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Bezpieczna

Małopolska 2015

23 października w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie miało miejsce uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP z Powiatu Krakowskiego. Udział w tym wydarzeniu wzięli członkowie Zarządu Województwa Małopolskiego:
Wojciech Kozak oraz Jacek Krupa, a także wójtowie i burmistrzowie dziesięciu gmin Powiatu Krakowskiego oraz przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które
otrzymały nowy sprzęt.
Program „Bezpieczna Małopolska” to odpowiedź na
sygnały docierające do władz Województwa Małopolskiego. Do tej pory środki na sprzęt dla OSP były przekazywane incydentalnie – na konkretny wniosek gminy, jednostki czy Państwowej Straży Pożarnej. Po uruchomieniu programu „Bezpieczna Małopolska” wsparcie dla OSP będzie
uporządkowane oraz bardziej dostępne. – Opieka nad strażą jest zadaniem gminy ale współpraca wszystkich szczebli
samorządu daje efekt w postaci takich właśnie programów
jak Bezpieczna Małopolska czy Małopolskie Remizy – mówił ówczesny członek zarządu, dziś Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa. – Mam nadzieję, że przekazywany dziś sprzęt pomoże w realizacji Waszej pracy,
misji i pasji, którą każdy z Was ma – zwrócił się do druhów
OSP Jacek Krupa.

Przypomnijmy, że „Bezpieczna Małopolska” to nie jedyny
program wspierający strażaków-ochotników. Od 2009 r. Województwo Małopolskie realizuje również unikatowy w skali całego kraju program „Małopolskie Remizy”, dzięki któremu remizy OSP przechodzą gruntowne remonty. Z każdym rokiem program cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
W 2015 r. na ten cel samorząd Województwa Małopolskiego
przeznaczył 3 mln zł, co pozwoli na wyremontowanie 102 remiz. Łącznie w latach 2009-2015 na remont w 658 małopolskich
remizach przeznaczono 24 mln zł z budżetu województwa. Jedną z remiz objętą programem jest remiza w Polance Hallera.
W tym konkretnym przypadku zadanie pn. „Wymiana dachu
na budynku OSP w Polance Hallera”, polegało na:
 remoncie konstrukcji dachu w tym m.in.: rozbiórce istniejącego pokrycia, remoncie konstrukcji więźb dachowych,
rozebraniu rynien i obróbek blacharskich, instalacji odgromowych;
 wymianie pokrycia dachu (455,44 m 2) w tym m.in.: pokrycie dachu blachą trapezową, montaż włazów dachowych,
montaż rynien, instalacji odgromowych;
 remoncie kominów, osłony syreny alarmowej.
Wartość zadania wyniosła 59 547,29 zł, w tym kwota
dotacji 29 773,64 zł (50% wartości zadania).

Remiza OSP w Polance Hallera

M. Turkawska

T. Stawowy

13 nowych kompletów umundurowania (tj. ubrania ochronne, buty bojowe, hełmy, kominiarki, rękawice) trafiło do jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z Kopanki oraz Rzozowa w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2015” współfinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego. Wartość zadania wyniosła 25 448,97 zł z czego 50%
stanowiła kwota dotacji.
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Za nami pierwszy rok wytężonej pracy. Był to dla nas wszystkich trudny okres, w dużej mierze skoncentrowany na analizie i audycie, a przede wszystkim poświęcony pracom nad długofalowymi
projektami strategicznymi. W ciągu ostatnich miesięcy, każdego
dnia krok po kroku wcielaliśmy w życie nasze wspólne założenia
programowe, a zrównoważony rozwój Gminy Skawina był i nadal
pozostanie celem, który przyświeca każdej podjętej decyzji.
Aktualny numer „Biuletynu…” podsumowuje ostatni rok. Chcemy, byście Państwo zobaczyli ogrom pracy, jaki wykonaliśmy, a jednocześnie pragniemy zachęcić do dalszego włączania się we wspólne budowanie przyszłości Skawiny. Nieustannie również prosimy
o Wasze zaangażowanie, które pozwala nam podejmować jeszcze
lepsze decyzje. Właśnie w tym celu wdrożyliśmy mechanizmy konsultacji, szeroko promujemy „Plan gospodarki niskoemisyjnej”,
„Plan mobilności” i „Budżet obywatelski”, co pozwala nam jeszcze
lepiej wsłuchiwać się w głos mieszkańców.
Niebawem czeka nas wyjątkowy okres Świąt Bożego Narodzenia. Niesie on ze sobą wiele radości ze spotkań w rodzinnym
gronie, ale i odrobinę refleksji związanej z minionym rokiem.
Z całą pewnością jest to czas odpowiedni do weryfikacji dokonań
i rozważenia priorytetów w dalszych planach. W tym wyjątkowym,
świątecznym czasie, kiedy tempo życia nieco zwalnia, chcemy Państwu, ale i sobie, życzyć satysfakcji,rodzinnego ciepła i dużo, dużo
miłości w 2016 roku!
Witold Grabiec

Paweł Kolasa
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Rady Miejskiej w Skawinie
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Miasta i Gminy Skawina
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PRZYJAZNE ŚRODOWISKO

LIFE-Małopolska

dla Skawiny

P

rogram LIFE-Małopolska, uznany przez Komisję Europejską za
najlepszy w Unii Europejskiej, zakłada
m.in. stworzenie sieci Eko-doradców,
którzy na poziomie gmin będą wspierać
wdrażanie programu ochrony powietrza i organizować programy dofinansowania dla mieszkańców pozwalające na
wymianę ogrzewania na ekologiczne.
Ich celem będzie realizacja zadań
gmin w zakresie wdrażania lokalnych
planów gospodarki niskoemisyjnej,
wykorzystanie dostępnych środków
zewnętrznych na ochronę powietrza
oraz doradztwo dla mieszkańców
i ich aktywizacja do korzystania z programów dofinansowania wymiany
kotłów grzewczych i prowadzenia termomodernizacji budynków. Wartość
programu to 70 mln zł (17 mln euro).

8 kwietnia 2015 r. w Rabce-Zdroju
uroczyście podpisano porozumienie
w zakresie wspólnego ubiegania się
o dofinansowanie projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu
ochrony powietrza dla województwa
małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Pod dokumentem
podpisali się przedstawiciele władz
lokalnych i regionalnych z terenu
województwa małopolskiego. Porozumienie to w imieniu Gminy Skawina podpisał II Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Skawina ds. rozwoju
– Tomasz Ożóg.
Realizacja projektu zintegrowanego LIFE pozwoli na wykorzystanie
dostępnych środków finansowych
i instrumentów prawnych w taki
sposób, aby jeszcze skuteczniej wal-

czyć z zanieczyszczeniem powietrza
w Małopolsce. – Jeśli chodzi o ochronę powietrza, jesteśmy najlepsi praktycznie we wszystkim. Mamy najlepszy monitoring jakości powietrza. To
powoduje, że czasem musimy zderzyć
się z brutalną prawdą o tym, jakie to
powietrze jest. Ale też angażujemy
się wspólnie w walkę o poprawę jego
jakości. Projekt LIFE będzie uzupełnieniem dotychczasowych działań
– mówiła Małgorzata Mrugała, prezes WFOŚiGW w Krakowie.
Wartość projektu zintegrowanego LIFE dla Małopolski to ponad 70
mln zł. Źródła finansowania to: program LIFE (ok. 41 mln zł), NFOŚiGW
(ok. 20 mln zł), WFOŚiGW w Krakowie (ok. 4 mln zł) oraz środki własne
beneficjentów (ok. 5 mln zł).

LIFE to najlepszy program w Unii Europejskiej
LIFE zakłada stworzenie sieci eko-doradców
LIFE to ochrona powietrza przez ekologiczne ogrzewanie
LIFE pomoże w wymianie kotłów grzewczych
i termomodernizacji budynków


Plan gospodarki
niskoemisyjnej (PGN)

P

lan przyjęty Uchwałą nr
X/120/15
Rady
Miejskiej
w Skawinie jest dokumentem strategicznym sporządzany na lata
2014-2020 dla Gminy Skawiny
z zakresu działań na rzecz rozwijania gospodarki niskoemisyjnej.
PGN to rodzaj przewodnika systematyzującego działania, których

www.gminaskawina.pl

Jakie działania podejmujemy
na drodze ograniczenia

niskiej emisji?
realizacja ma na celu redukcję
emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń z terenów miejskich,
a także, co równie istotne, podniesienie efektywności energetycznej
i zwiększenie udziału odnawial-

nych źródeł energii (OZE). Przygotowywany dokument otworzy również drogę gminie i innym podmiotom ubiegającym się o dotację
w ramach funduszy europejskich
na lata 2014-2020.
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Jego celem strategicznym jest
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza i poprawa jakości
powietrza na terenie Gminy Skawina
poprzez realizację następujących celów:
 Podniesienie efektywności energetycznej;
 Zwiększenie udziału energii ze
źródeł odnawialnych;
 Ograniczenie niskiej emisji do
powietrza z obszaru Gminy;
 Ograniczenie emisji z transportu;
 Niskoemisyjne zarządzanie Gminą.
W PGN przedstawiono program
działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych do roku 2020.
Wymiana pieców węglowych

W

listopadzie 2015 r. Gmina
Skawina prowadziła nabór
dla osób zainteresowanych wymianą
starej kotłowni węglowej o niskiej
sprawności – w ramach przygotowania wniosku o dofinansowanie planowanych zadań ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Finansowanie działań
związanych z wymianą pieców jest
planowane z dwóch źródeł:
 „Poprawa jakości powietrza
Część 2) KAWKA – likwidacja
niskiej emisji wspierająca wzrost
efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych
źródeł energii” (dalej: KAWKA)
w latach 2016-2018;
 „Programu Ograniczenia Niskiej
Emisji na terenie województwa
małopolskiego” (dalej: PONE)
w latach 2016-2017.
Złożenie wniosku o dofinansowanie nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do realizacji Programu
KAWKA i PONE na terenie Gminy
Skawina. Wartość dofinansowania
w ramach tych programów wynosi odpowiednio do 90% w ramach
programu KAWKA (może być realizowany TYLKO w miejscowościach
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powyżej 5 tys. mieszkańców, czyli
dotyczy wyłącznie miasta Skawina)
i do 50% w ramach programu PONE
(realizowany na terenie całej Gminy
Skawina).
Zakres rzeczowy przedmiotu
dotacji:
 demontaż kotłowni, palenisk
opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej;
 montaż nowej kotłowni na gaz,
olej wraz z wewnętrzną instalacją
c.o. i c.w.u.;
 podłączenie do węzła ciepła
wraz z instalacją rozprowadzającą i wewnętrzną instalacją c.o.
i c.w.u.;
 podłączenie do zewnętrznego
źródła energii elektrycznej, wewnętrzna linia zasilania;
 montaż nowej kotłowni na węgiel
lub biomasę (dotyczy kotłów bez
możliwości montażu dodatkowego rusztu) wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. o sprawności
energetycznej większej bądź równej 87% dla kotłów zasilanych
kwalifikowanymi paliwami węglowymi oraz odpowiadającym
klasie 5 według normy PN-EN
303-5:2012 dla wszystkich paliw dopuszczalnych w instrukcji
użytkowania urządzenia. Kocioł
z podajnikiem automatycznym,
który posiada dodatkowy ruszt
nie kwalifikuje się do dofinansowania;
 montaż pomp ciepła (dotyczy
TYLKO programu KAWKA).
Dofinansowanie nowej kotłowni
na węgiel lub biomasę będzie możliwe w przypadku braku technicznej
możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej (weryfikowane na podstawie informacji z MPEC). Dotacja
będzie przekazywana mieszkańcowi
jako zwrot poniesionych kosztów,
tj. po wykonaniu inwestycji przez
mieszkańca. Mieszkaniec przed
otrzymaniem dotacji jest zobowiązany uregulować należność za wykonaną inwestycję! Po otrzymaniu
informacji z WFOŚiGW o dofinansowaniu planowanych działań,
mieszkańcy którzy złożą wniosek
będą zapraszani do podpisania

umów dotacji celem realizacji inwestycji.
Instalacje fotowoltaiczne

Od

22 września do 2 października 2015 r. trwał otwarty
nabór wniosków dla wszystkich zainteresowanych montażem instalacji fotowoltaicznych produkujących
energię elektryczną ze słońca oraz
pomp ciepła do sieci centralnego
ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Nabór był elementem przygotowania przez Gminę wniosku
o dofinansowanie do Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW wynosi do 40% dla instalacji fotowoltaicznych oraz do 20% dla pomp ciepła.
Wkład własny wynosi zatem 60%
dla instalacji fotowoltaicznej i 80%
dla pompy ciepła.
Gmina Skawina planuje udzielanie pożyczek na pokrycie wkładu własnego na okres 2,5 lub 10 lat
oprocentowanej na 1% w skali roku.
W przypadku instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kWp wytwarzającej w ciągu roku około 2850 kWh
dla domu o powierzchni 100 m2,
w którym mieszka 4-osobowa rodzina planowana wartość wkładu własnego wynosi około 13 200,00 zł.
W przypadku skorzystania
z możliwości rozłożenia wkładu
własnego na raty (pożyczka) wysokość raty miesięcznej będzie w powyższym przypadku wynosiła:
 pożyczka na okres 2 lat: 555,75 zł;
 pożyczka na okres 5 lat: 225,64 zł;
 pożyczka na okres 10 lat: 115,64 zł.

Dodatkowych informacji
udzielają:
Sławomira Żurek
Dawid Kapusta
Zespół ds. pozyskiwania
środków zewnętrznych
ul. Rynek 12
(parter, wejście od ul. Krzywej)
Tel.: 12 277 01 67

www.gminaskawina.pl
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energii

odnawialnej

Projekt pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych”
jest realizowany w ramach Funduszu Szwajcarskiego i zakłada
montaż systemów energii odnawialnej na budynkach prywatnych mieszkańców Gminy Skawina oraz na budynkach użyteczności publicznej.

G



łównym celem projektu jest
redukcja emisji gazów cieplarnianych, niebezpiecznych substancji oraz poprawa stanu środowiska
naturalnego, polepszenie warunków
życia mieszkańców Gminy i promocja ekologicznych nośników energii.
Dofinansowanie w ramach projektu
wynosi 70% z czego Fundusz Szwajcarski pokrywa 60%, a Gmina Skawina 10%. Mieszkańcy, którzy chcą
zainstalować układ solarny w swoim
gospodarstwie domowym, pokrywają 30% wartości instalacji. Generalnym Wykonawcą w projekcie
jest konsorcjum firm: Viessamann
– Wachelka Inergis. Wartość całego
projektu wynosi: 69 451 881 PLN (23
948924 CHF).

www.gminaskawina.pl

Pierwsze montaże układów solarnych w Gminie Skawina rozpoczęły
się w 2013 r. Obecna pula miejsc dla

OKR „Gubałówka”

M. Turkawska

Instalacja systemów

mieszkańców wynosi 650. Do końca
roku 2015 Generalny Wykonawca zamontuje 620 instalacji, a kolejne instalacje będą prowadzone w roku 2016.
Planowane jest również zwiększenie
puli miejsc dla mieszkańców do 750
instalacji i obecnie trwają starania,
aby w roku 2016 Gmina otrzymała
100 dodatkowych miejsc.
W ramach projektu w roku 2015
zostały również zamontowane systemy
energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej. Montaż urządzeń
objął budynek Stadionu Miejskiego
i Ośrodek Kulturalno-Rekreacyjny
„Gubałówka”, gdzie zostały zainstalowane kolektory słoneczne oraz budynki
Przedszkola Samorządowego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi
oraz Przedszkola Samorządowego nr
6, gdzie założono kolektory słoneczne
wraz z pompami ciepła.

W roku 2016 projektem zostaną
objęte jeszcze dwa budynki: Zespół
Szkół Publicznych w Radziszowie
oraz Basen „Camena”, gdzie zostaną
zainstalowane panele fotowoltaiczne do produkcji prądu elektrycznego
wraz pompami ciepła. Dodatkowo
w budynkach tych zostanie wykonana
termomodernizacja.

Przedszkole Samorządowe nr 6
z Oddziałem Żłobkowym

M. Turkawska

M. Turkawska

Przedszkole Samorządowe nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi
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Firma pod specjalnym

nadzorem

CLIF

W związku z licznymi komentarzami na portalach internetowych w sprawie działającej na terenie Gminy Skawina
firmy CLIF sp. z o.o. Skawina mieszczącej się przy ul. Piłsudskiego 53, przedstawiamy informację dotyczącą kompetencji, uprawnień Gminy Skawina w zakresie firm rozpoczynających działalność gospodarczą na naszym terenie
oraz postępowań toczących się w Urzędzie Miasta i Gminy
w Skawinie z wniosku lub w sprawach firmy CLIF sp. z o.o.
Skawina, ul. Piłsudskiego 53.

G

mina Skawina nie posiada uprawnień do władczego decydowania
o rodzajach działalności gospodarczej
prowadzonej na jej terenie, w tym
także w zakresie obrotu nieruchomościami, poza wyjątkami wskazanymi
w przepisach prawa. Tym samym
Gmina Skawina nie miała wpływu
na zakup nieruchomości przez Firmę
CLIF sp. z o.o. Skawina od prywatnego przedsiębiorcy.
Według wiedzy Gminy Skawina,
Firma CLIF sp. z o.o. wystąpiła do Starosty Krakowskiego o niezbędne w swej
działalności decyzje, które uzyskała,
w tym między innymi:
 decyzję na prowadzenie działalności
w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych (420 rodzajów) oraz
odpadów innych niż niebezpieczne
(489 rodzajów) na okres 10 lat;
 decyzję na prowadzenie działalności
w zakresie zbierania odpadów niebezpiecznych (412 rodzajów) oraz
odpadów innych niż niebezpieczne
(479 rodzajów) na okres 10 lat.
W dniu 26.06.20015 roku firma
CLIF sp. z o.o. złożyła p i e r w s z y
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
inwestycji pn.: „Przebudowa istniejącego budynku hali magazynowo-produkcyjnej o:
 budynek
biurowo-usługowy
z wewn. instalacjami: wod-kan,
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elektr. C.O. wentylacji mechanicznej;
 pomieszczenie gospodarczo-magazynowe z wewn. instalacjami: wodkan, elektryczną, C.O.;
 oraz rozbudowa zewn. instalacji wodociągowej pozalicznikowej
oraz przyłączy na dz. nr 2160/114
w Skawinie”.
Ze względu na nieuzupełnienie
licznych braków w ustawowym terminie pozostał on bez rozpoznania.
Postanowienie o uzupełnieniu braków
zostało wydane przez UMiG w Skawinie w dniu 20.07.2015 r.
W dniu 18.08.2015 r. Firma CLIF
sp. z o.o. złożyła d r u g i, zmieniony
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zupełnie innej inwestycji pn.: „Instalacja do
produkcji paliw alternatywnych na bazie odpadów oraz stanowisko odzysku
odpadów poza instalacjami”
Również wobec braków formalnych
– postanowieniem został nałożony obowiązek ich uzupełnienia. Firma CLIF
w dniu 10.09.2015 r. uzupełniła braki do
złożonego wniosku. Wobec skompletowania dokumentacji Urząd p r z y s t ą p
i ł do dalszej procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, poprzedzonej zajęciem stanowiska w sprawie wnioskowanego przedsięwzięcia w dwóch instytucjach: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz w Sanepidzie. Stanowiska tych

instytucji będą podstawą do dalszego
działania organu wydającego decyzje
o środowiskowych uwarunkowaniach.
Postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 7.09.2015 r.
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej zostało uznane za stronę w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy CLIF sp. z o.o.
Jednocześnie informujemy, że wyżej wymienione procedury podjęte
przez Gminę Skawina w stosunku do
firmy CLIF sp. z o.o. nie są jedynymi.
Według posiadanej przez nas wiedzy
postępowania administracyjne wobec
tej firmy, w różnych lecz tematycznie
związanych ze sobą sprawach, toczą się
przed innymi instytucjami czy organami, w których niestety Gmina Skawina
wobec obowiązującego prawa, nie może
być ich stroną. Zgodnie z posiadanymi
informacjami nadmieniamy, że:
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał decyzje
o przywróceniu do stanu pierwotnego hali, która stanowi własność
firmy CLIF sp. z o.o.;
 Firma BRW, która wydzierżawiła
firmie CLIF sp. z o.o. część swojej
działki wymówiła umowę dzierżawy;
 GDKiA przesłała do UMiG Skawina pismo, w którym informuje, że
węzeł komunikacyjny DK44 i drogi
gminnej w rejonie funkcjonowania
firmy CLIFF sp. z o.o. nie jest w stanie obsłużyć planowanego tam ruchu drogowego;
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska poinformował UMiG
w Skawinie, że w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami nałożono dwa mandaty karne, skierowano wystąpienie do Starosty Krakowskiego informujące o naruszeniach decyzji z dnia 13 lutego 2015
r., znak OS.I.6233.88.2014 AM – zezwolenie na zbieranie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne oraz wszczęto postępowanie
w sprawie wstrzymania instalacji –
hali wraz ze zbiornikami do magazynowania odpadów niebezpiecznych,
eksploatowanej bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego przez spółkę CLIF sp. z o.o. w Skawinie.
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W Radziszowie przybyło 550 drzew

dzięki Bahlsen Polska

Bahlsen

10 października ponad 40 uczniów w wieku 8-14 lat z kilku szkół Gminy
Skawina oraz dzieci pracowników Bahlsen Polska wzięło udział w Akademii Plant for the Planet. Efektem tej inicjatywy jest 550 drzew posadzonych
w obrębie Lasu Bronaczowa w Radziszowie.

