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S z a n o w n i
Państwo,

Właśnie kończy
się kolejny rok -
wspólny czas razem.
Niedawno minęło
4 lata kiedy był mój
pierwszy dzień pracy.
Na początek zacytuję
sam siebie z jej
początków: "W piątek
po zaprzysiężeniu był
mój choć krótki
to jednak pierwszy
dzień pracy. Jeszcze
w k a m p a n i i
postanowiłem sobie,

że kiedy uda mi się wygrać to w pierwszy dzień nie
siądę w fotelu burmistrza, nie siądę za biurkiem.
Wszędzie tylko nie tam. Postanowiłem sobie, że nie
chcę być "siedzącym burmistrzem" tylko aktywnym
managerem i pierwszego dnia nie będę zaczynał od
siedzenia. I tak się stało - najpierw krótka rozmowa
z moim poprzednikiem, potem sesja uroczysta,
następnie czekało mnie wiele formalności związanych
z dokumentami, a na koniec poszedłem przywitać się
z pracownikami urzędu w ich pokojach. Pierwszej
obietnicy danej sobie dotrzymałem. Trzymajcie kciuki
i proszę kibicujcie, abym dotrzymał pozostałych."
(2018)

Po bardzo intensywnych 4 latach mogę
z dumą stwierdzić, że ogromnej części obietnic
dotrzymałem, a tych których jeszcze się nie udało
są właśnie w trakcie realizacji. Nie jestem też
siedzącym Burmistrzem - staram się być
maksymalnie aktywny w naszej gminie
i poza nią. Nawiązałem wiele dobrych relacji
z wieloma politykami i pracuję nieustannie nad
tym, aby nasza gmina była jak najlepiej
postrzegana. Nawiązywanie dobrych stosunków
wymaga spotkań, rozmów, przedstawiania
pomysłów na rozwój gminy, ale także wysłuchania
i rozumienia potrzeb rozmówcy.

Dzięki tej pracy w ubiegłym roku

pozyskaliśmy 15 milionów zł dotacji, a w tym roku
niemal 12 milionów zł. Na przestrzeni lat budżet
gminy wzrósł z 62 mln zł w 2019 roku do 87 mln
złotych w 2022 roku (+40%!). Do tej pory budżet
na inwestycje wahał się między 7 a 9 mln zł
rocznie, a teraz tylko w tym 2022 roku mamy do
wydania rekordowe 18 milionów złotych!

Nie byłoby to możliwe gdyby nie Wasze
zaufanie w wyborach 4 lata temu, a potem
ponownie w 2020 roku kiedy daliście mi czas na
pokazanie efektów mojej pracy. Za to Wam po raz
kolejny dziękuję i obiecuję, że możecie spodziewać
się więcej!

Jestem również ogromnie wdzięczny radnym,
którzy ze mną od początku współpracują. Dzięki
Wammożliwe jest stabilne rozwijanie naszej gminy
- dziękuję za podejmowanie decyzji niezbędnych
do rozwoju naszej gminy, za wsparcie i lojalność,
którą cenię najbardziej. Razem idziemy niełatwą
drogą, ale dzięki Waszemu zaangażowaniu,
pomysłom i entuzjazmowi znów "mi się chce"
kiedy czasem energii braknie. Ukłony również
należą się sołtysom, którzywspierają naszą gminę
w pracy na co dzień.

Na koniec, ale równie ważne podziękowania
za bardzo dobrą współpracę składam moim
pracownikom urzędu gminy oraz jednostek
podległych. Dzięki Waszej pracy na co dzień,
zaangażowaniu, sumienności i kreatywności
możliwe jest osiąganie takich
świetnych wyników finansowych, inwestycyjnych
oraz rozwiązywanie problemów mieszkańców.

Widzę ile pracujecie każdego dnia, aby osiągać
te efekty - przy tej okazji przyjmijcie moje
serdeczne podziękowania! Jestem dumny z takiej
DrużynyWójtowicza!

W ostatnich miesiącach ogromnie
satysfakcjonujące były rozmowy z Wami
mieszkańcami - coraz częściej poruszacie w nich
sprawy właśnie realizowanych lub zakończonych
inwestycji, a także pomysłów na przyszłość.
Bardzo miłe jest widzieć, że cieszy Was to jak
funkcjonuje teraz nasza gmina i że wspólnie
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W naszej gminie - #PrzyjaznaGminaSkała 3

możemy rozwiązywać kolejne problemy czy
pokonywać wyzwania, których jeszcze wiele przed
nami.

Mam nadzieję, że wspólnie jeszcze długo
będziemy mogli razem pracować, cieszyć się
z coraz nowszych zrealizowanych inicjatyw
i spędzać ze sobą wiele miłych chwil. Jestem
dumny, że mogę Was reprezentować, pracować
dla naszej pięknej gminy Skała i mam cichą
nadzieję, że takżeWy jesteście zadowoleni z mojej
pracy.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia życzę Wam wszystkim radosnych,
spokojnych i zdrowych świąt pełnych rodzinnego
ciepła, a w nowym roku sukcesów osobistych
i zawodowych oraz spełnienia najskrytszych
marzeń!

Krzysztof Wójtowicz
Burmistrz Miasta i Gminy Skała
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Ważne telefony
Urząd Miasta i Gminy Skała
12 389 10 06, 12 389 10 98
skala@skala.pl
Biuro Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy
12 380 51 15
Urząd Stanu Cywilnego
12 389 10 98 w. 105
Referat Komunalny
12 389 10 98 w.108
Pogotowie wodociągowe
606 737 907
Pogotowie kanalizacyjne
600 969 017
Centrum Kultury Sportu i Rekreacjiw Skale
12 389 10 91, 579 470 970

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skale
12 389 10 91
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale
12 389 14 37
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skale
12 389 00 00, 12 389 10 56
Komisariat Policji w Skale
47 834 61 50
Fax 47 834 61 51
telefony alarmowe ( w nagłych przypadkach)
112, 997
dyzurni-kp-skala@kpp-krakow.policja.gov.pl

DRODZYPAŃSTWO!
Przed nami najpiękniejsze
chwile w roku. Czar Świąt
Bożego Narodzenia i magia
wigilijnej nocy pozostają
w naszej pamięci na
długo... A białe płatki
śniegu, jak w zwolnionym
tempie, zaczynają opadać
na ziemię i niespodziewanie
odrealniają świat, zwiastują
coś magicznego. Boże
Narodzenie to czas, który

powoduje, że ciemne ponure,
zimowe dni pięknieją i radośnie

się rozświetlają. Cichną spory, panuje życzliwość
i ogólny hurraoptymizm. Na twarzach dorosłych
gości uśmiech a na twarzach dzieci pojawia się
napięcie przed nadejściem pierwszej gwiazdki. Bo
wiadomo, że jak pierwsza gwiazdka to i wyśnione
prezenty wygrzebywane z pachnących
choinkowych gałązek. I chyba często w ferworze
zakupów, porządków, pastowania podłóg,
ubierania choinki, pośpiesznego przygotowania
wigilijnych potraw zapominamy o najważniejszym…
Zapominamy, że święta i tak się odbędą... Czy
umyjesz okna czy nie... Święta się staną,
z prezentami lub bez… Miłość - to doceń
najbardziej, jeśli kochasz i jesteś kochanym to
jesteś najbogatszym człowiekiem na tej ziemi
Zapamiętajmy... że najważniejsze rzeczy nie są
rzeczami…

I nie prezenty są w tym najważniejsze
a obecność... Nie życzę Państwu zatem w tym
roku wspaniałych prezentów... jedynie spędzenia
tych pięknych, magicznych chwil pośród drogich
sercu osób, przy wtórze kolęd i wirujących
płatkach śniegu za oknami. I niech wspomnienie
tych chwil pozostanie na długo w Państwa
pamięci!

Mityngi grupy AA „Na Szlaku"
odbywają się we wtorki o 18.00

w Domu Kultury w Skale,
ul. Bohaterów Września 42 (III piętro)

tel. 606 22 42 47



WESELE W BRONOWICACH Z KOŁEM GOSPODYŃWIEJSKICH W MASZYCACH

W sobotę, 19 listopada
w zimny, lekko mroźny

dzień z delikatnie prószącym
śniegiem Koło Gospodyń Wiejskich
w Maszycach na zaproszenie
dr Joanny Zdebskiej - Schmidt,
kierującej Rydlówką uczestniczyło
w odtworzeniu najsłynniejszego
polskiego wesela.

Było to wesele poety Lucjana
Rydla z chłopską córką Jadwigą
Mikołajczykówną. Jednym z gości był,
stojący w drzwiach i obserwujący
StanisławWyspiański.

Braliśmy udział w kolorowym
korowodzie weselnym, prowadzonym
przez Teatr Złoty Róg, podczas którego
śpiewaliśmy przyśpiewki i lokalne piosenki oraz
czytałyśmy teksty opisujące kolejne dni wesela.
Następnie podziwialiśmy magiczne w swojej wymowie
osadzenie chochoła, czyli otulenie róży rosnącej przed
Rydlówką chochołem ze słomy. Później, do późnego
wieczora bawiliśmy się na weselu, biorąc udział
w oprowadzaniu performatywnym, śpiewając, tańcząc
i jedząc weselne specjały wraz ze Stańczykiem,
Jakubem Szelą i Stanisławem Wyspiańskim. Nasze
przyśpiewki weselne były stare, tradycyjne,
przechowane w pamięci pokoleń i nowe specjalnie

napisane na tę okoliczność. Przygrywała nam nasza
kapela. Wśród potraw weselnych był żur ugotowany
przez flisaka Jarosława Kałużę. Żur był pyszny
i esencjonalny, a ciekawostką, było to, że ziarna na
zakwas pochodziły ze słomy na chochoła.

To był dzień pełen emocji, kolorów, zanurzenia
w tradycji zwyczajach i jak to zwykle z nami bywa –
szybko z roli gości, zostałyśmy zaproszone do
współorganizacji, wydarzenia.

fot. Eryk Ruta
tekst. Joanna Lasoń
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Wydawca: Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale 32-043 Skała, ul. BohaterówWrześnia 42
Redaktor naczelny:Marta Parzelka
Kontakt: tel. 012 389 10 91, fax. 012 389 17 77, kronika@cksir-skala.pl
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, reklam i nadesłanych listów. Zastrzega sobie prawo do skracania tekstów
oraz opatrywania ich własnymi tytułami.
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OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W SKALE

Skała niezwykle uroczyście, godnie i podniośle
obchodziła 104-ą rocznicę odzyskania przez

naród polski niepodległości.
Oficjalne uroczystości rozpoczęły się na skalskim

rynku. Powciągnięciu Flagi Państwowej Rzeczypospolitej
Polskiej na maszt wspólnie odśpiewaliśmy Hymn
Państwowy Rzeczypospolitej Polskiej. Uczniowie
z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
poprowadzili uroczyste wciągnięcie flagi na maszt oraz
w tym dniu sprawowali uroczystą wartę przy pomniku
pamięci.

Kolejnym punktem programu był koncert pieśni
patriotycznych, przygotowany przez seniorów z Klubu
Seniora „Grota” w Skale wraz z Senioralną Radą Miejską
w Skale, zainicjowany już w 2019 roku, który powoli
urasta już do rangi nowej tradycji na stale goszczącej
w naszej miejscowości. Mieszkańcy wspólnie
z seniorami i przedstawicielami władz samorządowych
i powiatowych odśpiewali doniosłe patriotyczne pieśni.

Przemarszem ulicami miasta i złożeniem wieńców
przy pomniku poległych i pomordowanych nieopodal
skalskiego cmentarza uczciliśmy pamięć tych, którzy
pod biało - czerwonym sztandarem przelali swą krew za
wolną i niepodległą Ojczyznę.

A skalscy seniorzy ponieśli Flagę Państwową
Rzeczypospolitej Polskiej specjalnie przygotowaną na
tę okazję.

W pochodzie uczestniczyli licznie przybyli na
uroczystość mieszkańcy, poczty sztandarowe szkół,
przedstawiciele władz miejskich z Burmistrzem Miasta
i Gminy Skała Krzysztofem Wójtowiczem, oraz
Przewodniczącym Rady Miejskiej w Skale Krzysztofem
Sobczykiem, Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej
w Skale Marzanną Tomczyk i radnymi Rady Miejskiej
w Skale.

W tej patriotycznej uroczystości uczestniczyli:
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego
Marek Piekara,Tadeusz Nabagło Członek Zarządu
Powiatu Krakowskiego, Komendant Komisariatu Policji
w Skale nadkom. Grzegorz Błeszyński, Karol Papisz
Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych
w Skale wraz nauczycielami, Marek Baran Prezes



W naszej gminie - Narodowe Święto Niepodległości 7

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W SKALE

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
WWIERSZU POLSKI LISTOPAD

Zbliża się dzień 11 listopada, w którym świętujemy
Narodowe Święto Niepodległości. W tym dniu
będziemy obchodzili 104 rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległego bytu państwowego po 123 latach
niewoli, okupionego krwią pokoleń Polaków. Specjalnie
z tej okazji piękny wiersz napisał Pan Jacek Krupa,
historyk, poeta i felietonista od lat prezentujący swój
bogaty dorobek artystyczny na łamach naszej „Kroniki
Miasta i Gminy Skała”. Zachęcam do lektury!

POLSKI LISTOPAD

Nie lękaj się marzeń Polsko,
za maską twarzy nie chowaj,
w ulic jesiennych troskach.

Wierzę w te słowa,
które spadają z deszczem.
Niepodległa! Listopadowa!

Wciąż Nasza jesteś,
choć chcą Cię podzielić,
zwyczajnie wytrwaj jeszcze.

Myśl to Orzeł Biały
wolny, dumny jak życie,
spójrz na nas. Nie trać Nadziei!

Jacek Krupa

Miejsko-Gminnego Zarządu OSP RP, Marcin Bernaś
Komendant Miejsko-Gminnego Zarządu OSP RP
i druhowie strażacy z terenu Gminy Skała wraz
z Cezarym Bejmem Dyrektorem Centrum Kultury
Sportu i Rekreacji w Skale, który pięknie tę doniosłą,
patriotyczną uroczystość poprowadził.

