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Co można wyprodukować 
z odpadów tworzyw sztucznych?

 Butelki PET – butelki, długopisy, inne opakowania, 
włókna – tkanina „polar”, opakowania spożywcze;

  Rury, kable, profile okienne PCW – wykładziny pod-
łogowe, rury, kable, parapety, elementy wzmocnień 
nabrzeży, podstawy znaków drogowych i ekranów 
dźwiękochronnych;

 Opakowania żywności (tacki, tuby), opakowania kos-
metyczne – meble ogrodowe, rury, palety, skrzynki, 
błotniki rowerów, elementy ogrodzeń, doniczki, zde-
rzaki samochodowe;

 Folie opakowaniowe, folie rolnicze – torebki plastiko-
we, folie budowlane, folie dachowe, torby na śmieci, 
doniczki, wieszaki;

 Opakowania spożywcze – opakowania techniczne, 
wieszaki;

 Nośniki CD/DVD – klosze do lamp, kompozyty kon-
strukcyjne dla elektrotechniki i motoryzacji.

Piec domowy nie służy do palenia śmieci. Odpady komunalne odbierane są od 
mieszkańców w każdej ilości. Nie ma potrzeby pozbywania się ich w taki sposób. 
Szczególnie niebezpieczne dla naszego zdrowia jest powietrze zanieczyszczone sub-
stancjami pochodzącymi ze spalania odpadów.

Spalaniu śmieci mówimy 
kategoryczne nie!

Nie PAL w piecu:
	 tworzyw	sztucznych,	np.	butelek	typu	PET,	worków	folio-

wych;
	 opakowań	po	sokach,	mleku;
	 odpadów	z	gumy,	starego	obuwia;
	 lakierowanego	drewna,	np.	z	wymiany	okien,	drzwi	lub	też	

starych	mebli,	płyt	paździerzowych.
	
W piecu MOŻNA spalać:

	 węgiel,	koks;
	 drewno,	trociny,	wióry	niezanieczyszczone;
	 odpady	z	kory	i	korka;
	 papier	 i	 tekturę,	karton	(bez	naklejek	wykonanych	z	two-

rzyw	sztucznych).
	

DOBRZE WIEDZIEĆ

Spalanie	 odpadów	 powoduje	 emisję	 pyłów	 zawieszo-
nych,	 metali	 ciężkich,	 tlenku	 węgla	 (czad),	 węglowodo-
rów	aromatycznych	oraz	 innych	będących	bezpośrednią	
przyczyną	 chorób	 układu	 oddechowego:	 astmy	 alergii,	
chorób	układu	krążenia	(zawały)	oraz	chorób	nowotwo-
rowych.
	 Palenie	 śmieci	 nie	 jest	 oszczędnością	 –	 śmieci	 nie	 mają	

wysokiej	wartości	energetycznej.
	 Palenie	śmieci	ma	negatywny	wpływ	na	stan	przewodów	

kominowych	–	powoduje	odkładanie	się	tzw.	„mokrej	sa-
dzy”	w	kominach,	co	może	być	powodem	zapalenia	się	in-

stalacji,	w	najgorszej	sytuacji	pożaru	domu	lub	zatkaniem	
przewodów	kominowych,	co	może	skutkować	zaczadze-
niem	pomieszczeń	domowych.

UWAGA !
W przypadku stwierdzenia termicznego przekształca-

nia odpadów w instalacji do tego nie przeznaczonej po-
dejmowane są sankcje karne wynikające z art. 191 usta-
wy o odpadach. Kara może wynieść nawet 5000,00 zł. Po-
stępowanie o ukaranie sprawcy następuje w trybie okre-
ślonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykro-
czenia.

Zgłoszenia w przypadku podejrzenia 
spalania odpadów proszę przekazywać

Straży Miejskiej w Skawinie, 
tel.: 12 276 29 73



Spis treści

Mijają 2 lata, czyli połowa kadencji obecnych władz Skawi-
ny. Dziękujemy Państwu za zaufanie, jakim obdarzyliście nas 
podczas wyborów. Dwadzieścia cztery miesiące pracy, której 
priorytetami są: zrównoważony rozwój miasta, budowanie po-
zycji Skawiny przez nawiązywanie cennych kontaktów, strate-
giczne zarządzanie. W praktyce w naszej codzienności oznacza 
to konieczność podejmowania decyzji, w których nie zawsze 
wybór jest prosty, a przewidywania różnych trendów i myślenie 
„na kilka lat do przodu” z dbałością o sferę finansową gminy 
– zawsze są dla nas priorytetem. Udało nam się wdrożyć wie-
le ważnych programów m.in.: „Strategię rozwoju Gminy Ska-
wina na lata 2014-2020”, „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej”, 
„Program rozwoju sportu i rekreacji w Gminie Skawina w la-
tach 2016-2010”. Rokrocznie uchwalany „Program Współpracy  
z Organizacjami Pozarządowymi…”, jeszcze lepiej odpowiada 
potrzebom NGO. W tym roku odbyła się również już druga 
edycja „Budżetu obywatelskiego”. To tylko kilka aktualnie reali-
zowanych programów, które determinują wiele podejmowanych 
działań, również tych inwestycyjnych. Na kolejnych stronach 
znajdą Państwo rozwinięcie najważniejszych tematów z ostat-
nich czterech miesięcy.

Zima zagościła u nas na dobre, zbliżają się Święta Bożego 
Narodzenia, będziemy spotykać się przy wigilijnym stole z ro-
dziną, z przyjaciółmi – niech te spotkania będą dla Państwa 
owocne. Zarówno Państwu, jak i sobie, życzymy byśmy umieli 
znaleźć równowagę między pracą a życiem rodzinnym, a w No-
wym 2017 Roku sukcesów, dostatku i społecznego zaangażowa-
nia, które przynosi wiele satysfakcji.

Paweł Kolasa

Burmistrz
Miasta i Gminy Skawina

Witold Grabiec

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Skawinie

Serdecznie zapraszamy na
Wigilijne spotkanie mieszkańców

18 grudnia, godz. 14.00
Skawiński Rynek – spotkajmy się!
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DZIAŁANIA GMINY 
NA RZECZ 
OCHRONY POWIETRZA

To rodzaj przewodnika wska-
zującego działania, które 

musimy podjąć, by redukować emi-
sję gazów cieplarnianych i zanie-
czyszczeń, a także podnieść efek-
tywność energetyczną i zwiększyć 
udział odnawialnych źródeł energii 
(OZE). W dokumencie określono, 
że redukcja CO2 w roku 2020 będzie 
wynosiła 10,2% czyli 4� 866 Mg CO2 
przy redukcji zużycia energii 75 520 
MWh. Za rok bazowy przyjęto rok 
2011, dlatego też wyniki te nie są 
zbyt wysokie. Według danych PGN 
największy efekt redukcji CO2 może 
dać rozbudowa sieci ciepłowniczej, 
wymiana niskoemisyjnych kotłów 
węglowych, termomodernizacja bu-
dynków prywatnych, termomoder-
nizacja i instalacja systemów OZE 
w budynkach usługowych na terenie 
Gminy Skawina oraz instalacja sy-
stemów OZE (odnawialnych źródeł 
energii). Wszystkie opisane poni-
żej działania i projekty są efektem 
PGN.

LIfe dLa 
MaŁoPoLSkI 

 
Projekt LIFE „Wdrażanie Pro-

gramu ochrony powietrza dla woje-
wództwa małopolskiego – Małopol-
ska w zdrowej atmosferze”, koordy-
nowany przez Województwo Mało-
polskie angażuje łącznie 62 partne-
rów, a jego celem jest przyspieszenie 
wdrażania działań służących popra-
wie jakości powietrza, które zostały 
zaplanowane w ramach Programu 
ochrony powietrza dla województwa 
małopolskiego. Z programu LIFE 
finansowane są innowacyjne projek-
ty w zakresie ochrony środowiska  
w Europie, a projekty zintegrowane 
są nowym sztandarowym instru-
mentem wspierania realizacji stra-
tegii poprawy jakości środowiska na 
dużym obszarze.

Główne działania projektu:

	sieć eko-doradców w gminach  
w Małopolsce, którzy będą 
wspierać wdrażanie Programu 
ochrony powietrza, będą pozy-
skiwać środki zewnętrzne na 
działania ograniczające emisję 
zanieczyszczeń oraz mobilizo-
wać mieszkańców do włączenia 
się w te działania;

	doradztwo dla mieszkańców Ma-
łopolski w zakresie najbardziej 
efektywnych sposobów ograni-
czenia emisji i źródeł finanso-
wania, w tym zapobieganie ubó-
stwu energetycznemu poprzez 
działania służące oszczędności 
kosztów energii;

	pomoc mieszkańcom na terenie 
ich posesji w obrazowym przed-
stawieniu zagrożeń (użycie ka-
mery termowizyjnej i pyłomie-
rza);

	stanowisko eko-doradcy łączy  
w sobie wiedzę z wielu dziedzin, 
by mieszkaniec, który zapyta  
o ochronę środowiska czy wymia-
nę pieca, uzyskał wyczerpującą 
odpowiedź w jednym miejscu;

	szukanie dostępnych i czytelnych 
informacji dla mieszkańców 
uświadamiających zagrożenia, 
wynikające z zanieczyszczenia 
powietrza;

	rozmowy edukacyjne z miesz-
kańcami – dostosowywanie ich 
formy i treści do wiedzy miesz-
kańców.

zapraszamy wszystkich zaintereso-
wanych do kontaktu z wydziałem 

Plan gospodarki 
niskoemisyjnej, 
przyjęty przez 
Gminę Skawi-

na 26 sierpnia 2015 roku, to dokument strate-
giczny sporządzany na lata 2014-2020 z zakre-
su działań na rzecz rozwijania gospodarki ni-
skoemisyjnej. 
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Rozwoju i Strategii, z zespołem zaj-
mującym się odnawialnymi źród-
łami energii i przeciwdziałaniem 
niskiej emisji:

dawid kapusta 
tel.: 12 2770 167
e-mail: solary@um.skawina.net 
dr inż. Sławomira żurek 
tel.: 12 2770 167
e-mail: s.zurek@gminaskawina.pl 
krzysztof Szulada 
eko-doradca
tel.: 12 2770 167
e-mail: ekodoradca@gminaskawina.pl 

chcesz wiedzieć więcej 
– spotkajmy się – zadzwoń! 

Badania źródeł ogrzewania 
małopolskich domów jednorodzin-
nych 

 Źródło: UMWM

Wyniki badań przeprowadzo-
ne przez Krakowski Alarm Smo-
gowy w ramach realizacji projektu 
zintegrowanego LIFE wskazują, że 
zaledwie co piąty budynek jedno-
rodzinny w Małopolsce ogrzewany 
jest źródłami, które nie wywierają 
negatywnego wpływu na jakość po-
wietrza.

Węglem i drewnem ogrzewa-
nych jest ponad 400 tys. domów 
jednorodzinnych. Aż 60% domów 
(�00 000 gospodarstw) wyposa-
żonych jest w kotły zasypowe,  
w których można spalić wszystko, 
w tym węgiel złej jakości czy śmie-
ci. Co więcej, ponad 50% tych kot-
łów to urządzenia wiekowe – 12 lat 
i więcej. Urządzenia tego typu na-
zywane są „kopciuchami” właśnie 

ze względu na kłęby dymu, a wraz 
z nim ogromne ilości zanieczysz-
czeń, jakie z siebie wypuszczają 
podczas użytkowania.

Taki stan rzeczy sprawia, że to 
właśnie sektor mieszkaniowy sta-
nowi główne źródło zanieczyszcze-
nia pyłem oraz benzo[a]pirenem  
w naszym regionie. Emisja z ni-
skich kominów (głównie domów) 
odpowiada za 57% emisji pyłu 
PM10 w naszym województwie, 
69% emisji pyłu PM2,5 oraz ponad 
90% emisji benzo[a]pirenu. 27% 
małopolskich domów (142 tysiące) 
nie ma żadnego ocieplenia ścian ze-
wnętrznych. W tych domach ener-
gia cieplna zamiast służyć ogrze-
waniu pomieszczeń ucieka przez 
nieszczelne ściany.

Niestety, wyniki te są bardzo nie-
pokojące. Nie zmienia to jednak fak-

tu, że dołożymy wszelkich starań by 
zmieniać aktualny stan rzeczy. Poni-
żej zestawienie naszych aktualnych 
inicjatyw. 

SoLaRy

W latach 2015-2016 kontynuo-
wany był projekt pod nazwą: „In-
stalacja systemów energii odna-
wialnej w gminach: Niepołomice, 
Wieliczka, Skawina oraz Miechów 
na budynkach użyteczności pub-
licznej oraz domach prywatnych”. 
Montaże układów słonecznych 
są prowadzone na terenie Miasta  
i Gminy Skawina od stycznia 2014 
roku i potrwają do końca roku 2016 
roku. W związku z dużym zainte-
resowaniem projektem ze strony 
mieszkańców ilość instalacji była 

kilkakrotnie zwiększana. Biorąc 
pod uwagę pierwotnie zakładaną 
liczbę układów, została ona niemal 
podwojona. Docelowo zainstalowa-
nych zostanie 794 układów na bu-
dynkach prywatnych gospodarstw 
domowych.

wyMIana 
PIeców

W roku 2016 w ramach Progra-
mu Ograniczania Niskiej Emisji 
„PONE” realizowanego przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w 
Krakowie Gmina Skawina rozpo-
częła proces wymiany starych, nie-
sprawnych kotłowni węglowych na 
nowe niskoemisyjne źródła ciepła. 
W ramach przyznanych środków 
wymianę źródła ciepła wykonano 
w 88 gospodarstwach domowych 
na terenie Gminy Skawina. 

Mieszkańcy wymienili 
stare kotły na: 

	34 kotły gazowe
	51 kotłów 5 klasy 
 na ekogroszek
	3 kotły na pellet
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aUdyT 
eneRGeTyczny 

Po sporządzeniu audytu energe-
tycznego budynku Domu Ludowe-
go w Woli Radziszowskiej planuje 
się wykonanie jego kompleksowej  
termomodernizacji. Ma ona polegać 
na ociepleniu budynku, co zmniej-
szy zapotrzebowanie energetyczne 
budynku oraz modernizacji insta-
lacji grzewczej poprzez likwidację 
kotłowni węglowej. Nowym źród-
łem ciepła ma być kondensacyjny 
kocioł gazowy wraz z pompą ciepła 
zasilane fotowoltaiką. Pierwszy etap 
prac związany z modernizacją in-
stalacji grzewczej zaplanowano na 
rok 2017.

TaRGI cIePŁa

W latach 2015-2016 czterokrotnie 
organizowaliśmy „Skawińskie Targi 
eko-Ciepła”. Pierwsze odbyły się 21 li-
stopada 2015 r. Kolejne miały miejsce 
już w roku 2016. Ich celem była pre-
zentacja kotłów węglowych 5 klasy, 
kotłów gazowych, pomp ciepła oraz 
ekologicznego paliwa. Producenci 
ekologicznych źródeł ciepła prezen-
towali swoje produkty na skawińskim 
rynku. Wszyscy mieszkańcy zainte-
resowani wymianą starych kotłowni 
węglowych na nowe źródła ogrzewa-
nia mogli zapoznać się z ofertą pro-
ducentów oraz instalatorów. Ponadto 
każdy mógł uzyskać informację jak 

dopasować moc nowego urządzenia 
do własnych potrzeb. 

ekoLoGIczna 
GMIna 

Jesteśmy jedną z gmin, która otrzy-
mała certyfikat Ekologiczna Gmina. 
Organizatorem kampanii jest Platfor-
ma Producentów Urządzeń Grzew-
czych na Paliwa Stałe wraz z Polską 
Izbą Ekologii. nie otrzymaliśmy go, 
dlatego że w Skawinie mamy powie-
trze godne uzdrowiska, ale aby pod-
kreślić nasze działania w zakresie ni-
skiej emisji. Przy organizacji Targów 
ekoCiepła korzystaliśmy z poleconych 
przez PPUP producentów i dystrybu-
torów kotłów na paliwa stałe. W kon-
tekście wyzwań w zakresie poprawy 
jakości powietrza w Polsce konieczne 
jest, obok konieczności wprowadze-
nia certyfikacji i kontroli jakości paliw 
stałych i urządzeń grzewczych, popu-
laryzowanie ekologicznych zachowań 
w zakresie codziennej eksploatacji in-
stalacji spalania paliw stałych. Właści-
we użytkowanie urządzeń grzewczych 
pozwala nie tylko podnieść ich stan-
dardy ekologiczne, ale równocześnie 
także sprawność grzewczą.

„PRoSUMenT” 

22 września 2015 r. Burmistrz 
Miasta i Gminy Skawina ogłosił na-
bór wniosków dla wszystkich zainte-
resowanych montażem instalacji fo-

towoltaicznych produkujących ener-
gię elektryczną ze słońca oraz pomp 
ciepła do sieci centralnego ogrzewa-
nia oraz ciepłej wody użytkowej. 

Możliwe były 2 rodzaje pomp: 
gruntowa i powietrzna. Ogłoszenie 
naboru było elementem przygotowa-
nia przez Gminę wniosku o dofinan-
sowanie. Dofinansowanie ze środków 
NFOŚiGW wynosi do 40% dla foto-
woltaiki oraz do 20% dla pomp ciepła. 
Wkład własny wynosi 60% dla insta-
lacji fotowoltaicznej i 80% dla pompy 
ciepła W listopadzie 2017 r. otrzy-
maliśmy dofinansowanie. obecnie 
jest przygotowywane postępowanie 
przetargowe na wyłonienie genralne-
go wykonawcy instalacji. Planujemy, 
że piersze montaże nastąpią wczesną 
wiosną. Ilość złożonych wniosków: 
150, w tym 1�0 osoby wnioskują o in-
stalację fotowoltaiczną, 20 o instalację 
fotowoltaiczną wraz z pompą ciepła.

„jawoR”

W związku z ogłoszeniem przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Krakowie naboru w ramach pro-
gramu pn. „JAWOR” Gmina Ska-
wina poinformowała mieszkańców  
o możliwości przystąpienia do pro-
gramu. „JAWOR” jest programem 
pożyczkowym przeznaczonym na 
termomodernizację budynków jed-
norodzinnych. 14 listopada, w ska-
wińskim Ratuszu, odbyło się spot-
kanie z przedstawicielem Wojewódz-
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kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie 
z osobami zainteresowanymi przy-
stąpieniem do programu. Podczas 
spotkania zainteresowani miesz-
kańcy mogli uzyskać szczegółowe 
informacje. Na chwilę obecną jest 
jeszcze duża pula środków do wyko-
rzystania. Niebawem zorganizujemy 
analogiczne spotkanie dla kolejnych 
zainteresowanych, o szczegółach bę-
dziemy informować na naszej stronie 
internetowej www.gminaskawina.pl. 
Poniżej najważniejsze informacje:

na co można dostać pożyczkę?
1. Ocieplenie ścian zewnętrznych 

budynków.
2. Ocieplenie dachów, stropodachów, 

stropów nad ostatnią kondygna-
cją.

�.  Ocieplenie stropów piwnic.
4.  Wymianę okien, drzwi zewnętrznych.

kto może dostać pożyczkę?
Osoba fizyczna (w przypadku 

prowadzenia działalności gospodar-
czej w budynku, Wojewódzki Fun-
dusz będzie udzielał pomocy zgodnie 
z przepisami o pomocy publicznej)

jak dużą można dostać pożyczkę 
do m2 (materiał+ robocizna)?

	Ocieplenie ścian zewnętrznych 
– 150 zł brutto/m2.

	Ocieplenie dachu/stropodachu 
nad ogrzewanymi pomieszczenia-
mi 150 zł brutto/�00 zł brutto/m2.

	Ocieplenie podłogi na gruncie/
stropu nad nieogrzewaną piwni-
cą 150 zł brutto/m2.

	Wymiana okien, drzwi zewnętrz-
nych, bramy garażowej (m2 pow. 
stolarki) 400 zł brutto/m2.

jaka jest maksymalna wartość 
pożyczki?

Dofinansowanie udzielane jest 
w formie preferencyjnej pożyczki  
w wysokości do 90% kosztu kwa-
lifikowanego. Maksymalny termin 
spłaty pożyczki to 10 lat, min. � lata. 
Wkład własny pożyczkobiorcy musi 
stanowić minimum 10%. Oprocen-
towanie pożyczki wynosić będzie 2%  
w skali roku. Nie podpisuje się umo-

wykonanie audytu lub oceny energetycznej przez uprawnionego audytora  
(koszt wykonania audytu jest także kosztem kwalifikowanym)
zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze w wyniku 

prac termomodernizacyjnych musi wynosić min. 25%.


Dokonanie rejestracji w Portalu Beneficjenta
https://www.wfos.krakow.pl/portalbeneficjenta/register_of


wypełnienie formularza wniosku wraz z załącznikami.


Wysłanie w formacie PDF do WFOŚiGW


wydrukowanie i złożenie wraz z załącznikami w siedzibie funduszu, 

osobiście lub pocztą, ul. kanonicza 12, 31-002 kraków
o kolejności rozpatrywania wniosków 

o pożyczkę decyduje data wpływu wniosku w wersji papierowej.


Rozpatrywanie i weryfikacja wniosku przez Zarząd WFOŚiGW


Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku
(pisemne powiadomienie z wfośiGw): 

dostarczenie niezbędnych dokumentów, złożenie zabezpieczenia


PODPISANIE UMOWY 
(podpisanie umowy gwarantuje otrzymanie pożyczki, 

konieczne jedynie przedstawienie faktur z protokołem odbioru)


5Ustalenie z wykonawcą prac dociepleniowych odroczonego terminu 
płatności faktur (min. 21dni)


PRACE TERMOMODERNIZACYJNE


Przedstawienie w wfośiGw faktur wraz z protokołem odbioru


WYPŁATA POŻYCZKI z WFOŚiGW na rachunek pożyczkobiorcy.

Kontakt w gminie: Krzysztof Szulada 12 2770 16 
ekodoradca@gminaskawina.pl 

wy z bankiem, tylko z WFOŚiGW. 
Minimalna kwota pożyczki – 20 tys. 
zł brutto, maksymalna kwota pożycz-
ki – 100 tys. zł. brutto. Przy termino-

wym spłacaniu rat pożyczka podlegać 
będzie automatycznemu umorzeniu 
do 20%. (Trzeba zapłacić 19% poda-
tek od umorzonej kwoty). 

„ReBUS”
Gmina Skawina przystąpiła do Grupy Eksperckiej ds. Efektywności 

Energetycznej w Budynkach Użyteczności Publicznej, powołanej w ramach 
projektu REBUS, współfinansowanego z programu INTERREG EUROPE. 
Celem projektu jest pomoc samorządom lokalnym w poprawie efektywności 
energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez zaprojektowanie 
modelowej ścieżki renowacji energetycznej budynków (ŚREB), obejmującej 
wzorcowe rozwiązania w zakresie planowania, realizacji i monitorowania 
prac renowacyjnych prowadzonych w budynkach należących do miasta/
gminy, a także angażowania w ten proces kluczowych interesariuszy.

dla łatwiejszego poruszania się w procedurach 
zamieszczamy poniżej schemat postępowania:
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W poprzednim numerze przy-
bliżaliśmy założenia „Pla-

nu Mobilności” dokumentu, który 
określa zakres działań, jakie bę-
dziemy podejmować, zmierzają-
cych do zmniejszenia zapotrzebo-
wania na podróże samochodem 
i wybór transportu publicznego 
jako głównego środka transportu 
w codziennych podróżach. To dłu-
goterminowa strategia zarządzania 
oraz promowania zrównoważonego 
transportu poprzez konkretne, po-
zytywne działania. W efekcie liczy-
my na zmniejszenie liczby podróży 
wykonywanych samochodem na 
rzecz przemieszczania się komu-
nikacją zbiorową oraz pojazdami 
przyjaznymi środowisku, np. rowe-
rem. Kompleksowe informacje nt. 
„Planu Mobilności” znajdują się na 
stronie www.gminaskawina.pl po 
kliknięciu w baner „Mobilna Ska-
wina”.

Opracowanie koncepcji, a na-
stępnie zapisanie jej w dokumen-
cie, było pierwszym krokiem, kolej-
ne trudniejsze przed nami – realiza-
cja założeń. Już dziś jednak może-
my wymienić kilka zrealizowanych 
przedsięwzięć. 2 listopada zostało 
podpisane w Skawinie przez Mar-
szałka Województwa Małopolskiego 
Jacka Krupę i włodarzy sześciu ma-
łopolskich gmin porozumienie de-
klarujące współpracę na rzecz uru-

chomienia Szybkiej Kolei Aglomera-
cyjnej (więcej informacji na okładce 
Biuletynu Informacyjnego).

18 listopada Burmistrz Paweł 
Kolasa podpisał Zarządzenie Nr 
242.2016 w sprawie przyjęcia i wdra-
żania „koncepcji rozwoju systemu 
rowerowego na terenie krakow-
skiego obszaru funkcjonalnego”. 
W praktyce oznacza to, że:
 Inwestycje, remonty oraz prze-

budowy w kwestiach dotyczą-
cych rowerzystów i pieszych pro-
wadzone na terenie Gminy Ska-
wina będą konsultowane zarów-
no na etapie koncepcyjnym, jak 
również na wczesnym etapie pro-
jektowania z pracownikiem ob-
sługi – oficerem pieszo-rowero-
wym. 

 Oficer pieszo-rowerowy ma pra-
wo do weryfikacji poczynionych 
ustaleń podczas wykonywa-
nia robót budowlanych, wszel-
kie niezgodności, odstępstwa od 
ustaleń lub zmiany ma obowią-
zek zgłosić merytorycznemu kie-
rownikowi oraz II Zastępcy Bur-
mistrza Gminy Skawina;

 Kierownik po zgłoszeniu uwag 
ma obowiązek wstrzymania prac 
do czasu wyjaśnienia rozbieżno-
ści.

- To kolejny, dobry krok na dro-
dze rozwoju naszego miasta! Chce-
my tworzyć sprzyjający klimat, za-
chęcamy do korzystania z transpor-
tu rowerowego, jednocześnie czyniąc 
starania i rozwijając infrastrukturę 
dedykowaną pieszym i rowerzystom 
– mówi II zastępca Burmistrza To-
masz Ożóg, odpowiedzialny za re-

alizację i wdrożenie „Planu Mobil-
ności”.

Zarządzenie, o którym mowa po-
wyżej, jest efektem pracy m.in. ofi-
cera pieszo-rowerowego, czyli czło-
wieka, który w zakresie zarządzania 
mobilnością zajmuje się m.in.:
 pozyskiwaniem i analizą da-

nych o zachowaniach komuni-
kacyjnych i preferencjach miesz-
kańców, planowaniem rozwoju 
zrównoważonego systemu trans-
portowego dla ruchu pieszych  
i rowerzystów, działaniami do-
tyczącymi poprawy bezpieczeń-
stwa komunikacyjnego pieszych, 
rowerzystów i użytkowników 
transportu zbiorowego, współ-
pracą przy organizowaniu dro-
gowego i szynowego transportu 
zbiorowego;

 stałym monitoringiem i konser-
wacją sieci szlaków Skarby Bli-
sko Krakowa oraz produktów  
i rezultatów projektu „Budowa 
kompleksowego produktu tury-
stycznego – Skarby Blisko Kra-
kowa”;

 przygotowywaniem i realizowa-
niem działań informacyjnych, 
promocyjnych, edukacyjnych 
służących rozwojowi produktów 
projektu „Budowa komplekso-
wego produktu turystycznego – 
Skarby Blisko Krakowa” oraz ru-
chu rowerowego.

Od lipca 2016 r. na stanowisku: ofi-
cer pieszo-rowerowy w Urzędzie Mia-
sta i Gminy w Skawinie zatrudniony 
jest Roman Gdula. Z całą pewnością 
dla wielu mieszkańców osoba rozpo-
znawalna, związana z grupą Rowe-

Oficer 

pieszo-rowerowy, 
POZNAjMY SIę!

Roman Gdula 
z Pauliną Brzeźną-Bentkowską
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rowa Skawina, na co dzień porusza-
jący się i wykonujący swoje obowiąz-
ki służbowe na rowerze. Poniżej pre-
zentujemy zestawienie ważnych i po-
trzebnych inicjatyw, które udało się w 
ostatnich miesiącach zrealizować. 

Inwentaryzacja stojaków 
na terenie gminy Skawina

W roku 2016 sporządzono kom-
pleksową inwentaryzację stojaków 
rowerowych na terenie gminy Ska-
wina. Dokładnie rozpoznano, gdzie 
brakuje odpowiednich miejsc par-
kingowych dla rowerów. Inwenta-
ryzacja stojaków rowerowych objęła 
swoim zakresem miejsca użyteczno-
ści publicznej, placówki handlowe, 
miejsca kultu itp. W sumie zinwen-
taryzowano ponad 60 miejsc, gdzie 
istnieje największe zapotrzebowa-
nie na stojaki rowerowe. Na skutek 
dotychczasowego braku standardów 
dotyczących stojaków rowerowych, 
sposobu montażu, wiedzy osób od-
powiedzialnych za ich zakup lub wy-
konanie, większość stojaków na te-
renie gminy Skawina przeznaczona 
jest do zaparkowania roweru wyłącz-
nie przednim kołem („wyrwikółka”) 
bez możliwości oparcia roweru, co 
może prowadzić do jego uszkodze-
nia. Ponadto tego typu stojaki unie-
możliwiają zastosowanie blokady 
typu U-lock znacznie utrudniają-
cej kradzież. Odczuwalny jest rów-
nież brak odpowiednich stojaków 
w placówkach oświatowych, przed-
szkolach, przed sklepami, punktami 
usługowymi, zakładami pracy oraz 
w miejscach funkcjonowania gastro-
nomii. Dzięki inwentaryzacji posia-
damy kompleksową wiedzę, dzię-
ki której możemy podjąć działania 
w celu zapewnienia odpowiednich 
miejsc postojowych dla rowerzystów 
na terenie gminy.

europejski Tydzień 
zrównoważonego Transportu 

w Skawinie

Przy współpracy z Miejską Bi-
blioteką Publiczną w Skawinie, gru-
pą Rowerową Skawina oraz Harce-
rzami 1 SDH „Korzenie” im. gen. 