Od lewej: Jacek Gościniak – Leśniczy Nadleśnictwo Myślenice, Agnieszka Prusaczyk – Kierownik Biura
Zarządu Bahlsen Polska, Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza UMiG Skawina, Wojciech Mackiewicz
– Inspektor Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska UMiG Skawina, Scott Brankin – Prezes Zarządu
Bahlsen Polska

P



ści klimatycznej oraz dobroczynnego
wpływu drzew na oczyszczanie tlenu.
W parze z teorią pojawiła się praktyka.
Jednym z elementów Akademii była
wyprawa do Lasu Gminnego w Radziszowie, gdzie uczniowie przy wsparciu
przedstawicieli Nadleśnictwa Myślenice, firmy Bahlsen Polska, Urzędu Miasta i Gminy Skawina, Zespołu Szkół
Publicznych i Stowarzyszenia Szkoła
Marzeń z Radziszowa oraz ZHP Chorągiew Krakowska, zasadzili 550 3-letnich jodeł pospolitych. Jedno dorosłe
drzewo produkuje w ciągu roku tyle
tlenu, ile człowiek zużywa w ciągu
dwóch lat życia. Dodatkowo drzewa
oczyszczają powietrze poprzez pochłanianie dwutlenku węgla. Hektar
lasu wchłania w ciągu jednej godziny
tyle dwutlenku węgle, ile wydziela go
w tym czasie 200 osób.
Na zakończenie Akademii dzieci
przedstawiły swoje pomysły i projekty mające na celu poprawę klimatu.
Każde dziecko otrzymało certyfikat
i mianowane zostało Ambasadorem
Sprawiedliwości Klimatycznej.

odczas całodniowych warsztatów,
które odbyły się w Zespole Szkół
Publicznych w Radziszowie, uczniowie zapoznali się z zagadnieniami do-

tyczącymi problemów klimatycznych,
w tym ze skutkami wydzielania gazów
cieplarnianych. Poprzez gry i zabawy
poznali także pojęcie sprawiedliwo-

Po

Zabezpieczenie

powodzi w 2010 r., która
ogarnęła w swoim zasięgu
znaczny teren Gminy Skawina, widząc pilną i jedocześnie konieczną
potrzebę przyszłego zabezpieczenia
przeciwpowodziowego Gminy, zlecono wykonanie opracowania „Studium projektowe budowy suchego
zbiornika przeciwpowodziowego
na rzece Skawince w miejscowości
Radziszów”.
Na bazie tego dokumentu przy
udziale przedstawicieli Wojewody,
Starostwa Powiatowego w Krakowie,
Małopolskiego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Krakowie, Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w następnych latach powstało
szereg dokumentów, które wskazały
kierunki działań i prac, mających na
celu zabezpieczenie terenów zagrożonych powodzią wodami Skawinki,
Cedronu i Rzepnika.

www.gminaskawina.pl

przeciwpowodziowe

W 2015 r. pod kierownictwem
Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej powstał Plan Zarządzania
Ryzykiem Powodziowym, w którym to dokumencie umieszczone
zostało zadanie pod nazwą „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe
w dolinie rzeki Skawinki”, obejmujące budowę 4 suchych zbiorników w zlewni Skawinki na potokach Gościbia, Jastrząbka, Głogoczówka oraz Cedron, budowa bulwarów i obwałowań oraz budowa
pompowni w pobliżu ujścia Rzepnika. Planowany zakres prac do
wykonania na rzekach i potokach
w gminie Skawina:

 na rzece Skawince – budowa
4895 m i modernizacja 2344 m
wałów oraz budowa bulwarów
o łącznej długości 2344 m;
 na potoku Cedron to budowa wałów na dł. 3506 m oraz bulwarów na
długości 175 m;
 na potoku Rzepnik oprócz budowy
pompowni planowana jest budowa
wałów o długości 370 m oraz bulwarów o długości 2236 m.
Szacunkowy koszt zadania to
kwota ok 140 000 000 zł . UMiG Skawina ma nadzieję, że ww. prace zostaną umieszczone w budżecie państwa
i w najbliższych latach wykonane.
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ŚMIECI

PROGRAM
Nie palmy
Ochrony
w paleniskach domowych
Środowiska C
przyjęty!

Na

sesji Rady Miejskiej w Skawinie, która odbyła się
w dniu 25 listopada 2015 r. podjęto
Uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Skawina na lata 2015-2017,
z perspektywą na lata 2018-2021”.
Program ten jest podstawowym
narzędziem prowadzenia polityki
ekologicznej na terenie naszej gminy, wyznacza cele i zadania środowiskowe oraz szczegółowe programy zarządzania środowiskowego.
Realizacja Programu doprowadzi
do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania
środowiskiem, zapewni skuteczne
mechanizmy chroniące środowisko
przed degradacją, a także stworzy
warunki dla wdrożenia wymagań
obowiązującego w tym zakresie prawa. Sporządzony Program zawiera
między innymi rozpoznanie aktualnego stanu środowiska w gminie,
przedstawia propozycje oraz opis
zadań, które niezbędne są do kompleksowego rozwiązania problemów
związanych z ochroną środowiska.
Program wspomaga dążenie do
uzyskania w gminie sukcesywnego
ograniczenia negatywnego wpływu
na środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochronę i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne gospodarowanie zasobami z uwzględnieniem
konieczności ochrony środowiska.
Przyjęte w Programie mierniki pozwolą na dokonywanie analizy realizacji celów i zadań określonych
niniejszym dokumentem jak ich
terminowości ich wykonania. Z realizacji Programu co dwa lata będą
sporządzane raporty przedstawiane
Radzie Miejskiej oraz podawane do
publicznej wiadomości.
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oraz częściej stosowaną metodą oszczędzania węgla i drewna jest spalanie śmieci w domowych
piecach. Jest to problem nasilający
się głównie w okresie jesienno-zimowym. W emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne
i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe.
Do atmosfery trafiają ogromne ilości niebezpiecznych związków: pyły,
dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek
węgla, metale ciężkie, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne,
w tym benzoalfapiren, cyjanowodór,
chlorowodór oraz dioksyny i furany.
Zminimalizujmy więc ryzyko zachorowania naszych najbliższych i nie
powodujmy niepotrzebnego zatruwania powietrza. Pomyślmy o przyszłości już dzisiaj, zmieńmy swoje nawyki

i nawyki naszych sąsiadów. Jeżeli zauważysz, że sąsiad pali odpady – upomnij go, a gdy sytuacja się powtórzy
zgłoś zaistniałą sytuację do Straży
Miejskiej, na Policję lub do Urzędu
Miasta i Gminy, by przeprowadzili
kontrolę u takiej osoby. Wobec mieszkańców, którzy palą odpady w warunkach domowych będą stosowane kary.
W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach
do tego nie przystosowanych. Zgodnie
z ustawą o odpadach, Regulaminem
utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy oraz kodeksem wykroczeń zakazane jest spalanie odpadów
w piecach, kotłowniach domowych, jak
również na wolnym powietrzu.
Spalanie odpadów stanowi wykroczenie i podlega karze aresztu albo
grzywny do 5 tys. zł.

Zakład Usług Komunalnych

W

lipcu 2013 roku weszła w życie
nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na mocy tejże ustawy na gminę
spadł obowiązek zajęcia się całością zadania odbioru odpadów komunalnych
z jej terenu. W wyniku zapisów w niej
ujętych gmina przygotowała przetarg,
który został rozstrzygnięty na okres
dwóch lat do końca czerwca 2015 roku.
W ramach współpracy podwykonawcą
części zadania została spółka gminna
Miejski Zakład Usługowy w Skawinie,
pracująca w mocno okrojonej formule.
Jednym z priorytetów naszej gminy,
po wyborach samorządowych, stało
się ograniczenie kosztów wzrostu cen
za odbiór odpadów komunalnych.
Burmistrz podjął prace mające na celu
wyłonienie nowego operatora systemu,
tak by nie dopuścić do wzrostu opłat za
gospodarowanie odpadami. Ogłoszono
przetarg na zagospodarowanie odpadów i uruchomiono proces tworzenia
z części MZU nowego podmiotu, jakim
jest Zakład Usług Komunalnych, któ-

remu jako jednostce budżetowej można bezprzetargowo powierzyć odbiór
odpadów od wszystkich podmiotów.
Opłata za gospodarowanie odpadami dla każdego mieszkańca składa
się z dwóch części składowych to jest
kosztów odbioru i kosztów zagospodarowania. Ustalono minimalny koszt
ZUK-u, ale nie udało się rozstrzygnąć
przetargu na zagospodarowanie, gdyż
oferty znacznie przekraczały kwoty
podane w SIWZ-e mimo trzykrotnego ogłaszania przetargu. Dodatkowym uwarunkowaniem wzrostu
kosztów realizacji zadania odbioru
i zagospodarowania odpadów stała się
koniczność wprowadzenia odbioru
od mieszkańców odpadów z częstotliwością co dwa tygodnie. Dzięki dobrej
współpracy pomiędzy samorządami
udało się uniknąć konieczności podwyżek opłat. Gmina Skawina podpisała na okres trzech lat umowę – porozumienie międzygminne z Gminą
Brzeszcze, która od 1 października
zagospodarowuje nasze odpady.

www.gminaskawina.pl
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transportu zrównoważonego na terenie Gminy Skawina. Kolejnym etapem działań Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie jest przedłożenie Planu Mobilności do
konsultacji społecznych. Mieszkańcy i wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać swoje uwagi i sugestie do końca roku – czekamy na Państwa głos. W ramach konsultacji prowadzimy badanie ankietowe na temat kilku
elementów, które są istotne z punktu widzenia planowanych kroków inwestycyjnych.

Pierwszy rok pracy nowych władz samorządowych Skawiny wiązał się nie tylko z potrzebą
uporządkowania istniejącego stanu rzeczy, ale
przede wszystkim z pracą nad nowymi dokumentami strategicznymi, które w dłuższej perspektywie określą kierunki rozwoju w wielu
ważnych dziedzinach życia. Jedną z tych dziedzin bezpośrednio wpływającą na komfort życia w naszym mieście jest szeroko rozumiany
transport. Nie od dziś toczy się na naszym terenie walka z „korkami”, która dzięki otwarciu
pierwszych trzech odcinków obwodnicy Skawiny, przybrała nieco inny kierunek. Wiemy jednak, że nawet dokończenie budowy obwodnicy,
nie rozwiąże wszystkich problemów komunikacyjnych. Co zatem robimy w tym kierunku?

W

10

bieżącym roku rozpoczęliśmy prace nad dokumentem pn. „Plan Mobilności dla Gminy Skawina”, który określa zakres działań zmierzających do
zmniejszenie zapotrzebowania na podróże samochodem
i wybór transportu publicznego jako głównego środka
transportu w codziennych podróżach. Jest narzędziem
identyfikacji potrzeb transportowych naszych mieszkańców oraz definiowania zakresu usług ze strony organizatora transportu zbiorowego. Plany mobilności ustalają
długoterminową strategię zarządzania oraz promowania
zrównoważonego transportu poprzez konkretne działania.
Realizacja założeń „Planu Mobilności dla gminy Skawina” pozwoli na zmniejszenie liczby podróży wykonywanych
samochodem na rzecz przemieszczania się komunikacją zbiorową lub pojazdami przyjaznymi środowisku. Dokument ten
będzie podstawą do realizacji zadań związanych z rozwojem zrównoważonego transportu oraz pozyskania środków
z funduszy europejskich na sfinansowanie działań w tym
zakresie w nowej perspektywie na lata 2014-2020.
W ramach prac przeprowadzono analizę stanu obecnego w zakresie identyfikacji mobilności mieszkańców
Gminy oraz funkcjonowania: transportu kolejowego,
komunikacji autobusowej, ruchu tranzytowego, ruchu
rowerowego, parkowania, a także istniejących formalnych i nie formalnych parkingów Park&Ride.
Dokonana analiza jest podstawą do określenia kierunków i przedłożonych propozycji dalszego rozwoju
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Utworzenia Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego – czyli węzeł komunikacyjny, integrujący różne środki transportu, w tym linie
autobusowe oraz ciągi pieszo-rowerowe, zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego
w Skawinie, który ma umożliwić komfortowe korzystanie z Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej;
Uruchomienie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej czyli systemu połączeń kolejowych w północnej części województwa małopolskiego łączący centrum Krakowa z jego przedmieściami i niektórymi miastami aglomeracji krakowskiej;
Stworzenie systemu parkingów Park&Ride
(P+R), czyli parkingów dla samochodów osobowych przy przystankach, stacjach i węzłach
przesiadkowych w celu przesiadki i kontynuacji jazdy transportem zbiorowym;
Opracowanie Polityki Parkingowej miasta. Polityka parkingowa jest jednym z trudniejszych obszarów działań w zakresie zarządzania mobilnością. Z przeprowadzonych badań wiemy, że większość osób (57%) pozostawiających swoje pojazdy przebywa w obszarze deficytu
parkingowego do 30 minut, jednak aż 30% parkuje
ponad 2h, utrudniając tym samym postój mieszkańcom, którzy przyjeżdżają załatwić sprawy. Największe nasycenie przekraczające 95% zidentyfikowano na ulicach: Rynek, Kazimierza Wielkiego,
Słowackiego oraz Kościelnej. Wyniki te wyraźnie
wskazują na koniczność wprowadzenia opłat za
parkowanie.
Przeprowadzenie zmian w systemie komunikacji autobusowej czyli dostosowanie tras
linii autobusowych do mającego powstać węzła komunikacyjnego przy dworcu kolejowym w Skawinie;
Rozbudowa sieci ciągów pieszo rowerowych
ułatwiających dotarcie do przystanków komunikacji zbiorowej;
Stworzenie systemu gminnej wypożyczalni
rowerów – propagujących rozwój transportu
przyjaznego środowisku;
Renowacja budynku dworca kolejowego w Skawinie i zaadaptowanie go do funkcji poczekalni
dla pasażerów, miejsca wydarzeń i imprez kulturalnych, siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej.
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Ważną kwestią możliwości włączenia Skawiny do
systemu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej jest budowa
łącznicy Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki. Bez
tego elementu nie będzie można zapewnić krótkiego
czasu przejazdu na Trasie Kraków Główny – Skawina.
W pierwszym kwartale 2016 r., po zakończeniu
i podsumowaniu uwag mieszkańców, otrzymanych
w ramach konsultacji społecznych, planowane jest

przedłożenie Planu Mobilności dla Gminy Skawina do
uchwalenia przez Radę Miejską w Skawinie. Wybrane
rozwiązania będą realizowane ze środków pochodzących
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego
do roku 2020. Gmina Skawina zamierza złożyć pierwszy
wniosek o dofinansowanie w roku 2016.

Do 31 grudnia trwają konsultacje – zapraszamy na www.gminaskawina.pl

ZRÓWNOWAŻONY
rozwój gospodarczy Gminy Skawina

Władze naszej gminy realizując cel operacyjny 1.1. „Budowa potencjału
gospodarczego” zapisany w Strategii Rozwoju Gminy na lata 2014-2020,
planują na początku 2016 roku utworzyć Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

O

soby, które będą pracowały
w takiej komórce, będą profesjonalnie przygotowane do pracy
z przedsiębiorcami i z całą pewnością będą czuły „ducha przedsiębiorczości”. Do ich zadań należeć będzie
m.in.:
 kompleksowe
wsparcie
dla
przedsiębiorców w otwarciu
i prowadzeniu działalności gospodarczej;
 informowanie o możliwościach
wsparcia finansowego (dotacje,
pożyczki) na rozwój działalności
prowadzonych przez inne instytucje pozarządowe;
 współpraca z regionalnymi organizacjami prowadzącymi wsparcie dla przedsiębiorców oraz
innymi instytucjami otoczenia
biznesu, organizacja spotkań
i szkoleń z przedstawicielami
tych instytucji;
 prowadzenie witryny internetowej zawierającej elementy potrzebne przedsiębiorcom;
 promocja i wspieranie przedsiębiorczości poprzez utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami sektora prywatnego oraz ko-
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ordynowanie współpracy Gminy
Skawina z przedsiębiorcami;
 promocja atrakcyjności inwestycyjnej gminy wśród inwestorów;
 przygotowanie cykli materiałów
i wydawnictw promujących postawy przedsiębiorczości.”
By gmina mogła dalej rozwijać
się w takim tempie jak dotychczas
i zapewniać usługi publiczne na
wysokim poziomie, musi mieć zapewnione stałe i trwałe źródło dochodów, niezależnych od decyzji podejmowanych w Warszawie. Środki
unijne skończą się w 2020 r. Wówczas władze samorządowe same

będą musiały znaleźć środki na
dalszy rozwój i świadczenie usług
dla mieszkańców. Stąd tak istotne
jest rozwijanie i wspieranie przedsiębiorców i przedsiębiorczości
w sposób ciągły i systemowy. Wymaga to koniecznych zmian w administracji i utworzenia instytucji,
która zajmowałaby się kompleksowym wsparciem dla przedsiębiorców w otwarciu i prowadzeniu
działalności, poradnictwem w prowadzeniu księgowości, zapewniałaby szkolenia i doradztwo, porady
prawne, wspomagałaby przedsiębiorców w pozyskiwaniu i prawidłowym rozliczaniu dotacji.

Stworzenie przyjaznego klimatu dla prowadzenia działalności gospodarczej w naszej
gminie to bezwzględny warunek dalszego,
dynamicznego rozwoju, który zapewni mieszkańcom miejsca pracy, a budżetowi gminy konieczne dochody umożliwiające podnoszenie
standardu i jakości życia rodzin.
www.gminaskawina.pl
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Umowa na kolejne odcinki

obwodnicy Skawiny podpisana!

S. Trzeciak

Za dwa lata zostanie zakończony kolejny etap budowy obwodnicy Skawiny o długości ok. 4,5 km. Umowę o współpracy przy tej inwestycji podpisali 20 sierpnia w Skawinie: ówcześni wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, członek Zarządu WM Jacek Krupa, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Paweł Kolasa oraz skarbnik Gminy Skawina Teresa Wątor.

Na
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dokończenie obwodnicy Skawiny czekają zarówno mieszkańcy, jak i kierowcy – dzięki tej inwestycji ruch na krajowej 44, która obecnie przechodzi przez centrum miasta,
radykalnie się zmniejszy. – Dokończenie obwodnicy Skawiny to nie tylko
ulga dla mieszkańców, to także potężny impuls do rozwoju gospodarczego.
Dzięki tej trasie tereny pod inwestycje
w gminie będą jeszcze bardziej atrakcyjne, co z pewnością przełoży się na
spore zainteresowanie biznesu – mówił w czwartek Jacek Krupa dziś Marszałek Województwa Małopolskiego,
dodając, że jest też już pewne sfinansowanie przystosowanego do wzmożonego ruchu wjazdu na obwodnicę Skawiny od strony Krakowa, co znacznie
usprawni ruch w tej części.
Z kolei wicemarszałek Wojciech
Kozak dodał, że kończona obwodnica to także spora szansa na ożywienie rekreacyjne gminy. – Wzdłuż całej trasy powstanie ścieżka rowerowa,
co znacznie usprawni rowerowe połączenie Skawiny z kolejnymi miejscowościami – podkreślał wicemarszałek, wspominając równocześnie
o ogromnym zaangażowaniu w całą
inicjatywę Jacka Krupy. Za sprawną pracę nad przygotowaniem II etapu obwodnicy Skawiny dziękował też
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burmistrz Paweł Kolasa. – Dziękuję
władzom Województwa Małopolskiego za świetną współpracę i dostrzeganie dalekosiężnego celu związanego
z rozwojem Gminy Skawina. Gratuluję również władzom samorządowym
naszej gminy poprzedniej kadencji:
wytrwałości i konsekwencji w działaniach na rzecz budowy obwodnicy
– mówił burmistrz Paweł Kolasa.
Już wiadomo, że kolejny etap inwestycji zostanie zrealizowany w systemie
„zaprojektuj i wybuduj” i powinien zakończyć się w 2017 roku. Szacowany
koszt całej inwestycji, wraz z przygotowaniem potrzebnej dokumentacji i wykupem nieruchomości, to ok. 49 mln zł
z czego ok. 33,5 mln zł ma pochodzić
ze środków unijnych zabezpieczonych
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Podpisana
dziś umowa między Województwem
Małopolskim a Gminą Skawina określa
zasady współpracy obejmujące m.in.:
 opracowanie potrzebnej dokumentacji;
 pozyskanie wszystkich koniecznych decyzji i pozwoleń;
 nabycie koniecznych nieruchomości wraz wypłatą odszkodowań;
 a także wykonanie robót budowlanych.

Inwestorem jest Województwo
Małopolskie, zaś wykonawca zostanie
wyłoniony w przetargu.
Kolejny etap budowy obwodnicy Skawiny będzie realizowany
w dwóch częściach. W pierwszej kolejności zostanie wybudowany odcinek
od ul. Energetyków do skrzyżowania
z DK 44 (ul. Piłsudskiego) o długości ok. 2,2 km. Dzięki temu ruch tranzytowy na trasie Kraków – Oświęcim
zostanie przeniesiony na obrzeża Skawiny. Przed skrzyżowaniem z „krajówką” obwodnica będzie kierować
się na południowy-zachód i przebiegać obok Skawińskiego Obszaru Gospodarczego. By nie ingerować m.in.
w teren składowiska odpadów przemysłowych byłych Zakładów Metalurgicznych „Skawina” S.A, a także linię kolejową nr 94, zostanie zbudowana estakada o długości ok. 400 m. Odcinek zakończy skrzyżowanie z drogą krajową nr 44 w formie tzw. ronda
turbinowego. Jak wynika z opinii ekspertów, ronda turbinowe są bezpieczniejsze niż tradycyjne – jazda po nich
odbywa się szybciej, bo mają większą
przepustowość. Wszystko dlatego, że
po wjeździe na tego typu rondo nie
można już zmienić pasa ruchu. Co
ważne – na całej długości II etapu obwodnicy Skawiny powstanie chodnik
i ścieżka rowerowa.
Na obecnym etapie inwestycji gotowa jest już cała koncepcja trasy, uzyskano też ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, której
nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Gmina Skawina pozyskała
też znaczną część terenu niezbędnego
dla realizacji tego odcinka obwodnicy. Postępowanie przetargowe jest już
toku. Warto dodać, że planowany odcinek drogi od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44 w przyszłości zostanie
połączony z drogą wojewódzką nr 953.
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Poprawa

stanu dróg

Realizacja dużych prorozwojowych inwestycji nie powinna odbywać się kosztem mieszkańców, dlatego też istotnym
działaniem jest podnoszenie jakości i standardu dróg przebiegających przez teren naszej gminy – w tym realizacja wspólnych inicjatyw z samorządem powiatowym i wojewódzkim
oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

I

nfrastruktura drogowa na terenie naszej gminy uległa w ostatnich latach znacznej poprawie,
dzięki przeznaczeniu na ten cel
w ostatnich czterech latach ponad
3,3 mln złotych. W ramach inicjatyw samorządowych będziemy
nadal podejmowali działania zmierzające do dalszej poprawy stanu
nawierzchni dróg. W 2015 roku na
terenie naszej gminy zrealizowano
następujące remonty nawierzchni asfaltowych i utrwalenia powierzchniowego:

W

listopadzie i grudniu trwały
prace remontowe związane
z remontem mostu na kanale Łączańskim w miejscowości Facimiech w ciągu drogi gminnej nr
601011K. Postępująca degradacja
obiektu, mogła zagrozić bezpieczeństwu mieszkańców. W wyniku wykonanych prac przywrócono
pierwotną nośność obiektu tj. 15t.
Remont obejmował:
 oczyszczenie powierzchni stalowych obiektów mostowych poprzez piaskowanie elementów: pasów górnych i dolnych, słupków,
krzyżulców, poprzecznic i podłużnic, wiatrownic, poręczy, wykonanie trójwarstwowego zabezpieczenia powłokami malarskimi;
 wymianę istniejącego betonowego pomostu na monolityczną
płytę żelbetową wykonaną z betonu C35/45 gr. 18-23 cm, z wy-
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1. ul. Przemysłowa w Skawinie na
odc. 60 mb,
2. droga gminna na działce 2788
w Skawinie na odc. 72 mb,
3. droga gminna na działce 228 w Facimiechu na odc. 23,5 mb,
4. droga gminna na działce 132
w Grabiu na odc. 196 mb,
5. droga gminna publiczna 601209K
w Jurczycach na odc. 72 mb,
6. droga gminna publiczna 601215K
w Jurczycach na odc. 60 mb,
7. droga gminna na działce 105
w Kopance na odc. 110 mb,

8. ul. Nad Pasieką w Radziszowie na
odc. 123 mb,
9. droga gminna na działce 847
w Wielkich Drogach na odc. 161 mb,
10. droga gminna publiczna 601164K
w Woli Radziszowskiej na odc. 153 mb,
11. droga gminna na działce 2203
w Woli Radziszowskiej na odc. 52 mb
12. droga gminna na działce 1200
w Woli Radziszowskiej na odc. 150 mb,
13. droga gminna publiczna 600993K
w Borku Szlacheckim na odc. 69
mb,
14. droga gminna publiczna 600999K
w Borku Szlacheckim na odc. 116
mb,
15. droga gminna publiczna 601033K
w Jaśkowicach na odc. 315 mb,
16. droga gminna publiczna 601054K
w Krzęcinie na odc. 186 mb,
17. droga gminna publiczna 601094K
w Pozowicach na odc. 234 mb,
18. droga gminna na działce 745
i 750 w Rzozowie na odc. 61 mb,
19. droga gminna publiczna 601044K
w Zelczynie na odc. 125 mb,
20. ul. Pachla w Skawinie na odc. 169
mb,
21. droga gminna na działce 204
w Skawinie na odc. 92,5 mb,
22. l. Poniatowskiego w Skawinie na
odc. 85 mb.

