzyma³em
od wiêkszoœci mieszkañców naszej gminy mandat zaufania
– zosta³em wybrany na kolejn¹ kadencjê burmistrzem Miasta i Gminy Skawina.
To dla mnie ogromny zaszczyt, ale i zobowi¹zanie.
W przeci¹gu minionych lat wiele dobrego uda³o siê zrobiæ dla Skawiny.
W rozpoczynaj¹cej siê w³aœnie kadencji chcia³bym kontynuowaæ rozpoczête dzia³ania i doprowadziæ do jeszcze
bardziej dynamicznego rozwoju Gminy.
Moja praca w samorz¹dzie lokalnym to s³u¿ba spo³eczeñstwu, to nieustanny dialog z mieszkañcami. Zawsze
by³em i bêdê dla nich oraz ich spraw dostêpny, uwa¿am bowiem, ¿e m¹dre zarz¹dzanie Gmin¹ to kierowanie siê dobrem jej mieszkañców.
Tak jak dotychczas chcê, aby nadal obowi¹zywa³a zasada otwartoœci urzêdu, jawnoœci dzia³añ, a tak¿e realizacja
prawa dostêpu do informacji publicznej.
Urz¹d winien byæ przyjazny dla petentów. Musz¹ pracowaæ w nim lojalni i kompetentni pracownicy, a obowi¹zuj¹ce procedury powinny byæ mo¿liwie proste i czytelne.
Moim g³ównym celem jest poprawa jakoœci ¿ycia codziennego mieszkañców zarówno Skawiny, jak i wszystkich so³ectw oraz wzrost ich poczucia bezpieczeñstwa
– w szerokim rozumieniu tego stwierdzenia.

podejmuj¹cych siê budowy mieszkañ na wynajem lub
na sprzeda¿.
3. Wa¿ne przedsiêwziêcia
v podjêcie dzia³añ na rzecz poprawy funkcjonowania
MZU i CKiS,
v wdro¿enie zmian punktowych w Studium Zagospodarowania, a nastêpnie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego,
v porz¹dkowanie spraw terenowo-prawnych przeznaczonych na inwestycje strategiczne,
v rewitalizacja starej czêœci Skawiny.
4. Bezpieczeñstwo
v rozbudowa monitoringu w mieœcie,
v kontynuacja wspó³pracy z Policj¹,
v dalsza poprawa skutecznoœci pracy Stra¿y Miejskiej,
v monta¿ fotoradarów przy drodze krajowej nr 44,
v walka z narkomani¹ i przemoc¹ w szkole,
v bezpieczeñstwo wiejskich dzieci w drodze do szko³y.
5. Zdrowie, sport i rekreacja
v badania profilaktyczne dla dzieci i doros³ych mieszkañców Gminy,
v budowa nowoczesnego centrum sportowego,
v rozwój infrastruktury sportowej wokó³ boisk szkolnych
i istniej¹cych obiektów rekreacyjno-sportowych,
v budowa kolejnych placów zabaw dla dzieci,
v budowa œcie¿ek rowerowych,
v budowa miasteczka komunikacyjnego dla dzieci,
v zwiêkszenie zakresu oferowanych us³ug rehabilitacyjnych w oparciu o Fundacjê,
v zwiêkszenie zaanga¿owania S³u¿by Maltañskiej i wolontariatu w œwiadczenie pomocy na rzecz osób chorych
i starych,
v poprawa jakoœci us³ug medycznych œwiadczonych przez
spó³ki funkcjonuj¹ce na terenie Gminy, w tym poprawa
warunków lokalowych,
v kontynuacja prac zwi¹zanych z zagospodarowaniem
dorzecza Skawinki,
v budowa stoku narciarskiego.

A oto zadania planowane do realizacji w latach 2007-2010:
1. Przyjazny urz¹d
v wprowadzenie pracy komputerów w oparciu o sieæ,
v wdro¿enie nowych programów komputerowych obs³uguj¹cych ksiêgowoœæ i usprawniaj¹cych obs³ugê petentów,
v rozwój systemu teleinformatycznego,
v zmiana strony internetowej na bardziej przyjazn¹
dla u¿ytkowników sieci internetowej,
v wdro¿enie programu e-Urz¹d,
v sta³e podnoszenie kwalifikacji urzêdników.
2. Gospodarka mieszkaniowa
v budowa 192 mieszkañ komunalnych we wspó³pracy
z TBS,
v remonty istniej¹cych obiektów w celu pozyskania mieszkañ socjalnych,
v remonty budynków mieszkalnych bêd¹cych w zarz¹dzie PGM,
v kontynuacja realizacji programu termomodernizacji budynków gminnych,
v wspieranie indywidualnych inwestorów i deweloperów

6. Kultura i edukacja
v kontynuacja realizacji programu poprawy warunków nauczania dzieci i m³odzie¿y – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wsi i Skawiny,
v budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kopance,
v budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej
nr 4 w Korabnikach,
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v termomodernizacja placówek oœwiatowych,
v dostosowanie placówek oœwiatowych do zaostrzonych
wymagañ SANEPID,
v zakoñczenie modernizacji stadionu TKS Skawinka,
v wsparcie dzia³añ klubów sportowych z terenu ca³ej
Gminy,
v wspieranie inicjatyw kulturalnych podejmowanych
przez szko³y oraz Centrum Kultury i Sportu,
v remont Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie,
v remont oœrodka na Guba³ówce,
v zakoñczenie remontu Soko³a,
v utworzenie œwietlicy Œrodowiskowej na Starym Osiedlu
i na osiedlu Korabniki Wsch.

10. Promocja miasta i gminy
v utworzenie muzeum miasta Skawiny,
v wybranie hymnu miasta,
v monta¿ na wie¿y ratuszowej zegara z kurantem,
v przygotowanie do utworzenia RADIA Skawina,
v wyposa¿enie przedstawicieli w³adz miasta w insygnia
i szarfy,
v dalsza wspó³praca z miastami partnerskimi,
v upamiêtnienie wizyty Jana Paw³a II w Skawinie,
v kontynuacja skawiñskich koncertów organowych,
v promocja „marki” skawiñskiej – paluszek skawiñski,
v organizacja cyklicznych imprez na rynku – jarmarki
okolicznoœciowe.

7. Program rozwoju infrastruktury
v kontynuacja budowy obwodnicy Skawiny,
v budowa ulicy Nowoprzemys³owej,
v modernizacja skrzy¿owania drogi krajowej z ul. Jagielnia,
v remont ul. Torowej,
v budowa po³¹czenia ul. Marii Curie-Sk³odowskiej z ulic¹
Jana Paw³a II,
v kontynuacja remontu dróg gminnych,
v doprowadzenie do rozpoczêcia remontu drogi krajowej
na odcinku od Skawiny do granicy Gminy /Jaœkowice/,
v budowa parkingów przy ulicy Weso³ej 5 i 7, oraz 8 i 10,
v budowa chodników wzd³u¿ dróg biegn¹cych przez tereny wiejskie,
v modernizacja filtrów wody, budowa studni g³êbinowych,
modernizacja ujêcia g³êbinowego – poprawa jakoœci wody.

