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Życzymy Państwu zdrowego
i dostatniego 2019 roku

100 lat

Niepodległej

– świętowaliśmy razem!

11 listopada 1918 r. państwo polskie po 123 latach niewoli narodziło się na
nowo. Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości uczciliśmy
podniośle, śpiewająco i kolorowo. Punktualnie o godzinie 12.00 wybrzmiał
„Mazurek Dąbrowskiego” – to nasz wkład w ogólnopolską akcję „Niepodległa
do Hymnu”.
Następnie w kościele pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza odbyła się msza św. w intencji Ojczyzny. O oprawę muzyczną nabożeństwa zadbała działająca przy CKiS Orkiestra Dęta „Sygnał” z Radziszowa
pod batutą Bartosza
Gacia. Po mszy spod
kościoła wyruszył na
rynek niepodległościowy pochód złożony z pocztów sztandarowych instytucji,
organizacji, związków oraz szkół z terenu naszego miasta
i gminy. Pochodowi
przewodził Edward
Nowak, Komendant
Miejsko-Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Skawinie, a radosny marszowy krok nadawały dźwięki Orkiestry
Dętej „Sygnał”.
Uroczystości na
skawińskim rynku
rozpoczęliśmy odProjekt M. Kosek
śpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego, podczas którego na maszcie załopotała biało-czerwona flaga, oraz Hymnu Skawiny, który pięknie zaintonowała młodziutka Julia Dąbrowska

z towarzyszeniem uczestniczek warsztatów wokalnych
CKiS.
Zgromadzonych na płycie rynku przywitali po raz
ostatni w takim składzie włodarze Skawiny: Burmistrz
Paweł Kolasa oraz
Zastępca – Norbert
Rzepisko. Po słowie
od włodarzy miasta Orkiestra Dęta
„Sygnał” wykonała „Rotę”, a w chwilę po tym – przy błysku fleszy aparatów
i burzy oklasków –
w powietrze uniosło
się kilkaset białych
i czerwonych balonów.
Po części oficjalnej sceną zawładnęli
młodzi. Zespół wokalny złożony z uczniów najmłodszych
klas Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie zaśpiewał pod
kierunkiem Wiesława Nowaka m.in.
„Czerwone
maki”
i „Pierwszą brygadę”, a solistki warsztatów wokalnych
CKiS pod kierunkiem Katarzyny Szybisty zabrały nas
w muzyczną podróż zatytułowaną „Jest takie miejsce
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„Podnieś rękę, boże Dziecię
Błogosław ojczyznę miłą…”
W dniach tak szczególnych świąt
jakim jest Boże Narodzenie,
przesyłamy życzenia, by upłynęły
w ciepłej i rodzinnej atmosferze.
Niech będzie to czas radosnych przeżyć,
spotkań w gronie najbliższych,
wewnętrznego spokoju i wyciszenia
oraz odpoczynku od codziennych trosk.
Życzymy, by narodzony Jezus napełnił nasze serca nadzieją,
a Nowy Rok przyniósł wiele radosnych chwil i satysfakcję
wynikającą z realizacji planów i zamierzeń.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Skawinie

Burmistrz
Miasta i Gminy Skawina

Skawina A.D. 2018
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I sesja Rady Miejskiej
w Skawinie VIII kadencji

S



esja rozpoczęła się punktualnie
o godz. 17:00 w sali obrad skawińskiego Ratusza. Do momentu
wyboru Przewodniczącego Rady
Miejskiej obradom przewodniczył
radny senior Antoni Bylica. W obradach wziął również udział kończący
kadencję Burmistrza Paweł Kolasa.
Skład Rady Miejskiej: Zdzisława
Bała, Antoni Bylica, Marek Fugiel,
Witold Grabiec (w związku z powołaniem na urząd pierwszego Zastępcy
Burmistrza Miasta i Gminy Skawina,
Witold Grabiec zrzekł się mandatu),
Antoni Holik, Stefan Jezioro, Marek
Klimczyk, Żaneta Kotula, Leszek
Kryda (po rezygnacji Małgorzaty
Zawartki), Stanisław Lupa, Ryszard
Majdzik, Ewa Masłowska, Józef Niechaj, Stanisław Pac, Tomasz Papież,
Janina Rączka, Antoni Sapała, Janusz Śmiech, Artur Śnieżek, Andrzej
Wrzoszczyk, Eugeniusz Zając.
Uroczyście ślubowali tekstem
roty obowiązującej od 27 paździer-
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nika 2002 r.: Wierny Konstytucji
i prawu Rzeczypospolitej Polskiej,
ślubuję uroczyście obowiązki radnego
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej
gminy i jej mieszkańców. Ślubowanie
odbywało się w następujący sposób:
po odczytaniu roty wywołani kolejno radni wypowiedzieli słowo „ślubuję”. Ślubowanie mogło być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”. (Radni nieobecni na
pierwszej sesji rady gminy oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są
obecni.)
Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego – Przewodniczącą VIII
kadencji Rady Miejskiej Skawinie
została EWA MASŁOWSKA – przejęła ona prowadzenie obrad sesji od
radnego seniora. Następnie Rada
dokonała wyboru wiceprzewodniczących – spośród czterech zgłoszo-

nych kandydatur wybrano: Zdzisławę Bałę, Ryszarda Majdzika oraz Eugeniusza Zająca. Kandydatura Antoniego Sapały nie uzyskała dostatecznej ilości głosów.
Kolejnym punktem I sesji było
złożenie ślubowania przez Norberta Rzepisko, który głosami
mieszkańców gminy Skawina został wybrany na urząd Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.
Tym samym rozpoczęła się nowa
kadencja, która zgodnie z obowiązującymi przepisami potrwa pięć
lat, a więc do 19.11.2023 r. Zarządzeniem Nr 272.2018 Burmistrza
Miasta i Gminy Skawina z dnia 20
listopada 2018 r. w sprawie określenia liczby zastępców i ich powołania na urząd:
– Pierwszego Zastępcy Burmistrza
Miasta i Gminy Skawina został
powołany WITOLD GRABIEC,
– Drugiego Zastępcy Burmistrza
Miasta i Gminy Skawina został
powołany TOMASZ OŻÓG.

Fot. S. Trzeciak

Fot. S. Trzeciak

19 listopada podczas I sesji Rady Miejskiej VIII kadencji ślubowanie złożyli nowo wybrani radni oraz Norbert Rzepisko,
który tym samym objął urząd Burmistrza Miasta i Gminy Skawina. 21 radnych wybranych w wyborach samorządowych przez
najbliższych pięć lat będzie pracowało na rzecz dobrego rozwoju gminy Skawina.
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Przemówienie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Norberta Rzepisko
wygłoszone po złożeniu ślubowania podczas I sesji Rady Miejskiej w Skawinie
VIII kadencji w dniu 19 listopada 2018 r.

P

raca samorządowca to trudna, odpowiedzialna
i wymagająca służba. Reprezentujemy mieszkańców
i w trosce o ich dobro muszą zapadać nasze decyzje, bo dobro mieszkańców jest najważniejsze. Dlatego zapraszam
do współpracy wszystkich, dla których dobro mieszkańców
jest najwyższym celem.
Gratuluję wszystkim Państwu wyboru do Rady Miejskiej, gratuluję nowo wybranemu prezydium i Pani przewodniczącej. Mam nadzieję na bardzo dobrą, merytoryczną współpracę. Zapewne zdarzą się na sali posiedzeń i podczas obrad komisji spory. Moim wielkim marzeniem jest,
by były merytoryczne i służyły dobru wspólnemu, bo taki
przyświeca nam cel. Jako organ wykonawczy zamierzam
Radę Miejską traktować podmiotowo, jako organ tworzący
prawo miejscowe i współodpowiedzialny za rozwój Gminy.
Jestem szczególnie dumny z tego, że w tak niezwykłym
roku, roku stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę,
mogę stanąć na czele skawińskiego samorządu. Dzisiejszy
dzień to dla mnie szczególna lekcja wdzięczności i pokory. Wdzięczności dla mieszkańców, którzy tak licznie mnie
i nam zaufali. Pokory, bo wiem, że muszę zrobić wszystko,
by tego zaufania nie zawieść.
Przed nami nowy rozdział w historii naszej gminy, będziemy go pisać razem. Ocenią go mieszkańcy za pięć lat
i to będzie dla nas wszystkich najważniejsza ocena. Mieszkańcy liczą na harmonijny, bezpieczny i szybki rozwój.
Rozwój oparty o wartości, bezpieczeństwo i ochronę środowiska. Taką drogą powinna kroczyć nasza Gmina.
Szanowni Państwo, postaram się udowodnić, swoją pracą i zaangażowaniem, że wybór mieszkańców
był wyborem słusznym. Chcę być blisko nich, dołożę
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wszelkich starań, by możliwe do rozwiązania problemy rozwiązać, nad niemożliwymi się pochylić i pracować, by były możliwe do rozwiązania. Mam nadzieję, że jako dobry gospodarz wraz z Państwem zadbam
o równy i harmonijny rozwój naszej Gminy. I taki stawiam sobie cel. Proszę Państwa byśmy razem potrafili go
zrealizować.
Podejmiemy współpracę ze wszystkimi, którzy potrafią
nam w realizacji tego celu pomóc. Mam nadzieję na dobrą
współpracę z rządem Rzeczypospolitej Polskiej, marszałkiem i sejmikiem Województwa Małopolskiego, zarządem
i Radą Powiatu Krakowskiego, Metropolią Krakowską, sąsiadami bliskimi i tymi dalekimi. Skawina rozwija się prawidłowo, ale wsparcie tych instytucji i organów jest niezbędne w jej dalszym dynamicznym rozwoju.
Chcę, by rozwój naszej gminy, oparty o współpracę, był przykładem dla innych. Bardzo ważne w tym
działaniu jest wykorzystanie potencjału mieszkańców,
i tych zrzeszonych w organizacjach pozarządowych,
i takich, którzy działają samodzielnie. To ich zaangażowanie jest wartością samą w sobie i należy ich wspierać
w tym, co robią. Zapraszam do bardzo bliskiej współpracy zarządy osiedli i sołtysów. Zawsze możecie liczyć
na otwarte i życzliwe przyjęcie, to Wy jesteście najbliżej problemów ludzkich i pomoc Wam będzie dla mnie
priorytetem.
Przyświeca mi hasło: Zmieniamy Gminę na PLUS,
zapraszam – zróbmy to razem.
Dziękuję bardzo
Norbert Rzepisko
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O planach
na kadencję
2018-2023

Wywiad z Norbertem Rzepisko
Burmistrzem Miasta i Gminy Skawina



Redakcja: Sesja, na której został Pan
zaprzysiężony, odbyła się w poniedziałkowy wieczór, a już we wtorek
rano powołał Pan swoich zastępców.
Szybko zabieracie się do pracy.
Norbert Rzepisko: Ponieważ przez
cztery lata byłem pierwszym zastępcą, a Tomasz Ożóg drugim, nie było
to dla nas wydarzenie nowe. Nieco inaczej było w przypadku Witolda Grabca, który wcześniej, co prawda sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie, ale
jednocześnie pracował jako nauczyciel. Teraz miejscem pracy naszej
trójki będzie skawiński Ratusz. No
może nie dosłownie, bo niestety nie
ma w nim dostatecznie dużo miejsca
byśmy mogli wszyscy w nim pracować. Niezmiennie Tomasz Ożóg zaprasza Państwa do kamienicy przy
ul. Rynek 12.
R: Jaki podział kompetencji nastąpił pomiędzy Panami?
N.Rz.: Pierwszym zastępcą został
Witold Grabiec, który odpowiadać
będzie za następujące wydziały: Edukacji i Zdrowia, Gospodarki Przestrzennej, a także Mienia i Geodezji.
Tomasz Ożóg nadal będzie zajmował
się Rozwojem i Strategią, Ochroną
Powietrza, Inwestycjami oraz Promocją, Sportem i Współpracą. Od stycznia 2019 roku planuję drobne zmiany
w strukturze organizacyjnej skawińskiego urzędu.
R: Jakie działania na najbliższe pięć
lat uznajecie panowie za najważniejsze?
N.Rz.: W planach długoterminowych kluczowe znaczenie ma zakończenie inwestycji związanych z inte-
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gracją transportu kolejowego z drogowym. Mam na myśli wybudowanie
całej sieci ciągów pieszo-rowerowych,
dzięki którym będzie można bezpiecznie i szybko dotrzeć do centrów
przesiadkowych Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA). Niezmiernie ważne jest zakończenie realizacji zadania
budowy Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego, które powstaje przy
dworcu kolejowym. Do końca 2020 r.
powinna zakończyć się przebudowa
stacji Skawina oraz budowa nowych
peronów tak, by od 2021 r. ruszyła
SKA w oczekiwanym przez mieszkańców zakresie.
R: A co tu i teraz?
N.Rz.: Na początku kadencji pochylić się będziemy musieli nad potężnym wzrostem kosztów gospodarki
odpadami. Obecnie szukamy rozwiązań, które ten wzrost cen ograniczą. Trwają i kontynuowane będą
prace związane z rozbudową sieci
kanalizacyjnej. Na przełomie roku
rozpoczniemy procedurę wyłonienia wykonawców programu rewitalizacji, w ramach którego powstanie
19 centrów sportowo-rekreacyjnych,
bądź centrów aktywności kulturalnej. Na realizację tego zadania, wartego 22 mln zł, mamy niecałe trzy
lata. Będziemy zatem bardzo intensywnie pracować! Celem samorządu kadencji 2019-23 jest również likwidacja uciążliwości wynikającej
z niskiej emisji i zanieczyszczenia powietrza. W 2019 roku rozpoczynamy prace nad nowymi dokumentami planistycznymi, w których
ograniczymy możliwość lokowania
nowych uciążliwych przedsiębiorstw
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w naszej Gminie. Będziemy wraz
z autorytetami naukowymi monitorować i badać środowisko, wszystko po to, by poprawić jego jakość.
W ramach tego zadania, oprócz wymiany pieców i realizacji programu
termomodernizacji, chcemy ograniczyć również uciążliwości komunikacyjne.
R: Czy zdaje sobie Pan sprawę, że
dziś Skawina, przez prowadzone
niemal z każdej strony inwestycje
drogowe, jest sparaliżowana!
N.Rz.: Oczywiście, że tak. Poruszamy się tymi samymi drogami. Choć
pracujemy w Skawinie, tak naprawdę liczba spotkań i wizyt w urzędach
szczebla powiatowego i wojewódzkiego oznacza częste wyjazdy i postój
w korkach. Inwestycje, które są prowadzone, realizowane są przez różnych inwestorów. Tylko w przypadku
ciągów pieszo-rowerowych to Gmina
Skawina jest inwestorem. Nie zmienia
to faktu, że się cieszę, że się tak dużo
dzieje. Musi być przez chwilę gorzej,
by później było lepiej. Nie ma innego magicznego sposobu. Owszem
ktoś może argumentować, że terminy nie powinny się nachodzić na siebie. Proszę jednak zwrócić uwagę na
ilość elementów, które determinują
moment rozpoczęcia prac. Przy tak
wielu problemach, na jakie natrafialiśmy podczas budowy obwodnicy, celowe opóźnianie tak ważnego przedsięwzięcia byłoby po prostu ze szkodą
dla miasta.
R: Kiedy pojedziemy obwodnicą?
NRz: W 2019 roku powinna zostać
oddana do użytku, co znacznie wpłynie na likwidację korków.
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R: Do czasu budowy ronda przy ul.
Krakowskiej…
N.Rz.: Dokładnie tak – niestety. Jest
to jednak rozwiązanie niezbędne do
zlikwidowania korków powstających
przy wlocie na obwodnicę.
R: Mieszkańcy postulują utworzenie nowych parków miejskich, a Pan
też zapowiadał w kampanii rozwój
Parku Miejskiego im. Józefa Połsudskiego
N.Rz.: Chcemy położyć duży nacisk na rozwój terenów zielonych –
miniparków dlatego będę zabiegał
o powstanie nowych parków, w tym
w szczególności na Jagielni i w rejonie
osiedla Awaryjnego oraz na rozbudowę Parku Miejskiego, który jest ulubionym miejscem spędzania czasu
przez Skawinian. Jeśli jednak przyjrzeć się rejestracjom samochodów,
chociażby w niedzielę to okazuje się,
że nie tylko.
R: A co z zielenią miejską? Mieszkańcy zastanawiają się czy Skawina
wiosną 2019 roku będzie kolorowa
wzorem innych miast? Czy na Rynku pojawią się kwiaty, donice z zielenią, które wzbogacą płytę Rynku?
N.Rz.: Zwrócimy uwagę na zagospodarowanie terenów zielonych w mieście. Kwestia estetyki miasta również
jest dla nas istotną kwestią. Dbałość o
zieleńce, skwery oraz zieleń na Ryn-

ku – to kolejne działania, które podejmiemy. Już w poprzedniej kadencji
rozpoczęliśmy takie działania, których przykładem jest budowa ogródków deszczowych przy szkołach,
czy na osiedlu Kościuszki. Dbałość
o zieleń, nowe nasadzenia, właściwa
pielęgnacja i ograniczenie wycinki
drzew do niezbędnego minimum to
priorytety tej kadencji
R: Wiele spraw, o których rozmawiamy, wynika z postulatów mieszkańców
N.Rz.: Tak to prawda. Współuczestniczenie mieszkańców w kształtowaniu rozwoju Gminy to jedno z najważniejszych wyzwań tej kadencji.
Mam na myśli zarówno dalszy rozwój trzeciego sektora poprzez dotacje czy chociażby Centrum Wsparcia
Organizacji Pozarządowych, jak i doskonalenie, poszerzanie instrumentów partycypacyjnych oraz włączania
mieszkańców w szukanie rozwiązań
problemów, czynne uczestniczenie
w ich wdrażaniu czy wreszcie współpracę i wspieranie powstających grup
inicjatywnych
R: Co poza tym?
N.Rz.: Ważne dla rozwoju aktywności mieszkańców jest zainwestowanie w rozwój infrastruktury sportowej. Mam na myśli zwłaszcza istniejący stadion miejski oraz nowy,

pełnowymiarowy obiekt piłkarski
w mieście. Równie istotne są inwestycje w infrastrukturę oświatową, stąd
zamierzamy po zakończeniu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rzozowie rozpocząć budowę Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Wielkich
Drogach. Determinantem tego zadania będzie zracjonalizowanie kosztów funkcjonowania sytemu edukacyjnego w naszej Gminie. Ważnym
zadaniem jest również rozwiązanie
problemów lokalowych Urzędu Miasta i Gminy. Obecnie funkcjonuje on
w ośmiu lokalizacjach rozrzuconych
po mieście, a dodatkowo nie jest dostosowany do potrzeb i oczekiwań
mieszkańców. Czas rozpocząć prace zmierzające do powstania nowego
Ratusza. To plany długoterminowe.
Na dzień dzisiejszy najważniejsze
jest przygotowanie i uruchomienie
postępowań przetargowych tak, by
inwestycje związane z wydatkowaniem środków unijnych mogły przebiegać terminowo i optymalnie jak
najszybciej.
R: Dziękujemy za rozmowę
N.Rz.: Również dziękuję, jednocześnie przypominam mieszkańcom
o moich dyżurach. Jestem do Państwa
dyspozycji w poniedziałki w godz.:
15:00-17:00 oraz we czwartki w godz.:
8:00-10:00. Zapraszam do kontaktu!

Fot. S. Trzeciak
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EWA MASŁOWSKA

Przewodnicząca Rady Miejskiej VIII kadencji 2018-2023
Dyżur pełni w biurze Rady Miejskiej w Skawinie
Rynek 2, pokój nr 4
– poniedziałek godz.: 15:30-17:00
– środa godz.: 9:00-10:30
e-mail: e.maslowska@gminaskawina.pl

Szanowni Państwo,

19

listopada br. zostałam wybrana przez Radę Miejską w Skawinie na jej przewodniczącą. Wybór ten traktuję
jako zaszczyt, ale też wyzwanie i odpowiedzialność. Będąc w samorządzie od 12 lat, wiem jak poważna i wymagająca jest to funkcja. Oprócz wypełniania zadań statutowych polegających na organizowaniu i prowadzeniu prac
Rady, reprezentowaniu jej na zewnątrz, a także wypełnianiu inicjatyw uchwałodawczych chciałabym, aby Rada miała realny wpływ na teraźniejszość i przyszłość naszej gminy. Moje motto to współpraca prowadząca do ciągłego rozwoju naszej Małej Ojczyzny. Współpraca oparta o prawdę, uczciwość, szacunek, profesjonalizm i partnerstwo. Uważam, że Rada Miejska to bardzo ważny partner, dlatego będę dbała o jej rangę. Ufam, że dla samych Radnych będzie
to równie ważne i wspólnie wykorzystamy tę niepowtarzalną szansę reprezentowania społeczności i podejmowania
decyzji w ich imieniu. Wprost nie sposób wymienić wszystkich podmiotów, z którymi Rada Miejska współpracuje na
zewnątrz. Jako bardzo znaczącą postrzegam jednak także współpracę z Burmistrzem, Wiceburmistrzami i Pracownikami Urzędu, a także między Radnymi. Jest istotne, abyśmy razem byli otwarci na dyskusje, opinie różnych formalnych i nieformalnych grup społecznych, konsultacje, poszukiwali możliwie najlepszych rozwiązań. Przed nami
stoją ogromne wyzwania polegające na podniesieniu jakości życia mieszkańców, kontynuowaniu zadań w zakresie
edukacji, infrastruktury komunalnej, drogowej, ochrony środowiska. Także inicjowanie nowych zadań w duchu
zrównoważonego rozwoju miasta i sołectw. Do tego rozwiązywanie bieżących problemów, których z pewnością nie
zabraknie. Potrzebne są determinacja w pokonywaniu trudności i zaangażowanie. Jako ważne uważam dążenie do
wzmocnienia pozycji Gminy Skawiny i jej promocję zarówno w Małopolsce, jaki w całym kraju. Chciałabym, aby
nasi mieszkańcy byli dumni, że stąd pochodzą i z tym miejscem związali swoje życie.
Ewa Masłowska

Prezydium Rady Miejskiej w Skawinie VIII kadencji



Zdzisława BAŁA

Ryszard MAJDZIK

Eugeniusz ZAJĄC

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej
w Skawinie
e-mail: z.bala@gminaskawina.pl
– wtorek godz.: 15:30-16:30

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Skawinie
e-mail: r.majdzik@gminaskawina.pl
– czwartek godz.: 15:00-16:30

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Skawinie
e-mail: e.zajac@gminaskawina.pl
– środa godz: 16:00-17:00

Wszystkie fotografie na s. 8-9 S. Trzeciak
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Rada Miejska w Skawinie
VIII kadencji 2018-2023

