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ROSNĄCE CENY ENERGII. 
ZA CO MOŻEMY ZAPŁACIĆ 
MNIEJ?

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie ogłosiła przetarg 
na dostawę energii elektrycznej. Gmina od lat 
dba o zmniejszenie zużycia energii poprzez 

montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach 
użyteczności publicznej, wymianę oświetlenia 
ulicznego i w budynkach na lampy LED oraz dbanie 
o termomodernizację budynków. Do końca listopada 
zakończymy montaż instalacji fotowoltaicznych na 
kolejnych 22 budynkach użyteczności publicznej – 
szkołach i domach ludowych. Ponadto w szkołach 
odbywają się i wciąż będą trwały prowadzone 
przez ekodoradców zajęcia z kształtowania postaw 
ekologicznych u dzieci i młodzieży.
Śledzimy z uwagą sytuację w kraju i widzimy 
rosnące opłaty w innych samorządach. Dlatego 
mimo prowadzonych w naszej Gminie od lat prac na 
rzecz redukcji zużycia energii elektrycznej, musimy 
przygotować się na znaczne zwiększenie rachunku za 
prąd w przestrzeni publicznej. 
Pomysłów na zmniejszenie zużycia prądu w 
przestrzeni publicznej jest sporo. Wiemy, że każde 
ograniczenie będzie miało negatywny wpływ na 
komfort życia mieszkańców, dlatego wspólnie z nimi 
szukamy kolejnych możliwości obniżenia kosztów. 
Przygotowaliśmy internetową ankietę, której wyniki 
posłużą do wypracowania rozwiązań pozwalających w 
jak największym stopniu oszczędzić energię elektryczną 
przy jak najmniejszym wpływie na komfort życia w 
naszej Gminie. Zapytaliśmy, które proponowane przez 
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie działania mogą 
spotkać się z większym zrozumieniem i akceptacją 
mieszkańców. Dziękujemy za jej wypełnienie!

WYŻSZY PODATEK OD 
NIERUCHOMOŚCI

Przed nami trudna i niepopularna, lecz niestety 
konieczna decyzja. Planujemy w przyszłym 
roku zwiększyć wysokość stawek podatku od 

nieruchomości. Opłata ta nie była zmieniana od 2013 
roku, mimo rosnących przez lata cen usług i towarów. 
Konieczna jest regulacji stawek podatkowych, biorąc 
pod uwagę inflację, która wynosi już 16%. Gmina 
musi zwiększyć dochody, aby zapewnić jej stabilne 
funkcjonowanie.
Te środki wrócą do mieszkańców. Zostaną przeznaczone 
na kolejne inwestycje, takie jak budowa nowych ulic, 
chodników, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów, 
stacji kolejowych i tak potrzebnych nam przedszkoli. 
Dodatkowe pieniądze przeznaczymy także na 
kontynuację pionierskich działań związanych z ochroną 
powietrza.
Od lat podejmujemy szerokie działania, by pozyskiwać 
dla realizowanych inwestycji zewnętrzne dotacje z 
różnych źródeł. Jednak nawet w przypadku bardzo 
korzystnych programów takie wsparcie finansowe 
nigdy nie pokrywa 100% wszystkich kosztów. Każda 
nowa inwestycja, czy to ogromna jak budowa szkoły, 
czy drobna, np. wymiana pieca, wymaga przynajmniej 
częściowego sfinansowania z budżetu gminy, a głównym 
źródłem jej dochodu są podatki. Musimy dysponować 
wystarczającymi kwotami, by móc sięgać po środki 
zewnętrzne, ponieważ w przeciwnym razie przepadną 
one bezpowrotnie, a tempo rozwoju naszej gminy 
spadnie. To w przyszłości odbije się negatywnie na nas 
wszystkich.
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Wakacje to nie tylko czas wyjazdów, urlopów i odpoczynku. Dla samorządu to okres intensywnej pracy 
związanej z inwestycjami, przede wszystkim remontami dróg i miejsc, z których na co dzień korzystają 
mieszkańcy. Wakacje to najlepszy moment na tego typu prace: pogoda jest dobra, dzieci i młodzież nie 
chodzą do szkoły, a spora część mieszkańców spędza urlop poza granicami naszej Gminy. W wakacje 
prace remontowe są mniej uciążliwe.

Od lipca do września w Gminie Skawina nowy asfalt pojawił się na 20 ulicach, zarówno w mieście, jak i sołectwach. 
W samej Skawinie prace objęły ul. Jagielnia Boczna, Krakowska Boczna, Bukowska 16 oraz Pasternik. Mieszkańcy 
Woli Radziszowskiej na pewno zauważyli poprawę na ul. Garcowiec i Nad Torem. W Krzęcinie wyremontowano 

ul. Słoneczną, a w Radziszowie ul. Górki, wraz z naprawą przydrożnego rowu. Ul. Torowa w Wielkich Drogach też zyskała 
nową nawierzchnię. Remonty objęły także drogi w rejonie pętli autobusowej w Grabiu, Polance Hallera oraz przy ul. Leśnej 
w mieście Skawina. Naprawiono też drogi nieposiadające nazw w Grabiu, Jurczycach, Gołuchowicach i w Rzozowie. 
Wykonano odwodnienie ul. Podlesie Boczna w Radziszowie. W Krzęcinie powstał nowy peron przystankowy przy ul. 
Krakowskiej.

Naprawa infrastruktury drogowej to nie tylko ulice – pamiętamy też remontach chodników. W mieście Skawina 
naprawiono chodnik przy ul. Słonecznej, Kraszewskiego, Żwirki i Wigury, Daszyńskiego 5-7 oraz cmentarzu 
komunalnym przy ul. Wyspiańskiego. Utwardzono pobocze przy ul. Łanowej. Przygotowano projekty doświetlenia 

ośmiu przejść dla pieszych. Wykonano też nowy chodnik przy ul. Węgierskiej w mieście.

Prace objęły także parkingi. W mieście utwardzono teren pod miejsca postojowe przy ul. Kilińskiego/Kolejowej oraz 
Spółdzielczej. Podobne działania podjęto przy boisku w Wielkich Drogach i przed domem ludowym w Pozowicach.

Prace objęły także miejsca, w których mieszkańcy chętnie spędzają czas. Zmodernizowano plac zabaw przy ul. 
Ogrody w mieście. Naprawiono dach na budynku basenu Camena oraz kapliczkę w Polance Hallera. Powstały także 
nowe inwestycje: to boiska na os. Radziszowskim, os. Awaryjnym oraz przy Szkole Podstawowej nr 2. Wybudowano 

także nowe place zabaw przy szkole w Jaśkowicach i Rzozowie. 

To były produktywne i dające wielką satysfakcję wakacje. Rozpędziliśmy się z remontami i nie planujemy przestać. 
W realizacji są kolejne inwestycje i planujemy przystąpić do nowych. Mimo trudnej sytuacji w kraju i na świecie 
nasza Gmina stale się rozwija, powstają i będą powstawały kolejne inwestycje, które jeszcze bardziej poprawią 

komfort i jakość życia mieszkańców sołectw i miasta.

WAKACJE TO 
NAJLEPSZY CZAS 
NA REMONT



Dotacje na wymianę starych pieców udzielamy od roku 2016, przez ten czas ponad dwa 
tysiące mieszkańców skorzystało z dotacji.
Wszystkie kotły i piece NIE posiadające co najmniej 3 klasy według normy PN EN 303-

5/2012 od 1 stycznia 2023 nie będą mogły być użytkowane! Co w sytuacji, gdy mieszkaniec 
czeka na wymianę pieca lub na przyłącz gazowy? Tacy mieszkańcy będą traktowani ze 
zrozumieniem podczas kontroli. Straż miejska będzie indywidualnie podchodziła do każdego 
przypadku.
Zgodnie z uchwałą XLV/620/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2022 
wszystkie kotły poniżej 3 klasy nie będą mogły być użytkowane od 2023 roku, natomiast kotły 
klasy 3 i 4 – od 2027 roku. Pozostałe kotły na węgiel klasy 5 i ekoprojektu (w tym ekogroszek) 
od roku 2030 również, zgodnie z przyjętą uchwałą, będą zakazane. 
Gmina Skawina jest wyłączona z ogólnej uchwały dla województwa małopolskiego, ponieważ 
ma swoją lokalną uchwałę antysmogową.

Uchwała o spółdzielni energetycznej i instalacja w tym roku 23 nowych 
instalacji na budynkach publicznych to przykłady podejmowanych działań, 
które mają na celu obniżenie rachunków.

Szukamy sposobów na obniżenie rachunków za energię elektryczną dla budynków 
użyteczności publicznej. Rozważamy założenie Spółdzielni Energetycznej Skawina, 
która pozwoli na włączenie w jej struktury budynków, na których do końca listopada 

mają powstać łącznie 23 instalacje fotowoltaiczne. 
Głównym założeniem spółdzielni jest produkcja energii na własny użytek. Najistotniejsze 
jest to, że energię wyprodukowaną przez panele na jednym budynku można wykorzystać 
w innym, co pozwala na znaczne oszczędności. Na przykład, jeśli instalacja zamontowana 
na budynku szkoły wytwarza energię, ale nie jest ona wykorzystywana ze względu na 
okres wakacyjny, może być spożytkowana np. w budynkach urzędu. Sumaryczny koszt 
energii znacznie spada, co jest kluczowym argumentem za powołaniem spółdzielni.

Nowy program wsparcia pomp ciepła

Pracujemy  nad regulaminem, który pozwoli na udzielenie dotacji dla właścicieli 
nieruchomości do montażu pomp ciepła. Program skierowany jest do osób, które 
mają już ekologiczne źródło ciepła i chcą zamontować dodatkowo do ogrzewania 

pompę – jako jedyne źródło ciepła lub jako kolejne. Właściciele, którzy będą wykorzystywać 
tylko pompę ciepła, mogą liczyć na dotację w kwocie 20 tys. zł. Dla tych którzy pozostaną 
przy obecnym źródle ciepła, kwota ta wyniesie 8 tys. zł. Więcej informacji udziela Referat 
Efektywności Energetycznej w Wydziale Ochrony Powietrza.