Do realizacji tego programu zapraszam wszystkie œrodowiska, dla których wa¿ne jest dobro naszej Gminy.
Mamy wszyscy jeden cel – Skawina miastem przyjaznym dla jego mieszkañców.
W nadchodz¹cej kadencji liczê na aktywn¹ wspó³pracê ze wszystkimi radnymi, maj¹c jednoczeœnie nadziejê,
¿e sympatie polityczne nie bêd¹ mia³y wp³ywu na decyzje
zwi¹zane z prac¹ dla dobra Gminy. Tylko wspólna praca
na rzecz naszej „ma³ej Ojczyzny” pozwoli na dynamiczny
jej rozwój. Mamy przed sob¹ cztery lata wytê¿onej pracy
– teraz od nas zale¿y, czy bêd¹ to dobre lata dla Skawiny.
Jak Pañstwo widz¹ program jest bardzo bogaty.
Aby móc go zrealizowaæ konieczne jest uzyskanie dofinansowania ze œrodków unijnych. Planujê jeszcze intensywniej zabiegaæ o te œrodki we wszystkich mo¿liwych
programach. Startuj¹c o zakwalifikowanie programu kanalizacji gminy do Funduszu Spójnoœci, mam œwiadomoœæ, ¿e musi powstaæ zespó³ osób zajmuj¹cy siê rozliczaniem pozyskanych œrodków, sprawozdawczoœci¹, a
przede wszystkim aktywn¹ prac¹ na rzecz zdobywania
nowych œrodków na poszczególne zadania realizowane
przez Gminê.
W minionych wyborach samorz¹dowych uczestniczy³o bardzo ma³o m³odych osób. To niedobrze. Chcia³bym
w nadchodz¹cych latach dla nich zrobiæ jak najwiêcej, bo
to oni wchodz¹c teraz w doros³e ¿ycie, bêd¹ budowaæ
przysz³oœæ Skawiny. Uwa¿am, ¿e ta grupa spo³eczna potrzebuje mocnego wsparcia ze strony samorz¹du.
Wœród cz³onków nowej Rady Miasta s¹ m³odzi ludzie.
W³aœnie na nich w tej kwestii ogromnie liczê – wiedz¹ bowiem najlepiej, jakie s¹ oczekiwania ich rówieœników.
Tak jak do tej pory bêdê stara³ siê jak najlepiej zarz¹dzaæ Skawin¹ dla dobra nas wszystkich. Chcê abyœmy
wszyscy byli dumni z Gminy, w której ka¿dy czuje siê jak
we w³asnym domu.
Bo to jest nasza Gmina, nasza „ma³a Ojczyzna”.
Wszyscy jesteœmy we w³asnym domu.

8. Ochrona œrodowiska
v kontynuacja uciep³ownienia miasta – likwidacja niskiej
emisji,
v realizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy
w ramach Funduszu Spójnoœci,
v modernizacja sieci ciep³owniczej w mieœcie w tym „wkopanie” magistrali 2 Dn 1000 w ramach Porozumienia
z MPEC,
v wymiana kot³owni wêglowych na gazowe w obiektach
gminnych,
v wdro¿enie programu gospodarki odpadami.
9. Rozwój przedsiêbiorczoœci
v budowa infrastruktury drogowej i technicznej na terenie
Strefy Skawina Pó³noc,
v utworzenie Parku Technologicznego,
v wdro¿enie w ¿ycie programu wspó³pracy okreœlonego
w Porozumieniu z AGH zawartym w paŸdzierniku br.
v wprowadzenie kolejnych inwestorów na teren strefy
– zwiêkszenie dochodów do bud¿etu Gminy (dla dalszego rozwoju Gminy potrzebne s¹ nowe inwestycje i stworzenie nowoczesnych miejsc pracy dla ludzi m³odych,
aby nie musieli szukaæ swojego miejsca poza rodzinnymi stronam).

Adam Najder
Burmistrz
Miasta i Gminy Skawina
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PROJEKT BUD¯ETU
GMINY SKAWINA
NA ROK 2007
I – Dochody – 81 475 325,00 z³
II – Wydatki – 85 566 288,00 z³
III – Przychody – 10 500 000,00 z³ w tym:
– 10 000 000,00 kredyty
– 500 000,00 z³ nadwy¿ka bud¿etu z 2006 r.
IV – Rozchody – 6 409 037,00 z³
V – Deficyt – 4 090 963,00 z³ – pokryty z kredytów
Wa¿niejsze pozycje w bud¿ecie
– W 2007 r. na inwestycje przeznacza siê 16 820 000,00 z³
w tym GFOŒiGW – 2 070 000,00 z³
– Dotacje:
Centrum Kultury i Sportu w Skawinie – 2.350.000,00 z³
Publiczne Jednostki Oœwiatowe – 800 000,00 z³
Organizacje pozarz¹dowe po¿ytku publicznego i wolontariatu – 452 000,00 z³
– Rezerwy:
ogólna – 700 000,00 z³
celowa – 1 000 000,00 z³
– Gminny Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej – 3 000 000,00 z³
– Gminny Program Przeciwdzia³ania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii:
Dochody – 400 000,00 z³
Wydatki – 400 000,00 z³
w tym:
c remont pomieszczenia na potrzeby Centrum Profilaktyki – 69 740, 00 z³
c bie¿¹ca dzia³alnoœæ – 330 260,00 z³
z tego dotacje 30 000 z³
– Upowa¿nienie Burmistrza:
Zaci¹ganie kredytów i po¿yczek na niedobory w ci¹gu roku (p³ynnoœæ finansowa) – 2 000 000,00 z³
Udzielanie po¿yczek – 50 000,00 z³
Oœwiata i Wychowanie – 30 113 200,00 z³
w tym inwestycje: 1 690 000,00 z³
Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 2 424 300,00 z³
Subwencja oœwiatowa – 18 605 538,00 z³
Nak³ady Gminy – 39,7%
Bud¿et Pañstwa – 60,3%
– WskaŸniki i kwota d³ugu Gminy:
£¹czne sp³aty w roku 2007 w stosunku do dochodów – 9,94% – zgodnie z przepisami prawa dopuszczalne jest 15%.
£¹czne sp³aty w kolejnych latach w stosunku do dochodów – 45,21% – zgodnie z przepisami prawa
dopuszczalne jest 60%.
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SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI WYDATKÓW
BUD¯ETU GMINY SKAWINA
ZA I PÓ£ROCZE 2006 ROKU
Nazwa
Wykonanie
ROLNICTWO I £OWIECTWO
40.356
LEŒNICTWO
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIÊ ELEKTRYCZN¥, GAZ I WODÊ
139.560
TRANSPORT I £¥CZNOŒÆ
3.454.603
Lokalny transport zbiorowy
241.507
Drogi publiczne powiatowe
Drogi publiczne gminne
3.116.080
Drogi wewnêtrzne
Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych
Pozosta³a dzia³alnoœæ
97.016
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
911.579
Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami
911.579
Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego
DZIA£ALNOŒÆ US£UGOWA
1.355.442
Plany zagospodarowania przestrzennego
46.724
Prace geodezyjne i kartograficzne
39.547
Cmentarze
1.269.171
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
4.162.014
URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW W£ADZY PAÑSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S¥DOWNICTWA
3.876
OBRONA NARODOWA
300
BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO¯AROWA
814.580
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ¥CYCH OSOBOWOŒCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWI¥ZANE Z ICH POBOREM
77.405
OBS£UGA D£UGU PUBLICZNEGO
595.390
RÓ¯NE ROZLICZENIA
–
OŒWIATA I WYCHOWANIE
15.256.200
Szko³y podstawowe
7.529.988
Oddzia³y przedszkolne w szko³ach podstawowych
226.838
Przedszkola
2.650.049
Gimnazja
4.092.126
Dowo¿enie uczniów do szkó³
441.301
Komisje egzaminacyjne
–
Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
29.323
Biblioteki pedagogiczne
149.878
Pozosta³a dzia³alnoœæ
136.697
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OCHRONA ZDROWIA
Szpitale ogólne
Ratownictwo medyczne
Zwalczanie narkomanii
Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
POMOC SPO£ECZNA
Domy pomocy spo³ecznej
Rodziny zastêpcze
Œwiadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce
niektóre œwiadczenia z pomocy spo³ecznej oraz niektóre œwiadczenia rodzinne
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dodatki mieszkaniowe
Oœrodki pomocy spo³ecznej
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze
Pozosta³a dzia³alnoœæ
POZOSTA£E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO£ECZNEJ
¯³obki
Pomoc dla repatriantów
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Œwietlice szkolne
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i m³odzie¿y szkolnej,
a tak¿e szkolenia m³odzie¿y
Pomoc materialna dla uczniów
Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŒRODOWISKA
Gospodarka œciekowa i ochrona wód
Gospodarka odpadami
Oczyszczanie miast i wsi
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Oœwietlenie ulic, placów i dróg
Wp³ywy i wydatki zwi¹zane z gromadzeniem œrodków z op³at produktowych
Pozosta³a dzia³alnoœæ
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Pozosta³e zadania w zakresie kultury
Domy i oœrodki kultury, œwietlice i kluby
Biblioteki
Ochrona i konserwacja zabytków
Pozosta³a dzia³alnoœæ
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Obiekty sportowe
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Pozosta³a dzia³alnoœæ
WYDATKI – OGÓ£EM
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204.258
2.193
202.065
5.910.798
27.729
224.060
3.861.621
19.413
460.523
411.068
642.496
88.994
174.894
253.823
250.394
3.429
1.176.332
847.094
37.753
290.785
700
824.793
1.215
4.223
149.646
12.302
484.146
3.953
169.308
1.341.488
18.500
1.076.244
185.100
4.624
57.020
682.390
498.627
160.000
23.763
37.205.187
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PROFILAKTYKA UZALE¯NIEÑ
W GMINIE SKAWINA
„Miesi¹c Odpowiedzialnej
Sprzeda¿y – Ma³opolska 2006”
W paŸdzierniku Gmina Skawina przyst¹pi³a do
kampanii „Miesi¹c Odpowiedzialnej Sprzeda¿y
– Ma³opolska 2006”, której g³ównym celem jest
przeciwdzia³anie dostêpowi nieletnich do wyrobów
tytoniowych.
W ramach akcji burmistrz Adam Najder oraz komendant Komisariatu Policji w Skawinie Piotr Wojtak wystosowali list otwarty do sprzedawców wyrobów tytoniowych, w którym przypomnieli o zakazie
sprzeda¿y papierosów osobom poni¿ej 18 roku ¿ycia
oraz o prawie do ¿¹dania okazania dokumentu potwierdzaj¹cego wiek kupuj¹cego. Policjanci ze skawiñskiego komisariatu przeprowadzali kontrole

