
UWAGA POŻAR!
Zmiany na parkingu
Ogromny parking mieszczący 
500 samochodów przy Dworcu 
“Biblioteka Skawina” został 
podzielony na dwa obszary.

30 lat Centrum Kultury  
i Sportu w Skawinie
W 2022 roku świętujemy jubileusz 
30-lecia CKiS. W Harmonogramie na 
stronie 9 znajdziecie szczegółowy 
program obchodów. Zapraszamy!

Dla Mieszkańców
Rozbudowa stacji uzdatniania 
wody, zakup nowoczesnego 
sprzętu, przygotowania do 
rozpoczęcia nowych inwestycji 
– miejskie jednostki rozwijają się 
dla Mieszkańców.

ZOBACZ, CZYM 
ODDYCHASZ

Wypalanie łąk i nieużytków rolnych może doprowadzić do pożaru pobliskiego lasu, 
domów i budynków gospodarczych. Zagrożone jest nie tylko zdrowie, ale też życie ludzi  
i zwierząt. Za spowodowanie pożaru można spędzić nawet 10 lat w więzieniu.

Na skawińskim 
rynku stanął model 
imitujący ludzkie płuca. 
Instalacja pokazuje, jak 
zanieczyszczone jest 
powietrze w gminie.

75



2  |  SKAWINA  |  2022

SKAWINA DLA UKRAINY

Szanowni Państwo,

od razu po ataku ma Ukrainę nastąpiło 
oficjalne potępienie agresora, powołano 
sztab kryzysowy pracujący 24 godziny na 
dobę 7 dni w tygodniu, a Gmina aktywnie 
zaangażowała się w pomoc dla Ukrainy. 
Centrum Wspierania Rodziny uruchomiło 
pomoc dwujęzyczną psychologiczną. 
Utworzono grupę na facebooku „Skawina 
dla Ukrainy”, która zrzesza zarówno 
mieszkańców Gminy chcących pomóc, 
jak i uchodźców potrzebujących pomocy.  
Z dnia na dzień uruchomiono w całej 
Gminie około 20 punktów zbiórek, do 
których mieszkańcy i przedsiębiorcy 
przekazywali produkty pierwszej potrzeby, 
które były wydawane w magazynie przy 
Szkole Podstawowej nr 3 lub wysłano je 
do Ukrainy.
Uruchomiono specjalny formularz 

zgłoszeniowy, w którym mieszkańcy mogli 
deklarować chęć przyjęcia uchodźców. 
Stworzono także bazę wolontariuszy. 
Działaniami pomocowymi zajmował się  
i wciąż zajmuje Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Utworzono w Ratuszu 
dwujęzyczny punkt informacyjny, w którym 
można uzyskać odpowiedzi na wszystkie 
pytania dotyczące pomocy dla Ukrainy  
– zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim. 
Zorganizowano także dwa spotkania 
informacyjno-integracyjne dla obywateli 
Ukrainy. Obecni na nim przedstawiciele 
UMiG, instytucji kultury, organizacji 
społecznych oraz instytucji państwowych 
udzielali odpowiedzi na pytania uchodźców 
oraz pomagali wypełniać im wnioski.
W momencie największego zainteresowania 
Urząd Stanu Cywilnego przez 7 dni  
w tygodniu wydawał numery PESEL, 
by jak najszybciej zalegalizować pobyt 

uchodźców. Zamówienie dodatkowych 
stanowisk w Urzędzie Stanu Cywilnego 
jeszcze bardziej przyśpieszyło ten proces. 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej rozpoczął przyjmowanie 
wniosków na przyznawanie świadczenia 
500+, jednorazowej zapomogi 300 zł oraz 
rekompensaty finansowej 40 zł dziennie 
za przyjęcie pod swój dach uchodźcy.
Uruchomiono także „CAŁĄ MASĘ 
DOBRA” – to inicjatywa Stowarzyszenia 
Dzieci Są Ważne realizowana wspólnie  
z Gminą Skawina. To połączenie 
“otwartej szafy” i marketu społecznego, 
gdzie można znaleźć ubrania, żywność, 
kosmetyki i artykuły dla dzieci. Adres: 
ul. Głowackiego 7, Skawina. Punkt 
czynny jest od poniedziałku do soboty  
w godzinach 10:00-18:00.

Norbert Rzepisko 
Burmistrz Miasta i Gminy Skawina
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Zdegradowaną i pustą do niedawna okolicę Szkoły 
Podstawowej w Wielkich Drogach wypełniło nowoczesne 
boisko wielofunkcyjne wraz z infrastrukturą rekreacyjną, 
która pozwala zagrać w najpopularniejsze gry zespołowe, 
takie jak piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna lub 
siatkówka. Teren jest dobrze oświetlony, co umożliwia 
zabawę również w godzinach wieczornych.

Obok boiska powstał plac zabaw 
z poliuretanową nawierzchnią, 
która jest miękka i bezpieczna 
dla dzieci. Pojawiła się także 
siłownia “pod chmurką”. 
Zadbano przy tym o elementy 
małej infrastruktury – na całym 
terenie znajdują się ławki, kosze 
na śmieci, nowe ścieżki oraz 
stojaki na rowery. Wokół atrakcji 
posadzono drzewa i krzewy, 
zbudowano także nowy parking.

