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Do centrum Krakowa najszyb

Trwająca przebudowa linii kolejowej bardzo przybliży Skawinę do Krako
zajmie ok. 20 – 25 minut.
Pierwszy duży krok w stronę usprawnienia
połączenia między Krakowem Główny a Skawiną już został wykonany. To budowa łącznicy
kolejowej Zabłocie-Krzemionki, dzięki której
pociągi jadące od strony Skawiny nie będą już
musiały jechać do Krakowa Płaszowa. Nową
trasą, nad skrzyżowaniem ulic Wielickiej, Powstańców Wielkopolskich, Limanowskiego
i Powstańców Śląskich, pojadą prosto do Krakowa Głównego.
Co ważne, przy tej okazji powstał nowy
przystanek Kraków Podgórze, dzięki czemu
można tam w kilkanaście minut dojechać ze
Skawiny, a po zejściu schodami być już na
przystanku tramwajowym na ul. Wielickiej
i pojechać w dowolne inne miejsce w Krakowie.
Nowe możliwości
Bliżej centrum trwa inna kolejowa inwestycja, która również może mieć znaczenie
dla mieszkańców Skawiny. Dzięki niej od
2021 roku między Krakowem Głównym i Krakowem Płaszowem pociągi będą jeździć po
czterech, a nie po dwóch torach, co zwiększy

przepustowość linii i pozwoli skierować tam
większą liczbę pociągów aglomeracyjnych.
Zewnętrzne tory będą przeznaczone tylko dla
nich.
Dodatkowo w rejonie Hali Targowej powstaje właśnie kolejny przystanek, który
– zgodnie z przewidywaniami ekspertów
– może się stać ważniejszym punktem przesiadkowym w ruchu aglomeracyjnym, niż
sam Kraków Główny.
Już się dzieje
Z punktu widzenia mieszkańców gminy
Skawina najważniejsze będą jednak prace,
które prowadzone są obecnie na linii nr 94,
między Krakowem Płaszowem a Podborami
Skawińskimi. To z jednej strony modernizacja
samych torów, dzięki czemu pociągi będą mogły jeździć tamtędy szybciej i ciszej. Z drugiej
– to przebudowa przystanków i stacji na tej
trasie oraz budowa nowych.
– Prace prowadzone są na całym modernizowanym odcinku. Jak dotąd, obejmowały
m.in. rozbiórkę starej infrastruktury, przygotowanie terenu, wycinkę drzew i montaż

nowych urządzeń sterowania czy słupów
sieci trakcyjnej – wylicza Piotr Hamarnik
z PKP Polskich Linii Kolejowych. Jeśli chodzi
o prace budowlane, na stacjach i przystankach,
wykonawca jest w trakcie przygotowywania
dokumentów potrzebnych do uzyskiwania pozwoleń.
Nowe perony, kładki i przejścia
Wszystkie prace zakończą się do połowy
2021 roku, a więc później niż pierwotnie zapowiadała to spółka kolejowa. – Powodem nie
jest opóźnienie, a rozszerzenie zakresu prac
– tłumaczy Hamarnik. – Pierwotny projekt
zakładał o wiele mniejszy zakres, ale zdecydowaliśmy m.in. o większej przebudowie stacji
Bonarka, Skawina i Podbory Skawińskie – wyjaśnia.
Co zmieni się w samej gminie Skawina? W sąsiedztwie przebudowanej stacji
Skawina powstanie nowe przejście podziemnei zastąpi obecną kładkę nad torami. Kładka wybudowana zostanie również
nad zupełnie nowym przystankiem Skawina Jagielnia, a przejściami podziemnymi
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bciej pociągiem

owa. Podróż do centrum miasta
podróżni dotrą na zmodernizowane perony
w Podborach Skawińskich i Skawinie Zachodniej. Powstanie również nowe przejście na przedłużeniu ulicy Kilińskiego. Część z tych zadań
będzie przeprowadzona z dofinansowaniem
z gminnego budżetu.
Więcej kursów
Po zakończeniu prac mieszkańcy Skawiny mogą liczyć nie tylko na regularnie
kursujące połączenia kolei aglomeracyjnej.
Wyremontowana linii pozwoli też przywrócić w pełnym zakresie, a prawdopodobnie
również zwiększyć częstotliwość połączeń
do Bielska Białej, Wadowic, Oświęcimia czy
Zakopanego.
Prace remontowe prowadzone są też
na linii nr 97 w stronę Zakopanego. Do tej
pory przebudowano tory między Skawiną
a Kalwarią Zebrzydowską, a także wyremontowano m. in. przystanki Radziszów, Rzozów
i Wola Radziszowska. W lutym ruszył kolejny
etap, w ramach którego powstanie nowy przystanek Radziszów Centrum. W planach jest
również nowy - Wola Radziszowska Lipki.

Skawina stawia
na szybką kolej
Gmina Skawina ma jasno sprecyzowaną
strategię transportową. Jej głównym
elementem jest linia kolejowa. Widać to w
prowadzonych przez gminę inwestycjach.
Na razie potencjał przebiegającej przez Skawinę
linii kolejowej pozostaje
uśpiony. Wszystko przez prowadzone przez PKP Polskie
Linie Kolejowe inwestycje,
polegające na przebudowie
torów, przystanków i stacji
oraz budowie nowych przystanków.
Gmina już teraz myśli
o roku 2021, w którym kolejarze zakończą wszystkie
swoje prace, a pociągi będą
mogły znów regularnie
kursować. Chodzi o to, by
podróż koleją do Krakowa
była nie tylko możliwa, ale
wygodna i konkurencyjna.
Sama infrastruktura kolejowa nie wystarczy – ważne,
by można było do niej łatwo
dojechać i wygodnie przesiadać się pomiędzy różnymi
środkami transportu.
Skawińskie Centrum
Komunikacyjne
Służyć mają temu konsekwentnie
prowadzone
inwestycje. – Budujemy infrastrukturę, która w bezpieczny, szybki i komfortowy
sposób doprowadzi mieszkańców do kolei. To przede
wszystkim ciągi pieszo-rowerowe, integracja linii dowozowych z koleją mniejszymi węzłami przesiadkowymi
i główny węzeł przesiadkowy
w Skawinie – wylicza wiceburmistrz Skawiny Tomasz
Ożóg.
Największą z tych inwestycji jest powstające
w centrum miasta Skawińskie Centrum Komunikacyjne. Kierowcy będą tam mogli skorzystać z aż 500 miejsc
parkingowych, dzięki czemu
będą mogli z łatwością przesiąść się do pociągu i pojechać nim do pracy czy na