Modernizacja

obiektów mostowych
Na terenie Gminy Skawina znajduje się 35 mostów i kładek, które wymagają regularnych prac remontowo-konserwacyjnych wykonywanych przy udziale odpowiednich środków finansowych zabezpieczonych na ten cel
w budżecie gminy.
konanymi odpowiednimi spadkami podłużnymi i poprzecznymi;
 odczyszczenie powierzchni kamiennych i betonowych przyczółków, wyrównanie powierzchni,
wykonanie iniekcji rys, wykonanie
powłok antykorozyjnych i powłok
malarskich;

 remont łożysk stalowych;
 montaż stężenia poziomego;
 wykonanie modułowej dylatacji
mostowej;
 wykonanie płyt przejściowych za
przyczółkiem;
 remont nawierzchni na dojazdach
na długości 2m przed i za obiektem.

www.gminaskawina.pl
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Rozwój

Stref Aktywności

Gospodarczej w SKAWINIE

W Skawinie od kilku lat działają dwie strefy gospodarcze: Strefa Aktywności Gospodarczej „Skawina Północ” (SAG) oraz Skawiński Obszar Gospodarczy Skawina Zachód (SOG).
Trzecim obszarem inwestycyjnym, w obrębie którego aktualnie prowadzimy najwięcej
działań, jest teren okolic byłej Huty Aluminium.

D

zięki utworzeniu w Skawinie
tych specjalnych obszarów gospodarczych, swoją działalność w naszym mieście rozpoczęło kilkanaście
nowych podmiotów. To zarówno duże
koncerny z kapitałem zagranicznym,
jak i prężnie rozwijające się firmy
krajowe, łącznie zatrudniające ponad
5000 pracowników.
Gmina Skawina od lat podejmuje działania, mające na celu kompleksowe przygotowanie terenów
pod nowe inwestycje. Strefy aktywności gospodarczej są jednym z
ważniejszych sposobów na rozwój
gospodarczy regionu. To jednak od
dobrze opracowanego pomysłu, zakładającego długofalowe działania,
zależy atrakcyjność takich obszarów, zarówno w momencie inwestycji, jak i w kolejnych latach.
W chwili obecnej trwają prace nad
przygotowaniem koncepcji funkcjonowania i rozwoju obszarów gospodarczych w Skawinie, w tym głównie
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terenu Strefy Aktywności Gospodarczej zlokalizowanego przy II odcinku
Obwodnicy Skawiny (SAG III) oraz
terenu byłej Huty Aluminium (SAG
Huta). Zadanie realizowane jest w ra-

cyjna), skomplikowane sprawy właścicielskie terenu oraz przestarzała
i awaryjna infrastruktura (dotyczy
zwłaszcza terenu SAG HUTA). Tworzona dokumentacja ma wskazać

5 000 miejsc pracy w przedsiębiorstwach
zlokalizowanych w skawińskich
strefach gospodarczych
mach projektu „Razem Blisko Krakowa – zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego”
dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego 2009-2014 oraz środków krajowych.
Na podstawie przeprowadzonych do tej pory analiz zidentyfikowano szereg problemów związanych
z rozwojem tych terenów m.in.: barak dostatecznie rozwiniętej infrastruktury technicznej (m.in. drogi
wewnętrzne, sieć wodno-kanaliza-

działania inwestycyjne, które należy
podjąć aby przyciągnąć na te tereny
nowych inwestorów oraz poprawić
warunki prowadzenia działalności gospodarczej dla podmiotów już
funkcjonujących. Na podstawie powstałej dokumentacji Gmina planuje aplikować o środki unijne na rozwój tych obszarów.

„

Realizacja przyszłych projektów przyczyni się do popularyzacji marki „Skawina” i wzrostu
rozpoznawalności miasta jako
miejsca sprzyjającego inwestorom o znacznej podaży
atrakcyjnych, dobrze skomunikowanych terenów inwestycyjnych. Jednocześnie
w sferze oddziaływania, namacalnym efektem, będzie
wzrost ilości inwestycji zewnętrznych na terenie Skawiny, powstaną nowe miejsca pracy, a wszystko to zapewni trwałe podstawy
do długofalowego rozwoju
Na terenie miasta – podkreśla Tomasz
II zastępca BurmiGminy Skawina pracuje Ożóg
strza Miasta i Gminy Ska14 000 osób wina ds. Rozwoju.
GRUDZIEŃ 2015
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Kolejną inicjatywą będącą odpowiedzią na informacje przekazywane przez przedsiębiorców były I Targi Przedsiębiorczości Edukacja – Praca – Przyszłość. 20 października w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie, podczas
całodziennego wydarzenia, wspólnie z przyszłymi absolwentami, pedagogami i przedsiębiorcami poznawaliśmy swoje
potrzeby, analizowaliśmy rynek pracy, poznawaliśmy się!

B

yło to wspólne przedsięwzięcie
Gminy Skawina i Powiatu Krakowskiego. Połączyliśmy siły w działaniach na rzecz skutecznej edukacji
nakierowanej na potrzeby potencjalnych pracodawców działających na
lokalnym rynku pracy oraz wspierania przedsiębiorczości. Targi to
początek działań zmierzających do
dostosowania kompetencji i umiejętności przyszłych pracowników
do potrzeb lokalnych firm. Wszyscy
zgodnie stwierdzali, że na rynku pracy dobry specjalista jest wart więcej
niż magister nie posiadający żadnych
praktycznych umiejętności. Znamy
wartość szkolnictwa zawodowego,
stąd tak ścisła współpraca z ZST-E
w Skawinie.
W trakcie targów odbywały się
zajęcia prowadzone przez trenerów
z Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego z zakresu predyspozycji zawodowych dla klas trzecich szkół gimna-
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zjalnych. Dużym zainteresowaniem
cieszyły się także indywidualne konsultacje z pracownikami UPPK.

Uczniowie, a niebawem
przyszli absolwenci, mogli również zapoznać się
z ofertą 21 firm, których
przedstawiciele informowali o profilu działalności
oraz o możliwości zatrudnienia.
Równocześnie w sali konferencyjnej cennych porad dotyczących
pozyskiwania środków finansowych
udzielali przedstawiciele Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości,
Głównego Punktu Informacyjnego
o Funduszach Europejskich w Krakowie, Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego oraz Fundacji Rozwoju
Regionu Rabka.

CKiS

I Targi Przedsiębiorczości

Kulminacyjnym punktem programu okazał się panel dyskusyjny
prowadzony przez Prezesa Firmy
Eurokreator Rafała Kunaszyka. Do
wspólnej rozmowy zostali zaproszeni: Piotr Ćwik, Andrzej Osiniak (Regionalna Izba Gospodarcza Ziemi
Krakowskiej), Daniel Wrzoszczyk
(Stowarzyszenie Metropolia Krakowska), Jadwiga Wilczak (Zespół
Szkół Techniczno-Ekonomicznych
w Skawinie), Anna Mika (Zespół
Szkół, Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie),
Marcin Huńka (kierownik Biura
Rozwoju Przedsiębiorczości UPPK),
Marek Sala (dyrektor Lajkonik
Snacks), Andrzej Tutajewski (prezes
Podkrakowskiej Izby Gospodarczej
w Skawinie), Marek Malec (prezes
Galicyjskiej Izby Gospodarczej).
Prelegenci zgodnie wskazywali, że
inwestycja w młodych ludzi chętnych
do nauki zawodowej jest podstawą

zarówno dla ich własnego rozwoju,
jak i rozbudowy przedsiębiorstwa.
Ta współpraca powinna opierać się
o łatwiejsze przepisy prawa. Współdziałanie w tym wymiarze dotyczy uczniów, rodziców, nauczycieli,
samorządowców i właścicieli firm.
Prowadzący dyskusję swoje pytania
kierował również do zgromadzonej
publiczności, która zabierała głos
i dostarczyła nowych wątków do
rozmów kuluarowych.
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w Skawinie?

1 lipca rozpoczęliśmy zaplanowaną na 12 miesięcy akcję pn.
„Oceń nas!”. W ankiecie, którą udostępniliśmy Państwu we
wszystkich budynkach Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie oraz
w wersji elektronicznej, pytamy o ocenę poziomu obsługi, prosząc
o opinie i sugestie. Jakie wnioski po pierwszym okresie?
Jakie rozwiązania Pani/Pana zdaniem mogłyby przyczynić się do lepszej obsługi
w UMiG?

1.

Moim zdaniem warto byłoby rozważyć możliwość utworzenia kilku miejsc parkingowych
w Rynku lub okolicach, które byłyby przeznaczone wyłącznie dla petentów chcących załatwić sprawy urzędowe.

2.

Możliwość aktywacji konta ePUAP w Skawi- Rozpoczęliśmy prace nad wdrożeniem kompleksowych rozwiązań umożliwiających kontakt z tut. Urzędem
nie oraz możliwość zadawania pytań na stro- za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. Aktualnie opracowywany jest wniosek o cyfryzację Urzędu ze
nie internetowej urzędu.
środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Podstawowe elementy planowanego systemu to:
 elektroniczny obieg dokumentów;
 system głosowego i tekstowego powiadamia mieszkańców;
 możliwość składania pism, podań, deklaracji wyłączenie przez internet;
 możliwość płatności przez internet;
 zlokalizowanie punktu potwierdzania profilu zaufanego;
 platformy: „poinformuj nas”, „naprawmy to”.
Wszystkie te rozwiązania wdrożone zostaną w bieżącej kadencji, pod warunkiem, że Gmina pozyska
środki zewnętrzne na wdrożenie ww. procesów.

Wyjaśnienia/uwagi
Lepszym rozwiązaniem, bazując na aktualnej analizie sytuacji, jest wprowadzenie w Rynku strefy ograniczonego parkowania do 1 godz. To wystarczający czas na załatwienie spraw urzędowych lub zakupów.
Jednocześnie w opublikowanym projekcie Planu Mobilności dla Gminy Skawina przedstawiamy propozycję wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie miasta, co ma docelowo przyczynić się do
zwiększenia dostępności miejsc parkingowych i ograniczenia podróży wykonywanych samochodami na
rzecz komunikacji zbiorowej. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem i zgłaszania uwag.

na razie
niemożliwe
pracujemy
nad tym

GRUDZIEŃ 2015
GRUDZIEŃ 2015
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Wszystkie osoby, które poświęciły czas na uzupełnienie ankiety i wpisały swoje dane osobowe, otrzymały w podziękowaniu pakiety promocyjne Gminy
Skawina. Tych z Państwa, którzy jeszcze nie zdążyli
odebrać pakietów – zapraszamy do sekretariatu Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, tam czekają na Was
materiały promocyjne!
załatwione
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Jak oceniacie
Urząd Miasta i Gminy

W podsumowaniu zestawiliśmy zbieżne opinie
w jedną, tak by dokument był dla Państwa przyjazny
i czytelny. Wiele opinii powtarzało się, a jedną z najczęściej wskazywanych niedogodności są warunki
lokalowe skawińskiego Urzędu.

GRUDZIEŃ 2015	

Poprawy wymagają warunki lokalowe – koszmarnie się dźwiga dziecko po schodach.

Niestety, warunki lokalowe są niedogodne, mamy tego świadomość. Wraz z początkiem 2016 r. planujemy
dokonać reorganizacji Urzędu, tak by wydziały, do których uczęszcza największa liczba mieszkańców zlokalizować na parterze. Ograniczenie, jakim jest stara baza lokalowa, stanowi najpoważniejszy problem skawińskiego
Urzędu. Małe pomieszczenia, brak przestronnych poczekalni i toalet, miejsc przystosowanych dla najmłodszych,
a w końcu ogromna liczba schodów, czyli bariera nie do pokonania dla osoby poruszającej się na wózku.

4.

Ułatwienia dla niepełnosprawnych!

Proszę jednak zwrócić uwagę, że urzędnicy dokładają wszelkich starań, by dopomóc, np. pracownik
wydziału wychodzi na poziom „0” w celu odebrania podpisu od osoby starszej, urzędnik jedzie do domu
osoby starszej lub niepełnosprawnej.
Do momentu istotnej zmiany, jaką będzie w przyszłości (bliżej nieokreślonej), zmiana siedziby Urzędu
prosimy o wyrozumiałość i informowanie o konieczności wyjścia naprzeciw Państwa potrzebom.

5.

Poprawa profesjonalizacji i merytoryki urzędników oraz ich stosunku do klienta nie petenta.
Wymiana pokoleniowa kadry, obecna kadra
wywodzi się z PRL i uważa, że petent jest dla
nich, a nie oni dla petenta.
Większa życzliwość pracowników, szybsze informowanie o postępowaniu.

Dziękujemy za te uwagi, jednocześnie przepraszamy za sytuacje, w których poczuli Państwo dyskomfort i brak życzliwości. Staramy się, by pracownicy, bez szkody dla wykonywanych obowiązków,
uczestniczyli w szkoleniach i kursach, podnoszących ich kompetencje. W większości wykorzystujemy
szkolenia bezpłatne, finansowane ze środków europejskich. W najbliższym czasie przeprowadzimy szkolenie z zakresu asertywnej komunikacji, które pomoże wprowadzić potrzebne zmiany. Chcielibyśmy,
by osoba załatwiająca sprawę w Urzędzie pozytywnie oceniała sposób zaangażowania pracownika, jego
kompetencje i chęć pomocy – do takiej sytuacji będziemy dążyć.

8.

My obywatele nie wiemy wszystkiego, co załatwiamy w urzędzie. Od podania wyczerpujących informacji są Panie obsługujące, ale one
chyba się cieszą, jak się do nich 3 razy przychodzi załatwić jedną sprawę.

Kompleksowa i rzetelna informacja, jaką zobowiązany jest przekazywać urzędnik, jest nadrzędną zasadą
obowiązującą w administracji publicznej. Rozumiemy i przychylamy się do zmiany i przeniesienia ciężaru
kontaktu z Urzędem na drogę elektroniczną, o czym piszemy powyżej. Wówczas osobiste stawiennictwo będzie
mogło, w niektórych sytuacjach, być zastąpione kontaktem elektronicznym. Zachęcamy Państwa do korzystania
z różnych form kontaktu: telefonicznego, mailowego lub osobistego. Spotkanie umówione wcześniej (format ten
sprawdza się w niektórych wydziałach, tj.: PSW, MG, IGK), pozwoli zarówno Państwu, jak i pracownikowi Urzędu na rezerwację terminu i właściwe przygotowanie się. Wówczas pracownik poświęca Państwu całą uwagę.
A kontynuacja może nastąpić droga mailową lub jeśli tego wymaga sprawa – podczas kolejnego spotkania.

9.

Nie ma dużych kolejek, więc jest w porządku.

10.

Na wniosku o wydanie dowodu osobistego nie
ma informacji w jakim wieku dziecko powinno zgłosić się z rodzicem, a w jakim jego obecność jest nie obowiązkowa.

Zmiany te są również dla nas zauważalne. Oczywiście zdarzają się okresy szczególnego natężenia, np. podczas
naboru wniosków na instalacje solarne, fotowoltaiczne lub wymianę pieców węglowych. Zachęcamy również do
kontaktu telefonicznego, odpowiadamy na maile, prowadzimy kalendarz spotkań dla Państwa i naszej wygody.
Ogólnopolski wzór wniosku opracowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zawiera tylko te informacje, które potrzebne są do wydania dowodu osobistego. Informacje szczegółowe dotyczące wydania dokumentów dla dzieci dostępne są na stronie internetowej Gminy Skawina w zakładce Wydziału Spraw Obywatelskich /załatw sprawę w urzędzie (SO).

6.
7.

MIESZKAŃCY I OBYWATELE
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Chęć urzędników do lepszego wysłuchania
interesantów.

Dokładamy wszelkich starań, by każdą Państwa sprawę traktować indywidualnie. Oczywiście mamy
świadomość, jak ważny jest kontakt osobisty i pierwsze wrażenie, dlatego też przepraszamy za sytuację,
w której zabrakło empatii ze strony pracowników UMiG. W trosce o podnoszenie standardów obsługi
podnosimy kwalifikacje naszych pracowników.

12.

Organizacja pracy.

Będziemy wdzięczni za uszczegółowienie zakresu tej uwagi. Uprzejmie prosimy o kontakt mailowy: burmistrz3.skawina@gmail.com lub telefoniczny: 12 277 01 04.

13.

Brak barier architektonicznych, większe pomieszczenia. Wydział Edukacji powinien
znajdować się na parterze, a nie na II piętrze.

Wszystkie uwagi przekazywane przez Państwa są dla nas cenną wskazówką. Dołożymy wszelkich starań,
by zaplanowana na 2016 r. reorganizacja, była wyraźną odpowiedzią na uwagi dotyczące rozmieszczenia
wydziałów w tut. Urzędzie.

14.

Podejście przyjazne do petenta, a nie lekceważenie go np. udając, że urzędniczka nie
widzi, że petent wszedł do pokoju. Na pewno
rozwiązaniem takich sytuacji byłyby szkolenia osób, które nigdy takowych nie miały,
np. z zakresu komunikacji, zachowań savoir
vivre itp.
Zmiana podejścia do klienta – nietraktowanie
jak zło konieczne.
Więcej uprzejmości dla klienta!
Zmiana nieuprzejmej urzędniczki.
Większe zaangażowanie pracowników, traktowanie interesantów z szacunkiem, większa
ilość pracujących, a mniej spacerujących i
plotkujących pań.
Edukacja pracowników, kultura osobista,
traktowanie pracowników UMiG w Skawinie
petentów jest skandaliczne.

Przepraszamy za sytuację, w której kontakt z Urzędem i jego pracownikami, wywołał negatywne emocje. Dokładamy wszelkich starań, by pracownicy Urzędu byli jego najlepszą wizytówką. Dziękujemy za
każdą uwagę. Państwa głos jest istotnym argumentem w drodze do samodoskonalenia. Mamy nadzieję,
że niebawem odczują Państwo realną zmianę podejścia urzędnika do klienta.

Tablica informacyjna przy wejściu z dokładnym
opisem pomieszczeń, które znajdują się w środ-

Wraz z początkiem 2016 r. nastąpi reorganizacja Urzędu. Po jej zakończeniu stare, nieaktualne tablice
informacyjne zastąpią nowe. Identyfikacja wizualna budynków wchodzących w skład Urzędu Miasta

15.
16.
17.
18.

GRUDZIEŃ 2015
GRUDZIEŃ 2015

19.

20.
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na razie
niemożliwe
pracujemy
nad tym

Wyjaśnienia/uwagi
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Lp. Jakie rozwiązania Pani/Pana zdaniem
mogłyby przyczynić się do lepszej obsługi
w UMiG?

GRUDZIEŃ 2015	

i Gminy w Skawinie nastąpi 2016 r. Prace nad projektami tablic są już zaawansowane. Prosimy o odrobinę cierpliwości.

21.

Krótszy okres uprawomocnienia dokumentów.

Okres uprawomocnienia dokumentów wynika z aktów prawa wyższego rzędu (rozporządzenia i ustawy)
w tym przede wszystkim z Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku z powyższym Gmina
nie ma wpływu na ten proces.

22.
23.
24.
25.
26.

Na razie jest OK.
Nic dodać nic ująć!
Wszystko jest ok.
Profesjonalizm, wiedza, chęć pomocy i porady.
Nie mam zastrzeżeń.
Uprzejmość i trochę uśmiechu u Pani.

27.

Klimatyzator w pomieszczeniach.

Czynimy starania, by warunki w tut. Urzędzie ulegały poprawie.

28.

Szkolenia pracowników.

Dziękujemy za te uwagi. Staramy się, by pracownicy, bez szkody dla wykonywanych obowiązków, uczestniczyli w szkoleniach i kursach, podnoszących ich kompetencje. W zdecydowanej większości wykorzystujemy szkolenia bezpłatne, dotowane ze środków europejskich.

29.

Klimatyzacja wskazana, ksero dla stron.

Czynimy starania, by warunki w tut. Urzędzie ulegały poprawie. Uprzejmie informujemy, iż wkrótce (od
stycznia 2016 r.) zostanie wprowadzona zasada, że kopie pism urzędowych oraz dokumentów niezbędnych
do złożenia w naszym Urzędzie będzie można wykonać nieodpłatnie na parterze w budynku Rynek 14
– Dziennik Podawczy.

30.

Polepszenie warunków pracy pracowników.

Czynimy starania, by warunki w tut. Urzędzie uległy poprawie.

31.

Szybka obsługa (mimo wszystko trwa to zbyt
długo).

Dziękujemy! Ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, by zapewnić płynność obsługi. Jednocześnie prosimy o wyrozumiałość w okresach wzmożonego ruchu, kiedy liczba osób załatwiających sprawę
w Wydziale Spraw Obywatelskich jest szczególnie duża. Polecamy również możliwość telefonicznego
skonsultowania z urzędnikiem, w jakich godzinach jest mniejszy ruch. Pragniemy ponadto poinformować, iż mimo naszych starań nie mamy wpływu na czasookresy niezbędne do realizacji wielu procedur administracyjnych – w tym przede wszystkim w związku z wprowadzeniem systemu Źródło (sprawy
Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego).

Dziękujemy!

MIESZKAŃCY I OBYWATELE
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ku, gdzie dokładnie się zajmują i co można w
nich załatwić/ wygląd wnętrza urzędu, odstrasza.
Pomieszczenia, w których pracują urzędnicy.
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Chcemy poznawać

WASZE opinie!