Korzystanie z nowoczesnego 
terenu rekreacyjnego  
w Wielkich Drogach jest 
całkowicie bezpłatne.

Inwestycja jest elementem projektu “Ogólnodostępna 
przestrzeń publiczna dla aktywizacji i integracji mieszkańców 
podobszarów rewitalizacji z terenów wiejskich Gminy 
Skawina - ITD i ITP”, współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Nowoczesna, przestronna i wybudowana w harmonii  
z naturą. Taka będzie nowa sala gimnastyczna z zapleczem 
sanitarnym, która powstanie przy Szkole Podstawowej  
w Jaśkowicach. Gmina podpisała umowę na zaprojektowanie 
i wybudowanie nowego obiektu. Jeżeli inwestycja 
przebiegnie bez opóźnień, to już w połowie 2023 roku 
uczniowie i cała społeczność Jaśkowic zyskają nowoczesny 
kompleks do uprawiania sportu.
 
Do tej pory zajęcia wychowania fizycznego odbywały 
się na boisku lub dzieci korzystały z obiektów w innych 
sołectwach. Nowa sala gimnastyczna, o którą ubiegała się 
społeczność Jaśkowic, rozwiąże ten problem. Dodatkowo 
hala będzie ogólnodostępna – po godzinach pracy szkoły 
będą mogli korzystać z niej mieszkańcy.

Nowoczesna i w harmonii z naturą
Sala gimnastyczna będzie wykonana w nowoczesnej 
konstrukcji drewnianej, a do jej budowy założono 
wykorzystanie minimalnej ilości stali. Wyłoniony  
w przetargu wykonawca zapewnia, że jest to jedna  
z najbardziej nowoczesnych technologii, która w tak dużym 
stopniu minimalizuje ślad węglowy, czyli całkowitą emisję 
gazów cieplarnianych wytworzonych przez budynek. Sale 
budowane w taki sposób funkcjonują już z powodzeniem 
w małopolskich gminach, np. w Zielonkach, czy samym 
Krakowie.
 
Sala gimnastyczna będzie posiadała możliwość wietrzenia 
jej, co sportowcy docenią szczególnie latem – pojawi się tutaj 
możliwość otwierania ściany bocznej. Inwestycja będzie 
realizowana w dwóch etapach. Kompleksowo obejmie też 
budowę zaplecza socjalnego, korytarza łączącego ze szkołą 
oraz sali dydaktycznej.

Jaśkowice. Przy szkole powstanie 
nowoczesna sala gimnastyczna

Wielkie Drogi. Nowoczesny teren 
rekreacyjny już czeka na mieszkańców

Na tę inwestycję mieszkańcy sołectwa 
Grabie czekali od dawna. Miejsce 
starego, zużytego placu zabaw zastąpił 
nowoczesny teren rekreacyjny dla dzieci 
i ich rodziców. Nowe urządzenia, ławki, 
zieleń i siłownia “pod chmurką” sprawią, 
że teren przy świetlicy wiejskiej na nowo 
ożyje.

W ramach rewitalizacji terenów wiejskich 
nie mogło zabraknąć gruntownej 
rozbudowy placu zabaw w Grabiu. Dla 
najmłodszych mieszkańców sołectwa 
przygotowano nowoczesne urządzenia 
do zabawy i rozrywki. Ścianka 
wspinaczkowa, zjeżdżalnie, zjazd 
linowy i tor przeszkód – to wyposażenie 
nowoczesnego placu zabaw w Grabiu.

Rodzice mogą obserwować swoje 
pociechy siedząc na wygodnych 
ławkach. Nie muszą martwić się o otarcia 
i siniaki – nawierzchnia placu zabaw 
jest miękka i wodoprzepuszczalna, co 
oznacza, że teren w trakcie intensywnych 
opadów deszczu nie zostanie zalany. 
Na miejscu znajdują się także kosze na 
śmieci i stojaki na rowery. Zadbano także 
o zieleń. Posadzono trawę, krzewy oraz 
drzewka.

Nie zapomniano także o dorosłych. 
Obok placu zabaw znajduje się siłownia 
“pod chmurką”, a na uboczu pojawiły 
się ławki ze stolikiem. Dzięki temu 
teren przy świetlicy wiejskiej stanie się 
także atrakcyjnym miejscem do spotkań 
towarzyskich.

Zadanie jest współfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
projektu: “Ogólnodostępna przestrzeń 
publiczna dla aktywizacji i integracji 
mieszkańców podobszarów rewitalizacji 
z terenów wiejskich Gminy Skawina - ITD 
i ITP”.

Grabie. 
Powstał 
nowoczesny 
plac zabaw  
i siłownia  
“pod chmurką”
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Do stacji Podbory Ska-
wińskie wróciły pociągi

Po ponad 5 latach na stację Podbory 
Skawińskie wróciły regularne pociągi 
pasażerskie.