zachêca³a rodziców do otwartych
rozmów z dzieæmi
na trudniejsze tematy i wspólnego
spêdzania wolnego
czasu, a przez to
budowania wzajemnego zaufania.
Zak³ada³a zwrócenie im uwagi, ¿e aby uchroniæ
dziecko przed narkotykami musz¹ byæ jego partnerami i autorytetami, wspieraæ je w kszta³towaniu postaw dojrza³ych i asertywnych oraz stanowiæ oparcie
w trudnych sytuacjach.
Dzia³ania podejmowane na terenie Gminy
w okresie paŸdziernik – listopad 2006 r.
w ramach Gminnego Programu
Przeciwdzia³ania Narkomanii
„Wywiadówki profilaktyczne” dla rodziców
uczniów: LO w Skawinie, ZSTE w Skawinie, SP
w Pozowicach, Kopance, Jaœkowicach, Krzêcinie,
SP nr 2 w Skawinie. Temat spotkañ „Postêpowanie
wychowawcze wobec dorastaj¹cej m³odzie¿y”. Podczas spotkañ rodzicom przekazano poradniki pt.
„Bli¿ej siebie – dalej od narkotyków”, opracowane
przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii. Broszurka mówi o sposobach chronienia dziecka
przed narkotykami. Zawiera podstawowe informacje
dotycz¹ce budowania dobrego kontaktu z dzieckiem
oraz wskazówki, co mo¿na zrobiæ, ¿eby ten kontakt
poprawiæ.

punktów sprzeda¿y wyrobów tytoniowych, w czasie
których przekazywali sprzedawcom ulotki z informacj¹ o gro¿¹cych karach i sposobach odmawiania
sprzeda¿y wyrobów tytoniowych nieletnim. Do skawiñskich szkó³ trafi³y ulotki dla rodziców, zawieraj¹ce podstawowe wskazówki, jak rozmawiaæ ze swoim
dzieckiem, by uchroniæ je przed paleniem. Kilku pedagogów z naszego terenu wziê³o udzia³ w szkoleniu
„Jak uchroniæ dziecko przed tytoniem” zorganizowanym przez Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego.

1. W Zespole Szkó³ Techniczno-Ekonomicznych
w Skawinie przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla ok. 630 uczniów. Temat: Narkotyki nie.
Dlaczego? Co w zamian? – prowadzone przez
specjalistê terapii uzale¿nieñ.
2. Warsztaty profilaktyczne dla uczniów szko³y podstawowej w Krzêcinie i Jaœkowicach, Wielkich
Drogach.
3. 12 paŸdziernika 2006 r. – zrealizowano dwie edycje koncertu profilaktycznego Piotra Lubertowicza „Nie traæ wiary – Broñ siê” dla uczniów Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Skawinie. Koncert
by³ doskona³¹ okazj¹ do przybli¿enia m³odzie¿y
problemów i zagro¿eñ zwi¹zanych z na³ogami.

„Bli¿ej siebie – dalej od narkotyków
– Szukaj porozumienia ze swoim dzieckiem”.
Nasza Gmina, podobnie jak w ubieg³ym roku,
w³¹czy³a siê w realizacjê Ogólnopolskiej Kampanii
Antynarkotykowej „Bli¿ej siebie – dalej od narkotyków – Szukaj porozumienia ze swoim dzieckiem”.
Kampania, bêd¹c kontynuacj¹ ubieg³orocznej, skierowana by³a do rodziców i opiekunów dzieci w wieku szkolnym. Podczas gdy celem dzia³añ podejmowanych w ubieg³ym roku by³o zachêcanie rodziców
do rozmawiania z dzieæmi, w tym roku nacisk po³o¿ono na jakoœæ tych rozmów. Tegoroczna kampania
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Artysta pokaza³ m³odym ludziom niebezpieczeñstwa wynikaj¹ce z brania narkotyków czy przebywania w toksycznym œrodowisku osób, które s¹
w jakiœ sposób uzale¿nione.
4. W Punkcie Konsultacyjnym dla Rodzin w Kryzysie w Skawinie przy ul. ¯wirki i Wigury 23 w ka¿dy pierwszy i trzeci wtorek miesi¹ca dy¿urowa³
certyfikowany terapeuta uzale¿nieñ, który udziela³ porad z zakresu narkomanii.

matyka przemocy domowej w pracy z osob¹ niepe³noletni¹. Rozpoznawanie zjawiska, konsekwencje,
mo¿liwoœci przeciwdzia³ania”. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy MOPS, dzielnicowi skawiñskiego
komisariatu policji, stra¿nicy miejscy, pielêgniarki
œrodowiskowe, przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznej, punktu konsultacyjnego dla
rodzin w kryzysie oraz pedagodzy szkolni.
Uczestnicz¹cy w warsztatach zapoznali siê z takimi zagadnieniami jak: portret ofiary, œwiadka,
sprawcy przemocy domowej; dziecko w rodzinie
z doœwiadczeniami przemocy domowej; konsekwencje, objawy przemocy domowej – jak rozpoznawaæ
przemoc w rodzinie; przemoc domowa a alkohol.
Omówiono równie¿ mo¿liwoœci oraz ograniczenia
pomagania rodzinie z przemoc¹ domow¹.

