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Szanowni Państwo,

Lato minęło
szybko i wielkimi

krokami wraz z nowym
rokiem szkolnym w nasze
życie wkracza jesień. Jest
to czas finalizowania
wielu gminnych
inwestycji, o których
przeczytacie w tym
wydaniu Kroniki,
a szerzej na pewno
w kolejnym. Trwa
właśnie drugi etap prac
na drogach gminnych –
utwardzanie kamieniem
dróg polnych oraz
budowania nakładek
asfaltowych oraz trzeciej
inwestycji na drogach

powiatowych – remont nakład w Porębie Laskowskiej
(prace rozpoczną się w połowie października). Rok ten
zapowiada się rekordowy pod względem nakładów
finansowych na inwestycje drogowe.

Drugą dziedziną, w którą gmina bardzo dużo w tym
roku zainwestuje to sport – budowa zaplecza szatniowego
na boisku w Smardzowicach to koszt ponad 1 mln złotych
oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w Gołyszynie
to wydatek ponad 300 tys. złotych. Inwestycje te możliwe są
do zrealizowania dzięki pozyskanym dotacjom
z Ministerstwa Sportu oraz z Urzędu Marszałkowskiego.

W najbliższych latach dużych nakładów na rozwój
będzie wymagał system oświaty. Oświata kosztuje nas
niestety coraz więcej (i to bez nakładów na bardzo
potrzebne inwestycje), jej największą składową
są wynagrodzenia (83%) i w związku z tym konieczne są
zmiany organizacyjne. Czy te wysokie koszty
oświaty przekładają się na jakość kształcenia?

Dowiemy się za chwilę.
Kiedy wdrożyłem tylko kilka zmian już w połowie

2019 r. (zanim audyt oświaty z 2019 r. został ukończony)
udało się oszczędzić ok. 300 tys. złotych. Zanim zagłębimy
się w rozważania o przyszłości i analizy obecnej sytuacji
warto zastanowić się skąd wziął się problem finansowania
oświaty. Gmina otrzymuje subwencję oświatową co roku
w innej wysokości i niestety z roku na rok jest ona
procentowo w stosunku do całych kosztów coraz niższa.
Jeszcze kilka lat temu było to ok. 85%, teraz natomiast jest
to circa 65% wszystkich kosztów systemu.

W tej chwili subwencja oświatowa w gminie Skała
nie wystarcza nawet na wynagrodzenia - do samych
wynagrodzeń dokładamy niemal 3,5 mln złotych! A gdzie
jeszcze wydatki bieżące (ogrzewanie, oświetlenie i inne
media), wyposażenia szkół, remonty bieżące, inwestycje
czy projekty edukacyjne dla dzieci? Warto wspomnieć,
że w 2019 r. rząd obiecał podwyżki dla nauczycieli,
lecz zapomniał jednak obiecać 100% potrzebnej kwoty -
przekazał jedynie 40% tej sumy. Pozostałe 60% pokryć
musiała nasza gmina, co oznacza, że musiałem w trakcie
roku budżetowego znaleźć te pieniądze w budżecie,
a zmiany w inwestycjach lub zakupach usług
zaproponować radnym do przyjęcia w uchwale
budżetowej.

W tym samym czasie w życie weszły 3 zmiany
podatkowe, które zmniejszyły wpływy do budżetu gminy,
a od stycznia 2020 roku wzrosła płaca minimalna,
która zwiększyła wydatki po stronie wynagrodzeń
pracowników obsługi w 6 szkołach, przedszkolu i żłobku.
Efekt? Wpływy do budżetu mniejsze, a wydatki większe.

Skoro subwencji nie wystarcza na same
wynagrodzenia to co dalej może być z oświatą? Należało
podjąć ważne decyzje. W tym roku bardzo wnikliwie
analizowałem arkusze organizacyjne dzięki czemu liczę
na to, że w 2021 r. jeszcze mniej będziemy dopłacać. Mniej,
bo już w 2019 roku była widoczna zmiana na plus.
Pomiędzy 2017 a 2018 rokiem dopłata z budżetu gminy
ponad subwencję oświatową wzrosła bowiem z 2,76 mln zł
do 4,2 mln zł - czyli o 52%. Zmiana pomiędzy 2018 a 2019
rokiem (z 4,2 mln do 4,7 mln) to już tylko 12%! A wszystko
to przy nadal wysokiej stopie inwestycji: 2016 rok - 24 tys.,
2017 rok - 519 tys., 2018 rok - 1,2 mln zł, 2019 rok - 1,1 mln
zł. A jak się mają te coraz wyższe nakłady finansowe
na edukację do jakości kształcenia? Niestety nijak. Niestety,
bo mimo zaklęć powtarzanych przy różnych okazjach
wyniki uczniów naszych szkół przedstawiają się słabo -
jesteśmy w końcówce gmin powiatu krakowskiego. Wyniki
z tego roku obaliły definitywnie mit wyższości małych szkół
nad dużymi, a jednocześnie mit wyższości małych klas nad
dużymi.

W najbliższych latach borykać się będziemy
z kolejnym problemem – dostosowaniem placówek
do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (z 2017 r.),
które wejdzie w życie 31 sierpnia 2022 roku, które
wprowadza wiele nowych wymogów ochrony
przeciwpożarowej dla placówek prowadzących oddziały
przedszkolne. Przy przebudowie części obiektów
z pewnością napotkamy na problemy organizacyjne,
które wpłyną na działanie tychże oddziałów
przedszkolnych. Być może dzieci na ten czas będą musiały
uczęszczać do innej placówki.

W tej sprawie spotykam się z przedstawicielami szkół,
aby omówić problemy organizacyjne, które mogą
nas spotkać. W trakcie analiz problemów każdej placówki
oraz wyzwań, które nas czekają wrócił pomysł
przekształcenia Szkoły Podstawowej w Smardzowicach
w przedszkole publiczne (działające do późna - np. 18.00
oraz z nowym placem zabaw). W tej sprawie spotkałem się
z przedstawicielami środowiska mieszkańców i szkoły.
Mimo długich rozmów nie udało się znaleźć płaszczyzny
porozumienia - środowisko rodziców podtrzymuje swoje
stanowisko dotyczące rozbudowy szkoły, bez akceptacji
innych wariantów formy organizacyjnej.

Przygotowanie oddziałów przedszkolnych
w 6 szkołach oraz Przedszkola Samorządowego w Skale
do niezakłóconej pracy oraz z uwzględnieniem wymogów
w/w rozporządzenia z terminem do 31 sierpnia 2022 roku
jest zadaniem czasochłonnym oraz bardzo kosztownym.

Krótki czas wprowadzenia wymaganych przepisami prawa
zamian w placówkach oświatowych, zmiany na rynku
budowlanym oraz zmiany prawa zamówień publicznych
(od stycznia 2021 r.) stwarzają ryzyko nie zrealizowania
zadania w całości, a w konsekwencji zamknięcia oddziału
przedszkolnego nie spełniającego wymagań w/w
rozporządzenia. Minimalizując wspomniane ryzyko
podejmuję działania urealniające siatkę placówek
oświatowych oraz działania mające na celu zapewnienie
nauki dzieciom we wszystkich oddziałach przedszkolnych
na terenie całej gminy. Działania trzeba podjąć już dzisiaj,
aby żaden oddział przedszkolny nie był zagrożony
zamknięciem z powodu nie spełnienia wymogów
wynikających z rozporządzenia.

Minimalizując wymienione ryzyka oraz odpowiadając
na potrzebę społeczną kolejnych miejsc dla dzieci w wieku
przedszkolnym zaproponowałem Radzie Miejskiej w Skale
rozpoczęcie procesu przekształcenia szkoły podstawowej
w przedszkole publiczne – gminną placówkę dostępną
dla wszystkich dzieci w gminie. Szerokie wyjaśnienie
potrzeb stworzenia przedszkola i aktualnej trudnej sytuacji
związanej z warunkami panującymi w szkole podstawowej
w Smardzowicach znaleźć mogą Państwo
w 6 stronnicowym uzasadnieniu do uchwały dostępnym
pod adresem: h�ps://�ny.pl/7lcrc

Rozumiem emocje związane z tą decyzją, zwłaszcza
osób, które emocjonalnie związały się z tą placówką,
lecz sytuacja, w której się znajdujemy wymaga podjęcia
odważnych i poważnych decyzji. I tak jak w życiu osobistym
trudno jest nam czasem pogodzić się ze zmianą, tak w życiu
samorządowym jest podobnie – zmiana na początku budzi
obawy i lęk, lecz z czasem odnajdujemy coraz więcej
pozytywnych aspektów nowej sytuacji. Takimi motywami
kieruje się samorząd gminy Skała podejmując decyzję
o przekształceniu szkoły podstawowej w przedszkole
samorządowe. Jestem przekonany, że jest to dobra decyzja,
która przyniesie dzieciom wiele korzyści i umożliwi
im pełen rozwój w kolejnych latach szkolnej edukacji.

