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SKAWINA – WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ 
 
Szanowni Państwo, 

Pragnę podzielić się z Państwem garścią refleksji na temat Skawiny – jej 
teraźniejszości, jak i przyszłości. Co mnie, skawiniankę, fascynuje w miejscu znanym mi od 
dzieciństwa? Jakie można wskazać zalety, a co można by zmienić, poprawić udoskonalić? Na 
co chciałabym mieć wpływ, gdybym została radną?  

Miasto, jak i cała gmina, na pewno w ostatnich latach wypiękniały, choć nie zawsze 
uroda miejsca idzie w parze z jego funkcjonalnością. Ogromny, betonowy skawiński rynek, z 
atrakcją dla dzieci w postaci fontanny czy miejscem imprez artystycznych, w zimie staje się 
niewykorzystaną przestrzenią, tylko w wąskich pasach odśnieżaną, a na pewno 
niezachęcającą do spacerów… Ta centralna część miasta w istocie nie integruje 
mieszkańców, a bardzo uboga oferta miejsc parkingowych stała się zmorą najemców 
otaczających rynek sklepów, instytucji jak i ich potencjalnych klientów. A podatki, które 
płacą właściciele nieruchomości, są naprawdę bardzo wysokie, czas to zmienić. Problem 
niedostatku miejsc parkingowych w tych okolicach nie wydaje się niemożliwy do 
rozwiązania, były różne propozycje, po prostu brak konsekwencji i woli wykonania u tych, 
którzy o tym decydują.  

Jestem nauczycielką, polonistką, uczyłam i wychowywałam już wiele roczników 
młodzieży w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie i problemy  
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych czy szkół wyższych nie są mi obce. Jak można 
pomóc ludziom młodym, wkraczającym w dorosłość i samodzielność? Dobrym rozwiązaniem 
niewątpliwie byłoby rozszerzenie oferty informacyjnej, wyszukiwanie sposobów na 
docieranie z właściwymi informacjami do konkretnych odbiorców. Potrzebne jest 
skoordynowanie działań w tym zakresie. To może być centrum wsparcia dla małych 
przedsiębiorców w postaci pomocy w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, 
praktyczne szkolenia, doradztwo. Dobrym rozwiązaniem byłyby biura obsługi biznesu 
ułatwiające kontakty z dużymi firmami, promocja stref aktywności gospodarczej, 
pokonywanie procedur administracyjnych i przyciąganie inwestorów zewnętrznych. 

Niestety, nie tylko ludzi młodych dotyka kryzys na rynku pracy, ci z wieloletnim 
stażem również mają problemy. Często z tego rynku wypierani są tacy, którzy mają 
kwalifikacje najniższe, a osoby o kwalifikacjach wysokich, niemogące znaleźć pracy zgodnej 
ze swoimi umiejętnościami i aspiracjami dochodowymi, wypierają właśnie tych najsłabiej 
wykwalifikowanych. I kółko się zamyka, jedni i drudzy są sfrustrowani i  powinni też być 
objęci właściwie ukierunkowaną ofertą informacyjną. 

Ochrona środowiska i ochrona zdrowia są tematami, na które każdy z nas lubi się 
wypowiadać. Zanieczyszczenie powietrza w Skawinie i w okolicy jest bardzo duże. Coraz 
częściej się słyszy o kolejnych, starych i nowo otwartych „trucicielach”, ale to właśnie 
mieszkańcy gminy najlepiej są poinformowani, kto i w jaki sposób najbardziej szkodzi ich  



środowisku, mówią o tym głośno. Trzeba wsłuchać się w ich głos i podjąć odpowiednie 
działania. To przecież my powinniśmy zadbać o zdrowie swoje i swoich najbliższych. 

Właśnie problemy zdrowia, dostępności usług medycznych, terminy i kolejki do 
lekarzy specjalistów, są tymi, które odczuwamy najboleśniej. Ustawodawca i NFZ 
przygotowali nam taki „pasztet” i tutaj niewiele można zrobić. Są jednak obszary, w których 
zrobić można bardzo dużo. Będąc radną, dołożyłabym wszelkich starań, aby pozyskać środki 
na programy profilaktyczne, które w innych gminach i miastach funkcjonują bardzo dobrze. 
Mam na myśli sfinansowanie następujących programów: USG bioder u noworodków i 
samorządowy program profilaktyki szczepień przeciwko pneumokokom  i meningokokom  
wśród dzieci i młodzieży. Badania i szczepienia są kosztowne i nierefundowane, ale rodzice  
w trosce o swoje najdroższe pociechy podejmują ten finansowy wysiłek. Pozyskując 
odpowiedni program do zrealizowania na terenie gminy, można ich odciążyć – to jest cel z 
gatunku tych osiągalnych. Myślę, że należałoby też poszerzyć ofertę zajęć dodatkowych – 
edukacyjnych, rozwijających i profilaktycznych dla dzieci do lat 3, bo tego typu 
przedsięwzięć naprawdę brakuje. 

Czy jeszcze chciałabym coś zmienić? Na pewno tak. Jako entuzjastka wycieczek 
rowerowych po okolicy boleśnie odczuwam fakt słabo rozwiniętych tras rowerowych. Z 
powodu ich braku, niestety zdrowie i spokój spacerowiczów po uroczym, skawińskim parku, 
są mocno zagrożone ze strony szalejących młodych ludzi (i nie tylko…) na dwóch kółkach. 
Szkoda, że do tej pory nie wykonano trasy łączącej Skawinę z Tyńcem, a co za tym idzie, z 
Krakowem. Zintegrowanie tras rowerowych podniosłoby atrakcyjność turystyczną naszej 
gminy, a jej mieszkańcom stworzyłoby dodatkowe możliwości aktywnego spędzania wolnego 
czasu i rekreacji. Powszechny brak poboczy i chodników na terenie gminy staje się zmorą na 
wąskich, krętych drogach wszystkich ich użytkowników. Tu nie tylko chodzi o spokojne 
przejażdżki rowerowe, ale o bezpieczeństwo dzieci idących do szkoły i wszystkich 
niezmotoryzowanych. 

Uważam, że jest wiele tematów i problemów ważnych, które wymagają szybkich 
rozwiązań i skutecznych decyzji, jak choćby naprawa dróg gminnych, mostu na Cedronce czy 
kontynuowanie budowy sieci kanalizacyjnych. Trzeba pamiętać też o usprawnieniu systemu 
komunikacji między Gminą Skawina a Krakowem, w tym połączeń w godzinach nocnych. Te 
inwestycje są niezbędne, a realizowane będą już po wyborach samorządowych. 

Życzę Państwu podjęcia trafnej decyzji przy wyborze tych, którzy będą gwarantem 
dobrych rządów w Państwa imieniu. Mam nadzieję, że ocenią mnie Państwo jako osobę 
spełniającą te kryteria. 
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