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Prawie 15 milionów złotych - tyle  
w 2020 roku planujemy wydać na walkę 
ze smogiem. To o ponad 3 miliony więcej 
niż Kraków i najwyższa kwota w Małopol-
sce. 

Skawina w tyle pozostawia nie tylko 
gminy w powiecie krakowskim, ale tak-
że miasta na prawach powiatu. Nowy 
Sącz na zadania ma zamiar przeznaczyć  
w tym roku ponad 2,5 miliona złotych,  
a Tarnów niespełna milion złotych  
więcej. 

– Niska emisja to jedno z najwięk-
szych wyzwań, przed którym stoją teraz 
samorządy. Mamy ambitne plany, prze-
znaczamy na nie konkretne pieniądze  
i przed nami pracowity rok – mówi bur-
mistrz Skawiny, Norbert Rzepisko. 

Dodaje, że zaplanowane 15 milio-
nów złotych ma być przeznaczone na 
wymianę pieców, termomodernizację 
budynków oraz montaż odnawialnych 
źródeł energii. Założenia są ambitne, 
ponieważ gmina postawiła sobie w tym 
roku za cel dofinansowanie wymiany 
1000 kopciuchów, montaż odnawialnych 
źródeł energii oraz termomodernizację  
100 budynków. 

Nie tylko „kopciuchy”

Jednak same działania mieszkańców 
oraz władz Skawiny nie wystarczą, aby 
pozbyć się problemu zanieczyszczenia 
powietrza. Dlatego Burmistrz Norbert 
Rzepisko wręczył premierowi Mateuszo-
wi Morawieckiemu rezolucję dotyczącą 
zmian w prawie ochrony powietrza. Sa-
morządowiec zaoferował również pomoc 
i zapewnił, że chętnie podzieli się do-
świadczeniami Skawiny w zakresie walki 
o czyste powietrze.

W rezolucji znajdziemy mię-
dzy innymi propozycję opraco-
wania ustawy „odorowej”, czyli  
stworzenia takich przepisów, które 
umożliwiłyby podjęcie konkretnych dzia-
łań wobec zakładów emitujących przykre 
zapachy. 

Władze Skawiny domagają się zmiany 
systemu kar za przekroczenie dozwolo-
nego poziomu emisji lub generowanie 
substancji, na które firmy nie mają po-
zwolenia. Wysokość opłaty miałaby być 
proporcjonalna do przychodów zakła-
dów. Dzięki temu uniknie się sytuacji,  
w której firma mająca setki milionów zy-

Nieprzypadkowo na terenie Skawiny premier Mateusz Morawiecki ogłosił zmiany w programie „Czyste Powietrze”.  
Nasza gmina jest liderem w walce o poprawę jakości powietrza.

sku zostanie ukarana mandatem na kwo-
tę 500 zł.

– Należy także wprowadzić możliwość 
natychmiastowego wstrzymania pracy 
instalacji, jeśli w trakcie kontroli emi-
sji zostanie wykryty związek nie ujęty  
w pozwoleniach, zgłoszeniach –czytamy 
w rezolucji, którą Rada Miejska w Skawi-
nie podjęła 26 lutego. 

Wsparcie dla mieszkańców 

Mieszkańcy, którzy już teraz chcą 
przyłączyć się do walki o poprawę jako-
ści powietrza mogą od 1 kwietnia skła-
dać wnioski w ramach kolejnego naboru 
do programu „Stop Smog”. Program za-
kłada wymianę źródła ciepła ze starego 
„kopciucha” na nowe ekologiczne źródło 
ciepło oraz termomodernizację budynku 
w zakresie określonym po audycie ener-
getycznym (np. wymianę nieszczelnych 
okien, dziurawego dachu czy starej insta-
lacji wentylacji). Koszty inwestycji mogą 
wynieść maksymalnie 60 tys. zł. 

Władze Skawiny zaplanowały również 
pulę środków na wymianę starego pieca. 
Mimo sytuacji związanej z epidemią ko-

ronawirusa, dalej prowadzony jest nabór 
wniosków. Pracownicy Wydziału Ochro-
ny Powietrza proszą, aby osoby, które zło-
żyły wniosek o dotację, ale nie podpisały 
jeszcze umowy, kontaktowały się telefo-
niczne pod numer 12 277 01 67. Podczas 
rozmowy telefonicznej z urzędnikami 
Referatu Efektywności Energetycznej, zo-
staną ustalone dalsze kroki postępowania 
w celu spełnienia wymogów otrzymania 
dotacji.

Przypomnijmy, że osoby, który prze-
prowadziły termomodernizację swo-
jej nieruchomości mogą skorzystać  
z podatkowej ulgi termomodernizacyjnej. 
Rozliczyć można jedynie tę część, która 
nie została pokryta z pomocy publicznej. 