Szybka Kolej Aglomeracyjna, która dotychczas 
zaczynała lub kończyła kurs na stacji Skawina 
Główna, teraz dodatkowo obsługuje stacje Skawina 
Zachodnia oraz Podbory Skawińskie. Dzięki temu 
szybka kolej objęła kolejny obszar gminy. Na 
zmianach skorzystali szczególnie mieszkańcy Borku 
Szlacheckiego oraz zachodniej części miasta.
Dzisiaj nie ma szybszego sposobu dojechania do 
Krakowa niż pociągiem. To jedyny w Skawinie 
środek lokomocji, który pozwoli dotrzeć do stolicy 
Małopolski w nieco ponad 20 minut. Szybka Kolej 
Aglomeracyjna działa w szczątkowej formie i 
mieszkańcy wciąż czekają, aż połączenia obejmą 
zachód gminy.
– Zadeklarowaliśmy kwotę 500 tys. zł na pokrycie 
kosztów uruchomienia pociągów na zachód 
w kierunku Oświęcimia i zaapelowaliśmy do 
wszystkich samorządów wzdłuż linii 94 o podobne 
kroki. To przyniosło efekt, ponieważ na ostatnim 
spotkaniu z Wicemarszałkiem Smółką gminy leżące 
wzdłuż linii 94 również deklarowały wsparcie 
finansowe do tego zadania. Może to skutkować 
uruchomieniem kolejnych połączeń do kolejnych 
stacji wzdłuż linii 94 jeszcze w tym roku. Trzymamy 
kciuki – mówi burmistrz Skawiny Norbert Rzepisko.
 

Ścieżka rowerowa na Kanale 
Łączańskim staje się coraz 
piękniejsza i nabrała kształtów.

Rozwiąże ona problem bezpieczeństwa 
podróżujących z zachodniej części Gminy Skawina 
oraz stanie się kolejnym atrakcyjnym miejscem do 
spędzania wolnego czasu.
Dzisiaj dostanie się z zachodniej części Gminy 
do Miasta pieszo lub na rowerze to prawdziwe 
wyzwanie. Mieszkańcy Jaśkowic, Wielkich Dróg, 
Zelczyny, Borku Szlacheckiego, Kopanki, Ochodzy, 
Facimiecha i Pozowic muszą liczyć się z pędzącymi 
przez DK44 samochodami. Od maja dostanie się 
z zachodnich sołectw do centrum będzie znacznie 
ułatwione i przede wszystkim - bezpieczne.
Dzięki ścieżce na Kanale Łączańskim mieszkańcy 
ominą niebezpieczną DK44 i otrzymają 
bezkolizyjną, alternatywną trasę. Trakt przebiega 
od Jaśkowic aż do Skawińskiego Obszaru 
Gospodarczego. Będą mogli z niego korzystać 
zarówno piesi jak i rowerzyści, choć to użytkownicy 
jednośladów będą mieli pierwszeństwo. W tygodniu 
roboczym ścieżka pozwoli bezpiecznie dotrzeć do 
miasta, a w weekend stanie się rekreacyjną trasą dla 
całych rodzin.

Bezpieczeństwo
Mieszkańcy zachodnich sołectw w celu dostania się 
do miasta nie będą musieli uruchamiać samochodu 
ani czekać na autobus. Ścieżką dotrą prosto i bez 
przekraczania jezdni aż do Skawińskiego Obszaru 
Gospodarczego - czyli miejsca pracy wielu osób 
z naszej Gminy. Gdy powstanie most łączący 
Skawinę z Liszkami, wtedy mieszkańcy obu gmin 

będą mogli pokonać tę trasę na rowerze lub przejść 
pieszo, ponieważ nowa ścieżka obejmie także 
tę przeprawę. Dalej połączy się ona ze ścieżką 
rowerową przy obwodnicy Skawiny, zamykając całą 
sieć bezkolizyjnych połączeń pieszych i rowerowych 
od zachodu gminy aż do centrum miasta.

Funkcjonalność
11-kilometrowa ścieżka to kolejny krok 
przygotowujący nas do uruchomienia Szybkiej 
Kolei Aglomeracyjnej. Będzie ona przebiegała 
przez stacje przesiadkowe. Jeżeli mieszkaniec 
zachodnich sołectw będzie chciał dotrzeć na 
przykład do Krakowa, to wystarczy, że wsiądzie 
na rower, pojedzie ścieżką omijając niebezpieczną 
DK44, zostawi jednoślad i wejdzie do pociągu. 
Mieszkaniec ominie w ten sposób korki, nie będzie 
zanieczyszczał powietrza i co najważniejsze - dotrze 
szybko, bezpiecznie  
i wygodnie do celu.

Rekreacja
Nowa ścieżka służyć będzie nie tylko dotarciu 
z jednego punktu do drugiego. Stanie się także 
idealnym miejscem do rodzinnych spacerów, 
rowerowych wycieczek oraz sportów na świeżym 
powietrzu. Ścieżka będzie łączyła się z innymi 
trasami w ramach Skarbów Blisko Krakowa, stanie 
się także kontynuacją sieci Velo Małopolska.

85 procent wartości całej inwestycji zostanie pokryte 
dzięki Unii Europejskiej ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020.

Budowa ścieżki rowerowej na Kanale 
Łączańskim dobiega końca

Budowa Centrum Edu-
kacyjnego w Wielkich 
Drogach coraz bliżej

Już za kilka lat uczniowie z Wielkich Dróg będą 
mieli nowoczesną placówkę na miarę XXI wieku, 
której wygląd i funkcjonalność będzie powodem do 
dumy dla całej społeczności. 
 