Przypominamy!

Masz pytania? Zapraszamy do punktu konsultacyjno-informacyjnego programu 
Czyste Powietrze. Osoby, które nie zdążyły jeszcze wymienić kotła lub planują 
montaż odnawialnych źródeł energii czy termomodernizację, mogą liczyć 

na dofinansowanie do takiej inwestycji. Potrzebujesz pomocy w wypełnieniu i złożeniu 
wniosku? Całą procedurę można załatwić nawet podczas jednej wizyty! Połączone kwoty 
dofinansowania z gminnych środków oraz programu Czyste Powietrze mogą pokryć nawet 
100% całego przedsięwzięcia związanego ze zmianą kotła węglowego na inne źródło. 
Oprócz wymiany kotła można wnioskować o ocieplenie ścian, ocieplenie dachu lub stropu, 
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a nawet o wymianę bramy garażowej.
Nowe zasady programu Czyste Powietrze Plus, oprócz zwrotu kosztów za wykonane prace, 
przewidują także możliwość otrzymania prefinansowania/zaliczki na wykonanie inwestycji. 
Osoby korzystające z prefinansowania mogą liczyć na dodatkowe 10 000 złotych, oprócz 
standardowej wartości dotacji.
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26 września wykonano wielki krok w tył w walce o czyste 
powietrze. Mimo apeli, opinii specjalistów oraz głosów 
mieszkańców wprowadzenie zakazu używania „kopciuchów” 

w Małopolsce zostało przesunięte na 1 maja 2024 roku. Taka jest decyzja 
zarządu województwa.
W Gminie Skawina nic się nie zmieni, ponieważ mamy własną lokalną 
uchwałę antysmogową, która nie została zmieniona i od nowego roku zakaz 
będzie u nas obowiązywał niezależnie od decyzji władz Małopolski.
Chciałbym Państwu powiedzieć, że problem „kopciuchów” od nowego roku 
nie będzie dotyczył Gminy Skawina. Chciałbym, lecz to niestety nie będzie 
prawda. 
My w Gminie Skawina dalej będziemy konsekwentnie dążyli do rozwiązania 
problemu smogu. Wciąż będziemy wzorem dla innych samorządów i mimo 
wielu trudności pokażemy, że się da. Tylko trzeba chcieć i szukać rozwiązań, 
a nie wymówek.

Szanowni Państwo,

Norbert Rzepisko
Burmistrz Miasta i Gminy Skawina

#EKO#EKOtematytematy

Mieszkańcy, którzy zgłosili się do programu i podpisali umowę, mogli liczyć 
na dofinansowanie inwestycji służących do gromadzenia, zagospodarowania  
i wykorzystania wód opadowych lub roztopowych w miejscu ich powstania.
Nabór trwał w maju i czerwcu. Mieszkańcy którzy podpisali umowę z gminą, do końca 2022 roku 
mogą realizować inwestycje związane z zakupem nowych naziemnych lub podziemnych zbiorników 
na deszczówkę. Poza zakupem samych zbiorników na wodę, koszty kwalifikowane inwestycji obejmują 
także zakup: rury wznoszącej, filtra do wody, centrali deszczowych, akcesoriów przyłączeniowych, 
pokrywy z zamknięciem i sitem wlewowym, pompy zatapialnej, łapacza wody deszczowej, instalacji 
elektrycznej i sterującej z niezbędnymi zabezpieczeniami (w przypadku zamkniętych systemów 
ogrodowych na wodę deszczową).
Jak duże jest dofinansowanie? Odpowiada ono sumie poniesionych kosztów kwalifikowanych, a są 
one obliczane według algorytmu: 100 zł za każde rozpoczęte 0,1 m3 pojemności zbiornika. Łączna 
wartość dotacji nie może przekraczać 2 500 zł, natomiast sumaryczna dotowana minimalna pojemność 
zbiorników wynosi 1,0 m3. Możliwy jest zakup kilku zbiorników. Woda to życie. Deszczówka to 
oszczędność!

W Gminie Skawina, w Wydziale Ochrony Powietrza, funkcjonuje specjalny punkt 
konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze. Osoby, które nie zdążyły 
jeszcze wymienić kotła lub planują montaż odnawialnych źródeł energii czy 

termomodernizację, mogą liczyć na dofinansowanie do takiej inwestycji.
Nowe zasady programu nazwane jako Czyste Powietrze Plus, oprócz standardowej procedury 
zwrotu kosztów za wykonane prace, przewidują możliwość otrzymania prefinansowania – 
zaliczki na wykonanie inwestycji. Jest to skierowane dla osób, które nie są w stanie samodzielnie 
pokryć całości kosztów związanych z wymianą kotła czy termomodernizacją.
Osoby korzystające z prefinansowania mogą liczyć na dodatkowe 10 000 złotych, oprócz 
standardowej wartości dotacji w ramach programu Czyste Powietrze.
Mieszkańcy naszej gminy mogą liczyć na pomoc w wypełnieniu i złożeniu takiego wniosku, 
a całość procedury można załatwić nawet podczas jednej wizyty. Połączone kwoty 
dofinansowania z gminnych środków oraz programu Czyste Powietrze mogą pokryć nawet 
100% całego przedsięwzięcia związanego ze zmianą kotła węglowego na inne źródło. Oprócz 
wymiany kotła można wnioskować o ocieplenie ścian, ocieplenie dachu lub stropu, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej, a nawet o wymianę bramy garażowej.

PRZYJDŹ DO PUNKTU INFORMACYJNY 
PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

GMINA DOFINANSOWUJE  
ZBIERANIE DESZCZÓWKI



Skupienie działań finansowo-księgowych w jednej instytucji oraz ujednolicenie 
procedur dla samorządowych szkół, przedszkoli, Biblioteki Pedagogicznej 
oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Rada Miejska w Skawinie 

zagłosowała za utworzeniem Centrum Usług Wspólnych, które rozpocznie swoją 
działalność od 1 stycznia.

Centrum Usług Wspólnych (CUW) to rozwiązanie funkcjonujące w coraz większej 
liczbie samorządów. Pozwala ono na świadczenie usług wspólnych nie tylko z 
obszaru finansowo-księgowego, sprawozdawczości, rozliczeń płac, ale także z 
obszaru ochrony danych osobowych, BHP, obsługi informatycznej. W Gminie 
Skawina Centrum Usług Wspólnych będzie obsługiwało 25 instytucji.

Co zmieni się w praktyce?

– CUW pozwoli lepiej wykorzystać zasoby kadrowe i skoncentrować się na 
realizacji statutowych zadań merytorycznych. Będzie to sprzyjać poprawie jakości 
świadczonych usług przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ich funkcjonowania.
– Jednolita i wspólna obsługa placówek pozwala na ogłoszenie jednego przetargu 
dla wielu jednostek, co pozwoli uzyskać korzystniejsze ceny.
– Procedury związane np. z bezpieczeństwem informatycznym zostaną 
ujednolicone dla każdej placówki wchodzącej w skład CUW.
– Działalność Centrum Usług Wspólnych pozwoli na podniesienie poziomu 
sprawności zarządzania obsługiwanymi jednostkami, optymalizację zatrudnienia, 
zasobów oraz kosztów funkcjonowania obsługi finansowej jednostek.

CUW – DUŻE  
UŁATWIENIE DLA  
SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
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CUS – Wszystkie usługi społeczne 
w jednym miejscu

Skupienie polityki społecznej w jednym 
miejscu, aktywizacja i zwiększenie ilości 
usług dla mieszkańców. Radni przyjęli 
uchwałę przekształcającą Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Centrum 
Usług Społecznych. Zmiany wejdą w życie 
od 1 stycznia.

Centrum Usług Społecznych (CUS) 
będzie realizowało dotychczasowe 
obowiązki Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej zarówno z zakresu 
pomocy społecznej, jak i innych ustaw, na 
podstawie których wypłacane są świadczenia 
z zabezpieczenia społecznego. Wciąż będą 
tutaj przyjmowane wnioski o świadczenia i 
dodatki. CUS będzie także wciąż zajmował się 
ich wypłatami.
To będzie z pewnością duże ułatwienie dla 
mieszkańców: będzie można w jednym miejscu 
uzyskać informacje na temat oferty gminy w 
zakresie usług społecznych i złożyć wnioski o 
różne rodzaje świadczeń.

System budowany już wcześniej

Centrum Usług Społecznych będzie miało 
za zadanie budowanie systemu usług 
skierowanych do wszystkich mieszkańców 
Gminy Skawina. W praktyce zmiany w tym 
kierunku rozpoczęły się już parę lat temu. 
Dzięki środkom z Unii Europejskiej utworzono 
placówki dziennego pobytu dla osób starszych 
oraz placówkę dla dzieci i młodzieży. 
Zapewniono funkcjonowanie wypożyczalni 
sprzętu pielęgnacyjnego i ortopedycznego, 
usługi odciążeniowe i wytchnieniowe w 
miejscu zamieszkania oraz turnusy pobytowe 
w specjalnych placówkach zapewniających 
całodobową opiekę. Zapewniono wsparcie 
edukacyjno-doradcze oferowane przez lekarza 
geriatrę, ortopedę, psychologa, fizjoterapeutę, 
dietetyka, logopedę, pielęgniarkę oraz 
prawnika. Realizowano świadczenia z 
zabezpieczenia społecznego, takie jak 
świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, 
dodatki mieszkaniowe, energetyczne, 
osłonowe, węglowe i wiele innych. To wszystko 
jest i było możliwe dzięki wykwalifikowanej 
i zaangażowanej kadrze pomocy społecznej. 
Kadrze, dzięki której pomimo ciągłych zmian w 
aktach prawnych, konieczności realizowania 
nowych zadań i innych niedogodności, 
mieszkańcy gminy otrzymują wsparcie. Okres 
pandemii pokazał, jak bardzo istotny jest 
dobrze działający system usług pozwalający 

mieszkańcom na zaspokojenie podstawowych 
potrzeb życiowych. Ten rok i konflikt zbrojny na 
Ukrainie udowodniły po raz kolejny, że sprawnie 
działająca instytucja może koordynować 
działania pomocowe. Utworzenie Centrum 
Usług społecznych w Skawinie to proces, który 
ma na celu budowanie systemu usług dla 
indywidualnych mieszkańców, rodzin i innych 
grup i społeczności lokalnych.