Przemoc domowa
W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
w dniach 7 listopada i 4 grudnia br. w sali obrad skawiñskiego ratusza odby³y siê warsztaty pt. „Proble-

PARTNERSTWO W PROJEKCIE
„KOBIETA JUTRA”
Zakoñczona zosta³a rekrutacja bezrobotnych kobiet do Projektu „KOBIETA JUTRA”, realizowanego
przez Urz¹d Pracy Powiatu Krakowskiego, wspó³finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Partnerem w projekcie jest Urz¹d Miasta i Gminy w Skawinie.
Ogó³em w projekcie uczestniczy 240 osób, w tym 51 bezrobotnych kobiet z terenu Miasta i Gminy Skawina. Wszystkie osoby z projektu uczestniczy³y w Warsztatach Rozwoju Osobistego. Zajêcia te pomog³y
uwierzyæ bezrobotnym kobietom we w³asne si³y i znaleŸæ pomys³ na w³asn¹ przysz³oœæ. Rozpoczêcie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej zadeklarowa³o z naszego terenu osiem kobiet, z tego cztery otrzyma³y ju¿
œrodki.
W ró¿nego rodzaju szkoleniach zawodowych uczestniczy³o 18 kobiet, a poprzez aktywne formy (sta¿e,
prace interwencyjne, pogotowie zawodowe) zatrudnienie znalaz³o 19 bezrobotnych kobiet. Istnieje jeszcze
mo¿liwoœæ przed³u¿enia zawartych ju¿ umów.
Ka¿da z osób ujêtych w programie prêdzej czy póŸniej znajdzie swoje miejsce na rynku pracy i zacznie
siê realizowaæ zawodowo.
Najlepiej swoje odczucia i optymizm odda³y beneficjentki Projektu „KOBIETA JUTRA” w pierwszym
numerze wydanego biuletynu KOBIETA (NIE) PRACUJ¥CA, który powsta³ z inicjatywy bezrobotnych kobiet i pracowników UPPK realizuj¹cych projekt.

FERIE 2007
Ferie zimowe w bie¿¹cym roku szkolnym
w Ma³opolsce trwaæ bêd¹ w okresie od 15 do 28 stycznia 2007 r.
Wzorem ubieg³ego roku, g³ównym organizatorem i koordynatorem imprez bêdzie Centrum
Kultury i Sportu, które po konsultacji z dyrektorami
placówek oœwiatowych opracuje szczegó³owy harmonogram zajêæ dla dzieci i m³odzie¿y,
spêdzaj¹cych ferie w miejscu zamieszkania.

Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ dla dzieci s¹ wyjazdy na narty,
do Krakowa, zajêcia na basenie, seanse filmowe
i inne, przygotowane i przeprowadzone przy udziale
nauczycieli.
Burmistrz Miasta i Gminy wszystkie zaproponowane i ujête w szczegó³owym planie zajêcia sfinansuje tak, aby te dzieci, które nie wyje¿d¿aj¹ na
ferie, mog³y równie¿ mile spêdziæ czas w miejscu
zamieszkiwania.
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Œwi¹teczna zbiórka ¿ywnoœci „Spraw, aby inni mieli œwiêta”
W dniach 1 i 2 grudnia br. (pi¹tek i sobota) na terenie Supermarketu „Spar” w Skawinie zosta³a przeprowadzona œwi¹teczna zbiórka ¿ywnoœci pod has³em
„Spraw, aby inni mieli œwiêta”. Akcja by³a zorganizowana przez Bank ¯ywnoœci w Krakowie ju¿ po raz dziewiêtnasty. Do tej zbiórki pod patronatem Banków ¯ywnoœci po raz pierwszy w³¹czy³a siê Jad³odajnia dla Ubogich przy Parafii œw. App. Szymona i Judy Tadeusza
w Skawinie.
Dziêki rozpropagowaniu tej akcji: plakaty, ulotki, reklama w TVP, Polskim Radio, portalu internetowymgazeta.pl oraz og³oszenia w skawiñskich koœcio³ach
– uda³o siê zgromadziæ 670 kg ¿ywnoœci. Bior¹c pod
uwagê, ¿e zbiórka by³a prowadzona po raz pierwszy
i tylko w jednym sklepie – iloœæ zebranej ¿ywnoœci jest
pokaŸna. W koszu darów najwiêcej znalaz³o siê cukru,
m¹ki, oleju, konserw i s³odyczy. Klienci sklepu „Spar”
bardzo aktywnie w³¹czyli siê do akcji pomocowej.

Dziêki nim oraz dyrekcji supermarketu „Spar” uda³o
siê przygotowaæ paczki œwi¹teczne dla 160 najbardziej
ubogich rodzin z terenu Miasta i Gminy Skawina.
Nieocenion¹ pomoc przy przeprowadzeniu zbiórki
¿ywnoœci wykazali wolontariusze. Byli to uczniowie Zespo³u Katolickich Szkó³ im. Jana Paw³a II w Skawinie
– 23 osoby wraz z opiekunk¹ mgr Teres¹ Rosek oraz
harcerki i harcerze Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej dzia³aj¹cego przy Gimnazjum nr 2 w Skawinie
– 18 osób wraz z dru¿ynowymi, podharcmistrzem Aleksandr¹ Mioduszewsk¹ i przewodnikiem Piotrem Mioduszewskim.
W transporcie ze sklepu do jad³odajni pomog³a firma „Autorol” ze Skawiny przy ul. Mickiewicza 19a.
Jad³odajnia w imieniu osób potrzebuj¹cych serdecznie dziêkuje wszystkim, którzy przyczynili siê do przeprowadzenia œwi¹tecznej zbiórki ¿ywnoœci i ofiarodawcom.

Pomó¿ potrzebuj¹cym w Skawinie – przeka¿ 1% podatku
Po raz trzeci Burmistrz Miasta i Gminy Adam Najder, Jad³odajnia dla Ubogich przy Parafii œw. App. Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie w porozumieniu z Caritas Archidiecezji Krakowskiej prosz¹ o przekazanie zgodnie z ustaw¹ o dzia³alnoœci organizacji po¿ytku publicznego i wolontariatu 1% nale¿nego podatku
za poprzedni rok. Przeka¿my 1% naszego podatku na konto: BSR Kraków, nr 97 8589 0006 0000 0011 1197
0075 przekazem pocztowym lub bankowym, na którym musi widnieæ nazwisko i adres wp³acaj¹cego, kwota
wp³aty oraz nazwa Caritas Archidiecezji Krakowskiej z dopiskiem „Na Jad³odajniê w Skawinie”.
Data wp³aty nie mo¿e byæ póŸniejsza ni¿ data podana na zeznaniu podatkowym PIT za 2006 r.
Wykorzystajmy t¹ szansê, pomó¿my ludziom ubogim, potrzebuj¹cym, chorym ¿yj¹cym wokó³ nas
– w naszej Gminie. Pieni¹dze uzyskane z ubieg³orocznej akcji 1% podatku w kwocie 6300 z³ przeznaczono na wyposa¿enie Jad³odajni w urz¹dzenia ch³odnicze.
Przy tej okazji sk³adamy serdeczne podziêkowania dotychczasowym darczyñcom.

Zmiana w œwiadczeniach rodzinnych
Zmiana dotyczy art. 14 ustawy o œwiadczeniach
rodzinnych i polega na objêciu prawem do dodatku
do zasi³ku rodzinnego z tytu³u rozpoczêcia roku
szkolnego równie¿ dzieci w wieku 6 lat, które
w przedszkolach lub w tzw. „zerówkach” zorganizowanych w szko³ach podstawowych rozpoczê³y od
wrzeœnia 2006 r. obowi¹zkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
Powy¿sza zmiana zosta³a og³oszona w Dzienniku
Ustaw z dnia 5 grudnia 2006 r. Nr 222, poz. 1630 i
zgodnie z jej zapisami wejdzie w ¿ycie po up³ywie 14
dni od dnia og³oszenia, z moc¹ od dnia 1 wrzeœnia
2006 r.
Ju¿ teraz rodziny uprawnione do zasi³ku rodzinnego, wychowuj¹ce dzieci, realizuj¹c w przedszkolach lub szko³ach roczne przygotowanie przedszkolne, mog¹ sk³adaæ wnioski o przyznanie dodatku