Konsultacje społeczne

We środę, 25 listopada, radni Rady Miejskiej w Skawinie
podjęli uchwałę określającą „Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina”, zastępując dotychczas obowiązującą uchwałę i zdecydowanie poszerzając zakres możliwych konsultacji.
Nowe zapisy wejdą w życie po
14 dniach od opublikowania ich w
Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
- Dzięki wprowadzeniu nowych
standardów konsultacji stworzyliśmy możliwość zwiększenia udziału
mieszkańców w życiu lokalnej społeczności i oraz realną partycypację
w kreowaniu polityki rozwoju, a także w procesie kształtowania aktów
prawa miejscowego i polityki lokalnej. Nowe, jasno określone i czytelne
zasady mają na celu usprawnienie

Nowy

przeprowadzania konsultacji społecznych, a zastosowanie zarówno
tradycyjnych, jak i nowatorskich
narzędzi konsultacji pozwoli na szeroki zakres prowadzonej wymiany
poglądów. W naszej ocenie będzie to
miało znaczący wpływ na doskonalenie procesu decyzyjnego i jakości
świadczonych przez samorząd usług
publicznych – mówi zastępca burmistrza Tomasz Ożóg. Zakładanym rezultatem tworzącej się w ten sposób
formuły dialogu oraz partnerstwa
pomiędzy mieszkańcami a władza-

Program

współpracy z NGO!
20

We

środę, 25 listopada, radni
Rady Miejskiej w Skawinie uchwalili „Program współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami określonymi w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2016 r.”. Dzięki
temu otrzymaliśmy możliwość włączenia mieszkańców Gminy Skawina
w rozwiązywanie lokalnych problemów, a przede wszystkim szansę na
rozwój społeczeństwa obywatelskiego, dialogu i partnerstwa między
przedstawicielami władz samorządowych a NGO.
Nadrzędną zasadą współpracy
w ramach „Programu…” pozostaje

www.gminaskawina.pl

„

nadal nasze przekonanie o profesjonalizmie i najwyższej skuteczności
realizacji zadań przez lokalne organizacje pozarządowe.
W ramach „Programu…” chcemy
jeszcze mocniej postawić na współpra-

mi samorządowymi jest sukcesywny wzrost partycypacji społecznej
w rozwiązywaniu problemów lokalnych, a także poprawa jakości
życia mieszkańców Gminy Skawina
poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
Przypomnijmy: konsultacje społeczne to procedura włączenia w proces podejmowanych decyzji, której
celem jest wymiana opinii pomiędzy
organami samorządu terytorialnego
a mieszkańcami gminy, mająca pomóc
w przyjęciu racjonalnego, możliwie
najlepszego rozwiązania. Nowe zasady
porządkujące sferę konsultacji społecznych wprowadzone zostały w związku
ze wzrostem partycypacji społecznej
w Gminie Skawina, co stwarza szansę
na właściwe wykorzystanie potencjału
lokalnej społeczności.
cę z NGO, dlatego też zwiększyliśmy
łączną kwotę przeznaczoną na dotacje
do kwoty okrągłego miliona złotych
(odpowiednio w obszarach: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” – do 700 000,00 zł; „Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej” – do 50 000,00 zł; „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” – do 60 000,00 zł, a przede
wszystkim, na wniosek organizacji
pozarządowych, stworzyliśmy dodat-

Chcemy w ten sposób budować i rozwijać społeczeństwo obywatelskie, które nie tylko jest gwarantem demokratycznego ładu społecznego, ale też
dzięki partnerskiej idei naszego „Programu…”, daje
możliwość wykorzystania ogromnego potencjału
sektora pozarządowego – mówi Tomasz Stawowy
z Zespołu ds. promocji, sportu i współpracy.
GRUDZIEŃ 2015
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kowy obszar konkursowy pozwalający
realizować zadania w ramach organizacji wypoczynku zimowego). Zmieniliśmy również okres kwalifikowalności
wydatków, dzięki czemu część zadań
rozpocznie się w tym roku już w pierwszych dniach lutego. Ponadto wskazaliśmy możliwość współpracy w dwóch
nowych obszarach: „Promocja i rozwój
aktywności obywatelskiej” oraz „Rozwój przedsiębiorczości”, a w opracowaniu jest kolejny, który pozwoli rozwijać
ideę integracji europejskiej. Niezmiennie stwarzamy możliwość uzyskania
wsparcia w trybie tzw. „małych grantów” oraz ogłoszenia konkurów, które
nie zostały wcześniej przewidziane
w „Programie…”
Mocno rozwijamy również współpracę o charakterze pozafinansowym,
stawiając na zinstytucjonalizowaną
formę wsparcia poprzez funkcjonowanie „Centrum NGO” świadczącego na rzecz lokalnych podmiotów sektora pozarządowego pomoc
w zakresie pozyskiwania środków
zewnętrznych – począwszy od wyboru odpowiedniego konkursu ofert,
w który wpisuje się planowana działalność, a także w przygotowaniu
wniosku oraz sprawozdania z wykonania zadania (całość usług świadczona jest bezpłatnie).

„

Zapewniamy o naszej
stałej gotowości do zwiększania zakresu i systematycznego polepszania jakości współpracy, dlatego też
zapraszamy do wspólnych
prac nad kolejnymi zmianami „Programu…”. Wierzę, że w kolejnych latach
współpraca z sektorem pozarządowym nadal będzie
się rozwijać, stając się ważnym elementem polityki
prowadzonej przez władze
samorządowe Gminy Skawina – dodaje Tomasz Stawowy.
GRUDZIEŃ 2015	

Centrum Wsparcia NGO,
czyli jak rozwijamy potencjał

naszych organizacji pozarządowych
Koncepcja realizacji projektu pn. „Centrum Wsparcia NGO”
powstała w lutym 2015 r. jako odpowiedź na wyraźną potrzebę rozwoju i bieżącą pomoc organizacjom działającym
na terenie naszej gminy. Od czerwca do listopada odbyliśmy
szereg spotkań i konsultacji, które przede wszystkim miały wpłynąć pozytywnie na efektywność działań zmierzających do pozyskania środków finansowych.

I

dea jest bardzo prosta: profesjonalizacja organizacji pozarządowych przekłada się na większe środki
pozyskane ze źródeł zewnętrznych.
Tym samym Gmina Skawina, ze swoją pulą środków przeznaczonych na
rzecz lokalnych przestaje być jedynym grantodawcą. Większe środki
dla naszych organizacji, oznaczają
większą skalę podejmowanych działań oraz lepszą ofertę kierowaną do
mieszkańców Gminy Skawina. Jest
zatem w naszym wspólnym interesie
profesjonalizacja gminnych NGO dla
dobra mieszkańców.
Centrum Wsparcia NGO
w liczbach
W 2015 roku w ramach Centrum
Wsparcia NGO odbyły się 2 dwugodzinne spotkania informacyjne, podczas których przedstawione zostały
możliwości uzyskania dofinansowań
ze źródeł: powiatowych, wojewódzkich,
krajowych, unijnych oraz prywatnych.
Podczas 16 godzin dyżurów informacyjno-konsultacyjnych, z pomocy
konsultanta, skorzystało 12 organizacji pozarządowych, zaś podczas 64
godzin wspólnej pracy konsultanta
i organizacji pozarządowych powstało 10 wniosków aplikacyjnych. 3 organizacje uzyskały granty:
 KJ Facimiech - Mistrzostwa Polski Amatorów w Jeździectwie
w Dyscyplinie Wszechstronny
Konkurs Konia Wierzchowego
(WKKW) – otrzymanie dofinan-

sowania z budżetu Powiatu Krakowskiego w ramach drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2015 r.;
 Uczniowski Klub Sportowy
„Jedynka” - Powiatowy Mikołajkowy Turniej Siatkarski - otrzymanie dofinansowania z budżetu
Powiatu Krakowskiego w ramach
drugiego otwartego konkursu
ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania
kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2015 r.;
 Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi
Krzęcińskiej - Współpraca międzypokoleniowa przy ochronie
miejscowych zabytków w Krzęcinie. Odnowienie XIX-wiecznego,
wykonanego z piaskowca Krzyża z płaskorzeźbami na wiejskim
cmentarzu - laureat drugiej edycji
Konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam” organizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK
im. Stefana Bryły, przy współpracy z Bankiem Zachodnim WBK.
Aktualnie toczą się prace nad kolejnymi, ośmioma wnioskami. Zapraszamy przedstawicieli NGO do
kontaktu: Sylwia Strzałka, Zespół
ds. promocji, sportu i współpracy
Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie,
tel.: 12 277 01 90, e-mail: s.strzałka@
gminaskawina.pl

www.gminaskawina.pl
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na miarę XXI wieku

LKS „Radziszowianka”

Ludowy Klub Sportowy Radziszowianka powstał w 1974
roku i od tego momentu działa nieprzerwanie. Aktualnie posiada 9 drużyn piłkarskich w kategoriach: skrzat, żak, orlik,
młodzik, trampkarz, junior (młodszy i starszy) oraz senior.
130 zawodników ma mniej niż 18 lat.

R
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adziszowianka zatrudnia 7 licencjonowanych trenerów dedykowanych do odpowiednich grup
wiekowych oraz koordynatora ds.
szkolenia dla grup dziecięcych i młodzieżowych, który zapewnia ciągłość
oraz właściwą jakość szkolenia. Ten
element z całą pewnością wyróżnia
Klub. Tu realnie nacisk kładzie się na
przyjazne szkolenie dzieci w wieku
5-15 lat. Najważniejsza bowiem jest
atmosfera i nauka nie tylko technik
sportowych, ale wychowanie przez
sport, które w efekcie przekłada się
na dobry wynik.
Założenia, o których piszemy powyżej, zostały uznane za priorytet
działań Zarządu LKS Radziszowianka, który został wybrany w styczniu
2015 r. Zarząd zdefiniował wówczas
i jasno określił długofalowe cele na
najbliższe 3 lata. Jednym z elementów jest wspomniana powyżej praca
z dziećmi i młodzieżą. Kolejnym zacieśnienie współpracy z Gminą Skawina oraz placówkami edukacyjnymi
tak, by dać zdecydowanie większe
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możliwości spędzania wolnego czasu
w dobrych warunkach do podnoszenia sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.
Ostatnim, ale chyba najważniejszym elementem układanki, była infrastruktura. Obiekt, który nie tylko
będzie powodem dumy Klubu, przeniesie zawodników w XXI wiek, ale
również będzie wizytówką Gminy
Skawina, dbającej o rozwój sportu na
jej terenie.

Podsumowując działania inwestycyjne wykonane w 2015 r., można
wymienić takie działania jak:
 rozbudowa szatni (dodatkowe
piętro budynku) – finansowanie
ze środków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013,
pozyskanych przez Gminę Skawina. W ramach operacji wykonano m.in. częściową rozbiórkę,
a następnie rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku szatni wraz z budową wewnętrznej
instalacji wodno-kanalizacyjnej,
elektryki budynku, a także zakupiono wyposażenie do budynku,
niezbędnego do realizacji celów
operacji zapewniających ich prawidłowe funkcjonowanie:
 kompleksowy remont „starego
budynku” – środki własne;
 kompleksowa modernizacja oraz
remont ogrodzenia;
 budowa wiaty klubowej;
 utwardzenie parkingu wewnętrznego;
 instalacja nowego oświetlenia
płyty głównej boiska;
 nagłośnienie stadionu;
 przygotowanie terenu pod boisko
wielofunkcyjne;
 remont bocznej płyty boiska,
która w połowie 2016 zostanie
w pełni oddana do użytku i stanie się boiskiem głównym.
Na rok 2016 planowane są kolejne
inwestycje, które sprawią, że obiekt będzie jeszcze bardziej kompleksowy oraz
atrakcyjny pod wieloma względami:
 budowa ogrodzenia głównej płyty boiska;

LKS „Radziszowianka”

„RADZISZOWIANKA”
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 budowa boiska do piłki siatkowej;
 budowa placu zabaw dla maluchów;
 budowa siłowni zewnętrznej;
 modernizacja oraz rozbudowa
parkingu zewnętrznego;
 budowa boiska wielofunkcyjnego.
Największym wyzwaniem w 2016
roku będzie budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego (mini orlika) ze sztuczną nawierzchnią, gdzie
będzie można grać nie tylko w piłkę
nożną, ale również w piłkę ręczną,

koszykówkę czy też tenisa ziemnego.
Boisko będzie w pełni wyposażone,
ogrodzone oraz oświetlone tak, by
po zmroku również mogło służyć
mieszkańcom. Ponadto obiekt objęty
zostanie systemem monitoringu, co
w sposób znaczący zwiększy bezpieczeństwo.
Zarząd LKS Radziszowianka
współpracuje nie tylko władzami
Gminy Skawina, ale również z firmami oraz osobami fizycznymi,
które wspierają działalność Klubu.
O otwartości i chęci dalszego rozwo-

„POZOWIANKA”

z nowoczesnym obiektem

We

wrześniu 2015 r. zakończyła się przebudowa obiektu
sportowego LKS „Pozowianka” Pozowice. W miejsce mocno zużytych
blaszanych kontenerów powstał
nowy budynek, którego estetyczne
wnętrze i bardzo dobre wyposażenie zapewniają młodzieży i dorosłym możliwość udziału w zajęciach
sportowych i komfortowe warunki treningu. W ramach inwestycji

wybudowano także nowy parking
z pełnym zabezpieczeniem w postaci piłkochwytów, a teren wokół
budynku został wybrukowany. Dziś
„Pozowianka” jest kolejnym przykładem klubu dobrze funkcjonującego, którego Zarząd jest otwarty na
współpracę z innymi sołectwami nie
posiadającymi klubów sportowych,
w tym szczególnie z sołectwami Facimiech i Ochodza.

ju świadczy zarówno bieżąca działalność, jak i cele jakie sobie stawiają
na kolejnej lata.
Ludowy Klub Sportowy
„Radziszowianka”, ul. Skawińska 3,
32-052 Radziszów
Kontakt z klubem:
Prezes Zarządu: Grzegorz Wasyl,
tel. 606 417 713
V-ce Prezes ds. Finansowych:
Michał Baliga, tel. 605 290 349
Portal klubowy:
www.radziszowianka.pl
Przypomnijmy: rok 2012 był dla
drużyny piłkarskiej z Pozowic bardzo
pomyślny, bowiem awansowała ona
do klasy okręgowej. Wyższa klasa rozgrywkowa oznaczała zarazem większe
wymagania, stąd też radość sukcesu
nieznacznie przysłaniały trudności ze
spełnieniem wszystkich wytycznych
MZPN (komisja licencyjna nie wyraziła zgody na rozgrywanie meczów na
obiekcie sportowym w Pozowicach).
Szczęśliwie jednak rozmowy działaczy
„Pozowianki” z ówczesnym burmistrzem Adamem Najderem przyniosły
pozytywny skutek i w październiku
2014 r. przystąpiono do gruntownej
przebudowy obiektu.
Ludowy Klub Sportowy
„Pozowianka” Pozowice
Pozowice 186, 32-051 Wielkie Drogi
Prezes: Józef Ciepły
Skarbnik: Franciszek Czekaj

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Gmina Skawina pozyskała
środki w wysokości 313 749,00 zł na realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych w Radziszowie i Pozowicach” .
ego celem było podniesienie jakości
życia społeczności lokalnej przez rozbudowę i modernizację obiektów sportowych w Radziszowie i w Pozowicach.
W ramach operacji wykonano
m.in.: częściową rozbiórkę, a następnie rozbudowę i przebudowę istniejących budynków szatniowych wraz
z budową wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji
elektrycznej budynku, a także zakupiono wyposażenie, niezbędne do realizacji wytyczonych celów oraz prawidłowego funkcjonowania budynków.
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BEZPIECZNA

i przyjazna szkoła 2015

Gmina Skawina w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna
szkoła” uzyskała dofinansowanie w kwocie 34 630 zł na realizację zadania zatytułowanego
„Bezpieczna i przyjazna szkoła w Gminie Skawina”. Dotacja stanowi prawie 90% kosztów realizacji zadania.

W

ramach zadania do 15 grudnia br. we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach
Gminy Skawina, we współpracy
z pedagogami szkolnymi i doświadczonymi specjalistami, zostały zrealizowane:
 warsztaty z uczniami dotyczące
przemocy w szczególności cyberprzemocy;
 spotkania z rodzicami włączające
ich do procesu interwencji profilaktycznej, dotyczącej przemocy
w szczególności cyberprzemocy;
 zajęcia z nauczycielami z zakresu

W grudniu odbędzie się także
konferencja dla kadry szkół, pozwalającej na jeszcze bardziej efektywną koordynację procesu interwencji
na różnym etapie edukacji w Gminie Skawina. Dodatkowo w ramach
zadania zostaną opracowane i zakupione materiały szkoleniowe oraz
dydaktyczne dla nauczycieli, którzy
będą wykorzystywać je do realizacji zajęć w kolejnych latach. Jednym

R

Doposażenie i rozbudowa

ozbudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej, w tym
przede wszystkim boisk wielofunkcyjnych i placów zabaw, jest kolejnym istotnym zobowiązaniem, które realizujemy!

przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej w szczególności w postaci cyberprzemocy.

placów zabaw
Przedszkole
Samorządowe nr 2
z Oddziałami
Integracyjnymi

M. Turkawska
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W roku 2015 na rozbudowę placów zabaw w Przedszkolach Samorządowych nr 1, 2, 5 oraz w Wielkich Drogach i Facimiechu prze-
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z
efektów
przeprowadzonych
w oparciu o autorski program zajęć będzie wypracowanie reguł bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci przez dzieci oraz zasad reagowania w sytuacjach cyberprzemocy. Do realizacji zadania zostaną
również zaangażowani partnerzy,
którzy będą uczestniczyć w działaniach edukacyjnych i pełnić rolę
doradczą oraz konsultacyjną. Koordynatorem projektu jest Małgorzata
Czerniawska ze Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skawinie.

kazana została kwota 98 400,00 zł.
W budżecie na 2016 rok planowane
są kolejne kwoty na rozbudowę placów zabaw dla pozostałych przed-

szkoli. Kwoty te przeznaczone są na
zakup nowych elementów wyposażenia placów zabaw. W praktyce oznacza to wymianę starych zużytych
i nie spełniających wymogów bezpieczeństwa elementów. Nowe, wykonywane z ekologicznych materiałów,
posiadają atesty bezpieczeństwa.
W bieżącym roku dokonano
również remontów sal gimnastycznych, na które przeznaczono następujące kwoty:
 Wola Radziszowska: remont
podłogi w sali gimnastycznej
80 000,00 zł;
 Radziszów: remont sali gimnastycznej 181 960,00 zł. Dodatkowo planowane jest wyposażenia
sali w kwocie 14 000,00 zł.
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marca 2015 r. podczas sesji
Rady Miejskiej w Skawinie
podjęto Uchwałę nr V/53/15 w sprawie ustalenia jako priorytetu realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Borku Szlacheckim”.

dla maksymalnie 75 dzieci (w miejscu istniejącego – przeznaczonego
do wyburzenia) z zapleczem szatniowym i socjalnym dla personelu;
 zespół kuchni i jadalni z zapleczem;
 punkt biblioteczny;

Rozbudowa bazy szkolnej

w Borku Szlacheckim
Inwestycja, realizowana aktualnie, obejmuje przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku z niezbędną infrastrukturą techniczną, w
tym przebudowami, rozbudowami
i nowo projektowanymi przyłączami oraz wyburzenie istniejącej północnej części obiektu – przedszkola
parterowego. Szkoła rozbudowana
zostanie o:
 przedszkole z trzema oddziałami;

O

rganizacja opieki nad najmłodszymi dziećmi to jeden
z największych problemów, przed
jakimi stają młode rodziny. Jedną
z często wymienianych barier jest
brak możliwości pogodzenia pracy zawodowej rodziców z opieką
nad dziećmi. Na terenie Gminy
Skawina funkcjonuje 7 publicznych przedszkoli oraz 5 oddziałów
w zespołach szkolnych, które łącznie oferują ok. 1100 miejsc. Funkcjonuje też jeden oddział żłobkowy
dla najmłodszych dzieci. Wciąż
jednak nie wystarcza miejsca dla
wszystkich chętnych dzieci. Zwiększenie dostępności opieki dla dzieci od 0 do 5 lat poprzez utworzenie
nowych miejsc w żłobku i zapewnienie wszystkim dzieciom miejsc
w przedszkolach publicznych to
jedno z kluczowych zadań, które
gmina podejmuje, aby ułatwić życie naszym rodzinom.
Rada Miejska w Skawinie podjęła uchwałę w sprawie wysokości i za-
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 6 nowych sal lekcyjnych, z zapleczem sanitarnym i administracyjnym.
Rozbudowa i wyposażanie szkoły
potrwa do 2017 roku. Naukę w nowej
szkole uczniowie rozpoczną 1 września 2017 roku.
Aby zapewnić ciągłość procesu dydaktycznego podjęto decyzje
o zmianie miejsca zajęć uczniów,

Uchwała

M. Turkawska

Potrzebę rozbudowy i modernizacji Zespołu Placówek Oświatowych w Borku Szlacheckim od wielu lat zgłaszali zarówno
rodzice uczniów, dyrekcja szkoły, jak i mieszkańcy miejscowości, dla których dobra edukacja dzieci była priorytetem.
które odbywają się w Szkole Podstawowej w Rzozowie. Dzieci, które uczęszczały do przedszkola znalazły miejsce w wynajętym przez
Gminę Skawina budynku przy
ul. Hallerów 2a. Dzięki temu rozwiązaniu nie tylko przedszkolaki
z Borku Szlacheckiego mają bardziej komfortowe warunki, w placówce znalazło miejsce dodatkowo
25 dzieci ze Skawiny.

o dotacjach

dla prywatnych żłobków
i klubów dziecięcych

Zwiększenie dostępności opieki dla dzieci 0-5 lat poprzez
utworzenie nowych miejsc w żłobku i zapewnienie wszystkim
dzieciom miejsc w przedszkolach była dla władz Gminy Skawina ważnym zobowiązaniem, które udało się zrealizować.
sad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce
nie będące jednostkami samorządu
terytorialnego, na obszarze Miasta
i Gminy Skawina. Oznacza to, że
Gmina dofinansowywać będzie pobyt dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych. Kwota
dofinansowania w żłobku wynosić
będzie na jedno dziecko 300 zł miesięcznie, a w klubie dziecięcym 200

zł miesięcznie – mówi Marek Marzec, Kierownik Wydziału Edukacji,
Zdrowia i Kultury.
W bieżącym roku szkolnym do
oddziałów przedszkolnych i przedszkoli zostały przyjęte wszystkie
dzieci 6- i 5-letnie oraz spora grupa
4-latków, a także 3-latków. W chwili
obecnej w przedszkolach państwowych opieką objętych jest 1091 uczniów, a w niepublicznych punktach
i przedszkolach 185 dzieci.

www.gminaskawina.pl

25

MIESZKAŃCY I OBYWATELE

Wykaz przedszkoli i szkół z terenu miasta i gminy Skawina
Gimnazjum nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Noblistów Polskich w Skawinie
Dyrektor Urszula Osielczak
ul. Witosa 4, 32-050 Skawina
tel.: 12 291 21 96, 12 291 21 95
www.gim1skawina.pol.pl

Szkoła Podstawowa
im. Kornela Makuszyńskiego
w Jaśkowicach
Dyrektor Elwira Biel
Jaśkowice 8, 32-051 Wielkie Drogi
tel.: 12 270 62 02
www.spjaskowice.republika.pl

Gimnazjum nr 2
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Skawinie
Dyrektor Elżbieta Gutierrez
ul. Mickiewicza 11a, 32-050 Skawina
tel.: 12 276 76 56
www.gim2sk.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Szkoła Podstawowa
im. Batalionów Chłopskich
w Krzęcinie
Dyrektor Anna Kawaler
Krzęcin 301, 32-051 Wielkie Drogi
tel.: 12 270 60 29
www.spkrzecin.edupage.org

Zespół Szkół Publicznych
w Radziszowie
Dyrektor Teresa Sławik
ul. Szkolna 7, 32-052 Radziszów
tel.: 12 275 12 11
www.radziszow.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Mikołaja Kopernika
w Skawinie
Dyrektor Hanna Szczerbak
ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina
tel.: 12 276 18 82
www.sp1.skawina.com.pl
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Szkoła Podstawowa nr 2
im. Kazimierza Wielkiego
w Skawinie
Dyrektor Halina Buchowska
ul. Żwirki i Wigury 17, 32-050 Skawina
tel.: 12 276 38 80
www.sp2skawina.pl
Szkoła Podstawowa nr 4
im. Stanisława Wyspiańskiego
w Skawinie
Dyrektor Anita Karczewska
ul. Wyspiańskiego 5, 32-050 Skawina
tel.: 12 275 32 40
www.sp4.nq.pl
Zespół Placówek Oświatowych
w Borku Szlacheckim
Dyrektor Magdalena Jaśtal-Balcewicz
Borek Szlachecki 106,
32-050 Skawina
tel.: 12 276 28 98

www.gminaskawina.pl

Zespół Placówek Oświatowych
w Kopance
Dyrektor Bożena Suder
Kopanka 62, 32-050 Skawina
tel.: 12 276 32 24
www.zpokopanka.edupage.org
Szkoła Podstawowa
w Pozowicach
Dyrektor Jadwiga Pierzchała
Pozowice 170,
32-051 Wielkie Drogi
tel.: 12 270 61 65
www.sppozowice.edupage.org
Szkoła Podstawowa
im. św. Jadwigi Królowej
w Rzozowie
Dyrektor Anastazja Koczur
Rzozów 90, 32-052 Radziszów
tel.: 12 275 70 46
www.szkolarzozow.republika.pl
Zespół Placówek Oświatowych
im. Marii Konopnickiej
w Woli Radziszowskiej
Dyrektor Zuzanna Błaszczak
32-053 Wola Radziszowska 500
tel.: 12 275 42 32
Szkoła Podstawowa
im. Armii Krajowej
w Wielkich Drogach
Dyrektor Joanna Chodor
32-051 Wielkie Drogi 136
tel.: 12 270 60 02
www.spwielkiedrogi.pl