Ile mamy czasu? Jeśli ktoś już wy-
słał rozliczenie za zeszły rok podatkowy,  
a zapomniał że ponosił wydatki zwią-
zane z np. wymianą kotła, ociepleniem 
ścian, wymianą okien – nic straconego!  
W ramach ulgi termomodernizacyj-
nej, beneficjent może rozliczyć wy-
datki poniesione w okresie trzech  
kolejnych lat, licząc od końca roku podat-
kowego, w którym poniósł pierwszy wy-
datek.  

Premier: Cieszę się, że gmina  
ma tyle pomysłów
3 marca w gminie Skawina premier spotkał się z mieszkańcami i zapowiedział zmniejszenie 
biurokracji przy składaniu wniosków programu „Czyste Powietrze”. 

– Czyste Powietrze to niższe koszty dla obywateli i lepsze warunki dla całej gospodarki – powiedział 
szef rządu. Podkreślił przy tym dobrą współpracę z samorządami, dzięki której program się rozwija.
W Radziszowie premier spotkał się z jedną z rodzin, która dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa 
ociepliła dom i wymieniła piec na ekologiczny. Jak mówił, rodzina rocznie kupowała ok. siedem ton 
węgla, ogrzewanie kosztowało w zimie ją ponad pięć tys. zł, a teraz po termomodernizacji i wymianie 
pieca rachunki między październikiem a styczniem wyniosły 1,6 tys.

Po konferencji prasowej odbyło się kameralne spotkanie premiera z mieszkańcami Radziszowa  
w Dworze Dzieduszyckich. Szef rządu podkreślił wówczas, że gmina Skawina jest „przepiękna”, ma 
tradycje, perspektywy. – Cieszę się, że gmina ma tyle pomysłów na poprawę stanu dróg, powietrza, 
przyciągnięcie przedsiębiorców – mówił premier. 

Skawina liderem Małopolski  
w walce o czyste powietrze 

fot. Gmina Skawina

fot. Gmina Skawina fot. Krystian Maj/KPRM

fot. Krystian Maj/KPRM

fot. Krystian Maj/KPRMfot. Krystian Maj/KPRM

fot. Krystian Maj/KPRMfot. Krystian Maj/KPRM



4 - KORONAWIRUS  KORONAWIRUS - 5

W czwartek 2 kwietnia 
weszły w życie nowe przepi-
sy i ograniczenia w związku 
z pandemią koronawirusa 
w Polsce. Jeden z nich doty-
czy zapewnienia przez sklep 
klientom jednorazowych 
rękawiczek. Zdajemy sobie 
sprawę, że wiąże się to z po-
tężnymi utrudnieniami dla 
lokalnego biznesu.

Ceny maseczek i rę-
kawiczek poszybowały  
w górę, problem jest także 
z ich dostępnością. Dlatego 
za pomocą straży miejskiej 
dostarczamy te rzeczy do lo-
kalnych sklepów. Zakupiono 
17 tysięcy jednorazowych 
rękawiczek, które przed-
siębiorcy mają wręczać 
klientom. Pracownicy skle-
pów otrzymali także 500 
maseczek wielokrotnego 
użytku, które uszyło Koło  
Robótek Ręcznych Razemko-
wo.

W tym trudnym dla nas 
wszystkich czasie wspieramy 
lokalny biznes. Urząd Miasta  
i Gminy zakupił 17 tysię-
cy jednorazowych rękawi-
czek. Koło Robótek Ręcz-
nych Razemkowo uszyło 
500 maseczek ochronnych 
wielokrotnego użytku. Straż 
miejska odwiedza sklepy  

i bezpłatnie wręcza je lokal-
nym przedsiębiorcom.

– Koronawirus wymaga 
nie tylko odpowiedzialnych 
działań ze strony mieszkań-
ców, ale stwarza także wiel-
kie problemy przedsiębior-
com. W najgorszej sytuacji 
są lokalni biznesmeni, któ-
rzy prowadzą swoje sklepy 

17 tysięcy rękawiczek, pół tysiąca maseczek ochronnych – to wsparcie 
Skawiny dla lokalnych przedsiębiorców. 

Rozdajemy maseczki oraz rękawiczki 
lokalnym przedsiębiorcom 

W czwartek 2 kwietnia 
w trosce o bezpieczeństwo 
i zdrowie mieszkańców roz-
poczęła się dezynfekcja prze-
strzeni publicznej. Za czysz-
czenie odpowiedzialny jest 
Miejski Zakład Usługowy. 

Pracownicy spółki odka-
żają ławki, kosze na śmieci 
oraz przystanki komunikacji 
miejskiej. Osoby ze specjali-
stycznym sprzętem oraz pły-
nem działają w mieście oraz 
sołectwach 

Władze Skawiny proszą 
mieszkańców o wyrozumia-

od lat, znają swoich klientów  
z imienia i nazwiska. 
Wszystkim nam zależy na 
tym, by epidemia w Ska-
winie zakończyła się niską 
ilością zakażeń oraz jak 
najmniejszymi stratami fi-
nansowymi dla przedsię-
biorców – mówi burmistrz 
Norbert Rzepisko.