Krzysztof Wójtowicz
Burmistrz Miasta i Gminy Skała

Felieton Burmistrza Miasta i Gminy Skała

Ogłoszenie
W związku z realizacją zadań z zakresu ochrony powietrza przez Gminę Skała opracowywana jest zbiorcza informacja

dotycząca sposobu ogrzewania budynków na obszarze naszej Gminy. Prosimy o wypełnienie ankiety dostępnej na stronie
internetowej

h�ps://skala.pl/realizacja-zadan-z-zakresu-ochrony-powietrza-ankieta/

Prosimy również o wypełnienie ankiet przez Właścicieli, którzy korzystają z ekologicznych źródeł ciepła.
Zebrane dane pozwolą na przygotowanie właściwych działań zgodnych z potrzebami mieszkańców naszej gminy.

Serdecznie dziękujemy za pomoc!
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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 Rekreacji
w 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

Kolejna dotacja dla Gminy Skała

Dodatkowe środki dla szkół w Gminie

Wpłaty w Banku Spółdzielczym Wolbrom o/Skała i na Poczcie
Polskiej bez opłat!

Szanowni Państwo!
„A więc wojna! Od dziś
wszystkie sprawy publiczne
i prywatne schodzą na plan
dalszy…Cały wysiłek narodu
musi iść w innym kierunku.
Wszyscy jesteśmy żołnierzami.
Musimy myśleć tylko
o jednym – walka aż do
zwycięstwa”

Komunikat nadany z Polskiego
Radia o godzinie szóstej rano 1-go

września 1939 roku po nalocie
hitlerowskich bombowców na Warszawę popłynął na cały
kraj. Rząd Polski, naczelne dowództwo i całe społeczeństwo
oczekiwało na zdecydowaną reakcję zachodnich
sojuszników Anglii i Francji. 8 września oddziały niemieckie
dotarły pod Warszawę. Polska akcja obronna została
złamana w trwającej tydzień zażartej bitwie nad Bzurą.
Ataki wroga odpierały jeszcze twierdze w Modlinie, Helu
i Warszawie. 17-go września rozegrał się kolejny akt
tragedii. Na terytorium państwa polskiego wkroczyły
niespodziewanie oddziały sowieckie. Dwaj najwięksi
w historii zbrodniarze – Adolf Hitler i Józef
Stalin – dokonali czwartego rozbioru
Polski. Zdecydowano o ewakuacji
polskich władz państwowych poza
granice kraju, dla kontynuowania wojny
u boku sprzymierzeńców aż do jej
zwycięskiego zakończenia. Mimo napaści
sowieckiej napaści wojenne trwały. Ci co
przeżyli zapamiętali bezustanne
bombardowania, zabitych ludzi na
szosach, szlakach ewakuacji i ucieczek,
pożary, które niszczyły polskie miasta,
miasteczka i wsie tworząc zwłaszcza
nocami koszmarny obraz płonącej Polski,
widok rozbitych oddziałów polskich
i będących u kresu ludzkiej
wytrzymałości, załamanych żołnierzy
i oficerów usiłujących wykonać, jak to
pięknie powiedziano niewykonalny

rozkaz obrony Rzeczypospolitej. 28 września skapitulowała
Warszawa, następnego dnia Modlin. 1-go października
1939 roku słynny spiker Józef Małgorzewski odczytał
ostatni komunikat Polskiego Radia: „Dziś oddziały
niemieckie wkroczyły do Warszawy… Braterskie
pozdrowienia przesyłamy wszystkim oddziałom polskim,
gdziekolwiek w tej chwili jeszcze walczą. Niech żyje
Polska!”. Odegrano hymn państwowy. 2-go października
poddali się obrońcy Helu. Ostatnią bitwę kampanii
wrześniowej stoczyła dnia 2-5 października pod Kockiem
samodzielna grupa operacyjna Polesie gen. Franciszka
Kleeberga. W walce z obydwoma wrogami armia polska
została pokonana, lecz jeszcze w tym samym roku odrodziła
się u boku sojuszników, aż do całkowitej klęski Niemiec.
Państwo Polskie ani na moment nie przestało istnieć i było
uczestnikiem antyniemieckiej koalicji. Zdecydowała o tym
niezłomna wola narodu polskiego, który na obszarze kraju
zaczął organizować ruch oporu, tworząc największą
konspiracyjną armię w okupowanej Europie – Armię
Krajową.

W aktualnym numerze Kroniki przedstawiamy
sylwetkę pana Edwarda Tomczyka, żyjącego świadka
tamtych wydarzeń, który w czasie trudnych lat okupacji
czynnie działał w szeregach Batalionów Chłopskich,
wcielonych w 1943 roku w szeregi Armii Krajowej.

Kupiliśmy 22 komputery dla potrzebujących dzieci!

Z otrzymanej dotacji 54 tys. zakupiliśmy 22 komputery
dla potrzebujących dzieci z naszej gminy do zdalnej nauki.
Dzieci z rodzin w trudnej sytuacji otrzymają je niebawem, aby
były przygotowane do nauki. Mam ogromną nadzieję,
że nauka w nowym roku szkolnym odbywać się będzie
w szkołach.

Krzysztof Wójtowicz
Burmistrz Miasta i Gminy Skała

Gmina Skała kilka miesięcy temu zawarła umowę z Poczta Polską, umożliwiającą mieszkańcom wpłaty
zobowiązań wobec gminy bez dodatkowych opłat.

Podobne porozumienie zawarto z Bankiem Spółdzielczym w Wolbromiu o/Skała, które obowiązywać będzie
od 1 października. Placówki te działają dłużej niż UMiG w Skale a wejście do nich jest bez barier architektonicznych.
Z pewnością będzie to duże ułatwienie dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Zachęcam Państwa także do wpłat przez internet na indywidualne konta bankowe!
Krzysztof Wójtowicz
Burmistrz MiG Skała

Po aplikacji o dodatkowe środki dla szkół Gmina Skała otrzymała 58 112 zł na zakup niezbędnych pomocy
dydaktycznych. W tym roku dodatkowe środki otrzyma Szkoła Podstawowa nr 1 ze Skały. W ubiegłym roku

Gmina Skała pozyskała z rezerwy oświatowej sumę ok. 80 tys. zł dla trzech szkół – SP Cianowice, SP Minoga oraz
SP Szczodrkowice.

W kolejnych latach Gmina Skała będzie starała się o pozyskania wsparcia dla pozostałych placówek.
Krzysztof Wójtowicz
Burmistrz MiG Skała



6 W naszej gminie - Wydarzenia W naszej gminie - Dożynki parafialne 7

15sierpnia 2020 w Barbarce nieopodal Skały
odbyły się uroczystości upamiętniające

tragiczne wydarzenia, które wydarzyły się 15 sierpnia
1944 roku.

Staliśmy, z pochyloną głową, pełni zadumy i bolesnego
skupienia. Uczciliśmy pamięć zamordowanych partyzantów
i mieszkańców Barbarki i pobliskich miejscowości w lecie
1944 roku. Ich majętnością było tylko życie ich winą także
życie, ich karą - śmierć niegodna w płomieniach. Ich katem
system nieludzki. Pamięć o cierpieniu tych, którzy przeżyli
przenieśmy przez pokolenia. Niech dzisiaj idzie w świat
nasze wołanie: Nigdy więcej ludobójstwa! Nigdy więcej
wojny! Nigdy więcej nienawiści! Chwała bohaterom! Cześć
ich pamięci!