Józefa Hallera, mimo niesprzyjają-
cej pogody, udało się rowerzystom 
przejechać ulicami Skawiny, w ra-
mach obchodów Europejskiego Ty-
godnia Zrównoważonego Transpor-
tu. Zwieńczeniem wydarzenia była 
prezentacja podworca miejskiego – 
tzw. woonerf, gdzie na uczestników 
czekało wiele dodatkowych atrakcji. 
Celem kampanii trwającej od 2002 
roku jest zachęcenie mieszkańców 
do zmiany niekorzystnych dla zdro-
wia przyzwyczajeń i wybrania al-
ternatywnych, ekologicznych środ-
ków podróżowania: chodzenia pie-
szo, jazdy na rowerze, korzystania  
z komunikacji miejskiej. W 2016 r. 
Tydzień Zrównoważonego Trans-
portu został zorganizowany w Ska-
winie po raz pierwszy! 

doposażenie placówek 
w stojaki rowerowe

Efektem zorganizowanej we 
wrześniu akcji wieńczącej Euro-
pejski Tydzień Zrównoważonego 
Transportu było m.in. doposażenie 
dwóch skawińskich placówek w bar-
dzo funkcjonalne stojaki rowerowe. 
Jedną ze szkół była skawińska „Je-
dynka”, drugą Gimnazjum nr 2. Sto-
jaki na 6 miejsc postojowych przy 
SP1 są dostępne dla uczniów od 20 
września. Znajdują się w bezpiecz-
nym miejscu, przy placu zabaw. To 
świetne rozwiązanie dla tych, któ-
rzy do szkoły przyjeżdżają na dwóch 
kółkach! 

Montaż stojaków rowerowych 
przy Urzędzie Miasta i Gminy 

w Skawinie

W październiku na terenie par-
kingu za budynkami Rynek 2, � za-
montowano pięć pojedynczych sto-
jaków rowerowych, które nieustan-
nie są wykorzystywane przez tych  
z nas, którym nie straszna słota i lek-
ki przymrozek, a nadal dojeżdżają 
do pracy rowerem. Już wiosną może 
się okazać, że pięć to za mało. 

kontraruch rowerowy 
w Skawinie

18 października na jednokie-
runkowych ulicach naszego miasta, 
tj. ul. Ogrody i Wiklinowej, został 
dopuszczony ruch rowerem „pod 
prąd”, czyli tzw. kontraruch rowero-
wy. Nowe zasady wprowadzone zo-
stały na tych odcinkach, gdzie ulice 
były jednokierunkowe dla wszyst-
kich pojazdów. To rozwiązanie 
umożliwia skracanie drogi, zwiększa 
wygodę i bezpieczeństwo rowerzy-
stów poprzez ominięcie niebezpiecz-
nych ulic i skrzyżowań, także ulic  
o znacznej różnicy wzniesień. Wpro-
wadzenie kontraruchu jest jedną  
z form zachęcania mieszkańców do 
wyboru roweru jako środka trans-
portu w mieście i gminie Skawina 
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(wynika to z zadań umieszczonych 
w Planie Mobilności dla Gminy Ska-
wina, przyjętym przez Radę Miejską 
w Skawinie Uchwałą Nr XIX/257/16 
z dnia 25 maja 2016 r.).  

 
znoszenie barier 

komunikacyjnych dla pieszych 
i osób z ograniczoną zdolnością 

ruchową

 Wykonaliśmy pochylnię na scho-
dach przy ul. Estery.

 Obniżono krawężniki na przej-
ściu dla pieszych w ciągu  
ul. Rzecznej. 

 W ramach poprawy bezpieczeń-
stwa i komfortu pieszych plano-
wane jest poszerzenie chodni-
ka w obrębie skrzyżowania ul. 29 
Listopada z ul. Ks. J. Popiełuszki 
(obok Galerii Skawińskiej).

zakup samoobsługowych
 stacji napraw 

Jeszcze w 2016 roku dokonali-
śmy zakupu czterech sztuk samo-
obsługowych stacji naprawy rowe-
rów, które zostaną rozmieszczone 
na terenie gminy w miejscach naj-
bardziej uczęszczanych przez rowe-
rzystów. Za pomocą narzędzi, w ja-
kie będą wyposażone stacje, będzie 
można również napompować koła 
wózków osób niepełnosprawnych 
oraz wózków dziecięcych i dokonać 
drobnych napraw. 

Stały monitoring, konserwacja 
i rozwój szlaków pieszo-rowero-
wych na terenie gminy Skawina

„Skarby Blisko Krakowa” to sieć 
177 km oznakowanych szlaków pie-
szo-rowerowych na terenie czte-
rech gmin: Skawina, Świątniki Gór-

ne, Mogilany i Czernichów, w tym  
75 km rozciąga się na przestrzeni 
gminy Skawina, łącząc najbardziej 
atrakcyjne obszary naszego regionu. 
Na wytyczonych lub wyremontowa-
nych trasach znajdują się punkty wy-
poczynkowe, drogowskazy oraz tabli-
ce informacyjne. Wszystko to wyma-
ga stałego monitoringu oraz konser-
wacji. W zakresie obowiązków oficera 
pieszo-rowerowego znajduje się m.in. 
kontrola przejezdności, stanu tech-
nicznego infrastruktury, utrzymanie 
czystości szlaków, prowadzenie drob-
nych napraw infrastruktury i zgłasza-
nie wszelkich większych awarii, uste-
rek, remontów właściwym wydziałom 
UMiG. Ponadto ma za zadanie przy-
gotowywanie i realizowanie działań 
informacyjnych, promocyjnych oraz 
edukacyjnych służących rozwojowi 
szlaków. Poprzez współdziałanie z or-
ganizacjami i instytucjami prowadzą-
cymi działalność w zakresie rekrea-
cji i turystyki, a także przekazywanie 
materiałów promocyjnych (map i fol-
derów) rowerzystom napotkanym na 
szlakach poznajemy stale zmieniają-
ce się upodobania oraz potrzeby tury-
stów i rowerzystów. 

W ramach rozwoju sieci szla-
ków wybudowaliśmy kolejny (już 
siódmy!) punkt wypoczynkowy na 
Trasie nr 2 „Skarby Blisko Krako-
wa”. Wiata o konstrukcji drewnianej  
z ławkami, stołem, stojakiem rowe-
rowym i koszem na śmieci na stałe 
zagościła w samym sercu Ochodzy, 
obok popularnego stawu.

w okresie wakacyjnym 
zaangażowani byliśmy wraz 
z Lokalną Grupą działania 

„Blisko krakowa” w promocję 
szlaków rowerowych 

„Skarby Blisko krakowa”

Radziszów, 17 lipca
Rowerowe poznawanie przyrody 

czyli „Rodzinna i aktywna proekolo-
giczna edukacja mieszkańców Gminy 
Skawina” w ramach Programu Prio-
rytetowego – Edukacja Ekologicz-
na współfinansowanego ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Krakowie. Trasa ekoQuestu prze-
biegała przez miejscowość Radziszów 
szlakami „Skarbów Blisko Krakowa”.
 
Radziszów – wola Radziszowska,  
7 sierpnia

Tym razem zaproponowaliśmy 
uczestnikom zabawy grę trenową. Nie 
był to wyścig; zabawa miała charak-
ter rekreacyjny. Udział był bezpłatny. 
Brały w niej udział osoby indywidu-
alne i grupy. Na trasie na uczestników 
czekała zabawa w formie questów. Po 
przejechaniu trasy każdy uczestnik, 
który rozwiązał zadania, otrzymy-
wał drobny upominek. Zadania były 
związane głównie z tematyką przy-
rodniczą: obszarami chronionymi 
oraz roślinami. Wszyscy uczestnicy 
dzielnie pokonali trasę oraz wykona-
li wszystkie zadania, a na mecie cze-
kały na nich upominki. Pogoda dopi-
sała i podczas trasy można było po-
dziwiać przepiękną panoramę doliny 
Wisły, Pogórza Wielickiego, Beskidu 
Wyspowego, Beskidu Makowskiego, 
Beskidu Żywieckiego wraz z pasmem 
Policy i Babiej Góry. 

Skawina, 21 sierpnia 
Kolejna gra terenowa, której po-

czątek zlokalizowany był obok Pa-
łacyku „Sokół”. Zadania o tematyce 
przyrodniczej związane były z wy-
stępującymi na trasie przejazdu ro-
ślinami, zwierzętami, rezerwata-
mi oraz obszarami Natura 2000. Na 
starcie uczestnicy otrzymali treść 
ekoQuestów, w których za zadanie 
mieli np. wprowadzać ukryte hasła, 
dorysować brakujące elementy itp.
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Opracowane EkoQuesty, w któ-
rych udział wzięło blisko 100 osób, 
są elementem zadania Gminy Ska-
wina pn. „Rodzinna i aktywna pro-
ekologiczna edukacja mieszkańców 
Gminy Skawina” w ramach Progra-
mu Priorytetowego – Edukacja eko-
logiczna współfinansowanego ze 
środków WFOŚiGW w Krakowie. 

I Rekreacyjny Rajd Rowerowy  
Blisko krakowa

Jeszcze w czerwcu odbył się I Re-
kreacyjny Rajd Rowerowy Blisko Kra-
kowa, który oficjalnie zainauguro-
wał otwarcie szlaków turystycznych 
utworzonych w ramach projektu „Bu-
dowa kompleksowego produktu tury-
stycznego – Skarby Blisko Krakowa”. 
Rajd miał niezwykłą oprawę, w bar-
dzo ciekawy sposób połączył spotka-
nia z kulturą, historią i smakami na-
szego regionu, z turystyką i rekreacją, 
i choć nie miał charakteru zawodów, 
wyzwolił prawdziwą, sportową rywa-
lizację uczestników. Wydarzenie zor-
ganizowane przez stowarzyszenie Bli-
sko Krakowa, przy pomocy współor-
ganizatorów: CKiS w Skawinie oraz 
MGOK w Świątnikach Górnych, skie-
rowane było do mieszkańców obszaru 
LGD, ale także do mieszkańców Kra-
kowa i okolic, którzy chętnie i licz-
nie wzięli w nim udział. Patronat ho-
norowy nad Rajdem objął Marszałek 
Województwa Małopolskiego – Jacek 
Krupa. Aż 55 drużyn, wśród których 
liczne grono stanowiły wielopokole-
niowe rodziny, stanęło na starcie raj-
du. Biegnąca przez trzy gminy: Ska-
winę, Mogilany i Świątniki Górne 15-
stokilometrowa trasa nie należała do 
łatwych. Malownicze widoki rekom-
pensowały trudne podjazdy i nierów-
ną nawierzchnię. Niewątpliwą atrak-
cją na szlaku były punkty kontrolne, 

na których uczestnicy musieli wyko-
nać przygotowane w formie qustu za-
dania z wiedzy o regionie, ale tak-
że mogli skosztować lokalnych przy-
smaków – piernika hallerowskiego  
i słynnego już dżemu boczkowego. Fi-
nał rajdu połączony został z obcho-
dami Święta Miasta w Świątnikach 
Górnych oraz Muzeobraniem. Wśród 
uczestników zawodów rozlosowane 
zostały atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

II Rekreacyjny Rajd Rowerowy  
Blisko krakowa, 18 września

Trasa wiodła przez malowni-
cze tereny zachodniej części obsza-
ru LGD Blisko Krakowa. Uczestni-
cy, również mieszkańcy Gminy Ska-
wina, po drodze mogli podziwiać 
klasztor w Tyńcu, zalewy w Budzy-
niu oraz lotnisko w Balicach. Odpo-
czynek w Aleksandrowicach umili-
ła Strawa Toporczyków – tradycyj-
ny aleksandrowicki gulasz. Tam też 
mieści się początek słynnego Juraj-
skiego Raju. Następnie trasa biegła 
przez Mników oraz słynny rezer-
wat przyrody nieożywionej „Kaja-
sówka”. Ostatnim punktem na tra-
sie była zabytkowa Szkoła Rolnicza 
w Czernichowie. Meta rajdu mieści-
ła się na Błoniach Czernichowskich. 
Finał połączony był z obchodami 
Święta Kiełbasy Lisieckiej, a jego 
zwieńczeniem było rozdanie uczest-
nikom atrakcyjnych nagród. Zapra-
szamy wszystkich lubiących aktyw-
ny wypoczynek na kolejne imprezy 

sportowe organizowane na terenie 
gmin stowarzyszenia Lokalnej Gru-
py Działania Blisko Krakowa. Do 
zobaczenia w 2017 roku!

Przed nami kolejne wyzwania. 
Program edukacyjny dla najmłod-
szych, we współpracy ze skawińską 
Strażą Miejską przy wykorzystaniau 
miasteczka komunikacyjnego oraz 
inne działania edukacyjne i marke-
tingowe, które promują środki al-

ternatywne dla samochodu – ulot-
ki, broszury i gadżety, organizacja 
eventów oraz indywidualne rozmo-
wy z mieszkańcami. 

O wszystkich wydarzeniach bę-
dziemy informować na bieżąco!

zapraszamy również na stronę 
www.gminaskawina.pl do zakładki 
„Mobilna Skawina”. jest to platfor-
ma dedykowana kwestiom mobil-
ności: pieszym, rowerzystom, po-
dróżującym komunikacją zbioro-
wą (autobusową, busową, kolejową) 
oraz kierowcom.

Masz pytania lub sugestie? zapraszamy do kontaktu:
Roman Gdula – pracownik obsługi – oficer pieszo-rowerowy 
e-mail: oficerrowerowy@gminaskawina.pl, tel.: 12 277 01 78
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akty prawne regulujące sposób 
postępowania z odpadami:
– ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 

roku o odpadach;
– ustawa z dnia 1� września 1996 

roku o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach.

Obie regulacje łącznie two-
rzą system zakazów i obowiąz-
ków dotyczących postępowania  
z odpadami komunalnymi przez 
właścicieli nieruchomości. Co właś-
ciciel nieruchomości może zrobić  
z odpadami?
1. Przekazać podmiotom upraw-

nionym, legitymującym się od-
powiednim zezwoleniem wyda-
nym przez burmistrza miasta na 
odbieranie odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomo-
ści;

2. Zagospodarować we własnym 
zakresie, w granicach przewi-
dzianych przepisami Ustawy  
o odpadach.

kontrole spalania odpadów 
w piecach grzewczych

Strażnicy Miejscy na podstawie 
upoważnienia Burmistrza Miasta  
i Gminy Skawina w oparciu o art. 
�79 ustawy Prawo ochrony środowi-
ska uprawnieni są do wstępu przez 
całą dobę na teren nieruchomości, na 
której prowadzona jest działalność 
gospodarcza, oraz od 6.00 – 22.00 
na pozostały teren w celu przepro-
wadzenia kontroli. Staż Miejska ma 
prawo do dokonania wszelkich ba-
dań koniecznych do zebrania mate-
riału dowodowego, w szczególności 
dokonania szczegółowych pomia-
rów gazów i pyłów lub zebranie pró-
bek popiołów paleniskowych. Z uwa-
gi na konieczność dokonania wyspe-

cjalizowanych badań organ kontro-
lujący ma możliwość korzystania  
z pomocy ze strony Wojewódzkie-
go Inspektoratu Ochrony Środowi-
ska. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia  
20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochro-
ny Środowiska (Dz. U nr 44 z 2007 
roku, poz. 287 z późn. zm.). Inspek-
cja Ochrony Środowiska ma obo-
wiązek współdziałać w wykonywa-
niu czynności kontrolnych z innymi 
organami kontroli, w tym organa-
mi samorządu terytorialnego. Zgod-
nie z art. 225 § 1 Kodeksu karnego: 
„kto osobie uprawnionej do przepro-
wadzania kontroli w zakresie ochro-
ny środowiska lub osobie przybranej 
jej do pomocy udaremnia lub utrud-
nia wykonanie czynności służbowej, 
podlega karze pozbawienia wolno-
ści do lat �”. Odmowa dopuszczenia 
straży miejskiej powołującej się na 
upoważnienie wydane w trybie art. 
�79 Prawa ochrony środowiska, sta-
nowić będzie przestępstwo niezależ-
nie od tego, czy naruszenie przepi-
sów Ustawy o odpadach lub Ustawy 
o utrzymaniu czystości miało rze-
czywiście miejsce. 

W trakcie podejmowania inter-
wencji mogą być pobierane (jeże-
li zajdzie taka konieczność) prób-
ki popiołu z pieców, które zostaną 
poddane analizie. Bardzo ważnym 
elementem jest prowadzenie dzia-
łań profilaktyczno-edukacyjnych  
w tym zakresie. Dlatego też funkcjo-

nariusze Straży Miejskiej podczas 
kontroli będą informowali o szkod-
liwości spalania odpadów i wręczali 
opracowaną przez Krakowski Alarm 
Smogowy ulotkę dotyczącą tej prob-
lematyki.

Zwracamy się również z proś-
bą do mieszkańców gminy Skawina  
o zgłaszanie do Straży Miejskiej pod 
numer tel.: 12 276 29 7�, tel. kom.: 
604 099 141, 604 099 142 przypad-
ków spalania odpadów. Zapewnia-
my, że wobec każdego zgłoszone-
go przypadku zostanie przeprowa-
dzona interwencja funkcjonariuszy 
Straży Miejskiej.

Informacja o stopniu 
zanieczyszczenia powietrza 

Z uwagi na trwający okres zimo-
wy i występujące w ostatnim cza-
sie przekroczenia obwiązujących 
norm zanieczyszczeń w powietrzu 
Burmistrz Miasta i Gminy Skawina  
w ślad za pismem Wicemarszałka 
Województwa Małopolskiego Woj-
ciecha Kozaka przypomina miesz-
kańcom Gminy Skawina o funkcjo-
nującej na terenie województwa ma-
łopolskiego procedurze informo-
wania mieszkańców o ryzyku prze-
kroczenia poziomów dopuszczal-
nych i alarmowych, której celem jest 
zmniejszenie ryzyka wystąpienia 
przekroczeń oraz ograniczenie skut-
ków i czasu ich trwania.

Spalanie ODPADóW 
w piecach a prawo

Spalanie odpadów jest nielegalne 
i szkodliwe dla zdrowia. najczęś-
ciej spalane są stare meble, opako-
wania z tworzyw sztucznych, bu-
telki plastikowe, kartony i folie. 
jest to dość powszechny proceder, 
który w myśl Ustawy o odpadach 
jest wykroczeniem zagrożonym 
karą aresztu lub grzywny.
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Przy współpracy służb Wojewo-
dy, Małopolskiego Wojewódzkie-
go Inspektora Ochrony Środowiska  
i Marszałka Województwa Małopol-
skiego wprowadzono trzy stopnie 
zagrożenia zanieczyszczeniem po-
wietrza:
I – stopień zagrożenia o charakterze 

informacyjnym (kod żółty),
II – stopień o charakterze informa-

cyjno-ostrzegawczym (kod po-
marańczowy),

III – stopień o charakterze informa-
cyjno-ostrzegawczym i nakazo-
wym (kod czerwony).

Informacje o zagrożeniu za-
mieszczane są na stronie interne-
towej http://powietrze.malopolska.
pl/prognozy/, jak również na naszej 
stronie w postaci „buźki” www.gmi-
naskawina.pl. 

zanieczyszczenie powietrza 
pyłem zawieszonym i benzo(a)pi- 
renem przyczynia się do:

 chorób układu oddechowego: 
astmy, raka płuc, przewlekłej ob-
turacyjnej choroby płuc, częstych 
infekcji dróg oddechowych,

 chorób układu krwionośnego: 
zawału serca, nadciśnienia tęt-
niczego, choroby niedokrwien-
na serca, zaburzenia rytmu ser-
ca, niewydolności serca,

 chorób układu nerwowego: prob-
lemów z pamięcią i koncentra-
cją, wyższego poziomu niepoko-
ju, stanów depresyjnych, zmian 
anatomicznych w mózgu, choro-
by Alzhaimera, przyspieszonego 
starzenia się układu nerwowego, 
udaru mózgu,

 chorób układu rozrodczego: bez-
płodności, przedwczesnego po-
rodu, obumarcia płodu.

Zanieczyszczone powietrze ma 
również negatywny wpływ na płód. 
Prowadzone w Krakowie badania 
zespołu prof. Wiesława Jędrychow-
skiego z Collegium Medicum Uni-

wersytetu Jagiellońskiego dowodzą, 
że kobiety, które podczas ciąży od-
dychały powietrzem o wysokim stę-
żeniu benzo(a)pirenu rodzą dzieci  
o niższym wzroście, z mniejszą wagą 
urodzeniową, o mniejszym obwo-
dzie głowy i niższym ilorazie inteli-
gencji. Dzieci te są mniej odporne na 
infekcje w wieku późniejszym. 

zapraszamy również mieszkań-
ców do zapoznania się z ogólnodo-
stępnymi mobilnymi aplikacjami, 
np. „Jakość powietrza w Polsce”. Moż-
na tu ustawić dowolną stację lub au-
tomatycznie najbliższą. Aplikacja zo-
stała stworzona w ramach inicjatywy 
Ministerstwa Administracji i Cyfry-
zacji we współpracy z Telewizja Pol-
ską RSO (Regionalny System Ostrze-
gania) – umożliwia ona dostęp do ko-
munikatów, generowanych przez Wo-
jewódzkie Centra Zarządzania Kry-
zysowego https://mac.gov.pl/regio-
nalny-system-ostrzegania-rso. Infor-
muje o wszystkich możliwych zagro-
żeniach, a także kolizjach drogowych.

„Rodzinna i aktywna proekologiczna 
edukacja mieszkańców Gminy Skawina”

czyli edukacja ekologiczna 
 w gminie SKAWINA

	Przygotowaliśmy 10 kącików 
ekologicznych. 

	Przeprowadziliśmy 3 ecoquesty.

Program podzielony został na 
dwa bloki, w ramach których zorga-
nizowane były konkursy i wydarze-
nia dla najmłodszych mieszkańców. 

Ogłosiliśmy konkursy w przedszko-
lach i szkołach. Na wstępie wyłonio-
no koordynatorów odpowiedzial-
nych za przebieg konkursów w każ-
dej zgłoszonej placówce. 

dla dzieci w wieku przedszkol-
nym 3-6 lat odbyły się konkursy: 

 „Czyste powietrze” – konkurs 
plastyczny, w którym dzieci na 
mapie miasta/swojej okolicy 
wskazują gdzie chciałyby więcej 
zieleni;

  „Segregacja rewelacja” – kon-
kurs polegał na wykonaniu pracy 
pt. „Plac zabaw moich marzeń”. 
Były to prace architektoniczne  
z materiałów z odzysku.

Przy ocenie prac dzieci przed-
szkolnych, a były to prace zbioro-
we, szczególny nacisk położono na 
samodzielność i różnorodność za-
stosowanych technik plastycznych.  

w okresie od maja do września realizowany był pro-
gram pn. „Rodzinna i aktywna proekologiczna edu-
kacja mieszkańców Gminy Skawina” wspófinanso-
wany ze środków wojewódzkiego funduszu ochrony 
środowiska i Gospodarki wodnej w krakowie.
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W przypadku przedszkoli i oddzia-
łów nagrody były grupowe. Za zaję-
cie pierwszego miejsca grupy młod-
sze otrzymały Maty – sortujemy od-
pady, a grupy starsze Maszyny wia-
trowe. Za zajęcie drugiego miejsca 
dzieci z grupy młodszej otrzymały 
grę planszową – Sortowanie odpa-
dów, dzieci starsze, z kolei grę mag-
netyczną Segregujemy odpady. Za 
trzecie miejsce można było otrzy-
mać gry planszowe.

dla dzieci w wieku szkolnych 
konkurs był przeprowadzony  
w trzech głównych tematach:

 Ekodom – konkurs polegający na 
wykonaniu komiksu nt. ograni-
czania niskiej emisji.

 Segregacja – rewelacja konkurs 
polegający na wykonaniu przed-
miotów użytkowych z odpadów.

 Ekofilmowanie – nakręcenie 
trzyminutowego filmu przed-
stawiającego temat segregacji 
śmieci.

W szkołach prace były wykony-
wane indywidualnie. We wszystkich 
przypadkach prace były oznaczone 
specjalnym kodem znanym koordy-
natorom poszczególnych placówek. 
Wszystkie nagrody, które otrzyma-
ły dzieci, spełniały dwa kryteria: 
były ekologiczne i edukacyjne! Lau-
reat pierwsze miejsca otrzymał mi-
kroskop wraz z podstawowym zesta-
wem preparatów mikroskopowych, 
nagrodą za zajęcie drugiego miej-
sca był teleskop, natomiast za miej-
sce trzecie lornetka. 

Drugim elementem programu 
była Organizacja kącików ekologicz-
nych dla dzieci na festynach, pikni-
kach, happeningach. Towarzyszyły 
one dziesięciu wydarzeniom na te-
renie naszej gminy. Głównymi ele-
mentami w zielonych kącikach eko-
logicznych było kino dla dzieci na-
pędzane rowerami elektryczny-
mi. Zachęcano rodziców do peda-
łowania, w ten sposób wytwarzano 
energię elektryczką, która napędza-
ło kino. Efekt: dzieci mogły oglądać 
bajki promujące idee jak żyć „eko”. 
Instalacja była również wspomagana 

zasilaniem przy wykorzystaniu mo-
dułu fotowoltaicznego. To nie koniec 
atrakcji, były też ekoMemory, in-
strumenty wykonane ze śmieci (czy-
li powstały na drodze recyklingu)  
i dużo, dużo dobrej zabawy!

Kolejnym elementem była orga-
nizacja trzech wydarzeń pn. „Rowe-
rowe poznawanie przyrody”, które 
miały charakter questów (czytaj na 
stronie 10 i 11).

„każdy waT na wagę złota II 
– czyli małopolskie dzieci 

i młodzież uczą się, jak efektywnie 
oszczędzać energię w szkole” 
to kolejny projekt, do którego 

przystąpiliśmy, angażując 
13 gminnych szkół

Projekt jest organizowany przez 
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć 
„Energie Cités” we współpracy  
z Wojewódzkim Funduszem Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Krakowie i będzie realizowa-
ny przez dwa lata w jedenastu szko-
łach podstawowych i dwóch gimna-
zjach w naszej gminie. W każdej pla-
cówce zostanie wyłoniony kilkuo-
sobowy zespół d/s energii wraz ko-
ordynatorem. Jego zadaniem będzie 
ocena energetyczna szkoły przy uży-
ciu dostarczonych materiałów edu-
kacyjnych. 

Planowane rezultaty projektu 
to:
 Aktywizowanie dzieci i młodzie-

ży z małopolskich gmin w zakre-
sie wdrażania w swoich szkołach 
działań na rzecz oszczędności 
energii i ochrony klimatu oraz 

ich przystąpienie do europejskiej 
proekologicznej sieci 50/50;

 wypromowanie wśród dzieci  
i młodzieży oraz władz i społecz-
ności lokalnych małopolskich 
gmin metodologii „50/50” po-
zwalającej na uzyskanie średnio 
ok. 8% redukcji rocznego zużycia 
energii w szkołach oraz stano-
wiącej model proekologicznych 
zachowań, przyczyniających się 
do realizacji strategii zrównowa-
żonego rozwoju.

Celem projektu jest ogranicze-
nie zużycia energii w szkołach po-
przez wdrożenie innowacyjnej me-
todologii 50/50 zakładającej ak-
tywne zaangażowanie uczniów  
w proces zarządzania energią  
i uczącej ich proekologicznych za-
chowań. Efektem programu będzie 
redukcja zużycia energii w szko-
le oraz osiągnięcie związanych  
z tym oszczędności finansowych, 
które są równo dzielone pomię-
dzy gminę a szkołę. Jak zobaczyć 
te oszczędności? Model został już 
sprawdzony w poprzednich edy-
cjach w całej Europie – uczniowie 
otrzymują zaoszczędzone pienią-
dze i wraz z nauczyli decydują na 
co je przeznaczyć.

 
Program będzie trwał dwa lata  

z możliwością przedłużenia, jeśli 
młodzież będzie zadowolona i chęt-
na do współpracy.

Projekt jest współfinansowany 
ze środków wojewódzkiego 

funduszu ochrony środowiska 
i Gospodarki wodnej w krakowie.
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Targi otworzył II Zastępca Bur-
mistrza Miasta i Gminy Skawina 

– Tomasz Ożóg. Wśród zaproszonych 
gości znaleźli się m.in.: Wicewojewo-
da Małopolski – Piotr Ćwik, Starosta 
Powiatu Krakowskiego – Józef Krzy-
worzeka, Wicestarosta Powiatu Kra-
kowskiego – Wojciech Pałka, Zastępca 
Burmistrza Miasta i Gminy Skawina 
– Norbert Rzepisko, Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Skawinie – Witold 
Grabiec, Przewodnicząca Komisji 
Edukacji Publicznej – Janina Grela, 
Dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Kra-
kowskiego – Dorota Niemiec, Kie-
rownik Wydziału Edukacji Starostwa 
Powiatowego – Lidia Pycińska, dyrek-
torzy placówek oświatowych z terenu 
powiatu krakowskiego oraz przedsta-
wiciele przedsiębiorców.