Szkoła Podstawowa
im. Walerego Goetla
w Zelczynie
Dyrektor Teresa Dąbrowska
Zelczyna 120,
32-051 Wielkie Drogi
tel.: 12 270 60 21
www.zelczyna.w.interiowo.pl
Szkoła Muzyczna
I stopnia w Skawinie
Dyrektor Konrad Szota
ul. Witosa 4,
32-050 Skawina
tel.: 722 248 673
www.smuzskawina.edu.pl
Zespół Katolickich Szkół
im. Jana Pawła II
w Skawinie
po. Dyrektor Elżbieta Drążek
ul. Ks. Troski 17a,
32-050 Skawina
tel.: 12 276 32 15
www.zks.nq.pl
Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Skawinie
Dyrektor Adam Łukasik
ul. Żwirki i Wigury 17,
32-050 Skawina
tel.: 12 276 35 77
www.zso.pl.pl
Zespół Szkół
Techniczno-Ekonomicznych
w Skawinie
Dyrektor Anna Stec
ul. Kopernika 13,
32-050 Skawina
tel.: 12 276 15 22, 12 276 34 51
www.zste.home.pl
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
im. Poczty Polskiej
w Skawinie
Dyrektor Grażyna Wójcik
ul. Żwirki i Wigury 9
32-050 Skawina
tel.: 12 276 25 13 Faks 12 276 30 61
www.sosw.skawina.edu.pl
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Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych
w Wielkich Drogach
Dyrektor Antoni Trojan
32-051 Wielkie Drogi 192
tel.: 12 270 60 16
www.mow-wielkiedrogi.pl

Przedszkole Samorządowe nr 2 z
Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Skawinie
Dyrektor Anna Borowska
ul. Żwirki i Wigury 56, 32-050 Skawina
tel.: 12 276 26 50
www.przedszkolenr2skawina.pl

Zespół Placówek Oświatowych
im. ks. prof. J. Tischnera
przy Małopolskim Centrum
Rehabilitacji Dzieci „Solidarność”
w Radziszowie
Dyrektor Beata Wąsowicz
ul. Podlesie 173,
32-052 Radziszów
tel./fax: 12 275 14 88
www.mcrd.pl

Przedszkole Samorządowe nr 3
w Skawinie
Dyrektor Barbara Wójcik
ul. Niepodległości 7, 32-050 Skawina
tel.: 12 276 16 02
www.przedszkole3skawina.edupage.org

Przedszkola:
Przedszkole Samorządowe nr 1
w Skawinie
Dyrektor Jadwiga Żak-Pytlik
ul. Kościelna 2,
32-050 Skawina
tel.: 12 276 39 22
www.przedszkolenr1.edupage.org

Przedszkole Samorządowe nr 5
w Skawinie
Dyrektor Bożena Rapacz-Margielewska
ul. Daszyńskiego 11, 32-050 Skawina
tel.: 12 276 19 97
www.przedszkolenr5skawina.pl
Przedszkole Samorządowe nr 6
z Oddziałem Żłobkowym
w Skawinie
Dyrektor Beata Głowa
ul. Bukowska 17, 32-050 Skawina
tel.: 12 276 30 45

Pozyskanie środków
na inwestycje w zakresie
cyfryzacji urzędu

Elektroniczna
administracja
W

sierpniu 2015 r. przeprowadzono audyt Urzędu Miasta
i Gminy w Skawinie celem oceny
przygotowania warunków formalnych w zakresie bezpieczeństwa.
Audyt przeprowadzono w ramach
przygotowań do złożenia wniosku
o dofinansowanie z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, poddziałania 2.1.1 „Elektroniczna administracja”.
Wsparciem
objęte
zostaną
przedsięwzięcia
skoncentrowa-
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ne na rozwoju elektronicznej administracji, przyczyniające się
do upowszechnienia standardów
funkcjonowania cyfrowych urzędów. Idea przeniesienia skawińskie-

 Oddział Żłobkowy,
tel.: 12 256 75 20
www.przedszkolenr6skawina.net
Przedszkole Samorządowe
w Radziszowie
Dyrektor Alicja Przybyło
ul. Szkolna 9, 32-052 Radziszów
tel.: 12 275 12 66
www.przedszkoleradziszow.edupage.org
Przedszkole Samorządowe
w Wielkich Drogach
z Oddziałami Przedszkolnymi
w Facimiechu
Dyrektor Alicja Bober
32-051 Wielkie Drogi 241
tel.: 12 270 61 32
www.przedszkole.wielkiedrogi.eu
Katolickie Przedszkole
im. Ks. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego
w Skawinie
Dyrektor Teresa Lelek
ul. M. Skłodowskiej-Curie 12 A
32-050 Skawina
tel.: 12 276 59 39
go urzędu w XXI wiek, wiązać się
będzie z usprawnieniami w zakresie:
 udostępnianie informacji i regulacji zobowiązań w zakresie
podatków lokalnych, gospodarki odpadami, opłat lokalnych,
a także informacji w zakresie
prowadzonych ewidencji;
 system elektronicznego obiegu dokumentów umożliwiający
mieszkańcom podgląd przebiegu
ich spraw;
 komunikacja ogólna z mieszkańcami gminy przez system powiadamiania mieszkańców;
 system Rady Miejskiej umożliwiający podgląd jej prac.

Do końca 2015 r. planowany jest zakup sprzętu (serwerów, komputerów) i rozpoczęcie prac nad modernizacją sieci teleinformatycznej na terenie urzędu umożliwiającego realizację opisanego projektu. Ogrom pracy
przed nami, jesteśmy jednak przekonani, że rozwiązania te nie tylko usprawnią pracę urzędu, ale również poprawią komunikację z mieszkańcami.
www.gminaskawina.pl
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BEZPIECZEŃSTWO KOMUNIKACYJNE
W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa komunikacyjnego podejmujemy działania na rzecz stałej współpracy z zarządcami dróg zmierzającej do systematycznej poprawy stanu, jakości jezdni i oznakowania dróg. Z
poniższego wykazu widać jak zwiększa się obszar objęty
oświetleniem uliczny – to poprawia nasze bezpieczeństwo.
1. Remont chodników na terenie Miasta Skawina:
 ul. Kościuszki remont chodnika wzdłuż bloku nr 1 na
odc. 92 mb;
 ul. Bukowska remont chodnika strona lewa na odc. 294
mb.
2. Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Skawina:
 droga powiatowa nr 1939 K w m. Borek Szlachecki – zabudowa stanowisk słupowych szt. 4, podwieszenie przewodu AsXSn 2x25 mm2 – 180 mb oraz opraw oświetlenia
ulicznego szt. 4;
 droga gminna nr 601016 K w m. Gołuchowice – podwieszenie przewodu AsXSn 2x25mm2 – 31 mb oraz dowieszenie oprawy szt. 1 na istniejącym słupie sieci rozdzielczej nn;
 droga gminna nr 601207 K w m. Kopanka – zabudowa
stanowiska słupowego szt. 1, przewodu AsXSn 2x25mm2
– 31 mb oraz dowieszenie oprawy oświetlenia ulicznego
– szt. 1;
 droga gminna nr 601007 K w m. Ochodza - zabudowa
stanowiska słupowego szt. 1, przewodu AsXSn 2x25mm2
– 40 mb oraz dowieszenie oprawy oświetlenia ulicznego
– szt. 1;
 droga gminna: ul. Podlesie w Radziszowie (I i II część)
– zabudowa stanowisk słupowych szt. 2, podwieszenie
przewodu AsXSn 2x25mm2 – 351 mb oraz opraw oświetlenia ulicznego szt. 9;
 droga powiatowa nr 1939K w Woli Radziszowskiej – zabudowa stanowisk słupowych szt. 6, podwieszenie przewodu AsXSn 2x25mm2 – 338 mb oraz opraw oświetlenia
ulicznego szt. 6;
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OGŁOSZENIE
Uprzejmie zapraszamy wszystkie pary małżeńskie, które
zawierały związek małżeński w 1966 roku w Urzędzie
Stanu Cywilnego poza Skawiną do składania wniosków
o przyznanie przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Wniosek można złożyć osobiście w pokoju 9 lub telefonicznie : 277 01 70 , 277 01 71 w godzinach pracy
urzędu. (w terminie do 31 marca 2016 r.). Dokonać tego
mogą Jubilaci, ich rodziny, sołtysi.

www.gminaskawina.pl

 droga gminna ul. Podwale w Radziszowie – podwieszenie przewodu na istniejących słupach sieci rozdzielczej
nn 170 mb wraz z podwieszeniem opraw – szt. 5, zabudowa rozdzielni sterującej oświetleniem ulicznym SON
– szt.1;
 droga gminna ul. Podwale w Skawinie – zabudowa stanowisk słupowych szt. 3, podwieszenie przewodu AsXSn
2x25mm2 – 54 mb, skablowanie odcinka sieci oświetleniowej kablem YAKXs 4x35mm2 o długości – 76 mb oraz
zabudowa opraw oświetlenia ulicznego szt. 3;
 droga gminna ul. Kasztanowa w Skawinie – zabudowa stanowisk słupowych szt. 3, podwieszenie przewodu
AsXSn 2x25mm2 – 226mb oraz opraw oświetlenia ulicznego szt. 6.
3. Dobudowa opraw oświetlenia ulicznego na terenie
Gminy Skawina:
 dowieszenie oprawy oświetleniowej na ulicy Szwedzkiej
w Skawinie;
 montaż oprawy oświetleniowej na istniejącej sieci przy
drodze powiatowej nr 1939 K w rejonie przystanku autobusowego „Łeg” oraz przy drodze powiatowej nr 1786 K
w miejscowości Wola Radziszowska;
 montaż oprawy oświetleniowej przy placu zabaw w rejonie Domu Ludowego w miejscowości Jaśkowice;
 dowieszenie 3 szt. opraw przy drodze gminnej nr 601050K
i 601069K w Krzęcinie;
 dowieszenie oprawy oświetleniowej przy ul. Puławskiego
w Skawinie;
 dowieszenie oprawy oświetleniowej przy drodze nr
601151K w Wielkich Drogach;
 dowieszenie oprawy oświetleniowej przy drodze nr
601011K w Facimiechu;
 dowieszenie oprawy oświetleniowej przy drodze nr
601076K w Zelczynie;
 dowieszenie oprawy oświetleniowej przy DK 44 w Borku
Szlacheckim;
 dowieszenie oprawy oświetleniowej przy ul. Jana Pawła II
w Radziszowie.
TERMINY ŚLUBÓW CYWILNYCH
UDZIELANYCH W URZĘDZIE STANU
CYWILNEGO W SKAWINIE w 2016 r.
09 STYCZNIA 2016 r.
23 STYCZNIA 2016 r.
13 LUTEGO 2016 r.
19 MARCA 2016 r.
09 KWIETNIA 2016 r.
23 KWIETNIA 2016 r.
14 MAJA 2016 r.
11 CZERWCA 2016 r.
25 CZERWCA 2016 r.

16 LIPCA 2016 r.
06 SIERPNIA 2016 r.
20 SIERPNIA 2016 r.
10 WRZEŚNIA 2016 r.
24 WRZEŚNIA 2016 r.
08 PAŹDZIERNIKA 2016 r.
22 PAŹDZIERNIKA 2016 r.
19 LISTOPADA 2016 r.
10 GRUDNIA 2016 r.
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Budżet obywatelski
We wrześniu 2015 r. rozpoczęliśmy realizację pierwszej
edycji projektu pn. „Budżetu
Obywatelskiego Gminy Skawina”. Czym jest budżet obywatelski i jakie są jego zadania?

 mechanizm budżetu obywatelskiego daje mieszkańcom Gminy Skawina możliwość współdecydowania
o wykorzystaniu kwoty 500 000,00 zł na cele lokalnej
społeczności;
 jego podstawowym założeniem jest zachęcenie
wszystkich osób powyżej 16 roku życia do złożenia
projektu z kreatywnym pomysłem na rozwój lokalnej społeczności – tak by wspólnie zdecydować, na
co można wydać środki z budżetu Gminy Skawina;
 maksymalny koszt realizacji jednego projektu nie
może przekroczyć 100 000,00 zł.

„

Projektodawcą mógł być każdy mieszkaniec Gminy
Skawina, który ukończył 16 lat, przy czym w przypadku

To mieszkańcy naszej gminy
składają projekty i wybierają
najlepszy pomysł do realizacji.
Decyzja i wybór jest w rękach
mieszkańców. Projekty są różne.
Wszystkim jednak przyświeca
wspólna idea – poprawy jakości
i komfortu życia mieszkańców.
Znaczna część projektów dotyczy rozwoju infrastruktury, są
też zadania z edukacji i kultury.
Realizacja zadań musi nastąpić
w 2016 roku. – wyjaśnia Norbert Rzepisko, zastępca burmistrza.
GRUDZIEŃ 2015	

– nie taki straszny!
osób poniżej 18 roku życia wymagana była zgoda opiekuna prawnego. Ważnym założeniem każdego budżetu
obywatelskiego, jest jego lokalna realizacja. Zapis ten
gwarantuje, iż środki zostają wydatkowane na właściwym terenie. W przypadku gdy teren wskazany nie jest
w posiadaniu gminy wymagana była zgoda właściciela
terenu bądź zarządcy (minimalny zarząd 10 lat). Obowiązkowym załącznikiem do każdego złożonego wniosku była lista z poparciem minimum 50 osób – mieszkańców naszej gminy. Niestety nie wszystkie propozycje
spełniały to ważne kryterium.
W dniach od 22 września do 8 października 2015
r. do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie wpłynęło 36
projektów. Po wstępnej – formalnej weryfikacji projekty zostały przekazane do wydziałów merytorycznych. Po ich ocenie merytorycznej, do głosowania
zaklasyfikowano 27 projektów. Projekty pozytywnie
sklasyfikowane zostały poddane głosowaniu w dniach
od 29 listopada do 6 grudnia 2015 roku. (Niestety, termin oddania Biuletynu do druku uniemożliwia nam
podanie tych wyników – zapraszamy na www.gminaskawina.pl).
W głosowaniu udział może wziąć mieszkaniec naszej gminy, który ukończył 16 lat. Głosowanie odbywało
się przez wypełnienie specjalnych kart, przez przyznanie punktacji w skali 1-3 na 3 projekty, przyznając odpowiednio 3 pkt, 2 pkt, oraz 1 pkt. Każdy mieszkaniec
mógł zagłosować TYLKO JEDEN RAZ.
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LISTA
ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
NA ROK 2016
PROJEKTY OGÓLNOGMINNE
Lp.

Nazwa
projektu

Szacunkowy
koszt realizacji PLN

1

„Cudze chwalicie, swego nie znacie”- Moja Mała Ojczyzna
– projekt edukacyjno-patriotyczny

58 000,00

2

Prawo do bezpieczeństwa

84 000,00

3

300 kotów – zmniejszenie populacji kotów wolno żyjących

36 500,00

PROJEKTY MIEJSKIE
L.P.

Nazwa
projektu

Szacunkowy
koszt realizacji PLN

Remont i modernizacja placu zabaw

99 959,86

Osiedle Awaryjne
1

Osiedle Bukowskie
2

Modernizacja bieżni i skoczni do skoku w dal przy Gimnazjum nr 1 w Skawinie

81 850,00

Osiedle Kościuszki

30

3

Rewitalizacja podwórka i przestrzeni publicznej między ulicami
Dąbrowskiego i Głowackiego

24 070,00

4

Nowoczesna pracownia komputerowa
(Szkoła Podstawowa Nr 2 w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 17)

94 940,00

5

Monitoring (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 17)

71 814,53

6

Rewitalizacja altan śmietnikowych na terenie os. Kościuszki

100 000,00

7

Sala Doświadczania Świata (Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Skawinie, ul. Kościuszki 10)

31 552,00

Osiedle Ogrody
8

Rewitalizacja terenu rekreacyjnego „Parku Jana Pawła II”

100 000,00

Osiedle Stare Miasto
9

Krok po kroku – bezpłatne warsztaty edukacyjne dla dorosłych
(komputerowe i fotograficzne)

64 600,00

10

Poszerzenie i unowocześnienie bazy sportowej
przy SP nr 1 w Skawinie

92 655,90

www.gminaskawina.pl
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PROJEKTY SOŁECKIE
Lp.

Nazwa
projektu

Szacunkowy
koszt realizacji PLN

Borek Szlachecki stawia na sport
- budowa boiska sportowego do siatkówki i tenisa ziemnego

90 000,00

Borek Szlachecki
1

Facimiech
2

Plac zabaw oraz Fitness w Facimiechu

70 797,80

3

Projekt oświetlenia i montaż lamp przy drodze gminnej K601027 i K601028

40 000,00

4

Mobilne wyposażenie placu w urządzenia biesiadne,
wyposażenie budynku domu ludowego w stoły, krzesła,
klimatyzacja, alarm i wymiana instalacji elektrycznej

99 200,00

5

Tymczasowa mobilna muszla koncertowa

42 000,00

Budowa altany rekreacyjnej z utwardzonym dojściem

47 600,00

Jaśkowice

Krzęcin
6

Krzęcin – Polanka Hallera
7

Zdrowo jemy i gotujemy! – cykl prelekcji o zasadach zdrowego odżywiania
i warsztaty kulinarne dla uczniów i personelu
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzęcinie i Polance Hallera

9 550,00

Polanka Hallera
8

Plac zabaw dla dzieci (do lat 12) w Polance Hallera

94 000,00

9

Wyposażenie w sprzęt sportowo-rekreacyjny otoczenia
przedszkola samorządowego w Polance Hallera

53 195,00

Plac zabaw w Pozowicach

49 064,79

Remont chodnika przy ul. Jana Pawła II wraz z zagospodarowaniem skweru
na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z ul. Zadworze w Radziszowie

77 150,00

Pozowice
10

Radziszów
11

Rzozów
12

31

Oświetlenie uliczne przy drodze wojewódzkiej nr 953 Rzozów – Gołuchowice

64 000,00

Wola Radziszowska
13

Nasze zdrowie w naszych rękach
- wielopokoleniowy plac rekreacyjny

100 000,00

14

Remont wewnątrz budynku Domu Ludowego
w Woli Radziszowskiej

65 000,00

Razem: 1 841 499,88 PLN
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S. Trzeciak

jaznych kolorach, w Parku Energii
znajdują się także ścianka wspinaczkowa, bujaczki o różnych kształtach,
igloo i imponujący zestaw zjeżdżalni. A wszystko w otoczeniu drzew
i przyrody, będących znakiem rozpoznawczym Skawińskich Błoń, które
stały się ważnym miejscem na mapie
Skawiny i cieszą się powodzeniem
wśród amatorów sportu, spacerów
i relaksu.
- Park Energii to inicjatywa, którą
przyjęliśmy z wielką radością. Mieszkańcom gminy należy się miejsce,
w którym nie tylko odpoczną i spędzą
czas ze swoimi pociechami, ale też
nabiorą energii dzięki aktywnościom

Park Energii na terenie

„

Skawińskich Błoń zaprasza!

Dobrze rozwinięta baza sportowo-rekreacyjna jest magnesem, który przyciągnie na teren naszej gminy osoby mieszkające poza Skawiną. Dla mieszkańców jest miejscem odpoczynku i uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Do takich miejsc można zaliczyć teren Starorzecza czy kompleks Gubałówka – mówi burmistrz Paweł Kolasa.

32

łaśnie w pierwszej wskazanej
lokalizacji nastąpiły w bieżącym roku znaczne zmiany. Do istniejącej bazy na terenie „Skawińskich
Błoń”, tj.: trasy rekreacyjnej, biegowej, dla rolkarzy, siłowni zewnętrznej, urządzeń do street workout
i miejsca na organizację ogniska,
dołączył imponujący plac zabaw dla
najmłodszych plac otrzymał nazwę
„Park Energii”. Tym razem to najmłodsi mieszkańcy Skawiny zostali
w sposób szczególny uhonorowani.
Plac został. Plac został ufundowanego przez CEZ Skawina, właściciela
Elektrowni Skawina.
31 sierpnia nastąpiło oficjalne
otwarcie. Inwestycja powstała dzięki współpracy władz samorządowych Gminy Skawina oraz elektrowni CEZ Skawina – sponsora placu
zabaw, producenta energii i ciepła,
naszego sąsiada. Plac zabaw składa
się 8 urządzeń do zabawy, ławeczek,

www.gminaskawina.pl

teraz jest ogrodzony, zabezpieczony
piaszczystym podłożem. Oprócz tradycyjnych i uwielbianych przez najmłodszych huśtawek wykonanych
zgodnie z najnowszymi trendami,
w atrakcyjnych kształtach i przy-

oferowanym przez to magiczne miejsce. Cieszę się, że CEZ Skawina może
podarować sąsiadom taki energetyczny prezent - mówi Martin Hančar,
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny CEZ Skawina.

S. Trzeciak

W

GRUDZIEŃ 2015

MIESZKAŃCY I OBYWATELE

PGM Sp. z o.o. w Skawinie

rozwija skrzydła

Wywiad z Prezesem Zarządu
Łukaszem Samborskim

Redakcja: Proszę powiedzieć jak ocenia Pan pierwsze miesiące pracy na
stanowisku Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Skawinie?
Łukasz Samborski: Kiedy kilka miesięcy temu obejmowałem funkcję
Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa
Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
dochodziły mnie głosy, że w tej firmie
niewiele da się zmienić. Lubię wyzwania, więc podjąłem się tego zadania.
Miałem świadomość, że będę zarządzał spółką, która realizując zadania związane z mieszkaniowym zasobem Gminy Skawina, nie może tracić z pola widzenia problemów administrowanych przez Spółkę Wspólnot
Mieszkaniowych.
R: Mówi Pan o problemach, zdajemy
sobie sprawę, że sytuacje nie była łatwa. Konieczne były zmiany, proszę
opowiedzieć o nich?
Ł.S.: Było dla mnie rzeczą oczywistą,
że aby spółka osiągnęła sukces, konieczne jest wypracowanie jak najlepszych relacji z zarządami wspólnot
i władzami Gminy oraz dążenie do
dobrej współpracy członków wspólnot i władz Gminy Skawina. Temu celowi służyć miały inicjatywy i działania podjęte przez spółkę w ciągu kilku ostatnich miesięcy. Jednym z priorytetów była poprawa ściągalności
zaległych czynszów i opłat mieszkaniowych zarówno od najemców lokali gminnych, jak i właścicieli lokali.
R: Cele, o których Pan mówi, są, jak
się wydaje, niezmiennie priorytetami. Jak sprawić by dłużnicy zechcieli zapłacić?
Ł.S.: Opracowaliśmy i wdrożyliśmy,
przy udziale Gminy, program „Odpracuj dług”. To całkiem nowa propozycja, będąca jednocześnie alternatywą i sposobem na poprawę sytuacji,
tak dłużnika, jak i przedsiębiorstwa.
Program ten ma na celu umożliwie-
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nie dłużnikom zmniejszenie zadłużenia poprzez realizację świadczeń rzeczowych.
R: Rzeczowych?
Ł.S.: Istotnie rzeczowych! Zaproponowaliśmy osobom zadłużonym odpracowanie długu przez wykonywanie konkretnych prac wskazanych
przez PGM i Gminę. Wszyscy dłużnicy otrzymali pisemną propozycję
uczestniczenia w tym programie.
R: I jaki był odzew?
Ł.S.: Do programu przystąpiło 9 osób,
a wartość odpracowanego zadłużenia
w okresie dwóch miesięcy wyniosła
około 20 000,00 zł.
R: To już coś!
Ł.S.: Zdecydowanie tak, to przede
wszystkim krok do przodu. Nasze
przedsiębiorstwo prowadzi dla każdej osoby uczestniczącej w programie
karty pracy zawierające wykaz wykonywanych prac i liczbę przepracowanych godzin. Osoby te są wyposażane w niezbędne narzędzia i materiały.
Co więcej osoby te zostały przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Nadzór nad nimi sprawują
pracownicy PGM. Każdego miesiąca spółka rozlicza z Gminą wydatki
i wartość odpracowanego długu.
R: A gdybyśmy chcieli konkretnie
wskazać, co zostało zrobione?