Antoni Bylica

Marek Fugiel

Antoni Holik

Stefan Jezioro

a.bylica@gminaskawina.pl

m.fugiel@gminaskawina.pl

a.holik@gminaskawina.pl

s.jezioro@gminaskawina.pl

Marek Klimczyk

Żaneta Kotula

Leszek Kryda

Stanisław Lupa

m.klimczyk@gminaskawina.pl

z.kotula@gminaskawina.pl

l.kryda@gminaskawina.pl

s.lupa@gminaskawina.pl

Józef Niechaj

Stanisław Pac

Tomasz Papież

Janina Rączka

j.niechaj@gminaskawina.pl

s.pac@gminaskawina.pl

t.papiez@gminaskawina.pl

j.raczka@gminaskawina.pl

Antoni Sapała

Mirosław Śliwa

Janusz Śmiech

Artur Śnieżek



a.sapala@gminaskawina.pl

Andrzej Wrzoszczyk

a.wrzoszczyk@gminaskawina.pl
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m.sliwa@gminaskawina.pl

j.smiech@gminaskawina.pl

a.sniezek@gminaskawina.pl

Biuro Rady Miejskiej mieści się w budynku Rynek 2
tel.: 12 277 01 96
e-mail: rada@um.skawina.net
Sesje Rady Miejskiej są transmitowane online oraz nagrywane i udostępniane
– zapraszamy na stronę www.gminaskawina.pl do zakładki „Rada Miejska”.
Dostępne są tam m.in. protokoły mp3 oraz wideo.
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Komisje Rady Miejskiej
kadencji 2018-2023
Do

zadań komisji należy przede wszystkim doradztwo i inicjowanie działań Rady, opiniowanie projektów uchwał, kontrola wykonywania uchwał Rady oraz
wniosków komisji, współdziałanie z radami sołeckimi
i zarządami osiedli. Posiedzenia komisji są jawne i odbywają się w sali konferencyjnej Rady Miejskiej w Skawinie,
Rynek 2 – pokój 2. Harmonogram posiedzeń znajduje się
w Biurze Rady Miejskiej w Skawinie, Rynek 2 – pokój 3.
KOMISJA BUDŻETOWA:
Zadania: Opiniowanie projektu budżetu gminy oraz
zmian w budżecie, współpraca z komisjami problemowymi Rady przy opracowywaniu projektu budżetu,
przedstawianie radzie opinii i wniosków oraz propozycji rozstrzygnięć w sprawach budżetowych, opiniowanie
projektów uchwał związanych ze zobowiązaniami i wierzytelnościami finansowymi gminy.
1. Zdzisława Bała – zastępca przewodniczącego
2. Antoni Bylica
3. Marek Fugiel
4. Marek Klimczyk
5. Janina Rączka
6. Artur Śnieżek
7. Andrzej Wrzoszczyk – przewodniczący

10

KOMISJA EDUKACJI:
Zadania: Sprawy funkcjonowania przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjów oraz pozaszkolnych placówek oświatowych i opiekuńczych w gminie; opiniowanie
inwestycji oświatowych w gminie.
1. Marek Klimczyk
2. Leszek Kryda
3. Ryszard Majdzik – przewodniczący
4. Józef Niechaj
5. Mirosław Śliwa – zastępca przewodniczącego
6. Janusz Śmiech
7. Artur Śnieżek
KOMISJA GOSPODARKI
I OCHRONY ŚRODOWISKA:
Zadania: Sprawy dotyczące gospodarowania mieniem komunalnym, utrzymanie i budowa ulic, oświetlenie, gospodarka zasobem mieszkaniowym, w tym
budownictwo komunalne, funkcjonowanie przedsiębiorstw i urządzeń infrastruktury komunalnej, placów
targowych, opiniowanie i inicjowanie działań na rzecz
ochrony środowiska; inicjowanie działań i planistycz-

www.gminaskawina.pl

nych zagospodarowania ze szczególnym naciskiem na
ochronę i kształtowanie środowiska Skawiny i całej gminy.
1. Marek Klimczyk
2. Stanisław Lupa – zastępca przewodniczącego
3. Ryszard Majdzik
4. Józef Niechaj
5. Stanisław Pac
6. Antoni Sapała – przewodniczący
7. Eugeniusz Zając
KOMISJA INFRASTRUKTURY WSI
I ROLNICTWA:
Zadania: Zagadnienia dotyczące infrastruktury wsi
oraz związane z rolnictwem i leśnictwem w gminie.
1. Zdzisława Bała
2. Antoni Bylica
3. Stefan Jezioro – zastępca przewodniczącego
4. Janina Rączka – przewodniczący
5. Janusz Śmiech
6. Artur Śnieżek
7. Andrzej Wrzoszczyk
KOMISJA KULTURY,
SPORTU I REKREACJI:
Zadania: Monitorowanie i opiniowanie działań
gminy w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji, wspieranie środowiskowych inicjatyw w zakresie kultury,
sportu, turystyki, rekreacji, współpraca z instytucjami
i stowarzyszeniami, inicjowanie działań zmierzających
do poprawy infrastruktury w zakresie kultury, sportu
i rekreacji, współpraca z jednostkami pomocniczymi
gminy.
1. Antoni Bylica
2. Antoni Holik
3. Stefan Jezioro
4. Żaneta Kotula
5. Ryszard Majdzik
6. Józef Niechaj – przewodniczący
7. Tomasz Papież – zastępca przewodniczącego
KOMISJA REWIZYJNA:
Zadania: Badanie, analiza i ocena działalności burmistrza i podległych mu jednostek organizacyjnych
pod względem celowości, gospodarności i rzetelności
w zakresie przestrzegania statutu, uchwał Rady i innych
przepisów z wyjątkiem zadań zleconych podlegających
kontroli zewnętrznej, opiniowanie wykonania budżetu
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gminy oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie
udzielenia bądź nieudzielenia burmistrzowi absolutorium.
1. Marek Fugiel
2. Stanisław Lupa
3. Józef Niechaj – zastępca przewodniczącego
4. Stanisław Pac
5. Tomasz Papież – przewodniczący
6. Antoni Sapała
7. Mirosław Śliwa

mi. Komisja pełni dyżury w każdy ostatni poniedziałek
miesiąca od godz.16.30 do 17.30 w sali konferencyjnej
Rady Miejskiej w Skawinie, Rynek 2, p.2.
1. Antoni Holik – zastępca przewodniczącego
2. Żaneta Kotula
3. Leszek Kryda
4. Stanisław Lupa
5. Tomasz Papież
6. Antoni Sapała
7. Eugeniusz Zając – przewodniczący

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI:
Zadania: Komisja dokonuje analizy skarg na działalność burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych
oraz wniosków i petycji składanych przez obywateli,
z punktu widzenia interesów gminy.
1. Marek Fugiel
2. Stanisław Lupa
3. Stanisław Pac
4. Janina Rączka – zastępca przewodniczącego
5. Mirosław Śliwa – przewodniczący
6. Andrzej Wrzoszczyk

KOMISJA ZDROWIA i POMOCY SPOŁECZNEJ:
Zadania: Opiniowanie organizacji opieki i profilaktyki zdrowotnej w gminie, współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, opiniowanie działalności gminy w zakresie polityki społecznej i zdrowotnej, współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami zajmującymi się zdrowiem i opieką społeczną,
organizacja systemu żłobków, zagadnienia rehabilitacji,
ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, inicjowanie działań zmierzających do poprawy
jakości opieki społecznej.
1.Zdzisława Bała
2. Antoni Holik – przewodniczący
3. Stefan Jezioro
4. Żaneta Kotula – zastępca przewodniczącego
5. Leszek Kryda
6. Artur Śnieżek
7. Eugeniusz Zając

KOMISJA SPRAW OBYWATELSKICH:
Zadania: Sprawy bezpieczeństwa i ochrony ppoż.
w mieście i gminie, rozpatrywanie skarg i zażaleń obywateli, inicjowanie współdziałania samorządu z instytucjami i organizacjami w zwalczaniu patologii społecznych, współpraca z zarządami osiedli i radami sołecki-

Rada Przedsiębiorczości
25 września po raz ostatni w kadencji
2015-2018, spotkała się Rada Przedsiębiorczości przy Burmistrzu Miasta i Gminy w Skawinie.

P

rzypomnijmy, Rada Przedsiębiorczości powołana została
jako organ opiniodawczo-doradczy reprezentujący przedsiębiorców
i lokalne środowiska gospodarcze
w zakresie konsultowania spraw dotyczących rozwoju sfery gospodarczej Gminy. W skład Rady Przedsiębiorczości weszli m.in. przedstawiciele największych zakładów
zlokalizowanych na terenie gminy,
reprezentanci lokalnych stowarzyszeń przedsiębiorców oraz władze
samorządowe.

GRUDZIEŃ 2018	

Tym razem w spotkaniu wzięli
udział również przedstawiciele Krakowskiego Parku Technologicznego, którzy przybliżyli zmiany prawne związane z utworzeniem Polskiej
Strefy Inwestycji, zastępującej dotychczasowe Specjalne Strefy Ekonomiczne. Omówione zostały także
zasady wsparcia oraz kryteria, jakie
muszą spełnić przedsiębiorcy. Na zakończene przedstawiona została procedura ubiegania się przez przedsiębiorstwa o wsparcie w ramach pomocy publicznej. Radę Przedsiębiorczo-

ści w kadencji 2015-2018 zakończyli:
Antoni Bylica, Witold Grabiec, Tomasz Ożóg, Jan Hardek, Janusz Pijocha, Janusz Jędrusik, Martin Hančar,
Jerzy Wodnicki, Krzysztof Kuczmański, Marek Cyganik, Józef Bobek, Marek Potoczny, Piotr Pitala, Wojciech
Starowicz, Piotr Czekaj, Marek Batowski, Bogdan Wicher.
Jeszcze w grudniu Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Norbert Rzepisko
powoła nową Radę Przedsiębiorczości. Kadencja rozpocznie się w 2019 r.,
a zakończy wraz z końcem kadencji
aktualnych władz samorządowych,
czyli w 2023 r. Do grona doradczego
zapraszani są przedstawiciele największych przedsiębiorstw działający na
trenie naszej gminy. Rada może liczyć
do 20 osób, będzie spotykała się raz na
kwartał z władzami Gminy Skawina.

www.gminaskawina.pl
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Komunikat w sprawie budowy

Fot. J. Karasiński

roblemy z realizacją projektu pn.
„Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym
w Gminie Skawina w relacji z Krakowskim Obszarem Funkcjonalnym”.
Budowa ciągów pieszo-rowerowych w Skawinie oraz Radziszowie
to jedno z zadań realizowanych w ramach dużego projektu dofinansowanego ze środków unijnych pn. „Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w Gminie
Skawina w relacji z Krakowskim Obszarem Funkcjonalnym”.

12

Projekt swoim zasięgiem obejmuje zarówno budowę ciągów pieszo rowerowych (CPR) w Skawinie (np. ul.
Korabnicka, Żwirki i Wigury, Radziszowska), jak i w Radziszowie na długości ok. 3,5 km od stacji w Radziszowie, w ciągu ul. Zawodzie, przez centrum Radziszowa, aż do boiska sportowego LKS Radziszowianka. Ciąg
wzdłuż ul. Zawodzie zostanie zlokalizowany po lewej stronie drogi, jadąc
w kierunku centrum Radziszowa,
a następnie od kościoła do boiska po
prawej stronie. Ciąg pieszo-rowerowy
to taki szerszy, trzymetrowy chodnik
po którym można chodzić, jeździć na
rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce. Dzięki gładkiej nawierzchni jazda dziecięcym wózkiem, prowadzenie wózka z zakupami lub walizki
staje się dużo łatwiejsze.

www.gminaskawina.pl

Wykonawca zadania (firma AG
System) podpisała umowę na realizację zadania w lipcu 2017 r. Zgodnie
z przyjętym wówczas harmonogramem prace budowlane miały rozpocząć się w połowie 2018. Pomiędzy
2017 a 2018 r. wykonawca miał pozyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia, opinie i pozwolenia na zrealizowanie inwestycji w tym w szczególności pozwolenia wodno-prawne,
uzgodnienia z PKP, zarządcami sieci
elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej, deszczowej, zarządcą drogi powiatowej. Niestety, w związku
z licznymi zaniedbaniami oraz nieterminowym wykonywaniem poszczególnych odcinków budowy ciągów pieszo-rowerowych na terenie
miasta Skawina oraz brakiem podjęcia prac w Radziszowie, po bardzo
wielu próbach negocjacji, nastąpiło
rozwiązanie umowy z dotychczasowym wykonawcą robót.
Gmina Skawina obecnie czyni wszelkie starania celem wprowadzenia na teren budowy wykonawcy
zastępczego, aby w jak najkrótszym
czasie zakończyć rozpoczęte odcinki.
Priorytetowymi ulicami: są Batorego,
Żeromskiego, Popiełuszki oraz Żwirki i Wigury. Na pozostały zakres bu-

dowy ciągów pieszo-rowerowych objęty projektem Gmina Skawina, zgodnie z wymaganiami ustawy prawo zamówień publicznych, będzie ogłaszać
przetarg w trybie nieograniczonym.
Przepraszamy Państwa za utrudnienia, które napotkacie – czasowo
wprowadzać będziemy zmiany organizacji ruchu – niestety nie da się
tego uniknąć. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Przepraszamy za te niedogodności!
Jeżeli mają Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu, Zastępcą Kierownika
Wydziału Inwestycji Panem Stanisławem Pirzańskim: tel. 12 277 01 82, email spirzanski@um.skawina.net lub
z oficerem pieszo-rowerowym Romanem Gdulą: tel.: 12 277 01 78, e-mail:
oficerrowerowy@gminaskawina.pl.

Fot. J. Karasiński

P

Fot. J. Karasiński

ciągów pieszo-rowerowych
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Dworzec kolejowy
w Skawinie

Prace nad przywróceniem budynku dworca kolejowego w Skawinie postępują. Budynek powoli pięknieje. Z rozpadającej się ruiny, bo w takim stanie przejmowaliśmy ten
budynek kilka lat temu od PKP, niebawem
zmieni się w nowoczesne centrum obsługi
podróżnych, wzbogacone o elementy kulturotwórcze.

względu na zmiany jakie zachodzą w naszym społeczeństwie – życie nabiera tempa, oczekujemy
coraz więcej, szybciej i wygodniej, już

w 2019 r. (projekt trwa do 31.12.2019 r.)
ponownie będziemy mogli korzystać
już z nowoczesnego budynku dworca
kolejowego w Skawinie.

2018 r.

Fot. J. Karasiński

2016 r.

Fot. J. Karasiński

Ze

Słów kilka o postępie prac. Obecnie prace są już bardzo mocno zaawansowane zarówno zewnętrzne,
jak i wewnętrzne. Na dzień dzisiejszy budynek ma wymieniony dach,
wewnątrz zostały wykonane roboty żelbetowe – stropy, klatka schodowa z szybem windowym. Zakończyły się roboty murarskie związane
z przebudową i remontem pomieszczeń, położono podkłady pod posadzki. Zostały rozprowadzone instalacje wodne i kanalizacyjne oraz
c.o., elektryczne podposadzkowe
i podtynkowe, kanały wentylacyjne
i klimatyzacyjne. Mocno zawansowane są roboty tynkarskie wewnętrzne
oraz zewnętrzne, elewacyjne. Trwają
również prace związane z remontem
zadaszenia od strony peronów wraz
z budową posadzki z kamienia naturalnego pod zadaszeniem, odprowadzeniem wód deszczowych. Prace na
bieżąco prowadzone są w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków w Krakowie.

Remont dachu
zabytkowego Ratusza w Skawinie
G
mina Skawina zrealizowała projekt remontu dachu
wraz z wymianą więźby i pokrycia zabytkowego budynku Ratusza w Skawinie. Celem remontu była ochrona
przed zniszczeniem jednego z najcenniejszych zabytków znajdujących się na terenie miasta i gminy Skawina,
zmniejszenie kosztów eksploatacji i funkcjonowania budynku poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań
technologicznych, podniesienie atrakcyjności budynku
będącego wizytówką miasta oraz zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających w budynku.
Pragniemy przypomnieć, iż układ urbanistyczny Ratusza wybudowanego w 1903 roku według projektu architekta W. Ekielskiego pochodzi z czasów lokacji miasta
w XIV w. i dlatego też jest wpisany do rejestru zabytków.
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Remont Ratusza wpisuje się w szerszy program rewitalizacji Rynku w Skawinie, realizowany w latach 2010-2013,
dzięki dofinansowaniu ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 445 746,37 zł
z czego wysokość przyznanej dotacji ze środków
budżetu Województwa Małopolskiego wyniosła
30 000,00 zł.

www.gminaskawina.pl
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Rew i t a l i z a c j a

czas start!
Aż 22 zadania zostaną zrealizowane w naszej gminie w ramach projektów rewitalizacyjnych.

11

14

września 2018 r. zostały podpisane umowy o dofinansowanie
w ramach projektów obejmujących
miasto Skawinę pn. „Utworzenie
Centrów Aktywności Kulturalnej”
w Skawinie oraz obszary wiejskie
gminy pn. „Ogólnodostępna przestrzeń publiczna dla aktywizacji i
integracji mieszkańców podobszarów rewitalizacji z terenów wiejskich
Gminy Skawina – ITD i ITP”. Do
roku 2021 powstaną kompleksowo
wyposażone Centra Aktywności
Kulturalnej, w których znajdą swoją
lokalizację świetlice, filie bibliotek,
klubokawiarnie, ale również miejsca rekreacji, takie jak boiska, place zabaw czy siłownie zewnętrzne.
Wszystko w ramach 14 mln zł wsparcia, jakie z Regionalnego Programu
Operacyjnego samorząd Małopolski
przekazał Gminie Skawina. Warto
przypomnieć, że zakresy zadań zostały określone przez interesariuszy
i były wynikiem szerokich działań
partycypacyjnych
prowadzonych
w trakcie konsultacji społecznych,
zarówno na etapie przyjmowania
Planów Odnowy Miejscowości, jak i
opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skawina.
Poniżej prezentujemy skrócony opis
planowanych do realizacji zadań.
Rewitalizacja Miasta
Projekt pn. Utworzenie Centrów Aktywności Kulturalnej
w Skawinie: przedmiotem projektu jest utworzenie trzech Centrów
Aktywności Kulturalnej na Podobszarach rewitalizacji w Skawinie.
Zakresem obejmuje on:

www.gminaskawina.pl

1. Budowę CAK na os. Awaryjnym
– CAK zlokalizowany będzie
w bezpośrednim sąsiedztwie
nowo budowanego przystanku
kolejowego na linii SKA2, wraz
z P&R. Będzie miejscem pełniącym funkcję filii MBP, świetlicy
osiedlowej z pomieszczeniami
z przeznaczeniem na działalność
domu kultury, miejscem organizacji warsztatów, szkoleń, spotkań NGO, siedzibą zarządu os.
oraz przestrzenią pod działalność usługową.
2. Utworzenie CAK na Os. Ogrody.
W ramach projektu planuje się remont i adaptację części budynku
MPEC przy ul. Ogrody 7a na potrzeby CAK, spełniającego funkcje kulturalne i społ., gdzie znajdą się m.in.: świetlica (miejsce
spotkań mieszkańców), siedziba
zarządu osiedla. Pomieszczenia
o łącznej pow. 146 m2 wynajmowane będą przez gminę w oparciu
o wieloletnią umowę najmu.
3. Utworzenie CAK na Os. Rzepnik. W planowanym CAK znajdą
się m.in.: klub osiedlowy z funkcją domu kultury i miejsca spotkań dla mieszkańców, filia MBP,
przedszkole, żłobek.
Projekt dofinansowany w ramach Poddziałania 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych.
Rewitalizacja terenów wiejskich
Ogólnodostępna przestrzeń publiczna dla aktywizacji i integracji
mieszkańców podobszarów rewitalizacji z terenów wiejskich Gminy

Skawina – ITD i ITP. Przedsięwzięcie, złożone z 2 kluczowych komponentów, które związane są z kreowaniem przestrzeni sprzyjającej spotkaniom oraz aktywizacji i integracji
mieszkańców.
KOMPONENT 1/ITD – INSPIRACJA TWÓRCZOŚĆ DZIAŁANIE
Projekty uzupełniające sieć
miejsc istotnych dla możliwości
spotkań mieszkańców podobszarów rewitalizacji i ich działalność na
rzecz społeczności lokalnej (niezależnie od warunków pogodowych).
Będą to miejsca typu: świetlica, klubokawiarnia, CAK. Łącznie 4 zadania:
1. Budowa budynku Centrum Aktywności Kulturalnej w Borku
Szlacheckim.
2. Przebudowa piwnic Domu Ludowego na klubokawiarnię z biblioteką i miejscem spotkań dla
mieszkańców w Jaśkowicach,
Centrum Aktywności Kulturalnej (CAK) w Jaśkowicach.
3. Przebudowa pomieszczeń w budynku OSP Polanka Hallera do
funkcji Centrum Aktywności
Kulturalnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia remizy.
4. Przebudowa poddasza świetlicy wiejskiej wraz z termomodernizacją w Woli Radziszowskiej,
Centrum Aktywności Kulturalnej (CAK) w Woli Radziszowskiej.
KOMPONENT 2/ITP – INTEGRACJA TWÓRCZOŚĆ PRZESTRZEŃ
Animacja istniejących oraz kreacja nowych przestrzeni publicznych (modernizacja i przebudowa
istniejących placów zabaw, ogólnodostępnych boisk sportowych
na wspólne przestrzenie aktywności) jako sprzyjających spotkaniom
i integracji mieszkańców. Łącznie
15 zadań:
1. Rozbudowa kompleksu sportowego (boisko wielofunkcyjne,
siłownia zewnętrzna) wraz ze
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ścieżką rowerową w Borku Szlacheckim.
2. Przebudowa i rozbudowa ogólnodostępnego boiska w Facimiechu, wraz z infrastrukturą rekreacyjną.
3. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Jurczycach.
4. Remont i rozbudowa istniejącego
placu zabaw w Gołuchowicach.
5. Rozbudowa i konserwacja istniejącego placu zabaw w Grabiu.
6. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w Kopance.
7. Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Krzęcinie.
8. Rozbudowa i przebudowa placu zabaw i miejsca spotkań oraz
rekreacji dla rodzin i młodzieży
(przy Domu Ludowym) w Ochodzy.
9. Przebudowa boiska sportowego
w Polance Hallera.
10. Rozbudowa i przebudowa ogólnodostępnego boiska sportowego

(boisko wielofunkcyjne, siłownia
zewnętrzna) w Pozowicach.
11. Przebudowa i rozbudowa boiska
sportowego w Radziszowie.
12. Rozbudowa istniejącego obiektu
sportowego w m. Rzozów o boisko wielofunkcyjne i miejsce do
spotkań plenerowych (wiata rekreacyjna).
13. Rozbudowa infrastruktury społecznej przy Szkole Podstawowej w Wielkich Drogach (boisko wielofunkcyjne, park linowy,
plac zabaw).
14. Teren rekreacyjno-sportowy dla
mieszkańców wsi: boisko piłkarskie, teren rekreacyjny z wiatą w
Zelczynie.
15. Remont i rozbudowa placu zabaw
przy Izbie Pamięci w Jurczycach.
Miejsca te stanowią odpowiedź
na zidentyfikowane problemy dla
podobszarów rewitalizacji, będąc racjonalnym uzupełnieniem dla istniejącej oferty w odniesieniu do po-

trzeb mieszkańców. Łącznie w wyniku realizacji projektu wybudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych zostanie 19 obiektów.
Projekt dofinansowany w ramach Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.
– Otrzymanie dofinansowania to
nasz wspólny, wielki sukces – mówi Zca Burmistrza Tomasz Ożóg. – Chcę
podziękować Zarządowi Województwa Małopolskiego, pracownikom
Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie,
mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz
przedstawicielom organizacji pozarządowych za zaangażowanie w przygotowanie tych bardzo ważnych dla
Gminy Skawina, ale i trudnych projektów. Pamiętajmy, że rewitalizacja
w pierwszej kolejności ma służyć poprawie jakości życia mieszkańców,
ale również jej istotnym elementem
jest propagowanie aktywnych postaw
wśród mieszkańców tak, by uruchomić potencjał ludzi i miejsc.