z tytu³u rozpoczêcia roku szkolnego, w sSekcji
œwiadczeñ rodzinnych Miejsko-Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej w Skawinie. Dodatek przys³uguje jednorazowo w kwocie 100 z³ na dziecko. Obowi¹zek z³o¿enia przez osobê zainteresowan¹ wniosku wynika z wnioskowego charakteru wszystkich
œwiadczeñ rodzinnych. Wobec faktu, i¿ roczne przygotowanie przedszkolne jest obowi¹zkowe dla wszystkich dzieci w wieku 6 lat, nie ma potrzeby do³¹czaæ do wniosku zaœwiadczenia z przedszkola lub
szko³y.
W przypadkach gdzie w aktualnym okresie zasi³kowym, pomimo braku podstawy prawnej rodziny
ubiega³y siê o powy¿szy dodatek na dzieci realizuj¹ce obowi¹zkowe roczne przygotowanie przedszkolne
i zosta³y wydane w tych sprawach decyzje odmowne,
przyznanie dodatku nast¹pi z urzêdu.
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OP£ATY I PODATKI
LOKALNE W ROKU 2007
STAWKI OP£AT ADMINISTRACYJNYCH
Sporz¹dzenie testamentu
Op³ata skarbowa 22 z³ – p³atna gotówk¹ lub przelewem na rachunek urzêdu.
PODATEK ROLNY
Podatek rolny nalicza siê wed³ug œredniej ceny skupu ¿yta za pierwsze trzy kwarta³y roku poprzedzaj¹cego rok podatkowy, og³oszonej w Monitorze Polskim i wynosi od 1 ha przeliczeniowego gruntów 35,52
z³ x 2,5 q, co daje 88,80 z³ za 1 ha przy gospodarstwie rolnym powy¿ej 1 ha.
Od pozosta³ych gruntów – liczba hektarów wynikaj¹ca z ewidencji gruntów i budynków (do 1 ha) równowartoœæ pieniê¿n¹ 5q ¿yta, tj. 35,52 z³ x 5q, co daje 177,60 z³ za 1 ha.
PODATEK LEŒNY
Podatek leœny nalicza siê wed³ug œredniej ceny sprzeda¿y drewna, og³oszonej na podstawie komunikatu
prezesa GUS w Monitorze Polskim i wynosi 133,70 z³ x 0,220 m3 drewna, co daje 29,42 z³ za 1 ha lasu.
PODATEK OD POSIADANIA PSA
Podatek od posiadania psa na terenie miasta i gminy wynosi od ka¿dego psa 20 z³.

DZIENNE STAWKI OP£ATY TARGOWEJ
Lp.
1.
2.
3.
4.

Przedmiot op³aty
Sprzeda¿ obwoŸna, z rêki, kosza, skrzynki, wiadra itp.
Sprzeda¿ z wózka rêcznego, roweru, wózka za rowerem itp.
Sprzeda¿ na okreœlonej powierzchni (za 1 m2 zajêtej powierzchni)
Sprzeda¿ ze sto³u

Stawka w z³otych
1,10
1,60
4,50
9,00

WYSOKOŒÆ PODATKÓW OD NIERUCHOMOŒCI
W GMINIE SKAWINA W 2007 ROKU
Lp. Wyszczególnienie
Stawka w 2007 r.
2
1. Od 1 m powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych lub ich czêœci
0,39 z³/m2
2. Od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêœci zwi¹zanych
z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub leœna, z wyj¹tkiem budynków
lub ich czêœci przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych
lokale mieszkalne oraz od czêœci budynków mieszkalnych zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej
14,97 z³/m2
2
3. Od 1 m powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
6,54 z³/m2
2
4. Od 1 m powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków lub ich czêœci, w tym gara¿e
oraz zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
przez organizacjê po¿ytku publicznego
3,16 z³/m2
2
5. Od 1 m powierzchni u¿ytkowej zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej
w zakresie œwiadczenia us³ug medycznych i weterynaryjnych
3,74 z³/m2
6. Od budowli lub ich czêœci zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹
2% wartoœci
7. Od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ inn¹
ni¿ dzia³alnoœæ rolnicza lub leœna, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi 0,45 z³/m2
8. Od gruntów:
a) pod jeziorami, zajêtymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
3,74 z³/ha
b) pozosta³ych
0,09 z³/m2
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STAWKI PODATKU OD
ŒRODKÓW TRANSPORTOWYCH
NA TERENIE GMINY SKAWINA
NA ROK PODATKOWY 2007
Lp. RODZAJ I DOPUSZCZALNA MASA CA£KOWITA
(DMC) POJAZDU SAMOCHODOWEGO
Samochód ciê¿arowy o DMC od 3,5 ton do 5,5 ton w³¹cznie
Samochód ciê¿arowy o DMC powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie
Samochód ciê¿arowy o DMC powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
Ci¹gnik siod³owy i balastowy o DMC zespo³u pojazdów od 3,5 ton
i poni¿ej 12 ton
3. Przyczepa i naczepa o DMC zespo³u pojazdów od 7 ton i poni¿ej
12 ton
4.1 Autobusy z liczb¹ miejsc do siedzenia mniejsz¹ ni¿ 30
4.2 Autobusy z liczb¹ miejsc do siedzenia równ¹ i wy¿sz¹ ni¿ 30
1.1
1.2
1.3
2.

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita (DMC)

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Samochód ciê¿arowy o 2 osiach o DMC:
nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 13 ton
nie mniej ni¿ 13 ton i mniej ni¿ 14 ton
nie mniej ni¿ 14 ton i mniej ni¿ 15 ton
nie mniej ni¿ 15 ton i wiêcej
Samochód ciê¿arowy o 3 osiach o DMC:
nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 17 ton
nie mniej ni¿ 17 ton i mniej ni¿ 19 ton
nie mniej ni¿ 19 ton i mniej ni¿ 21 ton
nie mniej ni¿ 21 ton i mniej ni¿ 23 tony
nie mniej ni¿ 23 tony i mniej ni¿ 25 ton
nie mniej ni¿ 25 ton i wiêcej
Samochód ciê¿arowy o 4 osiach i wiêcej o DMC:
nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 25 ton
nie mniej ni¿ 25 ton i mniej ni¿ 27 ton
nie mniej ni¿ 27 ton i mniej ni¿ 29 ton
nie mniej ni¿ 29 ton i mniej ni¿ 31 tony
nie mniej ni¿ 31 ton i wiêcej
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STAWKI PODATKU
NA 2007 r. NA TERENIE
GMINY OD 1 POJAZDU
464,00 z³
773,00 z³
927,00 z³
927,00 z³
824,00 z³
577,00 z³
1.236,00 z³

STAWKI PODATKU NA 2007 r.
NA TERENIE GMINY OD 1 POJAZDU
Zawieszenie
osi pneumatyczne
i uznane za
równowa¿ne

Inne systemy
zawieszenia osi

1500,00 z³
1520,00 z³
1530,00 z³
1545,00 z³

1520,00 z³
1530,00 z³
1545,00 z³
1600,00 z³

1700,00 z³
1710,00 z³
1720,00 z³
1730,00 z³
1740,00 z³
1751,00 z³

1710,00 z³
1720,00 z³
1730,00 z³
1740,00 z³
1751,00 z³
1800,00 z³

1730,00 z³
1740,00 z³
1751,00 z³
2250,00 z³
2266,00 z³

1740,00 z³
1751,00 z³
2200,00 z³
2400,00 z³
2400,00 z³

BIULETYN INFORMACYJNY URZÊDU MIASTA I GMINY W SKAWINIE

STAWKI PODATKU
OD ŒRODKÓW TRANSPORTOWYCH
NA TERENIE GMINY SKAWINA
NA ROK PODATKOWY 2007
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita (DMC)
zespo³u pojazdów; ci¹gnik siod³owy + naczepa,
ciagnik balastowy + przyczepa
1. Ci¹gnik siod³owy lub balastowy o 2 osiach i DMC
zespo³u pojazdów: ci¹gnik siod³owy + naczepa,
ci¹gnik siod³owy + przyczepa
1.1 nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 18 ton
1.2 nie mniej ni¿ 18 ton i mniej ni¿ 25 ton
1.3 nie mniej ni¿ 25 ton i mniej ni¿ 31 ton
1.4 nie mniej ni¿ 31 ton i do 36 ton w³¹cznie
1.5 powy¿ej 36 ton
2. Ci¹gnik siod³owy lub balastowy o 3 osiach i DMC
zespo³u pojazdów: ci¹gnik siod³owy + naczepa,
ci¹gnik siod³owy + przyczepa
2.1 nie mniej ni¿ 12 ton i do 36 ton w³¹cznie
2.2 powy¿ej 36 ton i mniej ni¿ 40 tony
2.3 nie mniej ni¿ 40 ton i wiêcej