Po oficjalnych przemowach przy-
szedł czas na szkolenia, wykłady  
i prezentacje. W pierwszej części wi-
zję na temat przyszłości szkolnictwa 
zawodowego przedstawiła Dyrek-
tor Wydziału Strategii Edukacyjnej 
i Pragmatyki Zawodowej Kurato-
rium Oświaty w Krakowie – Wanda 
Brześcińska. Edyta Łydka – Zastępca 
Dyrektora Małopolskiego Centrum 
Przedsiębiorczości i Kinga Paciorek 

– Kierownik Biura LGD Blisko Kra-
kowa opowiedziały o możliwościach 
wsparcia finansowego, dzięki pro-
gramom ukierunkowanym na roz-
wój przedsiębiorstw.

Nie zabrakło prezentacji Zespół 
Szkół Techniczno-Ekonomicznych ze 
Skawiny oraz Zespół Szkół Rolnicze 
Centrum Kształcenia Ustawicznego 
z Czernichowa. Obie placówki miło 
zaskoczyły przedsiębiorców, wręcza-
jąc przedstawicielom firm, które ści-
śle z nimi współpracują, specjalne 
podziękowania i drobne upominki. 
Pojawiła się również niespodzian-
ka w formie występu artystycznego 
jednego z uczniów ZST-E. Wojciech 
Góralczyk zagrał na akordeonie „Ta-
niec Węgierski” i „Czardasza”. Po-
dobnie, jak w ubiegłym roku, odbyły 
się zajęcia z zakresu orientacji i po-
radnictwa zawodowego. Warsztaty 
zatytułowane „Poznaj swoją osobo-
wość zawodową” prowadzili profe-
sjonalni doradcy z Urzędu Pracy Po-
wiatu Krakowskiego.

 
 krótka statystyka:

 Z warsztatów skorzystało ponad 
400 uczniów klas trzecich gim-

nazjum z terenu Gminy Skawi-
na, a także 6 klas maturalnych  
z ZSTE;

 Podczas targów zaprezentowało 
się 16 firm ze Skawiny, Krakowa i 
okolic;

 Oprócz firm swoją ofertę przed-
stawiła Lokalna Grupa Dzia-
łania „Blisko Krakowa”, która  
w perspektywie najbliższego cza-
su rozdysponowywać będzie 
środki finansowe w ramach pro-
gramu „LEADER” – rozwój lo-
kalny kierowany przez społecz-
ność (RLKS) wspierany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich – Program Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 (PROW 2014-2020).

Była to doskonała okazja, 
by poznać ich profile działalno-
ści oraz dowiedzieć się możliwo-
ści zatrudnienia. Przedsiębior-
cy mieli z kolei możliwość skorzy-
stania z indywidualnych porad nt. 
dofinansowania rozwoju swojej 
działalności. Do swoich punktów 
zapraszali: Główny Punkt Infor-
macyjny Funduszy Europejskich 
w Krakowie, Urząd Pracy Powiatu 
Krakowskiego i Wojewódzki Urząd 
Pracy. „II Targi Przedsiębiorczości 
– Skawina 2016” stały się niewąt-
pliwie wydarzeniem sprzyjającym 
współpracy młodzieży, szkół za-
wodowych, władz samorządowych, 
przedsiębiorstw, Urzędu Pracy i in-
nych instytucji. Mamy nadzieję, że 
będą one dodatkowym impulsem 
do wspólnego działania w drodze 
rozwoju przedsiębiorczości.

wydarzenie zgromadziło 5 październi-
ka w zespole Szkół Techniczno-ekono-
micznych w Skawinie w jednym czasie: 
władze samorządowe, przedsiębiorców, 
uczniów poszukujących swojej drogi 
zawodowej oraz instytucje wspierające 
rozwój firm.
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wykonano powierzchniowe 
utrwalenie nawierzchni na niżej 

wymienionych drogach 
na terenie Miasta Skawina:

 Skawina, ul. Kopernika boczna – 
pow. 226 m2; 

Wykonano powierzchniowe 
utrwalenie nawierzchni na niżej wy-
mienionych drogach na terenie Gmi-
ny Skawina:

 Borek Szlachecki – droga na 
działce nr 752 – pow. �80 m2;

 Gołuchowice – droga na działce 
nr 99 – pow. 181 m2;

 Grabie – pętla autobusowa na 
działce nr 8� – pow. 710 m2;

 Jurczyce – droga gminna pub-
liczna nr 601216K – pow. 210 m2;

 Jurczyce – droga gminna pub-
liczna nr 601209K – pow. 217 m2;

 Kopanka – droga gminna pub-
liczna nr 601201K – pow. ��2 m2;

 Krzęcin – droga gminna publicz-
na nr 601056K – pow. 455 m2;

 Ochodza – droga na działce nr 
24� – pow. 245 m2;

 Ochodza – droga na działce nr 
190 – pow. 75 m2;

 Pozowice – droga na działce nr 
469 – pow. 1�8 m2;

 Radziszów, ul. Zimnowiec – pow. 
�62 m2;

 Wielkie Drogi – droga na działce 
nr 520 – pow. 411 m2;

 Wielkie Drogi – droga na działce 
nr 847 – pow. �50 m2;

 Wielkie Drogi – droga gminna pub-
liczna nr 60151K – pow. 967 m2;

 Wola Radziszowska – droga 
gminna publiczna nr 601187K – 
pow. ��7 m2;

 Wola Radziszowska – droga na 
działce nr 1576 – pow. 20� m2;

 Wola Radziszowska – droga 

gminna publiczna nr 601184K – 
pow. 461 m2;

 Wola Radziszowska – droga 
gminna publiczna nr 601186K – 
pow. 606 m2.

wykonano nawierzchnię 
z asfaltobetonu lub nakładkę 

na istniejącej nawierzchni 
na terenie Miasta Skawina:

 Skawina, ul. Bukowska – pow. 
1960 m2;

 Skawina, ul. Łanowa – pow. 648 m2;
 Skawina, ul. Przemysłowa – pow. 

429 m2.

wykonano nawierzchnię 
z asfaltobetonu lub nakładkę 

na istniejącej nawierzchni 
na terenie Gminy Skawina:

 Borek Szlachecki – droga na 
działce nr 752 – pow. 288 m2;

 Facimiech – droga gminna pub-
liczna nr 601011K – pow. 154 m2;

 Facimiech – droga na działce  
nr 647 – pow. 140 m2;

 Grabie – droga gminna publicz-
na nr 601020K – pow. 840 m2;

 Jaśkowice – droga gminna pub-
liczna nr 6010��K – pow. 1110 m2;

 Krzęcin – droga gminna publicz-
na nr 601054K – pow. 5�2 m2;

 Rzozów – droga gminna publicz-
na nr 60114�K – pow. 216 m2;

 Zelczyna – droga gminna pub-
liczna nr 601044K – pow. 716 m2;

 Zelczyna – droga gminna pub-
liczna nr 601042K – pow. 1�2 m2.

Wartość prac zgodnie z umo-
wą nr ZP.271.10.IGK.2016 z dnia � 
czerwca 2016 roku oraz Aneksem nr 
1/2016 z dnia � października 2016 r. 
do w/w umowy wyniosła: 824 302,10 
zł brutto. 

Remont drogi gminnej na działce 
o nr ew. 567 w miejscowości 
ochodza stanowiącej dojazd 

do pól uprawnych wsi

Naprawa zniszczonej nawierzch-
ni drogi poprzez wykonanie wzmoc-
nienia podbudowy drogi z kruszywa 
łamanego, wykonanie nawierzch-
ni w technologii powierzchniowe-
go utrwalenia nawierzchni w dwóch 
warstwach oraz uzupełnienie pobo-
czy tłuczniem kamiennym. Dodat-
kowo dokonano naprawy istnieją-
cego rowu odwadniającego oraz wy-
miany przepustów rurowych pod 
zjazdami. Szczegółowy zakres prac:

Nawierzchnia:
Powierzchniowe utrwalenie na-
wierzchni;

Długość odcinka drogi: 0,2 km;
Powierzchnia łączna nawierzchni: 
625,74 m2;
Szerokość nawierzchni: �,00 m;
Pobocza: 2 x 0,�0 m;
Umocnienie rowu korytkami beto-
nowymi: 16� mb.

Wartość prac zgodnie z umo-
wą nr ZP.271.II.76.GK.2016 z dnia 
2� września 2016 roku wyniosła: 
141 729,36 zł brutto, w tym dofi-
nansowanie z Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Małopolskiego 
w wysokości 30 000,00 zł brutto. 

Remonty 
dróg gminnych
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Remont mostu 
w Borku Szlacheckim

Prace remontowe miały na celu 
powstrzymanie degradacji obiektu 
oraz przywrócenie walorów użytko-
wych i odpowiednich parametrów 
bezpieczeństwa dla użytkowników. 

Remont obiektu obejmował:
 wymianę elementów drewnia-

nych krawężnika z desek szer. 20 
cm na całej długości mostu po 
obu stronach;

 wymianę elementów drewnia-
nych podestu – podkład górny  
z desek szer. 25 cm;

 wymianę podkładu drewniane-
go, podkład dolny – z krawędzia-
ków 160 mm x 180 mm;

 impregnację grzybobójczą drew-
na metodą smarowania (prepara-

tami solowymi), 2-krotna;
 malowanie powierzchni drew-

nianych, 2-krotnie;
 zabezpieczenie antykorozyj-

ne powierzchni stalowych półek 
dźwigarów.

Wartość prac zgodnie z umo-
wą nr ZP.271.II.79.GK.2016 z dnia 
� października 2016 roku wyniosła: 
151 206,86 zł brutto. 

osiedle nr 1 Przemysłowe   
– przyznana kwota 56 220,00 zł

Z budżetu osiedlowego sfinanso-
wano poniższe zadania:
1. Zakup i montaż ławki na przy-

stanek przy ul. Energetyków  
w Skawinie;

2. Zakup i montaż zestawu zaba-
wowego na plac zabaw na osiedlu 
Awaryjnym;

�. Zakup i montaż zestawu zabawo-
wego na plac zabaw przy ul. Hut-
ników;

4. Zakup i montaż tablicy informa-
cyjnej – ul. Podbory w Skawinie.

osiedle nr 2 Stare Miasto   
– przyznana kwota 44 720,00 zł

Z budżetu osiedlowego sfinanso-
wano poniższe zadania:
1. Zakup i montaż 2 szt. tablic in-

formacyjnych – w rejonie skrzy-
żowania ul. Popiełuszki i Korab-
nickiej oraz przy ul. Żwirki i Wi-
gury w rejonie wjazdu na par-
king przy Parku Miejskim;

2. Zakup i montaż koszy na odpady 
na terenie osiedla;

�. Wykonanie remontu chodnika 
przy ul. Kilińskiego w Skawi-
nie.

Budżety osiedlowe
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osiedle nr 3 kościuszki   
– przyznana kwota 52 540,00 zł

Z budżetu osiedlowego sfinanso-
wano poniższe zadania:
1. Zakup i montaż ławek na terenie 

osiedla;
2. Zakup i montaż koszy na odpady 

na terenie osiedla;
�. Remont chodnika w rejonie blo-

ku Szkolna 4.

osiedle nr 4 ogrody    
– przyznana kwota 70 480,00 zł

Z budżetu osiedlowego sfinanso-
wano poniższe zadania:
1. Remont placu zabaw w parku 

Jana Pawła II;
2. Zakup i montaż 2 szt. gablot in-

formacyjnych – ul. 29-go listopa-
da w rejonie schodów od ul. We-
sołej oraz przy bloku Słoneczna 
1�;

�. Zakup i montaż ławek na terenie 
osiedla.

osiedle nr 5 korabniki   
– przyznana kwota 75 080,00 zł

Z budżetu osiedlowego sfinanso-
wano poniższe zadania:
1. Dofinansowanie wykonania in-

stalacji grzewczej oraz zakup 
rolety antywłamaniowej – po-
mieszczenie przeznaczone na sie-
dzibę Zarządu Osiedla w budyn-
ku Remizy OSP Skawina II;

2. Zakup i montaż ławek na terenie 
osiedla;

�. Zakup i montaż 2 szt. gablot in-
formacyjnych – przy SP nr 1  
i przy budynku Remizy OSP Ska-
wina II;

4. Zakup i montaż tablicy informa-
cyjnej – przy ul. Sadowej w rejo-
nie skrzyżowania z ul. Koperni-
ka;

5. Zakup i montaż urządzeń siłow-
ni na placu zabaw przy ul. Wy-
spiańskiego;

6. Zakup i montaż urządzeń zaba-
wowych na plac zabaw przy ul. 
Wyspiańskiego;

7. Wykonanie ogrodzenia „Pomni-
ka Pamięci” przy ul. Leśnej wraz 
z utwardzeniem terenu;

8. Naprawa ogrodzenia placu za-
baw przy ul. Wyspiańskiego.

osiedle nr 6 Bukowskie   
– przyznana kwota 51 620,00 zł

Z budżetu osiedlowego sfinanso-
wano poniższe zadania:
1. Zakup i montaż urządzeń zaba-

wowych i siłowni zewnętrznej na 
placu zabaw przy ul. Witosa;

2. Zakup i montaż � szt. tablic in-
formacyjnych – przy ul. Bukow-
skiej w rejonie posesji 5�, przy  
ul. Jana Pawła II w rejonie posesji 
75, przy bloku Bukowska 12 od 
strony ul. Witosa;

�. Wykonanie nakładki asfaltowej 
na parkingu przed blokiem Bu-
kowska 11.

osiedle nr 7 Samborek   
– przyznana kwota 53 920,00 zł

Z budżetu osiedlowego sfinanso-
wano poniższe zadania:
1. Remont Domu Ludowego i jego 

ogrodzenia – ul. Wojska Polskie-
go 1�;

2. Zakup i montaż � szt. tablic in-
formacyjnych – ul. Tyniecka 
boczna dz. 655/1, ul. Podgórki 
naprzeciwko nr 12 i ul. Piastow-
ska przy wiacie przystankowej;

�. Zakup krzeseł na wyposażenie 
Domu Ludowego.
 

osiedle nr 8 Rzepnik    
– przyznana kwota 49 780,00 zł

Z budżetu osiedlowego sfinanso-
wano poniższe zadania:
1. Zakup i montaż 5 szt. tablic in-

formacyjnych – ul. Torowa przy 
dz. 1716/2, ul. Jagielnia przy dz. 
2562/5, ul. Przemysłowa na dz. 
1504/20, ul. Studzińskiego na 
dz. 1416/77, ul. Torowa przy dz. 
1426/5;

2. Zakup i montaż 2 szt. kamer do 
monitoringu.

osiedle nr 9 Radziszowskie   
– przyznana kwota 45 640,00 zł

Z budżetu osiedlowego sfinanso-
wano poniższe zadania:

1. Modernizacja placu zabaw przy 
ul. Armii Krajowej;

2. Zakup i montaż wiaty na przy-
stanku autobusowym przy ul. 
Radziszowskiej w rejonie ZWiK;

�. Zakup i montaż 1 szt. kamery do 
monitoringu.

zadania realizowane w ramach 
Inicjatyw Samorządowych 
z Powiatem krakowskim

1. Budowa chodnika przy ul. Gra-
nicznej w Skawinie – DP nr 
2204K.

2. Wykonanie dokumentacji tech-
nicznej na budowę chodnika 
wraz z odwodnieniem w ciągu 
DP 2174K – ul. Leśna w Skawi-
nie.

�. Modernizacja chodnika w ciągu 
DP nr 1940K – ul. Żwirki i Wigu-
ry oraz ul. Radziszowska w Ska-
winie.

4. Modernizacja DP nr 1940K  
ul. Podlesie w Radziszowie oraz 
DP 216�K – ul. Ks. J. Popiełuszki 
w Skawinie.

5. Budowa chodnika w ciągu DP nr 
2178K w m. Kopanka.

6. Wykonanie dokumentacji 
technicznej na budowę chod-
nika wraz z odwodnieniem 
w ciągu DP 2171K w m. Krzę-
cin.

7. Przebudowa DP 1940K ul. Za-
dworze w Radziszowie na odcin-
ku od ul. Jana Pawła II do istnie-
jącego chodnika przy ul. Zadwo-
rze.

8. Modernizacja chodnika w cią-
gu DP 2178K – ul. Podbory  
w Skawinie.

9. Przebudowa DP nr 2202K –  
ul. Energetyków w Skawinie.

10. Wykonanie dokumentacji tech-
nicznej na budowę chodni-
ka przy DP nr 19�9K w Borku 
Szlacheckim.

11. Przebudowa DP 2178K Ocho-
dza – Kopanka – Skawina.

12. Modernizacja drogi powia-
towej nr 1786K relacji Wola 
Radziszowska – Leńcze oraz 
19�9K relacji Borek Szlachecki 
– Rzozów – Wola Radziszow-
ska.
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Niektóre wydziały zmieniły nie 
tylko swoją lokalizację, ale też 

zakres kompetencji. Jednym z przy-
kładów jest nowo powstały wydział 
Gospodarki komunalnej, który zo-
stał wydzielony z funkcjonujących 
dotychczas dwóch wydziałów: In-
westycji i Gospodarki Komunalnej 
oraz Rolnictwa i Ochrony Środo-
wiska. Porządek w zakresie plano-
wanych i prowadzonych inwestycji, 
przygotowanie dokumentacji pro-
jektowej oraz realizacja inwestycji to 
podstawowe kompetencje wydziału 
Inwestycji. Z kolei bieżące utrzyma-
nie gminnych dróg, chodników oraz 
nieruchomości, konserwacja obiek-
tów mostowych, zagospodarowanie 
zieleni miejskiej to między innymi 
kompetencje nowo powstałego Wy-
działu Gospodarki Komunalnej.

Kolejna zmiana dotyczy dotych-
czas funkcjonującego Zespołu ds. 
pozyskiwania środków zewnętrz-
nych. Dziś już nie tylko pozyskiwa-
nie środków zewnętrznych, ale i har-
monijny rozwój – w zgodzie z zapi-
sami przyjętej w 2015 r. „Strategii 
rozwoju Gminy Skawina” – jest dla 
nas priorytetem, dlatego też w nowej 
strukturze Urzędu utworzony został 
wydział Rozwoju i Strategii, które-
go zakres kompetencji obejmuje mię-
dzy innymi: opracowanie koncepcji 
rewitalizacji  terenów miasta i gminy  
Skawina, kwestie związane z odna-
wialnymi źródłami energii i prze-
ciwdziałaniem niskiej emisji, mo-
nitorowanie jakości usług publicz-
nych, przygotowywanie koncepcji 
planowanych zadań inwestycyjnych 
oraz zarządzanie mobilnością.

Po przeanalizowaniu dotychcza-
sowych kompetencji Wydziału Ra-

chunkowości, Wydziału Podatków 
i Opłat oraz Zespołu ds. Finansów 
i Budżetu podjęta została decyzja  
o scaleniu tych struktur w Wydział 
Finansowy z dodatkowym podziałem 
na dwa referaty: Referat Podatków  
i Opłat (w tym m.in. opłaty za wywóz 
odpadów) oraz Referat Budżetu.

Założenia przyjęte w „Strategii 
Rozwiązywania Problemów Spo-
łecznych na lata 2016-2022” – w tym 
przede wszystkim cel strategicz-
ny pn.: skuteczna polityka proro-
dzinna – podyktowały konieczność 
utworzenia Biura ds. Rodziny, ma-
jącego głównie za zadanie koordy-
nowanie wszystkich działań podej-
mowanych na rzecz rodziny w Gmi-
nie Skawina (w jego skład wcho-
dzi Centrum Wspierania Rodziny  
w Skawinie).

Wszystkie zmiany, w tym między 
innymi opisane powyżej – pozwolą na 
jeszcze efektywniejsze wykorzystanie 
przestrzeni dostępnej w obecnej siedzi-
bie Urzędu, a przede wszystkim dosto-
sują świadczone na rzecz mieszkańców 
usługi do jak najlepszych standardów  
i kierunków rozwoju Gminy Skawina.

 
Przypominamy również 

o zmienionych 
 1 stycznia 2016 r. 

godzinach pracy Urzędu 
Miasta i Gminy w Skawinie:

poniedziałek 8.00–17.00
wtorek-czwartek 7.30–15.30

piątek 7.30–14.30 

akTUaLny wykaz 
wydzIaŁów 

i PRacownIków  
znajduje się na stronie 
www.gminaskawina.pl 

po prawej stronie w zakładce 
„załatw sprawę w urzędzie”.

Zmiany organizacyjne 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie

Gmina Skawina wspólnie z Miastem Kraków oraz gminami: Biskupice, Za-
bierzów, Jordanów i Libiąż  otrzymała dofinansowanie na realizację pro-

jektu pn. „Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowa-
dzenia działalności gospodarczej świadczonych w gminach Kraków, Biskupice, 
Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż”, w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskie-
go Funduszu Społecznego.

Projekt ma na celu doskonalenie kompetencji kadr JST w celu poprawy 
efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze zarządza-
nia nieruchomościami oraz podatków i opłat. W ramach projektu planowa-
ny jest również zakup dodatkowej funkcjonalności dla Systemu Informacji 
Przestrzennej umożliwiającej pozyskanie przez przedsiębiorców informacji  
o możliwości najmu i/lub zakupu nieruchomości. 

Wzmacniamy 
KOMPETENCjE

7 września zarządzeniem nr 175.2016 został wpro-
wadzony nowy Regulamin organizacyjny, na podsta-
wie którego szereg komórek Urzędu Miasta i Gminy 
w Skawinie zmieniło zakres kompetencji i siedzibę. 
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Celem ogólnym projektu jest 
rozwój elektronicznej admini-

stracji w gminie Skawina w zakre-
sie elektronizacji usług publicznych 
oraz udostępnienia usług elektro-
nicznych poprzez budowę przyja-
znych dla mieszkańców, przedsię-
biorców, organizacji i administracji 
samorządowej narzędzi. Celem bez-
pośrednim projektu jest zapewnie-
nie klientom Urzędu Miasta i Gmi-
ny w Skawinie dostępu do szerokie-
go zakresu wysokiej jakości i pro-
stych w obsłudze usług publicznych 
świadczonych drogą elektroniczną. 
Przedmiotem projektu jest urucho-
mienie świadczenia drogą elektro-
niczną usług publicznych skierowa-
nych dla obywateli (A2C), biznesu 
(A2B) i administracji (A2A) oraz 
wdrożenie rozwiązań informatycz-
nych, które będą służyć cyfryzacji 
procesów i procedur administracyj-
nych. W ramach projektu nastąpi: 

eLekTRonIzacja PRoceSU 
PRowadzenIa dIaLoGU 

SPoŁeczneGo 

W ramach zadania uruchomiony 
zostanie system teleinformatyczny – 

elektronicznego dialogu społecznego 
w tym Subregionalny System Analiz 
Samorządowych.

URUcHoMIenIe SySTeMU 
koMUnIkacjI MoBILnej

System komunikacji mobilnej 
umożliwi otrzymywanie przez użyt-
kowników szerokiego zakresu infor-
macji niezależnie od miejsca pobytu  
i wykorzystywanych urządzeń. 

URUcHoMIenIe 
e-USŁUG fInanSowycH

Portal informacyjno-płatniczy 
dla klientów Urzędu (mieszkańców 
i przedsiębiorców) będzie stanowił 
portal dostępu do informacji o zobo-
wiązaniach podatkowych oraz ofe-
rował możliwość zapłaty tych zobo-
wiązań. Portal będzie zintegrowa-
ny z systemami wykorzystywany-
mi w Urzędzie oraz systemami in-
nych instytucji (platforma ePUAP, 
systemy bankowości elektronicznej). 
W ramach portalu będzie możliwe 
składanie elektronicznych formula-
rzy, otrzymywanie elektronicznych 
decyzji i postanowień, otrzymywa-

nie spersonalizowanych informa-
cji o wysokości zobowiązań, kiero-
wanie upomnień o braku płatności, 
realizację płatności, automatyczne 
naliczanie odsetek, przypominanie  
o zbliżających się terminach płatno-
ści, informowanie o zobowiązaniach 
przeterminowanych, naliczonych 
odsetkach i kosztach upomnień oraz 
o wszczęciu egzekucji. Usługi będą 
skierowane do podatników poszcze-
gólnych podatków lokalnych i opłat 
zgodnie z właściwymi przepisami 
prawa.

URUcHoMIenIe SySTeMU 
oBIeGU dokUMenTów

W ramach działania nastąpi in-
stalacja, konfiguracja, testowanie  
i uruchomienie systemu obiegu do-
kumentów w Urzędzie Miasta i Gmi-
ny w Skawinie. W ramach EOD zo-
staną zastosowane moduły uspraw-
niające obieg dokumentów i in-
formacji wewnątrz urzędu mające 
wpływ na szybkość załatwiania spra-
wy przez klienta.

wdRożenIe e-USŁUG 
PUBLIcznycH dLa URzĘdU

 
W ramach działania zosta-

ną przygotowane ustandaryzowa-
ne projekty dokumentów niezbęd-
nych przy świadczeniu usług pub-
licznych drogą elektroniczną, np. ze-
zwolenie na usunięcie drzew i krze-
wów, zezwolenie na lokalizację (bu-
dowę) zjazdu z drogi publicznej, wy-
danie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, wypisy i wyrysy 
z miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, zaświadcze-
nie o figurowaniu lub niefigurowa-
niu w ewidencji podatników, zezwo-
lenie na korzystanie z dróg w sposób 
szczególny.

e-administracja 
– Cyfrowa Skawina

xmin 4 x min 4 x

5 x

5 x

5 x

5 x

5 x

min 4 x
xmin 4 x min 4 x

5 x

5 x

5 x

5 x

5 x

min 4 x

Gmina Skawina otrzymała dofinansowanie  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach poddziałania 2.1.1 Elektronicz-
na administracja Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014–2020 (RPO WM) na realizację projek-
tu pn. „Budowa systemu przyjaznych, efektyw-
nych i kompleksowych e-usług samorządowych 
w Gminie Skawina”. 
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w roku 2016 gmina Skawina 
zrealizowała trzy programy 

dofinansowujące jednostki oSP. 
fundusze pozyskano w ramach 
konkursu: „Małopolskie Remizy 
2016”, „Bezpieczna Małopolska 
2016” oraz „Bezpieczny Strażak 
2016”.

88 jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych oraz Grupa Poszukiwaw-
czo-Ratownicza z 27 gmin z powia-
tów: krakowskiego, miechowskiego, 
proszowickiego i wielickiego w sierp-
niu odebrało umowy potwierdzają-
ce przyznanie dofinansowania na re-
monty remiz i ich doposażenie. Środ-
ki dotacji pochodzą z dwóch konkur-
sów organizowanych przez Urząd 
Marszałkowski – „Małopolskie Re-
mizy 2016” oraz „Bezpieczna Mało-
polska 2016”. W sumie w 2016 roku 
z budżetu województwa do małopol-
skich OSP trafi niemal �,4 mln zł.

W ramach konkursu „Małopol-
skie Remizy” dofinansowana zosta-
ła budowa budynku OSP w Facimie-
chu. Powstał budynek w stanie su-
rowym, otwartym. Wykonano na-
stępujące prace: ściany, konstrukcje 
żelbetowe, izolacje ścian, kanaliza-
cję sanitarną, więźbę dachową wraz 
z pokryciem dachu oraz fundamen-
ty pod schody zewnętrzne. 

W ramach konkursu „Bezpieczna 
Małopolska” oraz „Bezpieczny Stra-
żak” dofinansowano zakup odzieży 
ochronnej dla jednostek OSP z tere-
nu gminy Skawina. Ubrania ochron-
ne otrzymały jednostki z: Kopanki, 
Rzozowa, Wielkich Dróg, Radziszo-
wa, Jaśkowic oraz Woli Radziszow-
skiej. Łączna kwota przyznanej do-
tacji w ramach konkursów straża-
ckich wyniosła 62 351,34 zł. Cie-
szymy się, że udało nam się pozyskać  
w 2016 r. tak znaczną kwotę na wspar-
cie działalności OSP. Poprawa stanu 
specjalistycznego doposażenia służb 
ratowniczych to jeden z kierunków in-
terwencji określonych w strategii Roz-
woju Gminy – mówi Mateusz Mlost, 
Zastępca Kierownika Wydziału. 

 
fundusze w ramach konkursu 

„Małopolskie Remizy 2016” 

W ramach konkursu „Małopolskie 
Remizy 2016” organizowanego przez 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego gmina Skawina zło-
żyła w marcu 2016 r. wniosek o dofi-
nansowanie zadania pn. „Budowa bu-
dynku OSP w Facimiechu – etap II”. 
W kwietniu 2016 r. Sejmik Wojewódz-
twa Małopolskiego podjął uchwałę  
w sprawie pomocy finansowej dla 
gmin na realizację prac budowla-

no-remontowych w remizach straża-
ckich z terenu województwa małopol-
skiego. Na mocy uchwały gmina Ska-
wina otrzymała dotację w wysokości  
�7 828,00 zł. Dzięki otrzymanej do-
tacji będzie możliwe rozpoczęcie ko-
lejnego etapu budowy budynku OSP 
w Facimiechu. W ramach drugiego 
etapu prac zostaną wykonane: ściany, 
konstrukcje żelbetowe, izolacje ścian, 
kanalizacja sanitarna, więźba dacho-
wa wraz z pokryciem dachu oraz fun-
damenty pod schody zewnętrzne. 

fundusze w ramach konkursu 
„Bezpieczna Małopolska 2016”

W ramach konkursu „Bezpieczna 
Małopolska 2016” ogłoszonego przez 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego gmina Skawina złożyła 
w marcu 2016 r. wniosek o dofinanso-
wanie zakupu odzieży ochronnej dla 
jednostek OSP z terenu Gminy Skawi-
na. Na mocy uchwały z dnia 12 maja 
2016 r. Gmina Skawina otrzymała do-
finansowanie w wysokości 15 750,00 
zł. W ramach przyznanych środków 
zakupiona została odzież ochronna 
dla jednostek OSP w Kopance, Rzozo-
wie oraz Wielkich Drogach.

fundusze w ramach programu 
„Bezpieczny Strażak 2016”

W ramach programu „Zapobie-
ganie poważnym awariom i likwi-
dacja ich skutków dla Środowiska – 
Bezpieczny Strażak” gmina Skawi-
na złożyła w marcu 2016 r. wniosek 
o dofinansowanie projektu pn. „Wy-
posażenie w odzież ochronną jed-
nostek OSP w Radziszowie, Jaśko-
wicach oraz Woli Radziszowskiej”.  
W dniu 25 maja 2016 r. uchwałą Za-
rządu gmina Skawina otrzymała do-
tację w wysokości 8 77�,�4 zł. Otrzy-
mane środki pozwolą na zakup  
� kompletów odzieży ochronnej dla 
strażaków z jednostek OSP w Radzi-
szowie, Jaśkowicach oraz Woli Radzi-
szowskiej.