Ł.S.: Dotychczas osoby uczestniczące w programie remontowały m.in.:
ciągi piesze przy ulicach: Wspólnej i Kilińskiego, porządkowały teren wokół siedziby Spółki (rozliczone
z Gminą). Pozytywnym przykładem
dobrej współpracy skoordynowanej
przez PGM jest naprawa chodnika
przed budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej Daszyńskiego 3. W ramach
tej współpracy Wspólnota zakupiła
kostkę brukową i krawężniki, Gmina
pokryła koszty kruszywa, piasku i cementu, a prace pod nadzorem PGM,
są wykonywane przez osoby uczestniczące w programie „Odpracuj dług”.
R: Jak zapowiada się najbliższa przyszłość?
Ł.S.: Mam nadzieję, że grono osób zainteresowanych tą formą spłaty zaległości będzie się powiększała. Będziemy też zachęcać Wspólnoty Mieszkaniowe, by przy pomocy PGM umożliwiły swoim członkom, mającym kłopoty z bieżącym regulowaniem opłat,
wykonywanie prac na rzecz Wspólnoty. Przedsiębiorstwo reaktywowało
również współpracę z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu. W ramach tej współpracy został
przydzielony konsultant, przy udziale
którego wzmocnimy zdyscyplinowanie dłużników poprzez szybkie i zdecydowane uzyskiwanie wpisów do
KRD. Wpisy te mogą również dotyczyć
właścicieli lokali, jeżeli Wspólnoty wyrażą taką wolę, a za uzyskanie takiego
wpisu Wspólnoty nie będą ponosić
dodatkowych kosztów. Do wszystkich
Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych
wysłaliśmy pisma z prośbą o wskazanie co możemy poprawić we wzajemnych relacjach i jakich zmian od nas
oczekują. Z całą powagą podchodzimy do sugestii zawartych w odpowiedziach i część z nich jest już realizowana przez PGM.
R: A w jakiej kondycji jest dzisiaj
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Skawinie?
Ł.S.: Dziś PGM jest w dobrej kondycji finansowej. Wbrew wcześniejszym
twierdzeniom niektórych mieszkańców Skawiny, Gmina nie dopłacała
i nie dopłaca do jej działalności.
R: Dziękuję za wywiad.
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Podsumowanie działań

Komisariatu Policji
Luty – październik

Grzegorz Hajto
Komendant Komisariatu
Policji w Skawinie
Porwanie
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26 lutego wieczorem dyżurny
Komisariatu Policji I w Krakowie
odebrał telefon o porwaniu mężczyzny. Przeprowadzono oględziny, zabezpieczono monitoring,
przesłuchiwano świadków. Policjanci błyskawicznie ustalili samochód, jakim poruszali się sprawcy
i jego właściciela. Mężczyzna został zatrzymany. Ustalono także
i zatrzymano jego kompana, który
w porwaniu uczestniczył (obaj są
mieszkańcami Skawiny). Podjęte
czynności pozwoliły także na ustalenie miejsca pobytu uprowadzonego mężczyzny oraz jego uwolnienie.
Sprawa jednak na tym się nie
zakończyła. W trakcie czynności związanych z uprowadzeniem
okazało się, że zarówno sam porwany, jak i zgłaszająca o tym fakcie kobieta (oboje również ze Skawiny) mają na swoim koncie kradzież z włamaniem, której dokonali w Skawinie. Po potwierdzeniu
tej informacji i uzyskaniu materiałów w sprawie z Komisariatu Policji w Skawinie, funkcjonariusze zatrzymali oboje. Para wynajmowała
pokój w jednym z krakowskich hosteli. Podjęto więc decyzję o przeszukaniu lokalu. W jego trakcie
znaleziono modem pochodzący
z kradzieży z włamaniem, a w rzeczach kobiety amfetaminę. To jednak nie wszystko! W toku dalszych
czynności policjanci ustalili, że
zatrzymana para w dniu porwania dokonała w Skawinie rozboju
na pracownicy lokalu z automatami. Sprawcy użyli gazu łzawiącego
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rabując kilka tysięcy złotych. Policjanci bardzo szybko ustalili, że
porwanie mężczyzny miało związek z dokonanymi przestępstwami. Lokal z automatami należał do
jednego z porywaczy. Po tych ustaleniach, w I Komisariacie Policji w
Krakowie prowadzone są dwa postępowania.
Odzyskano BMW skradzione
w Krakowie
Pod koniec lutego w Komisariacie VI Policji w Krakowie przyjęto
zawiadomienie o kradzieży samochodu BMW. Właściciel stwierdził,
że auto warte 160 tys. złotych zostało
mu ukradzione rano, z podziemnego
parkingu.
Sprawa kradzieży trafiła do policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości samochodowej w Krakowie, którzy natychmiast rozpoczęli ustalenia. Już po
kilkunastu godzinach policjanci
mieli pewność, że samochód jest
ukryty w pewnym opuszczonym
garażu na terenie Skawiny. Ponieważ garaż formalnie nie miał właściciela, ale był użytkowany (drzwi
miały solidny zamek) policjanci
postanowili w urządzonej zasadzce zaczekać na użytkownika, aby
zatrzymać go na gorącym uczynku. Już po kilkunastu godzinach
drzwi garażu usiłował otworzyć
kluczem pewien 27-latek z Nowej
Huty bardzo dobrze znany Policji.
W przeszłości był już wielokrotnie
karany za kradzieże z włamaniami
oraz rozboje. Teraz usłyszał zarzuty paserstwa (art. 291 kk) w recydywie.

Skradzione rowery
W lutym bieżącego roku w jednej
z wiosek nieopodal Skawiny miało
miejsce włamanie do magazynu firmy handlującej rowerami. Sprawca dostał się do środka wyważając
drzwi wejściowe, a ze środka ukradł
11 rowerów o wartości łącznej ponad 13 tysięcy złotych. Podjęte przez
funkcjonariuszy kroki doprowadziły
przed kilkoma dniami do ustalenia
i zatrzymania mieszkającego niedaleko miejsca zdarzenia mężczyzny.
Zebrane dowody pozwoliły na przedstawienie mu zarzutu włamania. Podejrzany przyznał się do winy.
Odzyskano 9 rowerów o wartości
11 tysięcy złotych, zapewne wkrótce odnalezione zostaną jeszcze dwa
pozostałe. Sprawca część rowerów
już zdążył sprzedać, zbywając je za
mniej niż 30% ich detalicznej wartości, czyli po 300 złotych za sztukę.
Malarze
21 marca mieszkaniec Skawiny
zatelefonował do dyżurnego komisariatu, że dwóch młodych ludzi wymalowało duży napis na elewacji budynku w znacznym stopniu ją uszkadzając. Policyjny patrol ruszył w kierunku, w którym oddalili się „malarze” i po krótkim czasie napotkał
dwóch 15 letnich chłopców. Nie mieli oni wprawdzie przy sobie farby, ale
okoliczności wskazywały, że mogą
być sprawcami tego czynu. Przewieziono ich na komisariat i tam w trakcie przesłuchania przyznali się do
wykonania napisu. Po przesłuchaniach nieletni zostali przekazani rodzicom.
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Pożar altany
7 kwietnia dyżurny komisariatu w Skawinie został zawiadomiony
o pożarze altany w jednym z zespołów ogródków działkowych. Już
wstępne czynności nasunęły przypuszczenie, że altana została podpalona. Przeprowadzone przesłuchania
oraz zapis monitoringu potwierdziły
tę wersję, a także nakierowały podejrzenia na sprawcę czynu. Przedstawiono mu zarzut zniszczenia mienia poprzez spowodowanie pożaru,
czym wyrządził szkodę w wysokości
70 tysięcy złotych. Podejrzany przyznał się do winy i dobrowolnie poddał się karze 1,5 roku pozbawienia
wolności w zawieszeniu na 3 lata.
Zatrzymano osoby
podejrzane o włamanie
28 kwietnia w godzinach rannych
zatrzymano czterech mężczyzn podejrzanych o dokonanie włamania do
budynku jednej ze skawińskich firm
i kradzież metalowych elementów. Odzyskano część skradzionych
przedmiotów, które miały zostać
sprzedane w punkcie skupu złomu.
Poszukiwany samochód
30 kwietnia w Komisariacie Policji w Skawinie zgłosiły się osoby zainteresowane sprzedażą samochodu
z prośbą o jego sprawdzenie, czy nie
jest poszukiwany. W trakcie sprawdzania oferowanego do sprzedaży
samochodu okazało się, że faktycznie jest on poszukiwany przez policję
jednego z europejskich krajów. Pojazd został zabezpieczony i niedługo
wróci do prawowitego właściciela.
Ucieczka nieletnich
18 maja z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wielkich Drogach uciekli dwaj 15-letni podopieczni tej placówki. Ucieczka nie była do
końca zaplanowana, chłopcy nie dysponowali pieniędzmi na transport
i jedzenie. W jednej z miejscowości
w Gminie Skawina dokonali kradzieży
dwóch rowerów. Krakowscy policjanci
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patrolujący miasto zwrócili uwagę na
młodych rowerzystów. Policjanci wylegitymowali chłopców i ustalili, że są
poszukiwani przez Komendę Powiatową Policji w Krakowie. W trakcie
dalszej rozmowy przyznali się oni do
dokonania kradzieży rowerów i włamania do sklepu. Opowiedzieli również o swoich zamiarach związanych
z ucieczką. Uciekinierzy zostali przekazani do ośrodka a skradzione rowery zwrócone zostały właścicielowi.
Włamanie do sklepu
23 czerwca w ręce policjantów
wpadł mieszkaniec Skawiny, który
włamał się jakiś czas temu do sklepu
w pobliskiej wiosce. Przestępca wypchnął okno, a następnie skradł trzy
piwa. Właściciel nie zgłosił włamania
na policji ze względu na niskie straty.
Policjanci otrzymali inną drogą informację o tym zdarzeniu i wyjaśniając
sprawę, ustalili kim jest włamywacz.
Należy pamiętać, że przestępstwo
kradzieży z włamaniem jest ścigane
z oskarżenia publicznego, a zatem nie
zależy od woli samego pokrzywdzonego i w przypadku uzyskania przez
policjantów takiej informacji prowadzone jest z urzędu. Nie jest też istotna wartość skradzionego mienia żeby
czyn uznać za włamanie.
Włamanie na myjni
W dniu 12 czerwca na myjni samochodowej w Woli Radziszowskiej
doszło do włamania do urządzenia
rozmieniającego pieniądze. Łupem
włamywacza padło kilkaset złotych.
Trzy dni potem skawińscy policjanci zatrzymali 16 letniego mieszkańca
Skawiny, gdyż uzyskali informację, że
to on wspólnie z innymi osobami dokonał tego przestępstwa. Znów upłynęło kilka dni na zbieraniu dowodów
przestępstwa, gdy policyjne podejrzenia skoncentrowały się na 17 i 19-latku, mieszkańcach wiosek pod Skawiną. Oni także zostali zatrzymani
i przedstawiono im zarzut dokonania włamania. Do zatrzymania ostatniego podejrzanego doszło w dniu 25
czerwca. Tym razem w ręce funkcjonariuszy wpadł 24-letni mężczyzna,

który także uczestniczył we włamaniu do rozmieniarki.
Skradziony samochód
25 sierpnia dyżurny Komisariatu został poinformowany o kradzieży luksusowego samochodu z terenu warsztatu mechanicznego w Skawinie. Niezwłocznie zostały podjęte
czynności w tej sprawie. Intensywne
działania prowadzone zarówno na
terenie Skawiny, jak i Krakowa doprowadziły do odnalezienia miejsca,
gdzie znajdował się samochód. Pojazd w tym samym dniu został odzyskany. W sprawie tej ustalono również osoby, które „wyprowadziły”
samochód ze Skawiny.
Kradzież w firmie
29 sierpnia zatrzymano dwóch
mężczyzn, którzy dokonali kradzieży specjalistycznych siłowników. Skradzione siłowniki należały
do pracodawcy zatrzymanych mężczyzn. Siłowniki zostały sprzedane w jednym z punktów skupu złomu. Odzyskano utracone mienie,
a mężczyznom przedstawiono zarzuty dokonania przestępstwa opisanego
w art. 278 kodeksu karnego. Podejrzani skorzystali z możliwości dobrowolnego poddania się karze.
Skradziony telefon
4 września do Komisariatu zgłosiła się kobieta, której w jednym ze
sklepów w Skawinie skradziono
wart dwa tysiące markowy telefon.
Po zgłoszeniu kradzieży dzielnicowi podjęli działania, które doprowadziły ich do mieszkanki jednej
z miejscowości w rejonie Kalwarii
Zebrzydowskiej. Jak się okazało, kobieta ta będąc w Skawinie na zakupach i wykorzystując chwilę nieuwagi pokrzywdzonej, zabrała jej telefon. Telefon odzyskano.
Nocna zabawa
12 września policjanci zostali wezwani do jednej z miejscowości na terenie Gminy Skawina, gdzie na tere-
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nie posesji odbywała się bardzo głośna impreza. Pierwsza interwencja zakończyła się pouczeniem o obowiązku przestrzegania norm prawnych
i zachowania prawa do spoczynku
nocnego innych mieszkańców. Niestety, pouczenie nie poskutkowało,
a uczestnicy imprezy w dalszym ciągu
bardzo głośno się bawili. Ponowna interwencja skutkowała zatrzymaniem
czterech osób z uwagi na ich bardzo
agresywne zachowanie w stosunku do
interweniujących policjantów.
Kradzież biżuterii
19 września 2015 roku dyżurny
Komisariatu Policji w Skawinie został powiadomiony o kradzieży biżuterii. Jak się okazało sprawcą kradzieży był członek rodziny osoby pokrzywdzonej. W wyniku podjętych
działań odzyskano część przedmiotów pochodzących z przestępstwa,
które zostały przez sprawcę oddane
do lombardów.
Pobicie
22 października policjanci zatrzymali czterech młodych mężczyzn
podejrzewanych o pobicie starszego
wiekiem mieszkańca jednego z bloków na terenie Skawiny. Do zdarzenia doszło przed godziną 19.00, kiedy to mieszkaniec budynku zszedł po
ziemniaki do piwnicy.
Narkotyki
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 27 lutego około godziny 17.00
dzielnicowi zatrzymali w Skawinie młodego mężczyznę, mieszkańca Skawiny. W trakcie wykonywanych czynności ujawnili przy nim narkotyki w postaci
amfetaminy.
 1 marca około godziny 22.00
w Wielkich Drogach zatrzymano
mężczyznę w wieku 18 lat, mieszkańca powiatu brzeskiego, który posiadał
narkotyki w postaci marihuany.
 9 marca około godziny 17.00
w Skawinie zatrzymano mężczyznę w wieku 18 lat, mieszkańca Skawiny. W trakcie wykonywanych czynności dzielnico-
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wi ujawnili przy nim narkotyki
w postaci marihuany.
 12 marca około godziny 17.00 na os.
Ogrody zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 19 i 22 lat, mieszkańców Skawiny, którzy posiadali
narkotyki w postaci marihuany.
 27 marca około godziny 19.00
również na os. Ogrody zatrzymano mężczyznę w wieku 34 lat,
mieszkańca Skawiny. W trakcie
wykonywanych czynności policjanci ujawnili przy nim narkotyki w postaci amfetaminy.
 2 kwietnia około godziny 17.00
w Skawinie zatrzymano mężczyznę w wieku 18 lat, mieszkańca
gminy Skawina, który posiadał
narkotyki w postaci amfetaminy.
	30 kwietnia policjanci patrolujący ulice Skawiny zatrzymali dwie
osoby, które posiadały narkotyki. Również 30 kwietnia w jednym
z punktów sprzedaży ujawniono
tytoń bez polskich znaków akcyzy.
 16 maja policjanci ujawnili nieletniego, który posiadał zakazany
środek psychotropowy. Następne
przestępstwo narkotykowe ujawniono 21 maja, kiedy policjanci
zatrzymali dwie osoby podejrzane o posiadanie marihuany. Zatrzymania dokonano na terenie
jednego z parkingów w Skawinie.
 14 lipca około 3.00 w nocy policjanci zostali wezwani do jednego z domów na terenie Skawiny,
gdzie doszło do awantury pomiędzy mieszkańcami. W trakcie wyjaśniania na miejscu sporu policjanci sprawdzili osoby
i okazało się, że jeden z uczestników awantury jest poszukiwany
przez krakowskich policjantów.
Dodatkowo ujawniono u niego narkotyki. Mężczyzna został
zatrzymany i doprowadzony do
policyjnego „aresztu”.
 6 sierpnia około 19.00 na os.
Ogrody zatrzymany został mężczyzna w wieku 25 lat, mieszkaniec Skawiny. Policjanci ujawnili
u niego prawie 3 gramy marihuany. Według zatrzymanego narkotyki znalazł na terenie miasta.
 W dniach 5, 8, 9, 22, 26 września
oraz 10 października 2015 roku

policjanci patrolujący ulice Skawiny zatrzymali w sumie sześć osób,
które posiadały narkotyki. W pięciu przypadkach była to marihuana, w jednym amfetamina.
Pijesz – nie jedź!
Planując spożywanie alkoholu, powinniśmy wcześniej pomyśleć
o bezpiecznym powrocie do domu,
czyli np. zapewnić sobie kierowcę, który nie będzie spożywał alkoholu, albo
zaplanować dłuższy odpoczynek. Najlepiej wsiąść za kierownicę dopiero po
24 godzinach, o ile nie spożywaliśmy
alkoholu przez dłuższy czas. Ważne
jest, aby przed kierowaniem pojazdem wyeliminować wszelkie czynniki
wpływające negatywnie na cechy psychomotoryczne kierowcy, powodujące zmiany w postrzeganiu, ocenie zjawisk, sposobie i szybkości reagowania
na bodźce, a tym samym ograniczające zdolność do precyzyjnej obsługi
pojazdów. Policja stoi na stanowisku,
że dla bezpieczeństwa swojego, przewożonych pasażerów i innych użytkowników ruchu, bez względu na ilość
spożytego alkoholu, nie powinniśmy
wsiadać za kierownicę. Osoba siadająca za kierownicę powinna być przede
wszystkim trzeźwa i wypoczęta.
Nie chodzi również o to, by np.
dwie godziny po spożywaniu alkoholu przeliczać, czy już mogę jechać, czy
badanie wykaże np. zawartość alkoholu „dopuszczalną” w świetle przepisów prawa – traktowaną przez niektórych, jako „usprawiedliwienie” zajęcia miejsca za kierownicą. Nawet jeśli badanie wykaże np. 0,15 promila,
to nie zmienia to faktu, że osoba jest
nadal pod wpływem alkoholu.
Tlenek węgla zabija po cichu!
Nie posiada smaku, zapachu, barwy, nie szczypie w oczy i nie „dusi
w gardle”. W bardzo dużym stężeniu
(około 75-100%) może lekko pachnieć
czosnkiem. Ma też bardzo „wybuchowy charakter”, a w powietrzu pali się
niebieskawym płomieniem.
Najczęstszą przyczyną zatrucia są
pożary i wadliwa instalacja grzewcza.
Po 6-7 minutach przebywania w po-
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Bezdomni – zima
W związku z okresem zimowym,
pragnąc uniknąć sytuacji prowadzących do zgonów osób bezdomnych,
niepełnosprawnych, samotnych i w
podeszłym wieku na skutek wyziębienia organizmu Komisariat Policji w Skawinie przy współpracy
z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skawinie i Strażą
Miejską w Skawinie prowadzi szereg
działań prewencyjnych mających na
celu zapobieżenie negatywnym skutkom niskich temperatur.

Zwracamy się z apelem
o pomoc z Państwa strony!
Zainteresujcie się losem swoich
sąsiadów bądź innych znanych wam
osób, które są niepełnosprawne, samotne i w podeszłym wieku, a wymagają pomocy. Pomóżcie im osobiście bądź poinformujcie o nich
MGOPS, Straż Miejską lub Policję.
Nie należy również przechodzić obojętnie obok osób nietrzeźwych.

Komisariat Policji w Skawinie

mieszczeniu, w którym stężenie CO
wynosi ok. 70% następują nieodwracalne zmiany w organizmie, a po 20
minutach zgon. Przy większej ilości
CO w pomieszczeniach zamkniętych
śmierć może nastąpić błyskawicznie,
już po kilku oddechach, na skutek
uduszenia w wyniku porażenia ośrodków oddychania. Przy wysokich stężeniach CO nie występują żadne sygnały ostrzegawcze (jak bóle głowy, nagła słabość, itp.). Co gorsza, osłabienie
i utrata przytomności uniemożliwiają
nam ucieczkę.

Nowy radiowóz w Skawinie
25 lutego Rada Miejska w Skawinie podjęła uchwałę o przekazaniu
36 000,00 złotych dla Komisariatu
Policji w Skawinie z przeznaczeniem
na zakup nowego radiowozu – samochodu osobowego oznakowanego.
Część samochodów, którymi
dysponują skawińscy policjanci, jest
już w znacznym stopniu wyeksploatowana i ulega częstym awariom. Samochody te mają przebieg sięgający
300 000 kilometrów, a ich wiek przekracza w kilku przypadkach 10 lat.
Zakup
nowego
radiowozu
oznakowanego, współfinansowanego

przez samorząd w 50%, uzupełni stan
posiadanej bazy sprzętu transportowego wykorzystywanego do realizacji zadań służbowych przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Skawinie.
Radiowóz od 21 października
jest wykorzystywany przez policjantów Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego oraz dzielnicowych do pełnienia służby patrolowej i podejmowania interwencji na terenie naszej
gminy.

Telefony komórkowe dla dzielnicowych
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektor Jacek Fabisiak w imieniu
Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji podpisał umowę
z jednym z operatorów sieci komórkowych na dostarczenie telefonów
dla dzielnicowych. Dzięki temu
mieszkańcy będą mieli ułatwiony
kontakt z dzielnicowymi. Urządzenia zostały przekazane do wszystkich jednostek Policji w naszym
województwie, w tym również do
Komisariatu Policji w Skawinie.
Numery telefonów do poszczególnych dzielnicowych są na bieżąco udostępniane na stronie internetowej małopolskiej Policji
w zakładce – „znajdź dzielnicowego” oraz na stronach internetowych
komend powiatowych i miejskich
Policji województwa małopolskiego.
Dzielnicowi będą dostępni pod
wskazanymi numerami telefonów,
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w godzinach pełnienia przez nich
służby.
Ważne, aby pamiętać, że nie są
to numery alarmowe – w przypadku konieczności zgłoszenia sytuacji zagrożenia lub powiadomienia
o przestępstwie należy wybrać numer 112 lub 997.
Dzielnicowi nazywani są często
„policjantami pierwszego kontaktu”
– to do nich trafiają prośby o pomoc
w rozwiązaniu życiowych spraw, najczęściej tych związanych z przemocą
w rodzinie i uciążliwymi sąsiadami,
ale także wiele innych.
Pracując w terenie, dzielnicowi
reagowali także na popełniane przestępstwa, zatrzymywali ich sprawców – na gorącym uczynku wpadło
2 690 sprawców różnych przestępstw,
dzielnicowi zatrzymali także 1 628
osób poszukiwanych i ujawnili
67 239 wykroczeń (mandatami ukarali 25 391 osób).