uczelnię. Dla dojeżdżających
do Skawiny autobusem przewidziano pętlę autobusową,
a dla pieszych i rowerzystów
– ciągi pieszo-rowerowe oraz
wiaty ze stojakami dla 60 rowerów.
Dojazd do centrum komunikacyjnego
zapewni
rozbudowana ulica Kolejowa
wraz ze zjazdami, chodnikami, stanowiskami postojowymi i zatokami autobusowymi.

wym Radziszów Centrum
zostanie zbudowany parking
– tym razem na 50 samochodów i 25 rowerów. Mniejsze
parkingi, do 30 miejsc, mają
powstać m.in. w Woli Radziszowskiej, Jaśkowicach
i Zelczynie. Prace projektowe dla tych inwestycji rozpoczną się jeszcze w tym
roku, by w ciągu 2 lat uzyskać zgody i pozwolenia.

Zmniejszyć korki

Kolejny krok to remont
zabytkowego budynku dworca kolejowego, który nie tylko przywróci mu świetność,
ale też nada zupełnie nowe
funkcje. Z jednej strony będzie służył pasażerom – znajdzie się tam poczekalnia,
kawiarnia i punkt informacji turystycznej, a z drugiej – będzie też otwarty dla
mieszkańców, którzy nie korzystają z kolei. Będzie tam
można skorzystać z biblioteki, pracowni multimedialnej
czy pracowni zbiorów audiowizualnych, w przestrzeni
dworca będą też organizowane wystawy, warsztaty czy
konferencje.
Prace budowlane w budynku dworca zakończą się
jeszcze w połowie bieżącego roku. W środku pracują
już malarze, układane są też
posadzki. Trzeba będzie jeszcze odtworzyć elementy zabytkowej klatki schodowej.
Również elewacja zewnętrzna jest już częściowo gotowa.
– Traktujemy kolej jako
dużą szansę. Chcemy dobrze
wykorzystać jej możliwości.
Prowadzone przez gminę
inwestycje pozwolą na to, by
gmina Skawina była w pełni
gotowa na komunikacyjną
rewolucję, jaka czeka ją za
dwa lata – komentuje Ożóg

Celem gminy jest nie tylko to, by łatwiej można było
wyjechać do pracy, ale też to,
by w samej Skawinie zmniejszyło się natężenie ruchu
samochodowego. Częściowo
pomoże w tym trwająca budowa obwodnicy, ale ważne
jest też to, by jak najwięcej
osób wybrało transport publiczny czy rower jako sposób poruszania się.
Stąd
m.in.
budowa
ciągów pieszo-rowerowych
w obrębie najważniejszych
ulic na terenie gminy czy
budowa parkingów rowerowych w sąsiedztwie przystanków.
Duże znaczenie ma też
budowa parkingów Park&Ride w innych częściach gminy. Dzięki temu nie trzeba
będzie przyjeżdżać do centrum Skawiny, by przesiąść
się do pociągu. Dla przykładu, parking na 150 miejsc
powstanie przy przystanku
Skawina Zachodnia. Znajdzie się tam też 50 zadaszonych miejsc dla rowerów,
a do parkingu będzie można dojść i dojechać nowym
ciągiem pieszo-rowerowym.
Podobnie stanie się też
w Radziszowie, gdzie przy
nowym przystanku kolejo-

Nowe życie dworca
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Urządźmy Skawinę!

Jakiej gminy
chcemy

Jak ma wyglądać gmina? O tym zdecydujemy podczas
prac nad studium uwarunkowań i kierunków

fot. S. Trzeciak

Radni zdecydowali, że urzędnicy mają przystąpić do
opracowania nowej strategii gminy. Skąd taka potrzeba?
Tomasz Ożóg, zastępca burmistrza Miasta
i Gminy Skawina: W 2020 roku kończy obowiązywać
obecna strategia, która została uchwalona
w 2014 roku. Trzeba przystąpić do prac nad nowym
dokumentem, aby nie mieć niepotrzebnej przerwy.
Trochę zmieniliśmy teraz podejście i zamierzamy
stworzyć krótki dokument kierunkowy, w którym
określimy nasze cele, jaką mamy wizję i jak powinna
się rozwijać nasza gmina w kolejnych latach.
Krótka strategia, aby mieszkańcy w przystępny sposób mogli zapoznać się celami?
Doszliśmy do wniosków, że opasłe tomy dokumentów, pisane bardzo specjalistycznym językiem,
to nie jest najlepsze rozwiązanie zarówno dla
mieszkańców, jak i urzędników. W strategii znajdą
się ogólne cele, jakie chcemy osiągnąć, a bardziej
szczegółowe rozwiązania będziemy opisywać
w programach operacyjno-wykonawczych dotyczących m.in. transportu, ochrony środowiska czy
spraw społecznych. W tych opracowaniach znajdą
się już konkretne kroki, jakie należy wykonać, aby
osiągnąć cele założone w strategii.
Równocześnie rozpoczynacie Państwo pracę nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.
Nie zrobiliśmy tego przypadkowo, mamy opracowany konkretny plan działania. Studium oraz
strategia – te dwa dokumenty muszą być ze sobą
spójne. Zmiana miejscowego planu oraz studium
mają usankcjonować wizję nakreśloną w strategii.
Jeśli w programach operacyjnych powiemy, że chcemy gminy zielonej, przyjaznej rodzinom z dobrze
działającym transportem, to studium oraz miejscowe plany muszą to wszystko uwzględniać.
Na realizację wizji potrzebne są pieniądze. Skąd
je można pozyskać?
Każde tego typu działania muszą mieć finansowanie. Myślimy o kolejnej perspektywie unijnej, do
której chcemy się odpowiednio przygotować. Jak
będziemy mieć dobrze opracowane dokumenty strategiczne, to zaczniemy pracować nad projektami,
pozwoleniami, zgodami oraz warunkami. Na nową
finansową perspektywę unijną Skawina ma być jak
najwcześniej i jak najlepiej przygotowana!