Projekt tego wielkiego przedsięwzięcia od początku 
powstaje we współpracy z mieszkańcami. To 
właśnie oni najlepiej wiedzą, czego oczekują od 
nowoczesnej placówki edukacyjnej.
 
Wiemy już dziś, że w Centrum Edukacyjnym  
w Wielkich Drogach pojawi się świetlica, kuchnia, 
jadalnia, sala gimnastyczna oraz nowoczesne  
i przestronne sale do zajęć lekcyjnych. Oprócz 
poprawienia jakości i komfortu kształcenia 
młodzieży placówka będzie też pełniła inną bardzo 
ważną funkcję dla całej społeczności. Powstanie 
tutaj przedszkole oraz żłobek.



5  |  SKAWINA  |  2022

2. Obszar parkingu funkcjonujący poza 
systemem Małopolska Karta Aglomeracyjna 
dedykowany użytkownikom korzystającym  
z komunikacji zbiorowej:

● Dokumentem potwierdzającym uprawnienie do korzystania 
z tej części parkingu jest dowolny bilet na przejazd środkiem 
transportu zbiorowego ważny w dniu kontroli.
● Weryfikacją posiadania ważnego biletu na komunikację 
miejską zajmuje się Straż Miejska. Kierowca na 
wezwanie jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu 
potwierdzającego korzystanie w bieżącym dniu z transportu 
zbiorowego (np. bilet, paragon).
● W przypadku stwierdzenia braku takiego dokumentu 
Straż Miejska może zastosować wobec kierowcy sankcje 
przewidziane w regulaminie parkingu Park & Ride.

Ta zmiana była warunkiem otrzymania dofinansowania. 
Środki unijne pokryły 85% wszystkich kosztów. 
Warunkiem otrzymania tak dużego wsparcia  
był zapis, że parking będzie służył tylko i wyłącznie 
mieszkańcom przesiadającym się na środki komunikacji 
zbiorowej. Bez tego gmina nie otrzymałaby dofinansowania 
i w konsekwencji - parking w ogóle by nie powstał. 

Park&Ride nie pełnił swojej docelowej funkcji, 
ponieważ nie kursowała Szybka Kolej Aglomeracyjna 
oraz brakowało dedykowanej parkingowi oferty 
biletowej przygotowanej przez Koleje Małopolskie. 
Teraz, gdy już jest, musimy wprowadzić zasady, które 
od samego początku powinny funkcjonować, lecz  
zostały przesunięte z powodu opóźnionego uruchomienia 
kolei.

Powrót pociągów do Podborów Skawińskich 
to nie jedyne zmiany związane z koleją 
w Skawinie. W kwietniu uruchomiono 
parking Park&Ride w systemie Małopolska 
Karta Aglomeracyjna. Ogromny parking 
mieszczący 500 samochodów przy Dworcu 
“Biblioteka Skawina” został podzielony  
na dwa obszary.

1. Obszar parkingu funkcjonujący w systemie 
Małopolska Karta Aglomeracyjna:

● Dokumentem potwierdzającym uprawnienie do korzystania 
z tej części parkingu są bilety oferowane w terminalach 
MKA zlokalizowanych przy bramkach wjazdowych lub 
bilety okresowe zakupione w systemie MKA. Można je 
nabyć internetowo, za pomocą aplikacji lub w niektórych 
przypadkach u konduktora.
● Posiadacze biletu miesięcznego odcinkowego imiennego 
zakupionego w systemie Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, 
mogą korzystać z parkingu P&R bez konieczności zakupu 
dodatkowego biletu w parkometrze.
● Szlabany wjazdowe do części parkingu MKA są zamknięte. 
Otworzyć je można tylko i wyłącznie przykładając ważny 
bilet MKA do czytnika znajdującego się przy wjeździe oraz 
wyjeździe z parkingu.
● Czytnik będzie obsługiwał następujące nośniki biletów: 
Karta MKA, Krakowska Karta Miejska, Karta Krakowska, 
Aplikacja iMKA, Aplikacja Krakowska Karta Miejska, 
Aplikacja Karta Krakowska, Legitymacja studencka, Kod 
PIN, Numer rejestracyjny, Naklejka RFID.

Zmiany na parkingu Park&Ride

To ostatnia szansa na skorzystanie z dotacji w ramach programu Stop Smog 
(również dla osób, które już posiadają ekologiczne źródło ciepła). Wnioski 
na wymianę starego źródła ciepła oraz termomodernizację można składać po 
wydłużeniu naboru do 30 kwietnia 2022 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Termomodernizacja polega na wprowadzeniu zmian, które pozwolą ograniczyć 
straty ciepła do minimum. Może obejmować przykładowo:

● ocieplenie budynku,
● wymianę okien i drzwi,   
● parapetów zewnętrznych,
● obróbek blacharskich
● oraz inne zalecenia wskazane podczas oceny energetycznej.   
Poziom dofinansowania przedsięwzięcia wynosi zawsze aż 90%. Oznacza to, 
że mieszkaniec będzie musiał zapłacić/odpracować tylko 10% całkowitych 
kosztów.