Do was zwracamy się potomni!
Żyjących kombatantów, bohaterów, którzy do końca

pozostali wierni Ojczyźnie, do rodzin poległych, władz
samorządowych, młodzieży-nie zapominajcie! Niech ich
postacie i bohaterskie czyny utrwalone w historii naszej
świadomości będą dla nas wzorem miłości do Polski.
Ofiara ich krwi i życia nie była daremna a dziś w pełni
możemy realizować ich życiowy testament zawierający się
w haśle „Bóg. Honor, Ojczyzna”!

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością kombatanci
– kapitan Edward Tomczyk oraz porucznik Henryk
Urzędowski, Marek Piekara Wice Przewodniczący Rady
Powiatu, przedstawiciele władz samorządowych naszego
miasta z Burmistrzem Miasta i Gminy Skała Krzysztofem
Wójtowiczem na czele, Krzysztof Sobczyk Przewodniczący
Rady Miejskiej w Skale, radni Rady Miejskiej w Skale,
poczty sztandarowe, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Barbarce oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Barbarki
i pobliskich miejscowości.M.P.

Barbarka 15 sierpnia 1944Pamiętamy! DOŻYNKI PARAFIALNE
W SKALE

Wostatnią niedzielę sierpnia w parafiach naszej
gminy odbywają się doroczne Dożynki

Parafialne, jak nakazuje tradycja po zakończeniu żniw.
To ludowe święto, mocno zakorzenione w polskiej

tradycji i połączone z obrzędami dziękczynnymi
za ukończenie żniw i prac polowych. Spotykając się co roku
na parafialnych dożynkach rolnicy dziękują za tegoroczne
plony i Bożą Opatrzność. W niedzielę 30 sierpnia 2020 roku
odbyły się doroczne Dożynki Parafialne w Skale. W tym
barwnym korowodzie cieszyły oko panie z Kół Gospodyń
Wiejskich ze Skały i Sobiesęk. Honory starosty i starościny
tegorocznych dożynek pełnili: Joanna Olesińska i Andrzej
Natkaniec z Sobiesęk. Z darami z płodów ziemi, z wieńcami
i chlebem upieczonym z mąki pochodzącej z tegorocznych
zbiorów barwny korowód dożynkowy zmierzał do Kościoła
Parafialnego gdzie w intencji tegorocznych plonów została
odprawiona dziękczynna Msza Święta. Danuta Trzcionka
z Koła Gospodyń Wiejskich ze Skały z tej okazji napisała
nawet piękny wiersz. Starosta i starościna dożynkowi
wręczyli bochen chleba, upieczony z mąki z tegorocznych
zbiorów na ręce gospodarza tegorocznych dożynek
ks. proboszcza Jana Robaka, który podziękował za trud
organizacji dożynek i za dary ołtarza. „ Symboliczny
bochenek chleba, który od was otrzymałem, będę się starał
dzielić sprawiedliwie”- powiedział. Na dożynkach
parafialnych pojawili się rolnicy, strażacy z Ochotniczej
Straży Pożarnej ze Skały i ze Sobiesęk oraz licznie
zgromadzeni parafianie. Piękne wieńce dożynkowe
wykonane przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich ze Skały
i ze Sobiesęk będą zdobiły wnętrze Kościoła Parafialnego
w Skale.M.P.

W SMARDZOWICACH

15sierpnia 2020 roku to data szczególna w Parafii
M.B. Różańcowej w Smardzowicach. Tego dnia

przypadła setna rocznica "Cudu nad Wisłą", tradycyjne
święto "Matki Boskiej Zielnej", a także dożynki
parafialne. Czas dziękczynienia za plony w Sanktuarium
Matki Bożej Różańcowej w Smardzowicach był
kolorowym i pełnym radości świętem miejscowych
rolników, którzy tradycyjnie dziękowali za obfite plony.

KGW Smardzowice przygotowało piękny wieniec
dożynkowy, poświęcony dwóm wybitnym postaciom -
Janowi Pawłowi II oraz Kardynałowi Stefanowi
Wyszyńskiemu. Wieniec, jako tradycyjny wyraz
wdzięczności rolników, niesiony w procesji dożynkowej
wywołał bardzo pozytywne komentarze - zachwycał
pomysłowością oraz pięknym, precyzyjnym wykonaniem.
Wieniec dożynkowy to wyraz wdzięczności rolników
za zbiory. A jak powstaje taki wieniec? To długi proces -
od pomysłu, poprzez żmudną pracę, aż do końcowego
efektu. Poniżej kilka zdjęć obrazujących twórczą pracę Pań
z KGW Smardzowice przy tworzeniu tegorocznego wieńca,
który uświetnił dożynki parafialne w Smardzowicach.

Katarzyna Kruk



8 W naszej gminie - Historia W naszej gminie - Historia 9

CZĘŚĆ I

Ateraz specjalnie dla Państwa przedstawiam
historię życia kapitana Edwarda Tomczyka,

żyjącego świadka tamtych wydarzeń, który w czasie
trudnych lat okupacji czynnie działał w szeregach
Batalionów Chłopskich, wcielonych w 1943 roku w szeregi
Armii Krajowej.

„…przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej
Rzeczpospolitej Polskiej, Stać nieustannie na straży jej
honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił

Aż do ofiary życia mego…” /Rota Przysięgi AK, 14 luty
1942 rok/

Urodzony 3 marca 1923 roku Edward Tomczyk w tym
roku obchodził swoje 97-te urodziny. Z tej okazji pragniemy
przybliżyć naszym czytelnikom postać Pana Edwarda, który
wpisał się w historię walk o niepodległość Polski poprzez
swoją wieloletnią działalność konspiracyjną podczas
okupacji jako żołnierz, a przede wszystkim jako lokalny
patriota. Wspomnieniowy artykuł pozwoli Państwu poznać
prawdę na temat życia w tej trudnej, wojennej
rzeczywistości. Bowiem „prawdą jest historia osobiście
przeżyta a nie ta stworzona przez pisarzy”. Pan Edward
Tomczyk od urodzenia silnie związany jest
ze Smardzowicami. Był synem chłopskiego gospodarza
z wielodzietną rodziną. W domu i szkole wychowywał się
w tradycji patriotycznej w oparciu o żywą pamięć Insurekcji
Kościuszkowskiej, Powstania Styczniowego i I wojny
światowej. To w Smardzowicach ukończył szkołę
podstawową i przyuczał się do pracy na roli. Klasę szóstą

i siódmą ukończył już w Szkole Podstawowej w Skale,
do których codziennie przemierzał niemałą trasę
na nogach. „To były trudne czasy, mało kogo stać było
na zakup nowych trzewików…Chodziło się na bosaka i nie
był to rzadki widok”- po latach powie. Ambicja i przemożna
chęć zdobycia wiedzy była na tyle silna, że nie straszne były
zimy i siarczyste mrozy. A zimyw tamtych latach bywały
długie, srogie i okrutne. „ Nikomu na myśl jednak
nie przyszło, żeby narzekać, przyzwyczajeni byliśmy
od najmłodszych lat do ciężkiej pracy i wielu wyrzeczeń”.

Pan Edward był synem Stefanii ze Stolarskich i Jakuba
Tomczyka. Mama Stefania była rodowitą mieszkanką
Smardzowic, „z dziada pradziada”.

Tata Jakub Tomczyk zakosztował uroków wielkiego
świata. Często wracał we wspomnieniach
do przedwojennej Warszawy, w której na kilka lat zagościł.
Pracę zdobył w słynnym warszawskim hotelu Bristol.
W hotelu Pan Jakub był przez kilka lat kelnerem. Jednak
to w Smardzowicach odnalazł wielką miłość-Panią Stefanię.
„W domu panował istny rozgardiasz. Miałem dwóch braci
Eugeniusza i Mieczysława i siostrę Kazimierę.”
Od najmłodszych lat Pan Edward z siostrą
i braćmi pomagał rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa.
„O żadnych wczasach i wolnych wakacjach nie było nawet
mowy. Wakacje to był okres żniw i wytężonej pracy”.
To były niezwykle ciężkie czasy. O frykasach nie było mowy.
Na stole królowały proste potrawy, chleb ze śmietaną
lub ze smalcem, zjedzony naprędce na polu, popity
zsiadłym mlekiem, zupy mleczne, kluski, żurki. Sztuka
mięsa od wielkiego dzwonu. „Ale nie narzekaliśmy. Wielka
była w nas pokora i szacunek dla rodziców, którzy
wychowywali nas twardą ręką. Przelewek nie było. Wpajali
nam zasady, którymi kierowaliśmy się w naszym dorosłym
życiu. Docenialiśmy po prostu to co mieliśmy.”