Rozpoczynamy akcję 
dezynfekcyjną 

ności przeciętnego wyna-
grodzenia, którzy opłacają 
składki tylko za siebie. 

Dla zleceniobiorców 
oraz osoby posiadające 
umowy o dzieło przewidzia-
no świadczenie postojowe 
w kwocie do ok. 2 tysięcy 
złotych. Dla samozatrudnio-
nych na karcie podatkowej 
świadczenie wyniesie 1300 
zł, zaś dla zleceniobiorców, 
których suma przychodów 
z umów cywilnoprawnych 
jest niższa od 1300 zł, wynie-
sie ono kwotę utraconych 
przychodów. 

Pracodawcy otrzymają 
również dofinansowanie 
wynagrodzeń pracowników, 
do wysokości 40% przecięt-
nego miesięcznego wyna-
grodzenia i uelastycznienie 
czasu pracy. 

Pakiet, który ma prze-
ciwdziałać gospodarczym 
skutkom pandemii korona-
wirusa, 1 kwietnia 2020 r. 
wszedł w życie.

Poradnik dla przedsię-
biorców i pracowników 
znajduje się na stronie: gov.
pl/tarczaantykryzysowa 

Ochrona zatrudnienia, 
zmniejszenie obciążeń i za-
chowanie płynności finan-
sowej w firmach, to główne 
cele pakietu ustaw, które 
składają się na tarczę anty-
kryzysową. Przewiduje on 
m.in.: zwolnienie mikro-
firm, które na 29 lutego za-
trudniały do 9 osób, ze skła-
dek do ZUS na 3 miesiące 
(marzec–maj). Zwolnienie 
dotyczy składek za przedsię-
biorcę i pracujące dla niego 
osoby. Skorzystać z niego 
mogą także samozatrudnie-
ni z przychodem do 3-krot-

Tarcza antykryzysowa dla 
pracowników i przedsiębiorców

Koronawirus SARS-CoV-2 
to wirus RNA osłonięty błoną 
tłuszczową. Dzięki takiej bu-
dowie można mu zapobiegać 
przez zastosowanie środków 
chemicznych, takich jak zwy-
kłe mydło, alkohol min. 60-
70%, preparaty do dezynfek-
cji i inne wirusobójcze. 

Oto lista 10 zasad, dzięki 
którym możemy zmniejszyć 
ryzyko zakażenia koronawi-
rusem.

Zasada 1
 Regularnie i prawidło-

wo myj ręce z użyciem wody  
i mydła. To najprostszy i naj-
skuteczniejszy sposób, który 
pomaga uniknąć zakażenia 
koronawirusem. 

Zasada 2
 Zadbaj o higienę i po-

rządek swojego otoczenia. 
Codziennie czyść i dezynfe-
kuj wszystkie dotykane po-
wierzchnie: blaty, klamki, ar-
matury łazienkowe, toalety, 
telefony, klawiatury, tablety  
i stoliki nocne.

Zasada 3
 Zostań w domu, jeśli 

możesz. W sytuacji, kiedy 
musisz wyjść np. do pracy, 
zachowaj bezpieczną odle-
głość, staraj się unikać sku-
pisk ludzi, zakupy realizuj  
„w pojedynkę”, stosując się 
do zaleceń sklepu. Pamiętaj 
o możliwości dokonania za-
kupów z dowozem. 

Zasada 4
 Zadbaj o najbliższych se-

niorów. To oni znajdują się  
w grupie szczególnego ryzy-
ka. 

Zasada 5
 Jeśli zauważysz symp-

tomy charakterystyczne 
dla koronawirusa, postępuj 
według zaleceń Głównego 
Inspektora Sanitarnego. Nie 
chodź do przychodni ani do 
Szpitalnego Oddziału Ra-
tunkowego. Natychmiast 
skontaktuj się ze stacją sa-
nitarno-epidemiologiczną  
(tel.: 12 684 40 32 lub 12 684 
40 33)

Zasada 6
 Jeśli pozostajesz  

w 14-dniowej kwarantannie 
domowej, to pod żadnym po-
zorem nie wychodź z domu! 
Nie przyjmuj nikogo. Jeśli  
w domu są osoby bliskie, któ-
re miały z Tobą kontakt po 
tym, jak zetknąłeś się z osobą 
zakażoną koronawirusem lub 
podejrzaną o takie zakażenie, 
one też podlegają kwarantan-
nie, zastosuj się do zasad. 