Fundusze 
dla jednostek OSP 
z Gminy Skawina

Fo
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1� października z inicjatywy Wi-
cewojewody Małopolski Piotra 

Ćwika, Burmistrza Miasta i Gminy 
Skawina Pawła Kolasy oraz Zastępcy 
Burmistrza Norbert Rzepisko odbyła 
się w Skawinie konferencja prasowa, 
przybliżająca mieszkańcom naszej 
gminy i całej Małopolski szczegóły 
dotyczące „Mieszkanie Plus”. 

Lokalizacje miejsc, gdzie zosta-
ną wybudowane mieszkania: Biała 
Podlaska, Chorzów, Dębica, Gliwice, 
Katowice, Kobyłka, Nowa Dęba, Pel-
plin, Poznań, Radom, Stalowa Wola, 
Skawina, Starogard Gdański, Trze-
binia, Tychy, Września i Wałbrzych.

Władze Skawiny mając na uwa-
dze dotychczasową, dobrą współpra-
cę z Ministerstwem Infrastruktury  
i Budownictwa z Ministrem Andrze-
jem Adamczykiem oraz widząc po-
trzebę budowy mieszkań komunal-
nych na swoim terenie, przystąpi-
ły do programu. – Wierzę, że będzie 
to dobry pogram, który nie przyniesie 
strat samorządom – powiedział Bur-
mistrz Paweł Kolasa. Jak podkre-

ślił Wicewojewoda Małopolski Piotr 
Ćwik – wybór Skawiny i Trzebini to 
dopiero początek. Również większe 
miasta z terenu województwa zosta-
ną w przyszłości uwzględnione. Dziś 
dysponujemy wykazem gruntów na 
terenie całego województwa należą-
cych do Skarbu Państwa, poddajemy 
je weryfikacji.

- Dzięki temu programowi stanie-
my się miastem jeszcze bardziej przy-
jaznym i otwartym dla ludzi. Dziś, 
pod koniec 2016 r., fabryki, zakłady 
działające na terenie Skawiny poszu-
kuję pracowników. Zwiększa się licz-
ba mieszkańców, a co za tym idzie, 
potrzebne są nowe mieszkania. Ska-
wina oferując doskonałą bazę eduka-
cyjną i rekreacyjną przyciąga – po-
wiedział Burmistrz Paweł Kolasa.

Teren przeznaczony na realiza-
cję projektu Mieszkanie Plus zloka-
lizowany jest przy ul. Skawińskiej 
i ul. Torowej. Obszar ten już kil-
ka lat temu został wyznaczony pod 
budownictwo komunalne i socjal-
ne, władze Skawiny dysponują goto-

wym projektem. Nie oznacza to jed-
nak, że zostanie on w tym kształcie 
zrealizowany. Tym niemniej miejsce 
na mieszkania komunalne pozostaje 
niezmienne. To obszar 1,4 ha w cał-
kiem dobrej lokalizacji, w północnej 
części miasta, w niedużej odległości 
od obwodnicy Skawiny. 

 
w 2019 r. pierwsi uczestnicy pro-
gramu Mieszkanie Plus mają do-
stać klucze do mieszkań. narodo-
wy Program Mieszkaniowy prze-
widuje też lepszą dostępność miesz-
kań komunalnych, a także wsparcie 
dla osób, które chcą oszczędzać na 
własne lokum. 

Fakty na temat programu:
1. Rząd posiada miejsca pod poten-

cjalną budowę mieszkań (chodzi o 
grunty będące własnością Skarbu 
Państwa, które wskazały gminy).

2. Władze Gminy Skawina podpi-
sały list intencyjny, który obo-
wiązuje do grudnia 2017 r. – do 
tego czasu rząd musi opracować 
ustawodawstwo, które będzie  
w sposób szczegółowy regulować 
kwestie budowy i koszty najmu 
oraz ewentualnego późniejszego 
wykupu.

�. Nie prowadzimy list z naborem 
do udziału w programie.

4. W miarę otrzymywania bardziej 
szczegółowych informacji bę-
dziemy Państwa informować na 
bieżąco za pośrednictwem naszej 
strony internetowej. 

REAlIZACjA PROGRAMU 
„Mieszkanie Plus” w Skawinie

12 października w Katowicach, podczas inaugu-
racji rządowego programu „Mieszkanie Plus” przez 
Premier Beatę Szydło nastąpiło oficjalne podpisanie 
listów intencyjnych potwierdzające przystąpienie do 
programu wytypowanych samorządów z terenu całej 
Polski. Jednym z sygnatariuszy był Burmistrz Miasta 
i Gminy Skawina Paweł Kolasa. 

ogłoszenie Urzędu Stanu cywilnego 
Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie

Uprzejmie zapraszamy wszystkie pary małżeńskie, które zawierały związek małżeński w 1967 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 dnia 28 lutego 2017 r. osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Skawinie, Rynek �, pok. 9 lub telefonicznie: 12 277 01 70, 12 277 0171.
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Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta  
i Gminy w Skawinie zaprasza do zapoznania się z infor-
matorem akcji „Zima 2016/2017”, w którym znajdą Pań-
stwo wszelkie szczegółowe informacje dotyczące zakre-
su zimowego utrzymania dróg i chodników wraz z wy-
kazem dróg i standardami utrzymania.

1. droga krajowa nr 44 Skawina – zator 
 zarządca – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  

i Autostrad, Rejon Wadowice
 Telefony dyżurne: 
 600 800 610, 12 417 14 22, 12 412 16 44
 wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogo-

wo-Mostowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc w Spyt-
kowicach, �4-116 Spytkowice, ul. Zamkowa �

  Baza Spytkowice: tel.: 606 �9� 984

2. droga wojewódzka nr 953 Skawina – kalwaria 
 zarządca – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krako-

wie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach
 odpowiedzialny: Wojciech Gorączko
 Telefony dyżurne: 12 272 17 88, 60� 92� 107

 wykonawca: Firma „Pol-Buk”
 odpowiedzialni: Paweł Pietrzak
 Telefony dyżurne wykonawcy: 
 12 274 00 68, 601 508 924

3. drogi powiatowe 
 na terenie miasta i gminy Skawina 
 zarządca – Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego  

w Krakowie
 Telefony dyżurne zarządu dróg Powiatu krakow-

skiego: 507 098 708, 12 6�7 18 11
 wykonawca: Transport Towarowy Piotr Jasiołek,  

�2-070 Czernichów, Wołowice 2�6
 Telefon dyżurny wykonawcy: 
 698 9�5 199, 12 280 22 98

4. drogi gminne 
 nadzór – Wydział Gospodarki Komunalnej UMiG  

w Skawinie
 Joanna Szczygłowska – Kierownik Wydziału GK, tel.: 

12 277 01 52
 Dominik Niechaj – Inspektor Wydział GK, tel. 12 277 

01 81, 606 918 278
 wykonawca: Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o., 

Skawina, ul. Piłsudskiego 25
  odpowiedzialni: Marek Kocik, tel. 12 276 58 ��,  

516 175 444
  Lucyna Zięciowska, tel. 12 �45 79 50, 501 542 �17 

5. zimowe utrzymanie gminnych: chodników, scho-
dów, kładek, ciągów pieszych, alejek, parkingów  
i przystanków autobusowych na terenie miasta 

 wykonawca: Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o., 
Skawina, ul. Piłsudskiego 25

 Telefon dyżurny wykonawcy: 516 175 444
 
zarówno  wykaz ulic, dróg, chodników, alejek, par-

kingów i przystanków, jak i zasady odśnieżania oraz 
usuwania gołoledzi dostępne są w obszernym zesta-
wieniu w informatorze akcja „zima 2016/2017”, który 
znajduje się na naszej stronie www.gminaskawina.pl  
w zakładce wydział Gospodarki komunalnej.

Wykaz telefonów 
„Akcji Zima” 
sezon 2016/2017

    7 stycznia 2017 r.
    21 stycznia 2017 r.
    11 lutego 2017 r.
    25 lutego 2017 r.
    18 marca 2017 r.
    8 kwietnia 2017 r.
    22 kwietnia 2017 r.
    20 maja 2017 r.
    10 czerwca 2017 r.
    24 czerwca 2017 r.

 15 lipca 2017 r.
 5 sierpnia 2017 r.
 19 sierpnia 2017 r.
 9 września 2017 r.
 2� września 2017 r.
 7 października 2017 r.
 21 października 2017 r.
 18 listopada 2017 r.
 �0 grudnia 2017 r.

Terminy ślubów cywilnych w 2017 roku
kierownik Urzędu Stanu cywilnego w Skawinie uprzejmie informuje 

o terminach ślubów cywilnych w 2017 r. 
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„Remont chodnika przy ul. 
jana Pawła II wraz z zagospoda-
rowaniem skweru na skrzyżowa-
niu ul. jana Pawła II z ul. zadworze  
w Radziszowie” 

Zakres wykonanych robót obej-
mował remont istniejącego chodni-
ka, przebudowę wlotu skrzyżowa-
nia ul. Jana Pawła II z ul. Zadworze 
w Radziszowie poprzez jego korek-
tę geometryczną, remont nawierzch-
ni zjazdów indywidualnych i wy-
mianę istniejących wpustów ulicz-
nych. Dokonano konserwacji kamien-
nej kapliczki znajdującej się na skwe-
rze w oparciu o opracowany uprzed-
nio program konserwatorski, wyko-
nano nowe ogrodzenie kapliczki oraz 
uporządkowano przyległy teren. Do-
datkowo wzdłuż wyremontowane-
go chodnika zastosowano urządze-

nia bezpieczeństwa ruchu drogowego  
w postaci barier ochronnych U-11a 
oraz zmieniono organizację ruchu w 
obrębie przedmiotowego skrzyżowa-
nia na wloty jednokierunkowe. Pra-
ce zostały wykonane w terminach 
umownych i zakończone w listopadzie 
br. Wykonawcy robót budowlanych:
 Zakład Remontowo-Budowlany 

"MAR-BUD" Marian Kowalówka, 
Ochodza 117, �2-051 Wielkie Drogi.

 ART. RENOWACJA Tadeusz So-
kal, ul. Pasternik 120B, �1-�54 
Kraków.

 Firma produkcyjno-handlowo-
transportowa „TRANSFIG” Wie-
sław Figa”, Przeginia Duchowna 
�00, �2-061 Rybna.

„Poszerzenie i unowocześnienie 
bazy sportowej przy Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Skawinie”

W ramach zadania wykonano re-
mont nawierzchni istniejącego boi-
ska do gry w koszykówkę i siatków-
kę zlokalizowanego na dz. nr 2597 w 
Skawinie, przy Szkole Podstawowej 
nr 1 im. Mikołaja Kopernika, przy 
ul. Korabnickiej 19. Istniejąca na-
wierzchnia asfaltowa boiska została 
zastąpiona nawierzchnią z poliure-
tanu. Powierzchnia asfaltowa została 
sfrezowana w celu obniżenia pozio-
mu, następnie zostały położone pro-
jektowane warstwy podbudowy pod 
nową powierzchnię z poliuretanu. 

Powierzchnia boiska wynosi: 
- do koszykówki – kolor niebieski 

– 202 m2, 
- do siatkówki – kolor czerwony – 

162 m2.

Prace zostały wykonane w termi-
nie umownym i zakończone w listo-
padzie br. Wykonawca robót budowla-
nych: Firma Remontowo-Budowlana 
FRANKO Franciszek Poniedziałek, 
�2-051 Wielkie Drogi, Krzęcin 207.

„nowoczesna pracownia kom-
puterowa w Szkole Podstawowej nr 
2 w Skawinie” 

W ramach projektu został za-
kupiony sprzęt komputerowy wraz 

Projekty zrealizowane w ramach 
Budżetu Obywatelskiego 2016 roku

Mechanizm budżetu obywatelskiego daje mieszkańcom gminy Skawina możliwość 
współdecydowania o wykorzystaniu kwoty 600 000,00 zł na cele lokalnej społeczności. 
Podstawowym założeniem jest zachęcenie wszystkich osób powyżej 16 roku życia do 
złożenia projektu z kreatywnym pomysłem na rozwój lokalnej społeczności – tak by 
wspólnie zdecydować na co można wydać środki z budżetu gminy Skawina. Maksymal-
ny koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć 100 000,00 zł. jakie zada-
nia udało się zrealizować w 2016 roku? Poniżej słów kilka o projektach, które wybrali 
mieszkańcy. 
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B U D Ż E T  O B Y W AT E L S K I

z oprogramowaniem dla 26 stano-
wisk. Przypomnijmy projekt w gło-
sowaniu uzyskał bardzo dobry, trze-
ci wynik, zyskując 2926 głosy. Kwota 
zadania wyniosła 94 940,00 zł. 

„nasze zdrowie w naszych rę-
kach – wielopokoleniowy plac re-
kreacyjny (wola Radziszowska)”

W ramach powyższego zadania 
na działce o numerze ewidencyjnym 
1868/� w Woli Radziszowskiej po-
wstały � odrębne strefy:

 Strefa dla dzieci;
 Strefa młodzież/mama i tata;
 Strefa babcia i dziadek.

Wielopokoleniowy plac rekre-
acyjny został wyposażony w urzą-
dzenia rekreacyjne i zabawowe. Te-
ren został ogrodzony panelami kra-
towymi na słupkach systemowych. 
Zamontowano tablice informacyj-
ne z regulaminem, kosze na odpady 
oraz stojaki na rowery. Powierzch-
nia wykonanego wielopokoleniowe-
go placu rekreacyjnego wynosi 514 
m2. Łączna wartość zrealizowanych 
prac zgodnie z zawartymi umowa-
mi wyniosła: 105 211,25 zł. Sołectwo 
Wola Radziszowska przekazało do-
finansowanie do ww. zadania w wy-
sokości: 10 000,00 zł, celem pokrycia 

przekroczonej wartości zadania po-
wyżej 100 000,00 zł zarezerwowa-
nych w ramach Budżetu Obywatel-
skiego.

 „Rewitalizacja terenu rekrea-
cyjnego Parku jana Pawła II (Ska-
wina, ogrody)”

W ramach powyższego zadania 
wykonano:
- Nową płytę boiska wraz z bram-

kami;
- Zamontowano urządzenia siłow-

ni zewnętrznej.

Łączna wartość zrealizowanych 
prac wyniosła: 115 122,98 zł. Osied-
le Ogrody przekazało dofinansowa-
nie do ww. zadania w wysokości:  
20 000,00 zł, celem pokrycia prze-
kroczonej wartości zadania powy-
żej 100 000,00 zł zarezerwowanych  
w ramach Budżetu Obywatelskiego.

„Budowa altany rekreacyjnej  
z utwardzonym dojściem na dz. nr 
443/4 w krzęcinie”

W ramach zadania wykonana 
została wiata o wymiarach w rzucie 
8,90x7,64 m, wys. 4,95 m. Konstrukcja 
wiaty jest drewniana o prostej formie, 
podparta ośmioma słupami, podłoga 
drewniana, dach kryty blachą. Obiekt 
ma funkcję wiaty wypoczynkowej 
ogrodowej. Prace zostały wykonane 
w terminie umownym i zakończone 
w listopadzie br. Wykonawca robót 
budowlanych: Zakład Usług Remon-
towo-Budowlanych „KA-BUD” Kazi-
mierz Job, �2-051 Wielkie Drogi 27.
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W dniach 24-�0 październi-
ka 2016 r. w specjalnie wy-

znaczonych miejscach odbywało 
się głosowanie w ramach „Budżetu 
Obywatelskiego 2017”. Udział w gło-
sowaniu mogli wziąć wszyscy miesz-
kańcy gminy, którzy ukończyli 16 
lat. Głosowanie odbywało się przy 
użyciu tradycyjnych kart, na których 

Budżet 
Obywatelski 

umieszczone zostały w kolejności lo-
sowej zakwalifikowane pozytywnie 
projekty. Jak w roku ubiegłym można 
było również oddać swój głos drogą 
elektroniczną.

Poniżej podajemy wyniki w po-
staci listy rankingowej uwzględnia-
jącej listę projektów rekomendowa-

nych do realizacji, stanowiącą za-
łącznik do Zarządzenie Nr 2�1.2016 
Burmistrza Miasta i Gminy Ska-
wina z dnia 14 listopada 2016 r. 
PWSK.�040.�.2016 w sprawie poda-
nia do publicznej wiadomości wyni-
ków głosowania na projekty zgłoszo-
ne w ramach „Budżetu Obywatel-
skiego 2017”.

 

B U D Ż E T  O B Y W AT E L S K I

od 2 listopada 2016 r. koordynacją Budżetu obywatelskiego zajmuje się:
wydział Promocji, współpracy, Sportu i kultury – PwSk

ul. Rynek 3, parter, pok. 2 i 3

LISTa RankInGowa UwzGLĘdnIajĄca LISTĘ PRojekTów 
RekoMendowanycH do ReaLIzacjI

2017
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nazwa projektu 

OR.�020.11.2016 – Modernizacja i wyposażenie remizy dla 
potrzeb mieszkańców – Skawina – Korabniki
OR.�020.10.2016 – Plac zabaw – Pozowice – Facimiech 
– Ochodza – Kopanka
OR.�020.�.2016 – Wykonanie remontu nakładkowego drogi 
gminnej 601214K ul. Przemysłowa w Radziszowie
OR.�020.7.2016 – Remont drogi gminnej nr 601217K, nr dz. 
ew. 556 w Krzęcinie – Zelczyna – Krzęcin
OR.�020.5.2016 – Muszla koncertowa. Mobilne wyposażenie 
placu w urządzenia biesiadne, wyposażenie budynku domu 
ludowego w stoły, krzesła, klimatyzacja – Jaśkowice
OR.�020.9.2016 – Budowa boiska wielofunkcyjnego – Borek 
Szlachecki
OR.�020.6.2016 – Remont wewnątrz budynku Domu Ludo-
wego w Woli Radziszowskiej
OR.�020.2.2016 – Ogród Maryjny – Rzozów
OR.�020.8.2016 – Wykonanie nakładek asfaltowych na ist-
niejących wielostanowiskowych parkingach – os. Bukowskie
OR.�020.4.2016 – Zaczytana Skawina – zakup nowości książ-
kowych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie
OR.�020.1�.2016 – Wydłużenie kursów linii do Ochodzy 
przez Borek Szlachecki i Zelczyne
OR.�020.12.2016 – �00 MINUS

L.p.

1

2

�

4

5

6

7

8
9

10

11

12

koszt realizacji 

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

90 000,00

90 000,00

100 000,00
100 000,00

60 000,00

92 7�6,00

40 000,00
Głosy nieważne:
Ogółem głosów oddano:

Punkty

18�1

1516

1�57

1280

1276

910

849

729
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406

26�
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 – Ceniąc sobie współpracę z sek-
torem pozarządowym, zaproponowa-
liśmy w nim kolejne inicjatywy zwięk-
szenia zakresu wsparcia – tak w części 
finansowej, jak i pozafinansowej, przy 
jednoczesnym zachowaniu dotychczas 
obowiązujących, sprawdzających się 
rozwiązań – mówi II zastępca burmi-
strza Tomasz Ożóg. 

„Program…” zakłada zwiększe-
nie w 2017 r. łącznej planowanej wy-
sokości środków przewidzianych 
na realizację zadań przez organi-
zacje pozarządowe w trybie otwar-
tych konkursów ofert do kwoty co 
najmniej 1 075 000,00 zł. zwiększo-
ny zostanie również zakres narzę-
dzi wsparcia i obszarów współpracy 
z sektorem pozarządowym zakłada-
jący m.in.:

− wznowienie działalności Skawiń-
skiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego;

− kontynuację pracy Centrum 
Współpracy z Organizacjami Po-
zarządowymi w rozszerzonej for-
mie;

− umożliwienie wsparcia dla orga-
nizacji pozarządowych aplikują-
cych o środki finansowe ze źródeł 
pozagminnych poprzez urucho-
mienie „funduszu pożyczkowe-
go” oraz „funduszu wkładu włas-
nego”. 

Aktywność organizacji pozarzą-
dowych jest także doskonałym polem 
do działań promocyjnych naszej gmi-
ny. Zapisy „Programu współpracy…” 
na 2017 r. w sposób szczególny kładą 
nacisk na wykorzystanie lokalnych 
zasobów – ludzkich i rzeczowych,  
w szczególności promując je w dwóch 
konkursach ofert – „sport” i „kultu-
ra”. Działania te mają na celu kreowa-
nie i wzmacnianie lokalnych liderów 
aktywności społecznej i promocję 
piękna naszej okolicy – w tym prze-
de wszystkim w ramach tras i obiek-
tów włączonych do projektu „Skarby 
Blisko Krakowa”. 

 – Kładąc szczególny nacisk na 
rozwój sportu w naszej gminie, zapla-
nowano działania mające na celu pro-
mocję aktywności fizycznej (takie jak: 
gala sportu, gala stypendialna, kon-
ferencje i konkursy) oraz wzmacnia-
nie potencjału kadry trenerskiej. „Pro-
gram…” w znacznym stopniu promu-
je także integrację międzypokolenio-
wą oraz aktywizację osób starszych  
i niepełnosprawnych. Tegorocznym 
novum jest także uszczegółowienie 
priorytetów w ramach konkursu w ob-
szarze „sport”, tj. „rehabilitacja i akty-
wizacja osób niepełnosprawnych i se-
niorów” – dodaje Tomasz Stawowy.

Tak rozbudowane działania mają 
na celu wzmocnienie ścisłego part-
nerstwa pomiędzy administracją 

publiczną a organizacjami pozarzą-
dowymi i podmiotami wymieniony-
mi w art. � ust. � ustawy, co ma na 
celu doskonalenie wykonywania za-
dań Gminy Skawina poprzez możli-
wie pełne wykorzystanie potencja-
łu organizacji pozarządowych i pod-
miotów wymienionych w art. � ust. 
� ustawy. 

jakie działania w 2017 roku 
zakłada „Program współpracy…”?

1. formy współpracy finansowej:
− powierzanie i wspieranie wykony-

wania zadań publicznych w trybie 
otwartych konkursów ofert;

− zlecanie realizacji zadań publicz-
nych w trybie z pominięciem ot-
wartego konkursu ofert w sposób 
określony w art. 19a ustawy;

− udzielanie pożyczki na realizację 
na terenie gminy zadań współ-
finansowanych ze środków ze-
wnętrznych w formie refundacji, 
których beneficjentami są miesz-
kańcy gminy;

− finansowanie lub współfinanso-
wanie wkładu własnego w związ-
ku z realizacją zadań dofinanso-
wanych ze środków spoza budże-
tu gminy.

2. formy współpracy pozafinanso-
wej: 

− informacja o działaniach podej-
mowanych zarówno przez gminę, 
jak i organizacje pozarządowe;

− prowadzenie zakładki „organi-
zacje pozarządowe” na stronie 
www.gminaskawina.pl;

− obejmowanie patronatem Bur-
mistrza działań podejmowanych 
przez NGO;

− prowadzenie konsultacji społecz-
nych z organizacjami pozarządo-
wymi oraz podmiotami określo-
nymi w art. � ust. � ustawy;

− działalność Skawińskiej Rady 
Działalności Pożytku Publiczne-
go;

− współdziałanie w pozyskiwaniu 
środków z funduszy zewnętrz-
nych;

− prowadzenie Centrum Współpra-
cy z Organizacjami Pozarządo-
wymi. 

Współpraca 

z NGO 

I N F O R M AT O R  N G O

30 listopada Uchwałą Rady Miejskiej w Skawi-
nie, został przyjęty „Program współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie na 2017 r.”.

2017
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fundusz pożyczkowy 
Pożyczkę na realizację zadań współfinansowanych ze 

środków zewnętrznych w formie refundacji (jak w przy-
padku grantów LGD), których beneficjentami są miesz-
kańcy gminy, mogą otrzymać wszystkie organizacje po-
zarządowe działające na terenie gminy. Jednakże z możli-
wości ubiegania się o pożyczkę wyklucza się podmioty, na 
których ciążą nieregulowane wymagalne zobowiązania fi-
nansowe wobec budżetu gminy. Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Skawina udzielając pożyczki, zawiera z pożyczkobior-
cą pisemną umową określającą m.in. wysokość udzielonej 
pożyczki, ilość, wysokość oraz terminy spłat poszczegól-
nych rat oraz formę zabezpieczenia spłaty pożyczki. Kwota 
udzielonej pożyczki nie może być wyższa od przyznanej na 
realizację projektu dotacji ze środków zewnętrznych. Po-
życzka może być wypłacona jednorazowo lub w transzach. 
Zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel własny in blanco 
wraz z deklaracją wekslową. Zwrot pożyczki powinien na-
stąpić w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzyma-
nia przez pożyczkobiorcę refundacji środków na realiza-
cję projektu. 

 

fundusz wkładu własnego
Dofinansowanie w ramach funduszu wkładu własnego 

mogą otrzymać organizacje pozarządowe działające na te-
renie gminy, które otrzymały grant na realizację zadania ze 
środków zewnętrznych. Środki przeznaczone na pokrycie fi-
nansowego wkładu własnego można uzyskać poprzez udział 
w otwartym konkursie ofert, do którego nabór prowadzony 
jest przez cały rok, a rozstrzygnięcia będą następowały we 
wskazanych okresach. Przyznane dofinansowanie powinno 
zostać w całości przeznaczone na pokrycie wkładu własnego 
zadania realizowanego ze środków zewnętrznych. 

Fundusz pożyczkowy 
i fundusz wkładu własnego 

– kto, kiedy i w jakiej sytuacji może otrzymać wsparcie?

otrzymanie dotacji
ze środków spoza budżetu gminy 

	Złożenie wniosku przez pożyczkobiorcę 
	Rozpatrzenie wniosku 
	Przyznanie pożyczki przez Burmistrza Miasta 
 i Gminy Skawina i podpisanie umowy 
	Wypłata pożyczki 
	Realizacja zadania 
	Otrzymanie przez pożyczkobiorcę refundacji 
 środków na realizację projektu 
	Zwrot pożyczki

Proces aplikowania o dofinansowanie 
ze źródeł ze środków zewnętrznych

	Złożenie oferty w otwartym konkursie ofert  
	Rozpatrzenie oferty przez komisję,
 której opinia przedstawiana zostanie burmistrzowi 
	Burmistrz Miasta i Gminy Skawina akceptuje 
 wysokość przyznanej dotacji 
	Grantobiorca zawiera z Gminą Skawiną promesę 
	Grantobiorca podpisuje umowę ze zleceniodawcą
 realizacji zadania współfinansowanego 
 ze środków zewnętrznych
	Grantobiorca podpisuje umowę z Gminą Skawina 
	Grantobiorcza realizuje zadania 
	Rozliczenie realizacji projektu

dodatkowych informacji udzielają pracownicy 
wydziału Promocji, współpracy, Sportu i kultury:

• Tomasz Stawowy, 
 tel.: 12 277 01 12, e-mail: tstawowy@um.skawina.net 
 • Sylwia Wrona, 
 tel.: 12 277 01 0�, e-mail: s.strzalka@um.skawina.net 

- Rozwój organizacji pozarządowych to przede wszystkim nowe możliwości w aplikowaniu 
o środki ze źródeł pozagminnych. Jednak w wielu przypadkach dobry pomysł, zaangażowa-
nie ludzi skupionych wokół projektu czy doskonale przygotowany wniosek nie wystarczą, by 
otrzymać oczekiwane dofinansowanie. Znaczący problem dla organizacji – niejednokrotnie 
decydujący o rezygnacji z otrzymania dofinansowania – stanowi brak środków finansowych 
na wkład własny oraz proces refundacji. Wychodząc naprzeciw tym trudnościom, podjęliśmy 
decyzję o wprowadzeniu dwóch nowych mechanizmów wsparcia NGO: „funduszu pożyczko-
wego” i „funduszu wkładu własnego” – mówi II zastępca burmistrza Tomasz Ożóg.