W pochodzie nie zabrakło przedstawiciele
stowarzyszeń i Kół GospodyńWiejskich z terenu gminy
Skała, pocztów sztandarowych ze szkół podstawowych
i ponadpodstawowych z terenu naszej gminy oraz
widowiskowej Grupy Rekonstrukcyjnej z Michałowic,
która dodawała splendoru uroczystości i poprowadziła
orszak pod pomnik pamięci w okolice skalskiego
cmentarza.

Organizatorem wydarzenia było Centrum Kultury
Sportu i Rekreacji w Skale, Urząd Miasta i Gminy Skała
oraz Senioralna Rada Miejska w Skale.

Powstanie masztu wraz z biało-czerwoną flagą
zrealizowano w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”.
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NIECH ŻYJE NASZA SZKOŁA! NIECH ŻYJE POLSKA!

W tym roku Święto Zespołu Szkół i Placówek
Oświatowych w Skale miało wyjątkowo

uroczysty charakter. Przede wszystkim dlatego,
że organizowane było bez widma nagłych izolacji
z powodu pandemii. Jednak jego ranga była wynikiem
innego, historycznego wydarzenia-rozpoczęcia
budowy nowego skrzydła szkoły.

10 lat wytrwałej pracy kadry pedagogicznej pod
kierunkiem dyrektora szkoły- Karola Papisza
przyczyniło się do rozwoju placówki. Podwojenie liczby
uczniów, rozwój szkolnictwa zawodowego,

uruchomienie internatu i stołówki, realizacja
programów Ministerstwa Obrony Narodowej
i Erasmus+ za kwotę ponad 2 mln złotych -
zaowocowały decyzją Starostwa Powiatowego
w Krakowie o rozbudowie budynku. Starosta Powiatu
Krakowskiego Wojciech Pałka w przemówieniu
podkreślił, że szkoła średnia w Skale jest perełką pośród
szkół powiatu i warto w nią inwestować. Powiat
poniesie koszt rozbudowy w wysokości 11 ml zł. 4 ml
zł pozyskano z kancelarii premiera dzięki staraniom
pani poseł Elżbiety Dudy. Wg planu już za niespełna
rok- w październiku 2023 roku skrzydło ma zostać
oddane do użytku. Szkoła powiększy się zatem o 6
pracowni z zapleczami i 31 miejsc w internacie.
Aktualnie zamieszkuje go 70 uczniów, spośród ok. 400
uczących się w szkole, ale miejsc dla wszystkich
chętnych nie wystarczyło. Święto Szkoły stało się więc
okazją do symbolicznego rozpoczęcia prac
budowlanych. ,,Wbicia łopaty’’ dokonali: poseł RP
Elżbieta Duda, starosta Powiatu Krakowskiego
Wojciech Pałka, Przewodniczący Rady Powiat
Krakowskiego – Piotr Goraj, wiceprzewodniczący Rady
PK – Marek Piekara, członek Zarządu PK – Tadeusz



W naszej gminie - Święto Szkoły 9

W sobotę, 11 czerwca 2022 roku
w Smardzowicach towarzyszyliśmy

w ostatniej drodze Panu kpt. Edwardowi Tomczykowi.
Pan Kapitan Edward Tomczyk był żołnierzem
podziemia niepodległościowego, działaczem
Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej. Nosił
pseudonim „Sokół”. W czasie okupacji był kolporterem
i łącznikiem, brał udział w licznych akcjach z bronią
w ręku a był przede wszystkim wielkim patriotą,
służącym oddanie Bogu i Ojczyźnie.

Decyzją Prezydium Zarządu Głównego
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z dnia
1 sierpnia 2022 przyznano Panu kpt. Edwardowi
Tomczykowi honorowe ODZNACZENIE HONOROWE
„WIERNI AKOWSKIEJ PRZYSIĘDZE”.

Odznaczone zostało przekazane w listopadzie
najbliższej rodzinie kpt. Edwarda Tomczyka przez
Konrada Kuliga ze Światowego Związku ŻołnierzyArmii
Krajowej Koło w Olkuszu.

Foto- ŚZŻAK Koło w Olkuszu

Nabagło oraz burmistrz - Krzysztof Wójtowicz.
Osiągnięcie takiego poziomu kształcenia nie

byłoby możliwe bez wsparcia wielu osób, w tym służb
mundurowych, z którymi współpracuje szkoła.
W uznaniu tych zasług w tym roku płk Mariusz
Brodalka oraz plutonowy Michał Cichy otrzymali
honorowy tytuł Przyjaciela Młodzieży.

Na cześć niezapomnianych chwil uczniowie
przygotowali profesjonalny pokaz musztry paradnej
i samoobrony, a zaprzysiężenie nowych uczniów
i awanse kadetów odbyły się zgodnie z ceremoniałem
wojskowym. Wzruszające było również przedstawienie

o Witoldzie Pileckim, zaprezentowane przez szkolną
grupę teatralną, a także samodzielnie opracowana
i wygłoszona przez KacpraWywiała - przewodniczącego
szkoły, ucznia klasy III - mowa okolicznościowa.
Kończyła się parafrazą słynnych słów: ,,Nie pytaj, co
może zrobić dla ciebie szkoła, ale co ty możesz zrobić
dla szkoły.(…) Niech żyje Nasza Szkoła! Niech żyje
Polska!’’

Anna Kowalik

ODZNACZENIE “WIERNI AKOWSKIEJ PRZYSIĘDZE” DLA EDWARDA TOMCZYKA
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Ideą Gminnego Przeglądu Pieśni Żołnierskiej
i Patriotycznej, organizowanego przez Szkołę

Podstawową w Minodze, było od samego początku
zorganizowanie święta pieśni i piosenki żołnierskiej
i patriotycznej bez porównywania, oceniania czy
niepotrzebnej presji oraz integrowanie środowiska
uczniowskiego szkół podstawowych naszej gminy.
Inspiracją dla zorganizowania przeglądu było nadanie
Szkole Podstawowej w Minodze imienia Stulecia
Odzyskania Niepodległości Polski.

W tym roku odbył się już trzeci przegląd, a udział
w nim wzięły wszystkie szkoły podstawowe z naszego
terenu. Warto dodać, że z każdym kolejnym rokiem
rośnie zainteresowanie przeglądem, a liczba
uczestników wzrasta. Śpiewali soliści, mniejsze lub
większe zespoły klasowe lub międzyklasowe, grupy
przedszkolne oraz szkolne chóry: ze Szkoły
Podstawowej w Cianowicach, ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Skale oraz Szkoły Podstawowej w Minodze.

Można było usłyszeć takie pieśni i piosenki jak
„Piechota”, „Pieśń o Wodzu miłym”, „Jest taki kraj”,
„Serce w plecaku”, „O mój rozmarynie”, „Rozkwitały
pąki białych róż”, „Jak to na wojence ładnie”, „Co to jest
Niepodległość”, „Święto Niepodległości”, „Przybyli
ułani pod okienko”, „Jest takie miejsce, taki kraj” oraz
inne, mniej lub bardziej znane, ale zawsze piękne.

Bardzo miłą niespodzianką było połączenie trzech
wymienionych wyżej chórów, które na zakończenie
przeglądu wspólnie wykonały dwie pieśni: „Na Wawel,
na Wawel” oraz „Ułani, ułani”. Połączenie tych trzech
zespołów (ponad 70 chórzystów) wyzwoliło ogromny
ładunek pozytywnej energii oraz nadziei wewszystkich
uczestnikach – wykonawcach i słuchaczach.

Każda szkoła otrzymała pamiątkową statuetkę
oraz dyplom uczestnictwa. Każdy też mógł pokrzepić
się małym poczęstunkiem. Myślę, że wszyscy wynieśli
z tego spotkania coś bezcennego, a mianowicie
poczucie jedności i wspólnoty, tak bardzo nam
wszystkim teraz potrzebnych.

Grażyna Rodek

IIIGMINNYPRZEGLĄDPIEŚNIŻOŁNIERSKIEJ IPATRIOTYCZNEJ “ŚPIEWAMTOBIEPOLSKO”
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Kluby Seniora to mówiąc najprościej miejsca
spotkań osób starszych. Grupy nieformalne,

tworzone spontanicznie i prowadzone przez samych
seniorów, choć najczęściej wspierane przez jednostki,
przy których powstają. Większość klubów
funkcjonuje przy: organizacjach pozarządowych,
ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach kultury,
spółdzielniach mieszkaniowych czy parafiach.

W Klubie Seniora można spotkać się z sąsiadem
czy sąsiadką w podobnym wieku i wspólnie z nim
spędzać czas wmiłej atmosferze. Takawłaśnie jest idea
Klubów Seniora – mają integrować i wspierać
aktywność osób starszych, ale przede wszystkim
zapewniać im dobre towarzystwo w pobliżu miejsca
zamieszkania. Taka też idea przyświecała inicjatorom
Klubu Senioraw Smardzowicach Emilowi Dudzińskiemu
i Bogusławie Kubik. „Pomysł zorganizowania klubu
pojawił się w ubiegłym roku ale powoli do tej decyzji
dojrzewaliśmy”- mówi Pan Emil. Obecnie klub liczy
przeszło 20 osób, a biorąc pod uwagę olbrzymie
zainteresowanie uczestnictwem w klubie, grupa
członków klubu z pewnością przekroczy 40 osób.
Seniorzy z nowego klubu spotykają się w budynku
biblioteki (dawnym budynku szkoły) w ścisłym centrum
Smardzowic. Członkowie nowego klubu pochodzą
z najbliższych miejscowości – Maszyc, Cianowic
i Świńczowa a duża część z nich to członkowie Klubu
Seniora „Grota” ze Skały. To ten skalski, prężnie
działający klub sprawił, że i mieszkańcy Smardzowic
zamarzyli o podobnym na własnym terenie.
Członkowie klubu silnie współpracują z Kołem
Gospodyń Wiejskich ze Smardzowic. A Pani
Bogusława Kubik z wypiekami na twarzy opowiada
o najbliższych planach klubu. „ W listopadzie
wybieramy się na przedstawienie do krakowskiego
teatru Bagatela, w grudniu planujemy też pierwsze
klubowe spotkanie opłatkowe przed Świętami Bożego
Narodzenia”. A na kolejne miesiące plany klubowiczów
są ambitnie – cykl wycieczek krajoznawczych szlakiem
krakowskich teatrów i muzeów czy prozdrowotne
zajęcia Nordic Walking w pięknych okolicach
Ojcowskiego Parku Narodowego. A plac w pobliżu
budynku jawi się im jako wymarzone miejsce dla
pikników i imprez plenerowych. Założyciele
i członkowie klubu liczą na owocną współpracę
z władzami samorządowymi naszej gminy.

Klub Seniora w Smardzowicach ukonstytuował się
w trakcie Zebrania założycielskiego Klubu Seniora
w dniu 16.09.2022 roku. W zebraniu uczestniczyło 21
seniorów chętnych do założenia Klubu Seniora
w Smardzowicach. Zebrani w głosowaniu jawnym
wybrali na przew. Zebrania Emila Dudzinskiego a na
sekretarza Małgorzatę Dudzińskę. W zebraniu
uczestniczyli zaproszeni goście - Barbara Szwajcowska
Przewodnicząca Senioralnej Rady Miejskiej w Skale,
kierownik MGOPS w Skale Barbara Stanisz, która
przybliżyła zgromadzonym formy działalności klubów
seniora na terenie naszej gminy oraz omówiła zasady
polityki senioralnej w gminie, opieki państwa nad

seniorami oraz możliwości współpracy z MGOPS
w Skale. Barbara Szwajcowska, która była główną
inicjatorką powstania klubu przedstawiła działalność
Klubu Seniora „Grota” w Skale, omówiła rolę
Senioralnej Rady Miejskiej i zachęciła seniorów do
aktywności w nowym klubie. Podczas dyskusji
analizowano przedstawione cele i zadania klubu. W tej
ciekawej dyskusji uczestniczyli również zaproszeni
goście. Zgromadzeni uczestnicy jednogłośnie
przegłosowali przyjęcie Uchwały nr 1/22 o powołaniu
Klubu Seniora w Smardzowicach.

W kolejnym glosowaniu przyjęto Uchwałę nr 2
dot. składu osobowego Zarządu Klubu.

Skład Zarządu Klubu Seniora w Smardzowicach
Przewodniczący - Emil Dudziński
Zastępca Przewodniczącego – Bogusława Kubik
Skarbnik – Tadeusz Cyganek
Członek zarządu – Barbara Herman
Członek Zarządu – Stanisława Adamek
Członek Zarządu – Waldemar Koćma
Sekretarz - Małgorzata Dudzińska
Drodzy seniorzy!
Jesień życia to wiosna nowych możliwości!

Państwa postawa jest dla nas wspaniałym wzorem
i inspiracją do działania, do przeżywania życia w pełni
i w całym jego bogactwie.

Niech kolejne lata działalności podkreślają
Państwa niesłabnącą aktywność.

Życzymy wszystkim członkom Klubu energii, aby
planować i marzyć oraz zdrowia, abyście mogli te plany
i marzenia spełniać.

Marta Parzelka

NOWY KLUB SENIORA W SMARDZOWICACH
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SPOTKANIE Z AUTORKĄ KSIĄŻEK DLA DZIECI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 CZCI NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W czwartek 10.11.2022r. dzieci z oddziału
przedszkolnego przy Szkole Podstawowej

im. Henryka Sienkiewicza w Cianowicach miały
możliwość spotkania się z Katarzyną Vanevską-
dziennikarką, doktorem nauk społecznych, autorką
książek dla najmłodszych czytelników w ramach
realizacji Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2.0. Priorytet 3.

Nasz gość przeczytał kilka utworów, które
przekazują wiele cennych wartości, takich jak dobro
czy przyjaźń. Przedszkolaki nie tylko słuchały z uwagą,
ale aktywnie uczestniczyły w spotkaniu i chętnie
zadawały ciekawe pytania. Z zainteresowaniem
oglądały przepiękne ilustracje wykonane do wierszy.
Wspaniała atmosfera i niezwykłe opowieści na pewno
długo będą miło wspominane przez uczestników
spotkania.