WOJENNA ZAWIERUCHA

„I nadszedł ten pamiętny 1939 rok…skończyłem
w tym roku 16 lat. A wszystkie oznaki na ziemi i niebie
wskazywały, że będzie to rok wyjątkowy. Nie pamiętam
by za mojego długiego życia były takie upały u schyłku lata.
A to był przecież wrzesień….” Wielkie było u młodego
pokolenia pragnienie uczestnictwa w tej zbiorowej
hekatombie. Wspomożenie dogorywającej Ojczyzny
nie słowem ale i czynem. „Moja praca w konspiracji zaczęła
się już późną jesienią 1939 roku a to za sprawą mojego
sąsiada Tadeusza Czechowskiego. To Tadeusz zwerbował
mnie i moich kolegów – Adama Szostka, Romana
Jakubczyka, pułkownika Stanisława Gonkiewicza, który był
zarazem uznanym pilotem oraz Józefa Gądka”. Pertraktacje
trwały przez długi okres czasu. Ci młodzi chłopcy zdawali
sobie bowiem doskonale sprawę z konsekwencji, jakie
groziły w razie wpadki.

Niemcy z miesiąca na miesiąc w okupowanym
„nadwiślańskim kraju” piętnowali jakiekolwiek przejawy
niesubordynacji i oporu. A Pan Edward był człowiekiem
czynu i wielkiego poczucia odpowiedzialności.
Najzwyczajniej uważał, że do końca trzeba jak najlepiej
służyć sprawie. Nie wierzył tylko, że z wojny wyjdzie cało.
„Zrobiłem odkrycie, że na świecie prócz konspiratorów
istnieją także ich matki, ojcowie, siostry i żony. Nie bardzo
jestem pewien, kogo opiewać musi pieśń gminna:
konspiratora przystrojonego we wspaniałe szaty
bohaterstwa, czy wylękłą matkę, co wieczór przeżywającą
na nowo męki czekania...". Terror
i masowe egzekucje od miesięcy były
codziennością w Polsce. Rzeczywistym powodem
postępowania hitlerowców była przyjęta przez
nich koncepcja panowania nad Polską. Rodziny
pomordowanych były tego świadome i z reguły
nie miały żalu do ruchu oporu o śmierć bliskich.
Terror nie tylko nie złamał Polaków - stali się dla
nazistowskiego aparatu władzy w Generalnym
Gubernatorstwie wręcz zaskakująco
niebezpieczni. Pewnie to były powody zwlekania
z decyzją dotyczącą wstąpienia do konspiracji.
Dopiero w dniu 10 maja 1942 roku zasilił szeregi
Batalionów Chłopskich, wcielonych w 1943 roku
do Armii Krajowej – największej konspiracyjnej
armii w okupowanej Europie. Ale wróćmy
do późnej jesieni 1939 roku. Przysięgę wspólnie
z kolegami Pan Edward złożył w mrokach
jesiennej nocy pod murami Kościoła Matki Bożej
Różańcowej w Smardzowicach, odebraną

przez Tadeusza Czechowskiego. Wspomniany Tadeusz
Czechowski w okresie okupacji był dyrektorem Krakowskiej
Fabryki Sody Kaustycznej - Solvay (ówczesna nazwa
niemiecka: Ostdeutsche Chemische Werke) w Borku
Fałęckim w Krakowie. Po dokonaniu akcji sabotażowej
na terenie zakładu przez oddział bojowy GL PPS
we wrześniu 1940 roku stracono kontakt z Tadeuszem
Czechowskim. Praca konspiracyjna utknęła w martwym
punkcie. A wspomniany Tadeusz Czechowski po napaści
wojsk sowieckich na Polskę 17 września 1939 roku ucieka
za granicę i osiedla się w Ameryce. W Waszyngtonie
zakłada konspiracyjną gazetę, na łamach której publikuje
materiały dotyczące sytuacji w okupowanej Europie.
Los Tadeusza Czechowskiego zdawał się przypieczętowany.
Wyśledzony i zdemaskowany przez sowiecki wywiad ginie
ugodzony nożem przed budynkiem redakcji,
w której pracował. cdn.

M.P.

KAPITAN EDWARD TOMCZYK ZE SMARDZOWIC - ŻOŁNIERZ,
KOMBATANT I LOKALNY PATRIOTA

Na inauguracji roku akademickiego na AGH
w Krakowie zaprezentowałem Gminę Skała -

pierwszą gminę, która w ramach User Experience
& Product Design na WH AGH będzie realizować projekt
przeznaczony dla administracji. Ze strony UMiG
ten projekt w zadaniach bieżących będzie prowadzony
przez Panią Dorotę Buczek.

Po uroczystej inauguracji prowadziliśmy warsztaty
ze studentami, których zaprosiłem do naszej pięknej
gminy. Niebawem spotkamy się z nimi w terenie
na spacerze badawczym.

Krzysztof Wójtowicz
Burmistrz MiG Skała

Inauguracja roku akademickiego na AGH wraz z Gminą Skała!
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Starzenie się społeczeństwa jest jednym
z podstawowych problemów współczesnych

czasów. Wydłuża się okres życia człowieka natomiast
odnotowuje się mniej urodzeń co powoduje wzrost liczby
osób w wieku późnej dorosłości. WHO przewiduje,
że od 1995 roku do 2025 roku liczba osób po 60 roku życia
wzrośnie ponad dwukrotnie (z 542 milionów w 1995 roku
do 1,2 miliarda w 2025 roku). Dane z GUS pokazują,
że w 2002 roku osoby powyżej 60 roku życia stanowiły
17% społeczeństwa. Przewiduje się, że w roku 2035 mają
stanowić około 26,7 % populacji ogólnej.

Wszelkie zmiany demograficzne niosą szereg
konsekwencji ekonomicznych, psychologicznych
i społecznych. W związku z tym, iż liczba osób starszych
wzrasta, to dla tej grupy pojawia się szereg nowych działań
powstają Kluby Seniora, Uniwersytety Trzeciego Wieku,
oraz działania, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa.
Organizowane są projekty także w MGOPS Skała „Seniorze
żyj bezpiecznie - stop oszustom”, czy „Koperta życia”, osoby
starsze zgłaszane są do projektu Małopolski Tele - Anioł,
o naszych seniorach nie zapominamy w ważnych chwilach
świąt organizując imprezy okolicznościowe jak chociażby
„Spotkanie Wigilijne”, a także w trudnym czasie epidemii,
poprzez realizację projektu „Maseczka dla seniora”.

Niestety, mimo licznych działań skierowanych do osób
starszych to nadal ta grupa jest narażona na przemoc.
Przy podjęciu się zagadnienia przemocy wobec osób
w wieku senioralnym, należy brać pod uwagę różnego
rodzaju środowiska, w których przebywają czyli żyją
seniorzy. To przede wszystkim środowiska domowe
i instytucje udzielające pomocy osobom starszym (ośrodki
lecznicze, opiekuńcze, itp.). Osobami stosującymi przemoc
wobec ludzi starszych mogą być zarówno członkowie
rodziny, jak również personel pracujący w danych
instytucjach.

Zapobieganie przemocy wobec osób starszych jest
bardzo ważnym zagadnieniem w starzejącym się świecie,
chociaż dopiero w ostatnich latach zjawisko to zaczęło być
postrzegane jako ogólnoświatowy problem. W kwietniu
2002 roku, w Madrycie, wszystkie kraje ONZ przyjęły
dokument pod nazwą United Na�on Interna�onal Plan
of Ac�on, w którym jasno podkreśla się wagę zapobiegania
temu problemowi i wskazuje, że ochrona osób starszych
przed przemocą należy do Uniwersalnych Praw Człowieka.