28

www.gminaskawina.pl GRUDZIEŃ 2016

„



I N F O R M AT O R  N G O

1 stycznia 2017 r. rozpocznie się 
trzeci rok działalności Cen-

trum Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi (COP), w ramach 
którego realizowane są działania 
doradczo-konsultacyjne na rzecz 
NGO z terenu gminy Skawina. – Ce-
lem działalności COP jest wzmoc-
nienie potencjału i doskonalenie 
organizacji, poprawa efektywności 
i jakości ich pracy, a także wsparcie 
w pozyskiwaniu środków finanso-
wych wśród zewnętrznych granto-
dawców na realizowane działania. 
Dla sektora pozarządowego oznacza 
to pomoc w przygotowaniu wniosku 
aplikacyjnego, możliwość udziału  
w szkoleniach lub konsultacjach księ-
gowych i prawnych – mówi II zastęp-
ca burmistrza Tomasz Ożóg. 

działalność centrum wsparcia 
nGo w 2016 r. w liczbach: 

 ze wsparcia Centrum skorzystało 
niemalże �0 organizacji działają-
cych na terenie Gminy Skawina;

 odbyło się 5 trzygodzinnych dy-
żurów informacyjnych, podczas 
których 27 organizacji skorzy-
stało z doradztwa w zakresie po-
zyskiwania środków oraz bieżą-
cej działalności; 

 konsultanci pracowali nad 6 
wnioskami aplikacyjnymi, skon-
sultowali 5 statutów oraz udzieli-
li łącznie 22 konsultacji on-line;

 członkowie NGO mieli możliwość 
wzięcia udziału w 5 szkoleniach 
oraz 2 spotkaniach informacyjno-
edukacyjnych, podczas których: 

-  dowiedzieli się, jak uzyskać środ-
ki na działalność organizacji ina-
czej niż z grantów (m.in. działal-
ność odpłatna, zbiórki, loterie, 
sprzedaż wyrobów etc.);

-  uczyli się jak przygotować projekt 
realizacji zadania publicznego;

-  poznali zasady skutecznej komu-
nikacji z otoczeniem i promowa-
niem swojej działalności;

-  dokonali wspólnie z prowadzą-
cym szkolenie przeglądu źródeł 
finansowania działań;

-  uczyli się zarządzać swoją orga-
nizacją oraz określili priorytety 
jej rozwoju; 

 4 organizacje opracowały Indy-
widulane Plany Rozwoju Or-
ganizacji Pozarządowych. Były 
to: Stowarzyszenie „MożeMY”, 
Stowarzyszenie „Razem dla Jur-
czyc”, Fundacja „Inkluzja – Edu-
kacja Włączająca” oraz grupa 
nieformalna „Dzieci są ważne”;

 konsultacje księgowe były udziela-
ne łącznie przez 4 godziny, a kon-
sultacje prawne przez 8 godzin;

 powstał „Poradnik dla NGO”, 
który będzie dostępny on-line na 
stronie internetowej www.gmi-
naskawina.pl w zakładce „Cen-
trum Wsparcia NGO”;

 w zakładce „Centrum Wspar-
cia NGO – konkursy dotacyjne” 

umieszczonych zostało 26 infor-
macji o możliwościach otrzyma-
nia dofinansowania.

W 2017 r. zakres działalności 
Centrum Współpracy z Organiza-
cjami Pozarządowymi zostanie po-
szerzony i pojawią się nowe formy 
wsparcia – w tym między innymi 
warsztaty doskonalące umiejętności 
związane z działalnością sektora po-
zarządowego. Dodatkowo opracowa-
ne zostanie kalendarium naborów do 
udziału w konkursach dotacyjnych, 
a przede wszystkim odbędzie się ko-
lejne „Forum Organizacji Pozarządo-
wych”, które będzie polem wymiany 
doświadczeń oraz nawiązania współ-
pracy pomiędzy działaczami NGO. – 
W 2017 r. w związku z licznymi moż-
liwościami uzyskania dofinansowania 
ze środków zewnętrznych oraz rozpo-
częciem naborów LGD, chcemy po-
łożyć szczególny nacisk na przygoto-
wanie wniosków aplikacyjnych oraz 
rozszerzenie działań informacyjnych  
o możliwościach uzyskania wsparcia 
finansowego – dodaje Sylwia Wrona, 
podinspektor  Wydziału PWSK. 

CENTRUM Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi 

– ruszamy już 1 stycznia!

zakres działania centrum współpracy 
z organizacjami Pozarządowymi w 2017 r.: 

1. Stały dyżur informacyjno-doradczy;
2. Konsultacja wniosków aplikacyjnych; 
�. Konsultacje on-line;
4. Doradztwo w zakresie pozyskiwania środków finansowych;
5. Informowanie o potencjalnych konkursach i możliwościach apli-

kowania oraz opracowanie elektronicznego harmonogramu nabo-
rów;

6. Przeprowadzenie cyklu warsztatów dla organizacji;
7. Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla organizacji;
8. Doradztwo w zakresie regulacji prawnych i księgowych udzielane 

przez ekspertów;
9. Organizacja „Forum Organizacji Pozarządowych”.
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Od 10 lat spółki Grupy CEZ  
w Polsce aktywnie wspie-

rają inicjatywy ważne dla lokalnych 
społeczności. Firma wierzy bowiem, 
że wspólnie z sąsiadami może zmie-
niać świat wokół siebie. Właśnie dla-
tego powstał Jubileuszowy Program 
Grantowy „Wyzwalamy energię!”,  
w ramach którego z okazji 10-lecia Gru-
py CEZ w Polsce przyznano 10 gran-
tów, każdy w wysokości maksymalnie  
10 000 zł. Wszystko po to, by podzię-
kować lokalnym społecznościom za 10 
wspólnych lat i po raz kolejny wesprzeć 
wartościowe inicjatywy w obszarze 
ochrony środowiska, sportu i edukacji 
realizowane na terenie Skawiny i Cho-
rzowa oraz okolic. Napłynęło wiele 
wartościowych zgłoszeń, spośród któ-
rych 25 przeszło ocenę formalną.

konkurencja 
w Skawinie była spora

Wnioski najpierw oceniało jury, 
w którym zasiedli nie tylko przed-
stawiciele Zarządu i Pracowników 
CEZ Skawina, lecz także gminy  
i lokalnych aktywistów i wspólnie 
wskazali cztery najciekawsze inicja-
tywy. Jury kierowało się określony-
mi w Regulaminie kryteriami oceny 
takimi jak wpływ projektu na lokal-

ną społeczność, wartość działań pro-
mocyjnych dla beneficjenta i Grupy 
CEZ w Polsce oraz wartość projektu 
w odniesieniu do strategii CSR Gru-
py CEZ w Polsce.

Ostatni, piąty projekt sfinanso-
wany przez CEZ Skawina, wybrali  
w głosowaniu pracownicy Grupy 
CEZ w Polsce.

Rozwój zmysłów

Projektem, w którego realiza-
cję zaangażowało się najwięcej osób  
i który rozwinął postawy obywatel-
skie wśród mieszkańców Skawiny  
i okolic, było stworzenie mini ogrodu 
sensorycznego przy Przedszkolu Sa-
morządowym z Oddziałami Integra-
cyjnymi nr 2 w Skawinie. W wyniku 
grantu powstało miejsce oddziałują-
ce na wszystkie pięć zmysłów dzie-
ci: węch, wzrok, dotyk, smak i słuch. 
Ogród stymuluje wzrok przez po-
sadzone w nim różnobarwne rośli-
ny, a słuch poprzez szeleszczące tra-
wy, odgłosy ptaków i owadów, a tak-
że drewniane urządzenia sensorycz-
ne np. dzwonki powietrzne, rury 
dźwiękowe czy specjalną nawierzch-
nię. W realizacji inicjatywy poma-
gali nauczyciele, rodzice, okoliczni 
mieszkańcy i harcerze. 

- Zgłosiliśmy projekt związany 
z utworzeniem ogrodu sensoryczne-
go, służącego do pobudzania dziecię-
cych zmysłów. Jego realizacja wyzwo-
liła energię we wszystkich, którzy się 
w nią włączyli – podsumowała Anna 
Borowska, dyrektorka przedszkola.

Do zmysłów odwoływał się także 
kolejny projekt zrealizowany w Ska-
winie. Było nim wyposażenie sali au-
diowizualnej w Zespole Szkół Tech-
niczno-Ekonomicznych w Skawinie 
w nośniki umożliwiające prowadze-
nie wykładów naukowych, konfe-
rencji i prelekcji. Inauguracja syste-
mu miała miejsce podczas II Targów 
Przedsiębiorczości – Skawina 2016. 

Sport jest ważny!

Aż trzy spośród pięciu wyróż-
nionych projektów wspierały sport 
poprzez usprawnienie lub stworze-
nie nowoczesnej infrastruktury dla 
mieszkańców. Na Błoniach Skawiń-
skich przybyło urządzeń do rekreacji 
na wolnym powietrzu. Do ćwiczeń 
mogą je wykorzystać osoby niepeł-
nosprawne poruszające się na wóz-
kach inwalidzkich. Postawiono tak-
że przyrządy do street workout – co-
raz popularniejszej dyscypliny spor-
tu. Granty na realizację tych dwóch 
projektów otrzymał Prawicowy Blok 
Samorządowy Skawina.

Z kolei Parafialny Klub Sportowy 
„Cedronka” w Woli Radziszowskiej 
otrzymał wsparcie na zakup urządzeń 
do zraszania płyty głównej boiska do 
piłki nożnej. Przy okazji wykopano aż 
9 metrową studnię. System posłuży 
blisko 90 młodym zawodnikom.

- Członkowie naszego klubu jak i 
społeczność naszej miejscowości jest nie-
zmiernie wdzięczna Zarządowi CEZ 
Skawina S.A. za wsparcie finansowe, 
dzięki któremu mogliśmy zrealizować 

Finał jubileuszowego 
Programu Grantowego 
Grupy CEZ w Polsce
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Projekty wybrane w Skawinie:
I.  Nieformalna grupa „Niebieski miś” – „stworzenie mini ogrodu senso-

rycznego dla przedszkolaków”; 
II.  Prawicowy Blok Samorządowy Skawina – „stworzenie siłowni dla osób 

niepełnosprawnych”; 
III. Parafialny Klub Sportowy „Cedronka” w Woli Radziszowskiej – „zakup 

urządzeń do zraszania boiska”; 
IV.  Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych  

w Skawinie – „wyposażenie sali audiowizualnej ZSTE”;
V.  Prawicowy Blok Samorządowy Skawina – „montaż przyrządów w zakre-

sie street workout na terenie Skawińskich Błoń” (wybór pracowników).

to zadanie. Chcielibyśmy, aby Państwo 
mieli przeświadczenie, że ofiarowaną 
nam pomoc dobrze spożytkowaliśmy  
i przez wiele lat będzie służyć naszej 
sportowej społeczności – podziękował 
zarząd Parafialnego klubu Sportowe-
go „cedronka” wola Radziszowska. 

cez Skawina docenia pracę lo-
kalnych społeczności - Zrealizo-
wane projekty są inspirujące i poka-
zują, że niewielka pomoc wystarczy, 
aby wzbudzić w ludziach pozytywną 
energię. Energię, która nie zna rzeczy 
niemożliwych – podsumował Martin 
Hančar, Prezes Zarządu CEZ Skawi-
na.

Wszystkie projekty sfinansowa-
ne w ramach Jubileuszowego Pro-

24 listopada w Pałacyku „Sokół” 
odbyło się spotkanie przed-

stawicieli organizacji pozarządo-
wych działających na terenie gminy 
Skawina z przedstawicielami władz 
samorządowych oraz fundacji BIS 
prowadzącej centrum wsparcia nGo 
w Skawinie.

 – Jestem naprawdę szczęśliwy, że 
jest Was tak wiele! Dobrze działająca 
gmina to dobrze działające organizacje 
pozarządowe, a w naszej gminie działa 
ich ponad 80. Sam jestem członkiem kil-
ku stowarzyszeń, więc doskonale wiem, 
jak wygląda Wasze działanie – mówił 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy 
Skawina Norbert Rzepisko, otwierając 
spotkanie, które zgromadziło ponad 
pięćdziesięciu przedstawicieli skawiń-
skiego sektora pozarządowego.

Celem spotkania było podsumowa-
nie działań organizacji pozarządowych 
oraz ich współpracy z samorządem w 
2016 r., a także zaprezentowanie zało-
żeń „Programu Współpracy...” na 2017 
r., licznych możliwości uzyskania dofi-
nansowania na realizację zadań przez 
NGO w przyszłym roku oraz nowych 
mechanizmów, które w znaczący spo-

sób to ułatwią – funduszu pożyczko-
wego i funduszu wkładu własnego. 
Spotkanie, jak wielokrotnie podkreśla-
li prowadzący, było w szczególności po-
lem do nawiązania wzajemnych relacji 
i współpracy pomiędzy organizacjami 
pozarządowymi. Jego uczestnicy mieli 
także możliwość poznać plany innych 
organizacji na przyszły rok i określić 
obszary potencjalnej współpracy z sa-
morządem.

Ciekawym punktem spotkania 
było wystąpienie przedstawicieli czte-
rech organizacji, które skorzystały  
z możliwości przygotowania Indywi-
dualnych Planów Rozwoju w ramach 
szerszego wsparcia oferowanego przez 
Centrum Wsparcia Organizacji Poza-
rządowych w Skawinie. Cele, sukcesy  
i plany przyszłych działań swoich orga-
nizacji przedstawili:

Andrzej Cała – Stowarzyszenie 
MożeMY; Ewa Szostek – Fundacja IN-
KLUZJA – Edukacja Włączająca; Mar-
ta Tyrpa – grupa nieformalna „Dzieci są 
ważne”; Jerzy Kłępa – Stowarzyszenie 
„Razem dla Wszystkich” w Jurczycach.

W drugiej części spotkania, po 
przedstawieniu planowanych działań 

na rzecz organizacji pozarządowych, 
miały miejsce warsztaty dla członków 
organizacji pozarządowych, które po-
prowadziły przedstawicielki Fundacji 
Biuro Inicjatyw Społecznych – Anna 
Pasieka i Ewa Chromniak. Członkowie 
organizacji wspólnie skupili się w kilku 
grupach (działalność sportowa, dzia-

łalność na rzecz dzieci, działalność na 
rzecz osób niepełnosprawnych, działal-
ność na rzecz seniorów oraz działania 
integrujące społeczeństwo), w których 
omawiali potencjalne kierunki wspól-
nych działań. Pomysły projektów, któ-
re mogłyby być wspólnie zrealizowane 
zostały przedstawione podczas krót-
kiego wystąpienia końcowego przed-
stawiciela grupy.

- Dziękujemy wszystkim przybyłym 
przedstawicielom organizacji pozarzą-
dowych za zaangażowanie i chęć do 
podejmowania działań we współpracy 
z innymi NGO. Życzymy powodzenia w 
realizacji wspólnych projektów, trzyma-
my kciuki i służymy pomocą – pracow-
nicy Wydziału Promocji, Współpracy, 
Sportu i Kultury.

gramu Grantowego Grupy CEZ  
w Polsce zostały zrealizowane zgod-
nie z planem, a ich efekty pozy-
tywnie zaskoczyły wizytujących je 
przedstawicieli Grupy CEZ w Pol-
sce. Obecni podczas inaugura-

cji projektów mieszkańcy Skawiny 
zgodnie podkreślili, że bardzo cenią 
tego typu inicjatywy, które angażują 
lokalną społeczność i dają jej możli-
wość zrealizowania własnych cieka-
wych pomysłów. 

Spotkanie z organizacjami 
pozarządowymi 

– jUż ZA NAMI!
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Gmina Skawina laureatem 
konkursu „niebieskiej Linii”

Gmina Skawina znalazła się  
w zwycięskiej dziesiątce konkursu Po-
gotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzi-
nie „Niebieska Linia” Instytutu Psy-
chologii Zdrowia organizowanego 
z firmą AVON, w ramach kampanii 
„AVON kontra Przemoc”. 

W konkursie były oceniane reali-
zowane i planowane działania w ob-
szarze przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie. Spośród zgłoszeń przesy-
łanych przez gminy z całej Polski jury 
konkursu po szczegółowej analizie na-
desłanych zgłoszeń wyłoniło zwycię-
ską 10-tkę. Wniosek został przygoto-

wany przez Pełnomocnika ds. Prze-
ciwdziałania Alkoholizmowi i Zapo-
biegania Narkomanii we współpracy 
z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej w Skawinie. W apli-
kacji ujęte zostały najważniejsze do-
tychczasowe działania podejmowane 
na terenie gminy Skawina. We wnio-
sku ujęto również działania, które są 
zaplanowane na lata 2016-2017. 

Nagrodą w konkursie było bez-
płatne specjalistyczne szkolenie nt. 
„Przemoc w rodzinie a dzieci – świad-
kowie, ofiary, sprawcy”, które zostało 
przeprowadzone w dniu 5 paździer-
nika w Centrum Wspierania Rodziny  
w Skawinie. Spotkanie prowadziła Re-
nata Durda Kierowniczka Ogólnopol-
skiego Pogotowia dla ofiar Przemocy 
w rodzinie „Niebieska Linia” Instytu-
tu Psychologii Zdrowia PTTP.

W szkoleniu udział wzięło 18 osób, 
przedstawiciele Zespołu Interdyscypli-
narnego ds. Przeciwdziałania Przemo-
cy w Rodzinie, a wśród nich: kurator 
sądowy reprezentujący Sąd Rejonowy 
dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, 
Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciw-
działania Alkoholizmowi i Zapobiega-

nia Narkomanii, policjanci KP w Ska-
winie, pracownicy socjalni MGOPS  
w Skawinie, pedagodzy i psychologo-
wie pracujący w Specjalistycznej Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicznej 
Skawinie i placówkach oświatowych.

Tematyka szkolenia obejmowała 
zagadnienia związane z funkcjonowa-
niem całego systemu rodzinnego uwi-
kłanego w przemoc. Szczególną uwagę 
poświęcono dziecku wychowującemu 
się w rodzinie przemocowej. Omówio-
no także zagadnienia związane z po-
dejmowaniem interwencji w ramach 
procedury „Niebieska Karta” oraz al-
gorytmy działania w przypadkach 
przemocy w rodzinie opracowane dla 
policji, pracowników oświaty i służ-

by zdrowia. Spotkanie było okazją do 
wymiany doświadczeń osób pracują-
cych w ramach pracy grup roboczych 
w konkretnych przypadkach występo-
wania przemocy. Jest nam niezmier-
nie miło, że nasze działania zostały 
docenione przez specjalistów z „Nie-
bieskiej Linii”.

Grupa psychoedukacyjna 
dla osób uwikłanych w przemoc

Od �0 września do 16 grudnia 
działa „Grupa Psychoedukacyjna dla 
Osób Uwikłanych w Przemoc”. Bez-
płatne spotkania dla mieszkańców 
gminy Skawina odbywają się w Cen-
trum Wspierania Rodziny w Skawi-
nie. Chcesz dołączyć – zadzwoń!

Oferta skierowana jest do osób, 
które doświadczają przemocy w ro-
dzinie oraz tych, które podjęły dzia-
łania, aby rozpocząć nowy etap 
w życiu. Więcej informacji na te-
mat grupy oraz zgłoszenia do kolej-
nych edycji przyjmowane są osobi-
ście w centrum wspierania Rodzi-
ny w Skawinie w godz. 10:00-20:00  
tel.: 12 276 34 10. 

zakończyła się 
kampania profilaktyczna 

zachowaj Trzeźwy Umysł 2016

w tegorocznej edycji brało udział 
15 placówek oświatowych z naszej 
gminy. Bez udziału szkół, które po-
dejmują wiele działań profilaktycz-
nych, projekt nie mógłby się udać. 
duże zaangażowanie pokazuje, że 
szkoły bardzo poważnie traktują 
problem profilaktyki dzieci i mło-
dzieży – dziękujemy!

Jak co roku organizatorzy akcji 
starali się, by przygotowane propo-
zycje były ciekawe i wartościowe, od-
powiadające aktualnym potrzebom.  
W ramach tegorocznej kampanii zor-
ganizowano między innymi konkurs 
plastyczno-literacki „Pod dobrą opie-
ką” dla uczniów szkół podstawowych 
oraz gimnazjalistów. Do biura organi-
zatorów akcji napłynęły tysiące prac. 
Wśród laureatów znaleźli się przedsta-
wiciele gminy Skawina:
– Magdalena Hrabia – Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy w Skawi-
nie;

– Anna Główka – Szkoła Podstawo-
wa nr 2 w Skawinie;

– Justyna Lelek – Szkoła Podstawo-
wa w Zelczynie;

– Maja Tyrała – Szkoła Podstawowa 
w Zelczynie;

– Julia Opyrchał – Szkoła Podstawo-
wa w Zelczynie;

– Natalia Tąta – Szkoła Podstawowa 
w Zelczynie.

10 listopada w Centrum Wspiera-
nia Rodziny odbyło się uroczyste roz-
danie nagród laureatom ogólnopol-
skich konkursów Zachowaj Trzeź-
wy Umysł 2016. W spotkaniu uczest-
niczyli: zwycięzcy konkursów ZTU, 
Anna Główka, Zofia Garlacz oraz Jo-
anna Jamróz koordynatorki kampanii 
Zachowaj Trzeźwy Umysł w szkołach, 
do których uczęszczają tegoroczni lau-
reaci, opiekunowie dzieci oraz Małgo-
rzata Kopeć – Pełnomocnik Burmi-
strza ds. Przeciwdziałania Alkoholi-
zmowi i Zapobiegania Narkomanii i 
Maria Żyła reprezentująca CWR.

Wszystkim serdecznie dziękuje-
my za zaangażowanie w kampanię  
i udział w konkursach, a ich laurea-

Profilaktyka 
UZAlEżNIEń
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tom serdecznie gratulujemy. Dzię-
kujemy również dyrektorom szkół  
i szkolnym koordynatorom za zaan-
gażowanie i realizację tegorocznej 
kampanii, bez udziału których pro-
jekt „Zachowaj Trzeźwy Umysł” nie 
mógłby się udać.

Mówimy nIe dopalaczom
Szkolenie „dopalacze 

– profilaktyka, interwencja, działanie”

Mając na celu podnoszenie świa-
domości zagrożeń związanych z uży-
waniem substancji psychoaktywnych, 
w tym środków zastępczych zwanych 
„dopalaczami” w dniach 12 i 1� paź-
dziernika Urząd Miasta i Gminy  
w Skawinie zorganizował dwie edy-
cje bezpłatnych szkoleń nt. „Dopala-
cze – profilaktyka, interwencja, dzia-
łanie” .

W szkoleniach wzięło udział 45 
osób. Warsztaty, które odbyły się  
w Centrum Wspierania Rodziny pro-
wadziła Katarzyna Kudyba – peda-
gog profilaktyk, wychowawca z do-
świadczeniem zawodowym jako tre-
ner w obszarze profilaktyki uzależ-
nień i przeciwdziałania przemocy.  
W trakcie warsztatów omówiono spe-
cyfikę funkcjonowania „rynku dopa-
laczowego i narkotykowego”, poło-
żono nacisk na rozpoznawanie obja-
wów i zachowań osoby przyjmującej 
środki psychoaktywne. Analizowano 
przypadki wraz z doborem skutecznej 
strategii pomocowej i zasady pierw-
szego kontaktu z osobą przyjmującą 
dopalacze.

Kolejne tego typu szkolenia dla 
rad pedagogicznych i rodziców ucz-
niów, zostaną zrealizowane w najbliż-

szym czasie na zlecenie Urzędu Miasta 
i Gminy w Skawinie na terenie placó-
wek oświatowych.

Szkolenie 
„o profilaktyce zintegrowanej”

W dniu 15 listopada w Centrum 
Wspierania Rodziny odbyło się szko-
lenie nt. „Profilaktyka zintegrowana 
w placówkach oświatowych”, zorga-
nizowane we współpracy z Fundacją 
Wspomagającą Wychowanie „Arche-
zja”. Spotkanie prowadził Tomasz Gu-
bała – profilaktyk, praktyk z 20-let-
nim doświadczeniem, logoterapeuta, 
twórca programów profilaktycznych, 
prezes Fundacji Wspomagającej Wy-
chowanie „Archezja”.

W trakcie spotkania przybliżo-
no zagadnienia związane z profilak-
tyką zintegrowaną w placówkach 
oświatowych (jej założenia teore-
tyczne i strategie działania) obejmu-
jącą swoim oddziaływaniem dzie-
ci, młodzież oraz dorosłych (rodzi-
ców, nauczycieli) – rozumianą jako 
działanie wspomagające wychowa-
nie oraz chroniące przed szeroko ro-
zumianymi zagrożeniami w rozwo-
ju. W trakcie spotkania zastanawia-
no się „Jak wspierać młodych ludzi 
w przygotowaniach do Podróży ży-
cia”? Jak wzmocnić ich odporność 
na złe wpływy? Jak skutecznie zapo-
biegać zachowaniom ryzykownym  
i problemom wśród młodzieży? Od-
powiedź na te pytania stanowi „Sie-
dem dźwigni skutecznej profilakty-
ki”. Myślenie według zasady dźwig-
ni polega na poszukiwaniu punk-
tu oparcia umożliwiającego uzyska-
nie bardzo dużych efektów pomimo 
użycia ograniczonych sił i zasobów. 
„Siedem dźwigni skutecznej profi-
laktyki” to siedem punktów oparcia, 
siedem aspektów rzeczywistości, od 
których w największym stopniu zale-
ży efektywność działania. Prowadzą-
cy powyższe kwestie omówił w spo-
sób praktyczny na podstawie Progra-
mu Profilaktyki Zintegrowanej „Cu-
der” dedykowanego uczniom, ich ro-
dzicom i szkolnym radom pedago-
gicznym. Program jest systemem 
profilaktycznym, będącym nowator-
skim ujęciem pracy wychowawczej 

opartej na wartościach i zasadach to-
warzyszących prawidłowemu rozwo-
jowi człowieka. 

Wyrażamy nadzieję, że zorgani-
zowane spotkanie wzmocni działania 
zintegrowanego systemu profilakty-
ki uzależnień – formy gminnej polity-
ki w zakresie przeciwdziałania uzależ-
nieniom w naszej gminie.

opowiadania terapeutyczne 
„nastolatkiem być…”

W maju ukazał się zbiór opowia-
dań profilaktycznych „Nastolatkiem 
być…” wydany przez Urząd Miasta  
i Gminy w Skawinie i Bibliotekę Peda-
gogiczną w Skawinie w ramach Gmin-
nego Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2016 i Skawińskich Dni Profi-
laktyki pod hasłem „Bądź bliżej dzie-
cka, uchronisz je od uzależnień”. 

Zamysł wydania przez Urząd Mia-
sta i Gminy w Skawinie oraz Bibliote-
kę Pedagogiczną w Skawinie opowia-
dań profilaktycznych to kontynuacja 
zapoczątkowanej w 2011 r. serii, w ra-
mach której ukazały się następujące 
publikacje: 
 Bajkowa niania. Bajki pomagajki 

dla najmłodszych.
 Magiczne bajki na dziecięce smut-

ki. Bajki pomagajki dla nieco star-
szych dzieci.

 audiobook Bajkowe sposoby na 
dziecięce słabostki. Bajki pomagaj-
ki dla dzieci młodszych i starszych. 

Intencją pomysłodawców oraz au-
torów niniejszego zbiorku było stwo-
rzenie poglądowych, praktycznych 
pomocy do wykorzystania przez ro-
dziców, a nade wszystko nauczycieli, 
wychowawców, bibliotekarzy w roz-
wiązywaniu problemów nastolatków. 
Teksty zawarte w tomiku zostały napi-
sane przez biblioterapeutów – nauczy-
cieli – praktyków i wzbogacone przez 
scenariusze zajęć. We wrześniu br. 
Opowiadania „Nastolatkiem być…” 
zawierające scenariusze zajęć terapeu-
tycznych zostały przekazane do placó-
wek oświatowych celem wykorzysta-
nia w pracy wychowawczej i terapeu-
tycznej na terenie szkół. 
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14 października obchodzimy ogólnopolski Dzień 
Edukacji Narodowej. Tego dnia grono pedago-

giczne gminnych szkół i przedszkoli: dyrektorzy, na-
uczyciele, pracownicy administracji oraz osoby związane 
z placówkami oświatowymi, na zaproszenie Burmistrza 
Pawła Kolasy gościli w Pałacyku „Sokół” w Parku Miej-
skim w Skawinie.

Wśród przybyłych na piątkową uroczystość byli rów-
nież proboszczowie dwóch skawińskich parafii: ksiądz 
prałat Edward Ćmiel i ksiądz kanonik Włodzimierz Łu-
kowicz, kierownik Wydziału Edukacji i Zdrowia Marek 
Marzec wraz z pracownikami, dyrektor Biblioteki Pe-
dagogicznej w Skawinie Krystyna Droździewicz, dyrek-
tor Szkoły Muzycznej I Stopnia Konrad Szota, dyrektor 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Krzysztof Gerc, 
Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w 
Skawinie Hanna Jakubek.