Monika Wilk

11 listopada przypada święto Odzyskania
Niepodległości przez Polskę. 10 listopada

w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia
w wykonaniu klasy 6a. Uczniowie naszej szkoły
wzięli również udział w ogólnopolskiej akcji
#Szkoładohymnu.

Przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Władysława Łokietka w Skale wzięli udział
w obchodach Święta Odzyskania Niepodległości.
A grupa uczniów z klas 1-3 oraz uczniowie klasy 6a i 7a
gościlła w Minodze na III Gminnym Przeglądzie
Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej.

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 w Skale
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Kiedy śmieje się dziecko - śmieje się cały świat –
pisał Janusz Korczak. Słowa te mają głębokie

przesłanie i dają wiele do myślenia…
Niestety, są Dzieci, którym uśmiech przychodzi

z trudem. Z żalem obserwujemy, że takich Dzieci jest
zbyt wiele i można odnieść wrażenie, że jest Ich coraz
więcej. Dzieci są wspaniałymi „małymi dorosłymi”, są
przyszłością świata, w Ich dłoniach leży los nas
wszystkich. Aby One mogły zadbać o naszą przyszłość,
my musimy zadbać o Ich teraźniejszość.

Szkoła Podstawowa w Smardzowicach
w porozumieniu z Fundacją Uniwersyteckiego
Szpitala Dziecięcego w Krakowie „O Zdrowie
Dziecka”, już po raz trzeci organizuje zbiórkę
zabawek i artykułów plastycznych dla dzieci
leczących się w Uniwersyteckim Szpitalu
Dziecięcym w Krakowie Prokocimiu. Dlaczego to
robimy? Chcielibyśmy podarować chorym
Dzieciom zdrowie, a Ich opiekunom i rodzicom
siły. Nie mamy takiej mocy. Ale wierzymy
w uzdrawiającą moc uśmiechu, który chcielibyśmy
wywołać u dzieci poprzez prezenty z okazji
zbliżających się Mikołajek.

Z roku na rok, zainteresowanie akcją jest
coraz większe, w pomoc Św. Mikołajowi angażują
się całe rodziny. Jako szkoła zbieramy zabawki, gry
planszowe, artykuły plastyczne, gryzaki,
grzechotki. Wszystkie rzeczy muszą być nowe.
Wszystko dostarczamy do Szpitala przed
6 grudnia, gdzie zgromadzone rzeczy przechodzą
potrzebną segregację ze względu na wiek
pacjentów, płeć dzieci oraz specyfikę danego
oddziału.

Nasi Uczniowie z ogromnym
zaangażowaniem przyłączyli się do akcji i jako
honorowi pomocnicy Św. Mikołaja, dostają
pamiątkowe medale.

Fundacja Uniwersyteckiego Szpitala

Dziecięcego wKrakowie „O Zdrowie Dziecka” już 30 lat
wspiera działalność Szpitala poprzez finansowanie
zakupów sprzętu medycznego, prac remontowych
szpitalnych pomieszczeń oraz innego wyposażenia
potrzebnego w bieżącej działalności Szpitala.
Poza pozyskiwaniem wsparcia rzeczowego i finansowego
zajmuje się także organizacją różnych wydarzeń
i atrakcji dla pacjentów oraz ich rodziców. Od wielu lat
Fundacja jest głównym partnerem Szpitala
w organizacji obchodów Dnia Dziecka oraz Mikołajek.
Dzięki przekazywanym zabawkom, grom planszowym,
puzzlom, art. plastycznym mają „moc” prezentów,
którymi obdarowują pacjentów w czasie obchodów
Dnia Dziecka oraz Mikołajek, a środki finansowe które
musieliby przeznaczyć na ich zakup mogą przekazać na
zakup tak potrzebnego sprzętu medycznego dla
Szpitala.

Fundację można również wspierać przez cały rok
przekazując darowizny finansowe, a w okresie
rozliczeniowym PIT poprzez 1,5 % podatku – KRS
0000 123 750.

Szkoła Podstawowa w Smardzowicach



14 W naszej gminie - Edukacja

CHWYTAJ DZIEŃ! Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZCZODRKOWICACH

Cztery pory roku w naszej szkole, zwanej
Akademią Pana Brzechwy, to okres

nieustannej pracy, nauki i zabawy. My nie ulegamy
jesiennej chandrze, ani nie zapadamy w sen zimowy.
Zmian u nas dużo, nowa p. Dyrektor, nowi nauczyciele,
uczniowie, rodzice… Szkoła i jej otoczenie ciągle
zmieniają się, wszystko po to, aby każdy u nas czuł się
u siebie, miał swoje miejsce, swoje 10 minut w życiu,
realizował pasje i spełniał marzenia. Niełatwe to, bo to
mała szkółka, ale jak mówią inni – z klimatem!

Z początkiem września dostaliśmy wspaniałą
wiadomość - Film historyczny przygotowany przez
naszych Uczniów: Karolinę Rosę, Natalię Witek,
Zuzannę Wójcik oraz Kacpra Dulińskiego pod czujnym
okiem Pani Joanny Kozłowskiej zdobył zaszczytne 8
miejsce w Konkursie PATRIA NOSTRA. Fundacja ta jest
organizatorem filmowych konkursów historycznych dla
młodzieży szkolnej. Do udziału w konkursie
zarejestrowało się ponad 1200 uczniów i nauczycieli
z Polski i Polonii świata. Jesteśmy bardzo dumni
z naszych!

Od najmłodszych lat uczymy się samorządności
czyli wybieramy swoich przedstawicieli do Samorządu
szkolnego i Młodzieżowej Rady Gminy. Przygotowania
do wyborów były niezwykle intensywne. Kandydaci
przygotowali plakaty i ulotki zawierające program
wyborczy. Odbyła się też emocjonująca debata
wyborcza, podczas której kandydaci przedstawiali
propozycję zmian w szkole i okolicy. 28 września 2022r.
w wyborach powszechnych, bezpośrednich, równych
i tajnych wybraliśmy swoich przedstawicieli.
W Młodzieżowej Radzie Gminy reprezentować nas
będą: Kamila Mazur oraz Karolina Rosa. W zarządzie
Samorządu Szkolnego działać będą: Zuzanna Wójcik,
Piotr Zawalski i Maciej Heród. Gratulujemy
zwycięzcom i czekamy na spełnienie obietnic
wyborczych.

Wszystkie śmieci są nasze! Pod takim hasłem była
tegoroczna, 29 akcja SPRZĄTANIE ŚWIATA.
Przeprowadziliśmy ją wraz z Fundacją Nasza Ziemia 23
września w Pierwszy dzień jesieni. Akcja została
podzielona na klasy, które wraz z opiekunami sprzątały
przydzielony rejon naszej miejscowości. Zebraliśmy,
niestety kilka worków różnych odpadów ze szkła,
metalu i plas�ku. W ramach zajęć świetlicowych dzieci
obejrzały filmy edukacyjne na temat ekologii
i segregacji odpadów, rozwiązywały zagadki
i łamigłówki. Już teraz wiedzą, jak odpowiedzialnie
postępować z odpadami w szkole, w domu, w lesie
i w innych miejscach, w których przebywają.

Bezpieczeństwo przede wszystkim! Fundacja
Wspomagająca Wychowanie Archezja przygotowała
dla naszych uczniów atrakcyjne zajęcia z zakresu
profilaktyki uzależnień i budowania dobrych relacji.
Były to zajęcia plenerowewOjcowie dla uczniów kl. IV-
VIII sfinansowane z Gminnego Programu Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Wymieniliśmy się informacjami na temat swoich
mocnych cech charakteru i umiejętności potrzebnych
do budowania dobrych relacji z samym sobą i innymi.
Uczniowie podkreślali ważność współpracy w grupie
oraz budowania jedności klasowej oraz konsekwencje
wynikające z ich braku. Po okresie pandemii, izolacji
wszyscy potrzebujemy kontaktu z drugim człowiekiem,
nierzadko ze specjalistą. Musimy na nowo zajrzeć
w swoje wnętrze, aby zrozumieć siebie i innych.

„Egzamin na Pierwszaka” czyli ślubowanie
i pasowanie uczniów klasy pierwszej. Zadanie dla
pierwszaków nie było łatwe, egzamin sprawdzał

umiejętności i wiedzę z kilku dziedzin. Pierwszaki
zabłysnęły umiejętnością recytacji, śpiewu,
znajomością hymnu, symboli narodowych swojego
kraju . Świetnie poradzili sobie z zadaniem smakowym -
wypili sok z cytryny i przegryźli go kwaśnymi
żelkami. Na koniec złożyli ślubowanie i zostali pasowani
wieeelkim ołówkiem przez P. Dyrektor Bernade�ę
Połomską na pełnoprawnych uczniów naszej szkoły.

29 września, w dzień urodzin Janiny Porazińskiej,
autorki książek dla dzieci obchodzony jest Dzień
Głośnego Czytania. Do odczytania na głos wybraliśmy
książkę naszego patrona Jana Brzechwy „Akademia
Pana Kleksa”. Chyba wszystkie dzieci w naszej szkole
znają przygody Adasia Niezgódki. Z racji tego pięknego
święta odwiedziła nas mieszkanka naszej wsi, pani
Beata Paluch – wspaniała aktorka teatralna i filmowa.
P. Beata na co dzień pracuje w Narodowym Teatrze
Starym w Krakowie. Nasz Gość uchylił rąbka tajemnicy
pracy aktora i udzielił wskazówek, jak dobrze mówić po
polsku. Cieszymy się, że mieszkają wśród nas tak
wyjątkowe osoby! Bardzo dziękujemy!

Szkolne Koło Wolontariatu angażuje się w różne
akcje społeczne. Ostatnio wsparliśmy Dzieło Nowego
Tysiąclecia – fundusz stypendialny. Serdecznie
dziękujemy wszystkim Nauczycielom, Rodzicom,
Uczniom, Mieszkańcom naszej wsi, którzy tak hojnie
wsparli akcję. Szczególnie dziękujemy Sponsorom
Kremówek Papieskich - Cukierni „Skalanka” oraz
Cukierni „Monia”, którzy włączyli się do zbiórki
publicznej organizowanej w ramach obchodów XXII
Dnia Papieskiego. Podczas kwesty zebrano kwotę
1689,43zł. „Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie
ponieważ wszelkie dobro, które dajemy zatacza koło
i wraca do nas”. Przed Uroczystością Wszystkich
Świętych Opiekunowie szkolnego Koła Wolontariatu
odwiedzili cmentarz parafialny w Smardzowicach
i zapalili znicze na grobach osób związanych ze Szkołą
Podstawową w Szczodrkowicach. Szkoła Pamięta!

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna
realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, jej misją
jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą
prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz
sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu
zainteresowań. Od początku roku szkolnego nasza
szkoła wykorzystuje pozyskane urządzenia, pomoce
dydaktyczne, narzędzia cyfrowe do realizacji
różnorodnych zadań. Rozwijamy dzięki temu swoje
kulinarne pasje, uwieczniamy najważniejsze wydarzenia
z życia szkoły. Wszystkie nasze poczynania są
udokumentowane fotograficznie, zachęcamy do
obejrzenia galerii zdjęć na szkolnej stronie
internetowej.

Wszystkie działania podejmowane przez nas,
wychowawców, nauczycieli, dyrekcję i rodziców
wychowują, inspirują, rozbudzają ciekawość ludzi
i świata. Pielęgnują pamięć historyczną, szacunek do
przodków i tradycji. Rozwijają więzi i umacniają wiarę
we własne siły. Mamy nadzieję, że usłyszymy kiedyś od
naszych uczniów: Lubię wracać w strony, które znam, po
wspomnienia zostawione tam, by się przejrzeć w nich,
odnaleźć w nich…

Katarzyna Wardyńska-Maniscalco



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 DOŁĄCZA DO LOKALNEJ KWESTY

TAJNA MISJA

1 listopada, podobnie jak w latach
poprzednich, w Uroczystość Wszystkich

Świętych, członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu
kwestowali na Cmentarzu parafialnym w Skale
przy ulicy Rzeźniczej.

Tegoroczna listopadowa kwesta - zorganizowana
oczywiście przez STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD
ZABYTKAMI W SKALE - dołożyła kolejną cegiełkę na
renowację skalskich zabytków. Tym razem pieniądze
zebrane do puszek zostaną przeznaczone na remont
zabytkowej dzwonnicy przy kościele parafialnym
w Skale. Niezmiernie cieszy, iż wiele osób wsparło
zbiórkę, bo przecież to - w dużej mierze - dzięki
ofiarności społecznej, spora część naszych lokalnych
pomników kultury zostaje poddana pracom
konserwatorskim, tym samym - ma szansę zostać
ocalona od zniszczenia i zapomnienia.

Dziękujemy zarówno Wolontariuszom, którzy
zbierali datki, jak i tym, którzy pomagali zapełnić ich
puszki!

Magdalena Ziarkowska

8 listopada uczniowie klas 3 „a” oraz 2 „a”
w ramach wygranej nagrodyw konkursie ECO

Champion League, wybrali się w niesamowitą podróż
do Afryki. Mając do wypełnienia tajną misję, klasy
zostały podzielone na trzy zespoły poszukiwaczy.
Wszystko po to, by odnaleźć ostatniego likaona
Tanzanii. Chociaż w śród uczniów są miłośnicy
i znawcy zwierząt, to jednak większość z nas nie
wiedziała nic na temat zwierzęcia o tej egzotycznej
nazwie.