Według Światowej Organizacji Zdrowia „Przemoc
wobec osób starszych może być zdefiniowana jako
pojedyncze lub powtarzające się działanie lub brak
odpowiedniego działania, występujące w jakiejkolwiek
relacji, w której oczekuje się zaufania, a która powoduje
krzywdę bądź cierpienie osoby starszej”.

Wśród form przemocy w stosunku do osób starszych
możemy wyróżnić:

- Krzywdzenie fizyczne: sprawca poprzez swoje
bezpośrednie działanie przy użyciu siły ma na celu
uszkodzenie ciała ofiary lub działanie to niesie ze sobą takie
ryzyko. Przemoc ta jest najbardziej widoczna w postaci
śladów jak np.: sińce, zadrapania czy zranienia. Zachowanie
sprawcy obejmuje najczęściej policzkowanie, duszenie,
kopanie, przypalanie, bicie dłonią czy też różnymi
przedmiotami. Niektórzy sprawcy potrafią stosować
przemoc fizyczną, która nie zostawia żadnych śladów
na ciele ofiary.

- Krzywdzenie psychiczne i emocjonalne:
nie pozostawia widocznych śladów, choć tworzy wielkie
szkody emocjonalne. To wszelkiego rodzaju działania

sprawcy mające na celu upokorzenie, zastraszenie,
wyrządzanie przykrości, ośmieszanie, stosowanie gróźb,
przezwisk, wulgaryzmów, obrażanie, znieważanie,
zastraszanie, nękanie, stosowanie "dziecinnej” mowy,
ograniczanie swobody decyzji, poniżenie czy też izolowanie
ofiary. Przemoc psychiczna przejawia się również
w postawie lekceważenia osób starszych, ich poglądów,
wartości, potrzeb.

- Wykorzystanie finansowe: bezprawne
lub niewłaściwe wykorzystywanie zasobów materialnych
osoby starszej, nieuprawnione pobieranie pieniędzy,
nadużywanie pełnomocnictw a w celu uzyskanie korzyści
finansowych, nieuprawnione dysponowanie mieniem,
fałszowanie podpisu lub zmuszanie do podpisywania
dokumentów.

- Przemoc seksualną: to „wmuszanie różnego rodzaju
niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb
seksualnych sprawcy, np. nieakceptowanych pieszczot
i praktyk seksualnych, seksu z osobami trzecimi,
sadystycznych form współżycia.”

- Zaniedbanie: niezapewnienie lub działanie
uniemożliwiające zaspokojenie podstawowych potrzeb
fizycznych i emocjonalnych jednostce zależnej. To np.:
nieleczenie chorób, narażenie na utratę zdrowia lub życia,
brak należytej opieki oraz chłód i odrzucenie emocjonalne.

- Izolowanie, porzucenie.

Najwięcej przypadków przemocy wobec starszych
ma miejsce w środowisku rodzinnym. Osoby starsze
są na nią szczególnie narażone. Są też często mniej sprawne
oraz bardziej zależne od innych. Rzadko też szukają pomocy.
Często to nieprawidłowe relacje w rodzinie są jednym
z powodów, dla których tak się dzieje. Uczucie wstydu, lęk
i strach przed sprawcą, który nierzadko jest jedynym
opiekunem, poczucie winy płynące z przekonania,
że się zasłużyło na złe traktowanie oraz obawa przed
umieszczeniem w ośrodku opieki sprawiają, że osoby
starsze w milczeniu przeżywają swój ból i cierpienie. Osoby
starsze niechętnie mówią o problemie, który je dotyka
często jest to dla nich wstyd, iż ktoś z najbliższego otoczenia
stosuje wobec nich przemoc, często też usprawiedliwiają
najbliższych brakiem czasu, pracą. Niestety wielu Seniorów
w sytuacji doświadczania przemocy nie jest świadoma
mającego miejsce zjawiska. Zdarza się, że osoby starsze
doznające przemocy nie wiedzą gdzie zwrócić się o pomoc.
Dodatkowo osoby starsze bardzo chronią swojej
prywatności i nie chcą, aby inni wiedzieli co dzieje się
w ich domach, mają nadzieję, że ich sytuacja bez pomocy
instytucji ulegnie poprawie a zwrócenie się o pomoc może
nasilić eskalacje konfliktu. Dlatego tak ważna jest edukacja
i uwrażliwienie społeczeństwa na drugiego człowieka.

Przemoc sama nie ustanie, jej eskalacja często jest
coraz większa, dlatego warto reagować, jeśli jesteś
świadkiem stosowania przemocy reaguj!!!

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale,
tel: 12 38914 37 (pon. 8.00 – 16.00, wt. - pt. 7.30 – 15.30);

Telefon Zaufania MGOPS w Skale: 531 587 261 (pon.
8.00 – 16.00, wt. - pt. 7.30 – 15.30);

Komisariat Policji w Skale, tel: 47 834 61 50– całą dobę

POLICJA tel. 997 lub 112 w każdej sytuacji zagrożenia
– całą dobę

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych tel: 511145231, 12 389 10 98

TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB STARSZYCH
(organizacja pozarządowa) tel. 22 635 09 54 dyżury
telefonu: pon. 17.00 – 20.00, wt. 9.00–12.00, śr. 17.00–
20.00, czw. 17.00–20.00.

Przemoc wobec osób starszych

We wrześniu na terenie naszej gminy w kilku
lokalizacjach międzynarodowa ekipa filmowa

kręciła kilka scen do niemieckiego serialu Westwall.
Akcja odcinka rozgrywa się w miejscowości na granicy

niemiecko-francuskiej. Emisja serialu jest planowana
najprawdopodobniej pod koniec tego roku. Mam nadzieję,
że dzięki długim rozmowom z producentem i otrzymanej
od nas pomocy realizatorzy serialu wrócą do nas jeszcze na
kolejne realizacje, bo filmowcom nasza gmina bardzo się
spodobała. A teraz popatrzmy na kadry z realizacji serialu
i uwiecznioną na nich naszą Gminę Skała!

Krzysztof Wójtowicz
Burmistrz MiG Skała

Filmowa Skała - odcinek 1
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Wciągu ostatnich kilku lat szczególnie
zainteresowała mnie postać Teodora

Talowskiego. Zafascynowałem się talentem,
pracowitością i uporem tego architekta, żyjącego ponad
sto lat temu. Zrozumiałem, że pokora i rozmach, z którymi
stwarzał i zmieniał świat w małych miasteczkach i wsiach
między Krakowem i Lwowem są warte pamiętania.
Do dziś jego twórczość nie doczekała się systematycznej
i wyczerpującej monografii. Historia Teodora Talowskiego,
artysty i pasjonata, nadal pozostaje pełna
niedopowiedzeń.

Na przełomie XIX i XX wieku Teodor Talowski
(1857-1910) stał się jednym z wiodących krakowskich
architektów. Jego twórczość jest jednak rozsiana po całej
dawnej Galicji. Jak na indywidualistę przystało, nie sposób
jej ubrać w ramy żadnego z ówczesnych nurtów
architektonicznych. Był bez wątpienia twórcą
eklektycznym, choć widoczne są w jego pracach inspiracje
secesją i historyzmem. Ze względu na artystyczne
wizjonerstwo, został nazwany Galicyjskim Gaudim.

Przechadzając się po śródmieściu Krakowa
nie zdajemy sobie sprawy jak wiele kamienic zostało przez
niego zaprojektowanych. Liczne z nich pozostały do dziś
w doskonałym stanie. Co ciekawe, ślady jego twórczości
możemy odkryć również w okolicach Skały. Są one zaledwie
namiastką jego talentu, ale mogą stać się impulsem
do poznania jego bogatej twórczości. A co za tym idzie,
podtrzymywania lokalnej pamięci o tej, jakże interesującej
postaci.

W miejscowości Cianowice znajduje się Dwór
Dobieckich z 1890 roku. Choć stan budynku pozostawia
wiele do życzenia, nie sposób odmówić mu
architektonicznej atrakcyjności. Na szczęście, ze względu
na prace konserwacyjne przeprowadzone w ostatnim
czasie, na nowo zyskuje dawny blask. Kolejnym przykładem
lokalnej obecności Talowskiego, jest Dwór Popielów.
Znajduje suę w niedalekich Ściborzycach, miejscowości
na północ od Skały. Ściborzycki zespół dworsko-pałacowy,
powstały w latach 1986-1988 popadłby w ruinę, gdyby
nie potomek rodu i jego wysiłek włożony w renowacje
dawnej rodzinnej posiadłości. I wreszcie Michałowice.
Tu znajduje się Dwór Dębowskich, zbudowany w latach
1892-1897. Ceglany budynek został odnowiony po pożarze
przez swoich obecnych właścicieli.