Budowa sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej

Inwestycja przyczyni się do efektywnej realizacji zadań szkoły w zakresie wychowania fizycznego oraz
rozwoju zainteresowań i uzdolnień sportowych korzystających
z planowanego do budowy obiektu.
W najbliższym czasie rozpocznie
się realizacja I etapu inwestycji,
w zakresie którego znalazły się m.in.
roboty ziemne, fundamenty i konstrukcje murowe, wykonanie dachu. Wykonawcą pierwszego etapu
będzie Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „OLEXBUD”. Planowany termin zakończenia I etapu – grudzień 2019 r.
Całkowity koszt inwestycji
wynosi 5 756 509,90 zł, z czego
1 790 800,00 zł stanowi dotacja Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej (FRKF).

w Rzozowie

5 września 2018 r. zespół do spraw opiniowania
wniosków zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu
i Turystyki ogłosił, iż projekt Gminy Skawina pn.
„Budowa sali gimnastycznej przy SP w Rzozowie”
został wybrany do dofinansowania w maksymalnie
możliwej kwocie 1 790 800,00 zł.

P

rzedmiotem projektu jest inwestycja polegająca na rozbudowie istniejącej szkoły podstawowej
w Rzozowie o salę gimnastyczną z
zapleczem i funkcjami towarzyszącymi wraz z infrastrukturą drogową
oraz techniczną i komunikacyjną.
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W budynku sali gimnastycznej
zaplanowano m.in.:
– halę sportową,
– zaplecze socjalno-szatniowe wraz
z wc,
– salę ćwiczeń rehabilitacyjnej,
– sale dydaktyczne.
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Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie realizuje szereg projektów, które z jednej strony
stwarzają możliwości podejmowania nowych działań
na terenie miasta i gminy, ale także poprawiają jakość
i skuteczność udzielanej pomocy. Działania te wpisują
się w „Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Skawina na lata 2016-2022”.

czony dla jednoczesnego pobytu 30
uczestników i znajdować się będzie
w centrum Skawiny. Oddział ten
będzie dedykowany uczestnikom o
specjalnych potrzebach (z chorobą
Alzheimera, Parkinsona, po przebytych udarach oraz doświadczonych
chorobami otępiennymi), wymagającym specjalistycznych oddzia-

Ważne zmiany w MGOPS

– lepsza oferta dla mieszkańców
C
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elem projektu pn. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Skawinie”
jest wprowadzenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od
świadczenia pracy socjalnej i usług,
a w rezultacie zwiększenie efektywności ośrodka pomocy społecznej w
obszarze świadczenia pracy socjalnej
oraz usług pomocy i integracji społecznej. Środki na realizację projektu
pochodzą z Europejskiego Funduszu
Społecznego Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
– jest on realizowany w ramach czterech zadań. Realne zmiany już dziś
dostrzegalne dla klientów to m. in.:
wyodrębnienie stanowiska pierwszego kontaktu, zespołu ds. pracy
socjalnej, zespołu ds. usług oraz zespołu ds. świadczeń przyznawanych
decyzją.
Wsparcie społeczne będzie również realizowane przez MGOPS
w ramach dwóch dużych projektów powierzonych do koordynacji MGOPS przez Gminę Skawina.
Środki na ich realizację zostały pozyskane w konkursach w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014–2020. Projekty skupione
są na dwóch obszarach pomocy rodzinie – szczególnie dzieciom i młodzieży oraz pomocy dla seniorów,
osób zależnych oraz ich opiekunów.
W efekcie utworzone zostaną na terenie miasta i gminy specjalistyczne placówki wsparcia dziennego.
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Prowadzenie placówek ma zostać
powierzone organizacjom pozarządowym na drodze otwartych
konkursów.
1. Pierwszy zakłada utworzenie placówki wsparcia dziennego
dla dzieci i młodzieży. Wsparciem
w pierwszej kolejności zostaną objęte rodziny i osoby korzystające
ze świadczeń z pomocy społecznej,
wsparcia asystenta rodziny, w których realizowana jest lub była procedura Niebieskiej Karty, skierowane na podstawie postanowienia
sądu, objęte nadzorem kuratorskim,
zamieszkujące na obszarach rewitalizacyjnych oraz inne, w których
występują problemy opiekuńczowychowawcze i deficyty wymagające
kompensacji. Placówka dysponować będzie 60 miejscami dla dzieci
i młodzieży. Bdzie funkcjonować będzie 5 dni w tygodniu, co najmniej
przez 6 godzin dziennie oraz 2 soboty w miesiącu.
2. Drugi projekt to utworzenie
placówek wsparcia dla seniorów,
osób zależnych oraz ich opiekunów.
Projekt adresowany jest do osób po
60 roku życia, niesamodzielnych,
z niepełnosprawnością, także opiekunów (nieformalnych, faktycznych) i rodzin, w których funkcjonują takie osoby, zamieszkałych na
terenie Gminy Skawina. Klub samopomocy składał się będzie z oddziału miejskiego oraz dwóch oddziałów
wiejskich usytuowanych w dogodnym położeniu komunikacyjnym
dla mieszkańców Gminy Skawina.
Oddział miejski będzie przezna-

ływań m.in. poprzez zapewnienie
usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych.
Natomiast obydwa oddziały wiejskie będą przygotowane do jednoczesnego pobytu 20 uczestników
każdy. Z założenia placówki będą
otwarte w dni robocze i przynajmniej jedną sobotę w miesiącu
w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników. W czasie pobytu
w placówce uczestnicy otrzymają
pomoc w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych, np. spożywanie posiłku, przemieszczanie
się, kontroli zażywania leków i pomocy w ich przyjmowaniu, pomiaru
poziomu cukru we krwi, monitorowaniu stanu zdrowia a także opiekę
higieniczną. Działania będą realizowane przez wykwalifikowanych
opiekunów, a także m.in. pielęgniarkę, animatorów kultury, psychologa
i fizjoterapeutę.
W ramach działań polegających
na wspieraniu opiekunów osób niesamodzielnych na terenie Gminy
Skawina uruchomione zostanie Centrum Wsparcia Opiekunów. Zadanie
Centrum polegać będzie na zapewnieniu wsparcia edukacyjno-doradczego, tworzeniu tematycznych grup
wsparcia (np. dla rodziców dzieci
niepełnosprawnych czy z różnymi
dysfunkcjami) i inspirowaniu tworzenia grup samopomocowych dla
opiekunów (zapewnienie miejsc do
spotkań, moderowanie grup wsparcia przez specjalistów w różnych
dziedzinach pomocy, w tworzeniu
grup wirtualnych), poradnictwie
i udostępnianiu informacji o syste-
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mach wsparcia. W ramach Centrum
działać będzie również wypożyczalnia sprzętu, takiego jak wózki
inwalidzkie czy chodziki.
Szczegółowe informacje o zasadach naboru zarówno do placówki
wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, jak i placówek wsparcia dla
seniorów, osób zależnych oraz ich
opiekunów, będzie można uzyskać
w siedzibie MGOPS w Skawinie oraz
na stronie internetowej jednostki
www.mgops.skawina.net.
Wśród innych projektów i programów społecznych realizowanych na terenie miasta i gminy Skawina należy zauważyć:
Projekt „Otwarta Szafa”
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Fundacją „Dar Serca” utworzył punkt
wymiany odzieży pn. „Otwarta szafa” zlokalizowany w Skawinie przy
ulicy Korabnickiej – Plac Targowy,
lokal 12. Do „Otwartej szafy” przyjmowana jest odzież damska, męska
i dziecięca, pościel, ręczniki, firany, zasłony, koce oraz zabawki. Nie
przyjmujemy obuwia i bielizny. Przekazywane rzeczy muszą być czyste
i nieponiszczone. Punkt czynny jest
codziennie w godzinach 8.30-15.30.
Rzeczy można również przynieść
do Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Skawinie
(ul. Żwirki i Wigury 13) w godzinach:
poniedziałek 8-17, wtorek-czwartek
7.30-15.30, piętek 7.30-14.30. Istnieje również możliwość przekazania rzeczy w innych godzinach po
wcześniejszym ustaleniu pod nr tel.
796 422 793.
Program
Skawińska Karta Seniora
Od stycznia 2018 r. w Gminie
Skawina realizowany jest program
Skawińska Karta Seniora. Adresatami Programu są osoby w wieku 60
lat i więcej zamieszkujące w Gminie Skawina. Program ma na celu
wzmocnienie aktywności społecznej
i poprawę jakości życia skawińskich
seniorów. Program ma na celu za-
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pewnienie stałych, okazjonalnych
lub świątecznych zniżek oferowanych przez jednostki organizacyjne
gminy oraz podmioty gospodarcze
biorące udział w Programie „Skawińska Karta Seniora”.
Małopolska Niania
Projekt był realizowany od listopada 2017 r. do sierpnia 2018 r.
Małopolski Tele-Anioł
Ten nowy projekt realizowany
jest przez Województwo Małopolskie w partnerstwie z organizacjami.
Jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM na lata 2014-2020.
Odbiorcami projektu są mieszkańcy Małopolski, osoby niesamodzielne, które ze względu na wiek,
stan zdrowia lub niepełnosprawność
wymagają opieki lub wsparcia w
związku z niemożnością samodziel-

nego wykonywania, co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia
codziennego. W ramach projektu
przewidziano wsparcie poprzez
usługi teleopiekuńcze realizowane
przez Centrum Teleopieki. Kontakt
z Centrum Teleopieki zapewnia
opaska życia, która jest przeznaczona dla wszystkich 10 000 uczestników projektu nawet przez okres
18 miesięcy. To elektroniczne urządzenie, zakładane na nadgarstek
nie tylko monitoruje podstawowe
parametry życiowe, ale też pozwala
w jednej chwili na wezwanie potrzebnej pomocy.
Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków znajdują się na
stronie internetowej www.malopolska.pl/teleaniol. Biuro projektu „Małopolski Tele-Anioł” ul. Lubelska 23,
Kraków, tel. 12 61-60-611, email:
teleopieka@umwm.pl. Informacje
o projekcie i pomoc w wypełnieniu
wniosków można także uzyskać
w siedzibie MGOPS w Skawinie
w godzinach pracy Ośrodka.

OGŁOSZENIE
Uprzejmie zapraszamy wszystkie pary małżeńskie,
które zawierały związek małżeński w 1969 roku

w Urzędzie Stanu Cywilnego poza Skawiną
do składania wniosków o przyznanie
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
Wnioski można złożyć w terminie do 31 stycznia 2019 r.
osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Skawinie, Rynek 3, pok. 9.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Skawinie
uprzejmie informuje o terminach ślubów cywilnych w 2019 r.
Wszelkie szczegółowe informacje znajdziecie Państwo poniżej.

Terminy ślubów cywilnych w 2019 r.:
12 stycznia 2019 r.
26 stycznia 2019 r.
16 lutego 2019 r.
9 marca 2019 r.
23 marca 2019 r.
6 kwietnia 2019 r.
20 kwietnia 2019 r.
11 maja 2019 r.
8 czerwca 2019 r.
29 czerwca 2019 r.

20 lipca 2019 r.
3 sierpnia 2019 r.
24 sierpnia 2019 r.
7 września 2019 r.
21 września 2019 r.
12 października 2019 r.
26 października 2019 r.
23 listopada 2019 r.
28 grudnia 2019 r.

www.gminaskawina.pl
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Otwarcie
Remizy OSP w Facimiechu

Po wielu latach starań władz Gminy, druhów
OSP, a także mieszkańców w połowie października 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej
remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej
w Facimiechu.

C
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eremonię otwarcia poprzedziła
msza św., po której nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi i poświęcenie
budynku. Wysłuchano przemówień
zaproszonych gości, a także wręczono odznaczenia wyróżniającym się
druhom OSP. Świetności temu wydarzeniu dodał występ dzieci z sąsiedzkiego przedszkola w Facimiechu.
Przedszkolaki pięknie recytując wiersze, śpiewając strażackie piosenki oraz
tańcząc taniec z wstążkami, podziękowały strażakom za ich ciężką służbę,
życząc im samych pomyślności oraz
tylu powrotów z akcji, ile wyjazdów.
Budynek remizy OSP został zaprojektowany jako budynek wolnostojący, posiadający jedną kondygnacje nadziemną oraz poddasze
użytkowe z prowadzącą do niego
klatką schodową. Obiekt zaprojektowano w technologii tradycyjnej, murowanej. Bryła budynku przykryta jest dachem dwuspadowym pokrytym dachówką ceramiczną. Bu-
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dynek wyposażony jest w instalacje
wewnętrzne wodno-kanalizacyjne,
gaz, c.o. oraz elektryczną, a także instalacje zewnętrzne, takie jak: przyłącz wody, przyłącz kanalizacji sanitarnej, kanalizacja deszczowa ze

zbiornikiem wody, przyłącz elektroenergetyczny, przyłącz gazu. W ramach zagospodarowania terenu wykonano wjazd, dojazdy i dojścia oraz
miejsca postojowe. Inwestycja realizowana była etapowo w latach 20152018. – Jestem przekonany, że ostateczny efekt przeprowadzonych prac
przyczyni się do zapewnienia optymalnej gotowości bojowej OSP w Facimiechu i będzie wpływał na sprawne funkcjonowanie tutejszej straży.
Dzięki realizacji inwestycji budynek
OSP spełnia również rolę rekreacyj-

Fot. arch. UMiG

Fot. arch. UMiG
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ną, przyczyniając się do integracji
społeczności lokalnej – powiedział
ówczesny Burmistrz Miasta i Gminy
Skawina Paweł Kolasa.
Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 1 249 562,22
zł, która obejmuje otrzymane dofinansowanie ze środków Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego w ramach Programu „Małopolskie Remizy” w kwocie
79 388,00 zł.

„Projekt współfinansowany ze
środków Województwa Małopolskiego przyznanych przez Sejmik Województwa Małopolskiego w ramach
konkursu Małopolskie Remizy 2018”.

OSP doposażone

– Bezpieczna Małopolska 2018

Detektory
tlenku węgla
i defibrylator
dla naszych
jednostek
OSP
Jeszcze w wakacje odbyło się
przekazanie sprzętu ratowniczego, który współfinansował
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie. Zakupiono cztery detektory tlenku
węgla oraz jeden defibrylator
HeartStart za łączną kwotę
9 440,40 zł.

Fot. T. Stawowy

Detektory CO otrzymały następujące jednostki:
OSP Jaśkowice,
OSP Kopanka,
OSP Krzęcin,
OSP Wola Radziszowska,
natomiast defibrylator – OSP Radziszów.

30 października trzy jednostki OSP z Gminy Skawina otrzymały sprzęt ratowniczy zakupiony ze środków budżetu Gminy i Województwa Małopolskiego
w ramach programu Bezpieczna Małopolska 2018.
OSP Rzozów – otrzymała akumulatorowy maszt oświetleniowy LED
oraz 3 komplety odzieży ochronnej do działań bojowych.
OSP Skawina II odebrała – pilarkę ratowniczą, wentylator oddymiający
oraz 3 komplety odzieży ochronnej do działań bojowych.
OSP Krzęcin, której w ramach programu „Bezpieczna Małopolska 2018”
udzielono dotacji celowej, dokonała zakupu 3 kompletów odzieży ochronnej.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele OSP Rzozów i Skawina II.
– Jestem przekonany, iż przekazany sprzęt znacząco poprawi bezpieczeństwo mieszkańców oraz efektywność i profesjonalizm pracy strażaków – podsumował Burmistrz Norbert Rzepisko.

– Zakupiony sprzęt dla strażaków czynnie uczestniczących w działaniach ratowniczych z pewnością
zapewni im bezpieczeństwo podczas
prowadzenia akcji na terenie Gminy, a odpowiednio wyposażony strażak ratownik to podstawa bezpiecznego i skutecznego niesienia pomocy
poszkodowanym mieszkańcom Gminy. – przekonuje Burmistrz Norbert
Rzepisko.
„Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie”

„Projekt współfinansowany
ze środków
Województwa Małopolskiego”

GRUDZIEŃ 2018	
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Bezpiecznie
rowerem

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2018
„Bezpieczna droga do szkoły”
w Wielkich Drogach
Nie była to jednak zwykła pogadanka, tylko odjazdowa wycieczka
i nauka w praktyce. W każdej szkole
jest grupa dzieci, które każdego dnia
wybierają rower jako swój środek
transportu do szkoły. Tak jest też
w Wielkich Drogach. Samodzielne
poruszanie się wymaga od uczniów
przestrzegania zasad bezpieczeństwa. To jedna z najważniejszych
kwestii, o której mówił oficer podczas spotkania. Po sprawdzeniu stanu technicznego rowerów uczniowie
kl. 5, wyposażeni w odblaski, wyruszyli w drogę nowo utworzoną trasą
rowerową do Łączan.
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Powstała droga rowerowa łącząca
ul. Krakowską z SCK
Historyczne wydarzenie dla skawińskich rowerzystów! W Skawinie
powstała pierwsza droga rowerowa
(nie ciąg pieszo-rowerowy) łącząca ulicę Krakowską ze Skawińskim
Centrum Komunikacyjnym. Ta 700metrowa wydzielona droga dla rowerzystów i łącznik w postaci ciągu
pieszo-rowerowego biegnie od ulicy
Kilińskiego, gdzie powstanie w przyszłości tunel, do skrzyżowania ulic
Kolejowej i Węgierskiej.
Całość oświetlona jest nowoczesnymi lampami ledowymi. To
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W dniach 16-22 września 2018
r. w ponad 54 krajach uczestniczących oraz w prawie 2800 miastach
obchodzono European Mobility
Week, czyli Europejski Tydzień
Zrównoważonego
Transportu,
w tym Skawina! Tematem tegorocznej edycji ETZT była multimodalność, a hasłem przewodnim „Przesiadaj się i jedź”.
Gmina Skawina po raz trzeci włączyła się do tego ogólnoświatowego
święta zrównoważonej mobilności.
Główne wydarzenia miały miejsce
w dniu 17, 19 oraz 22 września. Podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu zachęcaliśmy do zrezygnowania z komunikacji
samochodowej i wyboru alternatywnych form transportu: jazdy rowerem, komunikacji miejskiej i autobusowej, a także kojarzenia osób dojeżdżających do pracy lub szkoły na tej
samej trasie. Zachęcamy również do
jak najczęstszych spacerów!

Inicjatywa wycieczek rowerowych w szkole w Jaśkowicach nie jest
niczym nowym! To już kolejna tego
typu aktywność tej szkoły – zachęcamy pozostałe placówki do takiej
aktywności.
Dlaczego warto:
 niski koszt organizacyjny (zakup
kiełbasek);
 zaangażowanie Policji zapewniającej bezpieczeństwo;
 udział oficera pieszo-rowerowego;
 zapytajcie uczniów czy wolą pojechać autokarem czy rowerem
na wycieczkę?!
Dokładnie TAK – wycieczka
rowerowa to doskonały sposób aktywnego spędzenia dnia połączony
z praktyczną edukacją. Oficer pieszo-rowerowy podczas tej 35 kilometrowej wyprawy tłumaczył uczniom,
jak powinni poruszać się po drogach
publicznych w ruchu ogólnym. Wycieczka trwała ok. 5 godz., kolumna
poruszała się spokojnym wycieczkowym tempem. Pogoda była wymarzona – słoneczny wrześniowy dzień
spędzony w ruchu, zamiast za biurkiem – takie dni uczniowie kochają.

Uczniowie z Jaśkowic włączyli się
w obchody ETZT!
Uczniowie klas: VI, VII, VIII
Szkoły Podstawowej w Jaśkowicach,
w asyście policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie z udziałem księdza Teofila Rapacza na czele
z dyrektor Elwirą Biel oraz oficerem
pieszo-rowerowym Romanem Gdulą
także świętowali Europejski Tydzień
Zrównoważonego Transportu!

Fot. arch. UMiG

Fot. arch. UMiG

ciąg 700 metrów wydzielonej drogi dla rowerzystów i łącznik w postaci ciągu pieszo-rowerowego od
ul. Kilińskiego, gdzie powstanie
w przyszłości tunel do skrzyżowania ul. Kolejowej z ul. Węgierską.

Podczas przejazdu uczniom
i opiekunom towarzyszyli funkcjonariusze na motocyklach z Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.
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Działalność

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ
D

ruga połowa roku 2018 obfitowała w niezliczoną liczbę
projektów, które panie „bibliotekarki” czyli Krystyna, Agnieszka,
Jadwiga, Lidia i Lucyna z zapałem
i uśmiechem niestrudzenie realizowały. Być może i TY czytelniku,
brałeś w nich udział?
Współpraca
 z Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Krakowie – „Kierunek kariera”, czyli dyżury doradcy zawodowego;
 ze Szkołą Podstawową nr 2 oraz
Beskidzkim Niepublicznym Centrum Doskonalenia Nauczycieli – szkolenia poświęcone pracy
z dzieckiem przewlekle chorym,
przygotowaniu
dokumentacji
awansu zawodowego nauczycieli, prowadzeniu wycieczek szkolnych i imprez kwalifikowanych
oraz kształtowaniu kreatywności
poprzez twórczą zabawę. W spotkaniach udział wzięło łącznie
69 nauczycieli;
 z Przedszkolem Samorządowym
nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Skawinie
oraz ze Stowarzyszeniem „Równa Szansa”, czyli bądźmy „Bliżej
Autyzmu”;
 z Wydawnictwem EPIDEIXIS –
szkolenia na temat edukacji polonistycznej z elementami logopedii oraz edukacji matematycznej i logicznego myślenia. Wzięło
w nich udział 60 nauczycieli
przedszkoli i nauczania początkowego;
 z Wydawnictwem Usborne i MC
Learning Centre – warsztaty dotyczące praktycznego wykorzystania książek ww. wydawnictwa;
 z wydawnictwem ZNAK warsztaty „Montessori dla każdego”,
wzięło w nich udział 40 osób;
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 z Kołem Robótek Ręcznych „Razemkowo” zorganizowano warsztaty plastyczne poświęcone haftowi matematycznemu, w których
uczestniczyło 37 nauczycieli.
Współpraca ze szkołą
w Thetford
Polska szkoła w naszym mieście
partnerskim Thetford została doposażona w liczne publikacje profilaktyczne i promocyjne Skawiny.
Od 2011 r. zostały wydane 4 wydawnictwa zwarte w jeden audiobook.
Bajeczki funkcjonujące pod nazwą
„pomagajki” to: „Bajkowa niania.
Bajki pomagajki dla najmłodszych’,
„Magiczne bajki na dziecięce smutki. Bajki pomagajki dla nieco starszych dzieci”, „Nastolatkiem być…”,
„Młodzi dzieciom bajki piszą. Dzieci
bajki ilustrują”. Audiobook nosi tytuł „Bajkowe sposoby na dziecięce
słabostki”.
XXII Międzynarodowe Targi
Książki w Krakowie
Działalność biblioteki i dorobek
wydawniczy Urzędu Miasta i Gminy zostały zaprezentowane! Tak jak
poprzednio było to możliwe dzięki
współpracy z Polskim Związkiem
Bibliotek, pod którego szyldem można nas było odnaleźć na stanowisku
C60.
Dla Biblioteki Pedagogicznej była
to również okazja do prezentowania
autorskich tomików „Nastolatkiem
być…” i „Młodzi dzieciom bajki piszą. Dzieci bajki ilustrują” wydanych w ostatnich dwóch latach wraz
z Urzędem Miasta i Gminy Skawina.
Dużym zainteresowaniem cieszyła
się również „Malowana ortografia”
wydana w tym roku przez Gminę
Skawina we współpracy ze Specjalistyczną Poradnią PsychologicznoPedagogiczną w Skawinie.