Zasada 7
 Jeśli w Twojej okolicy do-

chodzi do zgromadzeń ludz-
kich? Widzisz młodzież szkol-
ną, która zamiast siedzieć  
w domu przebywa na ze-
wnątrz? Przedsiębiorcy 
zachowują się nieodpowie-

dzialnie i nie przestrzegają 
zaleceń? Sąsiad objęty kwa-
rantanną domową wychodzi 
na zewnątrz? Daj znać policji. 

Zasada 8
 Jeśli jesteś osobą samot-

ną i potrzebujesz pomocy np. 
w realizacji recepty, zrobie-
niu zakupów skontaktuj się 
z Miejsko-Gminnym Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej tel. 
508 578 531

Zasada 9
 Potrzebujesz pomocy? 

Nie wiesz, co jest otwarte,  
a co zamknięte? Jak funk-
cjonują instytucje kultury? 
Chcesz się dowiedzieć jak 
funkcjonuje gmina w czasie 
epidemii? Zapytaj o to na cza-
cie, który znajduje się na stro-
nie gminaskawina.pl 

Zasada 10
 Niepokój jest naturalny. 

Zachowaj spokój i rozsądek. 
Dlatego po informacje sięgaj 
tylko do sprawdzonych i wia-
rygodnych źródeł. Śledź na 
bieżąco komunikaty GIS, MZ, 
WSSE, obserwuj stronę inter-
netową www.gminaskawi-
na.pl, gdzie publikowane są 
wszystkie aktualne informa-
cje dotyczące nie tylko nasze-
go kraju, ale przede wszyst-
kim Gminy Skawina, ściągnij 
aplikację eSkawina, dzięki 
której szybko przekażemy Ci 
komunikaty i ostrzeżenia. 

Dekalog postępowania  
w trakcie epidemii

Aktualne informacje o epidemii na www.gminaskawina.pl Aktualne informacje o epidemii na www.gminaskawina.pl

łość i współprace. – Robimy 
to dla Waszego bezpieczeń-
stwa. Aby sprawnie przepro-
wadzić dezynfekcję, prosimy 
o odsunięcie się od odkaża-
nego miejsca. Dopilnujcie 
także, by czworonogi unika-
ły bezpośredniego kontaktu 
z oczyszczoną powierzchnią 
– apelują. 

Na dezynfekcję prze-
strzeni publicznej zdecydo-
wały się m.in. władze Kra-
kowa, Warszawy, Nowego 
Sącza czy Nowego Targu. 

Poniżej prezentujemy dziesięć zasad, które będą  
pomocne w przetrwaniu epidemii. 

Miejski Zakład Usługowy dezynfe-
kuje przestrzeń publiczną. 

Drodzy Skawinianie, 

Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer broszury informacyjnej w wyjątkowo 
trudnym czasie. Dla wielu z nas ten okres to przełom, można by rzec koniec epoki, 
a wiele osób z rozrzewnieniem wspomina czas „przed koronawirusem”, optymiści 
snują plany na okres po. Dzisiaj, może i z racji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy, 
jesteśmy pełni nadziei, nadziei na lepsze jutro. Zdaje się tak niedawno narzekaliśmy 
na otaczającą nas rzeczywistość, dzisiaj za nią tęsknimy. „Ale to już było i nie wró-
ci więcej” śpiewa Maryla Rodowicz. Ileż w tych słowach trudnej do zaakceptowania 
prawdy. 

Ale ta trudna sytuacja to sprawdzian naszych postaw i naszej wartości. Naszej 
gotowości do niepoddawania się. Musimy, pełni samozaparcia, mimo trudności losu, 
patrzeć z nadzieją w przyszłość. Bo razem tworzymy coś bezcennego: wspólnotę  
- społeczność małej ojczyzny, społeczność ludzi odpowiedzialnych, niosących pomoc 
wzajemną, wspierających się bezinteresownie w niełatwych czasach.. Ostatnie kilku 
tygodni to sprawdzian naszego człowieczeństwa i mówię to z pełnym przekonaniem: 
udowodniliśmy, że nie tylko chcemy, ale i potrafimy. Apeluję do Państwa, by w poczu-
ciu zagrożenia wykazać się odpowiedzialnością za siebie i bliskich. Bądźmy ostrożni 
stojąc w kolejce do sklepu, jadąc do pracy czy denerwując się w rodzinie jeden na 
drugiego. Bo tylko w ten sposób możemy razem wyjść z tego kryzysu. Niech w tych 
trudnych czasach odpowiedzialność będzie naszym drogowskazem, a towarzyszką 
naszych poczynań niech będzie niegasnąca nadzieja.

Skawińska straż miejska 
od samego początku wspie-
ra mieszkańców, przedsię-
biorców, wypełnia zadania 
szczególne ale tak potrzeb-
ne właśnie teraz. Jeszcze  
w marcu zamykali place 
zabaw, informowali przez 
megafon mieszkańców o ko-
nieczności pozostania w do-
mach, zabezpieczali budynki 
objęte kwarantanną, dowo-
zili żywność, rozwozili ulotki  
i plakaty. 

