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           Po oprotestowaniu wszystkich  sześciu przedstawionych wariantów korytarzowych nowej 

zakopianki S7 od Krakowa do Myślenic, pojawiła się propozycja trasy przez Gminę Skawina zwana 

wariantem zachodnim. Jako mieszkańcy Woli Radziszowskiej nie chcemy aby konsultować  wariant 

tej drogi , przechodzący przez Gminę Skawina, a tym samym przez naszą miejscowość. 

        Jako członkowie Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu, działający w zakresie ochrony 

wartości przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i kulturowych doliny rzeki Cedron uważamy , 

że wariant ten,  to droga degradacji przyrodniczej, społecznej i ekonomicznej naszej miejscowości. 

       Naszym obowiązkiem jest , zgodnie z zapisami naszego Statutu, przeciwdziałać procesom i 

inwestycjom mogącym pogorszyć stan środowiska. Dotyczy to m.in. ochrony, walorów 

krajobrazowych, kulturowych i środowiskowych naszego mikroregionu. Media niemal codziennie 

donoszą o kolejnej katastrofie ekologicznej, bezpowrotnym zniszczeniu kolejnego obszaru lasu, 

jeziora, rzeki. Nie chcąc, żeby kolejnym tytułem na tej mapie była Wola Radziszowska i dolina 

Cedronu, wyrażamy kategoryczne NIE dla tzw. Wariantu zachodniego S7 , przebiegającego przez 

Gminę Skawina. 

      Przypominamy również twórcom tego wariantu, że dolina rzeki Cedron w części obszaru Woli 

Radziszowskiej objęta jest, jako jedna z 21 gmin w Małopolsce i  jedna z 283 gmin w Polsce,  

realizacją zadań ochronnych dla obszarów NATURA 2000  (Obszar leży na terenie województwa 

małopolskiego w powiecie wadowickim, w gminach: Kalwaria Zebrzydowska i Lanckorona oraz w 

powiecie krakowskim, w gminie Skawina ) . Zadania te są przewidziane do dalszej kontynuacji. 

Właśnie zostały ogłoszone przez Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie  konsultacje społeczne na 

realizację zadań  ochronnych  na kolejne 10 lat. 

    Stworzenie wariantu zachodniego dla S7 stoi w całkowitej sprzeczności z zadaniami 

podejmowanymi i realizowanymi przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska  w Krakowie, jako 

beneficjenta wiodącego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 



  Pozwolę sobie raz jeszcze -  nie , nie ma naszej zgody na takie podejście do budowy dróg,  

nie , nie zgadzamy się na planowanie i koncepcje sprzeczne z dobrem środowiskowym i 

społecznym, 

NIE DLA S7 – w wersji wariantu zachodniego. 
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Do wiadomości: 

1. Urząd Miasta i gminy Skawina 

2. Regionalna Dyrekcja ochrony Środowiska w Krakowie 

3. Mieszkańcy Woli Radziszowskiej 

 

                                                           