Ci z Państwa, którzy znają twórczość Talowskiego,
zwrócą uwagę między innymi na pewne podobienstwa
między wspomnianymi dworami a przykładami krakowskiej
architektury użytkowej jego autorstwa. Mam na myśli

przede wszystkim ciąg kamienic przy ul. Retoryka:
„Pod śpiewającą żabą”, „Fes�na lente”, „Pod osłem”
jak i budynek z inskrypcją „Długo myśl, prędko czyń”.
Tu także warto wymienić obiekt Towarzystwa
Gimnastycznego Sokół przy ul. Piłsudskiego, kamienicę
przy ul. Smoleńsk 18, szpital Bonifratrów
przy ul. Trynitarskiej, czy też kamienicę „Pod pająkiem”
przy ul. Karmelickiej 35.

Dwa lata temu minęła setna rocznica śmierci Teodora
Talowskiego, która przeszła praktycznie bez echa. Chociaż
architekt umarł we Lwowie, pochowany jest na krakowskim
Cmentarzu Rakowickim w samodzielnie zaprojektowanym
grobowcu. Mimo młodego wieku, w jakim zmarł (a miał
zaledwie 53 lata) pozostawił po sobie dzieła, które w naszej
okolicy stanowią istotną część kulturalnego dziedzictwa.

Tadeusz Bystrzak(2012)

Tadeusz Bystrzak (1954) jest krakowskim artystą-
plastykiem. W wolnych chwilach odkrywa tajemnice
dawnej Galicji. Tadeusz Bystrzak w 1980 roku ukończył
Katedrę Komunikacji Wizualnej na Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie, na Wydziale Wzornictwa
Przemysłowego. To artysta zajmujący się wieloma
dziedzinami sztuki, projektowaniem, designem,
projektowaniem wnętrz, malarstwem iluzjonistycznym.
Autor kompleksowego projektu wnętrz Centrum
Handlowego M1 w Krakowie (a także w Markach pod
Warszawą). Projektuje wnętrza restauracji, pubów, klubów
i hoteli(m.in. Hotel Boss, sieć hoteli Novotel-Kraków).
Prywatnie - Tata przyjaciółki mojej siostry - Madzi Bystrzak.

M.P.

Teodor Talowski - galicyjski Gaudi
Autor projektu pałacu w Cianowicach Piękny neogotycki pałac wybudowany został

z inicjatywy Bronisława Dobieckiego w 2 poł. XIX
wieku, ukończony w 1890 roku.

W czasie I wojny światowej został spalony i popadł
w ruinę. W 1936 r. odbudowany przez syna Bronisława,
senatora Artura Dobieckiego i przekształcony w piętrową
rezydencję. W czasie II wojny światowej służył jako miejsce
schronienia dla rodzin żydowskich, partyzantów
i ich zaopatrzenia. Po wyjeździe Artura Dobieckiego
do Francji w 1945 pałac został przejęty przez Skarb Państwa
i zaadaptowany na potrzeby szkolne. 6 lipca 2006 Sąd
Rejonowy w Krakowie uznał roszczenia ostatnich właścicieli
i nakazał zwrot pałacu wraz z 11 ha ziemi. Obiekt składa się
z dwóch piętrowych przesuniętych względem siebie części,
nakrytych płaskimi dachami. Jedna część nakryta jest
krenelażem. W narożniku części ogrodowej znajduje się
ośmioboczna wieża. Przed wejściem do pałacu znajduje się
trójarkadowy ganek a nad nim taras z tralkową balustradą.
Autorem projektu tej wspaniałej budowli był słynny
architekt Teodor Talowski zwany „galicyjskim Gaudim”,
o którym poczytacie w artykule. Po latach pałac przeszedł
w ręce prywatnych właścicieli i na nowo odzyskał dawny

blask!
Na czarno-białej fotografii widnieje pałac

w Cianowicach w okresie powojennym. Znajdowała się
w nim wówczas Szkoła Rolnicza.

M.P.

„Chodząc w masce dbasz o zdrowie innych”!

Pandemia nadal nie odpuszcza a maseczki
na naszych twarzach stały się nieodłącznym

elementem naszego krajobrazu i nowej rzeczywistości.
Coraz więcej osób jest widocznych w maseczkach,

przede wszystkim wśród seniorów ale nie tylko.
Inicjatorami tego pięknego przedsięwzięcia byli Pani sołtys
Anna Kuczkowska i radny Robert Błachno. Panie ze Skały
uszyły w sumie ponad 1000 maseczek. Maseczki
wielokrotnego użytku dotarły m.in. do CKSiR w Skale,
SPZOZ w Skale, Komisariatu Policji w Skale, Szkoły
Podstawowej nr 1 w Skale oraz OSP w Skale. Część
maseczek Panie wspólnie z Panią sołtys Anną Kuczkowską
i radnym Robertem Błachno rozdały sklepom w Skale.
Nie można wspominając o tej szlachetnej akcji zapomnieć
również o darczyńcach jak i wolontariuszkach, które
te maseczki szyły. Wielkie podziękowania zatem należą się
Paniom: Mariannie Leszczyńskiej, Małgorzacie Mosur,
Małgorzacie Baranek, Dorocie Woźniak, Elżbiecie Woźniak

i Józefie Cyganek oraz anonimowym darczyńcom
materiałów na maseczki. Za ten dar serca, za tę szlachetną
inicjatywę składamy wszystkim zaangażowanym w akcję
wielkie podziękowania! Czasami w czasie izolacji,
nie wychodząc z domu można zrobić dla innych coś
dobrego i ta akcja jest tego najlepszym przykładem!

M.P.

Pałac w Cianowicach kiedyś i dziś

Panie ze Skały uszyły ponad 1000maseczek!
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Poddawanie książek 3-dniowej kwarantannie,
przesłony ochronne, zachęcanie do korzystania

z dostępnych zasobów on-line, dystans przestrzenny
między pracownikami i wywieszka z określeniem
maksymalnej liczbie odwiedzających placówkę
jednocześnie – to niektóre z wytycznych dla bibliotek
związku z pandemią koronawirusa, które nie ominęły
też naszych bibliotek.

Na szczęście! Po wejściu do Domu Kultury odkazicie
się specjalnym płynem...a ulubione książki podadzą Wam
Panie z biblioteki ukryte za szybką z pleksi. Robimy to dla
Waszego i naszego bezpieczeństwa! A wszystko to po to
abyście się czuli komfortowo i bezpiecznie! Zapraszamy!

Emilia Adamek zajęła I Miejsce w Małopolskim
Konkursie Plastycznym - Wielkie i Małe Marzenia!

Małopolski Konkurs Plastyczny „Wielkie i małe
marzenia—w czasie zalecanej izolacji społecznej
#zostańwdomu” był przeznaczony dla dzieci i młodzieży od
4 do 16 lat i organizowany przez Centrum Kultury
„Dworek Białoprądnicki” i Klub Kultury „Chełm”.
My organizowaliśmy specjalnie dla Was gminny etap tego
konkursu w Skale. Celem konkursu było przedstawienie
własnych marzeń w czasach izolacji społecznej,
pobudzenie twórczej wyobraźni oraz umożliwienie
dzieciom i młodzieży zaprezentowania swojego talentu
plastycznego. Emilia Adamek wykosiła konkurencję
i zdobyła 1 nagrodę w tym konkursie! Gratulujemy
i życzymy Emilce kolejnych sukcesów! Nasza Emilka jest
uzdolniona i ambitna i z pewnością nieraz jeszcze
o jej sukcesach na tym polu będziemy pisali!

M.P.

SPRAWDŹ NASZĄ NOWĄ STRONĘ
SKANUJĄC KOD QR!