Co się zmieni? 

• Centrum Usług Społecznych 
będzie przestrzenią wzajemnego wsparcia 
realizowanego poprzez usługi społeczne 
rozumiane jako działania o charakterze 
niematerialnym dedykowane osobom, 
rodzinom i społecznościom lokalnym. W 
CUS będą prowadzone działania mające na 
celu pobudzanie działań samopomocowych, 
wolontaryjnych oraz sąsiedzkich.

• Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia 
oraz Centrum Wspierania Rodziny zostaną 
włączone do Centrum Usług Społecznych. 
Dzięki temu działalność z zakresu usług 
społecznych, profilaktyki zdrowotnej i 
przeciwdziałania uzależnieniom będzie 
podlegała jednej instytucji. Dzięki temu 
unikniemy dublowania się podobnych 
inicjatyw prowadzonych przez kilka instytucji. 
Pozwoli to zredukować koszty ponoszone na 
rzecz realizowania polityki społecznej przy 
jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości 
usług.

• Centrum Usług Społecznych 
będzie jedynym miejscem koncentrującym 
całą politykę socjalną, społeczną i rodzinną. 
Wszystkie informacje na temat dostępnych 
usług oferowanych przez usługodawców 
publicznych i niepublicznych będą skupione 
w jednym miejscu. CUS będzie zajmowało się 
także polityką mieszkaniową Gminy Skawina, 
promocją i ochroną zdrowia, profilaktyką oraz 
rozwiązywaniem problemów uzależnień.

• W Centrum będą prowadzone 
także działania skierowane do społeczności 
lokalnych, ukierunkowane na integrację i 
aktywizację mieszkańców oraz organizacji 
pozarządowych. Centrum Usług Społecznych 
w Skawinie pozwoli wykorzystać potencjał, 
zasoby i doświadczenie dotychczas 
funkcjonującego Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Skawinie w połączeniu 
z zasobami i potencjałem lokalnych organizacji 
pozarządowych, podmiotów ekonomii 
społecznej oraz społeczności lokalnej.

Burmistrz Norbert Rzepisko podpisał umowę na zaprojektowanie ciągu pieszo-rowerowego 
w Gołuchowicach wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 953, od obwodnicy aż do skrzyżowania z 
drogą na Jurczyce. Zostanie on połączony z już istniejącą infrastrukturą pieszo-rowerową.

Dzisiaj na tym odcinku piesi korzystają z utwardzonego pobocza. Po zrealizowaniu inwestycji 
mieszkańcy Gołuchowic otrzymają szeroki na trzy metry CPR wraz z odwodnieniem. Powstanie 
także oświetlenie uliczne, które poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Ciąg pieszo-
rowerowy będzie też stanowił dodatkową atrakcję dla wszystkich korzystających rekreacyjnie 
z infrastruktury rowerowej.
To zadanie zostanie zrealizowane w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Małopolskiego.

POWSTANIE NOWY CIĄG PIESZO-ROWEROWY 
W GOŁUCHOWICACH!



Szósty Dzień Organizacji 
Pozarządowych i Inicjatyw 
Społecznych już za nami. W tym 

roku wzięło w nim udział 28 organizacji 
pozarządowych i grup nieformalnych, 
które na przygotowanych przez siebie 
stanowiskach przedstawiły swoje działania 
i zaprosiły do wspólnych aktywności. 
Tradycyjnie, jak co roku, można było też 
wziąć udział w grze stanowiskowej, która 
pozwoliła dowiedzieć się jak najwięcej o 
naszych NGO i wygrać ciekawe nagrody 
ufundowane przez organizacje i Gminę 
Skawina.

Tegoroczny DOPIS w liczbach:
• 28 organizacji i grup nieformalnych, 

które zechciały przedstawić swoje 
działania;

• 26 stanowisk;
• 4 godziny wspaniałej zabawy 

i poznawania organizacji 
pozarządowych z naszej gminy;

• 30 nagród ufundowanych przez NGO i 
Gminę Skawina;

• 1500 pierogów dla organizacji;
• 3 losowania nagród;
• kilkuset mieszkańców naszej gminy, 

którzy przybyli do parku miejskiego

• ...setki uśmiechów, podziękowań i słów 
wsparcia skierowanych do naszych 
organizacji pozarządowych!

Tegoroczny DOPIS, mimo pogody, znowu 
był wielkim świętem naszych organizacji 
i mieszkańców. Potwierdził, że jest nadal 
wyczekiwany przez wszystkich. Dlatego 
już teraz zapraszamy na kolejny Dzień 
Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw 
Społecznych, który zgodnie z nasza 
tradycją odbędzie się w drugą niedzielę 
września 2023!
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CKiS na wynos 
Od września 
do grudnia 

zagościmy w różnych 
miejscach w naszej gminie. W sumie 
odbędziemy 22 spotkania z kulturą w 14 
sołectwach. Zorganizujemy koncerty i 
spektakle, a także warsztaty o tematyce 
m.in. dekoracyjnej, rękodzielniczej, 
kulinarnej.
Projekt dofinansowany ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury – państwowego funduszu 
celowego.
W programie na październik:
• 17 października, godz. 11.00, Nowa 

Świetlica w Woli Radziszowskiej
SENSOPLASTYKA® dla dzieci   (1-8 lat) 
wraz z opiekunami
• 19 października, godz. 17.30, Remiza 

OSP Polanka Hallera

„SAWiU” w październiku

28 października o godz. 
18.00 odbędzie się kolejne 
spotkanie z cyklu Skawińska 

Akademia Wiedzy i Umiejętności pt. „Na 
szczytach Karakorum”, podczas którego 
spotkamy się z Kamilem Kozłowskim i 
Radkiem Woźniakiem, którzy opowiedzą 
o wyprawie Beskid Expedition Team i 
wejściu na Broad Peak (8051 m) oraz K2 
(8611 m n.p.m). Pałacyk „Sokół”, wstęp 
wolny.VI Mikołajowy Maraton Zumby

3 grudnia, godz. 16.00 – 19.00, 
Hala Widowiskowo-Sportowa, 
informacja o prowadzących  

i biletach na stronie www.ckis.pl.  
W cenie biletu trzygodzinna zabawa 
prowadzona przez instruktorów  
i losowanie mikołajowych upominków.

Koncert Sławka Uniatowskiego „The 
Best Of” – 22 października, godz. 
19.00, Hala Widowiskowo-Sportowa w 
Skawinie

The Best of, czyli wyjątkowy 
koncert z autorskimi utworami 
Sławka Uniatowskiego oraz 

jego największych idoli: Zbigniewa 
Wodeckiego, Andrzeja Zauchy i Franka 
Sinatry. 

Muzyczny Poniedziałek

„Muzyczne perły dawnej  
i współczesnej Europy”, 
wykonawcy: Damian 

Kułakowski – altówka, Marta Magdalena 

Skawińska Jazzowa Jesień: 6 listopada, 
godz. 17.00 Roman Bardun Trio

W składzie Roman Bardun 
– fortepian, Vasyl Kobil  
– kontrabas, Bartłomiej 

Dybel – perkusja. Roman Bardun Trio to 
autorska muzyka jazzowa bazująca się na 
ukraińskim folklorze.

28-30 października, Hala Widowiskowo-
Sportowa w Skawinie

3. Skawiński Meeting Brydżowy, III 
Memoriał Leszka Nowaka „Oja”
28 października – Otwarty Turniej 

Par Agilero Cup 2022
29 października – Ogólnopolski Turniej 
Par – III Memoriał Leszka Nowaka „Oja”
30 października – Ogólnopolski Turniej 
Par – 30-lecie Sekcji Brydża Sportowego 
CKiS Skawina 

Za nami szósty 
DOPIS

Jako gmina stale rozwijająca się 
musimy patrzeć w przyszłość. Od lat 
wprowadzamy innowacje i chętnie 

testujemy nowe rozwiązania. Z wielkim 
sukcesem w ostatnich latach na terenie 
całej gminy wykorzystywaliśmy drona 
do badania jakości powietrza oraz do 
prowadzenia rozpoznania terenu w 
trakcie powodzi lub pożarów. Zaledwie 
jeden dron z powodzeniem wykonywał 
wiele zadań, usprawniał i przyśpieszał 
pracę zarówno urzędników jak i służb. 
Chcemy w pełni wykorzystać potencjał, 
jaki dają bezzałogowe statki powietrzne 
oraz wykorzystać je do dbania o 
bezpieczeństwo mieszkańców.
Dlatego podpisaliśmy z Reakto list 
intencyjny na przeprowadzenie pilotażu 
usługi szybkiego reagowania przy pomocy 
dronów. Pierwsze loty na obszarze 
miasta, w którym znajdują się m.in. trzy 
strefy przemysłowe, zaplanowane są na 
pierwszą połowę 2023 r.
Pilotaż jest podzielony na kilka etapów i 
będzie stopniowo poszerzany o większy 

teren. Spółka z sektora bezzałogowych 
statków powietrznych chce docelowo 
objąć całe miasto ochroną. Na terenie 
Skawiny funkcjonują trzy strefy 
przemysłowe, w których wdrożenie 
Systemu Szybkiego Reagowania może być 
interesujące dla firm prowadzących tam 
swoje działalności. 
Zyskają także mieszkańcy. Usługa 
szybkiego reagowania przy pomocy 
dronów, jeśli zostanie wprowadzona przez 
władze Gminy, może w przyszłości zostać 
wykorzystana do działań rozpoznawczych 
w trakcie powodzi lub pożaru, nie 
narażając przy tym służb publicznych 
na bezpośrednie niebezpieczeństwo. 
Dron pozwala szybko określić, gdzie 
interwencja naprawdę jest potrzebna. 
Bezzałogowy statek powietrzny nie 
zostanie spowolniony przez korek, zalaną 
jezdnię, powalone drzewa lub pożar. 
Jest w stanie błyskawicznie przemieścić 
się z miejsca na miejsca i być „oczami” 
służb dbających o bezpieczeństwo 
mieszkańców.