Obecne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
ma już prawie dziewięć lat.
Dokument został uchwalony
przez ówczesnych radnych
pod koniec grudnia 2009
roku. – Od tego czasu wiele
rzeczy się zmieniło, stąd konieczność modyfikacji dokumentów planistycznych–
mówi Norbert Rzepisko,
burmistrz Miasta i Gminy
Skawina.
Dokument
zakładał
wykorzystanie
potencjału
gospodarczego gminy (autostrada, bliskość lotniska
w Balicach, węzeł kolejowy)
m.in. poprzez wyznaczenie
na cele inwestycyjne zdegradowanych i posiadających
niską przydatność przyrodniczą terenów czy wykorzystanie obszarów posiadających dogodną dostępność
komunikacyjną.
W studium zadbano także o opracowanie spójnych
standardów urbanistycznych
dla zabudowy wielorodzinnej, jak np. określono, że budynki nie mogą być wyższe
niż 20 metrów, inwestorzy
muszą zachować minimum
10 lub 20 procent powierzchni biologicznie czynnej,
a wielkość nowo wyznacza-

fot. S. Trzeciak

nej działki pod zabudowę
musi wynosić minimum
tysiąc metrów kwadratowych.
W 2009 roku określono
również reguły, jakich muszą trzymać się urbaniści
podczas tworzenia projektów miejscowych planów.
Inwestorzy mają obowiązek tworzyć minimum jedno miejsce parkingowe na
dziesięciu
zatrudnionych
lub
miejsce
postojowe
na każde 20 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej.
Do
przygotowanego
studium właściciele nieruchomości wnieśli wtedy
442 uwag. Zdecydowana
większość dotyczyła zmiany

funkcji działek z rolnych na
inwestycyjne, głównie pod
zabudowę
mieszkaniową
jednorodzinną.
Pod koniec października zeszłego roku radni, na
wniosek burmistrza Skawiny, podjęli uchwałę określającą zasadność aktualizacji
studium.
Nowe studium ma jasno
określać zagospodarowanie
terenów, ich przeznaczenie
i funkcję. To pozytywnie
wpłynie m.in. na ochronę
środowiska lokalnego i ład
przestrzenny. W uchwale
znalazły się zapisy m.in.
o zmianie w statusie terenów kolejowych, rozwoju
systemu komunikacji, wyznaczeniu obszarów pod

urządzenia
wytwarzające
energię z odnawialnych źródeł o mocy przekraczającej
100kW czy wyznaczeniu
przestrzeni pod sklepy wielkopowierzchniowe przekraczające 2 tysiące metrów
kwadratowych.
Od połowy lutego do
pracy nad aktualizacją studium przystąpiła specjalistyczna firma. Jej pracownicy mają cztery miesiące
(do połowy czerwca) na
przygotowanie niezbędnych
analiz stanowiących wstępny etap.
– Cały czas do urzędu
spływają różne wnioski od
mieszkańców. Część na pewno będzie uwzględniona na
etapie tworzenia nowego
studium – informuje Norbert Rzepisko.
Wstępne założenia zakładają realizację tego etapu zaraz po wakacjach. Założono,
że przyjęcie studium potrwa
około siedmiu miesięcy.
Projekt
uchwały
do
przedłożenia Radzie Miejskiej w Skawinie planowany jest w połowie przyszłego roku. Wcześniej swoje
uwagi, podczas konsultacji
społecznych oraz pisemnie,
będą mogli zgłaszać mieszkańcy.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Najważniejszy
dokument
planistyczny
nakreślający
politykę
(główne
kierunki)
zagospodarowania
przestrzennego
gminy.
W odróżnieniu od planów miejscowych studium
obejmuje cały obszar gminy. Nie jest aktem
prawa miejscowego, więc na jego podstawie nie
mogą być wydawane decyzje administracyjne (np.
pozwolenie na budowę). Dokument ma charakter
instrukcyjny dla urbanistów, którzy tworzą
projekty miejscowych
planów
Miasto
zagospodarowania
i gmina
przestrzennego.
Skawina
Wszystkie plany muszą
być zgodne ze studium.

Akt
prawa
miejscowego
określający
szczegółowo warunki zagospodarowania (np.
linie zabudowy, wysokość budynków) oraz
zabudowy terenu (np. funkcja mieszkaniowa,
usługowa czy rolnicza). Projekt planu sporządzają
urzędnicy lub na ich zlecenie zewnętrzni
urbaniści. Podczas procedury planistycznej swoje
uwagi mogą zgłaszać podmioty zainteresowane.
O rozpatrzeniu uwag decyduje burmistrz,
a w niektórych przypadkach również rada miejska.
Ostateczny kształt planu akceptują radni miejscy
podczas sesji rady miejskiej. Na podstawie planu
wydawane są decyzje administracyjne, takie jak
pozwolenie na budowę. W przypadku, kiedy na
danym terenie nie obowiązuje miejscowy plan, to
urzędnicy wydają decyzję o warunkach zabudowy.
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Skawińskie szkoły po reformie
Zmiany w programie
edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych zaczęły obowiązywać
dwa lata temu. Pojawiły
się ósme klasy, a w gimnazjach zabrakło pierwszaków. Jak poradziły sobie
z tą niecodzienną sytuacją
placówki w Skawinie?
Wynikające z reformy
zmiany odczuli zarówno
uczniowie, a także ich rodzice. W największym stopniu
dotknęła ona tych, którzy
okazali się pierwszym rocznikiem
nowopowstałych
ósmych klas oraz tegorocznych absolwentów gimnazjów.
Druga twarz zmian
Reforma miała być problemem a okazała się, że
większość szkół, w tym także
skawińskich, poradziło sobie
z nią bardzo dobrze. Zgodnie
ze zmianami w 2019 roku do
egzaminu sprawdzającego
nabytą w przeciągu ostatnich dwóch w przypadku
ósmoklasistów lub trzech lat