Teraz mundurowi spraw-
dzają, czy obsługa sklepów 
przestrzega nowych zaleceń 
rządu m.in. udostępniania 
klientom jednorazowych rę-
kawiczek czy wpuszczania 
dopuszczalnej liczny osób 
chcących zrobić zakupy. 
Strażnicy rozmawiają z klien-
tami i przypominają o ko-
nieczności zachowania bez-
pieczne odległości 2 m. 

Urząd Miasta i Gminy 
zakupił 17 tysięcy jednora-
zowych rękawiczek dla lo-
kalnych przedsiębiorców. 

Wszystkich nas dotknęła epidemia koronawirusa – dlatego działamy razem!
Przekazaliśmy też pogotowiu 
ratunkowemu przyłbice, go-
gle ochronne i kombinezony. 
To właśnie medycy stoją na 
pierwszej linii frontu walki  
z koronawirusem. Ich bez-
pieczeństwo powinno sta-
nowić teraz najwyższy prio-
rytet. Urząd Miasta i Gminy 
doskonale zdaje sobie z tego 
sprawę, dlatego zadbaliśmy 
o wyposażenie medyków 
z Pogotowia Ratunkowego 
im. S. Greinera w Skawinie. 
Kombinezony, gogle ochron-
ne i przyłbice już trafiły do 
adresatów. Przekazaliśmy też 
pralko-suszarkę ufundowaną 
ze środków finansowych Za-
rządu Osiedla “Stare Miasto” 
oraz Zarządu Osiedla “Korab-
niki”.

Skawińscy medycy w po-
cie czoła i z wielkim poświę-
ceniem pracują, by zadbać o 
zdrowie i życie mieszkańców. 
Mają codziennie kontakt  
z osobami, które mogą być 
zarażone koronawirusem. 
Ryzykują zdrowie swoje i bli-

skich, by pomagać innym. 
Dlatego z wielką dumą prze-
kazaliśmy im sprzęt ochron-
ny, a w planach są kolejne 
dostawy.

Działania urzędu wspie-
rają liczne inicjatywy miesz-
kańców na czele z akcją „Ska-
wina szyje dla medyków”  
z inicjatywy Violetty Medoń 
- wypełnione po brzegi ma-
seczkami kartony trafiły do 
krakowskich szpitali. Lokal-
ne organizacje pozarządowe 
np.: Koło Robótek Ręcznych 
Razemkowo uszyło pół ty-
siąca maseczek ochronnych 
wielokrotnego użytku, Towa-
rzystwo Przyjaciół Skawiny 
pierwszy tysiąc masek prze-
kazało 7 kwietnia gminnym 
przychodniom ale też dla 
seniorów i podopiecznych 
MGOPS-u. 

Nasz decyzja o zamknię-
ciu placów zabaw i obiektów 
sportowych wyprzedziła wie-
le innych samorządów – zro-
biliśmy to dla wspólnego do-
bra! Zakaz korzystania objął 

Na początku kwietnia weszła w życie ustawa o wsparciu 
przedsiębiorców i pracowników w związku z kryzysem 
gospodarczym wywołanym epidemią koronawirusa.

Norbert Rzepisko
Burmistrz Miasta i Gminy Skawina

też Park Miejski w Skawinie 
– tu bramy są otwarte, ponie-
waż jest to ważny ciąg komu-
nikacyjny dla mieszkańców 
pracujących w zakładach zlo-
kalizowanych w tamtej części 
miasta.  Spędzanie czasu re-
kreacyjnie w parku jest jed-
nak niedozwolone! 

Do zawieszenia nie funk-
cjonuje w Skawinie strefa 
płatnego parkowania. 

W związku z zamknię-
ciem placówek oświatowych, 
wydział edukacji przygoto-
wał zestawienie darmowych 
stron internetowych, które 
mogą pomóc w nauce. Spe-
cjalną ofertę kulturalną za-
prezentowały: Biblioteka 
Pedagogiczna, Muzeum Re-
gionalne, Miejska Biblioteka 
Publiczna oraz Centrum Kul-
tury i Sportu. 

Władze Skawiny zdecy-
dowały również o przepro-
wadzeniu dezynfekcji prze-
strzeni publicznej, m.in. 
przystanków komunikacji 
miejskiej, ławek i koszy. 

W innej formule musiał 
zacząć pracować skawiń-
ski urząd. Zgodnie z decy-
zją burmistrza urząd zaczął 
funkcjonować w trybie we-
wnętrznym. Oznacza to, że 
wszystkie budynki są zamknię-
te dla osób postronnych,  
a dokumenty można zostawić  
w urnie przed Dziennikiem 
Podawczym. Kontakt tele-
foniczny i mailowy jest cały 
czas. 