Księgozbiór
Biblioteka na bieżąco wzbogaca
swoje zbiory i literaturę naukową
z pedagogiki, metodyki nauczania, dydaktyki, psychologii i nauk
pokrewnych. Wzbogacana jest
również oferta książek dla dzieci
i młodzieży, także w języku angielskim oraz beletrystyka dla dorosłych.
Z myślą o nauczycielach, wychowawcach, pedagogach, rodzicach
zakupiliśmy nowe zbiory przydatne
w realizacji priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Gromadzimy również literaturę obowiązującą uczestników konkursów
ogłoszonych przez Małopolskie
Kuratorium Oświaty, a także lektury szkolne do wszystkich poziomów edukacyjnych.
Nowa oferta
– Biblioteka Pedagogiczna przygotowuje ofertę kreatywnych zajęć
dla dzieci podczas ferii zimowych. Zainteresowanych rodziców już teraz serdecznie zapraszamy!
– Warsztaty przygotowane z Wydawnictwem EPIDEIXIS zatytułowane „Koduj i programuj
– zabawy edukacyjne dla dzieci
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” – grudzień Szkoła
Podstawowa nr 6;
– 17 lutego zapraszamy na spotkanie autorskie z Sylwią Janik, autorką „Pan dr”. Wielbicieli talentu pani Sylwii gorąco zapraszamy
– Pałacyk „Sokół”;
– 22 marca wraz ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną zapraszamyna konferencję „Kreatywny nauczyciel
– kreatywny uczeń. Biblio- i arteterapeutyczne sposoby kształtowania kreatywności”.
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PRZYJAZNE ŚRODOWISKO

Jak ograniczyć uciążliwości związane
z zanieczyszczeniami z zakładów przemysłowych?

Gmina działa, a mieszkańcy razem z nią!
Na terenie gminy Skawina działa wiele zakładów produkcyjnych reprezentujących bardzo różne branże przemysłu, a których działalność wpływa na stan środowiska i wiąże się z emisjami do powietrza. Narażeni są na nie głównie pracownicy tych zakładów
oraz okoliczni mieszkańcy. Do gminy wpływają apele i prośby lokalnej społeczności
dotyczące potrzeby ograniczenia wpływu i oddziaływania prowadzonej działalności
przemysłowej. Burmistrz zaniepokojony sygnałami o występowaniu istotnego wpływu przedsiębiorstw na stan środowiska podjął działania związane z identyfikacją występujących uciążliwości w szczególności: pyłów zawieszonych w powietrzu, substancji
chemicznych, odorów. Poniżej przedstawiamy harmonogram realizowanych działań
w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami przemysłowymi.
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Harmonogram podejmowanych
priorytetowych działań na najbliższe miesiące wygląda następująco:
 Utworzenie zespołu ekspertów
z zakresu badań środowiska.
W dniu 23.11.2018 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina powołana została
Rada Naukowa w zakresie badań
środowiska i jakości powietrza.
Zespół będzie działał jako organ
opiniodawczo-doradczy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
w zakresie działań związanych
z poprawą jakości powietrza oraz
ograniczeniem wpływu i oddziaływania na środowisko zakładów
przemysłowych zlokalizowanych
na terenie gminy Skawina.
 W ramach prac zespołu planujemy realizację badań powietrza
obejmujących cztery etapy:
1. zbadanie składu chemicznego,
czyli uzyskanie wiarygodnych
informacji jaki jest skład powietrza, którym oddychamy,
2. wytypowanie substancji i związków, które są potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia i życia,
i wykonanie badań określających, ile ich jest w powietrzu, co
da nam odpowiedź, czy ich ilość
jest dla naszego zdrowia szkodliwa, czy neutralna,
3. wykonanie badań wśród mieszkańców, czyli sprawdzenie, czy
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powietrze, którym oddychamy,
ma bezpośredni wpływ na nasze
zdrowie.
4. oznaczenie, które substancje
i związki pochodzą z których zakładów.
 Zlecenie badań powietrza – planowany termin realizacji: grudzień 2018 r.
 Wizytacja zakładów przemysłowych na terenie Gminy Skawina.
Odbywają się regularne wizyty
w największych zakładach przemysłowych w Skawinie. Pracownicy urzędu poznają zakłady, stosowane technologie oraz profil
produkcji.
 Spotkania z mieszkańcami osiedli z otoczenia zakładów przemysłowych. W dniach 13 i 15
listopada 2018 r. w skawińskim
Ratuszu oraz w Domu Ludowym
na os. Samborek odbyły się dwa
spotkania Burmistrza Miasta
i Gminy Skawina, Przedstawicieli Wydziału Ochrony Powietrza
UMiG w Skawinie, Skawińskiego
Alarmu Smogowego z mieszkańcami Skawiny. W trakcie spotkań mieszkańcy uzyskali informacje na temat podejmowanych
działań w zakresie ograniczenia
emisji do powietrza z zakładów
przemysłowych realizowanych
przez Gminę, stronę społeczną,

ale również przez zakłady Vesuvius i Valeo. Mieszkańcy mieli
również okazję do zgłoszeniach
chęci uczestniczenia w planowanych przez Gminę badaniach
oraz deklaracji możliwości udostępnienia Gminie miejsca na
prywatnych posesjach pod czujniki do badań powietrza. Oba
spotkania cieszyły się bardzo
dużym zainteresowaniem co
wskazuje na rangę poruszanego tematu. W 2019 r. planujemy
regularnie spotykać się z mieszkańcami, by na bieżąco przekazywać informacje o postępach
w realizacji działań.
 Zebranie danych z Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego, Sanepidu, Inspekcji Pracy oraz ich analiza – planowany
termin realizacji: grudzień 2018
r. Odpowiedzialność za ochronę
środowiska jest w Polsce podzielona pomiędzy kilka instytucji,
chcemy, aby cała wiedza dotycząca
danego zakładu została zgromadzona w „jednym segregatorze”
w gminie. To da nam pełny obraz,
jaki jest profil produkcyjny danego
zakładu, co może zgodnie z posiadanymi pozwoleniami emitować
i jakie ma przyznane limity emisji,
a co faktycznie i ile emituje.
 Regularne spotkania instytucji
publicznych odpowiedzialnych
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BIULETYN
INFORMACYJNY
Szanowni Pañstwo,
Oddajemy w Pañstwa rêce kolejne, wyj¹tkowe wydanie Biuletynu
Informacyjnego LGD Blisko Krakowa. Wyj¹tkowe, bo w grudniu 2018 roku
obchodzimy 10. rocznicê za³o¿enia naszego Stowarzyszenia.

Grudzieñ 2018

W tym kontekcie, w imieniu Zarz¹du LGD oraz pracowników Biura, chcia³bym
wyraziæ wdziêcznoæ wszystkim Cz³onkom stowarzyszenia, przedstawicielom
Jednostek Samorz¹dów Terytorialnych, osobom i instytucjom, które na
przestrzeni tych dziesiêciu lat aktywnie wspiera³y nasz¹ dzia³alnoæ.
Dziêkujê za Pañstwa ¿yczliw¹ wspó³pracê, przychylnoæ i okazywan¹
pomoc oraz zaanga¿owanie w przedsiêwziêcia, które podejmowalimy
realizuj¹c wspólne projekty.
W Biuletynie znajd¹ Pañstwo informacje na temat dzia³añ podejmowanych
w roku bie¿¹cym: dowiecie siê Pañstwo o aktualnym stanie prac w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poznacie projekty
zrealizowane w bie¿¹cej perspektywie finansowej, a tak¿e inicjatywy
podejmowane w ramach wspó³pracy miêdzygminnej.
Koniec roku sprzyja nie tylko podsumowaniom dotychczasowej pracy,
ale i kreleniu planów na przysz³oæ. W nadchodz¹cym roku planujemy
kontynuowaæ wdra¿anie Lokalnej Strategii Rozwoju  przed nami wiele
konkursów, w których planujemy wybraæ do dofinasowania projekty o ³¹cznej
wartoci oko³o 2 mln z³. Ponadto bêdziemy rozwijaæ wspó³pracê pomiêdzy
Partnerskimi Gminami i podejmowaæ dzia³ania na rzecz rozwoju marki
Skarby Blisko Krakowa. Jestem przekonany, ¿e realizacja ciekawych
projektów i inicjatyw wzmocni kapita³ spo³eczny oraz potencja³ obszaru LGD.
W imieniu Zarz¹du oraz pracowników Stowarzyszenia Blisko Krakowa, pragnê
z³o¿yæ Pañstwu ¿yczenia radosnych wi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz wszelkiej
pomylnoci w nadchodz¹cym Nowym 2019 Roku.

Gmina
Czernichów

Gmina
Liszki

Gmina
Mogilany

Miasto
i Gmina
Skawina

Miasto
i Gmina
wi¹tniki
Górne

Gmina
Zabierzów

W 2018 roku

TRADYCJA  aktywnie i kreatywnie

Jednym z fundamentalnych celów LGD Blisko Krakowa jest podejmowanie
dzia³añ na rzecz podtrzymywania i promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego. Stworzona marka Skarby Blisko Krakowa obejmuje wachlarz
atrakcji turystycznych i rekreacyjnych obszaru stowarzyszenia. Jej popularyzacji
s³u¿y³ partnerski projekt pn.:Budowa Kompleksowego Produktu Turystycznego
 Skarby Blisko Krakowa. W jego realizacjê zaanga¿owa³y siê cztery gminy,
które nale¿a³y do LGD w latach 2007-2013: Czernichów, Mogilany, wi¹tniki
Górne oraz bêd¹ca liderem  Skawina. Dziêki tej inicjatywie powsta³y
wielofunkcyjne szlaki edukacyjno-rekreacyjne, uruchomiony zosta³ portal
internetowy www.skarby.bliskokrakowa.pl, aplikacja mobilna, a tak¿e audioprzewodniki. W oparciu o markê Skarby Blisko Krakowa LGD realizuje
i wspiera ciekawe inicjatywy zwi¹zane z budow¹ oferty czasu wolnego.

LGD wyda³a kolejn¹ edycjê Mapy Skarby Blisko Krakowa. Mapa obejmuje
obszar gmin wchodz¹cych w sk³ad stowarzyszenia: Czernichów, Liszki, Mogilany,
Skawinê, wi¹tniki Górne i Zabierzów. Rewers mapy zawiera informacje
o obszarze, prezentuje wybrane zabytki, lokalne tradycje, produkty i zwyczaje,
ciekawostki i miejsca, które warto zobaczyæ. Wycieczki z Map¹ SBK to doskona³y
pomys³ na odkrywanie skarbów znajduj¹cych siê na obszarze Blisko Krakowa.
Spora dawka historii, ciekawostek zwi¹zanych z dziedzictwem kulturowym
i tradycjami, ale i du¿o miechu oraz doskona³ej zabawy - tak up³ynê³y letnie
warsztaty organizowane w kolejnej ods³onie Zabawy Odkrywaj Skarby
Blisko Krakowa 2018*. Podobnie jak w latach wczeniejszych, tegoroczna
edycja cieszy³a siê ogromn¹ popularnoci¹. W Zabawie udzia³ wziê³y dzieci
i m³odzie¿ z terenu stowarzyszenia Blisko Krakowa, ale tak¿e spoza jego obszaru.
W tym roku czeka³a na nich Mapa Odkrywcy Skarbów Blisko Krakowa, a wraz
z ni¹ nowe wyzwania i nowe Skarby do odkrycia.
Patronat Skarby Blisko Krakowa to nowa inicjatywa, która skierowana
zosta³a do podmiotów dzia³aj¹cych na terenie gmin cz³onkowskich
zaanga¿owanych w dzia³ania s³u¿¹ce wzmocnieniu kapita³u spo³ecznego
obszaru. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta³o dwanacie podmiotów:
Stowarzyszenie Zespo³u Pieni i Tañca Ziemia Lisiecka, Stowarzyszenie "Razem
dla Wszystkich" z Jurczyc, Akademia Pi³karska Kmita Zabierzów, Stowarzyszenie
"Jakowice Nasza Przysz³oæ", UKS "Konary", Centrum Kultury i Sportu
w Skawinie, Centrum Kultury w wi¹tnikach Górnych, Kó³ko Rolnicze
w Jakowicach, Skawiñskie Stowarzyszenie Gospodyñ Wiejskich, Towarzystwo
Przyjació³ Kamienia, Ma³opolska Manufaktura Sztuki oraz przedsiêbiorstwo
Eco2u Marty Pietrusiak. Zrealizowane projekty mia³y ró¿n¹ formê: by³y
to wydarzenia o charakterze rekreacyjno  sportowym, spotkania o tematyce
zwi¹zanej z lokalnym dziedzictwem, wystawy, koncerty oraz warsztaty
edukacyjne dla dzieci.
Zapraszamy do wspólnego odkrywania Skarbów Blisko Krakowa
w nadchodz¹cym 2019 roku!
* Projekt zosta³ zrealizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego

Biuro LGD Blisko Krakowa ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów, tel.: 12 256 02 31
Bartosz Ko¿uch - Kierownik biura, biuro@bliskokrakowa.pl
Jadwiga Przenios³o - Specjalista ds. procedur i monitoringu , j.przenioslo@bliskokrakowa.pl
Marcin Malik - Specjalista ds. administracji i projektów, m.malik@bliskokrakowa.pl
Aleksandra Trela - Specjalista ds. aktywizacji i promocji, a.trela@bliskokrakowa.pl
Anna Prochownik - Koordynator wspó³pracy i rozwoju, a.prochownik@bliskokrakowa.pl
Gminni Koordynatorzy
Gmina Czernichów - Marian Szczepaniak tel. 12 270 21 04 w. 134, marian.szczepaniak@gmai.com
Gmina Liszki - Daniel S³odki tel. 12 280 62 34 w. 144 mail: d.slodki@liszki.pl
Gmina Mogilany - Anna Kowalska tel. 12 270 10 13 w. 249 mail: akowalska@mogilany.pl
Gmina Skawina - Sylwia Wrona tel. 12 277 01 03 mail: s.strzalka@gminaskawina.pl
Gmina wi¹tniki Górne - Aleksandra Piegza tel. 12 270 40 30 w. 65 mail: promocja@swiatniki-gorne.pl
Gmina Zabierzów - Renata Matysik tel: 12 283 07 49 mail: r.matysik@zabierzow.org.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie. Instytucja Zarz¹dzaj¹ca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wydanie Biuletynu Informacyjnego ma na celu sprawne wdra¿anie LSR, w tym realizacjê Planu Komunikacj. Biuletyn Informacyjny wspó³finansowany jest ze rodków Unii Europejskiej w ramach poddzia³ania Wsparcie na rzecz kosztów bie¿¹cych i aktywizacji Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020. Materia³ opracowany przez LGD Blisko Krakowa. Tekst: Aleksandra Trela. Zdjêcia i rysunki: archiwum LGD Blisko Krakowa.

Stoisko LGD Do¿ynki
Gminy Skawina 2014

Zabawa OSBK 2017

Wrêczenie Umów
ramowych
Kraków, 17.05.2016 r.

Podpisanie Porozumienia
Razem Blisko Krakowa
Radziszów, 16.12.2016 r.

Otwarcie szlaków
turystycznych SBK
Radziszów, 2016 r.

Zabawa OSBK 2014

Projekty zrealizowane na obszarze Blisko Krakowa
Dziêki inicjatywie LEADER i wdra¿anej na obszarze Blisko Krakowa Strategii
Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Spo³ecznoæ na lata 2016-2022,
po raz kolejny pozyskane rodki unijne pomog³y w realizacji inicjatyw
organizacji spo³ecznych, które dzia³aj¹ na terenie naszego stowarzyszenia.
Poni¿ej prezentujemy wybrane projekty zrealizowane na obszarze Blisko
Krakowa 2018 w roku. Wnioski o przyznanie pomocy zosta³y z³o¿one

w ramach og³oszonego w roku 2017 naboru na operacje z zakresu budowy
lub przebudowy ogólnodostêpnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej,
rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach poddzia³ania 19.2 Wsparcie na
wdra¿anie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
spo³ecznoæ objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
Projekt: Budowa plenerowej ogólnodostêpnej ma³ej architektury
"Strefy eko-aktywni" na dz. nr 1577 w miejscowoci Cholerzyn
w gminie Liszki Beneficjent: Stowarzyszenie Nasz Cholerzyn
Promuj¹ca aktywny styl ¿ycia Strefa eko-aktywni wyposa¿ona zosta³a
w rekreacyjne urz¹dzenia plenerowe: park linowy, labirynt, stó³ do tenisa
oraz stó³ do tzw. pi³karzyków. Dziêki zainstalowanym elementom
proekologicznych (tablice informacyjne oraz kosze do segregacji odpadów)
podnosi poziom ekologicznej wiadomoci osób, które j¹ odwiedzaj¹.
Projekt: Budowa o charakterze rekreacyjno - sportowym
w miejscowoci ciejowice Beneficjent: Stowarzyszenia
Perspektywa Stworzone miejsce rekreacji i wypoczynku usytuowane
zosta³o w otoczeniu lasu, nieopodal trasy spacerów i wycieczek rowerowych.
Nowa infrastruktura dedykowana jest najm³odszym. Plac zabaw zosta³
wyposa¿ony w: hutawki, zje¿d¿alnie, drabinki, pomosty oraz ³awki.
Projekt: Nasza kultura, nasze Jakowice  utworzenie izby
regionalnej poprzez remont i adaptacjê sali w budynku szko³y
podstawowej w Jakowicach - Beneficjent: Stowarzyszenie Jakowice
Nasza Przysz³oæ. Izba regionalna powiêcona zosta³a tradycjom i kulturze
Jakowic oraz podkrakowskiej czêci Ma³opolski. Umo¿liwia ucz¹cym siê
w niej dzieciom i m³odzie¿y bezporedni kontakt z histori¹, zwyczajami,
tradycjami i kultur¹ ludow¹. Intencj¹ pomys³odawców jest jej aktywne
wykorzystanie, równie¿ jako miejsce organizacji spotkañ lokalnej spo³ecznoci.

Jubileusz 10-lecia

dzia³alnoci LGD Blisko Krakowa

Lokalna Grupa Dzia³ania (LGD) Blisko Krakowa to stowarzyszenie, które od
2008 roku dzia³a na rzecz rozwoju obszarów gmin Powiatu Krakowskiego.
Swoim obszarem obejmuje gminy cz³onkowskie: Czernichów, Mogilany,
Skawinê, a od roku 2015 Liszki i Zabierzów. Aktualnie Blisko Krakowa dzia³a
na obszarze 425 km2, który zamieszkuje ponad 97 tys. mieszkañców.
Wdra¿anie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015, promocja walorów
obszaru Blisko Krakowa oraz wspieranie procesów rozwojowych gmin
tworz¹cych LGD  to najwiêksze wyzwania stoj¹ce przed stowarzyszeniem
w pierwszym okresie programowania. W ci¹gu dziesiêciu lat za
porednictwem LGD mieszkañcy, organizacje spo³eczne i samorz¹dy
zrealizowa³y szereg przedsiêwziêæ s³u¿¹cych rozwojowi obszaru, pozyskuj¹c
fundusze europejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
(PROW). W tym okresie, wespó³ z siedmioma innymi Lokalnymi Grupami
Dzia³ania, stowarzyszenie zrealizowa³o projekt Pó³nocno-zachodnia
Ma³opolska  Lubiê to!, w wyniku którego powsta³ portal turystyczny. Kolejne
przedsiêwziêcia wspó³realizowane przez LGD Blisko Krakowa i gminy
cz³onkowskie, w których liderem by³a Gmina Skawina, to: projekt w ramach
MRPO pt. Budowa kompleksowego produktu turystycznego - Skarby Blisko
Krakowa oraz projekt Razem Blisko Krakowa  zintegrowany rozwój
podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego. W czerwcu 2016 r., podczas
organizowanego I Rekreacyjnego Rajdu Rowerowego Blisko Krakowa,
nast¹pi³o oficjalne otwarcie stworzonych w ramach pierwszego projektu
szlaków turystycznych, za w grudniu 2016 r. uroczycie podpisano
Porozumienie dotycz¹ce wspó³pracy na rzecz rozwoju pomiêdzy szecioma
zrzeszonymi gminami i Powiatem Krakowskim, w którym LGD Blisko Krakowa
pe³ni funkcjê sekretariatu partnerstwa. W 2015 roku z sukcesem zakoñczono
realizacjê pierwszej Lokalnej Strategii Rozwoju, a tak¿e przeprowadzono

szerok¹ kampaniê informacyjno-konsultacyjn¹, która zakoñczy³a siê
przyjêciem Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanego przez Spo³ecznoc na
lata 2016-2022. W maju 2016 r., pomiêdzy Województwem Ma³opolskim,
a stowarzyszeniem Blisko Krakowa, zosta³a podpisana Umowa o warunkach
i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez
Spo³ecznoæ. Aktualnie, oprócz dzia³añ w ramach realizacji Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 i wdra¿aniem Lokalnej
Strategii Rozwoju, stowarzyszenie Blisko Krakowa prowadzi
wielop³aszczyznow¹ wspó³pracê miêdzy partnerskimi gminami, promuj
i rozwija markê Skarby Blisko Krakowa, a tak¿e koordynuje realizacjê projektu
Czysta Energia Blisko Krakowa, w którym pe³ni rolê lidera.

PROW 2014-2020

Wyskocz za Kraków

na obszarze Blisko Krakowa
Rok 2018 by³ dla stowarzyszenia Blisko Krakowa czasem intensywnej pracy
zwi¹zanej z wdra¿aniem PROW 2014-2020. W ramach realizacji Lokalnej
Strategii Rozwoju przeprowadzono trzy kolejne nabory wniosków, które
umo¿liwi³y pozyskanie dofinansowania na operacje z zakresów: budowy lub
przebudowy ogólnodostêpnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej,
rekreacyjnej lub kulturalnej, budowy lub przebudowy publicznych dróg
gminnych lub powiatowych oraz rozwijania dzia³alnoci gospodarczej.
W bie¿¹cym roku stowarzyszenie og³osi³o równie¿ zamiary realizacji operacji
w³asnych dotycz¹ce: utworzenia mobilnej pracowni Odnawialnych róde³
Energii oraz multimedialnego "K¹cika Ma³ego Odkrywcy". Realizacja tych
dzia³añ s³u¿yæ bêdzie wzmocnieniu kapita³u spo³ecznego przez podnoszenie
wiedzy spo³ecznoci lokalnej w zakresie ochrony rodowiska i zmian
klimatycznych oraz promocji obszaru objêtego LSR. Dzia³ania realizowane
przez LGD w latach wczeniejszych zaczynaj¹ przynosiæ widoczne efekty.
Gminy, organizacje pozarz¹dowe, przedsiêbiorcy i osoby fizyczne sukcesywnie
podpisuj¹ umowy o przyznanie pomocy. Pracownicy Biura zaanga¿owani
s¹ w dzia³ania wspieraj¹ce beneficjentów: udzielaj¹ doradztwa, organizuj¹
spotkania o charakterze informacyjno-szkoleniowym, pomagaj¹
w uzupe³nieniach wniosków bêd¹cych w trakcie oceny przez UMWM, promuj¹
projekty ju¿ zrealizowane. Stowarzyszenie Blisko Krakowa aktywnie
uczestniczy w ¿yciu gmin cz³onkowskich, podejmuje te¿ szereg dzia³añ
w ramach kampanii informacyjnej na temat g³ównych za³o¿eñ LSR na lata
2016-2022 na obszarze Blisko Krakowa.
Zainteresowanych mo¿liwociami pozyskania funduszy europejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
na obszarze LGD Blisko Krakowa zachêcamy do kontaktu
z pracownikami Biura stowarzyszenia. Szczegó³owe informacje
oraz obowi¹zuj¹ce akty normatywne reguluj¹ce zasady
przyznawania dotacji w ramach PROW 2014-2020 dostêpne s¹ na
naszej stronie internetowej www.bliskokrakowa.pl w zak³adce
Dotacje PROW 2014-2020.