Uroczystość uświetnił fantastyczny występ pedagogów 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie, dzięki któremu 
spotkanie nabrało niezwykłego, przyjemnego charakteru.

nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Skawina 
otrzymali: 

1. Urszula Archamowicz – Przedszkole nr 2
2. Małgorzta Barć – Szkoła Podstawowa nr 2
�. Bożena Baran – Biblioteka Pedagogiczna
4. Małgorzata Bobak – Szkoła Podstawowa nr 4
5. Alicja Bober – Przedszkole w Wielkich Drogach
6. Joanna Chodor – SP w Wielkich Drogach
7. Liliana Czopek – SP w Jaśkowicach
8. Elżbieta Dankiewicz – Gimnazjum nr 1
9. Teresa Dąbrowska – SP w Zelczynie
10. Krystyna Droździewicz – Biblioteka Pedagogiczna
11. Halina Fidzińska – SP w Zelczynie
12. Włodzimierz Gancarz – ZSP w Krzęcinie
1�. Jadwiga Grabiec – ZPO w Woli Radziszowskiej
14. Małgorzata Gruca – SP w Rzozowie
15. Danuta Gunia – Szkoła Podstawowa nr 1

16. Renata Gubała – Szkoła Podstawowa nr 4
17. Katarzyna Guzik – Gimnazjum nr 1
18. Zofia Józefczyk – Przedszkole nr �
19. Beata Kłobuch – Przedszkole nr 1
20. Danuta Kotula – Szkoła Podstawowa nr 2
21. Maria Krawiec – Gimnazjum nr 1
22. Maria Kudela – ZPO w Woli Radziszowskiej
2�. Elżbieta Łuszczyńska – Gimnazjum nr 2
24. Teresa Maślanka – Przedszkole w Radziszowie
25. Justyna Micał – Szkoła Podstawowa nr 1
26. Monika Modzelewska – Przedszkole nr 5
27. Adam Mrowiec – emeryt
28. Barbara Nowak – Przedszkole nr 5
29. Halina Okarmus – SP w Pozowicach
�0. Bożena Pachel – emeryt
�1. Agata Pagacz – Przedszkole nr �
�2. Bogusława Pituch – ZPO w Woli Radziszowskiej
��. Katarzyna Płonka – Specjalistyczna Poradnia Psy-

chologiczno-Pedagogiczna
�4. Bożena Rapacz-Margielewska – Przedszkole nr 5
�5. Zbigniew Rapij – Szkoła Podstawowa nr 2
�6. Gabriela Rawska – Gimnazjum nr 2
�7. Lesław Ryński – Szkoła Muzyczna I stopnia w Skawinie
�8. Zuzanna Szponder – Szkoła Podstawowa nr 1
�9. Dariusz Sławiński – SP w Wielkich Drogach
40. Barbara Święch – Przedszkole nr 2
41. Konrad Szota – Szkoła Muzyczna I stopnia
42. Olga Wielgus – Wosatko – ZPO w Kopance
4�. Małgorzta Więsek – ZPO w Borku Szlacheckim
44. Barbara Wójcik – Przedszkole nr �
45. Magdalena Zapała – ZSP w Radziszowie
46. Anna Zięcik – ZSP w Krzęcinie
47. Cecylia Żylińska – Specjalistyczna Poradnia Psycho-

logiczno-Pedagogiczna
48. Marta Żurek – ZSP w Radziszowie

- Dziękuję Wam za trud i zaangażowanie w działal-
ność na rzecz skawińskiej oświaty. Jestem pełen uznania 

Edukacją Skawina silna! 
Nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej
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NAGRODZENI 
stypendiami przez Burmistrza 

Za osiągnięcie wysokich wyników w nauce w drugim okresie roku szkolnego 2015/2016 stypendia otrzymali 
niżej wymienieni uczniowie. Aby zakwalifikować się do grona tych najlepszych uczeń musiał osiągnąć średnią ocen 
nie mniejszą niż 5,15, a jego zachowanie musiało być co najmniej bardzo dobre. 

wysokość nagród określa regulamin przyjęty przez Radę Miejską w Skawinie. GRaTULUjeMy!

dla Waszej codziennej pracy, w której to uczeń/dziecko 
stawiane są na pierwszy miejscu! Takich nauczycieli chce-
my w naszej gminie jak najwięcej. To jak dzisiaj wykona-
cie swoją pracę w przyszłości zaprocentuje. Wielu z Pań-
stwa pozostanie w pamięci uczniów już końca życia – po-
wiedział Burmistrz Paweł Kolasa.

W trakcie spotkania Prezes Oddziału ZNP w Skawi-
nie Hanna Jakubek wręczyła 7 Złotych Odznak ZNP za 
szczególne osiągnięcia w działalności związkowej, spo-

łecznej, oświatowej i naukowej. Wśród nagrodzonych 
są:
1. Witold Grabiec
2. Joanna Drosińska
�. Małgorzata Gruca
4. Halina Habela
5. Dorota Karwat
6. Ewa Maślanka
7. Halina Lech.
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nazwisko i imię ucznia
Natalia Małek
Martyna Barut
Juli Zezula
Magdalena Rybarczyk
Anastazja Spólnik
Marek Ostafin
Dominik Lelek
Julia Drosińska
Gabriela Potaczek
Gabriela Miska
Roger Zięba
Justyna Radziszowska
Izabela Płonka
Dominika Klaja
Joanna Celej
Konrad Węglarz
Aleksandra Żmuda
Anna Apostoł
Olga Niedbała
Oliwia Putyra
Dominika Spólnik
Julia Szwagierczak
Paulina Golonka
Karolina Gworek
Justyna Nędza
Karol Strama
Anna Burzyńska
Klaudia Droździewicz
Zuzanna Karczewska
Karolina Klus
Anna Lasek
Maria Pachel

Szkoła
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Skawinie
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Skawinie
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Skawinie
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Skawinie
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Skawinie
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Skawinie
Gimnazjum nr 2 w Skawinie
Gimnazjum nr 2 w Skawinie
Gimnazjum nr 2 w Skawinie
Gimnazjum nr 2 w Skawinie
Zespół Szkół Publicznych w Radziszowie
Zespół Szkół Publicznych w Radziszowie
Zespół Szkół Publicznych w Radziszowie
Zespół Szkół Publicznych w Radziszowie
Zespół Katolickich Szkół w Skawinie
Zespół Katolickich Szkół w Skawinie
Zespół Katolickich Szkół w Skawinie
Zespół Katolickich Szkół w Skawinie
Zespół Katolickich Szkół w Skawinie
Zespół Katolickich Szkół w Skawinie
Zespół Katolickich Szkół w Skawinie
Zespół Katolickich Szkół w Skawinie
Zespół Katolickich Szkół w Skawinie
Zespół Katolickich Szkół w Skawinie
Zespół Katolickich Szkół w Skawinie
Zespół Katolickich Szkół w Skawinie
Zespół Katolickich Szkół w Skawinie
Zespół Katolickich Szkół w Skawinie
Zespół Katolickich Szkół w Skawinie
Zespół Katolickich Szkół w Skawinie
Zespół Katolickich Szkół w Skawinie
Zespół Katolickich Szkół w Skawinie



2 października, w OKR „Gubałów-
ka” w Skawinie odbyła się Gala 

Jubileuszowa z okazji 150-lecia istnie-
nia Kół Gospodyń Wiejskich. Na sali 
głównej, w ramach szwedzkiego stołu, 
skosztować można było regionalne 
potrawy kulinarne. Było smacznie, 
kolorowo i radośnie. 

Po oficjalnym rozpoczęciu prowa-
dzący Mieczysław Lackowski przypo-
mniał historię powstania pierwszych 
organizacji zrzeszających gospody-
nie wiejskie. To dzięki KGW wprowa-
dzano nowoczesne metody gospoda-
rowania na wsi. Spotkanie było oka-
zją do przekazania kolejnym poko-
leniom cennych przepisów kulinar-
nych, tradycji i obyczajów. Zaprezento-
wane zostały sylwetki gospodyń: Ma-
rii Wysłouchowej, Marii Siedleckiej  
i dr Gabrieli Balickiej, które odegrały 
ogromną rolę w oświacie oraz kulturze, 
organizując zjazdy kobiet, a także reda-
gując pisma skierowane właśnie do ko-
biet.

Powołanie do życia Kółek Rol-
niczych (1905 r.) oraz ich zrzeszanie  
w Małopolskim Towarzystwie Rol-
niczym rozpoczęło organizowa-
nie Kół Gospodyń Wiejskich, które  
w tzw. Oddziałach Kobiecych działały  
w oparciu o regulamin i których ce-
lem było m.in.: 

- kształcenie się,
- podejmowanie i przeprowadzanie 

wszelkich zadań podnoszących 
gospodarstwa rolne,

- a nawet propagowanie przestrze-
gania zasad czystości i higieny  
w gospodarstwie.

Koło działające w Tyńcu organi-
zowało i przeprowadzało pogadan-
ki m.in.: o uprawie soi, lucerny i pa-
stwisk, trykotarstwie, wyrobach ty-
nieckich, a także czynnościach do-
mowych, a nawet na temat zakładania 
wzorowych obór. Przypomniana zo-
stała ważna rola, jaką odegrały Uni-

wersytety Ludowe dla młodych kobiet 
z obszarów wiejskich w okresie mię-
dzywojennym. 

Na gali gościły Panie z Kół Go-
spodyń Wiejskich – ubrane w stroje 
ludowe z: Borku Szlacheckiego, Faci-
miechu, Jurczyc, Jaśkowic, Ochodzy, 
Krzęcina, Wielkich Dróg, Woli Ra-
dziszowskiej, Gołuchowic, Rzozowa, 
Zelczyny, Pozowic oraz Stowarzysze-
nia Kobiet z Grabia i Radziszowa.

Podczas uroczystości na przygo-
towanych stoiskach prezentowane 
były prace wykonane własnoręcznie: 
biżuteria, serwetki, ozdobne stroje, 
pisanki, bombki świąteczne, wełnia-
ne czapeczki. Dużym zainteresowa-
niem cieszyły się Kroniki Koła Go-
spodyń Wiejskich z Woli Radziszow-
skiej, które bardzo skrupulatnie do-
kumentują działalność oraz wyda-
rzenia tej organizacji począwszy od 
2� lutego 1961 r., kiedy to sporządzo-
no pierwszy protokół z zebrania orga-
nizacyjnego. Ważnym dla koła wyda-
rzeniem roku 2016 były zorganizowa-
ne przy wsparciu Stowarzyszenia Mi-
łośników Doliny Cedronu wakacyjne 
warsztaty kulinarne dla dzieci. Pod-
czas warsztatów uczestnicy uczyli się 
gotować, lepić pierogi z mięsem, piec 
szarlotkę i kisić kapustę, którą m.in. 
dodano do dania pn. kudłate kluski 

z kwaśnicą, przygotowanego na galę 
jubileuszową.

Na sali głównej w ramach szwedz-
kiego stołu skosztować można było po-
trawy kulinarne, przygotowane przez 
Panie z KGW, m.in.: krzęcińskie piero-
gi, kudłate kluski z kwaśnicą, słodkie ro-
galiki, swojski chleb ze smalcem, pysz-
ne sałatki, drożdżówki, roladę mięsno-
serową, pasztet z cukinią oraz potrawę 
pod tajemniczą nazwą „Spółka”. Autor-
ki dań opowiadały o samym przepisie, 
a także tradycjach związanych z ich po-
dawaniem, np. kluski kudłate z kwaśni-
cą to danie postne, a rolada mięsno-se-
rowa podawana może być zarówno „na 
zimno”, jak i „na gorąco”. 

Część historyczną jubileuszu za-
kończyła multimedialna prezentacja 
fotografii z czasów istnienia organiza-
cji KGW w Gminie Skawina. Ogromną 
atrakcją była prezentacja tłoczenia ole-
ju rzepakowego przez Koło Gospodyń 
Wiejskich z Rzozowa, nad którą spra-
wował pieczę sołtys Grzegorz Klimas.

Podczas uroczystości Wicewojewo-
da Małopolski Piotr Ćwik wraz z Bur-
mistrzem Miasta i Gminy Skawiny Pa-
włem Kolasą wręczyli dwanaście „Or-
derów Serca – Matkom Wsi” oraz pięć 
„Orderów Zasłużonej dla Kół Rolni-
czych”. Łącznie odznaczono 15 gospo-
dyń.

W swoich przemówieniach tak Wi-
cewojewoda Małopolski – Piotr Ćwik, 
Burmistrz Miasta i Gminy Skawina – 
Paweł Kolasa, jak i Przewodniczący 
Rady Miejskiej – Witold Grabiec pod-
kreślili, że dzisiejsza aktywność Kół 
Gospodyń Wiejskich jest ważną częś-
cią społeczeństwa gminnego. To dzię-
ki nim tradycje i obyczaje przekazy-
wane są z pokolenia na pokolenie. – 
Składamy Paniom wyrazy uznania, 
życząc powodzenia w dalszej działal-
ności – mówili. A na ręce Prezes Ska-
wińskiego Stowarzyszenia Gospodyń 
Wiejskich – Grażyny Żmudki wręczyli 
kwiaty z dedykacją dla wszystkich Pań. 
Część oficjalną zakończyły Prezes 
SSGW – Grażyna Żmudka oraz Wi-
ceprezes SSGW – Krystyna Kądzio-
ła, które obdarowały zebranych włas-
noręcznie wykonanymi upominkami. 
Całość uroczystości uświetniały wy-
stępy Skawińskiego Klubu Seniorów 
„Seniorek”.

150 lAT 
KóŁ GOSPODYń WIEjSKICH

N A J W A Ż N I E J S Z E  W Y D A R Z E N I A
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Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. „rodzice 
chrzestni” sosny-pomnika: Aleksandra Szemioth 

(prezes Związku Sybiraków), Stanisław Libura (Sybirak), 
Piotr Ćwik (Wicewojewoda Małopolski), Paweł Kolasa 
(Burmistrz Miasta i Gminy Skawina) oraz przedstawi-
ciele lokalnych instytucji i organizacji, dyrektorzy, na-
uczyciele placówek oświatowych i mieszkańcy.

- Sosna to drzewo długowieczne, potrafi zachować 
pamięć wydarzeń, których jest świadkiem, przez ponad 
600 lat. To drzewo wyniosłe, niemal podniebne – w cią-
gu swego wiekowego trwania może osiągnąć wysokość 
dziesięciopiętrowego wieżowca. To drzewo piękne, ma-
jące wymiar symboliczny, strażnik pamięci, który nie-
złomnie będzie trzymał honorową, odwieczną wartę – 
podkreśla dyrektor szkoły Anna Kawaler. – Ta syberyj-
ska sosna rośnie teraz pomiędzy dwoma dębami – a są 
to drzewa naznaczone. Jedno z nich nosi imię generała 
Stanisława Hallera, drugie – kapitana Feliksa Grabskie-
go; obaj związani byli z ziemią krzęcińską. Te odporne 
na przemijanie stuleci drzewa, to Dęby Pamięci, pomni-
ki tychże polskich oficerów, którzy zginęli z rąk NKWD 
w 1940 r. – dodaje.

Na metalowej tablicy przytwierdzonej do postumen-
tu, który stanął obok syberyjskiego cedru, wyryto na-
pis: „zesłańcom Sybiru”, a pod nim cytat z „Dziadów” 
Adama Mickiewicza: jeśli zapomnę o nich, Ty Boże na 
niebie, zapomnij o mnie! Niezwykle wymowny podczas 
tego uroczystego aktu posadzenia sosny był także m.in. 
apel w formie listu otwartego, skierowany do polskich 
władz państwowych w sprawie Sybiraków. Oto jego frag-
menty:

[…] W tym liście, my harcerki i harcerze 77. Drużyny 
Harcerskiej „Biedronka” im. Armii Krajowej i zuchy 77. 
Gromady Zuchowej Związku Harcerstwa Polskiego oraz 
cała społeczność Szkoły Podstawowej im. Batalionów 
Chłopskich w Krzęcinie, pragniemy zwrócić się do Was 
z gorącym apelem, którego sens dobitnie wyraża hasło: 

PRZYWRÓĆMY SYBIRAKOM OJCZYZNĘ […] Zwra-
camy się do polskich władz z gorącym apelem o przy-
wrócenie niezbywalnych praw i przywilejów tym, którzy 
stracili wszystko – ojczyznę, dom rodzinny, swych uko-
chanych – a mimo to przetrwali dzięki głębokiej wierze 
w Miłosierdzie Boże i dziejową sprawiedliwość; dzisiaj 
borykają się z niedostatkiem materialnym, słabym zdro-
wiem, samotnością, trawi ich nostalgia… Zesłańcy, któ-
rzy przeżyli tamto piekło, to wojenne dzieci – dzisiaj 
babcie i dziadkowie. […]

Ten wyjątkowy dzień poświęcony był także zbliża-
jącemu się Świętu Niepodległości, które wywołuje cały 
szereg skojarzeń: rozbiory, powstania narodowowyzwo-
leńcze, tworzenie się zalążka polskiej armii na począt-
ku XX wieku, Pierwsza Kadrowa, legenda Piłsudskie-
go, okres budowania II Rzeczypospolitej, a potem trage-
dia września, hitlerowskie piekło, Jałta, niesprawiedliwy 
podział Europy, okupacja sowiecka. Ale 11 Listopada to 
przede wszystkim święto radosne, bo to jest święto zwy-
cięstwa. Ten tak wyjątkowy dzień zmusza do zadumy  
i refleksji nad czasem, który mija, nad historią, ale także 

N A J W A Ż N I E J S Z E  W Y D A R Z E N I A

Syberyjska sosna 
– „strażnikiem pamięci” w Krzęcinie

4 listopada przy zespole Szkolno-
Przedszkolnym w krzęcinie z inicja-
tywy 77. drużyny Harcerskiej i dru-
żyny zuchów z krzęcina posadzono 
dla uczczenia bohaterskiego życia 
Sybiraków w czasach pogardy sosnę 
syberyjską, upamiętniającą ofiary 
stalinowskiego reżimu.
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Doprawdy, trudno było opanować wzruszenie, kie-
dy zapłonął ogień, kiedy zabrzmiały nuty nostalgicz-
nych pieśni i odezwał się harcerski chór, kiedy frunęła 
w stronę słuchaczy pełna wyrazu recytacja sybirackich 
wierszy, kiedy usłyszano poruszający głos Kasi, małego 
zucha:

Prababciu, powiedz, jak przetrwałaś okrutną Syberię,
Gdzie przestrzenie takie, jak w westernach prerie?
jak to się stało, żeś ty ocalała,
Gdy tam leśna kraina cała w ogniu stała?
czy tam, gdzie mroźne zimy, było lato, kwiaty?
czy wśród zwierząt tamtejszych żył jeleń rogaty?
Prababciu, skąd masz tyle siły i tyle miłości?

(aut. Barbara Teresa Dominiczak)

- A taka właśnie „prababcia” zaszczyciła swą obecnoś-
cią tę niezwykłą uroczystość. Pani Aleksandra Szemioth 
usiadła przy ognisku-świeczkowisku pośród zuchów i opo-
wiedziała im swoją sybiracką historię. Zasłuchaliśmy się 
wszyscy tak bardzo, że zniknęła otaczająca nas rzeczywi-
stość, a na ekranie wyobraźni pojawiła się najpierw ta peł-
na napięcia, okrutna scena natychmiastowego opuszcze-
nia na zawsze rodzinnego domu, a potem obce krajobrazy 
i step, płaski, rozległy aż po horyzont, i gęsty, nieprzebyty 
bór, i chaty zasypane śniegiem po sam dach, i srogi, nieli-
tościwy buran… – mówi Anna Kawaler.

Są pełni energii, pasji i po-
zytywnie patrzą na świat. 

każdego dnia pokazują, że praw-
dziwe życie nie kończy się na 
emeryturze, ale dopiero zaczyna 
– mowa o Małopolskich Senio-
rach Roku. 16 listopada podczas 
uroczystej gali Małopolskiego 
plebiscytu „Poza Stereotypem” 
wicemarszałek wojciech kozak, 
wręczył statuetki zasłużonym 
nestorom regionu oraz medal 

naszymi głosami „Seniorem Publicz-
ności Roku 2015” został włodzimierz 
Galaciński – GRaTULUjeMy!

N A J W A Ż N I E J S Z E  W Y D A R Z E N I A

Polonia Minor dla Regionalne-
go ośrodka Polityki Społecznej 
w krakowie.

Plebiscyt „Poza Stereotypem – 
Senior Roku” organizowany jest po 
raz 10. Jego założeniem jest wyróż-
nienie aktywnych emerytów, któ-
rzy swoją postawą łamią stereoty-
powe postrzeganie osób starszych 
i są wzorem do naśladowania dla in-
nych.

LAUREATAMI zostali:

Tytuł Seniorki roku 2015 
otrzymała Lidia Jaźwińska z Tar-
nowa.

Tutuł Seniora roku 2015 otrzy-
mał Włodzimierz Rożejowski z No-
wego Sącza.

Honorowe wyróżnienia trafi-
ły do Ireny Piotrowskiej-Wesołow-
skiej z Krakowa, Barbary Szwajcow-
skiej ze Skały, Stanisława Świerko-
sza z Proszowic i Antoniego Wiatra 
z Krakowa. 

Seniorką i Seniorem Publiczno-
ści zostali Włodzimierz Galaciń-
ski ze Skawiny i Janina Saniternik  
z Krakowa.

Nasz skawiński laureat od wielu 
lat aktywnie wspiera wszelkie dzia-
łania na rzecz osób starszych, orga-
nizuje akcje honorowego krwiodaw-
stwa oraz nie ustępuje na polu edu-
kacji skawińskiej młodzieży w za-
kresie działalności Polskiego Czer-
wonego Krzyża. 

nad teraźniejszością, którą przecież nieustannie kształ-
tujemy. Przypomniano o tym na początku części arty-
stycznej, która odbyła się już w hali sportowej.

- Wchodzących do budynku szkoły uderzała piękna  
i niezwykle sugestywna scenografia; zanurzało się w aurze 
listopadowej zadumy nad narodową historią, nad cieniami 
umarłych, żyjących w naszej pamięci i bez których nie było-
by naszego „dzisiaj”. Gdzieś z boku smętek ślicznej, młodej 
brzeziny nad migotliwymi światełkami biało-czerwonych 
zniczy, a w centrum dumny orzeł w koronie z rozpostartym 
skrzydłem tak szerokim, jak przestwór nad naszą Ojczy-
zną – z rozpostartym, opiekuńczym skrzydłem nad nami 
wszystkimi bez wyjątku. Tę dekorację, tak mocno przema-
wiającą do wyobraźni, dopełniła celebracja zapalenia har-
cerskiego „świeczkowiska” – mówi Halina Jaskierna.

SENIOR 
ROKU

2015
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włodzimierz Galaciński jest 
przewodniczącym Rejonowego Od-
działu Polskiego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów w Ska-
winie, gdzie organizuje spotkania  
i wyjazdy rekreacyjno-rehabilita-
cyjne dla emerytów, rencistów i in-
walidów zrzeszonych w związku. 

W Skawinie najczęściej koja-
rzony z działalnością na rzecz ho-
norowego oddawania krwi. W ca-
łym okresie swojej działalności 

zorganizował kilkaset akcji pobie-
rania krwi, współpracując z Regio-
nalnym Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Krakowie. 
Wszystko zaczęło się w roku 1968, 
kiedy to po raz pierwszy oddał ho-
norowo krew w punkcie krwiodaw-
stwa przy ulicy Kopernika w Kra-
kowie. Zaangażowany w ideę hono-
rowego krwiodawstwa wraz z inny-
mi pasjonatami tego ruchu w latach 
siedemdziesiątych zakłada Klub 
Honorowych Dawców Krwi przy 
Hucie Aluminium w Skawinie. Od 
1985 roku pełni funkcję przewod-
niczącego Rady Rejonowej Hono-
rowego Krwiodawstwa w Skawinie. 
W latach 1991 do roku 2001 pełnił 
funkcję przewodniczącego Mało-
polskiej Rady Okręgowej Honoro-
wego Krwiodawstwa w Krakowie  
i członka Krajowej Rady Hono-
rowego Krwiodawstwa Polskiego 
Czerwonego Krzyża. 

Akcje pobierania krwi, jakie or-
ganizuje, są systematyczne. Przeko-

nany jest, że w młodzieży tkwi po-
tencjał nowych dawców krwi, orga-
nizuje w szkołach na terenie całej 
gminy konkursy Wiedzy o historii 
i działalności Polskiego i Między-
narodowego Czerwonego Krzyża, 
a także promuje samą ideę poprzez 
spotkania z młodzieżą. 

Za wieloletnie zaangażowanie 
na rzecz honorowego krwiodaw-
stwa został wyróżniony wieloma 
wyróżnieniami Polskiego Czerwo-

nego Krzyża i odznaczeniami pań-
stwowymi. W roku 1998 z okazji 
trzydziestolecia zorganizowanego 
Honorowego Krwiodawstwa w Pol-
sce otrzymał wysokie Wyróżnienie 

Honorowe KRYSZTAŁOWE SER-
CE. W dowód uznania za wielolet-
nią działalność został odznaczony:

- Krzyżem Kawalerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski w 198� 
roku;

- Krzyżem Oficerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski w 2004 
roku;

- Zasłużony dla Zdrowia Narodu 
w 1991 roku;

- Zasłużony dla Skawiny w 2008 
roku.

Włodzimierz Galaciński jest ak-
tywnym, przedsiębiorczym, mło-
dym duchem działaczem, odda-
nym idei honorowego krwiodaw-
stwa oraz aktywizacji osób star-
szych w Skawinie. Uśmiechnięty, 
pełen energii i pomysłów, dla które-
go nowe inicjatywy stanowią nowe 
wyzwania. Każdego roku organizu-
je we współpracy z Regionalną Sta-
cją Krwiodawstwa i Krwioleczni-
ctwa w Krakowie pięć akcji pobie-
rania krwi. 

Organizatorem plebiscytu „Poza 
Stereotypem – Senior Roku” jest Re-
gionalny Ośrodek Polityki Społecz-
nej w Krakowie. W dotychczaso-
wych edycjach wydarzenia łącznie 
nagrodzono 18 seniorów, a wyróż-
niono ��.

TeRMIny akcjI 
PoBIeRanIa kRwI 

w 2017 RokU

11 stycznia 2017 r. (środa)
22 marca 2017 r. (środa)

21 czerwca 2017 r. (środa)
13 września 2017 r. (środa)
15 listopada 2017 r. (środa) 

Rozpoczęcie akcji o godz. 8.00
Pałacyk „Sokół” 

ul. adama Mickiewicza 7, 32-050 Skawina

Pracownicy Urzędu Miasta aktywnie włączają się 
w promocję akcji, sami również oddają krew
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TPS jest najstarszym stowa-
rzyszeniem działającym 

w gminie Skawina, a także jednym  
z najstarszych stowarzyszeń kultural-
no-historycznych działających w Ma-
łopolsce. 

Szczypta historii
Na przełomie 1980 i 1981 r. utwo-

rzono komitet organizacyjny przy-
szłego towarzystwa. Znaczącą rolę 
odegrali w nim: Anna Porębska, za-
stępca naczelnika miasta, oraz Ma-
rian Pajączkowski, działacz społecz-
ny. W tym czasie opracowano sta-
tut i zgłoszono towarzystwo do re-
jestracji. 9 marca 1981 r. Towarzy-
stwo Przyjaciół Skawiny wpisano do 
rejestru Stowarzyszeń i Związków 
Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie.  
W tym miejscu warto przypomnieć 
listę członków założycieli (zacho-
wana została taka kolejność, jak  
w oryginale znajdującym się w ak-
tach Towarzystwa). Znaleźli się na 
niej: Władysław Kutek, Henryk Je-
ziorski, Marian Pajączkowski, Józef 
Nowak, Adam Bilicki, Władysław 
Baracz, Eugeniusz Krzemień, Wło-
dzimierz Chrenowski, Tadeusz Ma-
łysa, Józef Baran, Mikołaj Barylak, 
Stanisław Chmielek, Adam Pindel, 
Mieczysław Godawa, Zbigniew Sta-
chura, Paweł Bielecki, Anna Poręb-
ska. Komitet organizacyjny Towa-

rzystwa Przyjaciół Skawiny wydał 
odezwę do mieszkańców: „Spełnia-
jąc powtarzające się od szeregu lat 
inicjatywy mieszkańców Skawiny 
chcących przyczynić się do ochrony 
i kultywowania historycznych tra-
dycji miasta, postanowiono powołać 
stowarzyszenie pod nazwą Towarzy-
stwo Przyjaciół Skawiny”.

1 czerwca 1981 r. w Ośrodku Kul-
turalno-Rekreacyjnym „Gubałówka” 
odbyło się I Walne Zebranie. Wybrano 
na nim władze oraz przyjęto założenia 
programowe stowarzyszenia. Prze-
wodniczącym Zarządu został Jan Gaj-
niak, jego zastępcą zaś Marian Pającz-
kowski. Funkcję sekretarza sprawował 
Jerzy Stec, skarbnika natomiast Bogu-
mir Pekarek. Członkami Zarządu zo-
stali: Stanisław Chmielek, Henryk Je-
ziorski, Anna Kudela, Władysław Ku-
tek, Józef Nowak, Florentyna Prus, 
Władysław Szklarski i Józef Szymacha.  
W trakcie długiej, rzeczowej dyskusji 
zarysował się program TPS. Już wte-
dy Józef Nowak sformułował główny, 
dalekosiężny cel gromadzenia zbio-
rów: utworzenie muzeum historycz-
nego Skawiny. Towarzystwo otrzyma-
ło lokal, który stanowiły dwa pokoiki 
w siedzibie Komitetu Miejsko-Gmin-
nego PZPR (dzisiejszy Dworek Ludwi-
kowskich).