USC poinformował, że 
śluby będą odbywały się 
zgodnie z harmonogramem, 
ale urzędnicy proszą o ogra-
niczenie liczby zaproszonych 
gości. Rejestracja zgonów jest 
możliwa, jednak trzeba się 
wcześniej mówić telefonicz-
nie. 

Natomiast Miejsko-Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej ograniczył bezpośredni 
kontakt do godzin od 10 do 
12 lub po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym. 
Dokumenty można składać 
elektronicznie lub poprzez 

wrzucenie ich do skrytki. 
MGOPS też stworzył bazę wo-
lontariuszy (nadal można się 
zgłosić) 

W tych trudnych chwilach 
nie zapomniano o wsparciu 
terapeutów i psychologów. 
Do dyspozycji mieszkańców 
są cały tydzień wg harmono-
gramu dostępnego na www.
gminaskawina.pl – zakładka 
koronawirus – wsparcie psy-
chologiczne.

Ponieważ sytuacja jest 
bardzo dynamiczna i obej-
muje wszystkie sfery życia 
publicznego, w obrębie stro-
ny internetowej poswatał ser-
wis „Koronawirus – wszystkie 
informacje” tu znajdziecie 
wszystko, począwszy od tego 
co się dzieje, jak się zachować 
na kwarantannie. przez ofer-
tę dla przedsiębiorców, senio-
rów, uczniów itd.  

Najważniejsze jednak 
byśmy przestrzegali zale-
ceń rządu i wtedy kiedy nie 
jest to konieczne, pozostali  
w domach.

ZOSTAN W DOMU 
NIE RYZYKUJ!  
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Widać efekty programu rewitalizacji  

www.gminaskawina.pl www.gminaskawina.pl

Na terenie sołectw w Skawinie trwają prace w ramach programu rewitalizacji miasta i gminy, 
współfinansowanego ze środków UE. Program rewitalizacji oznacza budowę nowych placów zabaw, boisk 
i centrów aktywności kulturalnej, czyli miejsc w których będzie kwitło życie. Każda inwestycja została 
skonsultowana z mieszkańcami, ponieważ to właśnie Wy najlepiej wiecie, czego potrzebujecie!

Drogowcy nie zwalniają 
tempa przy realizacji cią-
gów pieszo-rowerowych na 
terenie Skawiny. W samym 
mieście stan zaawansowania 
prac, na koniec marca, wy-
nosi blisko 90 procent. 

Do realizacji pozostaje 
jeszcze budowa brakującego 

odcinka przy poczcie w Ska-
winie. Tam robotnicy powin-
ni pojawić się na przełomie 
maja i czerwca. W czerwcu 
mają się zakończyć prace, 
trwające od początku roku, 
przy wprowadzaniu docelo-
wej organizacji ruchu. Wcze-
śniej robotnicy pojawią się na 

W Skawinie wykonano  
90 procent prac 

Blisko dwa miliony zło-
tych ma kosztować kom-
pleksowa przebudowa ulicy 
Spokojniej w Krzęcinie. W 
ramach inwestycji dojdzie 
do budowy jezdni z betonu 
asfaltowego o szerokości 3,5 
metra wraz z czterema mi-
jankami. 

Wcześniej drogowcy 
będą musieli przebudować 
odwodnienie. W trakcie za-
dania powstanie również 
pobocze. W blisko 40 pro-
centach inwestycja jest dofi-
nansowana z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Budowa 

skrzyżowaniu ulic Krzywej, 
Konopnickiej i Rynku. Inwe-
stycje w tym miejscu powinni 
zakończyć jeszcze w kwiet-
niu. 

W Radziszowie prace 
zostały ukończone w 20 pro-
centach, m.in. przy ulicy 
Zawodzie, Jana Pawła II oraz 
Skawińskiej. Obecnie trwają 
prace przy budowie systemu 
odwodnienia oraz kanalizacji 
deszczowej. 

Do wykonania pozostaje 
w 100% konstrukcja ciągów 
pieszo-rowerowych. Prace 
mają rozpocząć się w maju i 
potrwają do połowy czerwca. 

Inwestycje zmieniają  
naszą gminę 

W Kopance rozbudowa-
no plac zabaw. Pojawiły się 
tam nowe urządzenia dla 
najmłodszych mieszkańców 
naszej gminy. Zaraz obok 
znajduje się boisko, na któ-
rym można zagrać w siat-
kówkę i koszykówkę. Nie 
zabrakło także siłowni „pod 

chmurką” oraz stojaków na 
rowery.

Mieszkańcy, którzy pra-
gną odpocząć po wysiłku, 
mogą zrelaksować się na 
placu rekreacyjnym wypo-
sażonym w ławki oraz grilla. 
Cały teren został połączony 
chodnikami.