2. Rekreacyjny Rajd
Rowerowy BK
18.09.2017 r.

W 2018 roku stowarzyszenie LGD Blisko Krakowa, wspólnie z LGD Powiatu
Wielickiego, rozpoczê³o realizacjê projektu wspó³pracy Wyskocz za Kraków.
Jest on realizowany w ramach poddzia³ania 19.3 Przygotowanie i realizacja
dzia³añ w zakresie wspó³pracy z lokaln¹ grup¹ dzia³ania objêtego Programem
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedsiêwziêcie umo¿liwi obu partnerom
promocjê swoich obszarów, w tym lokalnych produktów, us³ug
i przedsiêbiorczoci. Projekt polega na stworzeniu i wypromowaniu produktu
turystycznego: piêciu tras turystycznych zlokalizowanych na obszarze gmin,
które wchodz¹ w sk³ad obu stowarzyszeñ. S³u¿yæ temu ma aplikacja mobilna
popularyzuj¹ca turystykê i aktywny tryb spêdzania czasu wolnego. Oficjalny
pocz¹tek wspó³pracy obu stowarzyszeñ da³a zawarta w listopadzie 2017 roku
Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Wyskocz za Kraków, która
nakreli³a zasady wspó³dzia³ania. W kwietniu 2018 roku oba partnerskie
stowarzyszenia podpisa³y z Zarz¹dem Województwa Ma³opolskiego Umowê
o przyznaniu pomocy i rozpoczê³y realizacjê pierwszego etapu projektu. Produkt
turystycznyWyskocz za Kraków to kompletna oferta spêdzania czasu wolnego.
Zaprezentowane trasy bazuj¹ na walorach krajobrazowych i przyrodniczych,
wykorzystuj¹ lokaln¹ infrastrukturê i przedsiêbiorczoæ zwi¹zan¹ z bran¿¹
turystyczn¹ i rekreacyjn¹. Ponadto aplikacja zawiera równie¿ informacje
niezbêdne do zaplanowania wypoczynku: sposoby dojazdu
i mo¿liwoci poruszania siê po trasach, ich typ (np. piesza,
rowerowa) oraz mo¿liwoæ skorzystania z pobliskich us³ug.
Stworzony produkt turystyczny jest odpowiedzi¹ na rosn¹c¹
popularnoæ aktywnego wypoczynku poza miastem, dlatego
kierowany jest nie tylko do mieszkañców gmin gdzie jest on
realizowany, ale równie¿ do mieszkañców Krakowa, ca³ej
Ma³opolski oraz turystów spoza niej. Skarby na wyci¹gniêcie
rêki, Droga pe³na ró¿norodnoci, Wokó³ Królewskiej Puszczy,
Odkrywanie Pogórza Wielickiego, Dla ka¿dego co dobrego
 to nazwy wytyczonych tras, aby je poznaæ wystarczy pobraæ
darmow¹ aplikacjê i Wyskoczyæ za Kraków!
* Aplikacja mobilna Wyskocz za Kraków jest bezp³atna, dzia³a na wszystkich
urz¹dzeniach mobilnych wykorzystuj¹cych system Android, Apple iOS lub Windows
10, mo¿na j¹ pobraæ na www.wyskoczzakrakow.pl

PRZYJAZNE ŚRODOWISKO











za ochronę środowiska na terenie Gminy Skawina. Drugie
spotkanie instytucji odbyło się
w dniu 23.10.2018 r. Spotkania służb odpowiedzialnych za
ochronę powietrza będziemy organizowali regularnie, po to, by
zapewnić stały i kompleksowy
nadzór nad działalnością firm
w Skawinie.
Utworzenie mapy zgłoszeń
mieszkańców – planowany termin realizacji: grudzień 2018 r.
Na stronie internetowej gminy
powstała mapa, na której mieszkańcy mogą nanosić informacje
o zidentyfikowanych zapachach.
To pomoże w identyfikacji źródeł
ich powstawania.
Utworzenie nowego „kanału informacyjnego” dot. ochrony powietrza. W ramach oficjalnego
profilu Gminy Skawina na portalu społecznościowym Facebooku
została utworzona grupa tematyczna Ochrona Powietrza.
Pozyskanie danych w zakresie tła
zanieczyszczeń historycznych,
a w szczególności wyników badań powietrza, które badano
w Skawinie po zamknięciu Huty
– planowany termin realizacji:
grudzień 2018 r.
Pozyskanie danych z NFZ, GUS
oraz źródeł własnych dotyczących m.in. przewlekłych chorób
i przyczyn zgonów – planowany
termin realizacji: grudzień 2018
r. (zakres danych będzie uzupełniany na bieżąco w zależności od
potrzeb analizujących je jednostek naukowych).
Podjęcie Uchwały kierunkowej
w sprawie ustalenia zaleceń
i kierunków działań dla Burmistrza Miasta i Gminy Skawina dotyczących ograniczenia
wpływu i oddziaływania zakładów przemysłowych zlokalizowanych na terenie Gminy Skawina na stan jakości powietrza
– planowany termin realizacji
styczeń 2019 r.

Powyższy harmonogram zadań
będzie aktualizowany – terminy
mogą ulegać zmianie.

GRUDZIEŃ 2018	

Wspólnie z SAS rozpoczynamy akcję społeczną „Mój
sąsiad już nie truje!” mającą na celu lokalizację i eliminację uciążliwych „kopciuchów” na terenie Gminy
Skawina. W jej ramach mieszkańcy będą mieli możliwość anonimowego zgłoszenia, co m.in. pozwoli
przeprowadzić kontrolę paleniska.

„Mój sąsiad
już nie truje!”

– rusza akcja SAS
i Gminy Skawina
Nie prosimy o donoszenie. Wskazania traktujemy jako informację,
które domostwa powinniśmy objąć
opieką doradztwa – przy okazji weryfikujemy, czy mieszkańcy nie dokonują spalania odpadów. Współpraca
z mieszkańcami pozwoli na jeszcze
bardziej efektywne kontrole na terenie naszej gminy. Karzemy tych,
którzy dokonywali spalania odpadów, w poprzednim sezonie grzewczym Straż Miejska wykryła spalanie np. pieluch czy oleju silnikowego
w kotłach. Do takich sytuacji nie
można dopuszczać! W przypadku
gdy mieszkaniec nie spala odpadów,
nie ma potrzeby obawiać się kontroli
– porozmawiamy, doradzimy. Nasze
zdrowie jest najważniejsze. Budujemy społeczeństwo obywatelskie,
w którym jeśli mieszkańcom coś nie
odpowiada, to reagują albo poprzez
bezpośrednią rozmowę ze swoim
sąsiadem, albo jeśli obawia się negatywnej reakcji może skorzystać
właśnie z takiej możliwości.
Zgłoszeń dokonywać można do
Wydziału Ochrony Powietrza (lub/i
z kopią do Skawińskiego Alarmu
Smogowego).
Wydział Ochrony Powietrza:
tel. 12 2770 168 lub 12 2770 167
e-mail: op@gminaskawina,pl
Na ich podstawie urzędnicy razem z funkcjonariuszami Straży
Miejskiej:

 Wykonują kontrolę paleniska pod
kątem spalania niedozwolonych
paliw i odpadów, a w przypadku
potwierdzenia nieprawidłowości
zostanie nałożony mandat karny
lub zostanie skierowany wniosek
do sądu rejonowego.
 Przeprowadzają rozmowę uświadamiającą jak bardzo kontrolowany niszczy zdrowie swoje i sąsiadów, jakie posiada możliwości
uzyskania wsparcia na wymianę
pieca, zakupu paliwa, termomodernizacji budynku.
 Udzielają ostrzeżenia, że pracownicy Wydziału Ochrony
Powietrza i funkcjonariusze
Straży Miejskiej będą wykonywać w tym miejscu częste kontrole.
 Naniosą uciążliwe domostwa na
„czarną mapę” (niepublikowaną). Te domostwa będą pod „stałą” uwagą kontrolujących, jeśli
wciąż zgłaszane będą nieprawidłowości.
 Pomogą i doradzą w zakresie
wyboru najlepszego źródła ciepła oraz możliwych form pomocy.
 Przeprowadzą inwentaryzację
źródeł ciepła – dodadzą budynek do ewidencji nieefektywnych
kotłów do wymiany przed wejściem uchwały „antysmogowej”
i oznaczą instalację specjalną naklejką.

www.gminaskawina.pl
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Laboratorium Skawina

jako zadanie

14 października, premier Mateusz Morawiecki wraz z Piotrem Woźnym, wiceprezesem
NFOŚiGW, w obecności zastępców burmistrza
Norberta Rzepisko i Tomasza Ożoga uroczyście
zainaugurowali rozpoczęcie fazy inwestycyjnej
programu termomodernizacji budynków w ramach projektu pn. „Laboratorium Skawina”.
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– Realizując program wymiany
pieców, szybko zdaliśmy sobie sprawę,
że są sytuacje, w których nie wymiana
pieca jest problemem, ale stan energetyczny budynku, a w konsekwencji
wysokość rachunków za nowe źródło
ciepła – mówi Tomasz Ożóg. – Mieszkańcy często obawiali się zmiany pieca na nowoczesny, zgodny z uchwałą
antysmogową, bojąc się radykalnego
wzrostu rachunków. Powodem tych
obaw był i jest przede wszystkim stan
budynku, czyli brak docieplenia, stare
okna i drzwi, źle zaizolowany strych
czy piwnice. Koszty takiej termomodernizacji są znaczne i sięgają nawet
50-80 tys. – dodaje drugi zastępca
burmistrza.
Na czym dokładnie polega „Laboratorium Skawina”? Finalnie na
termomodernizacji jednorodzinnych
domów mieszkalnych – ale to nie
wszystko, by projekt mógł wystartować, najpierw konieczne było opracowanie podstaw jego realizacji. Teraz
słów kilka o tym właśnie: w pierwszej
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kolejności musieliśmy opracować dokumenty niezbędne do jego uruchomienia, pamiętajmy to pilotaż, stworzyć założenia i zbudować system IT
służący do zbierania danych niezbędnych do właściwego zaplanowania
oraz przeprowadzenia procesu.
Bezpośrednimi adresatami zadania będą mieszkańcy 20 budynków
zamieszkałych przez osoby zagrożone ubóstwem energetycznym. Dla
budynków zostanie potwierdzona
potrzeba termomodernizacji, której
efektywność i racjonalność będzie
potwierdzona przez audytora. Dodatkowo adresatami zadania będą
również pośrednio:
 samorząd w postaci pracowników
socjalnych MGOPS w Skawinie
oraz doradców energetycznych
zaangażowanych w Urzędzie
Miasta i Gminy w Skawinie, którzy zdobędą wiedzę i doświadczenie w zakresie identyfikacji
osób „zagrożonych ubóstwem
energetycznym” i realizacji dzia-

łań termomodernizacyjnych oraz
nabędą umiejętność współpracy
celem uzyskania efektu synergii
działań społecznych oraz inwestycyjnych;
 pozostali mieszkańcy Gminy Skawina poprzez odczuwalną ulgę
w zakresie poziomu zanieczyszczenia powietrza w wyniku
zmniejszenia zjawiska spalania
odpadów lub paliwa najtańszego,
lecz o niskich parametrach jakościowych;
 samorządy zmagające się ze smogiem – zanieczyszczeniem powietrza spowodowanym niską emisją w szczególności z budynków,
w których występuje zjawisko „ubóstwa energetycznego”
– otrzymają wypracowane i przetestowane narzędzia, modele postępowania gotowe do powielenia
na terenie swojego działania.
Końcowymi produktami realizacji zadania będą również:
 kryteria określające „ubóstwo
energetyczne” w rozumieniu finansowania eliminacji tego zjawiska przy współudziale środków
publicznych;
 system do inwentaryzacji na terenie Gminy Skawina;
 model zlecania prac termomodernizacyjnych ze środków publicznych
w budynkach jednorodzinnych;
 model współpracy służb społecznych i doradców energetycznych
w określaniu efektywności, prac
termomodernizacji przy współudziale środków publicznych;
 model „współfinansowania” procesu termomodernizacji przez
mieszkańców;
 raport ewaluacyjny pilotażowego programu termomodernizacji
podsumowujący pilotaż.
Partnerami w realizacji zadania
są: Skawiński, Krakowski i Polski
Alarm Smogowy, MPiT, UMWM,
Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOS Akademii Górniczo-Hutniczej
w Miękini, MGOPS w Skawinie, Stowarzyszenie Metropolia Krakowska,
UMK, WFOŚiGW w Krakowie.
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Po co termomodernizacja?

T

ermomodernizacja jest najlepszym
sposobem na poprawę efektywności energetycznej budynku. Można to
osiągnąć przez wprowadzenie odpowiednich zmian, np. ocieplenie określonych przegród oraz wymianę źródła ciepła i instalacji grzewczej. Przenikalność cieplna przegród powinna być
zgodna z Warunkami Technicznymi
obowiązującymi na 2021 rok.
Nie jest to proces prosty ani tani
i należy się do niego odpowiednio przygotować, a efektem będą niskie rachunki za energię dostarczoną do budynku i poprawa komfortu życia. Punktem wyjścia jest audyt energetyczny,
w którym audytor określi, jakich zmian
należy dokonać w budynku, obliczy
SPBT (prosty czas zwrotu z inwestycji)
i jaki będzie koszt poszczególnych elementów, a tym samym całej inwesty-

L

okalny Program Pomocy Społecznej jest elementem projektu „Laboratorium Skawina”, którego celem jest
wdrożenie i przetestowanie w 2018 r.
pilotażu innowacyjnego kompleksowego instrumentu walki ze smogiem
w Polsce. Środki na realizację tego zadania w wysokości 1 mln złotych pochodzą z pozyskanych środków własnych Gminy Skawina.
Program skierowany był do osób fizycznych, mieszkańców Gminy Skawina, którzy spełnili łącznie następujące
warunki:
 dochód maksymalny: do 1028,00
zł netto na osobę w rodzinie lub
1268,00 zł netto dla osoby samotnie
gospodarującej;
 posiadanie tytułu prawnego do
nieruchomości;
 wniesienie wkładu własnego
w wysokości 10% wartości pomocy
w formie pieniężnej lub poprzez
pracę na rzecz gminy.
Wpłynęło ponad 120 wniosków,
wszystkie zostały rozpatrzone. Pomoc
realizowana jest w dwóch etapach:
1) wykonanie oceny energetycznej
zawierającej opis stanu istniejącego
obiektu, niezbędnej do wykonania
działań i prac mających na celu do-
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cji. Audytor swoją pracę zaczyna od inwentaryzacji budynku oraz rozmowy
z właścicielem. Inwentaryzacja budynku jest konieczna, aby określić jego
stan, a rozmowa z właścicielem ma na
celu określić jego potrzeby oraz możliwości finansowe, gdyż od nich uzależniony jest zakres inwestycji.
Pełny zakres termomodernizacji
obejmuje:
 ocieplenie ścian zewnętrznych.
Dobór
grubości
styropianu
o określonym współczynniku
lambda jest uzależniony od budowy przegrody zewnętrznej. Należy to obliczyć w odpowiednim
kalkulatorze,
 ocieplenie dachu lub stropodachu,
stropu nad piwnicą oraz podłóg
przez dodanie warstwy materiału












o wysokich właściwościach izolacyjnych,
wymianę okien i drzwi zewnętrznych na bardziej energooszczędne,
modernizację
źródła
ciepła
z uwzględnieniem możliwości zastosowania kogeneracji,
modernizację systemów HVAC
(ciepło, wentylacja i klimatyzacja)
z uwzględnieniem zastosowania
wysokosprawnej rekuperacji energii (odzysku ciepła),
modernizację instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, dzięki czemu
zmniejsza się zapotrzebowanie na
energię dostarczaną na te potrzeby,
modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetlenia wewnętrznego,
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby własne budynku, instalacji systemów monitoringu i zarządzania energią.

Lokalny Program
Pomocy Społecznej
stosowanie budynku do wymogów
energetycznych wraz z oszacowaniem wartości planowanych prac
oraz z wyliczeniem oszczędności
energii;
2) wykonanie usługi termomodernizacyjnej, która obejmuje działania
niezbędne dla osiągnięcia poprawy
efektywności energetycznej budynku, wynikające z dokumentacji,
a w szczególności:
– przygotowanie dokumentacji
technicznej;
– uzyskanie niezbędnych zgód,
pozwoleń, opinii i innych decyzji
administracyjnych zezwalających
na realizację danego zadania inwestycyjnego;
– wykonanie przyłączy;
– wykonanie prac budowlanych
wraz z niezbędnymi materiałami,
(ocieplenie ścian, wymiana okien
i drzwi, parapetów zewnętrznych,
obróbek blacharskich);
3) inne prace, o ile zostaną uznane za
niezbędne do prawidłowego wykonania termomodernizacji.

Celem zapewnienia efektywnego wydatkowania środków publicznych zostało wprowadzone
kryterium dostępu – budynki,
w których powierzchnia użytkowania na 1 osobę wynosiła więcej niż
35 m2, były odrzucane. Kryterium
to zostało wprowadzone, aby nie
wydatkować środków na termomodernizację (nawet do 82 500 zł na
budynek), w którym zamieszkuje
jedna lub dwie osoby. Osobom zamieszkującym w takich budynkach
będzie udzielana inna pomoc w zakresie wymiany kotła i programu
osłonowego w zakresie dopłaty do
różnicy kosztów na ogrzewanie budynków po zmianie systemu grzewczego.
Opisany program jest testowym
w odniesieniu do projektu rządowego.
Gmina Skawina ma nadzieję, że uda się
wypracować sprawdzone rozwiązania
dla innych gmin w doborze kryteriów
naboru wniosków i rozwiązań organizacyjnych. Pilotaż programu jest finansowany ze środków darowizny Fundacji
PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza.

www.gminaskawina.pl
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W roku 2018 Gmina Skawina w ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska zrealizowała program PROSUMENT – budowa instalacji fotowoltaicznych
oraz pomp ciepła wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Efekty realizacji projektu

PROSUMENT
W
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ramach programu na budynkach prywatnych mieszkańców Gminy zainstalowano 138
instalacji fotowoltaicznych o mocy
od 2 do 8 Kwp. Naszym celem jest
ograniczenie emisji CO2. Instalacje
fotowoltaiczne to również:
1. Ekologia
Fotowoltaika wytwarza zieloną energię. Z ekologicznego punktu widzenia taki system nie zwiększa zanieczyszczenia powietrza, nie
emituje zanieczyszczeń ani innych
szkodliwych substancji do atmosfery
i zatruwa nas pyłami PM10, PM2,5,
B(a)P, tlenkami siarki, tlenkami azotu. Oczywiście produkcja instalacji
związana jest z koniecznością emisji do atmosfery, ale niewspółmierną do korzyści z ograniczonej emisji
z konwencjonalnych źródeł alternatywnych.
2. Tania energia – oszczędności
Żywotność paneli PV szacuje się
na 25-30 lat. Natomiast okres zwrotu
inwestycji jest zdecydowanie krótszy, szczególnie jeżeli korzysta się
z systemów wsparcia.
3. Bezobsługowość
Zaangażowanie właściciela instalacji fotowoltaicznej kończy się
w momencie jej montażu na dachu
budynku. Instalacja jest bezobsługowa i odporna na działanie czynników atmosferycznych (w tym również na grad). Jeżeli instalacja zostanie posadowiona na gruncie, należy
dbać o to, aby trawa była skoszona
i rosnąc nie zasłaniała paneli.
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4. Niezależność energetyczna
Decydując się na instalację fotowoltaiczną, zyskujemy swoistą niezależność energetyczną.
5. Szerokie zastosowanie
Wielkość instalacji fotowoltaicznej jest ustalana na podstawie zapotrzebowania na energię, przez
co mamy możliwość dopasowania
mocy dla każdego przypadku indywidualnie.
6. Uniwersalne rozwiązanie
Systemy fotowoltaiczne mają tę
przewagę nad podobnymi rozwiązaniami energetycznymi, że mogą
być montowane w praktycznie każdych warunkach. Jedyny wymóg to
swobodny dostęp do promieniowania słonecznego. Moduły mogą być
montowane zarówno na dachach
płaskich, skośnych, jak i na gruncie
czy elewacji budynku. Dzięki temu
mamy do wyboru szeroki wachlarz
powierzchni, która może być wykorzystana.
W roku 2019 będą uruchomione
kolejne działania związane z montażem instalacji fotowoltaicznych. Zapraszamy do złożenia ankiet zgłoszeniowych do udziału w projekcie.

Efekty realizacji

wymiany
źródeł ciepła

W

roku 2018 w ramach Programu
Ograniczania Niskiej Emisji
na terenie Gminy Skawina podpisano 290 umów dotyczących wymiany
starych i niesprawnych kotłów na
paliwa stałe na nowe proekologiczne
źródła ogrzewania. Dofinansowanie
do poniesionych kosztów pochodzi
z budżetu Gminy Skawina oraz Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego projektu pn. „Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Skawina”.
Spośród wszystkich 290 zrealizowanych inwestycji:
 209 osób zainstalowało nowoczesny kocioł gazowy,
 71 osób zainstalowało kocioł na
eko-groszek,
 9 osób zainstalowało kocioł na
pellet,
 1 osoba skorzystała z podłączenia do sieci MPEC.
Szacowany efekt realizacji wymiany kotłów w 2018 r. to ograniczenie corocznie emisji w naszej
gminie:
 tlenków azotu – 2 tony,
 tlenków siarki – 14 ton,
 pyłów – 20 ton,
 benzo(a)pirenu – 15 kg.
Podane wartości są wyliczone statystycznie i mogą się różnić od innych
przyjętych metodologii wyliczeń.
W kolejnych latach od 2016 r. wymiana kotłów w naszej Gminie ciągle
przyspiesza. Do 31 stycznia 2018 r.
trwa nabór wniosków w ramach nowego Regulaminu udzielania dotacji
do wymiany starych węglowych źródeł ciepła. Zapraszamy do złożenia
wniosku i zapoznania się z zasadami
udzielania dotacji. Wszelkie informacje można uzyskać w Wydziale
Ochrony Powietrza Urzędu Miasta
i Gminy w Skawinie ul. Rynek 12 wejście od Ul. Krzywej tel. 12 277 01 67.
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Co z instalacją grzewczą
– na co zwrócić uwagę
K

luczem do sukcesu w procesie
termomodernizacyjnym
jest
prawidłowo przeprowadzona modernizacja instalacji grzewczej wraz z instalacją ciepłej wody użytkowej.
Ma ona na celu obniżenie zużycia
energii. W tym celu należy podwyższyć sprawność użytkową systemu
ogrzewania, ograniczyć straty ciepła
oraz usprawnić źródło ciepła. Jak to
zrobić? Jak właściwie przeprowadzić
modernizację instalacji CO?
Etapem wstępnym jest ocena stanu
technicznego instalacji. Należy ocenić
stan rur, grzejników. Jeżeli decydujemy się na poprowadzenie nowych rur
i nie kolidują one z trasą starych –
oczywiście nie warto kuć ścian, aby je
zdemontować. Można je rozprowadzić

wzdłuż ścian po podłodze i zamaskować specjalnymi listwami. Przy układaniu nowych rur musimy uwzględnić większą rozszerzalność cieplną
nowych materiałów. Do wymiany
grzejników warto przystąpić, gdy dom
zostanie ocieplony i zmieni się zapotrzebowanie na ciepło do jego ogrzewania. Stare grzejniki mogą okazać się
zbyt duże do nowych potrzeb domu,
stąd lepszym rozwiązaniem będzie ich
wymiana na mniejsze. Zasilanie zbyt
dużych grzejników może powodować
przegrzewanie pomieszczeń.
Wymiana kotła jest najczęściej
kojarzona z modernizacją centralnego ogrzewania, w zależności od rozwiązania możemy zdecydować się na
wymianę starego kotła na nowy tego

samego rodzaju, innego rodzaju, ale
bez zmiany paliwa (np. kocioł z podajnikiem zamiast kotła zasypowego)
lub kocioł wykorzystujący inne paliwo.
Kotły z podajnikiem gwarantują lepszy
komfort obsługi w porównaniu z kotłami zasypowymi, przy tych kotłach
obowiązuje zasada: im większy zasobnik i lepsza jakość opału, tym rzadziej
będziemy musieli zaglądać do kotłowni. Wraz ze wzrostem zasobnika rosną
gabaryty urządzenia – rozmiary nowego kotła musimy uwzględnić przy jego
adaptacji w kotłowni. Należy zwrócić
szczególną uwagę, aby przy montażu kotła z podajnikiem zastosować
się ściśle do wskazówek producenta.
Najistotniejsze są: średnica i materiał
z którego wykonany jest komin.