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita (DMC)
zespo³u pojazdów: naczepa/przyczepa
+ pojazd silnikowy
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
3.1
3.2
3.3

Przyczepy i naczepy o jednej osi i DMC:
nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 18 ton
nie mniej ni¿ 18 ton i mniej ni¿ 25 ton
nie mniej ni¿ 25 ton i do 36 ton w³¹cznie
powy¿ej 36 ton
Przyczepy i naczepy o dwóch osiach i DMC:
nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 28 ton
nie mniej ni¿ 28 ton i mniej ni¿ 33 tony
nie mniej ni¿ 33 ton i do 36 ton w³¹cznie
powy¿ej 36 ton i mniej ni¿ 38 ton
nie mniej ni¿ 38 ton i powy¿ej
Przyczepy i naczepy o trzech osiach i DMC:
nie mniej ni¿ 12 ton i do 36 ton w³¹cznie
powy¿ej 36 ton i mniej ni¿ 38 ton
nie mniej ni¿ 38 ton i powy¿ej
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STAWKI PODATKU NA 2007 r.
NA TERENIE GMINY OD 1 POJAZDU
Zawieszenie osi
pneumatyczne
i uznane za
równowa¿ne

Inne systemy
zawieszenia osi

1520,00 z³
1530,00 z³
1545,00 z³
1751,00 z³
2060,00 z³

1530,00 z³
1545,00 z³
1751,00 z³
1850,00 z³
2200,00 z³

1648,00 z³
2060,00 z³
2277,00 z³

1850,00 z³
2100,00 z³
2400,00 z³

STAWKI PODATKU NA 2007 r.
NA TERENIE GMINY OD 1 POJAZDU
Zawieszenie osi
pneumatyczne
i uznane za
równowa¿ne

Inne systemy
zawieszenia osi

824,00 z³
1030,00 z³
1236,00 z³
1400,00 z³

1030,00 z³
1236,00 z³
1400,00 z³
1500,00 z³

1236,00 z³
1300,00 z³
1400,00 z³
1500,00 z³
1545,00 z³

1300,00 z³
1400,00 z³
1450,00 z³
1545,00 z³
1600,00 z³

1236,00 z³
1400,00 z³
1545,00 z³

1400,00 z³
1545,00 z³
1600,00 z³

BIULETYN INFORMACYJNY URZÊDU MIASTA I GMINY W SKAWINIE
STAWKI PODATKU OD JEDNEGO ŒRODKA TRANSPORTOWEGO, POSIADAJ¥CEGO
DOKUMENT POŒWIADCZAJ¥CY, ¯E POJAZD SPE£NIA WARUNKI NORMY CZYSTOŒCI
SPALIN EURO WYNOSI W ROKU PODATKOWYM 2007 NA TERENIE GMINY SKAWINA:
Lp. RODZAJ I DOPUSZCZALNA MASA CA£KOWITA (DMC)
POJAZDU SAMOCHODOWEGO
1.1
1.2
1.3
2.

Samochód ciê¿arowy o DMC od 3,5 ton do 5,5 ton w³¹cznie
Samochód ciê¿arowy o DMC powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie
Samochód ciê¿arowy o DMC powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
Ci¹gnik siod³owy i balastowy o DMC zespo³u pojazdów od 3,5 ton
i poni¿ej 12 ton

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita (DMC)
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.
3.1
3.2
3.3

Samochód ciê¿arowy o 2 osiach o DMC:
nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 13 ton
nie mniej ni¿ 13 ton i mniej ni¿ 14 ton
nie mniej ni¿ 14 ton i mniej ni¿ 15 ton
nie mniej ni¿ 15 ton i wiêcej
Samochód ciê¿arowy o 3 osiach o DMC:
nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 17 ton
nie mniej ni¿ 17 ton i mniej ni¿ 19 ton
nie mniej ni¿ 19 ton i mniej ni¿ 21 ton
nie mniej ni¿ 21 ton i mniej ni¿ 23 tony
nie mniej ni¿ 23 tony i mniej ni¿ 25 ton
nie mniej ni¿ 25 ton i wiêcej
Samochód ciê¿arowy o 4 osiach i wiêcej o DMC:
nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 25 ton
nie mniej ni¿ 25 ton i mniej ni¿ 27 ton
nie mniej ni¿ 27 ton i mniej ni¿ 29 ton

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita (DMC) zespo³u
pojazdów; ci¹gnik siod³owy + naczepa, ciagnik balastowy
+ przyczepa
1. Ci¹gnik siod³owy lub balastowy o 2 osiach i DMC
zespo³u pojazdów: ci¹gnik siod³owy + naczepa, ci¹gnik
siod³owy + przyczepa
1.1 nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 18 ton
1.2 nie mniej ni¿ 18 ton i mniej ni¿ 25 ton
1.3 nie mniej ni¿ 25 ton i mniej ni¿ 31 ton
1.4 nie mniej ni¿ 31 ton i do 36 ton w³¹cznie
1.5 powy¿ej 36 ton
2. Ci¹gnik siod³owy lub balastowy o 3 osiach i DMC zespo³u
pojazdów: ci¹gnik siod³owy + naczepa, ci¹gnik siod³owy
+ przyczepa
2.1 nie mniej ni¿ 12 ton i do 36 ton w³¹cznie
2.2 powy¿ej 36 ton i mniej ni¿ 40 ton
2.3 nie mniej ni¿ 40 ton i wiêcej
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STAWKI PODATKU NA
2007 r. NA TERENIE
GMINY OD 1 POJAZDU
309,00 z³
515,00 z³
618,00 z³
618,00 z³

STAWKI PODATKU NA 2007 r.
NA TERENIE GMINY OD 1 POJAZDU
Zawieszenie osi pneumatyczne
i uznane za równowa¿ne
Inne systemy zawieszenia osi
1100,00 z³
1110,00 z³
1120,00 z³
1133,00 z³
1400,00 z³
1410,00 z³
1415,00 z³
1420,00 z³
1430,00 z³
1442,00 z³
1525,00 z³
1535,00 z³
1545,00 z³
STAWKI PODATKU NA 2007 r.
NA TERENIE GMINY OD 1 POJAZDU
Zawieszenie osi pneumatyczne
i uznane za równowa¿ne
Inne systemy zawieszenia osi

1133,00 z³
1300,00 z³
1450,00 z³
1650,00 z³
1751,00 z³

1545,00 z³
1650,00 z³
1751,00 z³
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TARYFA
za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe
odprowadzanie œcieków
Cena za 1m 3 dostarczonej wody, stawka op³aty za przy³¹czenie do urz¹dzeñ
wodoci¹gowych, cena za 1m3 odprowadzonych œcieków, stawka op³aty dodatkowej
za œcieki przemys³owe wymagaj¹ce podczyszczenia przed wprowadzeniem do
urz¹dzeñ kanalizacyjnych.
Taryfowa grupa odbiorców dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodê

Wyszczególnienie

Cena
netto

Cena
z VAT

Jesnostka
miary

I. Grupa odbiorców i u¿ytkowników
· gospodarstwa domowe,
· podmioty prowadz¹ce wy³¹cznie
dzia³alnoœæ zakwalifikowan¹
wg Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci (PKD) do:
– Rolnictwo, £owiectwo i Leœnictwo (PKD A),
– Nauka (PKD K.73.1, PKD K.73.2),
– Administracja (PKD M),
– Ochrona zdrowia i opieka spo³eczna (PKD N),
– Pozosta³a dzia³alnoœæ us³ugowa,
komunalna, spo³eczna i indywidualna
(PKD 0,91; PKD 0,92; PKD 0,93),
– Gospodarstwa domowe zatrudniaj¹ce
pracowników (PKD P),
– Organizacje i zespo³y terytorialne (PKD Q).