Jak wyglądają likaony? Jakie tereny lubią i w jaki
sposób głosują w stadzie? By się tego dowiedzieć,
musieliśmy zebrać wiele informacji na temat tego
zwierzaka. Jako specjalni agenci musieliśmy rozwiązać
kilka zagadek- zgromadzić tropy i informacje na temat
likaona, stworzenia zagrożonegowyginięciem. Były one
ukryte na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.
Odczytywanie ich okazało się nie lada wyzwaniem,
gdyż przechodząc trasę według mapy, musieliśmy m.in.
rozszyfrować wiadomości napisane alfabetem Morse’a
,odgadnąć, do którego stworzenia należą odciski łap,
użyć słońca do rozwiązania jednej łamigłówki i wiele
innych. Robiliśmy wszystko, by nasza Tajna Misja

zakończyła się powodzeniem! Tak też się stało, ostatni
likaon Tanzanii został odnaleziony przez wszystkie trzy
grupy. Zwieńczeniem naszej afrykańskiej przygody było
wspólne ognisko, przy którym dzieliliśmy się swoimi
wrażeniami i regenerowaliśmy siły, posilając się już jak
najbardziej zwykłymi kiełbaskami;)

Dla wszystkich była to niezwykle ciekawa
i pouczająca wyprawa☺

Magdalena Niedziela
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W sobotę, 15 października odbyły się
SENIORALIA–WIELKIEŚWIĘTOSENIORÓW

z Gminy Skała.
Senioralia to inicjatywa przygotowana przede

wszystkim z myślą o potrzebach seniorów z Gminy
Skała. Organizatorem, jak co roku było Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale.

Koncerty i występy artystyczne, porady
zdrowotne, ciekawe prelekcje dotyczące kwes�i
zdrowotnych, konkursy, degustacje – to wybrane
inicjatywy, w których wzięli udział seniorzy z trzech
klubów seniora - Klubu Seniora „Grota” w Skale, Klubu
Seniora „Senior+” w Barbarce oraz nowego Klubu
Seniora w Smardzowicach.

Na uroczystościach pojawili się przedstawiciele
Senioralnej Rady Miejskiej w Skale - z jej
przewodniczącą Barbarą Szwajcowską. Tegoroczne
Senioralia uroczyście otworzył Burmistrz Miasta
i Gminy Skała Krzysztof Wójtowicz.

Senioralia oprócz świetnej zabawy i integrowania
uczestników, mają także wymiar edukacyjno-
informacyjny np. poprzez budowanie świadomości
prozdrowotnej, ekonomicznej i prawnej osób w wieku
60+.

Z wykładem inauguracyjnym pt. „Aktywność
fizyczna seniorów i możliwość jej realizacji w Gminie
Skała” wystąpił dr Cezary Bejm - Dyrektor Centrum
Kultury Sportu i Rekreacji w Skale. Rozwinięciem
i przedstawieniem aspektów praktycznych tematyki
dotyczącej aktywności seniorów była prelekcja dr inż.
Marka Pilcha – ambasadora zdrowego i aktywnego
stylu życia „Głosu Seniora”.

Głównym punktem imprezy była wspólna biesiada
z Kapelą Dudek Lewicki, która porwała do
spontanicznej zabawy całą salę. Ten wyjątkowywieczór
upłynął przy dźwiękach znanych i uwielbianych przez
wszystkie pokolenia szlagierów. W roli wodzireja
zadebiutował Pan Edward Mazik z Klubu Seniora
„Grota” w Skale.

A my popatrzymy na fotografie, oddające magię
i czar tego wyjątkowego wieczoru….

M.P.

SENIORALIA - WIELKIE ŚWIĘTO SENIORÓW Z GMINY SKAŁA
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24 listopadabr. odbyła się premierawyjątkowego,
jedynego takiego kalendarza.

Kalendarz pn. "Koła Gospodyń Wiejskich
prezentują zabytki powiatu krakowskiego”, na kartach
którego panie z dwunastu Kół Gospodyń Wiejskich
gmin powiatu zaprezentowały zabytki powiatu
krakowskiego.Drewniane kościoły, dwory, zamki

i zabytkowe ruiny to znalazło się na kartach kalendarza.
Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Poręby
Laskowskiej przypadł ten zaszczyt w udziale.
Na stylowej fotografii prezentują zamek w Ojcowie
w promieniach jesiennego słońca.

Fot. Krzysztof Kamiński-Starostwo Powiatowe
w Krakowie
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JUBILEUSZ ZŁOTYCH GODÓW
Szanowni Państwo!

5 grudnia 2022 roku 20 par małżeńskich
z terenu miasta i gminy Skała obchodziło

Jubileusz Złotych Godów.
Są tacy co twierdzą, że szczęśliwe małżeństwo jest

daniem sporządzonym z miłości, przyjaźni, szacunku
doprawionym spontanicznością, pomysłowością
i energią. Takiej miłości życzymy dostojnym Jubilatom
na kolejne lata wspólnego życia.

Osoby, które przeżyły w związku 50 lat zostają
nagradzane w naszym kraju na mocy ustawy z dnia 16
października 1992 roku specjalnym medalem „Za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, przyznawanym przez
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Medal o kształcie sześcioramiennej gwiazdy,
pośrodku którego z jednej strony widnieje napis „Za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, a z drugiej dwie
srebrzyste róże.

W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
Burmistrz Miasta i Gminy Skała Krzysztof Wójtowicz
wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem
Sobczykiem wręczył te wyjątkowe medale dostojnym
Jubilatom. A Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Łucja
Bień obdarowała każdą z par prezentem ufundowanym
przez Gminę i życzyła „jak najlepszego zdrowia, pogody
ducha oraz życzliwej opieki najbliższych na wiele
następnych lat”. Życzenia dostojnym laureatom złożył
też Ks. Jan Robak – proboszcz Parafii p.w. św. Mikołaja
w Skale.

Wśród nagrodzonych medalem „Za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie” par małżeńskich znaleźli się:

1. Krystyna i Józef Błachno
2. Janina i Marian Cieślik
3. Henryka i Jan Domagalscy
4. Jadwiga i Marian Droździk
5. Grażyna i Mieczysław Dudek
6. Helena i Mieczysław Galon
7.Helena i Krzysztof Koćma
8.Helena i Adolf Kowalczyk
9. Janina i Zygmunt Litewka
10. Krystyna i Kazimierz Madej
11. Gabriela i Marcin Marcińscy
12. Barbara i Edward Mosur
13. Józefa i Józef Parzelscy
14. Danuta i Andrzej Piskorz
15. Anna i Zygmunt Piwowarczyk
16. Barbara i Janusz Polanowscy
17. Helena i Józef Trzcionka
18. Alfreda i Stanisław Żelaźni
19. Anna i Tadeusz Browarnik
20. Stanisława i Adam Graboś

Jubileusz pięćdziesiątej rocznicy ślubu to okazja do
wielkiego świętowania. Redakcja również dołącza się do
tych życzeń i składa najlepsze gratulacje związane
z przeżyciem 50 lat związku małżeńskiego. Nie sztuka
bowiem pokochać. Sztuka wytrwać. Jeśli zatem ktoś
wytrwał pół wieku w małżeństwie i nie uległ pokusie
łatwych rozwiązań, dokonał wielkiej sztuki.

Obyście Państwo w dobrym zdrowiu doczekali
diamentowego wesela!

Tekst/Foto - M.P.
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WSPOMNIENIE O Ś.P. ZDZISŁAWIEMULARCZYKU

W wieku 76 lat w dniu 9 września 2022 r.
zmarł Zdzisław Mularczyk, Burmistrz

Miasta i Gminy Skała kadencji 1994-2006, działacz
Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przez mieszkańców
Skały, przyjaciół oraz najbliższych współpracowników
wspominany jest jako wyjątkowy człowiek.
O pogodnym usposobieniu, wielkiej życiowej
mądrości. Ale też jako osoba niezwykle ugodowa,
oddana sprawom samorządu. Zawsze był żywo
zainteresowany sprawami zwykłych ludzi, i o każdej
porze dnia i nocy gotowy by wysłuchać kogoś i służyć
mu pomocą. Pełnił funkcję Burmistrza Miasta i Gminy
Skałą przez blisko trzy kadencje.

Zanim na stałe zagościł w Urzędzie Miasta i Gminy
w Skale jako absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie przez 20 lata przepracował na Wydziale
Koksowniczym Huty im. T. Sendzimira w Krakowie.
W latach 1990-1994 był sekretarzem gminy a w latach
1994-2006 Burmistrzem Miasta i Gminy Skała. Przez
lata należał do Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Działał jako prezes Forum Wójtów, Burmistrzów
i Prezydentów Małopolski przy Małopolskim Instytucie
Samorządu Terytorialnego. Przez lata był dobrym
duchem Senioralnej Rady Miejskiej w Skale, w której
pełnił funkcję wiceprzewodniczącego rady. Przez lata
zaangażowany w działalność Stowarzyszenia Opieki
nad Zabytkami w Skale. W 2015 roku Stowarzyszenie
Opieki nad Zabytkami w Skale wybrało nowe władze
statutowe. Na prezesa stowarzyszenia wybrano
Zdzisława Mularczyka, na wiceprezesa Krzysztofa
Jonaka, członkiem Zarządu został ks. Jan Robak,
skarbnikiem Dorota Dańda a sekretarzem Piotr
Trzcionka. Walne zgromadzenie członkówwprowadziło
nowelizację Statutu Stowarzyszenia, w którym znalazły
się zapisy o: propagowaniu inicjatyw lokalnych,
integracji lokalnego środowiska, kultywowaniu
lokalnych tradycji, aktywnym udziale w życiu kulturalno
– społecznym miasta i gminy Skała. Sam Zdzisław
Mularczyk mocnowierzyłw to, iż społeczna działalność
Stowarzyszenia ma dobry odbiór wśród społeczeństwa
a wykonane prace uratują zachować dziedzictwo
kulturowe naszej lokalnej społeczności. Dzięki
staraniom Stowarzyszenia Opieki nad Zabytkami
w Skale uratowano wiele zabytkowych nagrobków na
skalskim cmentarzu. W pierwszym wywiadzie,
udzielonym na początku kadencji w 1996 roku „Kronice
Gmin i Miasta Skała”(gazeta obejmowała wówczas
swoim zasięgiem gminy: Gołcza, Iwanowice, Sułoszowa
i Trzyciąż - przyp. Red.) dał się poznać jako ciepły,
bezpośredni wrażliwy rozmówca, zainteresowany
rozwojem i przyszłością naszej gminy. To były zupełnie
inne czasy i gminę czekało wiele poważnych inwestycji,
odbiór nowoczesnej centrali telefonicznej w Skale,
kanalizacja wielu miejscowości. 10 stycznia 1996 r.
otwarto nową ekspozyturę Banku PKO BP przy ul.
Olkuskiej. W uroczystości udział wzięli dyr. oddziału
regionalnego Janusz Maćkowski, dyr. I Oddziału PKO
BP w Krakowie Elżbieta Kiejlan, burmistrz Zdzisław
Mularczyk, zast. Przew. PRM w Skale Krzysztof Jonak,
szefowie zakładów pracy ze Skały, pracownicy
ekspozytury z jej kierownikiem Mariuszem
Bentkowskim. A burmistrz ZdzisławMularczyk dokonał
uroczystego przecięcia wstęgi. W wywiadzie
udzielonym naszej gazecie na pytanie „Co Pana
najbardziej cieszy w swojej pracy?”- odpowiedział:
„Każda najdrobniejsza sprawa pozytywnie załatwiona
jest powodem mojej satysfakcji. Cieszy mnie postęp
przy budowie Pogotowia Ratunkowego, postęp

w telekomunikacji, każda pozyskana dotacja i każdy
przejaw aktywności mieszkańców. A najbardziej cieszy
mnie to, że mieszkańcy chcą rozwoju gminy i zaczynają
widzieć swój w nim udział”.

Zygmunt Dercz, który przez długie lata
współpracował ze Zdzisławem Mularczykiem jako
radny Rady Miejskiej w Skale tak go po latach
wspomina: „ Z mojej perspektywy oceniam trzy
kadencje, które mi było razemwspólnie przeżyć. I mogę
stwierdzić jedno, że był to człowiek o wysokiej kulturze
osobistej, bardzo wrażliwy, skupiony na potrzebach
drugiego człowieka.. Żywo zainteresowany sprawami
i problemami związanymi z gminą. Starał się zawsze
przedkładać sprawy pojedynczego człowieka na
pierwszym miejscu. Wiedział, że jeżeli będzie życzliwy
dla mieszkańców gminy to i gmina będzie się rozwijać
we właściwym kierunku. Zwieńczeniem jego trzech
kadencji było spotkanie z Ojcem Św. Janem Pawłem II
w Rzymie, w niezapomniane kwietniowe dni 2000
roku...”

Cdn.
M.P.
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Jest coś co śmierci się nie opiera to pamięć która
nie umiera.

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci
naszego przyjaciela, wiceprzewodniczącego Senioralnej
Rady Miejskiej w Skale ś. p. Zdzisława Mularczyka.
Wspólnie przez trzy lata 2019- 2022 doświadczaliśmy
Jego życzliwej pomocy w sprawach seniorów.
Wielokrotnie zaskakiwał nas doskonałą znajomością
problemów naszej społeczności. Ceniliśmy jego wiedzę,
doświadczenie i mądre wskazówki. Pozostanie w naszej
pamięci….

Koleżanki i koledzy z SRM w Skale.

Rada Miejsca w Skale kadencji 2002-2006



PROSTE PRZEPISY ŚWIĄTECZNE OD KGWWMASZYCACH
Kluski z makiem – słodkie wigilijne danie
Najlepiej przygotować przed podaniem, zajmie to

czas potrzeby do zaśpiewania dwóch albo trzech kolęd.
30 dag makaronu, takiego, który najbardziej lubisz
30 dag dobrej, gotowej masy makowej z puszki
2 łyżki miodu
2-3 łyżki masła, koniecznie ze Skały
Kilka posiekanych orzechów
Ugotuj makaronw lekko osolonej wodzie, podgrzej

w rondelku mak z miodem, podsmaż masło – ma mieć
złoty kolor i orzechowy aromat.

Makaron wymieszaj z makiem, polej masłem,
posyp posiekanymi orzechami.

Postaw na stole wigilijnym i słuchaj pochwał.