Placówki opieki

nauki, gdy mowa o gimnazjalistach, przystąpi łącznie
ponad 700 osób.
Przypomnijmy, że zmiany weszły w życie 1 września
2017 r. W Skawinie pojawiło
się widmo zwolnień nauczycieli oraz zamknięcia szkół.
Jednak jak obiecał Witold
Grabiec, pierwszy zastępca
burmistrza, nikt nie został
zwolniony a szkoły nadal są
czynne.
Przemianowane placówki
Szkoła Podstawowa nr 3 (dawniej Gimnazjum nr 2 w Skawinie)
Choć zapowiadało się, że
zmianom w oświacie zgodnie z którymi zostały zlikwidowane gimnazja, będzie
towarzyszyć fala zwolnień
wśród nauczycieli, zgodnie
z zapowiedziami wiceburmistrza, prawda okazała się
zupełnie inna.
– W naszej gminie były
dwa gimnazja w Skawinie
oraz jedno w Radziszowie
– tłumaczy Grabiec. Oba
skawińskie przemianowano
w dwie szkoły podstawowe
nr 3 i nr 6, a radziszowska
placówka z zespołu szkół stała się szkołą podstawową.

Raz więcej uczniów
Tegoroczne trzecie klasy gimnazjalistów, są ostatnimi, które uczęszczały do
gimnazjów. W gminie Skawina takich osób jest 360. Jak
podaje Marek Marzec, kierownik wydziału edukacji:
„według danych z września
ubiegłego roku, wszystkich
absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalnych będzie w tym roku 734”.
Oblężenie szkół średnich będzie ogromne. Jednak, ten aspekt jest już

w rękach krakowskich urzędników, ponieważ zgodnie
z prawem, to oni jako powiat
sprawują opiekę nad szkołami średnimi. Skawina odpowiada natomiast za przedszkola i szkoły podstawowe
oraz istniejące jeszcze do
31 sierpnia szkoły gimnazjalne.
Obecnie gmina posiada
374 uczniów klas ósmych,
a więc debiutantów reformy. Uczą się w 22 oddziałach
w 15 szkołach oraz stanowią
ponad połowę wszystkich
tegorocznych absolwentów.

fot. J. Karasiński

Gimnazjaliści, których jest
360, kształcą się w 3 szkołach
w 17 oddziałach.
Jedni oceniają reformę
na plus, inni na minus, jednak Skawina radzi sobie
z nową sytuacją bardzo dobrze. Wszystkie szkoły pozostały otwarte, miejsc jest
więcej niż uczniów a nauczyciele do tej pory nie stracili
pracy. Pojawia się tylko pytanie, jak będzie wyglądać
sytuacja we wrześniu przyszłego roku szkolnego kiedy
zniknął z nich zupełnie gimnazjaliści?

„Po to tutaj jesteśmy, aby sobie poradzić”
Temat istotny, ważny i niezwykle żywy. Mowa o szkolnictwie i zmianach, które wywołały niemałe
zamieszanie. Z Witoldem Grabcem rozmawialiśmy o planie działania gminy w perspektywie
najbliższych kilkunastu miesięcy w zakresie oświaty
stało wtedy przeznaczonych
65 mln zł i rzeczywiście ta
kwota była spora. A choć
obecnie temat racjonalizacji
wydatków na oświatę zbiegł
się zupełnie przypadkowo ze
strajkiem nauczycieli, którzy
domagają się zwiększenia
swoich płac, to wątek racjonalizacji wydatków pojawiał
się już wcześniej.

Program racjonalizacji wydatków, to chęć czy przymus?
Kiedy burmistrzem był
Adam Najder, wydatki na
oświatę były dużo większe. Zo-

Skąd takie kwoty? Utrzymanie szkół podstawowych
i dotychczas również gimnazjalnych, generuje aż tak wysokie koszty?
W zeszłym roku, kiedy
mieliśmy wydać kwotę rzędu 9 mln zł, pomyślałem, że
trzeba się temu tematowi
przyjrzeć. I rzeczywiście,

okazuje się, że 83 proc. środków jest przeznaczanych
na pensje dla nauczycieli,
a pozostałe 17 proc. to koszty związane z doposażeniem
placówek oraz ich utrzymaniem ich.
Oświata nie jest najważniejsza?
Jest
ważna,
podobnie jak wychowanie dzieci
i wysoki poziom ich wyksztalcenia. Natomiast czasami
uwiera nas – urzędników
kwestia, że ktoś zgłasza uwagę, że gdzieś nie ma chodnika a kwestia bezpieczeństwa
jest równie ważna dla mieszkańców co oświata. Właśnie
w związku z tym próbujemy
znaleźć rozwiązanie, które

pozwoli i pomoże nam zracjonalizować wydatki, które
ponosi gmina.
Szkoły bez zmian a jak z nauczycielami?
Największe
trudności
związane z naszym projektem racjonalizacji wydatków oraz reformą, której
cały czas się uczymy, wiążą się z tym, że odchodzą
klasy trzecie gimnazjum
i związane są z tym zmiany
w zakresie kadry nauczycielskiej. Trudno tutaj apelować
do tych pedagogów, którzy
osiągnęli już uprawnienia emerytalne, by na taką
emeryturę przeszli i zrobili
miejsce młodszym nauczycielom. Natomiast nie ukry-

W marcu ruszyły prace
adaptacyjne w budynku
przy ul. Rynek 24, w którym uruchomione zostaną
placówka dziennej opieki
i aktywizacji osób starszych – klub samopomocy dla osób o specjalnych
potrzebach oraz placówka
wsparcia dziennego dla
dzieci i młodzieży. Ośrodki zostaną uruchomione
w czerwcu tego roku. Placówka dziennej opieki
i aktywizacji osób starszych przeznaczona będzie
dla 30 mieszkańców gminy
Skawina o specjalnych potrzebach, zmagających się
z chorobą Alzheimera, Parkinsona, po udarach czy
doświadczonych zespołami chorób otępiennych.