Cena
za 1 m3
dostarczonej
wody

2,70

2,89

z³/m3

II. Grupa taryfowa
– obejmuje pozosta³ych odbiorców us³ug
niewymienionych w I grupie taryfowej.

Cena
za 1 m3
dostarczonej
wody

2,82

3,02

z³/m3

III Grupa taryfowa
– obejmuje odbiorców dokonuj¹cych op³aty za
przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej

Cena za
w³¹czenie
nowego
odbiorcy

200

214

z³/szt.

Stawka miesiêcznej op³aty abonamentowej na
odbiorcê dla posiadaczy wodomierzy g³ównych o
œrednicy f 15-40

Op³ata
abonamentowa

4,50

4,82

z³/szt.

Stawka miesiêcznej op³aty abonamentowej na
odbiorcê dla posiadaczy wodomierzy g³ównych o
œrednicy f 50-150

Op³ata
abonamentowa

70,00

74,90

z³/szt.
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TARYFA
za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe
odprowadzanie œcieków
Cena za 1m 3 dostarczonej wody, stawka op³aty za przy³¹czenie do urz¹dzeñ
wodoci¹gowych, cena za 1m3 odprowadzonych œcieków, stawka op³aty dodatkowej za
œcieki przemys³owe wymagaj¹ce podczyszczenia przed wprowadzeniem do urz¹dzeñ
kanalizacyjnych.
Taryfowa grupa odbiorców dla zbiorowego
odprowadzania œcieków

Wyszczególnienie

Cena
netto

Cena
z VAT

Jesnostka
miary

I. Grupa odbiorców i u¿ytkowników
· gospodarstwa domowe,
· podmioty prowadz¹ce wy³¹cznie
dzia³alnoœæ zakwalifikowan¹
wg Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci (PKD) do:
– Rolnictwo, £owiectwo i Leœnictwo (PKD A),
– Nauka (PKD K.73.1, PKD K.73.2),
– Administracja (PKD M),
– Ochrona zdrowia i opieka spo³eczna (PKD N),
– Pozosta³a dzia³alnoœæ us³ugowa,
komunalna, spo³eczna i indywidualna
(PKD 0,91; PKD 0,92; PKD 0,93),
– Gospodarstwa domowe zatrudniaj¹ce
pracowników (PKD P),
– Organizacje i zespo³y terytorialne (PKD Q).

Cena
za 1 m3
odprowadzanych
œcieków

2,48

2,65

z³/m3

II. Grupa taryfowa
– obejmuje pozosta³ych odbiorców us³ug
niewymienionych w I grupie taryfowej.

Cena
za 1 m3
odprowadzanych
œcieków

3,94

4,22

z³/m3

0,62

0,66

z³/m3

Cena za œcieki
IV Grupa taryfowa
wymagaj¹ce
- obejmuje odbiorców dokonuj¹cych op³aty
dodatkowej za œcieki przemys³owe o wskaŸnikach podczyszczenia
zanieczyszczeñ wy¿szych od proj. oczyszczalni
wymagaj¹cych podczyszczenia przed wprowadzeniem do urz¹dzeñ kanalizacyjnych.

Do wartoœci sprzeda¿y netto dolicza siê podatek VAT wg stawki obowi¹zuj¹cej w dniu sprzeda¿y.
Aktualna stawka VAT wynosi 7%.
1) Cena za sprzeda¿ wody dla innych gmin i przyjêcie œcieków z beczkowozów regulowane s¹ w umowie
miêdzy us³ugodawc¹ a odbiorc¹.
2) Ceny za œcieki o przekroczonych wskaŸnikach zanieczyszczeñ nie mieszcz¹cych siê w op³acie
dodatkowej bêd¹ regulowane i rozliczane wg zapisów umownych i na zasadach okreœlonych w oddzielnych przepisach.
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SKAWIÑSCY HARCERZE NA SZLAKU
67. Rocznica Sanderaktion Krakau
Wyprawa œladami profesorów UJ i AG podstêpnie
aresztowanych przez Niemców i wywiezionych do
Sachsenhausen i Dachu – 10-14.11.2006r.
Wyprawa rozpoczê³a siê msz¹ œwiêt¹ w kolegiacie
œw. Anny, po której harcerze udali siê przed Uniwersytet Jagielloñski, gdzie spod drzewa wolnoœci nabrali ziemiê w celu rozsypania w obozach.
Skawiñscy harcerze podró¿owali wraz ze studentami, profesorami, pracownikami krakowskiego oddzia³u Instytutu Pamiêci Narodowej. Na swym szlaku
zwiedzili Wroc³aw, najwa¿niejsze zabytki Berlina
– Bramê Brandenbursk¹, Bundestag, Reichstag. Nastêpnie zwiedzili obóz Sachsenhausen (gdzie na miejscu baraków, w których wiêziono profesorów, zosta³a
odprawiona msza œwiêta), Sanssouci, Poczdam, Norymbergê, obóz w Dachu, Monachium, Marktl an
Inn, miejscowoœæ w której urodzi³ siê obecny papie¿
Benedykt XVI. Na trasie harcerze zwiedzili Mathausen, gdzie w barakach nr 7 i 8 wiêzieni byli Polacy,
przeszli schodami œmierci prowadz¹cymi z kamienio³omu, zobaczyli œcianê „spadochroniarzy”, z której hitlerowcy spychali dla zabawy wiêŸniów.
W drodze powrotnej nasi harcerze udali siê do
Pragi, gdzie zwiedzili Hradczany, Most Karola, Z³ot¹
Uliczkê. We wszystkich obozach harcerze zapalili znicze i pobrali ziemiê do urn gromadzonych w Izbie Pamiêci w Skawinie.

czet sztandarowy 1 Dru¿yny Harcerek „Ró¿e Pustyni” im. Obroñców Tobruku w sk³adzie; pwd Lena
Strzeboñska, Paulina Hajdo, Aleksandra Sroka, Magdalena Koœcielny oraz cz³onkowie Komendy „Czerwonego Maka” – hm Kazimierz Dymanus, phm Witold Grabiec i phm Celina Pulchna.
O godz. 10.30 czasu lokalnego samolot rz¹dowy
wyl¹dowa³ na lotnisku wojskowym w Tobruku, sk¹d
delegacja zosta³a przewieziona w kierunku Alianckiego Cmentarza w Tobruku, gdzie znajduje siê polska
wnêka przybrana piêknie bia³o-czerwonymi barwami.
Harcerze zapalili znicze na 132 grobach polskich ¿o³nierzy. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê wspóln¹ modlitw¹
ekumeniczn¹. W trakcie uroczystoœci przemówienia
wyg³osili: Marsza³ek Senatu RP Bogdan Borusewicz,
uczestnik bitwy o Tobruk p³k Zdzis³aw Picheta, Robert Draba odczyta³ list wystosowany przez Prezydenta RP, odby³o siê wrêczenie tobrukczykom medali
„PRO MEMORIA” oraz wzruszaj¹ca chwila - Minister Janusz Krupski w asyœcie kombatantów wrêczy³
sztandar „Ró¿om Pustyni”. Na twarzach tobrukczyków (3 z Polski i 6 z zagranicy) pojawi³o siê wielkie
wzruszenie, p³yn¹ce z przekonania, i¿ ten sztandar
w rêkach najm³odszego pokolenia nie pozwoli zapomnieæ o wysi³ku i bohaterstwie Samodzielnej Brygady
Strzelców Karpackich.
Po wrêczeniu sztandaru odby³ siê Apel Pamiêci,
a nastêpnie sk³adanie wieñców oraz wi¹zanek kwiatów. Na szarfach wieñca sk³adanego przez skawiñskich harcerzy widnia³ napis:
W HO£DZIE BOHATERSKIM OBROÑCOM
TOBRUKU – BURMISTRZ I SPO£ECZNOŒÆ
MIASTA I GMINY SKAWINA
Uroczystoœæ na cmentarzu dobieg³a koñca, a harcerze udali siê do Mauzoleum ¯o³nierzy Niemieckich, gdzie zapalili znicze i w geœcie pojednania pochylili sztandar. Ambasador Niemiec w Libii wyrazi³
wdziêcznoœæ za ten piêkny gest.
Po uroczystoœciach delegacja ruszy³a w g³¹b pustyni, do miejsca, gdzie znajdowa³ siê punkt oporu Brytyjczyków zwany Knightsbridge (Most Rycerski), nastêpnie uda³a siê na cmentarz w Acromie. Spoczywa
tam oko³o 3700 ¿o³nierzy ró¿nych narodowoœci,
a wœród nich 3 Polaków. Zapali³a znicze oraz pobra³a
ziemiê z grobów. Jest to ju¿ 14. odwiedzony przez skawiñskich harcerzy cmentarz, na którym le¿¹ polscy
¿o³nierze poza granicami Polski.
Wyjazd ten by³ wielkim wyró¿nieniem i zaszczytem dla naszych harcerzy, do którego przys³u¿y³ siê
Tomasz Skrzyñski – Delegat na Kraj Zwi¹zku Tobrukczyków, uczestnik walk o Tobruk, Monte Cassino, Ankonê i Boloniê.