Wnioski można składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wydziale Ochrony 
Powietrza. Innym rozwiązaniem jest wypełnienie wniosku w formie 
elektronicznej lub pobranie go ze strony i złożenie w skrzynce umieszczonej 
przed wejściem do Urzędu lub na Dzienniku Podawczym pod adresem 
Skawina, ul. Rynek 14.

Znasz kogoś, kto może potrzebować pomocy  
w sięgnięciu po te środki?  
Skontaktuj się z nami - dziękujemy! 

Wydział Ochrony Powietrza 
ul. Rynek 12 (wejście od ul. Krzywej) 
tel.: 12 277 01 68, 12 277 0014

Nabór do STOP SMOG  
wydłużony!Złóż deklarację! 

Zostało mało czasu
1 lipca 2021 roku ruszył powszechny spis źródeł ciepła, o którym musi pamiętać każdy 
właściciel lub zarządca budynku/lokalu, który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW. 
Złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest  
obowiązkowe.

Deklaracja to rodzaj oświadczenia, w którym podaje się:
● imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres 
miejsca zamieszkania lub siedziby;
● adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło 
spalania paliw;
● informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł 
ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich 
paliwach;  
● numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
● adres e-mail (opcjonalnie).
Kogo dotyczy deklaracja? Każdego właściciela lub zarządcę budynku lub lokalu który 
posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW.

Kiedy składam deklarację? Od 1 lipca 2021 r. Dla nowo powstałych budynków termin 
ten będzie wynosił 14 dni. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca 
będzie miał 12 miesięcy. Uwaga! Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony 
ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna!
Jak możemy złożyć deklarację? W formie elektronicznej za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego CEEB. Składanie deklaracji będzie wdrażane zgodnie  
z wymaganiami bezpieczeństwa, korzystając w szczególności z Profilu Zaufanego 
(bezpośrednie połączenie do systemu Węzła Krajowego). Profil zaufany w ramach węzła 
krajowego jako sposób uwierzytelniania jest obecnie systemem w pełni działającym  
i wykorzystywanym przez instytucje oraz obywateli. Niezależnie od Profilu Zaufanego 
Węzeł Krajowy umożliwia korzystanie z dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. 
W formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem lub złożyć 
osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).
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XIII Targi ecoCiepła

23.04.20229:00 - 13:00ZAPRASZAMY!
Kontakt dla firm: Piotr Drzyżdżyk, 
e-mail: p.drzyzdzyk@gminaskawina.pl, tel.: 532 458 080. 
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Dobra woda w Skawinie

Rok 2022 w Miejskim Zakładzie Usługowym w Skawinie 
obfitował będzie w wiele zmian. Z początkiem roku  
w spółce nastąpiły zmiany personalne. Prezesem Zarządu 
został Tomasz Papież, który zastąpił na tym stanowisku 

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody czy przebudowa zbiornika przy ulicy Dębca  
– to tylko niektóre inwestycje realizowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Zakończyły się prace nad kolejnym etapem rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody: zrealizowano budowę zbiornika wody 
przeznaczonej do płukania filtrów oraz budowę zbiornika mieszania wraz z budynkiem napowietrzania (aeracji) wody 
surowej. Realizacja tego zadania spowoduje, że do domów trafi woda o znacznie lepszej jakości.
Kolejna inwestycja wiąże się z rozbudową i przebudową zbiornika wodociągowego przy ul. Dębca. Inwestycja ta ma 
na celu zwiększenie bezpieczeństwa w zaopatrzeniu w wodę. Budowa nowego zbiornika o kubaturze 2000 m3 oraz 
przebudowa sieci wodociągowych to proces mający na celu magazynowanie wody pitnej. Planowany finał prac  
i końcowy odbiór nastąpi w pierwszym kwartale 2023 roku.

MZU: Zmieniamy się  
dla mieszkańców

wieloletniego szefa spółki, Andrzeja Maksymiuka. 
Zmiany dotknęły także elektronicznej strony spółki. Od 
kwietnia strona internetowa funkcjonuje w nowej domenie 
– www.mzu.gminaskawina.pl. To nie jedyne ułatwienie 

dla mieszkańców. Przypomnienie  
o terminach zbiórki odpadów, słowniczek 
pojęć i harmonogram odbioru odpadów 
– to tylko kilka funkcji aplikacji, która 
zacznie funkcjonować w ciągu najbliższych 
kilku miesięcy. Aplikacja ma usprawnić 
funkcjonowanie gospodarki odpadami w Gminie 
Skawina, ale przede wszystkim być pomocnym 
narzędziem dla mieszkańców. Co najważniejsze, 
będzie całkowicie bezpłatna.  
– Od kilku lat systematycznie wymieniamy 
wyeksploatowane pojazdy. W lutym tego roku 
flotę Miejskiego Zakładu Usługowego  
w Skawinie zasilił nowy samochód ciężarowy 
ze specjalistyczną zabudową, przeznaczoną 
do zbiórki odpadów z terenu naszej gminy. Ze 
względu na kompaktowe gabaryty, doskonale 
spisuje się w ciasnych uliczkach naszego miasta. 
W tym roku czeka nas zamówienie kolejnej 
śmieciarki – wylicza Tomasz Papież, prezes 
MZU. 
W celu usprawnienia funkcjonowania Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 
spółka przystąpiła do opracowania koncepcji 

przebudowy tego terenu. Nowa wizja zagospodarowania 
PSZOK-a ma umożliwić posadowienie nowych instalacji, 
które jeszcze lepiej pozwolą dosegregować zebrane frakcje 
selektywne z terenu naszej Gminy. 