„Czysta Energia Blisko Krakowa”
Gminy: Skawina, Czernichów, Liszki,
Świątniki Górne i Zabierzów oraz Stowarzyszenie LGD Blisko Krakowa jako
lider projektu, planują wspólną realizację projektu pn. „Czysta Energia Blisko
Krakowa”.

P

rojekt otrzymał dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020,
Poddziałanie 4.1.1 – Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł
odnawialnych. A polega na zakupie
i montażu jednostek wytwarzających energię cieplną i elektryczną
w oparciu o odnawialne źródła energii (tj. układów fotowoltaicznych,

GRUDZIEŃ 2018	

kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz pieców na biomasę) w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin wchodzących
w skład Lokalnej Grupy Działania
Blisko Krakowa. Przewidywana
liczba zakupionych i montowanych
jednostek wytwarzających w ramach projektu:
1) kolektory słoneczne – 333 szt.
(w tym Gmina Skawina 154 szt.),

2) instalacje fotowoltaiczne – 583
szt. (w tym Gmina Skawina 128
szt.),
3) pompy ciepła – 104 szt. (w tym
Gmina Skawina 21 szt.),
4) kotły na biomasę – 360 szt.
(w tym Gmina Skawina 212 szt.).
Szacunkowa całkowita wartość
projektu wynosi 28 437 011,97 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie
15 208 587,93 zł. Na początku 2019 r.
zostanie ogłoszony przetarg na wybór
wykonawców instalacji OZE. Realizacja projektu planowana jest na lata
2019-2021.
Szczegółowych informacji udziela:
Wydział Ochrony Powietrza
tel.: 12 2770 167

www.gminaskawina.pl
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Fot. J.Karasiński

Skawina spowita w smogu

Działania INFORMACYJNE

Wydziału Ochrony Powietrza
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5. W każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca zapraszamy do
punktu informacyjnego PGNiG,
w którym mieszkańcy mogą
otrzymać informacje bezpośrednio w Urzędzie w Skawinie.
(Punkt Rynek 12).
6. Pracownicy Wydziału Ochrony
Powietrza informują o przekroczeniu norm jakości powietrza–
wysyłając wiadomość e-mail do
placówek edukacyjnych i społecznych celem aktualizowania informacji o poziomie zanieczyszczenia na zakupionych przez nas
tablicach analogowych.
7. Działania informacyjno-ostrzegawcze: w przypadku II i III stopnia informacja rozsyłana jest do
mieszkańców również za pomocą systemu SMS.
8. Uruchomiono infolinię antysmogową, której pracownicy udzielają informacji na temat zagrożeń
wynikających ze smogu.
9. W przypadku realizacji bezpłatnej komunikacji z powodu zanieczyszczenia powietrza przesyłane są również komunikaty SMS
oraz umieszczana jest informacja
na stronie internetowej Gminy
Skawina.

10. Targi Ciepła np. z okazji Dnia
Czystego Powietrza – mają one
pozwalać mieszkańcom na zapoznanie się z produktami ograniczającymi zanieczyszczenie powietrza z niskiej emisji.
11. Na terenie Gminy Skawina funkcjonuje stacja monitoringowa
WIOS w Krakowie wskazująca
referencyjny poziom zanieczyszczenia. Jednocześnie na terenie
Gminy Skawina funkcjonują
również czujniki optyczne zanieczyszczeń, tj.
– Uniwersytetu Jagiellońskiego:
http://tymoddycham.uj.edu.pl/
– AIRLY: https://airly.eu
– LOOKO2: http://www.looko2.
com/heatmap.php

Fot. arch. SAS
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Jakie
działania
podejmuje
Gmina Skawina, aby informować
o zagrożeniach wynikających ze
SMOG-u?
1. Ekodoradca – Krzysztof Szulada
zatrudniony w ramach projektu
LIFE oraz pozostali pracownicy
wydziału doradzają mieszkańcom
w zakresie wymiany źródła ciepła. Ponadto Ekodoradca, o czym
często piszemy, prowadzi działania
edukacyjne w szkołach, przedszkolach, uczestniczy w spotkaniach
wiejskich i miejskich, tłumaczy,
odpowiada, doradza.
2. Zgodnie z zaleceniem burmistrza wprowadzono w placówkach oświatowych na terenie
naszej gminy zakaz prowadzenia
zajęć ruchowych dla dzieci i młodzieży na otwartym powietrzu
po przekroczeniu poziomu
150 µg/m3 stężenia pyłów zawieszonych PM 10.
3. Uruchomiono
dedykowany
ochronie powietrza grupę tematyczną w ramach profilu Gminy
Skawina w ramach portalu społecznościowego Facebook.
4. Na terenie miasta umieszczone
są banery informacyjne dot. zagrożenia SMOG-iem.
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akres zadania, którego realizacja
była możliwa dzięki środkom pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie, obejmował:

Fot. arch. UMiG

Spektakle ekologiczne
Aż sześć spektakli granych
w skawińskich Przedszkolach nr 1,
2, 3, 5, 6 oraz oddziale przy ul. Hallerów. Przedstawienie nie tylko było
atrakcyjną formą spędzenia czasu
dla dzieci, miało za zadanie pozosta-

wić w maluchach wiedzę, zaszczepić
sposób myślenia, w którym o środowisko naturalne dbamy wszyscy
– również przedszkolaki. Łącznie
udział wzięło w nich 374 dzieci.

EkoSkawina

kompleksowy

program edukacyjny

Akcja
„Wymień odpad na sadzonkę"
258 osób i ponad 1400 kg odpadów, czyli wymiana odpadów na sadzonki, na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Skawinie.
Celem akcji było promowanie
segregacji odpadów, które zebrane
w sposób selektywny mogą otrzymać
„drugie życie” oraz promocja Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie każdy mieszkaniec
może dostarczyć zebrane selektywnie
odpady również samodzielnie.
Akcja
„Łyk świeżego powietrza"
Akcja skierowana do dzieci
przedszkolnych. Dzieci otrzymały kompilację roślin, których cechą
charakterystyczną jest zdolność do
produkcji tlenu oraz oczyszczania

Szkoły chwytają

wodę
U

czniowie pięciu skawińskich
podstawówek wzięli udział
w warsztatach, podczas których zbudowali przy swoich szkołach ogrody
deszczowe.
Warsztaty przeprowadziła Fundacja Sendzimira we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Skawinie w ramach akcji „Szkoły w Skawinie chwytają wodę”. Działanie to ma na celu
promowanie zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi, gdyż
ogrody deszczowe są jednym ze sposobów na zatrzymanie i zagospodarowanie deszczówki w miejscu jej opadu.
Zrównoważone
gospodarowanie wodami opadowymi oznacza
w dużym skrócie zatrzymanie jak największej ilości deszczówki w miej-
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scu jej opadu. Musimy pamiętać, że
deszcz jest darmowym źródłem cennego zasobu – słodkiej wody. Jest również, w przypadku długotrwałych lub
nawalnych opadów, źródłem zagrożenia, gdyż może prowadzić do tzw. powodzi miejskich – zwłaszcza na terenach o znacznym udziale szczelnych
nawierzchni. Wodę deszczową możemy zatrzymywać na różne sposoby,
np. zbierać do zbiorników i wykorzystywać do celów gospodarczych. Możemy także wykorzystywać do stworzenia „ogrodu deszczowego”. Taki
ogród jest prostym urządzeniem mikroretencji i pozwala na zatrzymanie
i oczyszczenie wody deszczowej przed
oddaniem go do gruntu (infiltrujące)
lub kanalizacji (nieinfiltrujące). Ogro-

powietrza. Rośliny to: NEPHROLEPIS, SPATHIPHYLLUM MAUNA LOA (skrzydłokwiat), CHAMAEDOREA (palma bambusowa).
Powyższe rośliny rozwieziono do
placówek oświatowych w dniach,
a następnie przekazano dzieciom.
Wycieczka do Ekologicznej
Spalarni Odpadów
Sześć wyjazdów do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów
w Krakowie dla uczniów gminnych
podstawówek, łącznie 237 osób.

Fot. arch. UMiG

Z

dy deszczowe można tworzyć w gruncie oraz w pojemnikach. Nie są to założenia skomplikowane ani drogie
w wykonaniu, wymagają jednak szczegółowego projektu.
Skawina jest jednym z pionierów tworzenia tego typu rozwiązań,
co widać na Mapie miejsc sprzyjających retencji. Zachęcamy do odwiedzenia szkół i zapoznania się z efektami projektu. Jeśli są Państwo zainteresowani stworzeniem ogrodu deszczowego przy swoim domu zapraszamy do kontaktu z Maciejem Zacher
z Wydziału Rozwoju i Strategii
UMiG w Skawinie tel. 12 270 01 84,
maciej.zacher@gminaskawina.pl.
Projekt został sfinansowany przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska w Krakowie.
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Skawina wśród 23 polskich miast, które podpisały

Fot. arch. COP24

deklarację i przystąpiły do sieci NAZCA

S

amorządowcy z ponad 20 polskich miast podpisali w środę
Deklarację Katowicką, potwierdzając chęć współpracy na rzecz czystości powietrza i przeciwdziałania
zmianom klimatu w ramach międzynarodowej platformy NAZCA.
Sieć wspiera ośrodki miejskie w kreowaniu proekologicznych inicjatyw.
Platforma NAZCA (Non-State
Actor Zone for Climate Action) jest
światową bazą danych, gromadzącą
informacje o praktycznych działaniach na rzecz klimatu i środowiska
oraz pomagającą w kształtowaniu polityki regionalnej, miejskiej i biznesowej w tym zakresie – w bazie jest już
prawie 20 tys. takich działań. Sieć
działa przy Sekretariacie ds. Zmian
Klimatu ONZ.

30

- Jeżeli chcemy być skuteczni w realizacji polityki klimatycznej na świecie, musimy prowadzić ją w skoordynowany sposób. Spotykamy się w Katowicach, by w gronie reprezentantów miast z całego świata rozmawiać
o realizacji celów klimatycznych.
Pragniemy też rozpropagować wśród
polskich miast uczestnictwo we współpracy międzynarodowej, szczególnie
w ramach sieci NAZCA – powiedział
minister inwestycji i rozwoju Jerzy
Kwieciński, przypominając, że jeden
z 17 celów zrównoważonego rozwoju
poświęcony jest w szczególności miastom.
- To dla nas duże wyróżnienie, ale
i przede wszystkim zobowiązanie do
działań. Obecnie w Skawinie koncentrujemy nasze wysiłki, na walce o czy-

ste powietrze i przeciwdziałanie zanieczyszczeniom pochodzącym z niskiej emisji oraz z przemysłu. I oczywiście deklaruję, że naszymi pomysłami i rozwiązaniami będziemy się
chętnie dzielić. Współpraca, wymiana doświadczeń, partnerstwo zawsze
przynoszą dobre efekty! – powiedział
Tomasz Ożóg, który w imieniu Gminy Skawina podpisał deklarację.
„Deklarujemy, że będziemy dążyć
do podjęcia konkretnych zobowiązań, mających włączyć nasze miasta
do Platformy NAZCA – światowej
bazy danych o praktycznych działaniach pro-klimatycznych. Będą one
rozpatrywane i podejmowane przez
właściwe organy każdego z miast,
zgodnie z wymogami Platformy oraz
regulacjami obowiązującymi w Polsce” – czytamy w Deklaracji Katowickiej.
Wśród 23 miast, które w środę zadeklarowały przystąpienie do
sieci NAZCA, są: Katowice, Poznań,
Olsztyn, Będzin, Rawicz, Tarnowskie Góry, Jarosław, Siemianowice
Śląskie, Tomaszów Mazowiecki, Lądek Zdrój, Skawina, Ustroń, Legnica, Sławków, Wałbrzych, Lidzbark
Warmiński, Sosnowiec, Zabrze, Piastów, Stalowa Wola, Żywiec, Pyskowice i Szam.

Skawina Aktywnie

na szczycie klimatycznym

D

ziałania podejmowane przez
naszą gminę w walce na rzecz
czystego powietrza są dostrzegane
i szeroko doceniane. Podczas Szczytu Miejskiego, który zorganizowano
w trakcie obrad COP24 Tomasz Ożóg
– drugi zastępca Burmistrza Miasta
i Gminy Skawina, uczestniczył w sesji poświęconej zanieczyszczeniom
w miastach. Podczas sesji paneliści
szukali odpowiedzi jak działania w

www.gminaskawina.pl

skali ogólnokrajowej, europejskiej
lub światowej mogą wspierać i pomagać w rozwiązywaniu lokalnych
wyzwań. Burmistrz Ożóg wskazał
na cztery wg niego istotne obszary,
które mogą pomóc i przyspieszyć lokalną walkę o czyste powietrze:
1. Prawodawstwo, normy, standardy.
Obszar, w którym to szczególnie
jest widoczne. Ich dotychczasowy brak

znacznie utrudniał skuteczne zwalczanie paliw złej jakości, a co gorsze powodował, że pomimo programów wymiany pieców liczba kopciuchów ciągle
nam wzrastała (można byłe je legalnie
kupić w markecie). Tutaj istotną kwestią są także normy prawne zezwalające
na skuteczne kontrole (nieuchronność
kary czy w ogóle możliwość karania)
i znów ważne są rozwiązania ogólne,
które np. mogłby znacznie wzmocnić
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instytucje kontrole, tak by posiadały
one skuteczne instrumenty do zwalczania nieprawidłowości.
2. Koordynacja programów, działań oraz instrumentów finansowych.
Jeśli na poziomie krajowym lub
nawet europejskim uznajemy walkę
o czyste powietrze jako nasz cel,
priorytet to powinniśmy koncentrować działania na tym obszarze. Co
to oznacza? Przede wszystkim odpowiednią koordynację programów
i instrumentów dotacyjnych. Program walki ze smogiem powinien zatem być jeden i to w ramach niego powinno być dostępnych wiele różnych
narzędzi wymiana pieców, programy
termomodernizacyjne, ulgi podatkowe, doradztwo dla mieszkańców itp.
Warto także pamiętać, że ważnym
sojusznikiem walki z niską emisją
mogą być odnawialne źródła energi (i
np. środki jakie w skali kraju wydajemy na dotacje OZE – może powinny

W

dniach 15-17 października w
Skawinie odbędzie się spotkanie Partnerskiej Inicjatywy Miast,
Sieci Mobilność Miejska. Podczas
spotkania odbędą się również warsztaty w ramach projektu Interreg
CE Low-Carb dotyczące elektromobilności połączone z wyjazdami
studyjnymi do Jaworzna i Krakowa.
Partnerska Inicjatywa Miast (PIM)
to program wymiany i promocji
wiedzy pomiędzy miastami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi
w kształtowanie i realizację polityki
miejskiej. Sieć tematyczna – MOBILNOŚĆ MIEJSKA
Lider: Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
(SSOM)
Partnerzy: Cieszyn, CzechowiceDziedzice, Jastrzębie-Zdrój, Legnica, Olsztyn, Nowa Sól, Skawi-
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one mieć klarowny cel walka z niską
emisją).
3. Partnerstwo, konsultacje, wzajemne rozumienie potrzeb.
Istotą dobrych rozwiązań powinno być ich przemyślenie i zweryfikowanie ich możliwości wdrożenia oraz
skuteczności z samorządami. To bardzo ważne, by rozumieć, co dane np.
zapisy ustawowe tak naprawdę oznaczają dla mieszkańców Skawiny, czy
gminy, która ma obsługiwać program
dopłat. Stąd tak ważny jest ten proces konsultacji. Istotą jest rozumienie
potrzeb i problemów wdrożeniowych
w gminach, ALE też gminy muszą
wiedzieć, jakie są cele naszego państwa. To nie zawsze jest jasne.
4. Wykorzystanie zasobów, którymi dysponujemy w skali państwa,
przy ograniczonych środkach finansowych.
W ciągu ostatnich lat gminy zbudowały mniejsze lub większe zasoby

kadrowe, które są przygotowane do
wdrażania programów dotacyjnych
czy wsparcia doradczego dla mieszkańców. W szczególności istotna jest
wiedza i doświadczenie dotyczące
lokalnych uwarunkowań. W wielu
funkcjonują ekodoradcy – doradcy
techniczni czy osoby wyspecjalizowane w programach dotacyjnych. Warto pamiętać, że skuteczne i efektywne
wdrażanie programów walki o czyste
powietrze będzie mocno utrudnione, jeśli pominiemy ten zasób wiedzy
merytorycznej, który w skali kraju już
zbudowaliśmy.
Czy brak tych rozwiązań uniemożliwia działania i powinniśmy
w związku z tym czekać na ich zmianę? Oczywiście, że nie i trzeba podejmować różne działania, po to by
walczyć o czyste powietrze tu i teraz. Niemniej uregulowania ogólne
mogą w tym pomóc i być katalizatorem szybkość zmian.

na, Tarnobrzeg, Wadowice, Wałbrzych
Kontekst działania sieci
Elementem Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest wprowadzenie preferencji i zachęt przyczyniających się do zmian dotychczasowych zachowań komunikacyjnych
mieszkańców miast na rzecz użytkowania transportu zbiorowego (a także komunikacji rowerowej i pieszej),
jako podstawowego środka komunikacji w obszarach miejskich i ich
strefach podmiejskich. W polskich
miastach, w szczególności w tych poniżej 200 000 mieszkańców stale rośnie udział transportu indywidualnego w zaspokajaniu potrzeb transportowych. Dzieje się tak pomimo licznych inwestycji w poprawę jakości
transportu publicznego. Celem Sieci
Mobilność Miejska jest znalezienie

skutecznych rozwiązań, mających na
celu odwrócenie tego trendu.
Samorządy potrzebują wiedzy na
temat skutecznych i sprawdzonych
narzędzi, które pomogą promować
podróże transportem pieszym, rowerowym i publicznym – począwszy
od dobrych połączeń regionalnych
i aglomeracyjnych (w tym kolejowych),
poprzez udaną współpracę pomiędzy samorządami (w tym integrację
iwspólnąorganizacjętransportu,także
w ujęciu transgranicznym), udostępnianie infrastruktury rowerowej i rowerów, kształtowanie polityki taryfowej i rozkładów jazdy, a także wykorzystywanie planistycznych narzędzi
smart city, skończywszy na ograniczaniu ruchu samochodowego, w tym
ciężarowego. Zrównoważona mobilność w miastach to nie tylko niskoemisyjny transport (prywatny i zbiorowy – w tym elektromobilność), ale
także zintegrowane zarządzanie ruchem, intermodalne projekty komunikacyjne, rozwiązania zwiększające atrakcyjność komunikacji zbiorowej (m.in. parkingi P&R, strefy ograniczonego ruchu obejmujące centra
aglomeracji, przywileje dla osób dzielących samochody, technologie geolokacyjne.
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Dzień Organizacji
Pozarządowych

i Inicjatyw Społecznych

Fot. S. Trzeciak

2 018

 ponad 25 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających w różnych obszarach: sport,
kultura, lokalna tradycja, ochrona środowiska, działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych etc.
 prawie 200 osób zaangażowanych w organizację DOPIS 2018 – w tym członkowie NGO i wolontariusze

#SkawinazINICJATYWĄ
 1 gra stanowiskowa w Parku Miejskim w Skawinie.
 ponad 300 wydanych kart = ponad 300 uczestników.
= ponad 3 000 ukończonych zadań.
 prawie 200 kompletnych kart.
 30 upominków przygotowanych przez organizacje
pozarządowe i Gminę Skawina, które zostały rozlosowane w loterii.
 3 organizacje nagrodzone za przygotowanie najciekawszego stanowiska:
– Fundacja „Wyobraź sobie”, Stowarzyszenie Dzieci
są Ważne, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i ich Rodzinom „Kruszynki” – gratulujemy!
– nagrodą – wyjazd studyjny do Domu Kultury INSPIRO.
 5 września 2018 r. spotkanie podsumowujące, czyli
o tym co się sprawdziło i co dalej.
 podziękowania, wnioski, inspiracje i motywacje do
dalszego działania!
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„Wieloletni (…)” a „Roczny program współpracy (…)”

Od

2019 r. w gminie Skawina obowiązywać będą dwa
programy współpracy z organizacjami pozarządowymi, tj. „Roczny program współpracy Gminy Skawina 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 2019 r.” oraz „Wieloletni program współpracy Gminy Skawina 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 lata 2019-2022”.
„Roczny program współpracy (...) jest zgodny z zasadami współpracy określonymi w „Wieloletnim programie
współpracy (…)”, a obowiązek jego uchwalenia do dnia 30
listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu nakłada Ustawa o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. 2018, poz. 450). „Roczny program
współpracy (…)” zawiera m.in. szczegółowe wytyczne co
do celu, zasad, zakresu i form współpracy oraz określa
priorytetowe zadania publiczne, okres i sposób realizacji
programu oraz jego oceny, a także wysokość środków przewidzianych na realizację programu. Corocznie, w terminie
nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, Radzie Miejskiej w Skawinie przedkładane jest sprawozdanie z realizacji programu.

„Wieloletni program współpracy (…)” powstał w odpowiedzi na konieczność ogłoszenia konkursów ofert na realizację zadań trwających dłużej niż rok budżetowy oraz okres
obowiązywania „Rocznego programu współpracy (…)”.
W związku z pozyskaniem licznych środków zewnętrznych
oraz rosnącą potrzebą realizacji projektów wieloletnich, tj.
m.in.:
1) „Placówka wsparcia dziennego dla dzieci” – projekt będzie trwał od stycznia 2019 r. do września 2021r. Aktualnie trwają przygotowania do ogłoszenia konkursu na
realizatora usług oraz do przetargów na przystosowanie
lokalu (ul. Rynek 24);
2) „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym” – projekt będzie trwał od
2019 r. do 2022 r.
w 2018 r. podjęto działania zmierzające do uchwalenia nieobligatoryjnego – zgodnie z Ustawą o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie – „Wieloletniego
programu współpracy (…)”, który umożliwia ogłoszenie
konkursów na realizację projektów wieloletnich. „Wieloletni program współpracy (…)” określa m.in. cele, zakres
przedmiotowy, okres i sposób realizacji programu oraz
wysokość środków planowanych na realizację programu
latach 2019-2022.

Centrum Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi
K
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– popdsumowanie działalności 2018

olejny rok działalności Centrum Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi (PWSK-COP) za
nami! Zrealizowaliśmy mnóstwo konsultacji, wiele razy
spotkaliśmy się podczas dyżurów, warsztatów, szkoleń
i spotkań sieciujących oraz współpracowaliśmy podczas
przygotowania „Dnia Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych 2018”. Kolejny – 2019 rok – również
będzie obfitował w liczne działania mające na celu wsparcie działalności organizacji pozarządowych. Zachęcamy do zapoznania się z planami działania PWSK-COP
w 2019 r. i zgłaszania nowych pomysłów i inspiracji do
działania – wspólnie twórzmy #SkawinęzINICJATYWĄ 
1.
2.
3.
4.