Śledzie w musztardowym sosie
Najlepiej przygotować dzień przed wigilią.
Przepis bardzo prosty, a danie smakuje wyśmienicie.

1/2 kg dobrych płatów śledziowych
1 cebula
2 łyżki majonezu
3 łyżki gęstej kwaśnej śmietany, koniecznie ze Skały
2 łyżki musztardy francuskiej
1 łyżka musztardy zwykłej
1 łyżeczka przyprawy curry
Śledzie pokrój na 1-2 cm kawałki.
Cebulę pokrój w cienkie piórka lub kostki i przelej

wrzątkiem.
Wymieszaj majonez, śmietanę, musztardę i curry,

dołóż cebulę.
Sosem zalej śledzie.
Wstaw na kilka godzin do lodówki.

Radosnych świąt życzą gospodynie z Maszyc

RAZEMMOŻNAWIĘCEJ
Działalność Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju

Szkoły Podstawowej im. Jana BrzechwywSzczodrkowicach.
Stowarzyszenie „Razem można więcej” istnieje od

stycznia 2017 roku. Zostało powołane przez grupę
aktywnych rodziców i nauczycieli, aby wspierać
miejscową Szkołę w jej rozwoju, w zapewnianiu
dzieciom odpowiednich, bezpiecznych, nowoczesnych
warunków do wszechstronnego rozwoju, nauki
i zabawy. Celem działalności Stowarzyszenia jest także
praca nad zapleczem bazowym Szkoły, jego
modernizacją, doposażeniem w najnowszy sprzęt
i pomoce dydaktyczne. Chcemy, aby Szkoła stanowiła
centrum edukacyjne, kulturalne, sportowo-rekreacyjne
dla wszystkich mieszkańców wsi.

Choć Stowarzyszenie funkcjonuje dopiero od
sześciu lat, możemy pochwalić się wieloma efektami
swojej pracy. Niewątpliwie największym osiągnięciem
jest – we współpracy ze Szkołą oraz władzami
samorządowymi, przy ogromnym zaangażowaniu
wszystkich rodziców - budowa i urządzenie terenu
sportowo – rekreacyjnego przy Szkole. Stanowi ono –
wobec braku sali gimnastycznej – nowoczesne,
wielofunkcyjne, sportowe zaplecze Szkoły. Jest też
miejscem otwartym dla aktywności sportowej
i rekreacyjnej wszystkich mieszkańców Szczodrkowic.
Staraniem Stowarzyszenia pozyskano środki m.in.
na urządzenie siłowni zewnętrznej, doposażenie boiska
wielofunkcyjnego i terenu rekreacyjnego oraz
wyposażenie w urządzenia małej architektury.

Stowarzyszenie „Razem można więcej”

współpracuje ze Szkołą przy organizacji imprez -
kiermaszów, pikników, zabaw tanecznych - podczas
których pozyskiwane są fundusze
na rzecz wsparcia Szkoły oraz na bieżącą działalność
organizacyjną. Obecnie przygotowujemy się do
kolejnego kiermaszu bożonarodzeniowego, planujemy
także - w maju przyszłego roku - współorganizację
kolejnego, jubileuszowego, XXV Pikniku Rodzinnego.

Bardzo ważnym celem naszej działalności, jednym
z głównych, jaki przyświecał powołaniu
Stowarzyszenia, jest wspieranie Szkoły w działaniach
zmierzających do budowy sali gimnastycznej
i rozbudowy naszej placówki. Na bieżąco
współpracujemy ze Szkołą przy opracowywaniu
dokumentacji rozbudowy. Pukamy do wielu drzwi,
pozyskujemy sojuszników do realizacji kolejnych
etapów organizacyjnych, załatwiania niezbędnych
formalności, domykania wymaganych uzgodnień itp.

Poza widocznymi efektami działalności
Stowarzyszenia, które dają satysfakcję nie tylko jego
członkom, ale także osobom współpracującym z nami,
ważne jest to, że ściśle współpracujemy z Dyrekcją
Szkoły, Nauczycielami, Radą Rodziców oraz
mieszkańcami wsi. Wspierają nas także: miejscowa
jednostka OSP, władze lokalne, samorządowe. Dzięki
porozumieniu i współpracy możemy podejmować
kolejne wyzwania, bo jak uczy dotychczasowe
doświadczenie: Razem można więcej!

22 W naszej gminie - Kronika Seniora
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KRZYŻOFICERSKIORDERUODRODZENIA POLSKI DLA STANISŁAWY ZDYBAŁ-LEPAK

WRĘCZONO PROMESY DLA MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH

TERESA STERNAL NOWA DYREKTOR PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SKALE

Pod koniec października odbyło się uroczyste
wręczenie promes dla Młodzieżowych Drużyn

Pożarniczych z gminy Skała. Środki otrzymały drużyny
z jednostek w Skale, Cianowicach, Smardzowicach,
Maszycach i Rzeplinie.

Promesy finansowe przekazane przez Komendę
Główną PSP oraz MSWiA pozwolą drużynom zakupić
niezbędne wyposażenie, sprzęt lub umundurowanie.

Wręczenia promes dokonali Łukasz Kmita -
Wojewoda Małopolski, Łukasz Smółka -
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego,
Małopolski KomendantWojewódzki PSP nadbryg. Piotr
Filipek, Komendant Miejski PSP w Krakowie st.bryg.
Paweł Knapik oraz Komendant Powiatowy PSP
wMiechowie mł.bryg. Michał Majda.

Dziękuję za wsparcie dla naszych jednostek,
a druhom życzę powodzenia!

Krzysztof Wójtowicz
Burmistrz MiG Skała

Od 1 października 2022 roku funkcję
Dyrektora Przedszkola Samorządowego

w Skale pełni Teresa Sternal. Teresa Sternal ma
wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu placówek
publicznych (przedszkole w Grzegorzowicach) oraz
niepublicznych (przedszkole w Krakowie), z którego
z pewnością będzie korzystała prowadząc i rozwijając
nasze przedszkole w Skale.

Życzę Pani Dyrektor satysfakcji z pracy i samych
sukcesów!

Krzysztof Wójtowicz
Burmistrz MiG Skała

9 października 2022 roku podczas uroczystej
mszy świętej w Sanktuarium Matki Bożej

Różańcowej w Smardzowicach odbyła się uroczystość
pośmiertnego wyróżnienia śp. Stanisławy Zdybał-
Lepak.

Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita wraz
z Elżbietą Dudą Poseł na Sejm RP przekazali rodzinie
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Na ręce
rodziny zmarłej przekazałem kwiaty i list wdzięczności
za jej bohaterską postawę.

Ś.P.. Stanisława Zdybał-Lepak urodziła się w 1920
roku. Walczyła w szeregach Armii Krajowej, następnie
jako żołnierz konspiracji, a już po zakończeniu II wojny
światowej przez całe pozostałe życie walczyła
z komunistami. Była więziona, brutalnie przesłuchiwana,
a następnie śledzona i szykanowana. Ukrywała się
przed służbami bezpieczeństwa PRL wielokrotnie
skutecznie zmieniając miejsce zamieszkania oraz swoją
tożsamość. Reżim komunistyczny zniszczył jej życie
uniemożliwiając założenie rodziny. Zmarła
bezpotomnie w 1989 r.

Jestem dumny, żemogę reprezentowaćmieszkańców,
którzy wśród siebie mieli tak odważną kobietę! Cześć
Jej Pamięci!

Krzysztof Wójtowicz
Burmistrz MiG Skała
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Kontynuując na łamach „Kroniki” druk
wybranych opisów podróży i wspomnień

z pobytu w Ojcowie różnych znanych osób, po
zacytowaniu w kilku poprzednich numerach
fragmentów Dyariusza Stanisława Augusta (1), relacji
z pobytu w Ojcowie Stanisława Staszica (2), Juliana
Ursyna Niemcewicza (3), Klementyny z Tańskich
Hoffmanowej (4) i Jadwigi Łuszczewskiej [Deotymy]
(5) i Wojciecha Jastrzębowskiego (6) zamieszczamy
interesujący opis Doliny Prądnika Adolfa
Dygasińskiego (1839–1902).

Ten powieściopisarz, publicysta i pedagog
opisywał typowe elementy polskiego krajobrazu,
zwłaszcza rodzinnych stron nad Nidą. Są to opisy
nasycone głębokim liryzmem i wzruszeniem nad urodą
ziemi ojczystej, czemu dawał także wyraz odwiedzając
Dolinę Prądnika. W Ojcowie i Pieskowej Skale bywał
wielokrotnie, w swych reportażach opisywał tutejsze
zamki, był prekursorem objęcia ochroną Doliny
Prądnika i ratowania przed zniszczeniem zamku
w Pieskowej Skale. Jego związki z Ojcowem
upamiętniono pamiątkową tablicą zaprojektowaną
przez Czesława Makowskiego wmurowaną w 1904
roku w jedną ze skał na lewym zboczu Doliny Prądnika
naprzeciwko ojcowskiego zamku. Skała ta nazywa się
Dygasińskiego lub Dygasówka. W 2022 roku mija 120
rocznica śmierci Dygasińskiego.

Zamieszczony niżej interesujący opis Doliny
Prądnika pióra Adolfa Dygasińskiego ukazał się
w kieleckim piśmie „Opinja” już po śmierci pisarza –
w 1929 (nr 131 str. 2). Jest to zapewne jeden z wielu
rękopiśmiennych tekstów zachowanych wśród
materiałów po zmarłych autorze i odnajdowanych
wówczas m.in. w archiwach czy antykwariatach.

Adolf Dygasiński
Ojców. Rzut oka na topogra�ę ojcowskich wzgórz

i bieg rzeki Prądnika.
Do najpiękniejszych miejscowości nietylko

w gubernji kieleckiej, ale w całym kraju zalicza się
Ojców, sprawiedliwie nazwany „Szwajcarją Polską”. Ale
aby ocenić i mieć prawdziwe pojęcie o uroczem
położeniu Ojcowa i o tym czarującym uroku, jaki
sprawia widok jego na podróżniku, trzeba tu być, trzeba
widzieć te skały, owe wspaniałe pomniki nieśmiertelnej
przyrody, owe niebotyczne ołtarze w wieńcach jodeł,
sosen i świerków, w girlandach głogów i bluszczów!
Trzeba, powtarzam, być w tej malowniczej dolinie,
w której Prądnik, niby bard, rozsiadłszy się wśród
zielonych łąk, poważny hymn wymrukuje bez końca
w krainie baszt, wież, zwalonych zamków!

Gdy rzucisz wzrokiem na szczyty onych skał, zdaje
ci się że na nich dziwne postaci zasiadły! Widzisz, jakby
ludzkie głowy, niegdyś pełne życia, a dziś zakrzepłe
w śnie śmierci. Czupryny traw porastają na tych
martwych czaszkach; wypłowiałe delie mchów
aksamitnych zdobią ich piersi; z ramion, jak skrzydła
aniołów, sterczą ku niebu konary sosny ciemnej
i grabiny jasnozielonej. Na kolanach owych olbrzymów
porosła macierzanka i motyle z pszczołami tam pracują.

Szeregi skał płaskiemi ścianami dźwigają się
w górę, tworzą pomiędzy sobą bramy, a w bramach
wystają na straży czarne jodływ szyszkowych hełmach.
Te wielkie masy skał od wieków kąpią się tu w słońcu,
od wieków myją je deszcze i owiewają fale powietrza.
I stąd kronika: pismo run, czy hieroglifów, wyprażonych
słonecznym żarem, wypłukanych i wyrzeźbionych
dżdżami, wydmuchanych przez wichry. Dziwne rylce
kreśliły latopis. Czy tu przyroda zapisywywała jakie

myśli, uczucia?... Mchy twarde jakby ze skóry, wpiły się
w rysy liter i czarno je wyznaczyły. Pismo jest zupełnie
czytelne: stanowi ono księgę tworzenia i zniszczenia. Te
opoczyste olbrzymy rodziły się, trwały, a w twarde ich
karki przez wieki waliły młoty sił nieubłaganych,
potężnych. Niema ratunku dla twardej skały!... Już się
w gruz sypie.

Tam otow samo czoło piorun trzasnął, przepołowił
w barach olbrzyma i, co się dało, strącił w padoły
z wyżyn. Inny znów mocarz lada dzień runie, jednej
dobrej burzy wystarczy aby go zmiażdżyć. Za chwilę
przybędzie światu nowa ruina i postać jego się zmieni.

Co mówić o tym przepysznym pochodzie sosen,
jodeł, świerków dębów, buków, grabów! Zdają się one
piąć w górę, jakby chciały lepiej spojrzeć w niebiosa.
Burze tam szaleją ponad ich szczytami i przetrzebiają
całe ich pokolenia. Oto wicher wyrwał sosnę ze
skalistych posad i leży trup na pochyłości góry, a jego
wnętrze toczą robaki. Gdzieindziej znowu świerk
dokonał życia: rósł i, stojąc na posterunku niepowalony,
usechł, wyzionął ducha. Liście zwiędły, opadły, a on stoi
martwy, obnażony, mając u stóp swych roje zielonej
młodzieży.

Piękne są te stoki gór, na których szczyty
drzew tworzą jakby murawę. Kiedy je letnie słońce
oświeca, wtedy gra światła wzoruje tu przecudne
cienie. A z tej murawy gdzieniegdzie śmielej strzela
jakiś wierzchołek w górę i rysuje się, jak krzyż, na
błękicie nieba.

Zielone ściany gór zadrzewionych, skały, strojne
macierzanką, rumianą kaliną, lub bzem koralowym,
stanowią najgłówniejszy powab Ojcowa.

Ale piękne są przecież i te doliny, barwne od złota
jaskrów, błękitu niezapominajek, bieli stokrotek,
rumieńców koniczyny na zielonem tle murawy.
W dolinie Sąspowskiej mianowicie jakaś rozkoszna
miękkość koi duszę. Tu, ponadto brzegami strumienia,
wiklina pachnie i cudownie połyskuje w promieniach
słońca, a w jej cieniu kwilą ptaszki. Roje motyli ścigają
się po kwiatach, żółte pliszki dzwonią w powietrzu...
Nazwa Ojców (dawniej Ojciec, Ojcice) stosuje się tylko
do zamku, wieś bowiem zwała się dawniej Prądnikiem
od płynącej tu rzeczki Prądnika. Dolina Ojcowska jest
to właśnie dolina Prądnika.