Zapraszamy do odwiedzenia
nowej strony internetowej
naszego Centrum Kultury Sportu
i Rekreacji w Skale. Znajdziecie na
niej najświeższe wiadomości
z Domu Kultury i Hali
Widowiskowo-Sportowej w Skale.
W zakładce AKTUALNOŚCI czeka
na was codziennie nowa porcja

wiadomości. W zakładce KRONIKA możecie Państwo
pobrać elektroniczną wersję naszej gazetki, poczytać wiele
wciągających artykułów, felietonów czy reportaży

czy pooglądać zdjęcia z Cyfrowego Archiwum Historii Skały.
W zakładce BIBLIOTEKA poznacie aktualne nowości
czytelnicze. Na naszej stronie w zakładce SENIORZY
będziemy zamieszczać aktualne informacje
z Klubu Seniora „Grota” w Skale. Nasza nowa strona
internetowa jest piękna, nowoczesna i co najważniejsze
spełnia standardy dotyczące dostępności dla osób
niepełnosprawnych. Autorem tej strony jest młody
i piekielnie zdolny informatyk Szymon Seweryn, który uczył
się gry na gitarze w naszym Domu Kultury. Polecamy usługi
informatyczne Szymona oraz zapraszamy do kontaktu
w sprawach związanych z tworzeniem nowych stron
internetowych pod adresem e-mail: admist@op.pl

M.P.

Przyjdź do biblioteki! I bezpiecznie wybierz ulubione książki!

Pierwsze miejsce w Małopolskim Konkursie Plastycznym

Nowa oferta i strona Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale

Niedawno zakończył się I etap remontów tych
dróg obejmujący uzupełnianie ubytków

remonterami, utwardzenia dróg kamieniem oraz remont
lub położenie nowej nakładki asfaltowej.

W ramach tego etapu wykonaliśmy:
1. Szczodrkowice - nakładka asfaltowa na Przyczki
oraz droga w wąwozie z utwardzeniem emulsją
2. Świńczów - nakładka asfaltowa przy transformatorze
3. Cianowice - nakładka asfaltowa ul. Ojcowska. Tutaj plan
był na wykonanie ok. 100 metrów więcej, lecz niestety
nie mieliśmy zgody na wykonanie jej na prywatnym terenie
i zadanie zostało zmniejszone.
4. Skała/Cianowice - nakładka asfaltowa na drodze na tzw.
Miotełkę - uzupełnienie wszystkich uszkodzeń
w 5 większych fragmentach.
5. Minoga - nakładka asfaltowa przysiółek Studzieniec
i centrum wsi
6. Zamłynie - utwardzenie materiałem kamiennym drogi
bocznej
7. Przybysławice - nakładka asfaltowa Łazy
8. Barbarka - utwardzenie materiałem kamiennym
oraz wiele drobnych napraw remonterem.

Krzysztof Wójtowicz
Burmistrz MiG Skała

Aktualnie zakończył się I etap realizacji nakładek
asfaltowych w mieście Skała.

W I etapie zostały zrealizowane naprawy nakładek
z odcinkową wymianą krawężników, studzienek
oraz korytek ściekowych na:

- ul. Topolowa (prawie 200 m)
- ul. Targowa (2 odcinki, w tym jeden z wymianą
infrastruktury wodnej)
- ul. Sobieskiego
- ul. Rzeplińska wraz z tarczą skrzyżowania
z ul. Poddomie

Do zrealizowania pozostały jeszcze 3 przetargi - drogi
polne, nakładki asfaltowe II etap (Skała oraz wsie)
oraz utwardzenia kamieniem (Skała oraz wsie).

W związku z tym, że w tym roku wykonanych zostanie
rekordowo dużo inwestycji drogowych (oraz projektowych)
na bazie tych doświadczeń w referacie inwestycji nastąpią
drobne zmiany organizacyjne, aby te projekty
były realizowane sprawniej.

Krzysztof Wójtowicz
Burmistrz MiG Skała

Zakończony I etap remontów dróg gminnych

Nakładki asfaltowe w mieście Skała - I etap zakończony



Kącik poezji
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Dzisiaj na boisku LKS MASZYCANKA MASZYCE
odbyło się niecodziennie wydarzenie, jakim było

symboliczne wbicie łopaty inicjujące budowę zaplecza
szatniowo-socjalnego na boisku sportowym
w Smardzowicach.

Gmina Skała pozyskała dofinansowanie
z Ministerstwa Sportu na realizację w/w zadania
z Programu Sportowa Polska Edycja 2019. Symbolicznego

wbicia łopaty dokonali: Jacek Osuch, poseł na Sejm RP
i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu, Krzysztof
Wójtowicz Burmistrz Miasta i Gminy Skała, Krzysztof
Sobczyk Przewodniczący Rady Miejskiej w Skale, Cezary
Bejm Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale,
Tomasz Dudek Prezes Klubu LKS Maszycanka Maszyce wraz
z członkami klubu, Piotr Guzik Referent Biura Strategii,
Rozwoju i Promocji Gminy Skała oraz zaproszeni goście.

M.P.

Symboliczne wbicie łopaty na boisku w Smardzowicach

Wczoraj 3 września odbyły się pierwsze zajęcia
dla dzieci z Czarodziejskim Kuferkiem w Domu

Kultury w Skale. Zapraszamy dzieci w wieku 2-6 lat
do Domu Kultury w Skale oraz 5,6 latki i I-III klasy
do Szkoły Podstawowej w Minodze.

SKAŁA gr. I 2-3 latki – 17:00
SKAŁA gr. II 4-6 latki – 18:00

Zapraszamy na te wspólne zajęcia połączone
z zabawami teatralnymi i ruchowymi oraz elementami
tańca. Zajęcia mają na celu rozwijanie twórczej wyobraźni
dziecka, inwencji, wyobraźni, doskonalenia mowy
i rozwijania płynności ruchów. Zajęcia prowadzi Magdalena
Pawlik. Zapisy i informacje uzyskacie Państwo
pod numerem telefonu – 662-656-109. Zapraszamy!

ZIEMIA GROZY

Czy ta ziemia będzie kiedyś wolna od strachu
Czy zapomni przerażony płacz dzieci
Krzyki kobiet, modlitwy kapłanów…
Grozę czasów – gdy nie było nas na świecie?
Dobrze znamy nazwy pieszczotliwe?
Z gier dziecięcych, dziecięcych zabawek -
zło, co w miękkich nazwach się ukrywa -
Jak Brzezinka, Treblinka, Majdanek…
Zło, co przyszło z zachodu i ze wschodu
I ścisnęło nam duszę, jak kleszczami
My wciąż wierzyć chcemy w czystość narodu?
I wciąż chcemy stać się aniołami?
Inny człowiek wciąż dla nas jest wrogiem
Inny - ma być odepchnięty, odrzucony!
A zło czai się ciągle pod progiem
Nie wiesz tylko – z której jego strony!

Ojców-Złota Góra
15 sierpnia 2020 roku
Witold Sas-Nowosielski

Zajęcia z czarodziejskim kuferkiem
już ruszyły!

Na czas wakacyjno-
pandemicznej przerwy, proponuję
Państwu „garść” złotych myśli,
którymi dzieliłem się z moimi
Słuchaczami na spotkaniach.
Inspirują, motywują, skłaniają
do refleksji – cytaty, które znajdziecie
poniżej zatrzymają na chwilę
biegnące w Waszych głowach myśli
i pozwolą spojrzeć na świat z innej
perspektywy.

Pewnie podawaj rękę i patrz prosto w oczy.
Zawsze dbaj o schludny wygląd.
Traktuj innych ludzi tak, jak sam chciałbyś być
traktowany.

Naucz się słuchać.
Bądź punktualny i wymagaj tego od innych.
Szanuj cudzy czas.
Dotrzymuj obietnic.
Miej nienaganne maniery.
Bądź taktowny.
Uśmiechaj się jak najczęściej.
Obsługuj swoich klientów z uśmiechem.
Dbaj o jakość.
Bądź lojalny.
Nie zawsze mów co wiesz, ale zawsze wiedz co mówisz.
Szanuj starszych - ty też doczekasz starości.

Zbigniew J. Zieliński

Czas na refleksję

Reprezentacyjna Orkiestra Cianowic od lipca do
września b.r realizowała dzięki FIO Małopolska

Lokalnie Projekt o nazwie "Nauczanie przez
e-muzykowanie".