Nowe boisko w Polance 
Hallera to kolejna zakończo-
na inwestycja, która ma po-
prawić komfort życia miesz-
kańców sołectw w gminie 
Skawina. Do niedawna za-
niedbane, obecnie nowo-
czesne miejsce już cieszy się 
dużym zainteresowaniem. 
Boisko wyposażone jest  
w bramki, siatki i piłkochwy-
ty niezbędne do gry w koszy-
kówkę. Nawierzchnia jest 

poliuretanowa, czyli miękka 
i bezpieczna.

Obok boiska znajduje się 
ogólnodostępna siłownia, 
stojaki na rowery oraz ław-
ki i kosze. Zadbano również  
o bezpieczne dojście, wybu-
dowano chodniki i schody, 
a cały teren ogrodzono. Ko-
rzystanie z boiska jest całko-
wicie darmowe. Jest ono do-
stosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Plac zabaw w Gołucho-

wicach zmienił się nie do 
poznania! Prace zostały za-
kończone. Plac zabaw jest 
już gotowy i czeka na dzieci. 
Teren został odpowiednio 
oświetlony, pojawiły się stoja-
ki na rowery, kosze na śmie-
ci i ławki. Najważniejsze są 
oczywiście nowe urządzenia 
do zabawy i huśtawki, któ-
rych nie brakuje. Zainsta-
lowano także siłownię „pod 

chmurką” oraz stworzono 
miejsce, w którym można 
pograć w koszykówkę. Przy-
pomnijmy, że w rewitalizację 
zaangażowani są mieszkańcy. 
Pomagają urzędowi w działa-
niach. To właśnie dzięki ich 
zaangażowaniu i pomocy 
powstają te rzeczy. Zaangażo-
wanie mieszkańców jest bez-
cenne i jesteśmy im bardzo 
wdzięczni za wspólną pracę 
na rzecz całej społeczności

Kopanka. Nowe boisko, plac zabaw oraz grill Gołuchowice. Odświeżony plac zabaw posłuży dzieciom Polanka Hallera. Nowe boisko już czeka na mieszkańców

Trwają pracę nad strategią rozwoju gminy na lata 2021-2030. Równocześnie specjaliści opracowują projekt 
nowego studium dla miasta i sołectw. 

To mieszkańcy nakreślą kierunek rozwoju gminy

Za nami spotkanie do-
tyczące stworzenia założeń 
do Strategii Rozwoju Gminy 
na lata 2021 - 2030. Odbyło 
się ono 15 lutego tego roku  
w Szkole Podstawowej nr 3 
im. Komisji Edukacji Naro-
dowej przy ulicy Mickiewi-
cza w Skawinie.

Jak tłumaczą władze 
gminy, strategia to ważny 
dokument, który określa 
plany działania na najbliż-
szą dekadę. Ma on odpo-
wiedzieć na pytania: Jakie 
powinny być priorytety na 
kolejne lata? O co należy 
szczególnie zadbać? Na te 
pytania najlepiej znają od-
powiedzi mieszkańcy, któ-
rzy pojawili się na spotka-
niu.

W ramach prowadzone-
go procesu tworzenia Stra-
tegii Rozwoju Gminy Ska-
wina na lata 2021-2030, od 

września do listopada prze-
prowadzono szereg spotkań  
z mieszkańcami oraz intere-
sariuszami różnych środo-
wisk z naszej gminy. Ponadto 
zorganizowano stoisko kon-
sultacyjne na placu targo-
wym. Wynikiem spotkań jest 
zebranie głosu uczestników 
na temat wielu obszarów 
funkcjonowania naszego sa-
morządu.

W porozumieniu 
z mieszkańcami 

Kolejnym krokiem  
w tworzeniu Strategii Roz-
woju Gminy na lata 2021-
2030 jest opracowanie wersji 
roboczej dokumentu. Będzie 
ona zawierała diagnozę, za-
łożenia i raporty ze spotkań 
z mieszkańcami. Wersja ro-
bocza zostanie skonsultowa-

na z ekspertami wskazanymi 
przez gminę, wydziałami, 
burmistrzami oraz radnymi 
Rady Miejskiej w Skawinie.

Następnie zostaną prze-
prowadzone konsultacje 
społeczne roboczej wersji 
strategii oraz powstanie ko-
lejny dokument, tym razem 
uwzględniający wniesione 
uwagi. Później zostanie on 
poddany pod głosowanie na 

sesji Rady Miejskiej.
Dziękujemy wszystkim 

obecnym za żywą dyskusję 
i wszystkie sugestie. Wasza 
obecność była bardzo waż-
na, ponieważ liczba zadań, 
które samorząd powinien 
podjąć, jest wielokrotnie 
wyższa niż dostępne środki 
finansowe. 

Studium dla całej gminy 

Równocześnie z pra-
cami nad Strategią trwa 
opracowywanie studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania. W pew-
nym rodzaju to przestrzen-
ny zapis strategii. Obecny 
dokument ma już 11 lat. Od 
tego czasu wiele rzeczy się 
zmieniło, stąd konieczność 
modyfikacji dokumentów 
planistycznych. 