ChCesz wiedzieć więCej  
o działalnośCi spółki zobaCz:

 www.zwik.skawina.pl
 oRAz NA

zwyCięzCa zwyCięzCa 
krzyżówki wodoCiągowej  krzyżówki wodoCiągowej  

stanisław sopata  stanisław sopata  
dziękujemy za zabawę!dziękujemy za zabawę!Nowe @

Sekretariat: 
sekretariat@mzu.gminaskawina.pl
Dział Księgowości: 
ksiegowosc@mzu.gminaskawina.pl
Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta  
oraz Dział Usług i Logistyki: 
bok@mzu.gminaskawina.pl
Specjalista ds. przetargów i rozliczeń:  
przetargi@mzu.gminaskawina.pl
NOWA strona 
www.mzu.gminaskawina.pl 

Zapraszamy do kontaktu!
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Pierwszy etap 
„Akademii Czasu 
Wolnego” za nami!

24 kwietnia basen „Camena” ponownie ugości 
uczestników „XIII Pływackich Mistrzostw Skawiny” 
organizowanych przez Klub Sportowy „Optima” 
Skawina we współpracy z #teamCKiS.  
To wydarzenie to duża impreza sportowa z udziałem 
pływaków amatorów, zawodników zrzeszonych  
w klubach i szkółkach pływackich bez licencji oraz 
profesjonalnych zawodników. O jej popularności 
świadczy wzrastająca z roku na rok liczba 
startujących. Otwarta formuła zawodów, duży 
przekrój kategorii wiekowych, ciekawe konkurencje 
i okolicznościowe puchary zachęcają miłośników 
pływania do startów w skawińskiej Camenie.

W sezonie wiosna – lato – jesień 2022, Centrum 
Kultury i Sportu w Skawinie przygotowało 
atrakcyjną ofertę turystyczną, składającą się  
z propozycji jednodniowych sobotnich wyjazdów 
krajowych i zagranicznych (Czechy, Słowacja) 
w ramach wycieczek górskich o różnym stopniu 
trudności. Jeśli lubisz wyzwania i chcesz aktywnie 
spędzić sobotę, koniecznie dołącz do nas!

3 maja zapraszamy na tradycyjną „Majówkę 
z Centrum” – w programie radosne obchody 
patriotycznego święta i wiele atrakcji w plenerze,  
w tym: koncert Orkiestry Dętej „Sygnał”  
z Radziszowa oraz zespołu D.N.A., a także parada 
pojazdów pożarniczych połączona z obchodami 
gminnego święta strażaków.

22 maja zapraszamy na turniej szachowy  
„O Koronę Króla Kazimierza” – w tym roku 
wyjątkowo zorganizowany w przestrzeni miejskiej. 
Jego atrakcyjność podniesie plenerowa szachownica, 
prelekcje instruktorskie oraz wyświetlane na ekranie 
rozgrywki na pierwszej szachownicy.

11-12 czerwca zapraszamy na „Dni Skawiny 2022” 
– szczegółowy program znajduje się  
na stronie internetowej: www.ckis.pl.

Trwa #zGRANAszkoła, czyli cykl wydarzeń 
sportowych dla najmłodszych uczniów szkół 
podstawowych (klasy 1-3) z terenu gminy 
Skawina, który przygotowaliśmy we współpracy 
z firmą GRANA – Głównym Partnerem projektu. 
Na zajęciach dzieci przekonują się, że nawet 
najtrudniejsze konkurencje mogą być świetną zabawą  
i przynoszą masę radości. W ten miły i przyjemny 
sposób realizujemy jeden z kluczowych celów, jakim 
jest propagowanie aktywności fizycznej. W ramach 
każdego z wydarzeń, uczestnicy są nagradzani 
produktami firmy GRANA, a każdej ze szkół 
przekazujemy komplet sprzętu sportowego, który  
z pewnością usprawni organizację zajęć szkolnych  
i ucieszy uczniów.

Za nami 58 spotkań w ramach pilotażu projektu 
„Akademia Czasu Wolnego”, czyli autorskiego, 
bezpłatnego cyklu niebanalnych spotkań i kreatywnych 
warsztatów kierowanych do mieszkańców gminy 
Skawina. W okresie od października do marca 
odwiedziliśmy 15 sołectw, w których przez jeden 
miesiąc realizowaliśmy wybraną aktywność (Klub 
Malucha, „Warsztatowisko” lub „Kreatywkę”). Za 
nami masa wyjątkowych spotkań z mieszkańcami, 
ogromna dawka uśmiechu i dobrej zabawy, a przede 
wszystkim nowe doświadczenia dla #teamCKiS! 
Dziękujemy wszystkim Sołtysom za gościnę, wsparcie 
i pomoc w realizacji Akademii i do zobaczenia w 
kolejnych miesiącach, szukajcie nas na kulturalnej 
mapie naszej gminy!