Józef Partyka

DOLINA PRĄDNIKA W RELACJACH PAMIĘTNIKARSKICH VII
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,,SZLAKIEMTAJEMNIC” STOWARZYSZENIAAPPESART

Stowarzyszenie Appesart zrealizowało już drugi
odcinek filmu, będącego kontynuacją serii

„SZLAKIEM TAJEMNIC”. Stowarzyszenia Appesart to
młode stowarzyszenie artystyczno-historyczne ze
Skały, które stawia za główny cel swojej działalności
rozpowszechnianie lokalnej tradycji, historii i kultury.

Członkowie stowarzyszenia w kolejnym odcinku
zajęli się odkryciem w jaskini Tunel Wielki szczątków
12-letniej dziewczynki z czasów potopu szwedzkiego.
Dziewczynka została tam pochowana w nieznanym,
nigdzie nieudokumentowanym obrządku, noszącym
znamiona pogańskiego pochówku na dawno już

schrys�anizowanych ziemiach. Historia sięga terenów
skandynawskich, ale toczy się też m.in. na zamku
w Ojcowie czy w ojcowskich lasach. O wykopaliskach
i możliwych interpretacjach wyników z badań na
potrzeby filmu w ramach udzielonego wywiadu mówią
archeologowie - dr Małgorzata Kot z Uniwersytetu
Warszawskiego oraz dr MichałWojenka z Uniwersytetu
Jagiellońskiego - którzy kierowali projektami badawczymi
z Tunelu Wielkiego.

Film możecie Państwo zobaczyć na kanale
YouTube. Polecamy!

DZIAŁANIA POLICJANTÓW Z KOMISARIATU
POLICJI W SKALE W OKRESIE OD 1 PAŹDZIERNIKA
DO 21 LISTOPADA BR.

Osoby zatrzymane:
- 2 osoby za uszkodzenie ciała
- 0 osób za przestępstwa rozbójnicze
- 3 osoby za zniszczenie mienia
- 0 osób za posiadanie narkotyków
-13 osób za inne przestępstwa ( w tym znęcanie

się nad członkami rodziny, znieważenie
funkcjonariuszy)

Zatrzymani za przestępstwa w ruchu drogowym:
-7osób za prowadzenie pojazdu w stanie

nietrzeźwości
-1 osoba za niezatrzymanie się do kontroli

drogowej
-7 osób za prowadzenie pojazdu po cofnięciu

uprawnień
-1 osoba za niestosowanie się do orzeczonego

przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów

Ujawnione wykroczenia w ruchu drogowym:
-1 osoba prowadząca pojazd po użyciu alkoholu
-0 osób prowadząca pojazd po użyciu środków

odurzających
- 6 osób kierujących rowerem lub hulajnogą

elektryczną w stanie nietrzeźwości
- 1 osoba kierująca rowerem elektrycznym

w stanie po użyciu alkoholu

kom. Justyna Fil
Oficer Prasowy
Komendy Powiatowej Policji
w Krakowie

KRONIKA POLICYJNA
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KRONIKA SENIORA
Już tylko kilka dni dzieli nas od zakończenia

kolejnego roku. Z małych wydarzeń, spotkań,
przeżyć… malujemy obecnie obraz wspomnień
i analizujemy, jaki ten mijający rok był… Do całości,
przypominamy jeszcze kilka senioralnych wydarzeń.

Seniorzy regularnie w każdą środę tygodnia przez
prawie pół roku walczyli ćwiczeniami o „zdrowy
kręgosłup”. Bezpłatne treningi dla seniorów 60+
organizował w 2022 r Dom Kultury w Skale.

W ramach turystyki uzdrowiskowej seniorzy 07
października br zwiedzili Busko Zdrój.

Gminne Senioralia 2022 odbyły się 16.10.22 w Hali
Sportowej CKSiR w Skale. W tym dniu seniorzy postawili
na edukację i wspólne biesiadowanie. Z zaproszenia
skorzystało ok.150 seniorów. Wszystko udało się
znakomicie, zwłaszcza wspólna biesiada z Kapelą Dudek
Lewicki,

19 października br seniorzy uczestniczyli
w warsztatach zorganizowanych przez MGOPS w Skale
z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Seniorzy chcą dbać o swoje sprawy również
podczas gminnych dyskusji. Otwarte spotkanie dla
mieszkańców 24.10.22 dało taką możliwość.
Barbara Szwajcowska z Senioralnej Rady Miejskiej
oraz Urszula Wilk wiceprzewodnicząca KS GROTA
wzięły udział w dyskusji nad Lokalną Strategią
Działania zorganizowanej przez Stowarzyszenie
LGD „Nad Białą Przemszą” z Wolbromia.

Taneczne, senioralne przedpołudnia odbywały
się w na przełomie listopada i grudnia przez sześć
razy w Domu Kultury w Skale. Program natomiast
finansowany był przez Miejsko Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Skale.

Święto Niepodległości w Skale to również
piękna, trwająca od 2019 r -inicjatywa Senioralnej
Rady Miejskiej „Śpiewania pieśni patriotycznych
z seniorami”. My dojrzali już wiekiem mieszkańcy
miasta i naszej gminy, ze Smardzowic, Szczodrkowic,
Minogi, Sobiesęk, Skały… chętnie podjęliśmy się
takiego „symbolicznego” przekazywania historii,
o której wiele w słowach patriotycznych pieśni.

Na trasie krakowskich muzeów 21 listopada
zwiedziliśmymagiczny dwór RydlówkawBronowicach
Małych. Atmosferę uroczystego „Osadzania
chochoła”, jeszcze czuło się w powietrzu. Trudno się
dziwić- rocznicowa, symboliczna impreza odbyła się
w tamtejszym dworku 20 listopada, czyli
w poprzednim dniu naszego spotkania. Zrobiliśmy
pamiątkowe foto właśnie przy chochole, który stoi
pośrodku klombu przed muzeum” na wprost okna do
pokoju Tetmajera”.

Tekst/foto Barbara Szwajcowska



Grudniowywieczór

Już nocą mróz, szron biały
I księżyc jak reflektor
Oświetla zimne skały
Lato dawno uciekło…

Dnie, z zimna ultrakrótkie!
Noce nadają na długich!
Nie ruszam żadnych pokręteł
Bo jeszcze stacje pogubię!

Ale na wszystkich stacjach
W ten wieczór podobne melodie
O dzwonkach sanek, aniołach
O żłobie i sianku wygodnym!

Wierzymy, że przyjdą anioły
Przyniosą prezenty dzieciom
-a Jezus na sianku goły
-a gwiazdy nad szopką świecą!

Wierzymy, że świat będzie lepszy
Że brud nienawiści gdzieś zginie!
Pospołu - Udani i Kiepscy
Kłaniamy się Bożej Dziecinie!

Ojców-Złota Góra
26.XI.2016
Witold Sas-Nowosielski
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Liczba potraw na Wigilii była niegdyś zupełnie
inna niż jest dzisiaj. Niegdyś wierzono że

nieparzysta liczba potraw przyniesie domownikom
szczęście i dlatego podawano np. jedenaście lub
dziewięć dań -w zależności zamożności domu, w którym
przygotowywanowieczerzęwigilijną. Jedenaście potraw
znajdowało się zazwyczaj na stole na dworach
magnackich, a dziewięć u szlachty.

Ludzie ubożsi spożywali tylko siedem lub mniej dań.
Nie były to jednak liczby przypadkowe. Siedem to liczba
dni w tygodniu, a dziewięć było chórów anielskich.

Dziś tradycja uległa nieco zmianie. Na
bożonarodzeniowym stole powinno być dwanaście
potraw, co dla naszych przodków oznaczało bogactwo.
Dwanaście ma symbolizować liczbę apostołów, którzy
razem z Jezusem zasiadali do ostatniej wieczerzy, choć
może to się kojarzyć raczej z Wielkanocą niż Bożym
Narodzeniem.

Symbolika wigilijnych potraw
Ryba - na wigilijnym stole ryba pojawia się

jako przypomnienie o chrzcie, zmartwychwstaniu
i nieśmiertelności Jezusa. Na każdym obrazie
przedstawiającym Jezusa i apostołów podczas ostatniego
posiłku, widnieje chleb, wino i ryba, która stała się też
symbolem chrześcijan. Aby w nowym roku liturgicznym
zapanował spokój i harmonia, ryba musi znaleźć się
wwigilijnym menu. Niezależnie jednak od tego, jaka ryba
znajdzie się na wigilijnym stole, jej obecność jest oznaką
obecności i wiary Chrystusa. Karp, najczęściej podawany
podczas Wigilii jest symbolem długowieczności - kto go
skosztuje, będzie żył długo.

Barszcz czerwony - zupa gotowana na burakach to
wielu domach tradycyjna zupa wigilijna. Z burakami
związane jest wierzenie, że ten kto je spożywa doczeka
sędziwego wieku, przez całe długie życie ciesząc się
nieskazitelną urodą.

Pierogi z kapustą i czosnek – oto potrawy, które
zgodnie z tradycją muszą znaleźć się na wigilijnym stole.

Kapusta podawana jest podczas Wigilii na wiele
sposobów.Według dawnych wierzeń kapusta zawiera
życiodajną siłę, dzięki której wszystko, zarówno przyroda
jak i człowiek, budzą się do życia.

Czosnek: w południowo – wschodniej części kraju
po dzieleniu się opłatkiem, domownicy sięgają po
czosnek, który następnie spożywają razem z chlebem
i solą. Czosnek jest symbolem zdrowia, a w połączeniu
z chlebem i solą gwarantuje domostwu obfitość.

Fasola - znak płodności, urodzaju, oraz pieniędzy -
ich przyciągania. Potrawy z fasoli miały wpływać na
zgodę i miłość.Pszenica - zboża uznawane były za znak

płodności i dostatku. Szczególnie pszenica
zapewniała plony i zdrowie. Dodawana jest do ku�i.

Grzyby reprezentują podczas Wigilii płody
ziemi. Grzyb ze względu na to, że rosną w lesie,
uchodzą za magiczną potrawę, wykradzioną
z innego świata. Na stole wigilijnym symbolizują
uleganie pokusom oraz połączenie ze światem
zmarłych. Są pokarmem dla duchów, zjednują
przychylność tych, którzy odeszli

Potrawy z makiem: mak symbolizuje obfitość,
a jego zjedzenie podczas Wigilii przyniesie
gospodarstwu dostatek. Według wierzeń ludowych,
mak był najważniejszą z wigilijnych potraw, a jego
brak mógł ściągnąć na domostwo nieszczęście. Dla
chrześcijan mak to symbol chrześcijaństwa
i płodności.

Orzechy - ich symbolika jest niezwykle bogata.
Ze względu na skorupę orzech symbolizuje
tajemnicę, wróżbę, płodność. Orzechy leszczyny
uchodzą za symbol mądrości i witalności.
Religioznawcyprzekonują, że równieżwchrześcijaństwie
owoc ten ma specjalną symbolikę. Bardzo często
nazywa się go symbolem Chrystusa - jego gorzka
powłoka odpowiada ciału Jezusa, które
doświadczyło gorzkiej męki, skorupę porównuje się
do drzewa krzyża, a jądro, które żywi ludzi, jest
utożsamiane z boską naturą Chrystusa. Ponadto
orzech uchodzi za symbol szczęścia.

Owoce - jabłko to owoc niezwykle bogaty
w symbolikę. Większości ludzi owoc kojarzy się
z kuszeniem Ewy w raju (jednak owocem tym był
grant albo figa). Jabłko tymczasem ze względu na
kulisty kształt powinno być odbierane jako symbol
Ziemi, wieczności. W legendach i wierzeniach
ludowych jabłko również występuje jako symbol,
który odmienia losy świata.

12 POTRAWWIGILIJNYCH - SKĄD TA LICZBA?
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4 listopada 2022 roku odbyło się wyjątkowe
spotkanie czytelnicze w Miejsko-Gminnej

Bibliotece Publicznej w Skale.
Spotkanie odbyło się w Centrum Kultury Sportu

i Rekreacji w Skale a organizatorem spotkania była
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skale.

W tym czytelniczym spotkaniu uczestniczyły
dzieci z klasy I, II, III ze Szkoły Podstawowej
w Szczodrkowicach wraz z Panią Dyrektor Bernade�ą
Połomską oraz opiekunami Jolantą Wilk, Małgorzatą
Gugulską i Justyną Kafel.

Na spotkaniu czytelniczym w Miejsko-Gminnej
Bibliotece Publicznej w Skale panie Teresa Przybek
i Barbara Tarnówka opowiedziały dzieciom o bibliotece
oraz zaprezentowały jej bogaty księgozbiór. Dzieci
z dużym zainteresowaniem wysłuchały opowieści
o ulubionych bajkach, przeczytały na głos przygody
kaczki Dziwaczki ze znanej i uwielbianej przez
pokolenia książki Jana Brzechwy. Z zaangażowaniem
uczestniczyły w konkursach i trafnie udzielały

odpowiedzi na czytelnicze zagadki.
Na warsztatach plastycznych, tematycznie

związanych z biblioteką dzieci własnoręcznie wykonały
śliczne zakładki do ulubionych bajek. Uczniowie klasy
I zostali pasowani na czytelnika i obdarowani
pamiątkowymi dyplomami i kompletami książek.

M.P.

28 października 2022 roku odbyło się
spotkanie autorskie dla dzieci z Anną

Mączką-niezależną reporterką i reżyserką oraz
autorką dwujęzycznej książki dla dzieci "Ira w krainie
bocianów".

Spotkanie odbyło się w Centrum Kultury, Sportu

i Rekreacji w Skale a organizatorem spotkania była
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skale.