Aby TPS mogło prowadzić dzia-
łalność, potrzebne było odpowied-

nie wyposażenie. Z nieodpłatną po-
mocą przyszły Skawińskie Zakła-
dy Materiałów Ogniotrwałych. Po-
zwoliło to na otwarcie pierwszej 
wystawy „Historyczne dzieje Ska-
winy”. Nieoceniona w tym okresie 
była działalność Zdzisława Liskie-
wicza, Wacława Skokonia, Tadeusza 
Pary, Stanisława Cinala i Jana Pro-
chwicza.

W pierwszych latach działalności 
główne prace Zarządu polegały na 
gromadzeniu dokumentów, fotogra-
fii, książek i przedmiotów związa-
nych z historią miasta. Niezmiernie 
ważną działalność prowadził wów-
czas Józef Nowak, który odwiedzał 
krakowskie archiwa i muzea, wyszu-
kiwał w nich wzmianki o Skawinie. 
Pozwoliło to na pogłębienie wiedzy 
o historii Skawiny.

W styczniu 198� r. powsta-
ło pierwsze młodzieżowe Koło TPS 
działające przy Liceum Ogólno-
kształcącym.

W styczniu 1984 r. wydano 
pierwszy numer „Biuletynu” Towa-
rzystwa Przyjaciół Skawiny, kwar-
talnika redagowanego przez Zbi-
gniewa Raczyńskiego. Później wy-
dawnictwo przez krótki okres nosi-
ło nazwę „Informacja”, by ostatecz-
nie zostać „Informatorem TPS”. Pod 
taką nazwą wydawanie jest do dzi-
siaj. Zawiera materiały dotyczące hi-
storii, obyczajów i kultury Skawiny, 
a także przekazuje informacje. Nasz 
„Informator” dociera w wersji papie-
rowej do wielu odbiorców nie tylko 
w naszym mieście, a w wersji elek-
tronicznej czytany jest poza granica-
mi kraju. Potwierdzają to otrzymy-
wane maile z tak odległych krajów 
jak Argentyna czy Nowa Zelandia. 

Głównym celem działania TPS 
było dotarcie z historią i kulturą na-
szego miasta do dorosłych miesz-
kańców Skawiny oraz uczniów ska-
wińskich szkół. Realizowane było to 
poprzez prowadzenie działalności 
wydawniczej, organizowanie spot-
kań, konferencji, odczytów, kon-
kursów tematycznych oraz wystaw 
na których prezentowano pozyska-
ne zbiory związane z naszą „Małą 
Ojczyzną”. właśnie z tych zbiorów 
liczących 2,5 tysiąca eksponatów 

N A J W A Ż N I E J S Z E  W Y D A R Z E N I A

35 lat działalności 
TOWARZYSTWA 

PRZYjACIóŁ 
SKAWINY

W tym roku minęło �5 lat od powstania Towarzystwa Przy-
jaciół Skawiny. Wielka to dla nas radość i satysfakcja. Ciesząc 
się społeczną akceptacją podejmowanych działań, TPS po-
szukuje nowych form promocji historii naszego miasta, po-
dejmując szereg nowatorskich inicjatyw, realizując sprawdzo-
ne działania, np. wydając Biuletyn TPS.
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przekazanych przez TPS otwarto  
w 2010 r. Muzeum Regionalne. 

W grudniu 1996 r. sejmik samo-
rządowy województwa krakowskie-
go uhonorował Przewodniczącego 
Zarządu Stanisława Chmielka, wrę-
czając mu wyróżnienie za pracę na 
rzecz lokalnej społeczności.

W 2001 r. w czasie uroczystego 
spotkania jubileuszowego Zarząd 
Miasta i Gminy w Skawinie uhono-
rował TPS tytułem „Mecenasa Kul-
tury”, za wkład w ochronę dóbr kul-
tury materialnej i niematerialnej.

aktualnie TPS nie zajmuje się 
gromadzeniem historycznych eks-
ponatów, bo rolę tę przejęło Muze-
um Regionalne. Zmienił się znacz-
nie styl i zakres działalności. Nacisk 
został położony na współpracę z in-
stytucjami kulturalnymi w Skawi-
nie, bratnimi stowarzyszeniami re-
gionalnymi, nie tylko z terenu naszej 
gminy, ale także z innych miejsco-
wości w Małopolsce. Działając dalej 
w obszarze kultury i historii lokalnej 
TPS pozyskuje środki zewnętrzne na 
prowadzenie projektów związanych 
z „Małą Ojczyzną”. Beneficjentami 
tych projektów są: młodzież szkol-
na i skawińscy seniorzy. Do tej pory 
zrealizowano: „Przez Małą Ojczyznę 
z kulturą pod rękę”, „Czego Jan nie 
umie, tego Jaś go nauczy”, „Pamię-
tajcie o Sokołach”, „Dialog między-
kulturowy od kuchni”, „Skawinia-
cy w siedmiomilowych butach” oraz 
wiele innych.

polegli w walce, zostali zamęczeni  
w katowniach i obozach śmierci lub 
zaginęli”.

Na umieszczonej poziomo płycie 
upamiętniono nazwiska 54 miesz-
kańców naszego miasta – ofiar  
II wojny światowej.

Pomysłodawczynią takiego roz-
wiązania architektonicznego jest 
Katarzyna Wątor-Kmita. 1 listopa-
da, po zakończeniu mszy świętej na 
Cmentarzu Parafialnym, ks. prałat 
Edward Ćmiel dokonał poświęcenia 
tych tablic.

Członkami TPS jest aktualnie 
129 osób. Pracami stowarzyszenia 
kieruje ośmioosobowy zarząd, na 
czele którego stoi Stanisław Grode-
cki. Jego zastępcami są Anna Ku-
dela i Ewa Tarnopolska. Ponad-
to w skład zarządu wchodzą: Zo-
fia Kapera, Czesława Kopeć, Zo-
fia Płonka, Krystyna Galacińska  
i Elżbieta Panek.

Przy Towarzystwie działa Koło 
Robótek Ręcznych „Razemkowo” 
oraz zespół muzyczno-wokalny 
„Radośni”. Panie z „Razemkowa” 
między innymi pokazują swoje 
wyroby rękodzielnicze związane 
ze Skawiną przy okazji różnych 
wystaw, a członkowie „Rados-
nych” prezentują swoje pro-
gramy artystyczno-wokalne na 
występach.

Trudno ująć w tych kilku akapi-
tach �5-letnią historię stowarzysze-
nia, które od momentu powstan-
ia nieprzerwanie działa, mając przed 
sobą wiele kolejnych projektów  
i zadań do zrealizowania. Zaprasza-
my do lektury okolicznościowego 
wydania „Informatora TPS”, który 
niebawem będzie dostępny. Znajdzie-
cie Państwo w nim pełną historię 
wydarzeń i osiągnięć TPS. Będziecie 
mieli możliwość zobaczyć sylwetki 
ludzi, którzy je tworzyli. Zapraszamy 
również na odwiedzenie naszej stro-
ny internetowej www.tps.skawina.pl.

jubileuszowe obchody 
35-lecia TPS planowane 
są na 29 grudnia 2016 r.

zaPRaSzaMy!

Towarzystwo Przyjaciół Ska-
winy prawdopodobnie najbardziej 
znane jest jednak z organizowa-
nych od 2007 roku „kwest na ra-
towanie zabytkowych nagrobków 
skawińskich cmentarzy”. W dzie-
sięciu kwestach udało się zebrać:  
88 884,2 zł + 1 USD + 16,05 EUR. 
Dzięki hojności darczyńców i zaan-
gażowaniu wielu wolontariuszy moż-
liwe było uratowanie przed znisz-
czeniem i przywrócenie do dawnej 
świetności 1� nagrobków, świadectw 
naszej przeszłości.

W bieżącym roku dokonano  
II etapu modernizacji i renowa-
cji Grobu Nieznanego Żołnierza na 
Cmentarzu Parafialnym. Nie na-
ruszając dotychczasowej struktury  
i napisów na istniejącym Grobie, do-
konano architektonicznego wkom-

ponowania dwóch szklanych tab-
lic upamiętniających ofiary II wojny 
światowej, które często nie posiadają 
swojego miejsca pochówku. 

na pionowej tablicy umieszczo-
no napis: „Pamięci Mieszkańców 
Skawiny, którzy w latach 19�9–1945 

Zarząd TPS kadencji 2013-2017. Od lewej Czesława Kopeć, Krystyna Galacińska, 
Anna Kudela, Elżbieta Panek, Stanisław Grodecki, Ewa Tarnopolska, Zofia Płonka  

N A J W A Ż N I E J S Z E  W Y D A R Z E N I A
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Uroczyste otwarcie miało miejsce 
19 października. W uroczysto-

ści wzięli udział: Burmistrz Miasta  
i Gminy Skawina Paweł Kolasa, Piotr 
Koczwara – przedstawiciel CEZ Ska-
wina, członek Zarządu, Anna Barań-

ska – koordynatorka Jubileuszowego 
programu grantowego „Wyzwalamy 
Energię” z ramienia CEZ, Ewa Ma-
słowska – Przewodnicząca Komisji 
Edukacji, Dorota Pindel przedstawi-
ciel Stowarzyszenia „Równa Szan-
sa”, drużynowy Amadeusz Lesiak 
– przedstawiciel 1 Skawińskiej Dru-
żyny Harcerzy „Korzenie” im. gen  
J. Hallera, Dorota Książek – Kierow-
nik Wydziału Inwestycji, Beata Lesiak 
i Wojciech Kapela – przedstawiciele 
Rady Rodziców, Marta Baranowska 
– inż. architektury krajobrazu. Przed-
szkolaki powitały gości oraz przetesto-
wały atrakcyjny sprzęt.

Miniogród sensoryczny zo-
stał podzielony na 5 stref stymula-
cji: smaku, węchu, słuchu, wzroku  
i dotyku. 

Już wiosną przyszłego roku ogród 
będzie stymulował wzrok szeroką pa-
letą barw. Umieszczone na tablicy 
różnobarwne folie odbijające świat-

ło, umożliwiają dzieciom obser-
wację różnych zjawisk optycznych. 
Wkrótce zostanie także zamontowa-
ny sprzęt umożliwiający obserwację 
światła białego oraz dający wrażenie 
złudzenia optycznego.

Doświadczeń słuchowych dostar-
czają dzieciom charakterystyczne od-
głosy przyrody, m.in. traw, owadów, 
ptaków przylatujących do karmni-
ka, a także specjalnie zaprojektowane 
urządzenia sensoryczne, w których 
wykorzystano dzwonki powietrzne 
oraz rury dźwiękowe. Labirynt z traw 
doprowadza dzieci do wiatraka. 

Nietuzinkowym pomysłem było 
stworzenie nawierzchni, podzielo-
nej na cztery segmenty, wypełnio-
nej różnym materiałem fakturo-
wym. W trakcie chodzenia po niej, 
spod butów dochodzą charaktery-
styczne dźwięki. Ścieżka ta przezna-
czona jest także do stymulacji doty-
kowej (za pomocą bosych stóp) oraz 
wzrokowej. 

Niepowtarzalną kompozycję aro-
matyczną, która służy do stymulacji 
zapachowej oraz smakowej, uzyskano 
poprzez posadzone zioła i kwiaty. Zo-
stały wykorzystane w tym celu popu-
larne sadzonki np.: mięty, rozmarynu, 
szafranu, bazylii, a także borówek, la-
wendy. 

Posadzono bezpieczną roślinność, 
a także zamontowano specjalnie ak-
cesoria, takie jak ławka sensoryczna, 
która zawiera cztery komory z róż-
norodnym materiałem do stymula-
cji dotykowej. Wykorzystano mech, 
szyszki, korę drzew, kamień, kaszta-
ny. Ostatnią z dotykowych pomocy 
zamontowaną w ogrodzie jest tablica 
dotykowa, podczas zabaw przy niej 
dzieci poznają faktury, stosując odpo-
wiednie określenia np. gładki, szorst-
ki, prążkowany itd.

Sucha rzeka stanowi nie tylko 
piękną ozdobę ogrodu, ale także jest 
miejscem stymulacji dotykowej stóp, 
rąk oraz rozwija dziecięcą kreatyw-
ność podczas zabaw konstrukcyj-
nych. 

Donice dotykowe są wypełnione 
skarbami naturalnymi, które dzieci 
wraz z rodzicami pieczołowicie zbie-
rały podczas wakacyjnych wojaży. 
Różnorodne muszle, różnokształtne 
szyszki skłaniają do swobodnej ich 
obserwacji i dotykowej eksploracji. 
Ciąg wodny okazał się już w pierw-
szych dniach funkcjonowania ogro-
du sensorycznego miejscem najbar-
dziej obleganym przez dzieci. Zaba-
wy z wodą stymulują układ dotyko-
wy, zapewniają różne doznania ter-
miczne, dzieci uwielbiają nabierać, 
przelewać wodę, a jej szum każdego 
relaksuje.

N A J W A Ż N I E J S Z E  W Y D A R Z E N I A

Miniogród sensoryczny powstał na terenie Samorzą-
dowego Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi  
i Specjalnymi w Skawinie w odpowiedzi na Jubileuszowy 
Grant CEZ-Skawina „Wyzwalamy Energię”.

jedyny taki 
OGRóD 

SENSORYCZNY 
w Przedszkolu nr 2
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Nie przestajemy promować akcji 
edukacyjnych, chętnie angażu-

jąc się i przekazując gadżety odbla-
skowe dla przedszkolaków, uczniów, 
sportowców, wszystkich mieszkań-
ców Gminy Skawina wierząc że to 
zwiększy bezpieczeństwo na drodze. 
Jeszcze większe dokonania na polu 
edukacji i promocji idei noszenia 
odblasków mają nasze placówki 
edukacyjne. „Odblaskowa szkoła” to 
konkurs, organizowany przez: Ma-
łopolską Wojewódzką Radę Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego, Wy-
dział Ruchu Drogowego Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 
Kuratorium Oświaty w Krakowie, 
Małopolski Urząd Wojewódzki oraz 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego, którego celem jest 
zwiększenie aktywności dyrektorów 
szkół podstawowych, lokalnych władz 

samorządowych i rodziców w zakre-
sie wyposażenia uczniów w elementy 
odblaskowe. Poniżej podsumowanie 
podejmowanych tylko w ostatnich  
� miesiącach działań: 7 placówek ra-
portowało na bieżąco podejmowane 
inicjatywy, były wśród nich: Szko-
ła Podstawowa nr 1 w Skawinie, 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Skawi-
nie, Specjalny ośrodek Szkolno-
wychowawczy w Skawinie, zespół 
Placówek oświatowych w woli Ra-
dziszowskiej, Szkoła Podstawowa  
w jaśkowicach, Szkoła Podstawowa 
w wielkich drogach, Szkoła Pod-
stawowa w Rzozowie. Wszystkie 
działania opisywaliśmy szczegółowo 
na naszej stronie.

Wymienione działania to jedne 
z wielu, jakie podejmowane są przez 
uczniów, ich rodziców i nauczy-
cieli w szkołach na terenie Miasta  

i Gminy Skawina. Celem tych dzia-
łań, bez względu na wybraną formę, 
jest zwrócenie uwagi na zwiększenie 
BEZPIECZEŃSTWA w ruchu dro-
gowym.

Jak już wspomnieliśmy w akcję 
włączyły się też przedszkola. W Woli 
Radziszowskiej podczas odblasko-
wego „rabanu” przedszkolaki, ubra-
ne w kamizelki odblaskowe, masze-
rowały radośnie skandując hasła: 
„My przedszkolaki o bezpieczeń-
stwo dbamy, o noszeniu odblasków 
nie zapominamy” czy „Noś odbla-
ski duży, mały, a do domu dojdziesz 
cały”.

Ogrom inicjatyw zorganizo-
wanych w ostatnim czasie nie był-
by możliwy bez zaangażowania  
i kreatywności nauczycieli, którzy 
potrafią w sposób ciekawy zachę-
cić dzieci i młodzież do udziału. 
Wspólna idea łączy, dlatego zapra-
szani przedstawiciele: skawińskiej 
Policji, Straży Miejskiej i Pożarnej 
Pogotowia Ratunkowego oraz wła-
dze samorządowe wspierały każde 
działanie. Poprzez edukację i ak-
tywną zabawę zmniejsza się zna-
cząco ryzyko wystąpienia wypad-
ków komunikacyjnych z udziałem 
pieszych.

coraz więcej z nas wybie-
ra rower jako środek trans-
portu, to dla nas kolejny po-
wód do satysfakcji w walce  
z niską emisją na terenie gmi-
ny Skawina. Budujemy infra-
strukturę rowerową, jest na 
naszym terenie coraz więcej 
ścieżek rowerowych, wprowa-
dzamy udogodnienia w ruchu 
miejskim dla rowerzystów, 
nie zapominając o bezpie-
czeństwie. w roku 2016 wy-
produkowaliśmy 3000 sztuk 
opasek odblaskowych, z cze-
go pierwszy tysiąc znalazł już 
swoich nowych właścicieli. To 
nie koniec działań! na opas-
kach nie poprzestaniemy! To 
dopiero początek! #Bezpiecz-
na Skawina!

„Odblaskowa 
szkoła” w raporcie końcowym! 

w okresie jesienno-zimowym, kiedy dni są coraz 
krótsze, a nasza widoczność spada, bardzo ważnym 
elementem ubioru są odblaski. każdy nawet naj-
mniejszy element w postaci wszywki w obuwiu czy 
ubraniu lub dodatek w postaci opaski, kamizelki, 
czapki zwiększa naszą widoczność na drodze. 
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kULTURa
Styczeń

SkaVienna 2017 – noworoczny 
koncert Galowy

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina 
Paweł Kolasa oraz Centrum Kultury 
i Sportu w Skawinie zaprasza na wy-
jątkowe wydarzenie – Noworoczny 
Koncert Galowy: SkaVienna 2017.  
� stycznia, w specjalnie przygotowa-
nej na tę okazję sali widowiskowej, 
zabrzmią najpiękniejsze utwory wie-
deńskich kompozytorów.
Wiedeńskie Koncerty Noworoczne 
od ponad 70 lat nieprzerwanie gro-
madzą tysiące melomanów nie tylko 
w przepięknej Złotej Sali Musicvere-
in, ale także przed ekranami telewi-
zorów w ponad 90 krajach. Zachwy-

ceni niepowtarzalnym klimatem 
cesarskiego miasta postanowiliśmy 
przybliżyć atmosferę tego wyjątko-
wego koncertu i przenieść Skawinę 
w inny świat, w świat przepełniony 
Wiednia czarem. 
Skawiński Noworoczny Koncert 
Galowy w wykonaniu Galicyjskiej 
Orkiestry Straussowskiej Obliga-
to pod dyrekcją maestro Jerzego 
Sobeńko z udziałem znakomitych 
solistów: Iwony Sochy oraz Leszka 

Świdzińskiego będzie wspaniałą 
muzyczną ucztą. Podczas �-go-
dzinnej gali usłyszymy najpięk-
niejsze historie zapisane w nutach, 
tak dobrze znane i kochane przez 
publiczność. Nie zabraknie naj-
słynniejszych kompozycji Johanna 
Straussa takich jak: „Nad pięk-
nym, modrym Dunajem”, „Tritsch 
Tratsch” czy „Radetzky Marsch”. 
Będzie również okazja przypo-
mnieć sobie melodię „Gold und 
silber” Franciszka Lehara, „Czar-
dasza” Vittorio Montiego, a także 
słynny utwór Roberta Stolza „Bru-
netki, blondynki”. 

Jesteśmy przekonani, że nietypowa 
scenografia, wyjątkowy klimat i fe-
nomenalni muzycy sprawią, że na-
sze widowisko zamieni się w nieco-
dzienne, przepełnione noworoczną 
magią wydarzenie.

Sprzedaż biletów:
� stycznia 2017, godz.18.00, Sala Wi-
dowiskowa, ul. Konstytucji � Maja 4, 
Skawina. Informacje na temat sprze-
daży biletów na www.ckis.pl

6 stycznia – orszak Trzech króli
Już po raz czwarty przez Skawinę 
przejdzie wielobarwny orszak, któ-
ry zainicjuje największe „uliczne 
jasełka”. Razem z mieszkańcami 
naszej gminy wyruszymy ponownie  
w czerwonym Orszaku Europej-
skim pod przewodnictwem Króla 
Kacpra, w Orszaku Azjatyckim pro-
wadzonym przez Króla Melchiora  

w zielonych strojach oraz w Orszaku 
Afrykańskim z Królem Baltazarem 
w niebieskich barwach. Każda grupa 
ze śpiewem kolęd na ustach dotrze 
na skawiński Rynek, by tam pokło-
nić się Świętej Rodzinie. 

15 stycznia – 25 finał wośP
Jak co roku od 24 lat, Skawina za-
gra dla Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, start o godz. 15.00.  
W Hali Widowiskowo-Sportowej 
nie zabraknie występów artystycz-
nych i tradycyjnych już licytacji 
autografów artystów, którzy wystę-
powali w Centrum Kultury i Sportu  
w Skawinie oraz innych przedmio-
tów. Atrakcji z pewnością nie za-
braknie! Gramy pod hasłem „dla 
ratowania życia i zdrowia dzieci na 
oddziałach ogólnopediatrycznych 
oraz dla zapewnienia godnej opieki 
medycznej seniorom”.

7 stycznia – koncert kolęd na 
jazzowo 
Monika Gębala z zespołem za-
prasza do Dworu Dzieduszyckich  
w Radziszowie, godz. 18.00, wstęp 
wolny.

9 stycznia – 13 lutego – 13 marca 
– Teatr dzieciom
Spektakle dla najmłodszych trady-
cyjnie w każdy drugi poniedziałek 
miesiąca, Pałacyk „Sokół”, godz. 
17.�0.

23 stycznia – Muzyczne Poniedział-
ki: koncert karnawałowy „Magia 
walca, ogień czardasza” 
Koncert na sopran (Blanka dem-
bosz) z towarzyszeniem fortepianu 
i skrzypiec, który zabiera słuchaczy 
w magiczną podróż przez historię 
muzyki melodyjnej i przyjemnej, 
od najpiękniejszych arii operowych 
i operetkowych, poprzez piosenkę 
francuską i włoską, by dotrzeć do 
przebojów muzyki rozrywkowej XX 
wieku. Pałacyk „Sokół”, godz. 18.00, 
wstęp wolny.

27 stycznia – Skawińska akade-
mia wiedzy i Umiejętności: „jak 
kochać Tatry? o bezpieczeństwie  
w górach”. 

Z A P O W I E D Z I
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W styczniu zapraszamy na spotkanie 
poświęcone turystyce górskiej wczo-
raj i dziś. Jak wyglądała tatrzańska 
turystyka dawniej? Gdzie się cho-
dziło i z kim? Jak wiele zmieniło się 
od końca XIX wieku? Czy ponad 
150 lat historii turystyki górskiej  
w Tatrach sprawiło, że dziś po górach 
chodzimy bardziej świadomie, bez-
pieczniej? Odpowiedzi na te i wiele 
innych pytań na temat Tatr udzieli 
nam Iśka Marchwica. Pałacyk „So-
kół”, godz. 18.00, wstęp wolny.

28 stycznia – spektakl Teatru Ma-
Ska: „Lady Makbet”
Scenariusz i reżyseria Andrzej Mora-
wa. Sztuka napisana na „miarę” dla 
aktorów, a przede wszystkim – akto-
rek Teatru Maska. Zabawa szekspi-
rowskim monologiem Lady Makbet 
staje się kanwą scenariusza. Casting 
w domu kultury do roli Lady staje się 
okazją do zarysowania szkicu kolo-
rowych i zmiennych, jak w kalejdo-
skopie, postaci, które pozwalają nam 
na chwilę przystanąć i zastanowić się 
nad istotą i kształtem współczesnej 
sztuki. Pałacyk „Sokół”, godz. 18.00, 
wstęp wolny.

30 stycznia  – 10 lutego – ferie  
w „Sokole” i ferie w dworze
Cykl zajęć stacjonarnych i cieka-
wych wyjazdów dla dzieci i młodzie-
ży szkolnej.

Luty

10 lutego – bjaRo & jaMaL Skw, 
cisa x PePe, RIMaR, Sali PMc, 
zege kronix
Koncert młodej fali skawińskich 
hip hopowców, Kino „Piast”, godz. 
18.00.

14 lutego – spektakl Teatru Ma-
Ska: „w gospodzie” 
Wg Petera Turriniego, na moty-
wach „Mirandoliny” Carlo Goldo-
niego. Premierę spektaklu można 
było zobaczyć w czerwcu 2014 roku,  
w ramach XI Skawińskiego Tygodnia 
Teatralnego. Reżyseria Andrzej Mo-
rawa. Będziemy świadkami miłosnej 
intrygi, skwapliwie uknutej przez 
Fabrizia, kelnera pracującego w go-

spodzie Mirandoliny. Fabrizio ujmu-
jący szelma, odpychający cynizmem, 
a jednocześnie uwodziciel o zmyśle 
stratega w manewrach miłosnych, 
zagiął parol na właścicielkę gospody. 
Kelner o szemranej przeszłości knu-
je plany zdobycia nie tylko Mirando-
liny, ale i jej własności. 
Pałacyk „Sokół”, godz. 19.00, wstęp 
wolny.

17 lutego – „Pożegnanie kina 
Piast”
Koncert rockowy zespołów oVeR-
dRIVe & fRIendS.

24 lutego – Skawińska akademia 
wiedzy i Umiejętności
„śladami Sagi o Ludziach Lodu: 
Szwecja, dania, norwegia, Islandia”
Zapraszamy w podróż na daleką, 
magiczną Północ, śladami Tengela 
Złego i jego potomków. Poprowadzi 
nas Klaudyna Góralska. Zaprasza-
my na slajdowisko zarówno fanów 
Margit Sandemo, jak i tych, którzy 
kochają Północ, magiczne opowieści  
i dzikie szlaki! Pałacyk „Sokół”, 
godz. 18.00, wstęp wolny.

25 lutego – koncert „już nie zapo-
mnisz mnie”
Wyjątkowy wieczór w klimacie naj-
piękniejszych szlagierów polskiego 
kina przedwojennego w wykonaniu 
Tomasza Stockingera z towarzysze-
niem pianisty. Koncert poświęcony 
twórcom takim, jak Henryk Wars 
czy Jerzy Jurandot oraz gwiazdom 
kina przedwojennego: Eugeniu-
sza Bodo, Aleksandra Żabczyń-
skiego, Antoniego Fertnera i in-
nych. Pałacyk „Sokół”, godz. 18.00. 
 
27 lutego – Muzyczne Poniedziałki
Koncert kameralny w wykonaniu 
Martyny Klupś-Radny (flet) i Wio-
letty Fludy (fortepian). Pałacyk „So-
kół”, godz. 18.00, wstęp wolny.

Marzec

3 marca – Gminne eliminacje 62. 
ogólnopolskiego konkursu Recy-
tatorskiego
Konkurs, organizowany przez To-
warzystwo Kultury Teatralnej, jest 

wydarzeniem otwartym dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych oraz 
dorosłych. Uczniowie szkół podsta-
wowych oraz gimnazjalnych mogą 
uczestniczyć w konkursie tylko do 
etapu powiatowego włącznie. Pozo-
stali biorą udział także w wyższych 
etapach rywalizacji. Konkurs pro-
wadzony będzie w formie czterech 
odrębnych turniejów: recytatorskie-
go, „wywiedzione ze słowa”, teatru 
jednego aktora, poezji śpiewanej. 
Zgłoszenia do dnia 24 lutego 2017 
osobiście lub mailowo na sokol@
ckis.pl.
Pałacyk „Sokół”, godz. 9.00.

11 marca – II festiwal Tańca keeP 
dancInG, Skawina 2017.
Zapraszamy zespoły, duety, tria 
i solistów do konfrontacji na par-
kiecie w tańcach nowoczesnych  
i współczesnych/jazz podczas II fe-
stiwalu Tańca keeP dancInG, 
Skawina 2017. Hala widowisko-
wo-Sportowa ckiS w Skawinie, 
godz. 9.00.

27 marca – Muzyczne Poniedziałki
Recital fortepianowy Anny Lipiak, 
laureatki międzynarodowych kon-
kursów pianistycznych. W progra-
mie utwory największych romanty-
ków: Chopina, Schumanna i Rach-
maninowa. Pałacyk „Sokół”, godz. 
18.00, wstęp wolny.

31 marca – Skawińska akademia 
wiedzy i Umiejętności
Zapraszamy w podróż po BIRMIE  
z naszym prelegentem, podróżni-
kiem Marcinem Stencelem. Pałacyk 
„Sokół”, godz. 18.00, wstęp wolny.

SPoRT

kontynuacja Ligi Szkolnej
Pierwszy kwartał roku 2017 to kon-
tynuacja rozgrywek Ligi Szkolnej se-
zonu 2016/2017: 

Styczeń – minisiatkówka dziewcząt 
szkół podstawowych, powiatowy te-
nis stołowy, piłka siatkowa dziewcząt 
szkół gimnazjalnych, powiatowe za-
wody pływackie;

N A J W A Ż N I E J S Z E  W Y D A R Z E N I A
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Luty – piłka siatkowa chłopców 
szkół gimnazjalnych, piłka ręczna 
dziewcząt i chłopców (Gimnazjada), 
narciarstwo alpejskie w ramach IMS 
i Gimnazjady SPZS;

Marzec – minisiatkówka chłopców, 
minipiłka ręczna dziewcząt i chłop-
ców.