Liczymy, że nowe telefony wpłyną znacząco na poprawę komunikacji dzielnicowych z mieszkańcami
oraz przyczynią się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa.



Telefony komórkowe
dzielnicowych Komisariatu Policji
w Skawinie:
Grzegorz Jucha – 608543880
Tomasz Wójciak – 608544099
Michał Morawski – 608544629
Marcin Kuciel – 608545396
Patrycjusz Ujma – 608545399
Dariusz Zieliński – 608545735
Grzegorz Hucisko – 608545828
Jarosław Lichosyt – 608545830
Paweł Kozieł – 608545880
Zbigniew Maślerz – 608546276
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Koncepcja funkcjonowania

Straży Miejskiej

wywiad z nowym komendantem
Straży Miejskiej w Skawinie
Karolem Łuczakiem
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Redakcja: Straż Miejska w Skawinie, jaka jest Pana wizja?
Karol Łuczak: Za główny cel, jaki
sobie stawiam, jest takie wykreowanie wizerunku strażnika, z którym
mieszkaniec chciałby współpracować. By mogło to nastąpić po pierwsze poddałem analizie Regulamin
Straży Miejskiej. Chciałbym dokonać w nim takich modyfikacji, które pozwoliłyby Straży Miejskiej pracować w systemie 24-godzinnym,
7 dni w tygodniu.
R: W jakim systemie pracuje aktualnie skawińska Straż Miejska?
K.Ł.: Na dzień dzisiejszy Straż Miejska w Skawinie pracuje w systemie
trójzmianowym:
I zmiana w godzinach 6.00 – 14.00
II zmiana w godzinach 14.00 – 22.00
III zmiana 18.00 – 2.00
Niebawem zmienione zostaną godziny pracy drugiej zmiany, co wpłynie
na poprawę dyspozycyjności strażników.
R: Jakie zadania będzie Pan realizował?
K.Ł.: Oto kilka obszarów, nad którymi zamierzam się skupić:
1. Współpraca z lokalną społecznością: sołtysami, przewodniczącymi zarządu osiedli, zarządami
spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych;
2. Współpraca ze szkołami i MGOPSem;
3. Realizacja zadań z zakresu porządku i czystości we współpracy
z Wydziałem Rolnictwa i Ochrony
Środowiska;
4. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
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5. Zabezpieczenia imprez na terenie
miasta;
R: W zasadzie wymienił Pan
wszystkie możliwe obszary pracy
Straży Miejskiej. Czy możemy dowiedzieć się czegoś więcej?
K.Ł.: Najważniejszym czynnikiem
kreującym prawidłowy wizerunek
Straży Miejskiej jest poparcie społeczne. Działania skawińskiej Straży
Miejskiej, pod moim dowództwem,
będę zmierzał właśnie w tym kierunku.
R: Dobrze, a jeśli chodzi o współpracę z placówkami edukacyjnymi?
K.Ł.: Jeśli chodzi o przedszkola
i szkoły, z sukcesami od kilku lat realizujemy projekt pn. „Bezpieczne
dziecko”. Kolejne pokolenia młodych
mieszkańców Gminy Skawina, już
w przedszkolu spotyka się ze strażnikiem, zadaje pytania, uczy zasad
bezpieczeństwa. Praktyczne zajęcia
edukacyjne nadal prowadzone będą
na miasteczku komunikacyjnym, teoretyczne zaś w placówkach – pomagają one przełamać pierwsze lody,
ale przede wszystkim ucząc dzieci
jak być bezpiecznym użytkowaniem
ruchu drogowego. Działania Straży
będą się również koncentrowały na
zbliżeniu się do pełnoletnich mieszkańców Gmin y Skawina.
R: Co ma Pan na myśli?
K.Ł.: Dla osób starszych chciałbym
zaproponować szereg spotkań mówiących zarówno o bezpieczeństwie
osobistym, jak i o prawidłowym zabezpieczaniu mieszkań. Jestem również zwolennikiem organizacji spotkań otwartych np. w formie wycieczek rowerowych. Aktywny wypo-

czynek uważam za niezbędny element
w życiu człowieka.
R: Rowery, to coś nowego?
K.Ł.: Zdecydowane tak dla rowerów! Jako komendant widzę potrzebę wprowadzenia w Straży patroli rowerowych. Patrole takie pozwolą na szybsze i bardziej skuteczne reagowanie na wykroczenia w Parku
Miejskim i jego okolicach, na skwerach i innych terenach zielonych,
również tych znajdujących się w obrębie osiedli. Z całą pewnością strażnik na rowerze może zobaczyć więcej, myślę również, że wpłynie to pozytywnie na odbiór wśród mieszkańców.
R: Przejdźmy zatem teraz do kwestii pilnowania porządku w mieście
i w sołectwach. Czy tu nastąpią jakieś zmiany?
K.Ł.: Punkt trzeci to obecnie jedno
z ważniejszych zadań, jakie Straż realizuje w zakresie współpracy i kontroli prawidłowego postępowania
w polityce śmieciowej. Jako główny
cel stawiam przez Strażą konieczność
wyeliminowania przypadków wypalania nieczystości w przydomowych
kotłowniach. Straż Miejska jest jedyną formacją samorządową posiadającą uprawnienia do kontroli kotłowni przydomowych na podstawie
wydanych przez Burmistrza Miasta stosownych upoważnień. Walka
o jakość powietrza w Skawinie prowadzona jest wieloaspektowo, również przez działania kontrolne.
R: Kolejnym z wymienionych tematów był ruch drogowy.
K.Ł.: Istotnie ruch drogowy to nieodłączny temat z jakim łączona jest
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Straż Miejska. Niezależnie od skali problemu, waśnie wykroczenia
drogowe, są najczęściej zgłaszane do
Straży. W zakresie kontroli ruchu
drogowego będę realizował zadania
związane z egzekwowaniem przepisów polegających na:
 udrożnianiu dróg do osiedli dla
służb ratowniczych – pogotowie
straż pożarna, policja;
 prawidłowym parkowaniu pojazdów;
 korzystaniu przez osoby nieuprawnione z miejsc wydzielonych dla osób niepełnosprawnych;
 analizie oznakowania w mieście
(we współpracy z Wydziałem Inwestycji i Gospodarki Komunalnej) pod kątem usprawnienia ruchu drogowego;
 właściwym wykorzystaniu monitoringu miejskiego.
R: Czy Straż Miejska nadal będzie
zabezpieczała liczne imprezy kulturalne i sportowe, jakie odbywają
się na terenie naszej Gminy?
K.Ł.: Zdecydowanie tak, do zadań
Straży należy współpraca przy organizacji i zabezpieczaniu imprez.
Jako komendant widzę płaszczyznę
współpracy nie tylko z placówkami
podległy miastu, ale również z innymi organizacjami.
R: Dużo pracy przed Wami!
K.Ł.: Oczywiście tak, zadanie wymienione powyżej nie wyczerpują
jednak listy. Straż Miejska jest również formacją powołaną do dbania
o estetyczny wygląd miasta, dlatego
będziemy zmierzać do:
 likwidacji plakatów i ulotek
umieszczonych w miejscach do
tego nieprzeznaczonych;
 podejmowaniu interwencji wobec osób prowadzących działalność handlową w miejscach innych, niż do tego celu wyznaczonych;
 podejmowaniu działań na rzecz
utrzymania właściwego stanu sanitarno-porządkowego na terenie miasta polegających na kontrolach miejsc przeznaczonych
do gromadzenia odpadów, a także kontrolach czystości i porządku poszczególnych posesji oraz
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na terenach do nich przyległych;
 podejmowaniu
interwencji
względem właścicieli psów, wyprowadzanych bez właściwych
zabezpieczeń oraz zanieczyszczających chodniki i zieleńce.
R: Problem, którego skala się pomniejsza, ale nadal istnieje tak w
Skawinie, jak i w całej Polsce jest
sprzedaż alkoholu nieletnim. Jakie
tu podejmiecie działania?
K.Ł.: Szerzej na ten temat pisze Pełnomocnik Burmistrza ds. Zapobiegania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii, by jednak nie pominąć tematu w naszej rozmowie, potwierdzę
– będziemy edukować i kontrolować.
Intencja jest jasna: żaden nieletni nie
powinien móc kupić samodzielnie zarówno alkoholu jak i i tytoni. Zatem
będziemy nadal działać na polach:
 zapobiegania spożywania alkoholu przez nieletnich;

 kontroli sprzedawców napojów alkoholowych – zwłaszcza
w kontekście respektowania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim;
 monitorowania sklepów i placówek gastronomicznych w zakresie uciążliwości ich funkcjonowania;
 zapewnienie bezpieczeństwa i
porządku publicznego na terenie
miasta, ze zwróceniem szczególnej uwagi na osoby spożywające alkohol w miejscach publicznych.
Na zakończenie chciałbym dodać, że
jako komendant będę dbał o prawidłowe wyszkolenie strażników, stałe podnoszenie ich kwalifikacji oraz
profesjonalizm w obsłudze mieszkańców.
R: Bardzo dziękuję za rozmowę.

Miejski monitoring
szansą na wyeliminowanie

zagrożenia

Pod koniec listopada liczba kamer wchodzących
w skład miejskiego monitoringu został powiększona o kamerę zainstalowaną w Radziszowie.

P

omysł i potrzebę montażu kamery zgłosili mieszkańcy Radziszowa. Wszyscy, którzy przejeżdżają
przez tę miejscowość zauważyli tą
część miejscowości, nieopodal Kościoła i przystanku, gdzie notorycznie
zdarzają się akty wandalizmu. Popisane wulgarnymi treściami mury budynków, rozbite wiaty przystankowe,
zdecydowanie nie były wizytówką
miejscowości. Miejscowości, która
od momentu rewitalizacji Dworu
Dzieduszyckich w Radziszowie jest
coraz częściej odwiedzana przez turystów, nie wspominając o małych
pacjentach Małopolskiego Centrum
Rehabilitacji Dzieci „Solidarność”.
Kamera została zainstalowana przy

ul. Jana Pawła II (obok przystanku).
Jest to kolorowa kamera obrotowa,
dając obraz bardzo dobrej jakości.
Tym samym miejski monitoring stał
się gminny. W 2016 r. planowana jest
rozbudowa sieci o kolejne 24 kamery
zarówno w mieście, jak i na terenach
gminnych. Bezpieczeństwo mieszkańców i eliminacja aktów wandalizmu, które uderzają w nas wszystkich
niszcząc to, co nasze – wspólne, jest
ważnym zadaniem władz. Na dzień
dzisiejszy Miejskie Centrum Monitoringu, które mieści się w budynku Straży Miejskiej obsługuje pięciu
operatorów. Z uwagi na rozwój sieci,
w 2016 r. planowane jest zatrudnienie kolejnych.
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REALIZACJI

Lokalnej Strategii
Rozwoju 2009-2015
W

LGD „Blisko Krakowa”

ciągu ubiegłych siedmiu
lat za pośrednictwem LGD
Blisko Krakowa mieszkańcy gmin
członkowskich: Skawiny, Świątnik
Górnych, Mogilan i Czernichowa,
a także działające na ich terenie
organizacje społeczne, przedsiębiorcy i samorządy, zrealizowały szereg przedsięwzięć służących
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rozwojowi naszego obszaru, pozyskując fundusze europejskie
z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
W jego ramach zrealizowano: 95
Małych projektów, 13 projektów „Odnowa i rozwój wsi” oraz 8 projektów
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, łącznie 116 projektów na
kwotę ok. 5,7 mln zł, co przy znikomym procencie środków niewykorzystanych świadczy o niewątpliwym
sukcesie.
Podstawą działania LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich był dokument strategiczny – Lokalna Strategia Rozwoju. To
właśnie w nim, po wcześniejszej analizie mocnych i słabych stron diagnozowanego obszaru, po konsultacjach
społecznych angażujących przedstawicieli trzech sektorów: publicznego,
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gospodarczego oraz społecznego, ujęto priorytetowe, nadrzędne cele, które
stały się kryteriami oceny składanych
projektów. Promowano projekty, które służyłyby szeroko pojmowanemu
rozwojowi gospodarczemu i poprawie
jakości życia mieszkańców obszaru,
a także projekty, które wiązały się
z kultywowaniem naszej tradycji, promocją dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego.
W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju i realizacji wybranych projektów wykonano modernizacje ogólnodostępnych miejsc użytku publicznego, zbudowano i unowocześniono infrastrukturę kulturalną, sportową i rekreacyjną, zagospodarowano przestrzeń publiczną. Powstały liczne place zabaw, ogólnodostępne ścieżki zdrowia dla dzieci i dorosłych, wielofunkcyjne boiska, trasy edukacyjno-zdrowotne służące rekreacji bądź spotkaniom integracyjnym mieszkańców. Zmodernizowano
i doposażono liczne świetlice wiejskie
i obiekty sportowe, zakupiono sprzęt
pomocny podczas organizacji imprez
plenerowych. Zrealizowano również
szereg projektów w zakresie realizacji zajęć o charakterze edukacyjnym
(szkolenia sportowe, artystyczne, rekreacyjne, komputerowe) oraz mających służyć zachowaniu i promocji
dziedzictwa kulturowego naszego obszaru, np. publikacje, remonty i doposażenie muzeów, renowacja obiektów
zabytkowych.
Wspólna praca gmin przy wykorzystaniu funduszy europejskich i realizacji wybranych projektów to nie jedyny sukces. Dużym osiągnięciem jest

wypracowanie rzeczywistego partnerstwa i znacznego wzmocnienia więzi
pomiędzy gminami, nie tylko na poziomie władz samorządowych, mieszkańców i organizacji pozarządowych,
ale również na poziomie samych Lokalnych Grup Działania. W ramach
realizacji projektu współpracy pomiędzy siedmioma stowarzyszeniami
powstał portal turystyczny www.zachodniamalopolska.pl, jego celem jest
promocja walorów przyrodniczych,
kulturowych i historycznych regionu,
który wspólnie reprezentują.
Film animowany – podsumowanie działań w ramach wdrażania LSR,
PROW 2007-2013, który można obejrzeć na stronie internetowej www.bliskokrakowa.pl, w sposób żartobliwy,
ale niezwykle trafny obrazuje efekty
wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju przez LGD Blisko Krakowa. Pokazuje, jak realizacja projektów w odczuwalny sposób wpłynęła na jakość życia mieszkańców.
Przed nami nowa perspektywa finansowa w ramach funduszy PROW
na lata 2014-2020 i nowa Strategia
Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność – LSR – na lata
2016-2022 dla obszaru Blisko Krakowa. Z całą pewnością projekty realizowane w jej ramach przyczynią się
do rozwoju naszego obszaru. W czekającym nas okresie LGD, jej pracownicy, przedstawiciele lokalnych samorządów, a także zaangażowane osoby
i instytucje, wykorzystają doświadczenie i kolejny raz podejmą wspólne
działania, tak by jeszcze lepiej wykorzystać możliwości płynące z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Lokalna Grupa Działania Blisko
Krakowa od dnia 3 listopada 2015 r.
mieści się pod adresem: ul. Szkolna 4,
32-052 Radziszów (Dwór Dzieduszyckich).

J. Karasiński

PODSUMOWANIE
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BUDOWA

kompleksowego
produktu turystycznego

Skarby Blisko Krakowa
Gmina Skawina wspólnie z trzema innymi gminami wchodzącymi w skład Lokalnej Grupy Działania
„Blisko Krakowa”, tj.: Gminą Czernichów, Mogilany
i Świątniki Górne, realizuje projekt pn. Budowa kompleksowego produktu turystycznego „Skarby Blisko
Krakowa”, współfinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

P

rojekt polega na stworzeniu
kompleksowego produktu turystycznego bazującego na istniejących zasobach czterech ww. gmin.
„Skarby Blisko Krakowa” to atrakcje
wyjątkowe i unikatowe, miejsca
i wydarzenia, które wyróżniają nasz
obszar.
W ramach projektu atrakcje zostaną powiązane spójną siecią szlaków, przy zapewnieniu odpowiedniej infrastruktury wypoczynkowej oraz właściwej informacji
i oznakowania. Do połączenia najbardziej atrakcyjnych punktów
obszaru czterech gmin wykorzystano mało uczęszczaną sieć dróg
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publicznych. Sieć szlaków została
tak zaplanowana, by te same trasy
komunikacyjne mogły służyć do
uprawiania oraz upowszechniania różnych form aktywności ruchowej (rower, wędrówki piesze,
nordic walking, narciarstwo biegowe).
Poprzez tablice informacyjne
zostanie wykonana również spójna
identyfikacja szlaków już istniejących (np. szlaków PTTK) z trasami
nowo otwartymi w ramach projektu.
Ponadto utworzone zostaną szlaki

tematyczne odwołujące się do dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego czterech gmin np.:
 szlak postaci historycznych (wybitnych wodzów, artystów, świętych, społeczników związanych
z naszym obszarem),
 szlak dworów i rodów szlacheckich,
 szlak sakralny (obejmujący najcenniejsze zabytki sakralne zlokalizowanych obszarze czterech
gmin),
 szlak krakowiaków zachodnich
(wiodący do muzeów i izb regionalnych),
 szlak Zabytków Królewskiego
Miasta Kazimierza Wielkiego
(obejmujący najważniejsze punkty na historycznej mapie miasta
Skawiny)
 szlak dziedzictwa przyrodniczego prowadzący do miejsc szczególnie cennych przyrodniczo.
Projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowej kampanii promującej nowy produkt turystyczny poprzez stronę internetową, przewodnik turystyczny, ulotki oraz aplikację na urządzenia mobilne. Już teraz
zachęcamy Państwa do zapoznania
się i skorzystania z Internetowego
Przewodnika Turystycznego, który
znajduje się pod adresem internetowym:
www.skarby.bliskokrakowa.pl.
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„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”
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M

ając na celu zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych i narkotykowych, zmniejszenie
rozmiarów tych, które aktualnie występują oraz rozwijanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami, Urząd Miasta i Gminy
w Skawinie w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2015 podejmuje
i rozwija szereg działań zmierzających
do osiągnięcia powyższych celów.

kierunku podążać, jak sobie radzić
z problemami.
 Kontynuowano współpracę z
Chrześcijańskim Stowarzyszeniem
Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” Krakowie, w zakresie realizacji projektu Powiatowy Ośrodek Aktywizacji
Zawodowej” kierowanego do osób
niepełnosprawnych
poszukujących pracy. W ciągu całego okresu
realizacji projektu wzięły udział 24
osoby, które korzystały z indywidualnych spotkań z psychologiem,

Profilaktyka

uzależnień
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W ramach zwiększania dostępności pomocy psychologicznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej, prawnej dla
osób będących w sytuacjach kryzysowych, w tym w szczególności dla osób
uzależnionych od alkoholu, narkotyków czy osób dotkniętych przemocą w rodzinie kontynuowana i rozwijana jest działalność Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie przy ul. Ks.
J. Popiełuszki 17, poprzez dyżury specjalistów: psychologów, terapeutę uzależnień – trenera programu FreD, prawnika oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przy
CWR funkcjonuje „Telefon Wsparcia.
To tutaj cyklicznie odbywają się spotkania wspólnoty Grupy Anonimowych
Alkoholików AA”AQUA VITA” (działającej w Skawinie blisko 20 lat), Grupy
Rodzinnej „Al.-ANON”, które dzięki
wsparciu Urzędu Miasta uczestniczą w
warsztatach terapeutycznych czy pielgrzymkach trzeźwościowych.
Obok stałych usług świadczonych
przez specjalistów w ostatnim roku podejmowano szereg inicjatyw wspierających rodzinę a wśród nich:
 Uruchomiono zajęcia psychoedukacyjne dla osób uwikłanych
w przemoc, w trakcie których osoby doświadczające przemocy, odnajdują się, uczą jak odzyskać swoją godność, jak się nie poddawać, co
robić w ciężkich chwilach i w jakim
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doradcą zawodowym i trenerem
pracy. Każda osoba wzięła udział
w poradnictwie zawodowym i konsultacjach z psychologiem. Efektem
działań było podjęcie pracy przez
11 osób biorących udział w projekcie pomimo swojej niepełnosprawności, w tym 2 osoby podjęły zatrudnienie subsydiowane.
 Realizowano Program profilaktyki depresji i jej zapobiegania „Wyprzedź smutek”, realizowany przez
Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie, w ramach Programu Profilaktyki Depresji i Rozpowszechniania
Postaw Prozdrowotnych w Obszarze Zdrowia Psychicznego, którego
celem było zwiększenie świadomości społecznej w zakresie możliwości wczesnej identyfikacji i zapobiegania zaburzeniom depresyjnym.
W ramach Programu w okresie od
maja do połowy listopada 2015r.
konsultacjami specjalistów objęto 40 mieszkańców Gminy Skawina, którzy mogli wzmocnić swoją odporność psychiczną i zmniejszyć ryzyko depresji oraz dowiedzieć się w jaki sposób „wiedzę antydepresyjną” zastosować w konkretnych okolicznościach. Ponadto
Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii oraz psy-