Przetestujemy 
drony szybkiego 
reagowania

#ODKRYWCZAJESIEN#ODKRYWCZAJESIEN
warsztaty rękodzielnicze „ODLOTOWA 
GARDEROBA”
• 29 października, godz. 16.00, Remiza 

OSP Rzozów
warsztaty kulinarne „Tradycyjna kuchnia 
polska” z KGW „Wrzozowianki” 
• 29 października, godz.19.00, Świetlica 

Wiejska w Jurczycach
koncert zespołu Yanabanda pt. „Niedaleko 
od Krakowa”

Lelek – skrzypce, Bogumiła Gizbert-
Studnicka – klawesyn. Pałacyk Sokół, 17 
października, godz. 18.00.
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Inwentaryzacja Biblioteki Głównej – w 
dniach 17-28.10.2022 w Bibliotece Głównej 
przy ul. Sikorskiego 18 planowana jest 
obowiązkowa inwentaryzacja zbiorów. 
Biblioteka będzie czasowo zamknięta dla 
użytkowników. 
Znaczki Turystyczne - budynek Biblioteki 
Głównej jest… ZNACZKIEM TURYSTYCZNYM! 
Znaczki Turystyczne to nieszablonowa idea, 
obejmująca promowanie zabytków i atrakcji 
turystycznych znajdujących się na terenie wielu 
krajów, w tym Polski. 
Klub Młodego Programisty – 2 listopada 
ruszają kolejne grupy w ramach KMP. Tym razem 
zapraszamy uczniów klas 1-3 oraz 4-5 szkół 
podstawowych. Rekrutacja już trwa, odbywa 
się przez formularz internetowy dostępny na 
stronie: www.klubmlodegoprogramisty.pl

„Przygarnij mnie” – w bibliotece nie tylko 
można wypożyczyć książki, można je też 
przygarnąć! Zarówno w wypożyczalni dla 
dzieci, jak i przy punkcie informacyjnym 
znajdują się specjalnie oznaczone regały, na 

których znajdują się książki, które można 
przygarnąć. Co to oznacza? Zabierz książkę 
ze sobą, a po przeczytaniu zostaw ją u siebie, 
zwróć na półkę w bibliotece dla innych, lub 
przekaż dalej w świat. 

Wystawa „Błękit” - serdecznie zapraszamy 
do zobaczenia najnowszej wystawy malarskiej 
autorstwa Bogusława Strzopy. „BŁĘKIT” będzie 
zdobił ściany kawiarni Live-Book Cafe do 
18.11.2022.

Oferta zajęć edukacyjnych dla grup 
zorganizowanych - serdecznie zapraszamy 
do skorzystania z oferty zajęć edukacyjnych 
dla grup szkolnych i przedszkolnych, 
organizowanych przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Skawinie w roku szkolnym 
2022/2023. 

Prosimy o kontakt:

telefoniczny: 12 276 25 71
mailowy: multicentrum@biblioteka-skawina.pl

lub osobisty w Bibliotece Głównej  
(ul. Sikorskiego 18)

WIĘCEJ ZIELONEJ ENERGII!

Spółka otrzymała decyzję o możliwości 
przetwarzania odpadów. Oznacza 
ona w praktyce zwiększenie skali 
funkcjonowania istniejącej już 
biogazowni. W wyniku przetwarzania 
odpadów powstanie jeszcze więcej 
biogazu (metanu), który przetworzymy 
na prąd elektryczny. Mając na uwadze 
rosnącą cenę prądu, to znakomite 
rozwiązanie pozwoli zmniejszyć 
zakupy energii, wpisując się tym 

samym w realizację modelu gospodarki 
obiegu zamkniętego Gminy Skawina. 
To kolejny krok Spółki na drodze do 
samowystarczalności energetycznej na 
Oczyszczalni w Skawinie.

Apelujemy, aby nie wrzucać 
do kanalizacji nawilżanych 
(odkażających) chusteczek, zużytych 

soczewek do oczu i innych środków higieny 
osobistej, które mogą przyczyniać się do 
poważnych awarii systemu kanalizacyjnego, 
zatykając pompy i rurociągi!
Przypominamy, że powinny one trafiać do 
pojemników na odpady zmieszane.

W związku ze zbliżającym się okresem  
niskich temperatur Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji w Skawinie przypomina o 
konieczności zabezpieczenia wodomierzy 
oraz instalacji wodociągowych w budynkach 
przed skutkami mrozów. Pozwoli to uniknąć 
sytuacji, w których z powodu zamarznięcia 
instalacji może nastąpić przerwa w dostawie 
wody. Temperatura w pomieszczeniach 
wodomierzowych nie powinna być 
niższa niż +4 stopnie C. Obowiązek 
utrzymania właściwej temperatury zgodnie  
z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
odbiorcy usług.

Otrzymaliśmy nagrodę eko 
gminy miejsko-wiejskiej w 
konkursie zorganizowanym 

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Krakowie. Doceniono naszą pracę 
na rzecz kształtowania postaw 
ekologicznych, ochrony powietrza i 
dbania o ekologię w Gminie.

CHWALIMY SIĘ!

Zakończyła się budowa boiska 
wielofunkcyjnego przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w Skawinie i 

Liceum Ogólnokształcącym im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Skawinie. Były to 
ostatnie placówki w mieście Skawina, 
które nie miały własnego boiska 
zewnętrznego. Dzięki tej inwestycji 
wszyscy uczniowie w mieście mogą 
uprawiać sport tuż obok szkoły na 
świeżym powietrzu. Inwestycja powstała 
przy bliskiej współpracy z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa 
Małopolskiego oraz Starostwem 
Powiatowym. Każda instytucja podzieliła 
się kosztami inwestycji w równym 
stopniu.

WSZYSTKIE 
SZKOŁY W 

MIEŚCIE MAJĄ 
JUŻ BOISKO
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W 2022 roku Miejski Zakład 
Usługowy wzbogacił się o nowe 
samochody do odbioru odpadów. 

Pojazdy spełniają najwyższe normy emisji 
spalin dla samochodów zasilanych olejem 
napędowym – EURO 6. Ze względu na 
zwartą zabudowę w mieście samochody 
kompaktowe, które bez problemu poradzą 

NOWE POJAZDY MZU ZMIESZCZĄ SIĘ WSZĘDZIE
sobie w zakamarkach skawińskich 
uliczek, są niezbędne do utrzymania 
właściwego standardu świadczonych usług. 
Unowocześnienie taboru samochodowego 
jest dla nas jednym z priorytetów.

Chcesz być na bieżąco polub nasz profil 
na www.facebook.com/mzu.skawina

PROJEKTY  
I DOTACJE
Co aktualnie słychać w projektach 
nazywanych Planami Rozwoju 
Miejscowości i Planami Rozwoju 
Osiedli? Latem ankietowaliśmy 
mieszkańców – dziękujemy za 
liczny udział! Ankiety powstały na 
bazie spotkań warsztatowych, które  
w pierwszej połowie roku odbywaliśmy 
w każdej miejscowości i na każdym 
osiedlu. Opinie mieszkańców są bazą 
do Planów Rozwoju na lata 2022-
2030, które powstaną dla każdej 
miejscowości i każdego osiedla. Po co? 
Ponieważ plany te są mini strategią 
dalszego rozwoju miejsca, którego 
dotyczą.

Trwają prace nad SUMP

Zakończyliśmy badania i pomiary 
związane z opracowaniem 
dokumentu pn. „Prace 

przygotowawcze do realizacji dokumentów 
strategicznych i operacyjnych z zakresu 
transportu na potrzeby Gminy Skawina”. 
Badaliśmy zachowania komunikacyjne 
mieszkańców, przeprowadziliśmy 
ankiety wśród pracowników znaczących 
przedsiębiorstw z terenu naszej gminy, 
dzięki którym poznaliśmy ich preferencje 
transportowe. Badaliśmy natężenia ruchu 
drogowego w transporcie zbiorowym 
oraz ruchu rowerowego i pieszego. Ale to 
nie wszystko: interesowało nas również 
parkowanie w mieście, obsługa towarowa 
obszaru centrum oraz bardzo ważny 

temat ruchu w obrębie szkół. Elementem 
diagnozy były też wywiady jakościowe 
z kluczowymi interesariuszami 
transportu w gminie Skawina, w tym 
przedstawicielami sąsiednich gmin  
i instytucji transportowych. Rezultatem 
prowadzonych badań, pomiarów i analiz 
jest diagnoza stanu istniejącego w zakresie 
sytuacji transportowej w Gminie Skawina. 
Będzie ona  podstawą do opracowania 
Planu Zrównoważonej Mobilności dla 
Gminy Skawina (SUMP).

Dotacje pozyskane przez gminę  
– lista z wymienionymi programami  
i kwotami 

• „Modernizacja dróg gminnych na 
terenie Gminy Skawina” Program: Polski 
Ład – Gminy PPGR – 4,5 mln zł na zadanie 
dotyczące modernizacji dróg gminnych.

• „Modernizacja parkingu P3 
przy ul. Słonecznej w Skawinie wraz  
z remontem drogi dojazdowej i chodników 
do parking” w ramach Programu UMW 
„Poprawa dostępności parkingowej  
w województwie małopolskim”. Wartość 
dofinansowania to 400.000 zł., a wartość 
inwestycji – 980 791,04 zł.