Jak ogrzewamy?
Trwa inwentaryzacja
źródeł ciepła, termomodernizacji oraz odnawialnych źródeł energii w budynkach na terenie gminy.
Informacje o stanie budynków zostaną wykorzystane
do tworzenia nowych form
wsparcia doradczego jak
i finansowego. Inwentaryzacja jest prowadzona
poprzez formularz na
stronie gminy lub poprzez
wypełnienie
formularza
i dostarczenie go w formie
papierowej do budynku
urzędu - Wydział Ochrony Powietrza ul. Rynek 12
(wejście od ul. Krzywej)
tel. 12 277 01 68

wam, że taką atmosferę też
próbujemy stworzyć.

Skawińskie Biegi

Skawińskie szkoły są przygotowane do nowej, wrześniowej rzeczywistości, w której
nie ma już gimnazjów?
Patrząc na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o szkoły
skawińskie to mamy wręcz
za dużo miejsca. Staramy się
nie zamykając szkół, znaleźć
takie rozwiązania, w których budynki szkolne będą
w pełni wykorzystane. Nie
ukrywam, że priorytetem
w tej kwestii jest dostosowanie ich do potrzeb dzieci
przedszkolnych, ale to generuje kolejne, olbrzymie koszty. A fabryki pieniędzy nie
mamy, niestety.

W niedzielę 12 maja
odbędą się dwa wydarzenia sportowe: XVII Bieg
Skawiński oraz VIII Bieg
na Rolkach. O godz. 9:15
wystartują młodzi rolkarze
(dzieci 5-13 lat), a następnie o godz. 11:00 biegacze
z przedszkoli i szkół podstawowych. Biegi odbędą
się na terenach rekreacyjnych tzw. „starorzecza”
obok Parku Miejskiego
w Skawinie. Na godz.15:30
organizatorzy zaplanowali
start Biegu Głównego na
dystansie 10 km. Zapisy
do udziału w zawodach
trwają.
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Skawina pionierem w walce z
Spośród gmin wokół Krakowa to właśnie Skawina jest liderem,
jeśli chodzi o walkę z zanieczyszczeniem powietrza. Każdy
z mieszkańców może dołożyć do tego swoją cegiełkę
Stan powietrza na terenie gminy monitorowany jest na różne
sposoby. Funkcjonuje stacja monitoringu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a oprócz
tego kilkanaście czujników różnych
podmiotów: Airly, Instytutu Fizyki
UJ i LOOKO2.
Dodatkowo, gmina zainwestowała we własne czujniki, których
zadaniem jest przede wszystkim
mierzenie zanieczyszczeń pochodzących z zakładów przemysłowych. Mieszkańcy mogą też sami
zgłaszać uciążliwe zapachy w Systemie Informacji Przestrzennej
Gminy Skawina (sip.gison.pl/skawina_zapach).
Wyniki pomiarów pokazują,
że do zrobienia jest ciągle bardzo
wiele. Jakości powietrza nie uda się
poprawić, jeśli w tę sprawę nie zaangażują się wszyscy mieszkańcy.
Jak to zrobić?
Wymień piec
Jednym z podstawowych kroków jest wymiana starego, dymiącego pieca na bardziej ekologiczny. Od trzech lat gmina Skawina
systemowo wspiera mieszkańców,

którzy zdecydują się na taki krok.
Do końca 2018 roku zlikwidowanych zostało łącznie prawie 600
starych pieców. Początkowo większość mieszkańców wybierała
montaż wysokoefektywnych kotłów na ekogroszek, teraz ponad
70% stanowią kotły gazowe.
W tym sezonie plany w tej dziedzinie idą jeszcze dalej – planowane jest przekazanie dotacji na wymianę instalacji w 600 budynkach.
Wniosków, jak dotąd, wpłynęło
ok. 1400 i ciągle wpływają kolejne. Od ubiegłego roku obowiązują
nowe zasady ich rozpatrywania.
– Gmina bierze teraz pod uwagę
sytuację społeczną wnioskodawców. Chodzi o to, by zmniejszać
zjawisko „ubóstwa energetycznego” – tłumaczy kierownik Wydziału Ochrony Powietrza, Grzegorz
Horwacik. Dlatego na rozpatrzenie wniosku w pierwszej kolejności mogą liczyć osoby starsze,
niepełnosprawne i korzystające
z pomocy MOPS, a także rodziny
wielodzietne i wielopokoleniowe.
Ociepl dom
Obecny rok daje też nową szan-

sę w tej dziedzinie. Po raz pierwszy właściciele i współwłaściciele
domów jednorodzinnych mogą
ubiegać się o ulgę podatkową ze
względu na wydatki, jakie ponieśli
na termomodernizację.
Aby uzyskać ulgę, muszą przed
rozpoczęciem inwestycji przeprowadzić audyt energetyczny.
Odliczenie od dochodu dotyczy
wydatków na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane
z przeprowadzeniem termomodernizacji. Kwota odliczenia nie może
przekroczyć 53 tysięcy złotych
i można ją rozliczać maksymalnie
przez sześć lat od przeprowadzenia
audytu energetycznego.
Nie pal byle czym
Od listopada ubiegłego roku
obowiązują nowe obostrzenia co
do jakości wykorzystywanych paliw stałych. Warto o tym pamiętać
przy zakupie. Każdy sprzedawca
ma obowiązek przekazać kupującemu kopię świadectwa jakości
paliwa.
To ważne nie tylko dla jakości
powietrza w naszej okolicy, ale
też dla sprawności pieca. Warto