PWSK-COP 2019 – planowane działania:
Stały dyżur informacyjno-doradczy.
Konsultacja wniosków aplikacyjnych.
Konsultacje indywidualne.
Przeprowadzenie otwartego spotkania informacyjnego z NGO forma: informacja o potencjalnych
konkursach i możliwościach aplikowania oraz opracowanie elektronicznego harmonogramu naborów.

www.gminaskawina.pl

5. Przeprowadzenie cyklu warsztatów dla organizacji
(lista tematów w opracowaniu).
6. Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla organizacji (lista
tematów w opracowaniu).
7. Przeprowadzenie cyklu spotkań sieciujących dla organizacji.
8. Udzielanie porad prawnych/księgowych przez ekspertów.
9. Organizacja i przeprowadzenie „Dnia Organizacji
Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych”.
10. Mentoring dla organizacji pozarządowych.
11. Organizacja 1 wizyty studyjnej do aktywnie działających organizacji i instytucji dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.
12. Działalność grupy #miastootwartenaNGO.
13. Dzień Integracji NGO (planowany termin wydarzenia 12 styczeń 2019 r.).
Szczegółowe informacje dotyczące działalności Centrum
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi: www.gminaskawina.pl w zakładce „Centrum Współpracy z NGO”.
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110 000,00 zł
80 000,00 zł
30 000,00 zł
50 000,00 zł

„Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego
pozbawionym”

„Wypoczynek dla dzieci i młodzieży”
- w tym „Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży”
- w tym „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży”

4.

5.
5a.

50 000,00 zł

„Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt
1-32 – fundusz wkładu własnego”

7.

4.01.2019

4.03.2019

30.11.2018

4.01.2019

25.01.2019

1.03.2019

1.03.2019

19.04.2019

7.06.2019

26.04.2019

14.06.2019

1.05-15.12.2019

14.06-31.08.2019

11.01-27.01.2019

25.01-15.12.2019

1.03-15.12.2019

1.03-15.12.2019

1.02-15.12.2019
30.06-15.12.2019

okres
realizacji *

zgodnie z harmonogramem realizacji zadania zatwierdzonym przez
zewnętrznego grantodawcę, jednak
nie później niż do 15.12.2019

zgodnie z poniższym harmonogramem:
4.01.2019
11.01.2019

18.01.2019

22.02.2019

22.02.2019

zgodnie z poniższym harmonogramem:
25.01.2019
1.02.2019
21.06.2019
28.06.2019

podpisanie
umowy

ocena będzie następować sukcesywnie
– do wyczerpania środków

22.03.2019

17.05.2018

21.12.2018

21.12.2018

25.01.2019

25.01.2019

21.12.2018

składanie
rozstrzygnięcie
ofert
konkursu
ostateczny termin

* Okres realizacji zadania może być inny niż określony w „Harmonogramie…”. Informacja o okresie realizacji zadania zostanie podana w ogłoszeniu o konkursie.

25 000,00 zł

„Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie
kontaktów i współpracy między społeczeństwami”

6.

5b.

30.11.2018

60 000,00 zł

„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”

3.

4.01.2019

50 000,00 zł

„Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości,
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”

30.11.2018

2.

700 000,00 zł

„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”
– dla zadań rozpoczynających się do 28 czerwca 2019 r.
– dla zadań rozpoczynających się od 29 czerwca 2019 r.

1.
1a.
1b.

planowana
wysokość
środków

Obszar współpracy

Lp.

Uchwałą nr XLVIII/639/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 października 2018 r. przyjęto
„Roczny 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 2019 r.”
Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram otwartych konkursów ofert.

INFORMATOR NGO

www.gminaskawina.pl
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Jubileusz

150-lecia

Szkoły Podstawowej
w Radziszowie
Wy jesteście przyszłością świata,
wy jesteście nadzieją Kościoła.
Wy jesteście moją nadzieją.

Święty Jan Paweł II

I
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nauguracja 150-lecia Szkoły
Podstawowej w Radziszowie rozpoczęła się już w pierwszej połowie
2018 r., 27 kwietnia odbyła się msza
św. i koncert pod tytułem „Muzyka w życiu Jana Pawła II”. W repertuarze znalazły się utwory instrumentalne i wokalno-instrumentalne różnych kompozytorów oraz
kilka utworów skomponowanych
przez Roberta Budzynia do tekstów literackich Karola Wojtyły, Zenona Michalskiego i Joanny Cholewy. Muzyce towarzyszyła niezwykła gra świateł. Barwne aranżacje
laserowe były dziełem księdza kanonika Bogdana Leśniaka. Koncert
był wyjątkowy. Nauczyciel muzyki,
Robert Budzyń, wystąpił wraz ze
swoimi uczniami: Martyną Błaszczak, Zofią Janik, Emilią Kurek,
Ronaldem Linhardt i Katarzyną
Paciorek.
Jubileusz Szkoły Podstawowej
w Radziszowie stał się również okazją do podążania śladami patrona –
Świętego Jana Pawła II. Uczniowie,

www.gminaskawina.pl

pod okiem Marioli Kornaś, przygotowali prace plastyczne pod tytułem
„Sanktuaria związane ze św. Janem
Pawłem II” oraz „Ukochałem was
moje góry i doliny”.
Szczególnym dniem obchodów
150-lecia powstania szkoły w Radziszowie był jednak 16 października.
W uroczystościach udział wzięli m.in.:
Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik,
Małopolski Wicekurator Oświaty Halina Cimer, Burmistrz Miasta
i Gminy Skawina Paweł Kolasa oraz byli dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy i uczniowie,
a także społeczność lokalna. Po mszy
św. najmłodsza uczennica, Lena Janicka i najstarszy uczeń, Emil Siatka dokonali odsłonięcia tablicy upamiętniającej nowego Patrona Szkoły – Świętego Jana Pawła II, a absolwent, ksiądz prałat Andrzej Radziszowski, dokonał jej poświęcenia. Dyrektor Teresa Sławik skierowała uwagę dzieci i młodzieży
na widniejące na tablicy przesłanie: „Wy jesteście przyszłością świa-

ta, wy jesteście nadzieją Kościoła.
Wy jesteście moją nadzieją”. Życzyła
uczniom, by wspomniane motto towarzyszyło im w codziennej pracy,
w drodze ku dorosłości i w drodze
do przejmowania odpowiedzialności za własny rozwój.
W szkole gości powitał Polonez
A–dur i Etiuda Rewolucyjna Fryderyka Chopina w wykonaniu Roberta Budzynia. Dyrektor Teresa Sławik wręczyła pamiątkowe statuetki byłym dyrektorom i emerytowanym nauczycielom, wybitnym absolwentom, ludziom, którzy współtworzyli szkołę, osobom działającym
na rzecz rozwoju uczniów, wspierającym działania szkoły. Odebrała
z rąk Piotra Ćwika symboliczny medal Wojewody Małopolskiego, który został przygotowany na 100-lecie
Niepodległości. Przyjęła życzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
Pawła Kolasy, który z dumą powiedział: „Ta szkoła jest jedną z perełek
w oświacie. Tu zawsze pracowali pasjonaci i to jest szczęściem tej szkoły. Szczęściem są rodzice i dzieci,
które zdobywają zaszczytne miejsca
w konkursach i olimpiadach”.
Uczniowie swoją radość z istnienia Szkoły Podstawowej w Radziszowie wyrazili prezentując umiejętności artystyczne. Przy pomocy tańca, śpiewu i teatru cieni przedstawili
metaforyczną podróż w czasie. Widowisko pt. „Jeśli nie istniałabyś…”
przygotowane przez uczniów grupy
teatralnej „Bajka” pod opieką Iwony
Jaśkowiak oraz grupy tanecznej Renaty Zasady, przy współpracy z Martą Żurek i Anną Lelek. Aktorzy ukazali historię szkoły od 1868 r., przez
okres wojen, po czasy współczesne. Wspomnieli wydarzenia II wojny światowej, kiedy to szkoła została
zniszczona, a uczniowie i nauczyciele boleśnie doświadczeni przez los:
do klas wtargnęło wojsko z karabinami i brutalnie rozdzieliło zaprzyjaźnionych uczniów, nie było możliwości jawnej nauki, szansę dawały tajne komplety. Po wojnie szkoła
odrodziła się dzięki ludziom z pasją
i wiarą, odwagą i marzeniami. Kolejne pokolenia mogły podejmować
nowe wyzwania i nie bały się zmian.
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Na zmiany, rozwój i sukces szkoły
niewątpliwie miał wpływ wyjątkowy człowiek – Święty Jan Paweł II,
którego życie zostało przedstawione
wymownym milczeniem teatru cieni: od narodzin i dzieciństwa w Wadowicach, poprzez studia w Krakowie, kapłaństwo w Niegowici, wybór
na papieża w Watykanie, pielgrzymki do Polski, po wizytę w Radziszowie i błogosławieństwo parafii. Na
zakończenie chór dzieci i młodzieży odśpiewał przesłanie dla młodych
zaczerpnięte ze świata muzycznego – STO – Sound`N`Grace & Filip
Lato: „Swój czas weź w garść”
Swój czas
Zanim Ci życie nie powie, że pass
I odholuje, weź w garść i idź.
Zacznij na 100 nie na 5 procent żyć.
Widowisko dopełniła piękna scenografia, biel strojów i unoszących
się balonów. Wielką niespodziankę
zrobiła Rada Rodziców, która przygotowała jubileuszowy tort. Po poczęstunku zaproszeni goście mieli
możliwość obejrzenia pracowni lekcyjnych i przygotowanych wystaw

okolicznościowych. Zobaczyli zmiany, jakie zaszły w edukacji na przestrzeni wieków – od małej szkółki
drewnianej i tradycyjne nauczanie
po szkołę nowoczesną, wyposażoną
w tablice multimedialne i stosującą technologię informacyjno-komunikacyjną. Wystawę przygotowała autorka monografii szkoły Lucyna Motyka oraz nauczycielka plastyki, Mariola Kornaś przy wsparciu
mieszkańców Radziszowa i Jurczyc,
którzy użyczyli pamiątkowych materiałów. Leszek Krupnik, w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Generała Hallera i Hallerczyków, przekazał
szkole cenną pamiątkę „Księgę Wizytacji Szkoły” wraz ze świadectwami i materiałami z różnych okresów
oraz „Protokoła Konferencyjne” od
1895 r. i świadectwa z okresu tajnego nauczania. Wystawa była udostępniona dla mieszkańców przez
miesiąc. Nauczyciele przeprowadzili w każdej klasie lekcje, podczas
których uczniowie dowiedzieli się,
że szkoła przetrwała czasy wojenne
i funkcjonowała mimo doskwierającej strasznej biedy, że istniała

przymusowa niemiecka szkoła rolnicza, która miała bardzo niski poziom nauczania i w której uczono
jedynie rolnictwa oraz robót domowych, ponieważ wrogowi chodziło
o to, żeby Polacy jak najmniej umieli.
Z tego trudnego doświadczenia dzięki „uczciwości, trzeźwości, wiary,
wolności ducha i siły przekonań”,
wydobyła się lepsza przyszłość.
Jubileusz 150-lecia Szkoły Podstawowej w Radziszowie wciąż trwa.
Młodzież kształci się i wychowuje
w duchu wartości reprezentowanych
przez Patrona, który do nich przemawiał słowami: „Wy macie przenieść
ku przyszłości to całe olbrzymie doświadczenie dziejów, któremu na imię
Polska”. Kolejne pokolenie, umocnione błogosławieństwem parafii i obrazu Matki Bożej Hallerowskiej przez
Jana Pawła II w 2002 r., uczy się, by
kształtować przyszłość Ojczyzny.
Wyrazem wdzięczności było złożenie przez uczniów kwiatów pod tablicą upamiętniającą to wydarzenie. Podejmując trud nauki i pracy młodzież
jest świadoma, że „przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro”.

4 5 - leci e

Klubu HDK PCK w Skawinie

„Pierwsze kroki” skawińskiego krwiodawstwa
możemy datować na 1973 rok, kiedy powstał
pierwszy Międzyzakładowy Klub Honorowych
Dawców Krwi przy Elektrowni Skawina. Członkami tego Klubu byli pracownicy Elektrowni
Skawina – Skawińskich Zakładów Materiałów
Ogniotrwałych oraz pracownicy Skawińskich
Zakładów Koncentratów Spożywczych.

W

1975 r. w innym dużym
skawińskim zakładzie Hucie Aluminium powstał kolejny
Klub Honorowych Dawców Krwi.
Od tego momentu rozpoczęło się
regularne krwiodawstwo w Skawi-
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45-lecia działalności Klubu HDK
PCK w Skawinie. Ponad 16 tysięcy
litrów krwi w ciągu 45 lat! Krwiodawcy przekazują potrzebującym

nie, każdego roku organizowano
aż dziewięć akcji – rocznie pozyskiwano około 400 litrów krwi. Jak
jest dzisiaj?
W listopadzie 2018 r. świętowaliśmy wraz z krwiodawcami jubileusz

www.gminaskawina.pl
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czucie, że mogę dać komuś coś najlepszego. Do rekordzistów należy
m.in. Włodzimierz Kaczor. Oddał
prawie 60 litrów krwi. – Bez krwiodawstwa nie da się żyć. Ja miałem
we krwi oddawanie krwi – twierdzi
pan Włodzimierz, który sam już ze
względu na ukończone 65 lat nie

38

wadzi też działalność promocyjną
i edukacyjną wśród uczniów – mówiła Małgorzata Pyka, dyrektorka
Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, goszcząca na jubileuszu. Tajemnica sukcesu tkwi w jego prezesie
Włodzimierzu Galacińskim, który
całym swoim sercem zaangażowany
jest w działalność czerwonokrzyską.
A przy Jego boku krwiodawcy i społecznicy oraz różne instytucje wpierające liczne przedsięwzięcia klubu.
Skawiński klub ma w swoich szeregach kilka pokoleń krwiodawców.
Z ojca na syna i córkę. Przykładem
jest rodzina Państwa Kołodziejów,
Piotr jest krwiodawcą od 1991 roku.
Kolejny krwiodawca Łukasz Pierożek mówi – Oddałem już 25 litrów
krwi i na akcje przychodzi z żoną.
Lubię pomagać innym i mam od-
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coś najcenniejszego, cząstkę siebie.
– To jeden z najprężniej działających
klubów honorowego krwiodawstwa
w Małopolsce. Skupia się nie tylko
na akcjach krwiodawstwa, ale pro-

może dzielić się tym drogocennym
płynem, ale do takiej formy pomocy innym zachęcił zięcia, jego brata,
wnuczkę. Bez działalności na rzecz
Czerwonego Krzyża nie wyobrażała sobie życia Alicja Gierek. Prezes
Galaciński przypomniał, że klub
działa wolontariacko, ale i tak udaje
się dodatkowo pomagać. Ze składek
krwiodawców zbieranych w latach
1985-1990, ufundowano mieszkanie
dla wychowanka z Domu Dziecka nr
6 w Krakowie. Podczas jubileuszowego spotkania wielu krwiodawców
i sponsorów uhonorowano różnymi
medalami i odznakami. Medalem
60-lecia Krwiodawstwa w Polsce wyróżniono Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej. Choć prezes Bogdan Wicher zastrzega, że nie robi nic wielkiego. To
dla krwiodawców pomoc w postaci
np. udostępnienia miejsca na konkursy PCK i finansowanie nagród na
corocznych spotkaniach krwiodawców, jest niezwykle cenna.

Wszystkim krwiodawcom gratulujemy,
a tych z Państwa, którzy się zastanawiają
czy warto, zapraszamy na akcje organizowane
w Pałacyku „Sokół” w 2019 r.:
23 stycznia, 20 marca,
12 czerwca, 11 września, 13 listopada
GRUDZIEŃ 2018
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Jubileusz

Złotych Godów 2018

Fot. arch.UMiG

w naszej polskiej tradycji szczególnie
uroczyście. Jubileusz, za sprawą którego patrzymy na Was z podziwem
i chylimy przed Wami z szacunkiem
i pokorą głowy. Burmistrz Miasta
i Gminy Skawina Paweł Kolasa
z okazji pięknego Jubileuszu skierował do Jubilatów słowa uznania – gratulując jubileuszu, życzył
Jubilatom zdrowia, pomyślności,
szczęścia i wielu jeszcze wspólnych
rocznic. W czasie uroczystości
wzniesiono toast oraz odśpiewano
symboliczne „Sto lat”. Uroczystość
uświetnił występ przedszkolaków

GRUDZIEŃ 2018	

nia. Na powitanie Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego powiedziała
– Złote gody to jubileusz obchodzony

z Przedszkola Samorządowego nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Skawinie.
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W

czasie uroczystości Burmistrz
Miasta i Gminy Skawina Paweł Kolasa wręczył dostojnym Jubilatom odznaczenia przyznane przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jubilaci zostali również uhonorowani pamiątkowymi listami gratulacyjnymi, drobnymi upominkami i kwiatami. Wraz z Burmistrzem
odznaczenia wręczały: Ewa Szczepanik – Sekretarz Gminy, Agnieszka
Pazdan – Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego oraz Danuta Michalik
– Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Otwierając uroczystość, Sekretarz Gminy Ewa Szczepanik powitała Jubilatów – dziękując im za
przybycie oraz skierowała do nich
serdeczne życzenia i słowa uzna-

Fot. arch.UMiG

We czwartek, 25 października w Pałacyku „Sokół”
w Skawinie odbyła się uroczystość jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego par z terenu naszej gminy,
które zawarły związek małżeński w roku 1968. Było
wzruszająco i uroczyście. Dzięki przedszkolakom
„Niebieskiego Misia” również radośnie!
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Narodowy Bieg Stulecia
– V Górski Bieg Niepodległości

B
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yła to kolejna impreza biegowa
organizowana przez Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” przy
współpracy z Gminą Skawina i Gminą Mogilany, Szkołą Podstawową
nr 6 w Skawinie, CKiS w Skawinie
i Szkołą Podstawową w Mogilanach.
Wyjątkowość projektu polegała na
organizacji 11 listopada 100 biegów
niepodległości w 100 miastach-organizatorach. Wszyscy uczestnicy
pobiegli w jednakowych koszulkach, otrzymali jednakowe medale
i dyplomy oraz wystartowali o godz.
11:11. Oczywiście nie mogło zabraknąć w gronie miast-organizatorów
Skawiny i Mogilan. Po wspólnym
odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego około 400 uczestników w białych
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i czerwonych koszulkach wyruszyło
na 8 km trasę. Start odbył się z ulicy
Witosa w Skawinie i dalej ulicami
Bukowską, Batalionów Chłopskich,

Wyspiańskiego, Chorowice, Kulerzów, ulica Skawińska z metą na
Rynku w Mogilanach, najwyższym
punkcie w okolicy. Trasa biegu była
bardzo urozmaicona, dosyć wymagająca o różnicy wzniesień 170 m.
Uczestnicy biegu podążający w kierunku mety w Mogilanach, najwyższego punktu w okolicy mieli okazję
podziwiać piękną panoramę Skawiny, Krakowa i okolic.
Jako pierwszy na mecie zameldował się sąsiad zza wschodniej
granicy OLIJNYK Pawel z Ukrainy
w czasie 27 m 58 s, a najlepszą z ko-

Fot. R. Kierzkowski

11 listopada odbył się V Górski Bieg Niepodległości
Skawina-Mogilany, który został wpisany do Ogólnopolskiego Projektu pn. „Narodowy Bieg 100-lecia
od Bałtyku do Tatr”. Punktualnie o godz. 11.11 po
wspólnym odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego,
wystartowało 373 uczestników w białych i czerwonych koszulkach.
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biet okazała się jego rodaczka YURCHUK Oksana z czasem 32 m i 42
s. W klasyfikacji mieszkańców Gminy Skawina I miejsca zajęli Joanna
Garstecka i Paweł Starzak ze Skawiny, a wśród mieszkańców Gminy Mogilany Magdalena Płaziak
– Kowalska z Libertowa i Grzegorz
Papież z Mogilan. W klasyfikacji
Grand Prix Skawiny (suma czasów:
Bieg Skawiński, Pokonaj Focha,
Bieg Niepodległości) na pierwszych
miejscach uplasowali się Magdalena Płaziak-Kowalska i Dominik
Piwowarczyk z Krakowa. Najstarszymi uczestnikami tradycyjnie byli
Stanisław Podzoba z Krakowa, były
olimpijczyk w biegach długodystansowych oraz Barbara Prymakowska z Tarnowa.

plomy. Na zakończenie całej imprezy wszyscy uczestnicy biegu brali
udział w losowym podziale dodatkowych nagród, tj. telewizora i dwóch
3-dniowych wycieczek do Pragi.
Nagrody wręczali przybyli przedstawiciele władz samorządowych: Wójt
Gminy Mogilany Piotr Piotrowski,
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Skawinie Witold Grabiec, Kierownik Wydziału Edukacji i Zdrowia
w Skawinie Marek Marzec, Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 6 w Skawinie
Urszula Osielczak, Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Mogilanach Mirosław Pulikowski oraz Iwona Najder
z CKiS w Skawinie.
Serdeczne podziękowania i
gratulacje składają organizatorzy
wszystkim uczestnikom za przy-

pracowników Centrum Kultury
i Sportu w Skawinie oraz nauczycieli
ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Skawinie za pomoc i wsparcie organizacyjne. Serdeczne podziękowania
dla wszystkich miłośników biegania i ruchu na świeżym powietrzu,
którzy po prostu byli, pomagali
i wspierali nas. Gorące podziękowania i słowa uznania dla sponsorów, darczyńców i partnerów:
Firma Kia Wadowscy, Krakowski
Bank Spółdzielczy oddz. Mogilany,
Firma Treko Laser Skawina, Lajkonik Snack Sp. z o.o., Grana, Bahlsen
Polska, Firma Fiberling Sp. z o.o.
w Mogilanach, Restauracja TUiTAM w Skawinie, Firma Waśpol
Sp.j. Skawina, Firma Ziaja, Market
Jan w Skawinie, Rehamedical Centrum Fizjoterapii w Skawinie.
Czołówka w klasyfikacji kobiet:
1. Oksna Yurchuk 32 m 42 s,
2. Swietlana Olijnik 35 m 14 s,
3. Olga Pierzak 35 m 42 s.

Fot. R. Kierzkowski

Klasyfikacja Gminy Skawina:
1. Paweł Starzak 31 m 18 s,
2. Bartłomiej Szydłowski 32 m 38 s,
3. Mateusz Morawa 33 m 38 s.

Uczestnikom
towarzyszyła
słoneczna pogoda. Na trasie i mecie uczestników dopingowali liczni mieszkańcy Skawiny, Mogilan
i okolic. Szczególne podziękowania za oryginalny i głośny doping
dla mieszkańców ul. Bukowskiej 37
i 37a, za rok prosimy o więcej.
Biuro zawodów na starcie biegu było umiejscowione w budynku Szkoły Podstawowej nr 6
w Skawinie, natomiast zakończenie
imprezy, konsumpcja pysznego bigosu i wręczenie nagród odbyło się
w Szkole Podstawowej w Mogilanach, za co Dyrekcjom i pracownikom szkół serdecznie dziękujemy.
Najlepsi biegacze otrzymali nagrody
pieniężne, puchary, nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy koszulki,
okolicznościowe medale oraz dy-
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jazd i udział w kameralnej imprezie, którzy zechcieli w ten sposób
świętować 100-rocznicę Odzyskania Niepodległości. Podziękowania
dla współorganizatorów, wolontariuszy, uczniów i absolwentów
Szkół Podstawowych w Skawinie
i Mogilanach. Podziękowania dla
Policji, Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu
Gminy Skawina i Gminy Mogilany. Szczególne podziękowania dla

Klasyfikacja Gminy Mogilany:
1. Grzegorz Papież 35 m 19 s,
2. Karol Barzyk 35 m 28 s,
3. Konrad Francuz 36 m 04 s.
Ogłoszone zostały także wyniki
Grand Prix Skawiny w biegach. Do
punktacji liczone były starty w Biegu
Skawińskim 10 km, Pokonaj Focha
10 km oraz Górski Bieg Niepodległości 8 km. Najlepsi w tej klasyfikacji:
1. Dominik Piwowarczyk z czasem
łącznym 3 biegów 1 g 39 m 10 s.
2. Robert Makowiec 1 g 41 m 22 s.
3. Paweł Starzak 1 g 43 m 18 s.