• „Przebudowa wejścia do 
budynku Rynek 14 w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Skawinie”. Program: PFRON 
„Wyrównywanie różnic między regionami 
III”. Wartość zadania to 39 039,86 zł,  
a otrzymana kwota dofinansowania to 13 
663,95 zł.

Gruntowny remont piwnicy, parteru 
oraz elewacji, całkiem inna 
architektura i kolorystyka. Nowe 

wejście, skrzydło, rozbudowa budynku, 
a całość dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Dom Ludowy w 
Jaśkowicach zyskał drugie życie i stanie 
się Centrum Aktywności Kulturalnej z 
prawdziwego zdarzenia oraz atrakcyjnym 
miejscem do spędzania wolnego czasu dla 
mieszkańców.
Dom Ludowy w Jaśkowicach powstał już 
w XIX wieku i na przestrzeni lat stopniowo 
niszczał. W ramach rewitalizacji Miasta 
i Gminy Skawina został gruntownie 
wyremontowany i rozbudowany. 
Piwnica, która jeszcze do niedawna była 

ZAKOŃCZYŁA SIĘ PRZEBUDOWA 
DOMU LUDOWEGO W JAŚKOWICACH

zrujnowanym pomieszczeniem, dzisiaj jest 
pięknym i stylowym miejscem, w którym 
mieści się klubokawiarnia z czytelnią. Dzięki 
zaangażowaniu sołtysa Józefa Tomczaka, 
Rady Sołeckiej oraz mieszkańców Jaśkowic 
w kawiarni pojawią się meble, książki, 
konsola do gier, duży telewizor z płaskim 
ekranem, projektor oraz inne elementy, 
które pozwolą atrakcyjnie spędzać wspólnie 
wolny czas.
Nowoczesne Centrum Aktywności 
Kulturalnej w Jaśkowicach stanie się 
miejscem, w którym będą organizowane 
spotkania, wystawy i warsztaty. Dzięki 
inwestycji mieszkańcy Jaśkowic zyskali 
miejsce, które stanie się kulturalnym i 
towarzyskim centrum lokalnej społeczności.
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JESZCZE LEPSZE POŁĄCZENIA
Pociągiem, autobusem, busem. 

Mieszkańcy Miasta i Gminy Skawina 
mogą teraz łatwiej dojechać do miejsca 

pracy czy nauki. 

Szybka Kolej Aglomeracyjna do Zelczyny, 
Wielkich Dróg i Jaśkowic
Stało się to, na co mieszkańcy zachodnich 
sołectw Gminy Skawina czekali od kilku lat.  
1 października Koleje Małopolskie uruchomiły 
nowe połączenie kolejowe z Krakowa 
Głównego do Przeciszowa. Pociągi zatrzymują 
się między innymi na stacjach w Zelczynie, 
Wielkich Drogach i Jaśkowicach.
Szybka Kolej Aglomeracyjna przestała 
funkcjonować w szczątkowej formie. Jeszcze 
do niedawna pociągi ze stacji Kraków Główny 
dojeżdżały tylko do Podborów Skawińskich. 
Aby dostać się do centrum Krakowa, 
mieszkańcy zachodnich sołectw musieli 
dojeżdżać do Podborów Skawińskich, co nie 
satysfakcjonowało wielu pasażerów kolei.
– Wsłuchujemy się w głos mieszkańców  
i chcemy, by dostępność do kolei była jak 
największa. Nowy rozkład jazdy uwzględnia 
potrzeby sołectw, a to szczególnie one 
potrzebują regularnych kursów pociągów, 
którymi dotrą do centrum Skawiny lub do 
Krakowa – mówi prezes Kolei Małopolskich 
Tomasz Warchoł.
Dzięki nowemu rozkładowi jazdy pociąg stanie 
się szybkim „tramwajem” do i z Krakowa dla 
mieszkańców wszystkich sołectw położonych 
wzdłuż torów. Koleją mogą dotrzeć do centrum 
stolicy Małopolski w pół godziny. Pasażerowie 
omijają korki i niestraszne im remonty dróg. 
Bilet na pociąg jest także znacznie tańszy 
niż paliwo w samochodzie, wygodniejszy  
i bardziej ekologiczny.
– Gdy w grudniu uruchomiono Szybką Kolej 
Aglomeracyjną, pociągi kursowały na trasie 
Skawina – Kraków Podgórze. W mniej niż 
rok połączenia objęły również zachodnie 
sołectwa, a dojechać nimi można do centrum 
Krakowa lub w drugą stronę m.in. do Zatora 
i dalej do końcowej stacji Przeciszów. Od 
października kolej jeszcze bardziej rozwinie 
skrzydła i stanie się realną alternatywą 
dla samochodu – mówi burmistrz Skawiny 
Norbert Rzepisko.

Nowe stacje, drogi i parkingi
By zachęcić mieszkańców do wybrania 
pociągu zamiast auta, władze Skawiny 
zadbały o to, by stworzyć dogodne warunki 
dla pasażerów kolei. Najnowszą sztandarową 
inwestycją jest wybudowanie 11-kilometrowej 
ścieżki rowerowej Velo SKAwina. SKA to skrót 
od Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Jednym 
z celów inwestycji było połączenie stacji  
w Zelczynie, Wielkich Drogach i Jaśkowicach 
ze ścieżką rowerową. Umożliwia to bezpieczne 
dotarcie na pociąg bez konieczności 
korzystania z samochodu.
Kolejną dużą inwestycją był gruntowny 
remont zabytkowego dworca PKP w mieście 

Skawina. Budynek został odnowiony zarówno 
na zewnątrz jak i w środku. Dworzec nie jest 
zwykłą poczekalnią, lecz prężnie działającym 
ośrodkiem kulturalnym i społecznym, dzięki 
Miejskiej Bibliotece Publicznej, która ma tutaj 
swoją siedzibę. Obok dworca powstała pętla 
autobusowa, zadaszona wiata dla 60 rowerów 
oraz parking P&R dla 500 pojazdów.
Do dworca można dojechać nową ulicą 
Kolejową i Jamroza lub korzystając z sieci 
ciągów pieszo-rowerowych. Dotrzeć można 
także pieszo. We współpracy z PKP PLK 
wybudowano w okolicy dworca dwa przejścia 
podziemne. Oba tunele łączą ten główny 
punkt przesiadkowy z okolicznymi dużymi 
zakładami pracy oraz często uczęszczanymi 
przez mieszkańców drogami. Wybudowano 
także nowe lub przebudowano już istniejące 
stacje kolejowe: Skawina Jagielnia, Skawina 
Zachodnia, Podbory Skawińskie, Radziszów 
Centrum, Wola Radziszowska Lipki oraz 
Rzozów Centrum. Zadbano także o otaczającą 
je infrastrukturę.

Przemyślane rozwiązania
Celem tych wszystkich działań jest zachęcenie 
mieszkańców gminy Skawina do wybrania 
pociągu zamiast samochodu. Ścieżka Velo 
SKAwina, ciągi pieszo-rowerowe i przejścia 
podziemne dadzą możliwość wygodnego 
dojazdu do stacji rowerem, hulajnogą lub 
dojścia do niego na własnych nogach. 
Dodatkowe parkingi i nowe drogi dojazdowe 
rozwiązują problem pozostawienia swoich 
pojazdów przed dalszą podróżą, a nowe stacje 
kolejowe zwiększają dostępność kolei.

Sprawdź zmiany w komunikacji miejskiej
Nowości dotyczą nie tylko pasażerów kolei. 
Od 8 października wprowadzono zmiany  
w funkcjonowaniu linii autobusowych na 
terenie Gminy Skawina:
Linia 233 – PRZYWRÓCONA będzie kursować 
po nowej stałej trasie (takiej samej w obu 
kierunkach): Czerwone Maki P+R – Bunscha 

– Babińskiego – Skotnicka – Wrony – Sidzina 
– Wrony – Prażmowskiego – Petrażyckiego  
– Skawina: Graniczna – Korabniki – Korabnicka 
– Wyspiańskiego – Kopernika – Korabnicka  
– Popiełuszki – Jana Pawła II – Skawina;
Linia będzie kursować z częstotliwością co 45 
minut we wszystkie dni tygodnia.

Nastąpią również zmiany  
w funkcjonowaniu linii 243, 245, 235, S1, 
S2, S3 i linii P.
Linia 243 – od soboty  będzie kursować 
po nowej stałej trasie: Borek Fałęcki  
– Zakopiańska – Taklińskiego – Petrażyckiego  
– Skawina: Graniczna – Korabniki  
– Korabnicka – Popiełuszki – Krakowska 
– Rynek – Mickiewicza – Skawina SCK. 
Częstotliwość kursowania linii pozostanie bez 
zmian.
Linia 245 – zostanie wprowadzona korekta 
rozkładu jazdy dotycząca czasów przejazdu 
między przystankami na wybranych 
odcinkach, w związku z czym dla wybranych 

kursów nastąpią minutowe zmiany godzin 
odjazdów.
Linia 235 – zostanie wprowadzona korekta 
rozkładu jazdy dotycząca czasów przejazdu 
między przystankami na wybranych 
odcinkach, w związku z czym dla wybranych 
kursów nastąpią minutowe zmiany godzin 
odjazdów.
Dodatkowo dla linii 235 zostanie uruchomiony 
przystanek Skawina Korabniki w kierunku 
Ochodzy i Skawiny Podborów, funkcjonujący 
na pętli, na nowym peronie zlokalizowanym 
na łączniku pomiędzy ul. Leśną i Korabnicką, 
naprzeciw istniejącego przystanku.