Trwa projekt #Skawinazaprasza, którego celem 
jest propagowanie aktywnego spędzania czasu w 
gminie Skawina (i nie tylko). Propozycje wycieczek 
pieszych, tras rowerowych, zabytków oraz 
lokalnych atrakcji – wszystko to zebraliśmy w bazie 
dostępnej na naszej stronie internetowej w zakładce 
„Turystyczna Skawina”. #Skawinazaprasza to również 
propozycje wydarzeń kulturalnych, sportowych czy 
edukacyjnych promowanych m.in. za pośrednictwem 
cotygodniowych wpisów na profilu Facebook CKiS 
i kalendarium wydarzeń dostępnego na stronie 
Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, w zakładce 
„wydarzenia”, a także na stronach i profilach  
w mediach społecznościowych stowarzyszeń i innych 
podmiotów aktywnie wpisujących się i działających  
w skawińskim środowisku.

„Paszport Udziałowca Kultury” powraca! 
Jesteś stałym bywalcem naszych wydarzeń kulturalnych? Mamy dobre 

wieści: powraca PUK, czyli „Paszport Udziałowca Kultury”. Jak to 
działa? To bardzo proste: przyjdź na wydarzenie kulturalne  

i odbierz swój PUK, zbieraj pieczątki, uczestnicząc  
w koncertach, spektaklach i innych organizowanych przez nas 
wydarzeniach, a następnie odbieraj nagrody! Pierwsze 5 pieczątek 
– gadżet CKiS, kolejne 5 pieczątek – voucher na Basen Camena, 
upoważniający do pięciokrotnego skorzystania  
z pływalni (każde wejście płatne 1 zł w kasie basenowej), a 
ostatnie 5 pieczątek – podwójne zaproszenie na Noworoczny 
Koncert Galowy „SkaVienna 2023”, płatne 1,00 zł (dla 

pierwszych 5 osób).

Jeden voucher  
– wiele możliwości! 
Szukasz pomysłu na prezent? Mamy dla Ciebie 
wyjątkową propozycję: wybierz voucher CKiS! 
Obdarowana nim osoba może wykorzystać go na 
wybraną przez siebie usługę – od wizyty na basenie 
lub w saunie, udziału w zajęciach sekcyjnych 
i wycieczkach, przez wstęp na przedstawienia 
oraz koncerty, po poligrafię, najem powierzchni 
reklamowych czy obiektów, a decyzję może podjąć 
przez pół roku od dnia jego aktywacji. Vouchery 
dostępne są w kasie głównej CKiS (budynek Basenu 
Camena, I piętro), prosimy o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny – tel. 12 276 24 12 wew. 30.

Radość, zabawa 
i zdrowie, czyli 

#zGRANAszkoła

#Skawinazaprasza,  
czyli sposób na  
aktywne spędzanie 
wolnego czasu

#dzieje_się
czyli kalendarium  

najbliższych wydarzeń  
CKiS w Skawinie
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Od samego początku koordynuje działanie specjalnej 
infolinii: +48 508 167 392 w sprawach zakwaterowania 
oraz pomocy żywnościowej i rzeczowej, dedykowany 
obywatelom Ukrainy, którzy są na terenie naszej gminy 
i mieszkańcom udzielającym im pomocy. Telefon jest 
obsługiwany codziennie od godz. 7.00 do 18.00.

Punkt pomocy rzeczowej
MGOPS prowadzi również Punkt odbioru pomocy 
rzeczowej, przeznaczonej dla obywateli Ukrainy,  
w formie m.in żywności, artykułów higienicznych, chemii 

gospodarczej, koców, pościeli czy ubrań.
Punkt mieści się w Szkole Podstawowej nr 3, ul. Adama 
Mickiewicza 11A (wejście od boiska). Ważne: z pomocy 
mogą skorzystać osoby zarejestrowane w bazie noclegowej 
zgłoszonej mailowo: skawinadlaukrainy@gminaskawina.pl 
lub w ankiecie „Dam schronienie”.
Aktualne godziny działania punktu oraz 
bieżące informacje na temat pomocy 
obywatelom Ukrainy organizowanej przez 
MGOPS znajdują się na stronie 
www.mgops.skawina.net

Pomoc obywatelom Ukrainy
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie angażuje 
się w organizację pomocy dla uchodźców z Ukrainy.

Placówki Dziennej 
Opieki i Aktywizacji 
Osób Starszych  
w Skawinie
Sieć Placówek Dziennej Opieki  
i Aktywizacji Osób Starszych w Skawinie 
prowadzona przez Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej składa się  
z trzech ośrodków:

Placówki Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób 
Starszych w formie dla Osób Niesamodzielnych  
Placówka Specjalistyczna
 Rynek 24 w Skawinie, 
 tel. 12 276 20 46 wew. 32, 
       785 167 101, 
       785 169 106

Placówki Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób 
Starszych Filii „Północ”
 ul. Szkolna 4 w Radziszowie, 
 tel. 785 167 103

Placówki Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób 
Starszych Filii „Południe” 
 Jurczyce 26, 
 tel. 785 167 102