W spotkaniu uczestniczyły dzieci z klasy III A ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Skale wraz z Panią
Wychowawczynią Jolantą Domagalską oraz Panią
Opiekun Felicją Krysterą. Na spotkaniu dzieci żywo
włączały się w dyskusję i zadawały autorce książki
ciekawe pytania, dotyczące żmudnego a zarazem
fascynującego procesu powstawania książki. Miały też
możliwość poznania historii pochodzącej z Ukrainy
dziewczynki o imieniu Ira oraz prześledzenia etapów
przygotowań ilustracji do książki. Dzieci same pobawiły
się w profesjonalnych ilustratorów i wymalowały
bajkowe ptaszki, które będzie można podziwiać
wkrótce na wystawie w Domu Kultury.

Na spotkaniu dla dorosłych Pani Anna Mączka
zaprezentowała obszerny fragment reportażu pt.
„Głodnych nakarmić”, który był doskonałym pretekstem
do wnikliwej dyskusji o prawdziwych bohaterach,
którzy służą sercem i pomocą dla obywateli Ukrainy,
pogrążonej w wojennym konflikcie.

M.P.

Z WIZYTĄ W BIBLIOTECE W SKALE

SPOTKANIE AUTORSKIE Z EMMĄ BOO

NA RODZINNYCHWARSZTATACH Z BIBLIOTEKĄ W SKALE



Remont Domu Kultury w Skale był realizowany
w ramach programu: Program Infrastruktura

Domów Kultury 2022, współfinansowanego ze środków
Ministra Kultury i DziedzictwaNarodowego, pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury.

Wnętrze budynku zyskało zupełnie nowe oblicze,
stało się przytulne i nowoczesne, na co zwracają uwagę
uczestnicy zajęć i ich opiekunowie. Odmalowane sale
i korytarze zyskały na przestronności i nowoczesności.
Nowe meble biurowe również przyczyniły się do lepszej
obsługi interesantów, a dla pracowników biurowych
przyniosły znaczną poprawę komfortu pracy (ergonomiczne
fotele).

Nowy sprzęt komputerowy wprowadził nową,
niespotykaną dotychczas jakość i komfort pracy
instruktorów, księgowości i biura. Jest to szczególnie
ważne zarówno dla jakości, efektywności pracy ale
i zdrowia korzystających z komputera osób. Nowoczesne
monitory chronią bowiem wzrok i redukują zmęczenie
oczu, po 8 godzinnym dniu pracy.

Nowy sprzęt muzyczny nadał CAŁKOWICIE inny
wymiar organizowanym imprezom iwystępom artystycznym.
Pozwolił również na znaczne oszczędności – brak
konieczności jego wypożyczania. Dwa zespoły muzyczne
– Rocky Road Cake i Time of changes, działające w Domu
Kultury funkcjonują w zupełnie nowych, wyższych
standardach jakościowych. W chwili obecnej w pełni
rozwijają swoje talenty i pasje oraz przygotowują się do
występów i koncertów.

REMONTDOMU KULTURY W SKALE

W naszej gminie - Jesień w CKSiR w Skale 29
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HISTORIA PEWNEJ MIEJSCOWOŚCI

Jest w Małopolsce, położona około 18
kilometrów od krakowskiego Rynkuw kierunku

na Skałę, prawie nietknięta jeszcze deweloperską
zabudową wioska, o historycznie brzmiącej nazwie
Szczodrkowice. To właśnie tam dwa i pół roku temu
rzucił mnie los, prosto z centrum Krakowa. Dziś mogę
powiedzieć, że była to zdecydowana zmiana na lepsze,
bo i okolica na tym początku Jury jest piękna,
a położenie dwieście metrów ponad krakowską niecką
sprawia, że powietrze też bardziej służy tu zdrowiu.

Takie wymarzone miejsce na ziemi - można by rzec.
Z widokiem na spacerujące za oknami sarny. Miejsce
sprzyjające rozwijaniu historycznych pasji.

Zaciekawiony nazwą miejscowości, coś tam
z historii jeszcze pamiętając, prawie jak porucznik
Columbo, od razu postawiłem tezę, że nazwa
Szczodrkowice związana jest z królem Bolesławem
Szczodrym. Bo i wieś leży przy trakcie do głównych
ówcześnie ośrodkówwładzy państwowej i Szczodry był
przydomkiem współczesnym królowi. Śmiały jest
przecież wymysłem XIX wiecznych historyków.
Pozostawało tę tezę jeszcze udowodnić.

Zacząłem więc poszukiwania i już niestety na
samym początku doświadczyłem milczenia
pracowników, którzy biorąc za swoją pracę publiczne
pieniądze, pełnią tym samym funkcje publiczne
z immanentnym obowiązkiem udzielania informacji.
Niestety najwyraźniej obowiązki te nie dotyczą osób
z Katedry Historii Języka i Dialektologii UJ czy Instytutu
Historii PAN, nie raczących nawet ustosunkować się do
popełnionych w publikacjach błędów, które powielane,
zaczynają w odbiorze społecznym, zwłaszcza w dobie
social mediów, funkcjonować własnym życiem.

I tak wśród zgodnego milczenia tzw. autorytetów,
w pewnym momencie wpadła mi w ręce książeczka
autorstwa Pani Amelii Górki, długoletniej mieszkanki
Szczodrkowic, pasjonatki dziejów miejscowości. A tam
legenda przez starszych Szczodrkowian ułożona, którą
przytoczę: "Dawno, dawno temu na miejscu naszej wsi
był duży ciemny las. Ciągnął się aż do bram zamku
w którym mieszkał król Bolesław zwany Szczodrym.
Król ten był bardzo dobrym człowiekiem pomagał

innym, dzielił się swoim majątkiem, dlatego mówiono
o nim Szczodry. Pewnego razu jego doradcy zostali
wyklęci przez władze kościelne i mieli ponieść karę
przez ścięcie. Król jednak nie chciał ich śmierci dlatego
buntownikówwywiózł z całymi rodzinami do lasu i tam
osiedlił. Ludzie ci wykarczowali spory jego kawałek,
wybudowali zagrody. Uprawiali rolę oraz zajmowali się
myślistwem. Bolesław jednak nie zapomniał o nich
i zawsze im pomagał. Oni w zamian za jego dobroć
postanowili osadę tę nazwać Szczodrkowice. I tak
powstała nasza wieś".

Legenda ta pasowała jak ulał do mojej koncepcji.
Dalej jednak pozostawało znalezienie dowodów.
Szukając ich, przypadkiem odkryłem nieznaną szerzej,
a już na pewno nie w Szczodrkowicach, postać
nazywaną w źródłach Stanisławem ze Szczodrkowic.
Autora wydanej w 1549 roku polemiki z luteranami,
niezwykle prężnie wtedy działającymi w okolicach
Iwanowic, Słomnik czy Kościelca Proszowickiego. Pełny
tytuł tej książki, prawdopodobnie wydrukowanej
w Krakowie u Szarffenbergów, znanej dziś tylko
z jednego egzemplarza przechowywanego w Bibliotece
Kórnickiej brzmi: "Rozmowa nowa, niektorego
Pielgrzymá z Gospodarzem, o niektorych Cerymoniách
koscielnych, iáko o pogrzebie, o Krzyżu, o Sálwe,
o Czyscu, o Swiecach, o Kárach, y inssych Pompách.
Przećiw Luteryanom, y inssym przećiwnikom wiáry
Krzescijańskiey. Wsselkiemu człowiekowi ku wiedzeniu
potrzebna, y pożyteczna."

Na początku sprawdziłem fakt podstawowy. Tak,
autorem jest Stanisław z tych Szczodrkowic,
położonych niedaleko drogi Kraków - Skała. Po drugie
ze zdziwieniem skonstatowałem, że nazwę
Szczodrkowice w roku 1549 pisano dokładnie tak samo
jak pisze się ją i dzisiaj!

Wiedzę o Stanisławie czerpiemy ze wstępu, gdzie
sam siebie przedstawia. A tak pisze o nim Karol
Estreicher: "Szlacheckiego był pochodzenia, o tem sam
mówi w dedykacyi. Ród jego miał wspólny
z Tęczyńskimi klejnot - Topór, ale był ubogi i bardzo
zeszły. Polemista antyreformacyjny, kształcił się
w Krasnymstawie."
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Było zatem oczywiste, że skoro pochodzący ze
Szczodrkowic ród Stanisława zdążył powstać, dostąpić
okresu świetności i mocno zubożeć, to na proces ten
lekko licząc potrzeba było ze 300 lat. Wieś
Szczodrkowice istniała więc już około roku 1250.

W międzyczasie kontakt z Panem Zbigniewem
Grzybem z Naramy poprowadził mnie dalej.

Na przesłaną mu informację o Stanisławie,
poinformował mnie, iż w opracowaniu Poznańskiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk Roczniki t. 45-46 natknął
się na informację, że nazwa Szczodrkowice pochodzi od
imienia Szczodrko lub Szczedrzyk z rodu Awdańców,
i że w XVwieku grunta te należały do rodu Awdańców.

A Awdańce związani byli przecież z królem
Bolesławem Szczodrym, z którym uciekali na Węgry,
potem powrócili i istniała małopolska gałąź ich rodu.
W tamtym czasie też, powstawały wokół Krakowa
liczne majątki rycerskie.

Ale oddajmy głos Panu Zbigniewowi, który na
informację o Stanisławie ze Szczodrkowic, do swojego
obszernego artykułu pt. "Kalwini, luteranie i inni
innowiercy z Iwanowic i proszowskiej okolicy", dodał
passus o samych Szczodrkowicach:

"Warto zatem napisać parę zdań wprowadzenia na
temat tej miejscowości. Ciekawa jest w ogóle historia
początków i nazwy Szczodrkowice. Nie ulega
wątpliwości, że nazwa jest związana ze określeniem
"szczodry". A jak wynika z zapisów historycznych imię
Szczodrko, Szczedrzyk, Szczodr jest praktycznie
przypisane do rodu Awdańców i w każdym gnieździe
rodowym gałęzi tego rodu występuje miejscowość
nawiązującej do tego imieniu. "Również i w Małopolsce
w wieku trzynastym odnajdujemy rycerza Awdańca
Szczodra Henrykowica. Stwierdzona jest wszakże
dawność osadnictwa Awdańców w tych stronach (np.
Michałowice, Wilczkowice, góra Lasoty) dozwoliłaby
związać te Szczodrkowice ze Szczedrzykiem -
cadrichem, którego wraz z Michałem wymienia zapiska
skarbca wawelskiego z pocz. XII w." (za: Dr Władysław
Semkowicz, Ród Awdańców w wiekach średnich,
Rocznik Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
Poznań 1917). Istnieje również wersja, że nazwa
Szczodrkowice pochodzi od przydomka króla
Bolesława Śmiałego, zwanego też wówczas Szczodrym.
Awdańcy po powrocie z wygnania, gdzie towarzyszyli
królowi Bolesławowi, na jego cześć mieli nazwać tak
jedną ze swoich osad."

Można zatem z prawdopodobieństwem
graniczącym z pewnością stwierdzić, że legenda

o powstaniu Szczodrkowic, opiera się na historycznych
faktach. Dzieje Szczodrkowic sięgają XI wieku.
Miejscowość powstała jako jeden z wielu folwarków
rycerskich wokół Krakowa. I gdzieś na osi dziejów tej
miejscowości, pojawił Stanisław, najwybitniejszy
Szczodrkowianin w historii, który w czasach
współczesnych Janowi Kochanowskiemu i Mikołajowi
Rejowi polemizował z luteranami.

Istniejące od wielu lat Stowarzyszenie T.Z.
Szczodrkowice mocno zainteresowało się tematem.
Podjęło uchwały mówiące o potrzebie upamiętnienia
Stanisława stosowną tablicą pamiątkową na budynku
szkoły i o nadaniu dwom ulicom nazw: Króla Bolesława
Szczodrego i Stanisława ze Szczodrkowic. Mam
ogromną nadzieję, że ten pierwszy wniosek
zrealizowany zostanie już w maju 2023 roku. A postulat
dotyczący nazw ulic? Ulicom muszą towarzyszyć
chodniki i ufam, że dzięki odkrytej historii
miejscowości, mieć będą one więcej niż dotąd
zielonego światła.

Stefan Niedźwieński

Ze swojej strony gorąco zachęcamy Państwa do
takich historycznych poszukiwań. Wyszukiwania
i zgłębiania meandrów naszej lokalnej historii, badania
tła minionych zdarzeń. To tło wydarzeń i relacje
naocznych świadków mają bowiem dla odkrycia
historycznej prawdywalor bezcenny!
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STOWARZYSZENIE NASZ RZEPLINANGAŻUJE
SIĘ WOPIEKĘ NAD POMNIKAMI PAMIĘCI

31 października 2022 r. odebrane zostały prace
związane z wymianą ogrodzenia na jednym z cmentarzy
wojennych w Rzeplinie. Na cmentarzach wojennych
pochowano ponad pięciuset żołnierzy różnych
narodowości, którzy polegli w Rzeplinie w listopadzie
1914 roku.

Warto pamiętać, że cmentarze to takie miejsca,
gdzie nieważny jest status społeczny, materialny czy
narodowość. Tutaj wszyscy są równi. Pamięć o grobach,
nieważne – wrogów czy przyjaciół, świadczy o kulturze
narodów.

KONCERT INTEGRACYJNO-EDUKACYJNYDLA
SPOŁECZNOŚCI POWIATUKRAKOWSKIEGO

W niedzielę, 9 października przed kościołem św.
Mikołajaw Skale dla mieszkańcówpowiatu krakowskiego
zagrał i zaśpiewał zespół To On. Zespół wokalno-
instrumentalny z Kielc prezentuje twórczość opartą na
chrześcijaństwie nie uciekając w tematyce utworów od
dzisiejszych problemów związanych z wychowaniem
dzieci i młodzieży.

Ten koncert uwielbienia był dziękczynieniem za
dar przeżytych Misji Świętych w parafii Skała.