Lepsza oferta dzięki dotacji
Ponadto w związku z powyższymi zmianami 
oraz wnioskami pasażerów linii miejskich 
została wprowadzona korekta rozkładu jazdy 
linii S2 oraz S3 dotycząca czasów przejazdu 
między przystankami na wybranych odcinkach, 
w związku z czym dla wybranych kursów 
nastąpiły minutowe zmiany godzin odjazdów 
linii.
Został również wprowadzony skorygowany 
rozkład jazdy na soboty oraz niedzielę i święta 
dla linii P oraz na linii S1. Oferta przewozowa 
na trasie linii S1 oraz P została wzmocniona 
o jeden kurs w sobotę oraz o dwa kursy  
w niedzielę i święta.
Linie S1, S2 i S3 to wymierny efekt dotacji 
pozyskanej przez Gminę. Dofinansowanie 
przeznaczone na Fundusz Autobusowy  
w Gminie Skawina w ramach Funduszu 
Rozwoju Przewozów Autobusowych o 
charakterze użyteczności publicznej wyniosło 
351 tys. zł. Projekt przewidywał uruchomienie 
i funkcjonowanie w okresie od września do 
grudnia 2022 trzech nowych linii autobusowych: 
- S1 - Pozowice – SCK – linia będąca 
wzmocnieniem linii P,
- S2 - Skawina Podgórki Tynieckie – Korabniki,
- S3 - SCK – Korabniki
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ZAKOŃCZYŁA SIĘ BUDOWA UKŁADU DROGOWEGO 
MIĘDZY ULICAMI TOROWĄ, SKAWIŃSKĄ I ZA GÓRĄ

Wyższy poziom artystycznych doznań dla odbiorców, ale przede lepsze narzędzie 
pracy doskonalenia warsztatu uzdolnionych uczniów Szkoły Muzycznej. Warto o 
takich rzeczach pisać, ponieważ mało kto zdaje sobie sprawę z wartości takiego 

fortepianu. Od roku 2022 skawińska szkoła muzyczna może się poszczycić sprzętem z 
najwyższej półki! 
Nazwa zadania: „Zakup fortepianu do sali koncertowej w Szkole Muzycznej w Skawinie”
Nazwa programu: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego
Dofinansowanie: 88 000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 150 000,00 zł
„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”.

Rowerem na pociąg. Ścieżka Velo 
SKAwina to nie tylko piękne widoki

Ścieżka rowerowa na Kanale 
Łączańskim to nie tylko malownicza 
trasa z pięknymi widokami na 

zieleń i panoramę gminy. To także ważny 
szlak komunikacyjny dla mieszkańców 
sołectw położonych na zachód od miasta. 
Po drodze znajdują się cztery stacje 
kolejowe, do których dojeżdżają pociągi. 
Od 1 października połączenia dotychczas 
kończące bieg na stacji Podbory Skawińskie 
zostały przedłużone do Przeciszowa. Dzięki 
temu mieszkańcy obszarów wiejskich 
Skawiny zyskali regularne połączenia z 
centrum Krakowa lub Zatorem.
Aby kolej stała się realną alternatywą dla 
samochodu, potrzebna jest infrastruktura 
i wygodny dojazd. Z myślą o zachęcie 
do wybierania zeroemisyjnych środków 
transportu w gminie Skawina wybudowano 
11-kilometrową ścieżkę rowerową wzdłuż 
Kanału Łączańskiego. To atrakcyjna trasa 
rekreacyjna i szlak łączący zachodnie 
sołectwa z miastem, lecz głównym celem 
było umożliwienie bezpiecznego dotarcia 
do kolei. Ścieżka połączona jest ze stacjami 
w Podborach Skawińskich, Zelczynie, 
Wielkich Drogach i Jaśkowicach. Dzięki niej 
mieszkańcy mogą zostawić samochód przed 
domem i pieszo lub rowerem dotrzeć na 
pociąg. Koleją dojadą do centrum Krakowa 

w około pół godziny i mogą kontynuować 
podróż rowerem.
– Od lat duża część inwestycji w gminie 
Skawina jest skupiona na kolei. Ścieżka 
rowerowa Velo SKAwina, remont 
zabytkowego dworca PKP, budowa nowych 
stacji kolejowych i remont już istniejących, 
nowe drogi i parkingi. Te inwestycje 
nie powstałyby bez wielkiego wsparcia 
finansowego spoza budżetu gminy. Budowa 
ścieżki rowerowej kosztowała prawie 10 
milionów złotych, ale aż 85 procent wartości 
całej inwestycji zostało pokrytych ze 
środków Unii Europejskiej. To właśnie one 
sprawiają, że Skawina przez ostatnie lata 
zmieniła się nie do poznania, a mieszkańcy 
zyskują kolejne atrakcyjne alternatywy 
dla samochodu – mówi burmistrz Skawiny 
Norbert Rzepisko.
Burmistrz przypomina, że obecnie nie ma 
lepszego sposobu dotarcia do centrum 
Krakowa niż koleją. W godzinach szczytu 
komunikacyjnego podróż samochodem 
zajmuje nawet półtorej godziny, a pociąg 
pokona tę trasę w 30 minut. Kolej omija 
korki i nie dotyczą jej utrudnienia związane 
z remontami dróg czy zdarzeniami 
drogowymi. Podróż jest także znacznie 
tańsza i wygodniejsza.

FORTEPIAN Z NAJWYŻSZEJ 
PÓŁKI DLA SZKOŁY MUZYCZNEJ

Nowe drogi, ciągi pieszo-rowerowe, 
nowoczesne oświetlenie uliczne i 
kanalizacja. Zakończyła się budowa trzech 
odcinków dróg w Strefie Aktywności 
Gospodarczej w Skawinie.

Inwestycja poprawi komfort podróży i ułatwi 
dojazd pracownikom do zlokalizowanych 
tutaj zakładów pracy. Zwiększa też jakość 

podróży między rejonami miasta Skawina. 
Zyskają na niej także przyszli mieszkańcy 
bloków, które powstaną w ramach programu 
Mieszkanie Plus. Ciągi pieszo-rowerowe 

oraz oświetlenie uliczne poprawiają 
bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów oraz 
innych niechronionych uczestników ruchu 
drogowego.
W ramach inwestycji rozbudowano i 
wybudowano nowe jezdnie, pobocza, 
chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, kanalizację 
deszczową, oświetlenie uliczne, skrzyżowania, 
plac do zawracania oraz zjazdy indywidualne 
i publiczne. Prace objęły w sumie trzy odcinki 
jezdni w okolicach ul. Torowej, Skawińskiej i 
Za Górą.

TRWA BUDOWA SALI 
GIMNASTYCZNEJ W JAŚKOWICACH

Nowoczesna, przestronna i wybudowana 
w harmonii z naturą – taka będzie nowa 
sala gimnastyczna, która powstaje przy 
Szkole Podstawowej w Jaśkowicach. Po 
zakończeniu budowy uczniowie i cała 
społeczność Jaśkowic zyskają nowoczesny 
obiekt do uprawiania sportu.

Do tej pory zajęcia wychowania 
fizycznego odbywały się na 
boisku lub dzieci korzystały z 

obiektów w innych sołectwach. Nowa sala 
gimnastyczna z zapleczem sanitarnym, o 
którą ubiegała się społeczność Jaśkowic, 
rozwiąże ten problem. Dodatkowo hala 
będzie ogólnodostępna – po godzinach 
pracy szkoły będą mogli korzystać z niej 
mieszkańcy.

Realizowana inwestycja obejmuje też 
budowę zaplecza socjalnego, korytarza 
łączącego ze szkołą oraz sali dydaktycznej. 
Sala gimnastyczna będzie wykonana w 
nowoczesnej konstrukcji drewnianej, a 
do jej budowy założono wykorzystanie 
materiałów o minimalnej ilości stali. 
Wykonawca realizujący tę inwestycję 
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.
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CO SŁYCHAĆ W GMINIE SKAWINA?

Umowa na budowę Centrum 
Aktywności Kulturalnej na osiedlu 
Rzepnik podpisana! Powstanie 

ono przy ul. Pachla, blisko przystanku PKP 
Skawina Jagielnia. 

Nowe pomniki przyrody zyskały 
oznaczenie w Polance Hallera, na ul. 
Tynieckej i Dęby nad Skawinką

Władze naszej Gminy podpisały 
umowę na zaprojektowanie 
rozbudowy ul. Krakowskiej. 

Inwestycja obejmować będzie poszerzenie 
ulicy, wydzielenie buspasa oraz zapewnienie 
pasa zieleni i chodników. Przebudowa obejmie 
odcinek ul. Krakowskiej od wiaduktu aż do 
granicy z Krakowem.

15 sierpnia w Domu Ludowym w Woli 
Radziszowskiej odbyła się akcja 
krwiodawstwa organizowana 

przez OSP Wola Radziszowska. Do oddania 
krwi zgłosiło się 66 osób, z czego lekarz 
dopuścił 45.

W dniach 12-14 sierpnia odbyły 
się Mistrzostwa Europy Inline 
Alpine. Gminę Skawina 

reprezentowało stowarzyszenie Skimka Say 
Sport Skawina. Z medalami wrócili: Michał 
Styrylski, Darek Kamecki, Brajan Goryl, Miłosz 
Bucki – gratulujemy!

Nowe rabaty przy ul. Witosa. 
Zostało nasadzonych: 6 szt. forsycji 
pośredniej, 98 szt. berberysu 

Thunberga ‘Admiration’, 3 szt. krzewuszki, 
69 szt. jałowca płożącego, 45 szt. berberysu 
Thunberga ‘Bonanza Gold’, 4 szt. jaśminowca 
wonnego, 24 szt. cyprysika nutkajskiego

5 września w Brnie zakończyły się 
zawody European kids athletics games 
2022. Mieszkanka Rzozowa Nikola 

Dutka-Wołoch uzyskała tytuł Mistrzyni Europy 
w biegu na 60 m oraz Wicemistrzyni w skoku 
w dal. Gratulujemy!

11 sierpnia w Parku Miejskim 
odbyła się impreza plenerowa 
zorganizowana przez Wydział 

Polityki Społecznej i Zdrowia wspólnie z 
Państwową Powiatową Stacją Sanitarno-
Epidemiologiczną w Krakowie. Podczas 
tego wydarzenia rozstrzygnięto konkurs 
plastyczny #MojeBezpieczneWakacje.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa 
Masłowska otrzymała Srebrny Krzyż 
Zasługi. W imieniu Prezydenta RP 

Andrzeja Dudy odznaczenie wręczył Zastępca 
Szefa Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik.