Więcej informacji na stronie: 
www.senior-skawina.pl

Wielkanocne
Wielkimi krokami zbliżają się Święta Wielkanocne.  
Praca w prowadzonych w naszych placówkach 
warsztatach ceramicznych, decoupage, 
plastycznych i rękodzielniczych wre. 
Nasi podopieczni, przy wsparciu kadry 
pracowniczej, tworzą liczne ozdoby 
świąteczne. 
Podopieczni otrzymują również 
drobne upominki od pracowników, 
którzy tworzą je z myślą o nich. 
Takie formy wsparcia i okazania 
pamięci mają miejsce przy każdej 
okazji. Pracownicy starają się w ten 
sposób umilić czas seniorom i okazać 
zainteresowanie oraz wsparcie dla 
nich i ich opiekunów.

wydarzenia

w Skawinie
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1 marca przy skwerze pomiędzy 
budynkiem Poczty Polskiej a Basenem 
Camena odbył się apel pamięci  
i nadania skwerowi imienia Skawińskiej 
Młodzieży Niezłomnej.

Skwer Żołnierzy 
Niezłomnych

Nowe tablice na 
placach targowych

W kwietniu rozpoczął się odbiór 
odpadów zielonych  
z nieruchomości jednorodzinnych 
i będzie trwał do końca 
listopada. Odbiór odpadów 
zielonych nie dotyczy 
nieruchomości  z zadeklarowanym 
kompostownikiem.

Odbiór odpadów  
zielonych

Rozpoczął się nowy sezon w miasteczku  
komunikacyjnym przy SP nr 6. Dzieci otrzymały  
8 nowych rowerów do nauki bezpiecznej jazdy

Karol Kościelny  
został nowym  
radnym w miejsce  
Tomasza Papieża

Do zakupionego u skawińskiej firmy 
Treko Laser pojemnika mieszkańcy 
chętnie wrzucają plastikowe nakrętki. 
Opiekunem i opróżniającym jest 
Stowarzyszenie “Nasze Miasto Nasza 
Gmina”. Dziękujemy!

Pojemnik na nakrętki

Jeśli chcesz współdecydować o kształcie swojego osiedla / swojej miejscowości 
sprawdź na www.gminaskawina.pl, kiedy odbędzie się spotkanie w Twojej okolicy.  
W najbliższym czasie odbędą się następujące spotkania:
2022-04-20 Radziszów  18:00 Dwór Dzieduszyckich
2022-04-21 Borek Szlachecki 18:00 ZPO w Borku Szlacheckim
2022-04-21 Os. nr 6  Bukowskie 18.00 Szkoła Podstawowa nr 6
2022-04-21 Wola Radziszowska 18.00 Świetlica w Domu ludowym
2022-04-27 Os. nr 9 Radziszowskie 18:00 ZWiK Skawina

Trwają prace nad Planami Rozwoju Osiedli 
i Miejscowości na lata 2022 - 2030

Co słychać
w gminie Skawina
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W ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg - rozbudowa ul. Torowej 
oraz Białej Drogi. Przyznane środki 
pokryją połowę kosztów obu inwestycji.

Ponad 2 mln złotych 
dla Skawiny

Gromadzony od lat na dnie muł 
pogarsza jakość wody i zmniejsza 
zawartość tlenu w wodzie. Zbiornik 
wodny na starorzeczu z powrotem stał 
się przyjaznym domem dla zwierząt, 
pełni też funkcję retencyjną.

Odmulanie starorzecza

Bratki – wczesnowiosenne kwiaty 
pojawiły się w różnych punktach  
w mieście. Pod koniec 2021 r. został 
utworzony Referat Kształtowania Zieleni, 
którego zadaniem jest  troska o zielony 
wizerunek Skawiny.

Zasadziliśmy już 
przeszło 500 bratków!

W ramach dofinansowania Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg w Gminie 
Skawina doświetlono cztery przejścia 
dla pieszych w pobliżu skawińskiego 
Rynku.

Doświetlone 4 przejścia 
dla pieszych

Wraz z nadejściem dodatnich 
temperatur rozpoczęliśmy odnawianie 
oznakowania poziomego. Malowanie 
pasów na przejściach dla pieszych 
przyczyni się do zwiększenia 
bezpieczeństwa.

Odnawiamy 
oznakowanie poziome

Do grona 100-latków w naszej Gminie 
dołączyła Pani Józefa Dejnecka  
z Radziszowa. Z okazji tak 
wspaniałego, okrągłego jubileuszu nie 
mogło zabraknąć kwiatów, tortu oraz 
drobnego upominku od burmistrza 
Norberta Rzepisko.

200 lat dla Pani Józefy!

Na początku marca ruszyły prace 
porządkowe w parku miejskim. Nowy 
sezon na leniuchowanie w parku już 
niebawem się rozpocznie!

Wiosenne prace 
porządkowe w parku

Miejsc nigdy nie będzie wystarczająco 
dużo, żeby można wszędzie dojechać 
pod drzwi. Nie utrudniaj poruszania 
się seniorom i dzieciom. Nie stwarzaj 
zagrożenia.

Mistrzowie parkowania

Pewnie tylko nieliczni wiedzą, że ten 
wspaniały efekt w parku możemy 
podziwiać dzięki Stowarzyszeniu 
„Razemko”, które kilka lat temu 
zasadziło dziesiątki cebulek krokusów. 
Dziękujemy!

Fioletowy początek 
wiosny 