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym:
Gminy Skawina
Gminy Mogilany
Powiatu Krakowskiego
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego

www.gminaskawina.pl
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Tydzień Teatralny
przyciągnął setki widzów
XV Skawiński Tydzień Teatralny, który otworzyła świetnie przyjęta przez publiczność premiera „Tanga” Sławomira Mrożka w wykonaniu Teatru MASKA. Nasz rodzimy
zespół teatralny zaprezentował jeszcze jedną znakomitą premierę, „Polowanie na łosia” Michała Walczaka,
oraz pierwszy raz pokazaną publiczności w czerwcu 2015 roku i cieszącą się ogromnym powodzeniem megaprodukcję „Mieszczanin szlachcicem”. Wartka fabuła, dowcipne dialogi, zabawne scenki i artyści, którzy
nie mają sobie równych – wszystko
to pozwoliło na chwilę relaksu z nutką serdecznego śmiechu.
Podczas Tygodnia Teatralnego
zobaczyliśmy również skierowany do
najmłodszych widzów i nagrodzony
I miejscem na I Gminnym Festiwalu Form Teatralnych MELPOMENA
2018 spektakl gościnny „Akademia

42

Pana Kleksa” w wykonaniu Zespołu Teatralnego ze Szkoły Podstawowej w Borku Szlacheckim oraz „Złotą
różdżkę” – przedstawienie podsumowujące rok pracy działającego przy
CKiS Teatru Wszystko Gra. Tydzień
Teatralny zamknął monodram Joanny Gądek „Dom z kryształu” – rzecz
o trudnej i szalonej miłości Mariny
Vlady i Włodzimierza Wysockiego.
Ponad siedmiuset widzów na
wszystkich przedstawieniach, pełne
listy rezerwacyjne i kolejka oczekujących na wolne wejściówki to doskonałe podsumowanie niekwestionowanego sukcesu XV Tygodnia Teatralnego.
Podczas Dożynek Wojewódzkich
podziękowaliśmy za
tegoroczne plony
Jubileuszowe, XX Dożynki Województwa Małopolskiego mieliśmy
zaszczyt i przyjemność zorganizować
w Radziszowie. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą dziękczynną
odprawioną w Kościele Parafialnym
pw. św. Wawrzyńca, podczas której
biskup Jan Szkodoń poświęcił dożynkowe wieńce oraz bochen chleba
upieczony ze zboża małopolskich pól.
Po mszy barwny korowód, na czele z Kapelą Regionalną z Radziszowa
i starostami Bogusławą i Ryszardem
Maślanką, przeszedł na miejsce dożynek, do ogrodów parafialnych.
Po powitaniu przez gospodarzy
– Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupę oraz Burmi-

Fot. CKiS
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strza Skawiny Pawła Kolasę – gości,
wśród których znaleźli się Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, przedstawiciele administracji państwowej,
grupy wieńcowe oraz rolnicy, Zespół Regionalny „Mogilanie” zaprezentował tradycyjny obrzęd żniwny. Nie zabrakło również dzielenia
się chlebem i ludowej muzyki. Podczas Dożynek Marszałek Jacek Krupa wręczył Odznaki Honorowe Województwa Małopolskiego – Krzyże
Małopolski, poznaliśmy też laureatów konkursu „Najlepsza Jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej”. Kulminacją uroczystości było ogłoszenie wyników Konkursu Wieńca Dożynkowego. Wieniec to symboliczny
wyraz zebranych plonów i wdzięczności za nie. W tym roku, w związku z obchodami 100-lecia odzyskania
niepodległości konkursowe wieńce
uwzględniały również wątek niepodległościowy. Gdy konkursowe emocje opadły, na scenie pojawił się kabaret Weźrzesz, który rozbawił publiczność do łez. Gorąco, choć słupki
rtęci na termometrach tego nie pokazały, zrobiło się podczas występu gwiazdy wieczoru – zespołu Blue
Cafe. Energetyczny koncert grupy
z charyzmatyczną Dominiką Gawędą
zamknął tegoroczne Święto Plonów.

Fot. CKiS

Po raz kolejny
pokonaliśmy Focha
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Na starcie zawodów zorganizowanych przez KS Optima i Centrum
Kultury i Sportu na terenie Skawińskiego Obszaru Gospodarczego stawili się najmłodsi, starsi i najstarsi
metryką, ale młodzi duchem amatorzy biegania, jazdy na rowerze
i na rolkach. W szóstej edycji zawodów sportowych „Pokonaj FOCHA”
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Fot. CKiS

wzięło udział ponad 800 zawodników z różnych zakątków kraju.
Dla wszystkich przygotowano pakiety sportowe z okolicznościową czapeczką (w kategoriach dziecięcych)
lub koszulką (dorośli). Ci, którzy przekroczyli linię mety, otrzymali też pamiątkowy medal. Na zwycięzców czekały statuetki, puchary i drobne upominki, a każdy uczestnik zawodów
mógł wziąć udział w loterii i zawalczyć o przygotowane przez sponsorów wydarzenia nagrody, wśród których znalazły się trzy rowery. Wielkie
emocje wzbudziło losowanie nagród,
w szczególności czerwonego, a więc,
jak twierdzą niektórzy, najszybszego
roweru. Dorosłych zawodników, poza
wyścigami na rolkach, rowerze i biegami głównymi, klasyfikowano również
w trójboju – Fochathlonie (łączny czas
z kategorii: rolki 10 km, rower 10 km
i bieg 5 km) oraz, w ramach obchodów
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w jubileuszowej sztafecie
rozgrywanej w formule OPEN.

ZAPOWIEDZI
grudzień 2018 – kwiecień 2019
Kontynuacja Ligi Szkolnej
2018/2019
Zawody organizowane w ramach
Igrzysk Dzieci oraz Igrzysk Młodzieży Szkolnej, rozgrywane na różnych szczeblach, począwszy od etapu
gminnego, przez powiat, do półfinałów wojewódzkich w różnych dyscyplinach. W etapie gminnym uczestniczą szkoły podstawowe z terenu
Gminy Skawina.
STYCZEŃ
3 stycznia 2019, sala widowiskowa
Noworoczny Koncert Galowy

GRUDZIEŃ 2018	

SkaVienna 2019:
Strauss i muzyka filmowa
Znakomita orkiestra i klasyczne
melodie, doskonali soliści i przeboje znane z ekranowych hitów, a do
tego atmosfera wiedeńskiej sali koncertowej. Podczas koncertu usłyszymy m.in. znane arie operowe, operetkowe, najpiękniejsze walce świata, a także przeboje muzyki filmowej
w wykonaniu Orkiestry Straussowskiej OBLIGATO pod dyrekcją maestro Jerzego Sobeńko. Orkiestrze
towarzyszyć będą znakomici soliści: Yuliya Ponomar (sopran), Leszek
Świdziński (tenor) i Witold Wrona
(tenor).
6 stycznia 2019, Rynek
Orszak Trzech Króli
Po raz kolejny przez Skawinę
przejdzie wielobarwny orszak, który
zainicjuje największe „uliczne jasełka”. Razem z mieszkańcami naszej
gminy wyruszymy w Orszaku Europejskim pod przewodnictwem Króla
Kacpra, w Orszaku Azjatyckim prowadzonym przez Króla Melchiora
oraz w Orszaku Afrykańskim z Królem Baltazarem na czele. Każda grupa ze śpiewem kolęd na ustach dotrze na skawiński Rynek, by tam pokłonić się Świętej Rodzinie.
13 stycznia 2019,
Hala Widowiskowo-Sportowa
27 finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
Jak co roku Skawina zagra dla
WOŚP. W Hali WidowiskowoSportowej nie zabraknie występów
artystycznych i tradycyjnych już licytacji.

nego, konfrontacje i doskonalenie
różnorodnych form wyrazu artystycznego.
KWIECIEŃ
6 kwietnia 2019, Basen „Camena”
X Pływackie Mistrzostwa Skawiny
Jubileuszowa edycja rozpoznawalnej w środowisku pływackim
i cieszącej się dużą popularnością
imprezy dla amatorów i profesjonalnych zawodników.
MAJ
3 maja 2019, Park Miejski
Majówka z Centrum
Tradycyjny piknik w Parku Miejskim otwierający sezon imprez plenerowych.
12 maja 2019
Bieg Skawiński
Cykliczna impreza biegowa organizowana przez UKS „Jedynka”
i CKiS w Skawinie. W programie imprezy znajdują się: Bieg Główny na
dystansie 10 km, Bieg na Rolkach na
dystansie 9 km oraz biegi dla dzieci
i młodzieży. W ramach Biegu Głównego rozgrywane są Mistrzostwa Polski Energetyków oraz Mistrzostwa
Gminy Skawina w biegu na 10 km.
VIII Skawiński
Bieg na Orientację
Do biegów z mapą zachęcamy
wszystkich, bez względu na wiek
i umiejętności. Do wyboru ciesząca
się dużym zainteresowaniem kategoria rodzinna oraz pięć indywidualnych.

marzec

CZERWIEC

VI Otwarty Turniej
Crossmintona 100 pkt.
Cykliczne zawody w ramach
ogólnopolskich rozgrywek Crossminton Stars Poland 2019.

1-2 czerwca, Starorzecze Skawinki
Dni Skawiny
W ramach obchodów Święta
Miasta zapraszamy m.in. na HOLI
Festival Poland-Święto Kolorów.

7-8 marca 2019, Pałacyk „Sokół”
II Gminny Festiwal Form
Teatralnych MELPOMENA 2019
Festiwal ma na celu popularyzację amatorskiego teatru szkol-

10-15 czerwca, Pałacyk „Sokół”
XVI Skawiński Tydzień Teatralny
W programie prezentacja dorobku skawińskich grup teatralnych
oraz spektakle gościnne.

www.gminaskawina.pl
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cy. Czasem wydawało się to orką na
ugorze, ale nigdy się nie poddawał.
Jego niezwykłym darem było to, że
zachowując własne poglądy, szanował opinie innych i potrafił wypracować wspólne stanowiska. Jego firma
była dla niego ważna, ale równie ważne było zawsze dobro ogółu. Dlatego
udało mu się zjednoczyć tylu ludzi.

Fot. S. Trzeciak

14 listopada, podczas uroczystej
XLIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie, w Pałacyku „Sokół”, śp. Andrzejowi Tutajewskiemu wieloletniemu prezesowi Podkrakowskiej Izby Gospodarczej pośmiertnie przyznanyo tytuł Honorowego Obywatela Skawiny.

ndrzej Tutajewski – Jeden z najważniejszych w regionie działaczy gospodarczych ostatniego ćwierćwiecza, filar Forum Przedsiębiorców,
odszedł po heroicznej walce z ciężką
chorobą. Potrafił łączyć ludzi i rozpalać w nich chęć wspólnego działania – tak o zmarłym w Andrzeju Tutajewskim mówili bliscy, przyjaciele,
znajomi, współpracownicy. Nie poddawał się do końca, taką miał naturę. Był rzeczowy, znakomicie poukładany, dzięki czemu jego założona 31
lat temu firma z Radziszowa odniosła sukces w Polsce i za granicą. Za-

Fot. S. Trzeciak
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razem miał w sobie rzadko spotykane
ciepło, życzliwość wobec innego człowieka, czym szybko zjednywał otoczenie i zapalał je do pracy na rzecz
środowiska gospodarczego. Wierzył
bowiem, że tylko działając wspólnie
przedsiębiorcy, zwłaszcza ci drobni,
mogą się stać równorzędnym partnerem dla władz wszelkich szczebli.
Była w nim pasja jednoczenia przedsiębiorców, wierzył, że powszechny
samorząd gospodarczy jest niezbędny, by przedsiębiorca stał się partnerem dla władzy. Potrafił rozmawiać
z ludźmi, przekonywać do współpra-

Fot. S. Trzeciak

Andrzej Tutajewski
Honorowym obywatelem Skawiny
A

Członkowie Zarządu Podkrakowskiej Izby Gospodarczej podczas tej uroczystości mówili, że nie
sposób wymienić wszystkich zasług
Honorowego Obywatela. Od imprez
organizowanych dla mieszkańców
jak „Pożegnanie lata”, przez zabawy mikołajowe dla dzieci specjalnej
troski i bale charytatywne dla ludzi, zwłaszcza dzieci wymagających
leczenia. Andrzej Tutajewski był
w środowisku zarówno przedsiębiorców, jak i mieszkańców – szczególną postacią. Bardzo lubił pomagać innym, był motorem napędowym Izby, ale wszystko robił z wielką kulturą, wyczuciem, by nikogo
nie urazić. Odszedł bardzo dobry
człowiek, na trwałe został wpisany
do historii Skawiny.
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Profilaktyka
uzależnień
Medal „Zachowaj Trzeźwy Umysł
dla gminy Skawina oraz nagrodzenie laureatów konkursów!

Fot. arch. UMiG

Kampania Zachowaj Trzeźwy
Umysł wpisała się trwale w pejzaż
działań profilaktycznych realizowanych w Polsce. Również na terenie naszej gminy!
Gmina Skawina bierze udział
w kampanii od 2002 roku. Jednym
z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw,
zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy
i agresji. Dzieci i młodzież uczestniczące w proponowanych przez inicjatorów kampanii zajęciach, uczą
się twórczej aktywności, zdobywają wiedzę i umiejętności przydatne
w życiu wolnym od używek. 23 października br. w Centrum Olimpij-

laktyki alkoholowej i narkotykowej. W imieniu Burmistrza wyróżnienie odebrała Małgorzata Kopeć
Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii. Podczas finału zostali powołani nowi członkowie Kapituły „Trzeźwego Umysłu” – zaproszenie do tego grona
otrzymała nasza pani pełnomocnik – gratulujemy!
Zwieńczeniem tegorocznej akcji
było zorganizowane w dniu 14 listopada br. uroczyste rozdanie nagród
laureatom ogólnopolskich konkursów Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018.
W spotkaniu uczestniczyli: zwycięzcy konkursów ZTU, Małgorzata Zawartka, Marta Czerniawska, Jolanta Franas – koordynatorki kampanii
w szkołach, do których uczęszczają tegoroczni laureaci, rodzice oraz
Maria Żyła z CWR. W trakcie spotkania Małgorzata Kopeć przybliżyła założenia akcji oraz działania
realizowane w roku 2018, co stało

skim w Warszawie odbył się uroczysty finał kampanii Zachowaj
Trzeźwy Umysł 2018.
Podczas gali certyfikatem i
okolicznościowym medalem wyróżniona została gmina Skawina
za kilkunastoletni udział w kampanii, za wyjątkową aktywność i
podejmowanie godnych naśladowani działań w dziedzinie profi-
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się inspiracją do wspólnej rozmowy
na temat kampanii oraz konkursów
profilaktycznych. Tegoroczni laureaci konkursu „Autoportret” organizowanego w ramach „Zachowaj
Trzeźwy Umysł” 2018:
 Anna SCHETYNA – Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie
 Martyna POLOŃCZYK – Szkoła
Podstawowa nr 1 w Skawinie

 Hanna WÓJCIK – Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie
 Stanisław WADOWSKI – Szkoła
Podstawowa nr 1 w Skawinie
 Jakub BASTA – Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie
 Sebastian PIETRZYK – Szkoła
Podstawowa nr 1 w Skawinie
 Sylwia Klich – Szkoła Podstawowa w Rzozowie
 Magdalena MEDOŃ – Szkoła
Podstawowa w Rzozowie
	 Wiktoria ZIĘBORAK – Szkoła
Podstawowa w Zelczynie
 Zuzanna GRZEŚKÓW – Szkoła
Podstawowa nr 2 w Skawinie
NO PROMIL NO PROBLEM na
100-lecie odzyskania niepodległości!
Promowanie trzeźwości na drogach naszej gminy znajduje się wśród
priorytetów polityki lokalnej wobec alkoholu, a zmiany w postawach
i zachowaniach społecznych są możliwe tylko wówczas, gdy są wspierane działaniami prowadzonymi na
poziomie lokalnym.
Mając na celu ograniczenie liczby osób pod wpływem środków psychoaktywnych za kierownicą oraz
zmianę społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców Gmina Skawina przystąpiła do XI edycji
kampanii społecznej NO PROMIL
NO PROBLEM. Organizatorem akcji, która obejmuje swoim zasięgiem
Małopolskę, jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Solny Gwarek”
w Wieliczce.
Udział wzięły: Szkoły Podstawowe nr 1, 2, 3 w Skawinie, Szkoły
Podstawowe w: Jaśkowicach, Kopance, Pozowicach, Radziszowie, Rzozowie, Wielkich Drogach, Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Krzęcinie,
Liceum Ogólnokształcące w Skawinie, Zespół Katolickich Szkół w Skawinie, Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Skawinie.
W ramach akcji odbyły się m.in.:
„warsztaty debatowania” pierwsza
część spotkania poświęcona była integracji grupy oraz ćwiczeniom podnoszącym umiejętności społeczne przydatne w realizacji projektu. Uczniowie pracowicie spędzili czas na war-
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sztatach, ucząc się podstaw autoprezentacji, zasad debatowania w stylu
oksfordzkim na trudne tematy społeczne oraz tajników funkcjonowania
zespołu. Teza debaty: „Napoje alkoholowe nie powinny być reklamowane w telewizji”. Udział w debatach
daje młodzieży ogromne możliwości
rozwoju, uczy pewności siebie, formułowania swoich myśli i szybkiego
przetwarzania zdobytych informacji.
Debaty uczą zadawać pytania, pomagają wychowywać krytycznie myślących i odpowiedzialnych ludzi. Uczą
pokonywania stresu związanego
z publicznym przemawianiem. Dzięki warsztatom uczniowie poznali
w ten sposób wszechstronną metodę, która pozwala kształtować ich
różnorodne postawy i umiejętności.
Szkoła Podstawowa w Jaśkowicach:
 zajęcia w klasach z wykorzystaniem „alko-gogli”,
 marsz trzeźwości i konkurs na
transparent promujący hasło
„NO PROMIL-NO PROBLEM”
(wszyscy autorzy transparentów
zostali nagrodzeni „bezpromilowymi” koszulkami),
 szczególną częścią kampanii stał
się „Odblaskowy Marsz Trzeźwości dla Niepodległości”, który odbył się 23 października.
Działania wsparła: Policja, Straż
Miejska oraz Ochotnicza Straż
Pożarna z Jaśkowic, które zadbały o bezpieczny przebieg marszu.
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 „Punkt kontroli trzeźwości kierowców” zorganizowany przy
drodze krajowej 44. Policjanci Komendy Powiatowej w Krakowie sprawdzali trzeźwość kierowców, a uczniowie wraz pełnomocnik Małgorzatą Kopeć oraz
dyrektor Elwirą Biel wręczali naklejki i „Listy dzieci do kierowców”, w których prosili o bezpieczną i zawsze trzeźwą jazdę
po drogach.
Szkoła Podstawowa w Radziszowie:
 Marsz Trzeźwości dla Niepodległości. Uczniowie klas 1-3 i dzieci oddziału przedszkolnego wraz
ze swoimi nauczycielami, wicedyrektor Katarzyną Knawą, pedagogami szkolnymi świętowali 100-lecie odzyskania niepodległości.
To tylko wybrane przedsięwzięcia realizowane na terenie placówek oświatowych, które poprzez podejmowane działania realizują cele
kampanii.
Szkolenia: „Substancje zabronione:
narkotyki, dopalacze. Rozpoznawanie
substancji oraz osób będących pod
ich wpływem” oraz
„Profilaktyka uzależnień – narkotyki,
dopalacze, Internet, gry
komputerowe i inne zagrożenia”.
W spotkaniach wzięły udział
24 osoby pracujące w placówkach

oświatowych na terenie gminy Skawina. Ich celem było zapoznanie
uczestników z najpopularniejszymi
akcesoriami tzw. „schowkami” do
substancji psychoaktywnych, wzornikami z atrapami dopalaczy i narkotyków. Trenerka zaprezentowała
opakowania po środkach psychoaktywnych. Uczestnicy spotkania zostali wyposażeni w wiedzę praktyczną, zobaczyli, z czym uczniowie stykają się przy korzystaniu z internetu każdego dnia. Niech te hasła wystarczą: patostream, „dobre dymy”,
cyberporno, challenge, fake news.
Podczas szkolenia pokazano najpopularniejsze i najszybciej rozwijające
się aplikacje i serwisy internetowe.
Przedstawiono fenomen ich popularności, mechanikę działania i grupy docelowe. Zajęcia w kompleksowy sposób wskazały liczne zagrożenia, na które może natrafić użytkownik sieci.
Inne szkolenia przygotowujące
nauczycieli do pracy profilaktycznej jest: Programem wychowawczo-profilaktycznym Andrzeja Kołodziejczyka Spójrz Inaczej dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych oraz dla nauczycieli klas
IV-VIII szkół podstawowych. Program stanowi profilaktykę pierwszego stopnia, opartą na rozumieniu
i zaspokojeniu podstawowych potrzeb dziecka, aby znajdowało w sobie oparcie w trudnych sytuacjach,
a w przyszłości nie sięgało w tym
celu po środki uzależniające.

Ograniczenie nocnej sprzedaży napojów alkoholowych
29 sierpnia Rada Miejska w Skawinie podjęła Uchwałę Nr XLVI/621/18 w sprawie ograniczenia w godzinach
nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Rada Miejska w Skawinie po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych gminy zadecydowała o wprowadzeniu na terenie Miasta i Gminy Skawina zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach od 22.00 do 5.00.
Podjęta Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, tj. w dniu 19 września 2018 r. Ograniczenie dotyczy jedynie punktów sprzedaży napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w tym punktów sprzedaży na stacjach paliw, nie ma natomiast zastosowania do placówek gastronomicznych posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
Ponadto informujemy, że podjęta została Uchwała Nr XLVI/622/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Skawina miejsc sprzedaży, podawania napojów alkoholowych oraz Uchwała Nr XLVI/623/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy
Skawina.
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u zbiegu dróg…”. Po raz kolejny, tym razem ze sceny, usłyszeliśmy również Orkiestrę Dętą „Sygnał” w krótkim programie, na który złożyły się dobrze wszystkim znane pieśni patriotyczne. Muzyczna część uroczystości przeplatana
była prezentacją umundurowania i krótkimi lekcjami pokazowymi pod kierunkiem druha Wiktora Karpały.
Obchody 100-lecia Niepodległej zakończył koncert pt.
„Domowy Śpiewnik Patriotyczny” w wykonaniu zespołu YANABANDA, a skawinianie zaopatrzeni w śpiewniki
pieśni patriotycznych – które podobnie jak balony, kotyliony i wiatraczki w narodowych barwach rozdawaliśmy
na rynku – chętnie włączyli się we wspólne śpiewanie.
Uroczystościom towarzyszyła wystawa plenerowa
„11 listopada – Skawina pamięta”, fotobudka, gdzie
pod hasłem „W narodowym mi do twarzy” mali i duzi
uwieczniali swoją radość zaopatrzeni w biało-czerwone atrybuty oraz poczęstunek w postaci wojskowej grochówki serwowanej z kuchni polowej.
Wyjątkową atrakcją, nie tylko dla najmłodszych, były
gry i zabawy, jakie zaproponowali harcerze z 2. Szczepu
Memoria ZHP z Krzęcina oraz rekonstrukcja umundurowania, uzbrojenia, pojazdów i obrazów 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego przygotowana przez Stowarzyszenie Grupa
Rekonstrukcji Historycznej „Południe”.
Dziękujemy Państwu za przybycie i wspólne świętowanie!

Wszystkie fotografie J. Karasiński