Przyjazny urząd w Skawinie
Liczne udogodnienia,
a także życzliwi pracownicy. Skawina chce uchodzić
za „przyjazny urząd”.
Ułatwienia dla osób
starszych i niepełnosprawnych, urząd elektroniczny, który pozwala załatwić
sprawę bez wychodzenia
z domu, czy interwencyjna skrzynka mailowa, to
tylko niektóre z licznych,
a przede wszystkim nowoczesnych
rozwiązań gminy. Dzięki nim,
mieszkańcy mogą dużo
łatwiej, szybciej i sprawniej załatwić swoją sprawę
w urzędzie.

Nie taki diabeł straszny
Oprócz
wyspecjalizowanej kadry, mieszkańcom
pomagają liczne rozwiązania technologiczne. Jednym
z nich jest punkt obsługi
osób starszych i niepełnosprawnych. Ulotki i plakaty
mają pomóc w odnalezieniu
wydziału, który ma pomóc
w załatwieniu konkretnej
sprawy, a kiedy to nie pomaga, do akcji wkracza pracownik.
Miasto uruchomiło także specjalny adres mailowy
interwencja@gminaskawina.pl, pod który mieszkańcy mogą wysyłać zawiado-

mienia o nieprawidłowym
funkcjonowaniu elementów
skawińskiej infrastruktury.
Dzięki korzystaniu z anonimowego systemu łączności
pomiędzy urzędem a mieszkańcem, ułatwiamy sobie
życie. My zawiadamiamy
urząd gminy, a on konkretne
jednostki.
Urzędowy postęp
Prócz wielu rozwiązań
praktycznych, urząd wyszedł
także z inicjatywą do bardziej wymagających mieszkańców. Stworzono aplikację
eSkawina. Jest to interaktywny system, dzięki któremu

porównać rzeczywiste parametry
jakości (pozycja nr 7 na świadectwie jakości węgla) z zaleceniami
producenta kotła, w którym węgiel
będzie spalany.
Dozwolone jest spalanie węgli,
które zostały oznaczone jako kęsy,
kostka, orzech, groszek, ekogroszek i ekomiał, a uchwała zakazuje
spalania węgla oznaczonego jako
miał oraz mułów węglowych i flotokoncentratów. Za sprzedaż paliwa niespełniającego norm grożą
sprzedawcom wysokie kary.
Na różnych polach
Gmina Skawina podejmuje bardzo wiele działań, by jakość powietrza się stopniowo poprawiała. Od
ponad dwóch lat działa na terenie
gminy ekodoradca, który pomaga
mieszkańcom w sprawach związanych wymianą pieca i prowadzi
zajęcia edukacyjne w szkołach,
przedszkolach i na spotkaniach
z mieszkańcami. Funkcjonuje rada
społeczna zajmująca się ochroną
powietrza, gmina współpracuje też
z Krakowskim Alarmem Smogowym i Skawińskim Alarmem Smogowym.

Infolinia
antysmogowa
12 277 01 67

W urzędzie działa infolinia antysmogowa (12 277-01-67), dzięki
której mieszkańcy mogą uzyskać
informacje o zagrożeniu smogiem
i instrumentach walki z zanieczyszczeniem. Kampanie informacyjne
organizowane są też w szkołach,
a po przekroczeniu poziomu 150
µg/m3 stężenia pyłu zawieszonego PM 10 wprowadzany jest zakaz
prowadzenia zajęć ruchowych dla
dzieci i młodzieży na otwartym
powietrzu. Mieszkańcy otrzymują
SMS-y informujące o przekroczeniach norm, a w przypadku stanu
alarmowego (300 µg/m3)o smogu
przez megafon ostrzega straż miejska i straż pożarna.

Punkt obsługi osób starszych i niepełnosprawnych

tel. 604 770 101

klient może dokonać wyboru, czy chce się kontaktować z urzędem za pomocą
platformy ePUAP, e-mail,
wiadomości tekstowych lub
głosowych, czy przy pomocy
aplikacji mobilnej.
Aplikacja działa zarówno na platformie Android
i IOS. Dzięki eSkawinie, każdy mieszkaniec ma ciągły
dostęp do najnowszych urzędowych informacji. Poza
tym posiada dwutrybowy
system pracy, anonimowy,
gdy użytkownik chce się kontaktować jedynie za pomocą
aplikacji oraz rejestrowany, który umożliwia wybór
innych kanałów komunika-

cji. Aplikacja dostępna jest
do pobrania ze sklepów Google Play (Android) i AppStore (iOS). Dodatkowe informacje znajdują się na stronie
gminaskawina.pl.
Multitasking
urzędu

skawińskiego

W projekcie, który gmina
realizuje w ramach programu unijnego wdrażane są
w urzędzie kolejne oryginalne i przyjaźniejsze rozwiązania. Nowością jest m. in.
internetowy system umożliwiający przeprowadzanie
konsultacji
społecznych.
Drugim udogodnieniem jest

portal interesanta, dzięki
któremu mieszkaniec Skawiny ma dostęp do danych
nt. swoich bieżących zobowiązaniach podatkowych,
rachunkach za gospodarkę
odpadami
komunalnymi
a także możliwość internetowych opłat.
Skawiński urząd jest
miejscem ukierunkowanym
na mieszkańców, a ten kto
przyjdzie załatwić swoją
sprawę, nie wyjdzie z niego
z przysłowiowym kwitkiem.
Również ci bardziej mobilni
i korzystający z nowoczesnych technologicznie rozwiązań, na pewno odnajdą
się w eSkawinie.
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ze smogiem

„Mafia odpadowa”
nareszcie rozbita

Osoby, które trudniły się nielegalnym
przechowywaniem niebezpiecznych
substancji chemicznych, zatrzymała 2
kwietnia małopolska policja. Jak mówią
funkcjonariusze, „mafia odpadowa”
działała na terenie pięciu województw.