Podopiecznym Marcina Kuflowskiego 
udało się zdobyć cztery medale w 
Mistrzostwach Świata Juniorów w 

brydżu sportowym. Gratulujemy!21 sierpnia odbył się wernisaż 
wystawy fotograficznej pt. „Święty 
Papież, Polak Jan Paweł II”. 

Wydarzenie zostało zorganizowane przez 
Stowarzyszenie Nasz Radziszów w Dworze 
Dzieduszyckim. W ramach wydarzenia 
odbyła się projekcja filmu z przejazdu Ojca 
Świętego przez Radziszów oraz rodzinny 
plener malarski.

Rozbudowa ul. Pachla i Łanowej w 
Skawinie – trwają prace projektowe. 
Pierwsze konsultacje z mieszkańcami 

już za nami, wpłynęło sporo uwag  
– dziękujemy, aktualnie je analizujemy i na 
pewno znaczną część uwzględnimy. Dożynki Gminy Skawina AD 2022 odbyły 

się 3 września w Wielkich Drogach! W 
wydarzeniu wzięli udział Burmistrz 

Miasta i Gminy Skawina, Sołtys i Rada Sołecka 
Wielkich Dróg oraz przedstawiciele Centrum 
Kultury i Sportu w Skawinie.

W Woli Radziszowskiej odbyła się 
uroczystość upamiętniająca 
83. rocznicę wybuchu II wojny 

światowej – Skawina pamięta!

2 września na rynku w Skawinie odbyła 
się Plenerowa Lekcja Historii. Celem 
jej było upamiętnienie wywózki 

mieszkańców Skawiny i okolic do obozu 
zagłady w Bełżcu oraz przybliżenie tej tragedii 
dzieciom i młodzieży w Gminie Skawina.

21 sierpnia w okolicach pomnika 
Papieża, dla uczczenia rocznicy 
wizyty Jana Pawła II, odbył się 

wieczór wspomnień zwieńczony koncertem. 
Kwiaty pod pomnikiem złożyli Zastępca 
Burmistrza Witold Grabiec, Przewodnicząca 
Rady Miejskiej Ewa Masłowska oraz 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard 
Majdzik.

3 września odeszła – tak niespodziewanie 
– śp. Anita Karczewska, Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 4. W naszej pamięci 

pozostanie na zawsze osobą niezwykle 
zaangażowaną w swoją pracę oraz aktywnie 
uczestniczącą w życiu lokalnej społeczności. 
Pogrzeb odbył się 8 września w Kościele 
Parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego w 
Skawinie. 

Zakończono budowę odwodnienia na os. 
Awaryjnym w Skawinie.

Powstanie ciąg pieszo-rowerowy 
na odcinku Skawina (os. Willowe) 
– Radziszów (boisko). Zgoda na 

realizację zadania, które połączy Skawinę 
z Radziszowem tworząc bezpieczną drogę 
dla rowerzystów, już jest! Ciąg powstanie 
przy drodze powiatowej, a wniosek o 
dofinansowanie złożyło Startowo Powiatowe 
w Krakowie. Dziękujemy za wsparcie w 
realizacji zadania wicestaroście Arkadiuszowi 
Wrzoszczykowi.

Terminy ślubów cywilnych w 2023 r.

14.01.2023
11.02.2023
4.03.2023
25.03.2023
1.04.2023
22.04.2023
6.05.2023
20.05.2023
3.06.2023
8.07.2023

22.07.2023
5.08.2023
19.08.2023
16.09.2023
23.09.2023
7.10.2023
21.10.2023
18.11.2023
9.12.2023

Śluby udzielane są w godz.13:00-15:30. 

Więcej informacji udziela: Urząd Stanu 
Cywilnego w Skawinie, Rynek 3, I piętro, 
Tel.: 12 277 01 70, 277 01 71, 277 07 00
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CO SŁYCHAĆ W GMINIE SKAWINA?

Mieszkańcy osiedla Radziszowskiego 
mogą już korzystać z nowoczesnego 
boiska sportowego.

1 września w Krzęcinie odbyło się 
kwartalne spotkanie organizacji 
pozarządowych. Przy ognisku, pod 

namiotem, to było idealne zakończenie sezonu 
letniego. Przebiegało w atmosferze wzajemnej 
życzliwości, współpracy oraz obustronnego 
zaangażowania.

5 września odbyło się wręczenie 
stypendiów oraz nagród sportowych 
dla młodzieży. Nagrodzonych zostało 17 

osób, a stypendium przyznano 43 sportowcom 
– najwyższa wartość stypendium, jaką można 
było otrzymać w 2022 roku za osiągnięcia 
uzyskane w roku poprzedzającym, 
wynosiła 1 354 zł. Wartość zadania wsparcia 
sportowców w budżecie 2022 r. wyniosła  
prawie 200 000 zł.

Na terenie Skawiny 30 września miała 
miejsce Małopolska Noc Naukowców. 
Lokalnym organizatorem jest Miejska 

Biblioteka Publiczna.

W miejscowości Grabie został 
zakończony remont boiska 
wielofunkcyjnego. Wszystko 

dzięki wsparciu inicjatywy przez naszych 
Burmistrzów Norberta Rzepisko oraz Tomasza 
Ożoga. Sprzęt sportowy do obiektu został 
zakupiony przez Stowarzyszenie Przyjaciół 
Grabia.

6 września 2022 roku w siedzibie Klubu 
Seniora „Seniorek” odbyła się akcja 
narodowego czytania. Wydarzenie 

zostało zorganizowane przez wspomniane 
stowarzyszenie oraz Bibliotekę Pedagogiczną. 
Obok organizatorów, w spotkaniu wzięli udział 
Burmistrz Witold Grabiec oraz Dyrektor CKiS 
Tomasz Stawowy.

Gmina Skawina otrzymała nagrodę od 
Ministra Infrastruktury za najlepszą 
kampanię lokalną dla małego 

miasta/gminy, która odbywała się w ramach 
Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego 
Transportu – oceniana była kampania z 2021 
roku – dziękujemy! 

7 września odbyła się kolejna akcja 
krwiodawstwa zorganizowana przez 
Klub HDK Polskiego Czerwonego 

Krzyża w Skawinie. Podczas tej akcji 
dostarczyliśmy 27 litrów krwi oddanej 
przez 60 osób – dziękujemy i zapraszamy w 
styczniu!

Referat Kształtowania Zieleni zakończył 
realizację nasadzeń „Strefa zieleni 
przy ul. Kraszewskiego w Skawinie”. 

Mieszkańcy zyskali ponad 600 nowych roślin, 
m.in. 105 szt. hortensji bukietowych, 280 
szt. barwinka, 160 szt. rozplenicy japońskiej 
i 20 szt. pięknych, kolorowych hortensji  
ogrodowych. Rośliny cieszą oko, a miejsce 
zachęca do wspólnego, międzypokoleniowego 
spędzania czasu! 

17 września miała miejsce kolejna już 
akcja Sprzątanie świata – Polska. Jak 
poprzednio, nasza Gmina również 

wzięła aktywny udział w tym wydarzeniu. 
Chętne do sprzątania osoby mogły odebrać 
plakaty, rękawiczki i worki w Wydziale 
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.

Już po raz trzeci mieszkańcy naszej Gminy 
mogli odbyć jazdę testową modelami 
samochodów elektrycznych. Tym razem 

do dyspozycji mieszkańców Skawiny zostały 
oddane samochody marki Citroën i Peugeot. 
Wszystko w ramach #mobilityweek.

W ramach projektu w Centrum 
Wspierania Rodziny w Skawinie 
przy ul. Ks. J. Popiełuszki 17 

uruchomiony został dyżur specjalisty 
ds. przeciwdziałania przemocy – 
psychoterapeuty, seksuologa. Dyżury odbędą 
się w dniach: 

• 20 października 2022 r.   15.00 – 19.00
• 3 listopada 2022 r.             15.00 – 19.00 
• 17 listopada 2022 r.            15.00 – 19.00
• 1 grudnia 2022 r.                15.00 – 19.00
• 15 grudnia 2022 r.              15.00 – 19.00

Aby skorzystać z dyżuru należy się 
wcześniej zapisać. Rejestracja: osobiście w 
Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie 
lub telefonicznie pod numerem 12 276 34 10,  
w godzinach od 8.00 do 18.00.

17 września, Festiwalem Chodzenia z 
grupą WALkirie, zainaugurowany 
został Europejski Tydzień 

Mobilności. 
Partnerami tegorocznego święta byli: 
Rowerowa Skawina, Fundacja Wyobraź sobie, 
CKiS, MBP i Koleje Małopolskie. Wydarzenia 
odbywały się między 16 a 22 września w 
ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności.

10 września odbyła się jubileuszowa 
gala z okazji 25-lecia powstania 
Skawińskiego Stowarzyszenia 

Partnerstwa Miast oraz 25-lecia nawiązania 
stosunków partnerskich Skawiny z miastem 
Hürth. W wydarzeniu wzięły udział m.in. takie 
osobistości jak: metropolita warszawski kard. 
Kazimierz Nycz, burmistrz Hürth Dirk Breuer 
wraz z delegacją oraz wicestarosta powiatu 
krakowskiego Arkadiusz Wrzoszczyk.

Kolejny sukces sportowy w naszej 
Gminie! Gratulacje dla mieszkańca 
Borku Szlacheckiego Janka Łakomy, 

któremu udało się przywieść z Europejskich 
Igrzysk Młodzieży w Brnie złoty medal 
zdobyty  w sztafecie 4 x 300m mix oraz 
brązowy medal w biegu na 60m.