W koncercie wziął udział członek Zarządu
Powiatu Tadeusz Nabagło oraz Zygmunt Dercz Prezes

Stowarzyszenia Przyjaciół Skały.
Organizatorzy:

Stowarzyszenie Przyjaciół Skały Parafia pw. św.
Mikołaja w Skale
Partnerzy:

Starostwo Powiatowe w Krakowie
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Skale

Wsparcie:
Pres�ż HD - Tomasz Kłosowicz
Górski Light - Oświetlenie sceniczne
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym

Powiatu Krakowskiego
Fot. Prestiż HD Tomasz Kłosowicz

POMNIKI PAMIĘCI PODOPIEKĄ STOWARZYSZENIANASZ RZEPLIN

KONCERT INTEGRACYJNO-EDUKACYJNY
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Wieńce dożynkowe KGW Maszyce na
wystawie „Dożynki. Sprawa społeczna”

wMuzeum EtnograficznymweWrocławiu”.
Dwa wieńce dożynkowe wykonane przez Koło

z Maszyc zostały zaproszone do Muzeum
Etnograficznego we Wrocławiu na wystawę pt.
„Dożynki. Sprawa społeczna”. Celem wystawy była
popularyzacja wiedzy o zwyczajach, wierzeniach
i obrzędach związanych z okresem żniw dawniej
i współcześnie. „Kuratorka wystawy - Agnieszka
Szepe�uk-Barańska rozpatruje wszystkie aspekty
rolniczego święta, podąża śladem zmian, jakim podlegało,
tropi zawiłości symbolicznych znaczeń, staje się
rzeczniczką jego kulturotwórczej, a przede wszystkim
społecznej roli” – mówiła o wystawie Elżbieta Berendt,
kierowniczka Muzeum Etnograficznego.

Dożynki są jedną z najbardziej powszechnych
i kultywowanych dorocznych uroczystości wiejskich.
Wystawa pokazała współczesny charakter święta
plonów oraz zmiany w obyczajach i obrzędach
dożynkowych, jakie dokonały się na przestrzeni
dziejów. Ważnym aspektem ekspozycji było
wielowymiarowe przedstawienie losów naszych
chłopskich przodków. Stąd poza sielankowym obrazem
polskiej wsi w ludycznych rytuałach święta plonów,
pojawia się również odwołanie do popularnego
obecnie nurtu mrocznej antropologii, polskiego
feudalizmu i pańszczyzny – skomplikowanego i często
pomijanego fragmentu historii ludowej.

Koło Gospodyń Wiejskich w Maszycach od wielu
lat wykonuje piękne, nietuzinkowe wieńce dożynkowe.
Temat wieńca do dnia jego premiery, czyli dożynek
owiany jest tajemnicą i często jest zaskakujący. Na
wystawie „Dożynki. Sprawa społeczna” wystąpiły dwa
wieńce z Maszyc.

Pierwszy to wieniec-kogut z 2016 roku, którego
fotografia, wraz z tekstem napisanym przez Joannę
Lasoń, została zamieszczona w książce, wydanej na
okoliczność wystawy. Poznajemy w niej kulturę
współczesnej wsi, fascynując się zarówno nowymi
ozdobami żniwnymi, jak i tymi sprzed wielu lat,
odkrywamy historię święta plonów w Polsce. Książka
jest specyficznym zatrzymaniem obrazów
„niecodzienności” wynikających ze zmiany
w obchodach świąt religijnych i świeckich.

Drugi wieniec z Maszyc - „wóz drabiniasty
z kowiorkami” z 2021 roku, był jednym z eksponatów
wystawy. Wzbudzał zachwyt, pusząc się na stole

przykrytym białym obrusem na środku sali
wystawowej. Jego transport do Wrocławia i powrót do
Maszyc specjalnym samochodem muzealnym, był
skomplikowanym wydarzeniem logistycznym.

Koło Gospodyń Wiejskich w Maszycach dostało
specjalne zaproszenie na wernisaż wystawy, na który
pojechały przewodnicząca Katarzyna Krztoń
i koordynująca wydarzenie Joanna Lasoń. Kobiety
w elementach stroju krakowskiego reprezentowały
region krakowski zarówno detalami ubioru: chustą,
koralami, jak i monologiem, tzw. „godką” krakowską
zaprezentowaną gościom wydarzenia przez Katarzynę
Krztoń. W darze od kuratorki wystawy dostały
pachnące chleby, wypieczonewg tradycyjnej receptury,
posypane ziarnami i z odbitym kłosem. Dodatkową
atrakcją tego wyjazdu było zaproszenie na „Panoramę
Racławicką”, dzieło Wojciecha Kossaka i Jana Styki z lat
1893-1894 upamiętniające 100 rocznicę insurekcji
kościuszkowskiej oraz spacer po ogrodzie botanicznym
Uniwersytetu wrocławskiego, oazie piękna i spokoju
w centrum Wrocławia. W programie wydarzenia
znalazły się również obiekty na Ostrowie Tumskim,
wśród nich katedra św. Jana Chrzciciela a w niej
szczególnie, barokowa kaplica św. Elżbiety oraz spacer
po starym mieście.

Tekst. Joanna Lasoń
Fot. Joanna Lasoń, Aneta Jawień

KGWMASZYCE NAWYSTAWIE “DOŻYNKI. SPRAWA SPOŁECZNA”
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Zbiórka produktów
spożywczych "Podziel się
z Seniorem"

Kierownik Miejsko
GminnegoOśrodka Pomocy
Społecznej w Skale zaprasza
do włączenia się do
przedświątecznej zbiórki
produktów spożywczych,
które zostaną przekazane
w świątecznych paczkach
dla seniorów z terenu
Miasta i Gminy Skała.

Chcemy na święta dotrzeć z pomocą do jak
największej liczby osób potrzebujących seniorów
i zapewnić im godne, radosne Święta Bożego
Narodzenia, a także uwrażliwić społeczeństwo na
potrzeby osób żyjących w potrzebie i zachęcić do
dzielenia się na miarę swojej wrażliwości i możliwości.

Jeżeli wyrażają Państwo chęć włączenia się do
akcji, prosimy o kontakt z tut. Ośrodkiem pod
numerem tel. 12 445 95 79.

Zapraszamy do udziału w akcji charytatywnej”
Szlachetna Paczka”!

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skale po raz kolejny włączył się do akcji ,,Szlachetna
Paczka”. „Szlachetna paczka” jednoczy Polaków wokół
idei mądrego pomagania. Projekt ten łączy ludzi
różnych środowisk, niosąc wsparcie tam, gdzie jest ono
faktycznie przydatne.

Pracownicy wytypowali i zgłosili już osoby,

rodziny wymagające wsparcia w postaci paczki
odpowiadającej na konkretne potrzeby, na dwa
tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia, rodziny
te otrzymają paczki odpowiadające ich indywidualnym
potrzebom, a często również marzeniom. Miejsko
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale zwraca
się z prośbą do wszystkich ludzi dobrego serca
o włączenie się do Akcji w charakterze darczyńcy.
Włączając się w tą akcję pokażemy, że nie jest nam
obojętny los ludzi, którzy znaleźli się w potrzebie
z przyczyn niezależnych od nich samych. W Polsce
tysiące rodzin wymaga pomocy i wsparcia z uwagi na
warunki i okoliczności, w jakich przyszło im żyć. Na
stronie www.szlachetnapaczka.pl każdy może
zdecydować, komu pomóc i przygotować konkretne
rzeczy.

Projekt socjalny „List do św. Mikołaja”
Projekt socjalny „List do Świętego Mikołaja”

skierowany jest do grupy 20 dzieci z terenu Miasta
i Gminy Skała w przedziale wiekowym 2-15 lat,
pochodzących z rodzin objętych pomocą tut. Ośrodka.
W rodzinach tych występuje często wiele ograniczeń
na różnych płaszczyznach życia społecznego. Również
w kwes�ach zaplanowania lub zorganizowania
różnego rodzaju atrakcji swoim pociechom, napotyka
się na wiele ograniczeń zarówno ze względów
finansowych rodziny jak i po prostu z braku inicjatywy
i pomysłów samych rodziców. Dlatego też w naszym
projekcie chcemy pokazać zarówno dzieciom jak i ich
rodzicom jak mogą wspólnie spędzić czas z dziećmi
oraz zaplanować dla swoich pociech atrakcję.

Zaplanowane zadania projektu socjalnego „List do
Świętego Mikołaja” będą skierowane do rodzin
z dziećmi, w których rodzice czują potrzebę
pogłębienia lub odbudowania więzi z dzieckiem.

Projekt zakłada współpracę rodziców wraz
z dziećmi, w tym:
• integracje społeczną, spotkanie z Mikołajem,
• utrwalenie potrzeby tworzenia atmosfery

pełnych ciepła i miłości Świąt Bożego Narodzenia,
• wzrost poczucia własnej wartości,
• kultywowanie tradycji świątecznych i obyczajowych,
• podniesienie kompetencji społecznych wśród

dzieci i rodziców,
• dostarczenie pozytywnych przeżyć,
• podniesienie samooceny,
• zmniejszenie poczucia alienacji społecznej

adresatów projektu,
• podniesienie wiedzy na temat prawidłowych

postaw wychowawczych,
• stworzenie możliwości dla uczestników do

wyrażania emocji w sytuacji kontrolowanej,
• wzmocnienie poczucia wartości wśród

uczestników,
• poszerzenie integracji dzieci i rodziców,
• wzmocnienie zaufania rodzin do osób

i podmiotów wspierających rodzinę
Realizacja projektu „List do Świętego Mikołaja”

jest ważna z punktu widzenia społecznego. Udział
dzieci wraz z rodzicami w projekcie może wpłynąć
pozytywnie na budowanie pozytywnych relacji
w rodzinie. Niniejszy projekt zakłada współpracę
rodziców wraz z dziećmi, by na bieżąco modelować
właściwe postawy.

Projekt Socjalny ‘’Bezpieczny Senior w Gminie
Skała"

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne
realizuje Projekt Socjalny ‘’Bezpieczny Senior w Gminie
Skała" - zajęcia z samoobrony dla seniorów w "Klubie
Seniora Grota".

Celem projektu jest podniesienie poziomu
bezpieczeństwa seniorów poprzez uczestnictwo m.in.
w warsztatach z samoobrony.

Dnia 22.11.2022 r. przeprowadzono warsztaty
samoobrony dla seniorów. Warsztaty odbyły się
w "Klubie Seniora Grota". Podczas zajęć seniorzy
poznali skuteczne techniki samoobrony w sytuacji
zagrożenia.

Przekazano uczestniczącym kompleksową wiedzę
na temat panujących zagrożeń.

Projekt sfinansowano dzięki dotacji pozyskanej
z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz
środkom budżetu gminy Skała.

MGOPS NA ŚWIĘTA



19 listopada 2022 r. drużyna żaków starszych
r. 2014 zmierzyła się w meczu z miejscową

TS SKALANKA OSM SKAŁA. Mecz obfitował w dużą
ilość goli ze strony obu zespołów, a bramek mogło być
zdecydowanie więcej gdyby nie dobra postawa
bramkarza Skalanki, który uniemożliwiał finalizację
akcji naszym zawodnikom.

Oprócz treningów, było to nasze pierwsze granie
na hali w tym sezonie i zawodnicy muszą się jeszcze
zaadaptować do nieco innej gry niżeli na boisku. Jeżeli
będą to robić z takim zaangażowaniem jak na sobotnim
meczu to na pewno szybko złapią dobrą formę.

Gratulujemy!
LKS MASZYCANKA MASZYCE

Grupa Młodzików TS SKALANKA OSM SKAŁA
awansowała do II ligi okręgowej.

Chłopcy z rocznika 2010 wspierani przez liczne
grono zawodników z rocznika 2011 zaskoczyli

pozytywnie wszystkich. Kluczowym spotkaniem była
wygrana z mocnym, dobrze zorganizowanym zespołem
AP Wierzbowianki Wierzbno. Wygrana po bardzo
emocjonującym spotkaniu 5:4 sprawia, że w ostatnim
meczu by wskoczyć na pozycję lidera musimy pokonać
Bibiczankę Bibice. W śnieżnej scenerii, realizujemy
wszystkie założenia i nowym roku meldujemy się ligę
wyżej! Cieszymy się, że ten jeden z najmłodszych
zespołów lidze w kolejnej rundzie będzie mógł
rywalizować na "wyższym" poziomie.

Gratulujemy wszystkim! Szczególnie rodzicom,
którzy bardzo mocno wspierali trenerów i młodych
piłkarzy.

Brawo dla trenera Karola, któremu udało stworzyć
się fajną, zgraną grupę młodych zawodników.

Pamiętajmy- awanse to tylkododatekdopodnoszenia
poziomu szkolenia!

TS SKALANKA OSM SKAŁA

ZMAGANIA ŻAKÓW STARSZYCH LKSMASZYCANKAMASZYCE

TSSKALANKAOSMSKAŁAAWANSMŁODZIKÓWDO IILIGIOKRĘGOWEJ
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36 W naszej gminie - Festyn Świąteczny

FESTYN ŚWIĄTECZNY

10 grudnia odbył się wspaniały festyn
świąteczny, zorganizowanyprzez Centrum

Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale. Tego jeszcze
w Skale nie było!

Wspaniała i jedyna w swoim rodzaju impreza
zgromadziła na skalskim rynku wszystkie pokolenia.
Wspólnie ubieraliśmy świąteczne drzewko, przy
wtórze kolęd z zespołem Cantabile. W wolnych
chwilach raczyliśmy się smakowitymi potrawami
przygotowanymi przez Koła Gospodyń Wiejskich
przy rozgrzewającej herbatce z cytryną. Najmłodsi

na warsztatach bibliotecznych wyczarowali śliczne stroiki
świąteczne a Św. Mikołaj przygotował dla nich wielki
worek prezentów. Wsparliśmy też samotne zwierzaczki,
podopiecznych fundacji Dar Serca oraz stworzyliśmy
Wielką Księgę Świątecznych potraw. Popatrzmy na relację
z tego wyjątkowego,świątecznego spotkania!

M.P.