Tobruk
18 listopada 2006 roku to dzieñ, w którym po raz
drugi w historii harcerze „Czerwonego Maka” stanêli
na libijskiej ziemi, aby wzi¹æ udzia³ w obchodach 65.
rocznicy bitwy o Tobruk. Z delegacj¹ rz¹dow¹ z lotniska wojskowego w Warszawie odlecia³ 4-osobowy po-
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TYDZIEÑ KULTURY CHRZEŒCIJAÑSKIEJ W SKAWINIE
W dniach 12-19 listopada br. w Skawinie po raz trzeci odby³ siê Tydzieñ Kultury Chrzeœcijañskiej, którego organizatorami by³y skawiñskie parafie, Chrzeœcijañski Oœrodek Kultury w Skawinie przy wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama Najdera oraz wielu firm, instytucji i osób z terenu naszej Gminy.
Tydzieñ rozpocz¹³ siê msz¹ œwiêt¹ odprawion¹ przez ks. dr hab. Andrzeja Baczyñskiego dyrektora Programów Katolickich TVP3.
W programie Tygodnia Kultury Chrzeœcijañskiej znalaz³y siê m.in.: koncert chóru „Canticum Canticorum” przy Parafii Œw. Barbary w Libi¹¿u, wystawy pt. „Co to jest prawda” i „Prawda w mediach”, „Zabytki
medialne”– prezentuj¹ca stare odbiorniki radiowe, telewizyjne, gramofony, aparaty fotograficzne itp., wystawa fotograficzna ks. Zbigniewa Pytla pt. „Patrzê na Kraków”, wystawa prezentuj¹ca rozwój parafialnego pisma „G³os Mi³osierdzia” pt. „Rozmawiamy z Wami od 12 lat”.
Zorganizowano panel dziennikarski dla m³odzie¿y szkó³ gimnazjalnych, œrednich „Prawda w mediach”
i spotkanie z dziennikarzami gazet oraz mediów lokalnych, przygotowane przez m³odzie¿ z Ruchu Œwiat³o
– ¯ycie dzia³aj¹cej przy Parafii Mi³osierdzia Bo¿ego w Skawinie.
Wielu uczestników tygodnia przyci¹gnê³y konkursy plastyczne dla dzieci oraz literackie dla m³odzie¿y,
warsztaty, spotkania, dyskusje, przedstawienia i koncerty, pokazy multimedialne.
Tydzieñ zakoñczy³ siê msz¹ œwiêt¹ odprawion¹ w Koœciele Parafialnym Mi³osierdzia Bo¿ego przez ks.
dr Piotra Majera, kanclerza Kurii Krakowskiej oraz koncertem zespo³u Stare Dobre Ma³¿eñstwo w sali teatralnej koœcio³a.

WSPÓ£PRACA Z MIASTAMI PARTNERSKIMI
Uczniowie ZSTE w Civitanova Marche

Skawiñscy nauczyciele uczestniczyli w kolacji
zorganizowanej przez pielgrzymów z Civitanova
Marche, którzy przebywali w sierpniu w Krakowie
i Skawinie. Wspominano mi³o spêdzone dni pielgrzymki. W towarzystwie nauczycielki jêzyka angielskiego Fiammetty Marozzi skawiñska grupa zwiedzi³a jedn¹ z najpiêkniejszych w³oskich jaskiñ Frasassi.
W ostatnim dniu pobytu wraz z grup¹ uczniów
w³oskich skawiñscy uczniowie i nauczyciele przebywali w Watykanie, gdzie w skupieniu modlili siê
przy grobie Jana Paw³a II i zwiedzili Bazylikê œw.
Piotra. Nastêpnie najcenniejsze zabytki Rzymu,
w³¹cznie z Forum Romanum, Fontann¹ di Trevi,
Piazza Venezia, Koloseum i £ukiem Trajana. Wspania³a w³oska goœcinnoœæ oraz bogaty program wymiany pozostanie na d³ugo we wspomnieniach jej
uczestników.
W³oscy uczniowie bêd¹ goszczeni przez uczniów
skawiñskiego Zespo³u Szkó³ Techniczno-Ekonomicznych w kwietniu 2007 roku.

W dniach 16-23 paŸdziernika grupa uczniów Zespo³u Szkó³ Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie
przebywa³a na zaproszenie Instituto Tecnico Commerciale „ F. Corridoni” w Civitanova Marche, partnerskim mieœcie Skawiny. Organizatorami wyjazdu
byli nauczyciele Hanna i Czes³aw G¹siorowscy.
Podczas tygodniowej wymiany skawiñscy uczniowie i nauczyciele zwiedzili zabytki partnerskiego
miasta (Civitanova Alta), wystawê prac Pabla Picassa; stolicê regionu Marche Macierata; sanktuaria:
Matki Boskiej w Loreto i œw. Franciszka w Asy¿u.
Podczas pobytu we w³oskiej szkole skawiñscy
uczniowie wykonali wystawê pokazuj¹c¹ zabytki
i wspó³czesnoœæ naszego miasta. Uczestniczyli
w lekcjach historii prezentuj¹cych wspó³czesne oblicze regionu Marche oraz zabytki Rzymu. Polscy
uczniowie zaprezentowali spo³ecznoœci w³oskiej
szko³y film o zabytkach Skawiny i Zespole Szkó³
Techniczno-Ekonomicznych oraz prezentacjê multimedialn¹ o zabytkach Krakowa. Odby³o siê równie¿
spotkanie w ratuszu miasta z panem Sergio Mazetti.
Uczniowie polscy i w³oscy otrzymali materia³y informacyjne o partnerskim mieœcie i regionie. Podczas
tych spotkañ dyrektor ZSTE Zbigniew Stawarz przekaza³ „Medal Zas³u¿onym dla ZSTE” dla burmistrza
miasta Erminio Marinelli, dyrektora ITC Maurizio
Settembri oraz koordynatora wymiany ze szko³y w³oskiej Fiammetty Marozzi.

Wybory w miastach partnerskich
W wyniku wyborów samorz¹dowych przeprowadzonych w mieœcie Turèianske Teplice oraz
Roztoky nast¹pi³a zmiana na stanowiskach Burmistrza. Burmistrzem miasta Turèianske Teplice
zosta³ mgr Michal Sygút, natomiast w mieœcie
Roztoky Burmistrzem zosta³a ing. arch. Olga Vavrinova.
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