Oprócz wspomnianej wyżej
wymiany 600 kotłów, gmina planuje na ten rok również inne działania. – Zamierzamy wnioskować do
Ministerstwa Przedsiębiorczości
i Techniki o środki na termomodernizację domów. Planujemy
też uruchomić program osłonowy,
dzięki któremu mieszkańcy będą
mogli otrzymać dofinansowanie do
kosztów paliw. Chcemy też rozpocząć wdrażanie projektu dotyczącego odnawialnych źródeł energii
„Czysta Energia Blisko Krakowa”
– wylicza Grzegorz Horwacik.
Urzędnicy liczą też na to, że
sejmik wojewódzki przychyli się
do niedawnej uchwały intencyjnej

skawińskich radnych. Pod koniec
marca zawnioskowali oni o to,
by całkowicie zakazać montażu
pieców na węgiel i drewno w nowych budynkach. To pierwsza taka
uchwała wśród podkrakowskich
gmin, ale ewentualne decyzje może
podjąć dopiero sejmik. – Mamy nadzieję, że radni wojewódzcy przychylą się do tej propozycji. Nie
możemy równocześnie wymieniać
pieców w starszych budynkach
i pozwalać na to, by kolejne były
montowane w nowych domach.
W ten sposób nigdy nie pozbędziemy się problemu smogu – komentuje zastępca burmistrza, Tomasz
Ożóg.

Osoby, które trudniły się
nielegalnym przechowywaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, zatrzymała 2 kwietnia małopolska
policja. Jak mówią funkcjonariusze, „mafia odpadowa”
działała na terenie pięciu
województw.
Policjantom udało się
ustalić, że jedna ze spółek,
która ma swoją siedzibę
w Skawinie, po atrakcyjnej
cenie skupowała od różnych
przedsiębiorstw groźne substancje.
– Były to głównie odpady
przemysłu
chemicznego,
petrochemicznego,
farbiarskiego,
lakierniczegoimotoryzacyjnego,
o właściwościach wywołujących m.in. nowotwory lub
zwiększających
zachorowalność na nie czy też negatywnie wpływających na

środowisko – mówi Janusz
Hnatko, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej
w Krakowie.
Zgodnie z prawem miały one zostać przekazane
do certyfikowanej spalarni
i tam zutylizowane. Tak się
nie działo. – Niebezpieczne odpady porzucane były
na terenach hal magazynowych,
niejednokrotnie
w pobliżu dużych skupisk
ludzkich, na terenach atrakcyjnych turystycznie i wykopach ziemnych. Z reguły na
jednym składowisku znajdowało się około 400 ton niebezpiecznych odpadów, docelowo do wynajmowanych
obiektów trafiło kilkadziesiąt tysięcy ton – informuje
Hnatko.
W sprawę zamieszani są
również przewoźnicy. Zdaniem policji wiedzieli, że

tego typu działalność jest
niezgodna z prawem. Mimo
wszystko zaryzykowali. Swoją rolę do odegrania miały
również „słupy”, na których
dane wynajmowane były magazyny. Właściciele obiektów często nie wiedzieli, jaki
towar się tam znajdzie.
Szefem
zorganizowanej grupy przestępczej był
52-letni prokurent spółki. – To on, unikając wysokich kosztów związanych z
unieszkodliwieniem
substancji, zlecał ich transport
do hal czy też na wyrobiska
znajdujące się na terenie województw: małopolskiego,
śląskiego, świętokrzyskiego,
wielkopolskiego oraz podkarpackiego – mówi Mariusz
Ciarka, rzecznik prasowy
Komendy Głównej Policji.
Podejrzanym grozi do 12 lat
pozbawienia wolności.

Nowe stawki za śmieci

Trwa pozimowe sprzątanie

1 kwietnia weszły
w życie nowe stawki opłat
za wywóz odpadów. Jeśli
segregujemy śmieci, zapłacimy 15 złotych, a jeśli
nie – 30.

Służby miejskie są
w trakcie wiosennego
sprzątania miasta.

Powodem zmiany cen są
rosnące koszty ponoszone
przez gminę w związku z gospodarką odpadami. Wbrew
obiegowym opiniom, opłaty
wnoszone przez mieszkańców nie przynoszą zysku
gminie, ponieważ zabrania tego prawo. – Wszystkie
pieniądze z opłat za wywóz
odpadów są przeznaczane
na funkcjonowanie systemu

– mówi burmistrz Norbert
Rzepisko.
A na system składa się
nie tylko sam wywóz standardowych śmieci, ale też
odbiór odpadów wielkogabarytowych, odpadów zielonych, odzieży i tekstyliów
czy pozostałości z remontów
i rozbiórek. Każdy z tych typów odpadów jest zagospodarowywany w odpowiedni
sposób.
Nie bez znaczenia jest też
fakt, że ustawa nakłada na
gminę obowiązek, by spełnić
coraz bardziej wyśrubowane
normy dotyczące poziomu
recyklingu. Cel jest taki, by

jak największy procent odpadów trafiał do ponownego
użycia, a jak najmniejszy do
składowania. – Gmina Skawina może się pochwalić
bardzo dobrymi wynikami
w tej dziedzinie. Udaje nam
się spełniać wymagania ze
sporym zapasem – stwierdza
burmistrz.
Od 1.04 stawka dla mieszkańca za wywóz segregowanych śmieci wynosi 15 zł. Ci,
którzy odpadów nie segregują, zapłacą więcej – 30 zł.
Nowe są też stawki dotyczące
nieruchomości niemieszkalnych czy domków letniskowych.