Przypomnijmy, że stu-

dium to najważniejszy do-
kument planistyczny na-
kreślający politykę̨ (główne 
kierunki) zagospodarowania 
przestrzennego gminy. Stu-
dium obejmuje cały obszar 
gminy. Nie jest aktem pra-
wa miejscowego, więc na 
jego podstawie nie mogą̨ 
być́ wydawane decyzje ad-
ministracyjne (np. pozwole-
nie na budowę̨). Dokument 
ma charakter instrukcyjny 
dla urbanistów, którzy two-
rzą projekty miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego. Wszystkie 
plany muszą być zgodne ze 
studium. 

Nowe studium ma jasno 
określać zagospodarowanie 
terenów, ich przeznaczenie 
i funkcję. To pozytywnie 
wpłynie m.in. na ochronnę 
środowiska lokalnego i ład 
przestrzenny. 

W Skawinie prace są ukończone w 90 procentach,  
w Radziszowie w 20 procentach – tak wygląda postęp 
przy budowie ciągów pieszo-rowerowych.  

ma się zakończyć do 30 listo-
pada tego roku. 

W Borku Szlacheckim 
rozpoczną się prace przy 
drugi etapie przebudowie 
ulicy Szkolnej. W ramach 
zadania planowana jest roz-
budowa ulicy, polegająca na 
budowie chodnika z kana-
lizacją deszczową, przebu-
dowie zjazdów, umocnieniu 
skarp i rowów. Pojawi się 
również nowa nawierzchnia 
asfaltowa, dzięki której po-
prawi się komfort porusza-
nia kierowców oraz rowerzy-
stów. 

Remont ulicy Spokojnej  
w Krzęcinie czy ul. Szkolnej  
w Borku Szlacheckim – te zadania 
zakończą się w tym roku. 

Zgłoś interwencję

Jeśli widzisz dziurę  
w drodze, nie działa oświe-
tlenie uliczne, a może na-
leży uprzątnąć zalegające 
na jezdni śmieci – w takich 
sprawach najlepiej kon-
taktować się Wydziałem  
Gospodarki Komunalnej. 

Zgłoszenia można wy-
syłać drogą elektroniczną 
na adres gk@gminaska-
wina.pl lub pod numer 
telefonu 12 277 01 86  
(w godzinach pracy urzę-
du). Dodatkowo sprawy 
związane z bieżącym 
utrzymaniem oświetle-
nia można przekazywać  
całodobowo do firmy Al-
tum pod numer telefonu 
12 269 28 68. Zgłoszenia 
można również wysyłać 
przez aplikację mobilną 
eSkawina.



Projekt „Budowa systemu przyjaznych, efektywnych i kompleksowych e-usług samorządowych w Gminie Skawina”, realizowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Pobierz
aplikację

Odbieraj
powiadomienia

Zgłaszaj
problemy

Korzystałeś z systemu powiadamiania mieszkańców SISMS? Nie masz 
możliwości pobrania aplikacji eSkawina? Wyślij SMS o treści „Tak” pod 
numer +48 799 448 208. Chcesz zrezygnować? Wyślij SMS o treści „Nie” 
pod ten sam numer.

Nie wymaga rejestracji:

Wymaga rejestracji:

KROK 3
Zarejestruj się – będziesz mógł wysyłać do nas zgłoszenia 
napotkanych na terenie gminy usterek, utrudnień, aktów 
wandalizmu. Będąc zarejestrowanym użytkownikiem, możesz 
zgłosić sprawę wymagającą interwencji wraz ze zdjęciem.

KROK 1
Pobierz aplikację eSkawina (dostępna na 

 Google 
Play oraz iOS do pobrania w App Store).

KROK 2
Odbieraj 
powiadomienia.

Jak się zarejestrować? 

Wypełnij formularz dostepny na dzienniku 
podawczym oraz online (www.gminaskawina.pl). 
Następnie złóż formularz w Urzędzie Miasta  
i Gminy (Skawina, ul. Rynek 14) 

wypełnij formularz dostępny na ePUAP o nazwie  
„Rejestracja adresu e-mail w Systemie  Powiadamiania”. 
Ten sposób rejestracji nie wymaga wizyty  

Po akceptacji 
rejestracji,  
na adres e-mail 
(który podasz 
w formularzu) 
otrzymasz kod 
walidacyjny, który 
wpiszesz w aplikacji 
eSkawina. Gotowe!

lub

CHCESZ WIEDZIEĆ PIERWSZY?

PLANOWANE 
UTRUDNIENIA

ZŁA JAKOŚĆ
POWIETRZA

NIEBEZPIECZNE
WARUNKI 

POGODOWE

ZAMKNIĘCIA
I REMONTY

ZDARZENIA

AWARIE

OSTRZEŻENIA
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