cholog pracująca w CWR w Skawińskim Klubie Seniora „Seniorek” zorganizowały spotkanie profilaktyczne adresowane do osób
w wieku senioralnym dotyczące profilaktyki i rozpoznawania
symptomów depresji.
 W lipcu i sierpniu br. przeprowadzono bezpłatną akcję „Profilaktyka chorób tarczycy – Biała Sobota” realizowaną przez Centrum Beluga-Med we współpracy Starostwa
Powiatowego w Krakowie oraz
Gminy Skawina w ramach której
ok. 169 mieszkanek gminy Skawina skorzystało z bezpłatnych badań profilaktycznych tarczycy oraz
konsultacji z lekarzem endokrynologiem.
 Realizowano również warsztaty
„Szkoła dla rodziców i Wychowawców” zwiększające kompetencje
opiekuńcze i wychowawcze skierowane dla rodziców, którzy: chcą
skutecznie wychowywać dzieci,
chcą nauczyć się rozwiązywać konflikty bez przemocy, chcą tak mówić, aby dzieci ich słuchały i tak
słuchać, by dzieci do nich mówiły.
Ponadto w Centrum Wspierania
Rodziny odbywają się spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz udzielana jest pomoc psychiatryczna i prowadzona jest terapia osób
cierpiących na choroby psychiczne, zaburzenia afektywne, psychozy na podłożu organicznym oraz zespoły otępienne udzielana przez Zespół Leczenia Środowiskowego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego
SPZOZ w Krakowie.
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie prowadząc profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, a w szczególności dla dzieci i młodzieży podejmuje ścisłą współpracę między innymi z placówkami
oświatowymi z terenu gminy Skawina.
Efektem tej współpracy jest realizacja
licznych programów i warsztatów profilaktycznych w placówkach oświatowych a ich zakres dostosowany jest do
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konkretnych potrzeb i problemów danej placówki oraz zadań wynikających
ze szkolnych programów profilaktyki. Ponadto realizowane są kampanie
profilaktyczne a wśród nich kampania
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”, do której
w 2015 roku przystąpiło 13 placówek
oświatowych.
Wśród innych działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży na szczególną uwagę zasługuje spotkanie edukacyjne z Timem Guenard
„Silniejszy od nienawiści – od piekła
do życia”, które odbyło się w dniu 5 listopada br. Innym ciekawym przedsięwzięciem profilaktycznym są wizyty
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Centrum Wspierania Rodziny, w trakcie których młodzi mieszkańcy gminy zapoznają się ze specyfiką placówki, formami pomocy oraz innymi
miejscami służącymi pomocą, poradą
i wsparciem w naszym mieście. Ponadto
Gminny Program wspiera także 6 organizacji pozarządowych z terenu Gminy
Skawina poprzez udzielenie dotacji na
prowadzenie zajęć pozaszkolnych realizujących programy z zakresu profilaktyki uzależnień w świetlicach środowiskowych dla dzieci i młodzieży”.
Mając na celu zwiększanie kompetencji i skuteczności działań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przeciwdziałania
przemocy w rodzinie organizowanych
jest szereg specjalistycznych szkoleń dla
różnych grup zawodowych (pedagogów, nauczycieli, psychologów, pracowników socjalnych i innych, policjantów, przedstawicieli Straży Miejskiej, na
uwagę zasługują między innymi:
 Warsztaty dla 15 nauczycieli z gminy Skawina – realizatorów programu profilaktycznego „Debata”;
 Warsztaty dla 14 nauczycieli z gminy Skawina – realizatorów programu wczesnej profilaktyki „Cukierki”;
 Szkolenie „Skuteczna profilaktyka i promocja zdrowia w szkołach”,
w którym uczestniczyło 20 przedstawicieli placówek oświatowych,
a wśród nich: dyrektorzy, psychologowie, pedagodzy szkolni;
 Cykl szkoleń „Dziecko krzywdzone
– diagnoza i pomoc” obejmujących
spojrzenie na problematykę krzyw-
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dzenia dzieci z szerokiej perspektywy, w których wzięły udział 52 osoby, w tym wychowawcy przedszkoli
i szkół podstawowych i gimnazjalnych;
 Cykl szkoleń dla rad pedagogicznych „Nowe substancje psychoaktywne – dopalacze”, „Rodzina wobec uzależnienia dziecka od dopalaczy”;
 Szkolenie „Rola szkoły – prawa
i obowiązki w sytuacjach kryzysowych w świetle kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dla nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 2 w Skawinie;
 „Pozyskiwanie do współpracy osób
stosujących przemoc” dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i członków Grup Roboczych.
Działaniami edukacyjnymi obejmowani są także rodzice i opiekunowie. „Szkoła dla rodziców i wychowawców” wg programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" A. Faber i E. Mazlish wzmacnia opiekuńcze i wychowawcze kompetencje rodziców i opiekunów. Ponadto organizowano liczne
spotkania, m.in. nt. „Nowe substancje
psychoaktywne – dopalacze. Rodzina
wobec uzależnienia dziecka od dopalaczy”.
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
podejmuje również działania na rzecz
eliminowania naruszeń prawa w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych
nieletnim, nietrzeźwym oraz zwiększenia skuteczności działań na rzecz eliminacji naruszeń prawa i przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W okresie od 25 marca do 30 kwietnia
2015r. na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie przeprowadzono projekt
„Zakup kontrolowany tzw. „Tajemniczy klient” wśród 30 przedsiębiorców
prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Skawina.
Badanie wykazało, że wśród ankietowanych pracowników punktów sprzedaży, zdecydowana większość sprzeciwia się sprzedawaniu napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym. Badanie
wykazało, że oprócz personelu obecni

w sklepach klienci nie reagują w przypadku decyzji sprzedawcy o sprzedaży
alkoholu osobie niepełnoletniej.
Stąd decyzja o potrzebie zorganizowania szkoleń nt. przestrzegania zasad
sprzedaży napojów alkoholowych.
16 czerwca w Centrum Wspierania
Rodziny zorganizowano szkolenie dla
przedsiębiorców i sprzedawców prowadzących detaliczny i gastronomiczny obrót napojami alkoholowymi na
terenie Gminy Skawina. W szkoleniu
wzięło udział 16 osób oraz grono eksperckie, przedstawiciele instytucji zajmujących się kontrolą punków sprzedaży napojów alkoholowych. Z uwagi na małe zainteresowanie przedsiębiorców szkoleniem Burmistrz Miasta
i Gminy Skawina wystosował do przedsiębiorców list, w którym przedstawił
informacje dotyczące zasad sprzedaży
napojów alkoholowych i konsekwencji
naruszania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Informacje te
zamieszczono również na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie oraz Centrum Wspierania Rodziny.
Spośród różnych zagadnień społecznych kwestie związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych, narkotykowych czy
też związanych z przemocą w rodzinie są złożone i niosą wiele wyzwań.
Ich trudność wynika ze skali problemów, ich złożoności, kosztów społecznych i ekonomicznych, które odczuwa
zarówno pojedynczy obywatel, jak i
całe społeczeństwo. Dlatego działania
podejmowane przez gminę na rzecz
ograniczenia szkód powodowanych
przez alkohol czy inne substancje psychoaktywne adresowane są do wszystkich mieszkańców a wypracowany
przez lata system współpracy pomiędzy licznymi podmiotami na terenie
naszej gminy sprzyja realizacji zamierzonych celów. Należy podkreślić, że
opisane wyżej działania nie wyczerpują katalogu zadań podejmowanych
w naszej gminie w omawianych dziedzinach. Wyrażamy nadzieję, że wymienione działania i realizacja kolejnych projektów przyniesie wiele korzyści mieszkańcom Gminy Skawina
i wpłynie na polepszenie ich wiedzy,
funkcjonalności i kondycji.
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satysfakcją stwierdzam, że moje
dążenie, aby Rada była traktowana podmiotowo i miała realny
wpływa na działania podejmowane na terenie gminy, zostało w pełni
zrealizowane i w tym miejscu pragnę podkreślić doskonałą współpracę Rady Miejskiej i poszczególnych
radnych zarówno z Burmistrzem Pawłem Kolasą, jak i jego zastępcami:
Norbertem Rzepisko i Tomaszem
Ożogiem. Ta partnerska współpraca
rozciąga się również na kierowników
wydziałów Urzędu Miasta i Gminy
w Skawinie oraz jego pracowników.
Tworząc plan pracy Rady, postawiliśmy przed sobą ambitne cele
i większość z nich bądź została zrealizowana, bądź jest w trakcie realizacji. Ustawa o samorządzie gminnym
daje nam narzędzia i Rada z nich
skorzystała. Dość przypomnieć, że
komisje RM złożyły w tym roku 57
projektów uchwał. To zdecydowana
zmiana nie tylko ilościowa, ale i jakościowa w stosunku do poprzedniego okresu. Przeprowadzaliśmy
także otwarte debaty dotyczące najistotniejszych dla gminy zagadnień:
oświatową i na temat bezpieczeństwa w gminie Skawina, dyskusję na
temat budżetu obywatelskiego, programu ochrony środowiska, Obszaru Funkcjonalnego Blisko Krakowa,
polityki „śmieciowej” w gminie, czy
funkcjonowania Straży Miejskiej po
zmianie na funkcji komendanta.
Moim zdaniem największym
osiągnięciem Rady Miejskiej tej ka-
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dencji jest uchwała wprowadzająca budżet obywatelski. Może ma
ona skromny wyraz finansowy, ale
wymiar symboliczny. To realizacja pewnej wizji, która przedstawialiśmy wraz z kandydatem na burmistrza Norbertem Rzepisko, a mająca na celu z jednej strony realizację
oczekiwań mieszkańców, a z drugiej,
i moim zdaniem istotniejszej, to forma aktywizacji środowisk i możliwość uaktywnienia się, czy nawet
ujawnienia lokalnych liderów. Powołana w tym celu doraźna komisja RM,
której przewodniczyłem, uporała się
z tematem w szybkim czasie mimo
formułowanych zewsząd wątpliwości
dotyczących terminu wprowadzenia
BO. Wykorzystaliśmy doświadczenia samorządów Pszczyny i Dąbrowy
Górniczej. Nie bez znaczenia okazała
się współpraca, jaka została nawiąza-

na z fundacją „Stocznia”, która monitoruje funkcjonowanie budżetu partycypacyjnego w Warszawie. Przyjęliśmy uchwałę i tak opracowany harmonogram, że możliwa jest realizacja
zadania już w przyszłym roku.
Nie baliśmy się podejmować tematów trudnych, budzących spore emocje. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo
mieszkańców Rada Miejska podjęła
rezolucję, która wyrażała negatywną
opinię w kwestii rozpoczęcia w Skawinie działalności firmy CLIFF w zakresie składowania materiałów niebezpiecznych. Pojawiły się głosy, że Rada
uchwalając ją, przekracza swoje kompetencje, ale głównym zadaniem, jakim się kierujemy jest reprezentowanie interesu mieszkańców oraz troska
o ich bezpieczeństwo, dlatego w tym
kontekście nie mieliśmy żadnych wątpliwości i rezolucja została podjęta.
Staramy się pochylać nad losem
każdego mieszkańca, dlatego też podejmujemy uchwały umożliwiające
rozłożenie na raty zaległości czynszowych. To oczywiście tylko przykłady podejmowanych działań, bo
wszystko opisać nie sposób. Po co to
piszę? Chcę Państwu uświadomić, że
często niepochlebne opinie na temat
naszej pracy nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Zdarza się, że
na forach internetowych pojawia się
krytyka pod naszym adresem. Zdaję
sobie sprawę, że wynika to z faktu, iż
często musimy podejmować decyzje
trudne i dla wielu niepopularne.
Obiecaliśmy w trakcie wyborów
aktywną pracę na rzecz społeczno-

S. Trzeciak

Wydawałoby się, że tak niedawno złożyliśmy
ślubowanie jako radni i tak niedawno Rada
Miejska powierzyła mi funkcję jej przewodniczącego. A to już minął rok. Moim zdaniem to
dobra okazja, aby przedstawić działania, jakie
zostały w tym okresie zainicjowane i cele, jakie
zostały przez RM zrealizowane.
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opisywane wydarzenia miały miejsce wcześniej, a niektóre odbędą się,
zanim Państwo otrzymacie biuletyn do ręki. Dlatego pragnę poinformować, że 9 grudnia odbędzie się
(a w zasadzie pewno już się odbyła)
uroczystość nadania rondu w ciągu ul. Energetyków imienia „Rondo
im. Podporucznika Ułanów Karpackich Tomasza Skrzyńskiego”. Ale o
szczegółach tej uroczystości, napiszę
w następnym biuletynie.

ści gminy Skawina. I z tego podjętego obowiązku się wywiązujemy.
Oddaliśmy hołd
Żołnierzom Niezłomnym
Józef Piłsudski mówił, że „Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. Jednym z tematów poważnie traktowanych przez Radę jest
kultywowanie tradycji walk narodowowyzwoleńczych
Polaków
i utrwalanie tej pamięci. Dlatego też RM przychyliła się do wniosku NSZZ Solidarność 80 i uchwałą
rondu w ciągu ul. Tynieckiej nadała nazwę „Rondo im. Żołnierzy Niezłomnych”. W uroczystości nadania nazwy brali udział dostojni goście: poseł i senatorowie oraz oczywiście bohaterowie tamtych czasów
na czele z ppłk. Franciszkiem Oremusem ps. „Szteyer-Żelazny” żołnierzem 12 pp AK oddziału „Limba”. Wraz z ppor. Franciszkiem Czekajem, burmistrzem Pawłem Kolasą,
posłem Piotrem Ćwikiem oraz senatorami: Bogdanem Pękiem i Maciejem Klimą oraz wiceprzewodniczącym RM Ryszardem Majdzikiem
dokonał on symbolicznego odsłonięcia tablic z nazwą ronda. Na tej
patriotycznej uroczystości nie mogło oczywiście zabraknąć harcerzy
drużyn działających na terenie gminy Skawina, którzy nie zawiedli nas
i licznie się na placu stawili. Miło
nam było także z tego powodu, że
w uroczystości wzięli udział człon-
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kowie stowarzyszenia Narodowa
Skawina. Poprowadziłem uroczystość, występując tym razem w roli
instruktora harcerskiego, zastępcy
komendanta NZH „Czerwony Mak”.
Druga część uroczystości odbyła się
w pałacyku „Sokół”. W trakcie swojego wystąpienia naczelnik OBEP
IPN w Krakowie dr Maciej Korkuć
przedstawił charakter działań i powojenne dzieje żołnierzy podziemia
antykomunistycznego, podkreślając
tragizm losów tych żołnierzy, którym nie dane było zwyciężyć.

„

Stawiam na aktywność
Ustawa o samorządzie gminnym
daje tak małe kompetencje przewodniczącemu rady gminy, że w zasadzie
mógłby on nie robić nic. Jego działania sprowadzają się bowiem tylko
do kwestii prowadzenia korespondencji, którymi i tak zajmują się pracownice Biura Rady oraz reprezentowanie rady na zewnątrz, czyli przede
wszystkim udział w uroczystościach
i zebraniach, na które przewodniczący otrzymuje zaproszenia. Przy
czym należy zaznaczyć, że zawsze
może oddelegować w tym celu któregoś z wiceprzewodniczących. Nawet obowiązek przygotowania projektów uchwał spoczywa na burmi-

Zabierając głos ppłk. Franciszek Oremus powiedział
m. in.: Koniec wojny był tragedią nie tylko narodową i tej armii, a także żołnierzy – partyzantów. Zamiast uznania za bohaterstwo w walkach z okupantem niemieckim pełną poświęceń, ofiar i krwi przelanej, na żołnierzy rozwiązanej AK czekały otwarte drzwi cel więziennych. Wierni i niezłomni żołnierze patrioci tej formacji nie wyrazili zgody na taką Polskę, jaka została utworzona po zakończonej II wojnie światowej. Była to Polska, w której Polak bał się Polaka i nie taka,
o którą żołnierze i Naczelny Wódz Władysław Sikorski walczyli. Władzę w tej Polsce mieli tylko polscy komuniści, członkowie PPR i ci, co przyszli z Armią Czerwoną w pogoni za armią niemiecką do Berlina. Byliśmy żołnierzami Armii Krajowej, która poniosła klęskę także polityczną. Nie znalazła
uznania, a jej żołnierze zostali uznani za bandytów. Pozostała im tylko walka o honor…
Chyba wszyscy zebrani na sali
byli pod wrażeniem tych słów. Tym
bardziej, że wypowiedział je właśnie
żołnierz niezłomny.
Urok periodyków w rodzaju tego
biuletynu polega na tym, że pewne

strzu. Taka jednak postawa nie leży
w moim typie charakteru, dlatego od
początku, gdy tylko Rada powierzyła mi funkcję przewodniczącego, postanowiłem być przewodniczącym
aktywnym.
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Postawiłem przed sobą ambitne
cele i uparcie je realizuję. Wymagam
wiele od radnych Rady Miejskiej.
Uważam, że mam takie prawo, bo
najwięcej wymagam od siebie. Może
na wstępie trochę statystyki, bo pamięć już nie ta, i dlatego wszelkie informacje o spotkaniach, terminach
i treści rozmów notuję w kalendarzu.
Dlatego łatwo dokonać mi ich podsumowania. Otóż praca bezpośrednio w biurze rady, tj. dyżury i przyjęcia stron, prowadzenie korespondencji czy udział w pracach komisji, a także spotkania, udział w uroczystościach i innych imprezach zajęły mi w okresie styczeń – listopad
w sumie prawie 850 godzin. Dodać
do tego należy czas poświęcony już
wieczorami na prowadzenie korespondencji mailowej, analizę dokumentów i opinii prawnych, przegląd
protokołów sesji i korektę projektów
uchwał. Jest to o tyle spora ilość czasu, że przecież pracuję zawodowo.
Nadmienię jeszcze, że w tym okresie
odbyłem 265 spotkań. Pogodzenie
pracy z obowiązkami przewodniczącego wymaga sporej logistyki, ale jak
na razie udaje mi się je pogodzić. Aktywni radni to dodatkowa praca dla
przewodniczącego, gdyż wszelka korespondencja komisji odbywa się poprzez przewodniczącego. Nie mam
powodów do narzekania na brak zajęć. Dodam, że w 2015 zgłosiłem także 23 projekty uchwał.

Pragnę przypomnieć, że to ja podjąłem decyzję o publikowaniu nagrań
video sesji Rady Miejskiej. Była to decyzja samodzielna, przemyślana wcześniej i nie była podjęta pod jakimkolwiek naciskiem. Miałem wewnętrzne
przekonanie, że mieszkańcy powinni
mieć możliwość bezpośredniej obserwacji prac radnych, których wybrali.
Ważną kwestią nie tylko dla mnie
była sprawa wprowadzenia w Gminie Skawina budżetu obywatelskiego. Przewodniczyłem doraźnej komisji powołanej w tym celu i jej prace zakończyła uchwała Rady, która zadecydowała o tym, że taką formę rozdysponowania środków publicznych
wprowadzamy już od 2016 roku. Byłem także jednym z inicjatorów powstania Rady Przedsiębiorczości, powołanej – zgodnie z sugestiami przedsiębiorców – jako organ konsultacyjny, zarządzeniem burmistrza. Obecnie pracuję na powołaniem Młodzieżowej Rady Miejskiej. Jestem po konsultacjach i powołaniu Miejskiej Komisji Wyborczej oraz komisji okręgowych. Zapewne, kiedy czytacie Państwo te słowa, wybór MRM jest już
dokonany. Zależy mi bardzo, aby
w procesie konsultacji uczestniczyli seniorzy oraz przedstawiciele organizacji
reprezentujący ich. Dlatego rozpocząłem proces konsultacji w sprawie powołania Rady Seniorów. Jednym z etapów jej tworzenia jest spotkanie, które
zorganizowałem 30 listopada.

Moim dążeniem jest zachowanie
pamięci o tych, którzy swe życie poświęcili działalności na rzecz Skawiny i jej mieszkańców. Stąd mój projekt
uchwały o powołaniu doraźnej komisji, która zajmie się rozpatrywaniem
wniosków o nadanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Skawiny”. Jestem również członkiem tej komisji.
Mój okręg wyborczy to Wola Radziszowska, ale jako przewodniczący
Rady Miejskiej biorę udział w zebraniach wiejskich na terenie całej gminy. Często goszczę na uroczystościach i akademiach organizowanych
w szkołach i przez stowarzyszenia,
a także Centrum Kultury i Sportu.
Jest to dla mnie doskonała okazja
przede wszystkim do poznania ludzi i ich zapatrywań, bardziej w formie luźnych rozmów i wymiany poglądów niż oficjalnie. Uczestniczę
w organizowanych spotkaniach
z sołtysami i zarządami osiedli,
a także strażakami. O swoich najważniejszych działaniach związanych z funkcją przewodniczącego
RM staram się na bieżąco informować na moim profilu na Facebooku.
Kiedy dziś z perspektywy czasu patrzę na mijający rok kadencji
stwierdzić mogę z całym przekonaniem, że nie był to rok stracony.
Witold Grabiec
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Skawinie
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mgr Witold GRABIEC
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Antoni BYLICA
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie
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Ryszard MAJDZIK
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie
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e-mail: r.majdzik@gminaskawina.pl
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Zrównoważony
rozwój gospodarczy
Gminy Skawina

S. Trzeciak

W uchwalonej w 2014 roku Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata
2014-2020 za jeden z najważniejszych celów naszych działań uznaliśmy
rozwój gospodarczy i tworzenie przyjaznego klimatu dla biznesu.

Dużo mówimy o przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczym
Skawiny. Jakie w praktyce działania są podejmowane? Co władze Skawiny robią, by przyciągnąć do naszego miasta ważnych
inwestorów, którzy stworzą nowe miejsca pracy, pobudzą konkurencję? Oczywiście nie o wszystkim będziemy pisać, bowiem
w skali ostatniego roku, liczba spotkań zapoznawczych i roboczych była ogromna. Nie wszyscy inwestorzy też chcą podawać
te informacje do publicznej wiadomości. Zapewniamy jednak,
że troska o dobry rozwój gospodarczy Skawiny, nieniosący za
sobą zagrożeń dla mieszkańców jest priorytetem podejmowanych działań. Jaki jest ich praktyczny wymiar? Osadza się na
dwutorowym działaniu:
 wspieraniu przedsiębiorczości;
 budowie współpracy z sektorem gospodarczym.

W celu realizacji tej współpracy, 8 września 2015 r., podczas
uroczystej gali, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Paweł Kolasa
powołał Radę Przedsiębiorczości – organ opiniodawczo-doradczy. Rada jest organizacją skupiającą przedstawicieli najważniejszych organizacji i podmiotów sektora biznesu z terenu Gminy
Skawina. Będzie swego rodzaju forum wymiany poglądów i wiedzy
pomiędzy przedsiębiorcami a administracją, ale przede wszystkim
będzie funkcjonować jako organ opiniodawczo-doradczy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w zakresie spraw związanych
z przedsiębiorczością oraz konsultowania zagadnień dotyczących
rozwoju gospodarczego Gminy Skawina. Jej działalność będzie inspiracją i wsparciem dla burmistrza w tworzeniu jak najlepszych
warunków służących rozwojowi przedsiębiorczości, aktywizacji
gospodarczej gminy oraz promocji jej zalet inwestycyjnych.

S. Trzeciak

W skład Rady Przedsiębiorczości weszli przedstawiciele
największych zakładów zlokalizowanych na terenie gminy,
reprezentanci lokalnych stowarzyszeń przedsiębiorców oraz
władze samorządowe. Rada uprawniona jest do wyrażania
opinii oraz podejmowania inicjatyw, w sprawach dotyczących
rozwoju gospodarczego naszej gminy.
Podczas gali burmistrz wręczył powołanym członkom
Rady nominacje. – Możecie liczyć na naszą otwartość – mówił
Tomasz Ożóg II zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina ds. rozwoju. – Mam nadzieję, że wypracowane wspólnie
rozwiązania i propozycje przyczynią się do rozwoju przedsiębiorczości w Skawinie, a także całej gminy – kontynuował.

Akty powołania do Rady Przedsiębiorczości otrzymali:

S. Trzeciak

S. Trzeciak
S. Trzeciak

Martin Hančar
Prezes CEZ Skawina S.A.
Janusz Jędrusik
Prezes BENDA-LUTZ Skawina Sp. z o.o.
Janusz Pijocha
Wiceprezes Zarządu Podkrakowskiej Izby Gospodarczej
Paweł Worotniak
Członek Zarządu Podkrakowskiej Izby Gospodarczej
Andrzej Tutajewski
Prezes Zarządu Podkrakowskiej Izby Gospodarczej
Anna Wąsowicz
Przedstawiciel Rady Miejskiej w Skawinie
Witold Grabiec
Przedstawiciel Rady Miejskiej w Skawinie
Tomasz Ożóg
Przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
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Piotr Czekaj
Prezes Dragon Poland Sp. z o.o.
Wojciech Starowicz
PR-M „FERCO” Sp. j.
Piotr Pitala
Dyrektor Produkcji Bahlsen Polska Sp. z o.o.
Marek Potoczny
Dyrektor Projektów Przemysłowych Valeo Autosystemy Sp. z o.o.
Józef Bobek
Prezes Zarządu Skawińskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości
Marek Cyganik
Chief Engineer Vesuvius Poland Sp. z o.o.
Sambor Waszkiewicz
Dyrektor Zarządzający Prokurent – Boryszew S.A. NPA Skawina
Jerzy Wodnicki
Prezes TREKO LASER Sp. z o.o.