Kwiat skawińskiej młodzieży w 
stolicy! 19 września w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów odbyła się 

konferencja Młodzieżowych Rad i Środowisk 
Młodzieżowych. Naszą Gminę reprezentowali 
Przewodnicząca MRM Kasia Paciorek, 
Radna MRM Ola Kotula oraz Adrian Musiał – 
dziennikarz. Opiekunem delegacji był Radny 
Karol Kościelny.

10 wrzenia odbyła się akcja 
zorganizowana przez Wydział 
Ochrony Środowiska “Wymień 

odpad na sadzonkę”. Dziękujemy za udział!
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“LEPSZE POŁĄCZENIA” TO HASŁO  
TEGOROCZNEGO TYGODNIA MOBILNOŚCI 

REMONT 90-LETNIEGO STADIONU MIEJSKIEGO

Trwa pierwszy etap gruntownego remontu 
stadionu miejskiego. Mający 90 lat obiekt 
jest położony blisko centrum miasta, 
codziennie korzysta z niego kilka klubów 
sportowych i oblegają go sportowcy w 
każdym wieku. Trenują na nim zarówno 
dzieci, młodzież jak i dorośli. Na jego 
modernizację mieszkańcy czekali od lat.

Widząc problem i potrzebę 
odświeżenia obiektu, rozpoczęto 
prace mające przywrócić 

stadionowi miejskiemu jego dawną świetność 
i nadać mu bardziej nowoczesny charakter. 
To pierwszy od lat tak poważny gruntowny 
remont stadionu miejskiego, który do tej pory 
przechodził niewielkie modernizacje.
Obecnie modernizowane są boiska na płycie 
dolnej stadionu. Dwa o nawierzchni trawiastej 
będą służyły do gry w piłkę nożną, a istniejący 
orlik zyska nową nawierzchnię i ogrodzenie, 
a oprawy oświetleniowe zostaną wymienione 
na energooszczędne. Boisko ze sztucznej 
trawy zyska również całą nową nawierzchnię 
z podbudową. Boiska treningowe zostaną 
wyposażone w odrębne zaplecze – szatnie dla 
zawodników i sanitariaty.
Oprócz modernizacji czterech boisk, prace 

obejmują też najbliższe otoczenie. Teren 
zyska nowoczesne oprawy i nową wiatę  
do celów rekreacyjnych, a elewacja budynku 
zostanie odnowiona. Po zakończeniu 
pierwszego etapu remontu będzie można w 
znacznie lepszych warunkach prowadzić 
treningi, organizować zajęcia dla większej 
liczby dzieci, sprawniej zarządzać obiektem 
i podnieść poziom oraz jakość treningów 
wszystkich drużyn.
Nowe trybuny i infrastruktura 
lekkoatletyczna

To nie koniec działań mających przywrócić 
stadion miejski do dawnej świetności. W 
kolejnym etapie wykorzystamy 4,5 mln zł, które 
otrzymaliśmy w ramach Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
na modernizację stadionu miejskiego. To 
wsparcie finansowe pokryje znaczną część 
kosztów.
Środki zostaną przeznaczone na stworzenie 
nowoczesnej infrastruktury lekkoatletycznej 
wykonanej w standardzie, który pozwoli 
organizować zawody. Powstaną nowe trybuny, 
oświetlenie oraz zostanie zmodernizowane 
ogrodzenie. Płyta głównego boiska piłkarskiego 
zyska nową sztuczną nawierzchnię. Inwestycja 
przewiduje także częściowy remont budynku 
klubowego, w tym wymianę źródła ogrzewania.
Sztuczna nawierzchnia na głównym boisku 
będzie miała duże znaczenie dla jego 
funkcjonalności. Na sztucznej trawie można 
grać po kilka godzin dziennie bez szkody 
dla murawy, dzięki czemu więcej dzieci i 
grup będzie mogło trenować na stadionie 
bez szkody dla seniorów i meczów ligowych. 
Z uwagi na stan podbudowy płyta i tak w 
najbliższych latach wymagałaby remontu.

Skawina po raz siódmy przystąpiła do 
Europejskiego Tygodnia Mobilności 2022, 
który odbył sie 16-22 września.

Celem ETM jest promowanie 
zrównoważonej mobilności i pokazanie 
mieszkańcom, że istnieją inne środki 

lokomocji niż samochód. Dzięki realizowanym 
od lat inwestycjom rower, hulajnoga oraz własne 
nogi pozwolą zdrowo, tanio, wygodnie i szybko 
dotrzeć do najczęściej wybieranych przez 
mieszkańców miejsc.
Sport to zdrowie

Zrównoważona mobilność była promowana 
poprzez ciekawe wydarzenia. Grupa WALKirie 
- Kijowa wataha zaprosiła mieszkańców na 
Festiwal Chodzenia, podczas którego mieli okazję 
uzyskać wskazówki na temat właściwej techniki 
nordic walking oraz wraz z WALKiriami przejść 
ścieżką Velo SKAwina. Spacer został połączony 
z bezpłatnym przejazdem pociągiem dzięki 
uprzejmości Kolei Małopolskich.
Fani roweru też znaleźli coś dla siebie. W 

ramach kampanii odbył się tradycyjny przejazd 
rowerami, zorganizowany przy współudziale 
Rowerowej Skawiny. W trakcie akcji „wymień 
odpad na sadzonkę” każdy mieszkaniec, który 
przyjechał innym środkiem transportu niż 
samochód, korzystał z osobnej, mniejszej kolejki 
oraz otrzymał dodatkowy gadżet. Zorganizowano 
także wydarzenie „odzyskujemy przestrzeń” na 
woonerfie na ul. Kazimierza Wielkiego.
Dzień bez samochodu i gra miejska

Zwieńczeniem kampanii był Europejski 
Dzień bez Samochodu. Komunikacja miejska 
kursowała bezpłatnie, a wszystkie kasowniki 
zostały wyłączone. Dodatkowo UMiG wspólnie 
z Fundacją „Wyobraź sobie” zorganizował grę 
miejską „Zielona Skawina”. Gra polegała na 
odwiedzeniu wyznaczonych punktów na terenie 
Skawiny, odnalezieniu instrukcji w każdym z 
nich oraz wykonaniu zadań znajdujących się w 
instrukcjach. Finałem gry miejskiej była siedziba 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie. 
Drużyny, które ukończyły grę, otrzymały 
upominki. 22 września odbyło się posiedzenie zespołu 

prezydenckiego przy prezydencie miasta 
Krakowa dotyczące wypracowania wariantu 

przebiegu S7 w Małopolsce między Krakowem a 
Myślenicami. Zespół, który został powołany do tego, by 
wypracować wariant na terenie Krakowa, prowadzi go 
również przez gminy ościenne. W ramach dobrej współpracy 
z Krakowem, którą od wielu lat prowadzimy jako gmina, jesteśmy trochę zdziwieni 
tym zabiegiem, jednak rozumiemy, że drogi powstawać muszą. Rozumiemy również 
to, że droga musi mieć początek i koniec. Wielokrotnie apelowaliśmy do prezydenta 
Jacka Majchrowskiego i jego współpracowników, by pozostawili projektowanie dróg 
fachowcom, którzy znają się na tym o wiele lepiej niż politycy i ciągle podtrzymujemy 
swoje jasne zdanie w tym temacie.
22 września na spotkaniu w Krakowie pokazano dwa warianty prezydenckie, które 
w żaden sposób nie zostały zatwierdzone ani zaopiniowane pozytywnie. Wszyscy 
wyrazili swoje negatywne stanowiska i zakładam, że Ministerstwo Infrastruktury, które 
przedstawiło 14 wariantów i wskazało sześć roboczych, będzie pochylało się właśnie 
nad tymi wariantami, które wypracowali fachowcy.
Skawina w żaden sposób nie jest zainteresowana tym, by którykolwiek z wariantów 
trasy S7 przebiegał przez naszą gminę, z tego prostego powodu, że jesteśmy bardzo 
mocno zurbanizowani i narażeni na wiele czynników atmosferycznych, między innymi 
na podtopienia i zalania, ponieważ posiadamy dużą ilość cieków wodnych.
Droga klasy S nie łączy, tylko dzieli. Ta trasa przeznaczona jest dla tranzytu i 
turystów, którzy będą jechali do Zakopanego. W żaden sposób nie będzie ona służyła 
transportowi lokalnemu, który staramy się w naszej gminie rozwijać. Wiemy, że przez 
takie gminy jak Skawina tworzy się jeden zjazd z takiej drogi i jeśli ona powstanie, 
podzieli gminę na część zachodnią i wschodnią. Dlatego kategorycznie protestujemy, 
ponieważ w żaden sposób nie jesteśmy zainteresowani, by takowy wariant trasy S7 
przez naszą gminę kiedykolwiek powstał. Zdajemy sobie sprawę, że fachowcy  
z GDDKiA będą pracowali nad różnego rodzaju wariantami, a jeśli się one pojawią, 
 lub w jakikolwiek sposób zbliżą do Gminy Skawina, będziemy musieli  
je skonsultować i się do nich odnieść.
Podtrzymuję stanowisko: jestem kategorycznie na NIE. Dziękuję swoim 
współpracownikom, którzy jednoznacznie popierają moje zdanie i apeluję do 
Państwa, byście zrobili, co w Waszej mocy, by wyrazić swoją opinię – czy to mailem, 
czy telefonicznie, czy w jakikolwiek inny sposób – do prezydenta Krakowa. Chcemy 
współpracować w ramach Metropolii Krakowskiej, a taka droga tylko i wyłącznie dzieli. 
Mówię kategoryczne NIE dla S7 w wersji prezydenckiej. Rozmawiajmy o tym, jak ona 
ma wyglądać i którędy ma przebiegać z fachowcami z Ministerstwa Infrastruktury. To 
właśnie oni są od tego, by projektować i budować drogi.

NIE DLA PRZEBIEGU DROGI S7 
PRZEZ GMINĘ SKAWINA
Szanowni Państwo,

Norbert Rzepisko
Burmistrz Miasta i Gminy Skawina