21-22 stycznia – Turniej czwórek 
Siatkarskich

Podobnie jak na zakończenie wa-
kacji tym razem w wersji zimowej 
turniej siatkówki zespołów czte-
roosobowych. Szczegóły i regu-
lamin ukaże się na stronie www.
ckis.pl.

30 stycznia – 10 lutego 2017 r. 
Półzimowisko w Skawinie 
W porozumieniu z Klubem Sporto-
wym „Optima” Skawina CKiS za-
prasza do udziału w Półzimowisku 

w czasie ferii. Szczegóły na stronie 
www.ckis.pl.

IV otwarty Turniej crossmintona 
Tradycyjnie na zakończenie ferii zi-
mowych zapraszamy do udziału  
w Otwartym Turnieju Crossmintona.

Unihokej i Siatkówka
Od stycznia rusza nowy nabór. Jeśli 
masz 7-12 lat, sprawdź sekcje sporto-
we na www.ckis.pl. 

N A J W A Ż N I E J S Z E  W Y D A R Z E N I A

W ten sposób placówka realizu-
je misję popularyzacji histo-

rii i kultury naszej Małej Ojczyzny 
wśród przedszkolaków i uczniów, 
przy współpracy szkół i zaangażo-
waniu skawińskich seniorów oraz 
podopiecznych Środowiskowego 
Domu Samopomocy. Podsumowa-
nie działań:

 lekcja multimedialno-historycz-
na w rocznicę powstania Towa-
rzystwa Gimnastycznego „SO-
KÓŁ” Gniazdo Skawina, zreali-
zowana przy współpracy Szkoły 
Podstawowej nr 2;

 koncerty „Dwa Serca” (Serce dla 
Mamy i Serce dla Jana Pawła II) 
we współpracy z uczniami ska-
wińskich szkół, Zespołu Kame-
ralnego „Cantica”;

 IV Skawiński Przegląd Regional-
ny, który stał się prezentacją edu-
kacji regionalnej w skawińskich 
placówkach edukacyjnych;

 plenery plastyczne dla przed-
szkolaków z Krzęcina, Woli Ra-
dziszowskiej, Przedszkola nr �  
i nr 6;

 zabawa plastyczna na Rynku  
w 1050. rocznicę chrztu Polski;

 część plastyczna konkursu 
„Chrzest Polski i jego wpływ na 
naszą Małą Ojczyznę”;

 „Niedziela Rodzinna” z królem 
Kazimierzem na Rynku;

 Biesiada Regionalna przy współ-
pracy ze Skawińskim Klubem Se-
niora „Seniorek”;

 Organizacja pobytu uczestników 
„Pociągu Pamięci o Świętym Ja-
nie Pawle II”;

 rocznicowe spotkanie uczniów 
skawińskich gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych: 

 „Rocznica poświęcenia Domu 
Katolickiego i powstania Katoli-
ckiego Stowarzyszenia Młodzie-
ży w Skawinie” w kinie PIAST;

 IV Przegląd Pieśni Patriotycznej 
z udziałem uczniów gimnazjów  
i szkół ponadgimnazjalnych.

Wraz z rozpoczęciem roku szkol-
nego 2016/2017 placówka rozpoczęła 
realizację nowego projektu eduka-
cyjnego pn.: „Wędrówki z Adasiem 
po kartach historii Polski”. To mul-
timedialno-plastyczna zabawa, pod-
czas której uczestnicy poznają wład-
ców Polski i wydarzenia związane  
z ich panowaniem.

W grudniu odbędzie się kolejny 
Przedszkolny Przegląd Kolęd i Pa-
storałek.

W minionym okresie muzeum 
zrealizowało działania wydawnicze:
 bajka Kazimiery Woźniak „Wy-

cieczka historyczna do Skawi-
ny”,

 bajka Renaty Bysiny „Jak to król 
Kazimierz Skawinę zakładał”,

 tradycyjna chusteczka skawiń-
ska,

 pocztówki „Dawna Skawina  
w obrazach”.

Przy współpracy z Muzeum Et-
nograficznym w Krakowie Muzeum 
Regionalne odtworzyło tradycyjny 
ślubny strój, który zostanie wyko-
rzystany do realizacji plenerowej 
uroczystości ślubu skawińskiego. 

w swojej działalności edukacyjnej obszarem 
działań obejmuje już nie tylko gminę Skawi-
na, ale i Mogilany. corocznie opracowywany 
program edukacji muzealnej i regionalnej 
dostosowany jest do każdego poziomu na-
uczania. 

Muzeum 

Regionalne
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Niewątpliwą atrakcją zwłaszcza 
dla młodszych dzieci są warsztaty czy-
telnicze z wykorzystaniem teatrzy-
ku kamishibai. Kamishibai jest narzę-
dziem edukacyjnym o szerokim zasto-
sowaniu na różnych poziomach rozwi-
jania umiejętności u dzieci, zarówno 
w szkole, jak i w przedszkolu; spraw-
dza się ono m.in. przy czytaniu dzie-
ciom, nauce opowiadania oraz czyta-
nia na głos, a także rysowaniu i pisaniu 
opowiadań przez dzieci. Ze względu na 
swoją praktyczność (poręczny teatrzyk 
składany w formie walizki) kamishi-
bai można prezentować w rozmaitych 
miejscach, w których gromadzą się 
dzieci. Poza przedszkolami i szkołami, 
gdzie poza czytaniem szczególnie ceni 
się walory edukacyjne, znajdzie ono 
również zastosowanie w bibliotekach, 
domach kultury, szpitalnych oddzia-
łach dziecięcych, a także w plenerze.

Z kompleksowej oferty Bibliote-
ki Pedagogicznej skorzystało do tej 
pory kilkanaście placówek oświato-
wych, w tym Przedszkola Samorzą-
dowe nr 1, �, 5 w Skawinie, Przed-
szkole Katolickie w Skawinie, od-
dział przedszkolny w Kopance, 
szkoły podstawowe – nr 1 w Skawi-
nie, szkoły w Krzęcinie, Radziszowie  
i Kopance, Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy w Skawinie. Dzie-
ci poznawały zasady poszanowania 
książki, pojęcia dobra i zła, sposoby 
radzenia sobie z negatywnymi emo-
cjami, zasady zdrowego odżywiania 
oraz pożyteczne sposoby spędzania 
wolnego czasu. W szkołach zachęca-
no dzieci klas młodszych do czyta-
nia. Zajęcia te cieszą się w dalszym 
ciągu ogromnym zainteresowaniem, 
o czym świadczą kolejne zgłoszenia 
placówek. 

Dr Lidia Ippoldt na zaproszenie 
placówek oświatowych, w ramach pe-
dagogizacji rodziców prowadziła po-
gadanki, w których zwracała uwagę 
na rolę bajki i literatury w rozwoju, 
zwłaszcza małego dziecka.

W ramach współpracy z Urzędem 
Miasta i Gminy Skawina i Biblioteki 
Pedagogicznej (w zakresie Gminne-
go Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych na 
rok 2016 i Skawińskich Dni Profilak-
tyki pod hasłem „Bądź bliżej dziecka, 
uchronisz je od uzależnień”) ukazały 
się opowiadania terapeutyczne „Na-
stolatkiem być…” Opowiadania za-
wierające scenariusze zajęć terapeu-
tycznych zostały przekazane do pla-
cówek oświatowych celem wykorzy-
stania w pracy wychowawczej i tera-
peutycznej na terenie szkół. Ponadto 
publikacja jest dostępna nieodpłat-
nie w wersji PDF na stronie interne-
towej Centrum Literatury Terapeu-
tycznej i Centrum Wspierania Rodzi-
ny. W oparciu o te opowiadania dr Li-
dia Ippoldt poprowadziła 15 listopa-
da br. w Centrum Wspierania Rodzi-
ny warsztaty „Jak nie dać się substan-
cjom psychaktywnym”.

Również w ramach współpracy 
z Urzędem Miasta i Gminy Bibliote-
ka Pedagogiczna ogłosiła trzecią już 
edycję konkursu „Młodzi dzieciom 
bajki piszą” adresowanego do ucz-
niów szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych.

W naszej działalności nie zapo-
mnieliśmy również o nauczycielach, 
pedagogach, psychologach, wycho-
wawcach świetlic pracujących na te-
renie gminy Skawina. We współpracy 
ze Szkołą Podstawową im. Kazimie-
rza Wielkiego nr 2 w Skawinie oraz 

Beskidzkim Niepublicznym Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli zor-
ganizowane zostały warsztaty: „Jak 
przygotować się do awansu zawodo-
wego na nauczyciela mianowanego  
i dyplomowanego”, „Praca z uczniem 
autystycznym i zespołem Aspergera”, 
„Praca na lekcji z uczniami z zaburze-
niami w zakresie koncentracji uwag, 
uspołecznienia, zaburzeń emocjonal-
nych (agresja, wycofanie, fobia szkol-
na)”, „Edukacja przedszkolna i wczes-
noszkolna a profilaktyka i terapia lo-
gopedyczna”. Uczestniczyło w nich 
łącznie 125 osób. Ogromnym zain-
teresowaniem cieszyły się także war-
sztaty zorganizowane z Kołem Ro-
bótek Ręcznych „Razemkowo” „Igłą 
malowane – kartki świąteczne wy-
szywane haftem matematycznym”,  
w których wzięło udział 60 osób. 

Aktywnie włączyliśmy się rów-
nież w ogólnopolskie obchody Tygo-
dnia Biblioterapii, który miał miej-
sce w dniach 14-18 listopada. Do Bi-
blioteki zawitały dzieci z Samorzą-
dowego Przedszkola nr �, a następnie  
z Katolickiego Przedszkola w Skawinie,  
z którymi o książeczkach, czytaniu, 
poszanowaniu książek rozmawia-
ła dr Lidia Ippoldt. Rozmowa o lite-
rackich bohaterach, znanych i lubia-
nych przez dzieci, odbyła się z uży-
ciem elementów bajkoterapii i tea-
trzyku kamishibai. 

Biblioteka Pedagogiczna w Ska-
winie znacznie zasiliła swoje zbio-
ry, a to za sprawą Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnictwa Priory-
tet 3 „Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa” dotyczącego wspierania  
w latach 2016–2020 organów prowa-
dzących szkoły i biblioteki pedagogicz-
ne w zakresie rozwijania zainteresowań 
uczniów przez promocję i wspieranie 
czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym 
zakup nowości wydawniczych, do któ-
rego Biblioteka Pedagogiczna zakwalifi-
kowana została wraz z siedmioma szko-
łami z terenu gminy. Za otrzymaną do-
tację celową zakupiliśmy 2�1 książek 
będących przedmiotem zainteresowa-
nia nauczycieli placówek oświatowych 
gminy Skawina, w szczególności zaś  
z zakresu literatury pedagogicznej  
i metodycznej, wspierającej promocję 
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

działalność Biblioteki 
Pedagogicznej w Skawinie
w nowym roku szkolnym Biblioteka Pedagogiczna, 
zaproponowała bezpłatne warsztaty biblio- i bajkote-
rapeutyczne dla szkół i przedszkoli gminy, uwzględ-
niając tegoroczne priorytety Ministerstwa edukacji – 
wychowanie do wartości i propagandę czytelnictwa. 
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Można by się pokusić o stwierdzenie, że ostatnio bez 
fajerwerków. Kilkakrotnie zmienialiśmy budżet, 

bo okazało się, że brakuje środków na oświatę. Wsparli-
śmy finansowo policję i straż pożarną, przekazując środ-
ki, dokonaliśmy aktualizacji założeń do planu zaopa-
trzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
miasta i gminy Skawina, zmieniliśmy uchwały w spra-
wie przyjęcia trybu powoływania członków Skawińskiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego, sposobu jej or-
ganizacji oraz trybu działania oraz „Program współ-
pracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowy-
mi…”, zatwierdziliśmy przedłożony przez Zakład Wo-
dociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. wieloletni plan roz-
woju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanali-
zacyjnych na lata 2017-2018, wyraziliśmy opinię o pro-
jekcie uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego  

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Skawina, dokonali-
śmy zmiany w Statucie Centrum Kultury i Sportu w Ska-
winie. Jak więc widać niewiele tego. A może wiele, tyle że 
normalnej pracy. 

Być może dlatego skoncentruję się na trzech zagadnie-
niach, które bądź były bardzo istotne z punktu widzenia 
społecznego, bądź też wywołały sporo emocji i dyskusja na 
ten temat przetoczyła się przez fora internetowe. Do pierw-
szej kategorii pozwolę sobie zaliczyć uchwałę w sprawie na-
dania nazw ulic na terenie sołectwa Krzęcin. Wydaje się, że 
jest to pewna tendencja, która odpowiada nie tylko ocze-
kiwaniom mieszkańców, ale przede wszystkim stanowi pe-
wien znak czasu. Kiedy Radziszów zdecydował się na wpro-
wadzenie ulic w sołectwie, wiele osób wyrażało opinię, że 
to swego rodzaju dziwactwo, które nie znajdzie naśladow-
ców. Dziś zupełnie zmieniła się optyka i fakt wprowadzenia 
ulic wydaje się nie tylko świadczyć o aspiracjach, ale prze-
de wszystkim w dobie kurierów dostarczających przesyłki 
i wszechobecnej nawigacji GPS wydaje się być koniecznoś-
cią. I to mimo kosztów z tym związanych. Już toczą się pra-
ce związane z wprowadzeniem nazw ulic w Kopance i Rzo-
zowie. Obserwując dyskusje, jakie miały miejsce na zebra-
niach wiejskich, na których omawiano to zagadnienie, wy-
pada zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze należy 
w dyskusję włączyć możliwie szeroką grupę mieszkańców 
i nie powinna ona sprowadzić się li tylko do zebrania wiej-
skiego. Oczywiście zebranie może podjąć taką uchwałę, 
ale jeśli uczestniczy w nim niewielka grupa mieszkańców.  
W związku z tym, że uchwała będzie dotyczyć wszystkich, 
wypadałoby wcześniej przeprowadzić coś w rodzaju ankie-
ty, by uzyskać opinię szerszego grona zainteresowanych. W 
innym przypadku rodzą się niezdrowe emocje i antagoni-
zują się stanowiska. 

W tym obszarze tematycznym mieści się pośrednio 
wyjazdowe posiedzenie Rady Miejskiej, które odbyło się  
w Woli Radziszowskiej. Taki bezpośredni kontakt z miesz-

kańcami to możliwość wysłuchania problemów ich nurtu-
jących, poznanie sołectwa i jego specyfiki, a więc bezcen-
ne doświadczenie również dla radnych. Dlatego też oczeku-
ję, że sołectwa skorzystają z tej możliwości. A potrzeba na-
prawdę niewiele. Wystarczy sala, w której mogłaby zmieś-
cić się Rada. No i kilka miejsc dla mieszkańców. 

Niewątpliwie najwięcej emocji wywołała uchwała  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ozna-
czonej w ewidencji gruntów działką nr 2914 o pow. 0,0708 
ha, położonej w Skawinie. Szokować oczywiście może kwo-
ta, którą zaakceptowała Rada. Myślę jednak, że gdybyśmy 
nie wyrazili w uchwale zgody na dokonanie takiego zaku-
pu przez Burmistrza i w konsekwencji doprowadzili do za-
mknięcia parkingu, również nie obeszłoby się bez krytyki 
pod naszym adresem. W trakcie dyskusji zwróciłem uwa-
gę na pewien istotny fakt, który pozostał niezauważony,  

a może w dyskusji świadomie pominięty. Stwierdzić nale-
ży, że jest to obszar znajdujący się w centrum, który bezpo-
średnio graniczy z gruntem stanowiącym własność Gminy 
Skawina. W sumie teren gminy i działka będąca przedmio-
tem uchwały dają atrakcyjną powierzchnię, która na razie 
nie jest inwestycyjna, ale przecież planowane są punkto-
we zmiany w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego miasta Skawina. A wtedy… Proszę mi wierzyć, 
że Rada Miejska w Skawinie podejmuje działania świado-
me i przemyślane. Wbrew temu co twierdzą „zaklinacze 
rzeczywistości”.

Rada Miejska pracuje
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Do tej pory w swoich felietonach 
koncentrowałem się na działa-

niach inicjowanych i podejmowa-
nych przez Radę Miejską w Skawinie. 
Wydaje się to działanie normalne, 
wszak pełnię funkcję jej przewodni-
czącego. W związku z tym, że jeste-
śmy na półmetku kadencji, posta-
nowiłem postąpić trochę samolub-
nie i napisać tekst mówiący o dzia-
łaniach i polu zainteresowań prze-
wodniczącego Rady. Mam nadzieję, 
że mi Państwo wybaczą tę odrobinę 
egoizmu. 

Zadania przewodniczącego Rady, 
w przeciwieństwie do zadań Burmi-
strza, są zapisane dosyć enigmatycz-
nie. Otóż przewodniczący organizu-
je pracę Rady oraz prowadzi obrady 
Rady, a także reprezentuje Radę na 
zewnątrz. Przewodniczącemu Rady 
przysługuje także inicjatywa uchwa-
łodawcza. I w zasadzie to tyle. Wy-
dawać by się mogło, że to niewielkie 
uprawnienia i wąskie pole do działa-
nia, ale umiejętne z nich korzystanie 
sprawia, że praca przewodniczącego 
może być zauważalna.

Oczywiście, najbardziej widocz-
ny jest udział przewodniczącego  
w uroczystościach i wszelkiego ro-
dzaju imprezach organizowanych 
czy to przez placówki oświatowe, czy 
przez stowarzyszenia. Dlatego często 
goszczę w szkołach, przedszkolach, 
domach ludowych, remizach stra-
żackich czy świetlicach. Uczestniczę  
w mszach, zebraniach wiejskich, spot-
kaniach stowarzyszeń, uroczystoś-
ciach patriotycznych, zawodach spor-
towych, festiwalach, kwestach, kon-
certach, piknikach, targach. O swo-
im w nich uczestnictwie informuję na 
bieżąco na profilu Facebook. Nie czy-
nię tego, by reklamować swą osobę, 
ale by podkreślić zaszczyt, jakim jest 
moje w nich uczestnictwo. Przy każ-
dej okazji staram się również złożyć 
podziękowania na ręce organizato-

rów, bo mam świadomość, jako czło-
nek trzech stowarzyszeń, jak ogrom-
nej pracy wymaga przygotowanie im-
prez, tym bardziej, że są tak wysokim 
poziomie. Ważnym aspektem tych 
uroczystości, który niezwykle sobie 
cenię, jest możliwość bezpośrednie-
go kontaktu z członkami organizacji 
i stowarzyszeń działających na rzecz 
mieszkańców. Co ciekawe, przy tej 
okazji rzadko słyszę narzekania, ra-
czej rozmawiamy o planach i zamie-
rzeniach. To naprawdę budująca po-
stawa i nie ukrywam, że entuzjazm  
i zaangażowanie bardzo mi się udziela. 
Dlatego też rzadko rezygnuje z udziału  
w nich. To trochę czasami kłopotli-
we, bo najczęściej organizowane są  
w sobotnie lub niedzielne popołu-
dnia. Ale poziom spotkań, ich atrak-
cyjność rekompensuje poświęcony 
czas. Nie traktuję mojego udziału  
w żaden sposób w kategorii obo-
wiązku.

Wyjątkowo często korzystam 
z prawa do zgłaszania projektów 
uchwał. W ciągu dwóch lat zgłosi-
łem 46 projektów uchwał. Mimo że 
jako przewodniczący nie narzekam 
na brak zajęć, nie boję się wyzwań  
i podejmuję się nowych zadań. 

Takim wyzwaniem było prze-
wodniczenie doraźnej komisji Rady 
Miejskiej, która miała na celu przy-
gotowanie statutu Skawińskiej Rady 
Seniorów i powołanie tego gremium. 
I jak tu narzekać na nadmiar pracy, 
skoro przy okazji miałem przyjem-
ność spotykać się w osobami, które 
mimo życiowego doświadczenia, bo 
przecież nie wielu lat „na karku”, na-
dal chcą być aktywne i mimo pew-
nych dolegliwości, których powo-
li sam doświadczam, jeszcze chce 
im się działać na rzecz środowi-
ska. Efektem tych prac była podjęta 
uchwała, w konsekwencji powstanie 
Rady. Dziś wybiegamy już w przy-
szłość i pragniemy wspólnie praco-
wać nad Kartą Seniora. 

W tym roku Rada Miejska pod-
jęła uchwałę o Budżecie Obywatel-
skim i w przyszłym roku odbędzie 
się jego druga edycja. Pragnę przy-
pomnieć, że byłem inicjatorem tego 
działania wraz z zastępcą Burmi-
strza Norbertem Rzepisko, który 
swą wiedzą dzielił się z powołaną  
w tym celu komisją, której prze-
wodniczyłem. Można byłoby poku-
sić się o stwierdzenie, że powinie-
nem być niezadowolony z wyników 

Czym zajmuje się 
przewodniczący Rady Miejskiej?
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tegorocznego głosowania, bo pro-
jekt w Woli Radziszowskiej, miej-
scowości, w której mieszkam, nie 
zakwalifikował się do realizacji. 
Bardziej jednak cieszy mnie fakt, że 
olbrzymie zaangażowanie miesz-
kańców niewielkiego sołectwa za-
owocowało znalezieniem się w gro-
nie zwycięzców, podobnie jak pro-
jekt zgłoszony przez kilka sołectw. 
Te wyniki najdobitniej podkreślają 
sens i główną ideę Budżetu Obywa-
telskiego: aktywizację mieszkań-
ców i współpracę sołectw sąsiadu-
jących w celu realizacji wspólnego 
zadania. 

W chwili obecnej pracuje doraź-
na komisja przygotowująca projekt 

nowelizacji Statutu Gminy i Regula-
minu Rady Miejskiej. Przewodniczę 
tej komisji.

Niewątpliwie najtrudniejszym 
aspektem mojej działalności są peł-
nione dyżury dla mieszkańców. I nie 
chodzi tu wcale o niechęć do kon-
taktów. Lubię spotykać się z ludźmi 
i nie unikam spotkań. Moja posta-
wa bardziej wynika z faktu niemal 
żadnych kompetencji do rozstrzy-
gania spraw, z jakimi przychodzi 
mi się zetknąć. W większości są to 
kompetencje Burmistrza, ale jestem 
traktowany często jak „ostatnia de-
ska ratunku”, a wiele osób wydaje 
się mieć przeświadczenie, że mogę 
coś nakazać Burmistrzowi. Oczy-

wiście znam swoje uprawnienia  
i raczej staram się tłumaczyć i udzie-
lić poradę, czasami pomóc sfomu-
łować pismo. Często również zwra-
cam się do panów Burmistrzów  
z prośbą o udzielenie informacji  
i wyjaśnień. Często także inicjuję 
spotkania „trójstronne”. 

W tym miejscu wypada mi po-
dziękować za otwartość i cierpli-
wość Panów Burmistrzów i pra-
cowników Urzędu. Widuje się mnie 
często w drodze do wydziałów prze-
mierzającego korytarze bądź ska-
wiński Rynek. Jestem również czę-
stym gościem gabinetu Burmistrza 
Pawła Kolasy, a przede wszystkim 
Jego zastępcy Norberta Rzepisko. 
Czasem nawet mam wrażenie, że 
jestem gościem zbyt częstym. Myślę 
jednak, że nie słyszę narzekań z ich 
strony nie tyle z kurtuazji ile zrozu-
mienia, że przyświeca nam przecież 
wspólny cel.

Na zakończenie pewna cieka-
wostka, o której mało kto wie. Otóż 
zgodnie z ustawą o samorządzie 
gminnym przewodniczący rady 
każdorazowo nawiązuje i rozwią-
zuje stosunek pracy z Burmistrzem. 
Dlatego też podpisałem dokument  
o rozwiązaniu umowy o pracę  
z Burmistrzem Adamem Najderem 
i później podpisałem umowę o pra-
cę z Burmistrzem Pawłem Kolasą. 
Niezwykłe uprawnienie. Z drugiej 
strony, któż miałby to zrobić.
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Porozumienie zakłada wspólne starania o przedłużenie 
drugiej linii Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Kraków-Mie-
chów-Sędziszów w kierunku Skawiny, a następnie do Przeci-
szowa, przez Brzeźnicę, Spytkowice i Zator oraz w kierunku 
Kalwarii Zebrzydowskiej. Dzięki takiemu rozwiązaniu Szyb-
ka Kolej Aglomeracyjna w przyszłości pomoże odciążyć za-
korkowaną drogę krajową nr 44, ale przede wszystkim sku-
tecznie skomunikuje ośrodki gospodarcze w regionie, do któ-
rych dojeżdża codziennie wielu pracowników. Współpracę 
na rzecz uruchomienia linii SKA zadeklarowały gminy: Ska-
wina, Kalwaria Zebrzydowska, Brzeźnica, Spytkowice, Zator 
i Przeciszów. Przedstawiciele samorządów i marszałek Jacek 
Krupa podpisali porozumienie w tej sprawie.

– Rozwój Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej to przyszłość 
transportu publicznego w naszym regionie. Małopolanie już 
teraz chętnie wybierają kolej, bo nie chcą tracić czasu na stanie  
w korkach dojeżdżając do pracy, szkoły czy na uczelnie. Chce-
my, by mieszkańcy i turyści podróżowali szybko i wygod-
nie, dlatego rozwijamy system Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej 
– zwiększyliśmy częstotliwość kursowania pociągów, zaofero-
waliśmy nowy atrakcyjny rozkład jazdy, zainwestowaliśmy  
w nowoczesny tabor i zintegrowany bilet w postaci Małopol-
skiej Karty Aglomeracyjnej, do której wciąż dołączają się nowi 
partnerzy. A to jeszcze nie koniec naszych działań – mówi mar-
szałek Jacek Krupa. – Cieszę się, że potrzebę rozwoju SKA do-
strzegają także lokalni samorządowcy, którzy są inicjatorami 

Razem dla rozwoju 

Szybkiej Kolei 
aglomeracyjnej 

2 listopada w Pałacyku „Sokół” marszałek Jacek Krupa i przedsta-
wiciele 6 małopolskich gmin, przez które w przyszłości ma przebie-
gać Szybka Kolej Aglomeracyjna, zadeklarowali współpracę na rzecz 
jej uruchomienia. Linia SKA połączy Sędziszów, Kraków, Skawinę, 
Przeciszów i Kalwarię Zebrzydowską.
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dzisiejszego porozumienia. Przed nami wszystkimi sporo pra-
cy, ale wspierając się wzajemnie szybciej osiągniemy postawio-
ny sobie cel – dodaje marszałek.

Partnerstwo między gminami i samorządem ma się 
opierać przede wszystkim na wypracowaniu wspólnych 
rozwiązań, które umoż-
liwią uruchomienie 
szybkiej kolei z Krako-
wa do Skawiny, a póź-
niej wydłużenie jej  
w kierunku Kalwarii Ze-
brzydowskiej i Oświęci-
mia. Partnerzy skon-
centrują się na rozwoju 
lokalnej infrastruktury 
technicznej, będą tak-
że wspólnie prowadzić 
działania informacyjne 
i konsultacje społecz-
ne. Już teraz lokalne samorządy przygotowały lub pracują 
nad dokumentami dotyczącymi integracji poszczególnych 
środków transportu z transportem kolejowym. Dotyczy to  
w szczególności budowy zintegrowanych węzłów przesiad-
kowych, chodników i ścieżek rowerowych doprowadza-
jących do stacji kolejowych oraz zmianę tras linii autobu-
sowych tak, by dowoziły one pasażerów bezpośrednio do 
przystanków SKA.

– Podjęcie współdziałania przez samorządy wpisuje się  
w rozwój transportu zrównoważonego, którego osiągnięcie jest 
naszym celem. To kolejny element podejmowanych działań 

na rzecz udostępnienia mieszkańcom naszych gmin, punktu-
alnego i komfortowego oraz przyjaznego środowisku środka 
transportu, który stworzy alternatywę dla samochodu, kró-
lującego obecnie w naszej przestrzeni. Jestem przekonany, iż 
realizacja zamierzeń przyniesie korzyści wszystkim stronom 

porozumienia, a tak-
że będzie impulsem do 
rozpoczęcia współpra-
cy, również w innych 
dziedzinach – dodaje 
Zastępca Burmistrza 
Miasta i Gminy Skawi-
na Tomasz Ożóg.

Uruchomienie li-
nii SKA do Skawiny 
będzie możliwe dopie-
ro po zakończeniu bu-
dowy łącznicy kolejo-
wej Kraków Zabłocie-

Kraków Krzemionki. Zanim jednak ta linia szybkiej kolei 
zostanie wydłużona w kierunku Kalwarii Zebrzydowskiej  
i Oświęcimia (dzięki czemu połączy Zatorską Strefę Aktyw-
ności Ekonomicznej ze Skawińskimi Strefami Gospodar-
czymi, Krakowem i ośrodkami pielgrzymkowymi) koniecz-
ne jest przeprowadzenie szczegółowych analiz dotyczących 
m.in. potencjalnego zainteresowania pociągami na poszcze-
gólnych odcinkach oraz zdiagnozowanie istniejących prob-
lemów i znalezienie sposobów ich rozwiązania. Dopiero na 
tej podstawie zostanie opracowany plan rozwoju SKA oraz 
wyznaczone kierunki dalszych wspólnych działań.
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Działania skoncentrują się na budowie 
zintegrowanych węzłów przesiadkowych, 

chodników i ścieżek rowerowych 
doprowadzających do stacji kolejowych 

oraz zmianę tras linii autobusowych tak, 
by dowoziły one pasażerów bezpośrednio 

do przystanków SKA. 