Warunki zimowe wymagają od służb odpowiedzialnych za utrzymanie
miasta stosowanie różnego rodzaju środków. Najczęściej stosowana jest sól
oraz piasek, dzięki któremu
drogi, ścieżki rowerowe oraz
chodniki są dużo bezpieczniejsze.
Władze miasta i gminy
Skawiny podjęły decyzję
o rozpoczęciu pozimowego sprzątania ulic, zieleni
miejskiej, chodników już

11 marca, nie czekając
na oficjalne zakończenie
„Akcji zima”. W komunikacie
skawiński
ratusz
zaapelował do mieszkańców
o stosowanie się do oznakowania dotyczącego zakazu
parkowania w określonych
godzinach na poszczególnych osiedlach. To pozwoli
bowiem służbom skutecznie
wysprzątać skawińskie drogi
i chodniki.
Warto zwrócić uwagę,
że sprzątanie jest ważne
nie tylko z przyczyn czysto
estetycznych, ale również
z powodów prozdrowotnych. Ma ono istotny wpływ

na ograniczanie ilości pyłów, które z ulic przenoszą
się do powietrza, pogarszając jego jakość. Wiadomo jednak, że nie można
było myć dróg na „mokro”
z powodu niskich temperatur.
Jednocześnie służby czekają na sygnały od mieszkańców Skawiny, co do miejsc,
gdzie jeszcze nie dotarły,
a które wymagają posprzątania.
Wszelkie uwagi i zgłoszenia mogą być przesyłane na
bieżąco do urzędu pod specjalny adres e-mail: interwencja@gminaskawina.pl
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Powstaje nowoczesna sala gimnastyczna
Nowoczesna sala gimnastyczna w Rzozowie będzie miał ponad tysiąc metrów kwadratowych.
Zakończenie pierwszego etapu (stan surowy) zaplanowano na końcówkę tego roku.

Skawina liderem wśród
podkrakowskich gmin

Co słychać
w naszej gminie

Skawina konsekwentnie realizuje wytyczne odnośnie do poprawy jakości
powietrza dla gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska.
Gminy jednoczą siły
w walce o czyste powietrze.
W październiku zeszłego
roku władze Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, które zrzesza 15 gmin
w tym Kraków oraz Skawinę,
podjęły
uchwałę
w sprawie przyjęcia wspólnej polityki likwidacji kotów
węglowych.
Plan zakłada m.in. przeprowadzenie do połowy
bieżącego roku szczegółowej inwentaryzacji czynnych źródeł ciepła. – Nasza
gmina wywiąże się z tego
obowiązku. Mamy opracowany harmonogram, który
konsekwentnie realizujemy
– mówi Grzegorz Horwacik,
kierownik wydziału ochrony powietrza. Podkreśla, że
skawińscy urzędnicy zbierają dane w różny sposób.
Wykorzystują do tego za-

równo tradycyjną, papierową ankietę, jak i narzędzia
elektroniczne.
Dane mają posłużyć
m.in. do wyliczenia kwoty,
jaką trzeba przeznaczyć na
program termomodernizacji
czy dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania domów. Zbiór informacji przyda się także do modelowania
poziomu zanieczyszczenia
w poszczególnych miejscowościach czy fragmentach
miasta.
Specjalne zespoły
i finansowanie
Władze Stowarzyszenia
Metropolia Krakowa zadeklarowały, że w każdej gminie będzie działał specjalny
zespół pracowników oddelegowanych do zadań związanych z wymianą kotłów

i poprawy jakości powietrza.
W Skawinie, zespół składa się z sześciu merytorycznych pracowników. – Zajmujemy się nie tylko ochroną
powietrza i niską emisją.
Podchodzimy kompleksowo
do tematu – zaznacza Grzegorz Horwacik.
Wylicza, że wśród zadań
znajdują się zagadnienia
związane z odnawialnymi
źródłami energii, termomodernizacją czy koordynacją działań na rzecz ograniczenia
przemysłowych
zanieczyszczeń
powietrza
i uciążliwego oddziaływania
na środowisko związanego
z działalnością zakładów
przemysłowych na terenie
Gminy Skawina.
Gminy
zadeklarowały,
że co roku, do 2022 r., będą
przeznaczać środki własne
na likwidację kotłów. – Co

roku przeznaczamy minimum 1,5 miliona złotych. Do
tego aktywnie pozyskujemy
środki zewnętrzne – informuje kierownik wydziału
ochrony powietrza.
Kontrola
Do końca 2022 roku
w każdym sezonie grzewczym gminy wokół Krakowa
mają przeprowadzić w sumie ponad dwa tysiące systemowych kontroli spalania
odpadów i opału niskiej jakości.
W ciągu ostatnich kilku miesięcy gminy odbyły
ponad trzy tysiące kontroli. Liderem jest tutaj gmina
Skawina, która zrealizowała prawie tysiąc inspekcji,
co stanowi 1/3 wszystkich
przeprowadzanych kontroli
w podkrakowskich gminach.

W dniu 2 maja Urząd Miasta i Gminy
w Skawinie będzie zamknięty. W zamian,
dniem pracującym Urzędu będzie 25 maja,
sobota, w godz. 7:30 – 15:30.
Święto Konstytucji 3. Maja – zapraszamy
na obchody! O godz. 12:30 msza święta
w kościele pw. Świętych Apostołów
Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie, po
niej pochód do amfiteatru przy Pałacyku
„Sokół”, a od 15:00 zapraszamy na wspólną
zabawę w rytm przebojów ABBA.
Trwa nabór uczestników do filii
placówki dziennej opieki i aktywizacji
osób starszych - filia „północ”, Klub
Samopomocowy w Radziszowie, więcej
informacji: MGOPS w Skawinie,
tel. 12 276 21 37
Informujemy, iż na terenie miasta Skawina
funkcjonują publiczne toalety - położone
są w Rynku oraz na Placu Targowym przy
ul. 29-go Listopada. Toaleta w Rynku jest
bezpłatna, na Placu Targowym koszt to 1
zł / 50 gr.