Projekt dotyczył metod pracy zdalnej w nauce gry na
instrumentach. Celem zadania było przyspieszenie edukacji
młodzieży i podniesienie jej efektywności. Warsztaty
prowadzone były przez profesjonalnych muzyków, którzy
omówili i pokazali jak ćwiczyć, aby muzycznie szybko się
rozwijać. Jednak, aby wiedza poznana na zajęciach
nie została szybko zapomniana, ćwiczenia i instrukcje
poprawnego ich wykonywania zostały nagrane
i przekazane młodzieży biorącej udział w zajęciach
na nośnikach cyfrowych. Dzięki temu młodzież będzie
mogła ćwiczyć w domu mając wzorzec podany na filmie
wraz z uwagami, jak poprawnie dane ćwiczenie wykonać.
Ufamy, że ten rodzaj warsztatów i pozostawione po nich
materiały będą formą, która zaciekawi młodzież i wpłynie
na ich większe zaangażowanie w przygotowaniu się
do zajęć!

Zarząd Reprezentacyjnej Orkiestry Cianowic

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Cianowic

Reprezentacyjna Orkiestra Cianowic 6 września b.r
zagrała po raz kolejny Koncert pod Pałacem

w najpiękniejszych okolicznościach przyrody.
Koncerty w cianowickim dworku weszły już na stałe

do kalendarza orkiestrowych aktywności i w tym roku był
podsumowaniem pracy, jaką orkiestra wykonała pomimo
izolacji w pierwszej części roku. Orkiestra zagrała przeboje,
które na co dzień możemy usłyszeć w radio oraz
nieśmiertelne klasyki w ciekawych aranżacjach. Z kolei po
koncie właściciel pałacu przygotował niespodziankę
i wcielił się w rolę kustosza, po krótkim przedstawieniu
historii pałacu w Cianowicach, zaprosił wszystkich
uczestników i publiczność do obejrzenia odrestaurowanych
zabytkowych piwnic. W związku z panującą sytuacją,
uroczystość odbyła się w ścisłym rygorze sanitarnym.
Frekwencja dopisała, pogoda nieco mniej, ale i tak
nie możemy narzekać! Było pięknie!

Zarząd Reprezentacyjnej Orkiestry Cianowic
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Cianowic

4 lipca 2020 roku w remizie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Skale odbyła się już III AKCJA KRWIODAWSTWA.
Organizatorem tej wspaniałej akcji była OSP ze Skały
a Urząd Miasta i Gminy w Skale wspierał tę szlachetną
inicjatywę. Przepraszamy za tę redakcyjną pomyłkę.

,,Nauczanie przez e-muzykowanie" ,,Koncert Pod Pałacem”

Sprostowanie do artykułu o III akcji
krwiodawstwa w remizie OSP w Skale
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Zdarzenia KP Skała za okres od 1 lipca do 10 września
2020r.:
07.07.2020 CIANOWICE DUŻE
Funkcjonariusze KP Skała zatrzymali 34-latka, który
znajdując się w stanie nietrzeźwości- pow. 1,7 promila
alkoholu w wydychanym powietrzu kierował rowerem
po drodze publicznej.
07.07.2020 SUŁOSZOWA
Policjanci WRD KPP KRAKÓW zatrzymali do kontroli
drogowej 64-letniego kierującego rowerem, który
znajdował się w stanie nietrzeźwości – pow. 1,7 promila
alkoholu w wydychanym powietrzu.
08.07.2020 GRZEGORZOWICE WIELKIE
Funkcjonariusze KP Skała zatrzymali 30-latka, który
znajdując się w stanie nietrzeźwości- 0,7 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu kierował rowerem po drodze
publicznej.
08.07.2020 RZEPLIN
Funkcjonariusze KP Skała w miejscowości Rzeplin przy
drodze gruntowej w terenie niezabudowanym ujawnili
leżących sześć doniczek z sadzonkami konopi innych
niż włókniste. Zabezpieczono celem wykonania dalszych
czynności. Sprawę prowadzi KP Skała.
27.07.2020 SKAŁA
Policjanci ZPI KP Skała zatrzymali 46-latka, który kierował
po drodze publicznej quadem niedopuszczonym do ruchu
i bez tablic rejestracyjnych w stanie nietrzeźwości
przy stwierdzonej zawartości alkoholu w wydychanym
powietrzu- pow. 1 promila. Postepowanie prowadzi
KP Skała.
31.07.2020 SKAŁA
Policjanci KP Skała zatrzymali do kontroli drogowej 39-
letniego kierującego pojazdem marki Fiat, który kierował
pojazdem pomimo orzeczonego przez sąd zakazu
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.
Po wykonaniu niezbędnych czynności kierującego
pouczono o zakazie dalszej jazdy. Postępowanie prowadzi
KP Skała.
30.07.2020 SKAŁA
Policjanci KP Skała zatrzymali 59-latka, który kierował
po drodze publicznej rowerem w stanie nietrzeźwości przy
stwierdzonej zawartości alkoholu w wydychanym
powietrzu – pow. 0,7 promila.
05.08.2020 SKAŁA
Policjanci KP Skała zatrzymali nietrzeźwego 27-letniego
kierującego, który kierował po drodze publicznej pojazdem
w stanie nietrzeźwości przy stwierdzonej zawartości
alkoholu w wydychanym powietrzu – pow. 2 promile.
Ustalono, że w/w umyślnie najeżdżał przedmiotowym
pojazdem na palety z materiałami budowlanymi oraz
koparkę, dokonując umyślnego ich uszkodzenia powodując
straty w kwocie pow. 6 tysięcy złotych. Postępowanie
prowadzi KP Skała.
07.08.2020 SUŁOSZOWA
Policjanci KP Skała w trakcie czynności służbowych
w miejscowości Sułoszowa dokonali zatrzymania 23-latka
jako osobę podejrzaną o posiadanie środków odurzających
w postaci marihuany o wadze 0,68 grama. Postępowanie
w tej sprawie prowadzi KP Skała.
13.08.2020 SKAŁA
Policjanci KPP Kraków oraz KP Skała w trakcie
wykonywanych czynności dokonali przeszukania
pomieszczeń mieszkalnych oraz gospodarczych
zajmowanych mieszkańca Skały, gdzie ujawnili 0,27 grama

marihuany. Postępowanie prowadzi KP Skała.
14.08.2020 BISKUPICE
Policjanci Zespołu Dzielnicowych KP w Skale zatrzymali 30-
latka, który kierował po drodze publicznej pojazdem
w stanie nietrzeźwości przy stwierdzonej zawartości
alkoholu w wydychanym powietrzu- pow. 2 promile.
Postępowanie prowadzi KP Skała.
15.08.2020 SUŁOSZOWA
Policjanci KP Skała zatrzymali 37-latka, który znajdując się
w stanie nietrzeźwości: 2,5 promila, kierował rowerem
po drodze publicznej.
17.08.2020 SKAŁA
Policjanci ze Skały zatrzymali 39-latka, który umyślnie
dokonał uszkodzenia mienia w postaci banera
reklamowego, powodując straty w kwocie prawie 3 tysięcy
złotych. Postępowanie prowadzi KP Skała.
18.08.2020 POSKWITÓW
Funkcjonariusze KP w Skale dokonali zatrzymania 47-latka,
który poprzez kilkukrotne uderzenie pięścią w okolice
twarzy innego mężczyznę. Postępowanie w tej sprawie
prowadzi KP Skała.
Nietrzeźwi kierujący
27.08.2020 SKAŁA
Policjanci KP Skała zatrzymali 53-latka, który znajdując się
w stanie nietrzeźwości – prawie 1,7 promila, kierował
rowerem po drodze publicznej. Postępowanie prowadzi KP
Skała.
29.08.2020 SUŁOSZOWA
Funkcjonariusze KP w Skale dokonali zatrzymania 29-latka,
który poprzez wywołanie pożaru budynku mieszkalnego
spowodował zagrożenie życia lub zdrowia wielu osób.
Zatrzymany po czynnościach doprowadzony i osadzony
policyjnej celi. Następnego dnia usłyszał zarzuty.
Postępowanie prowadzi KP Skała.
29.08.2020 SKAŁA
Na terenie przyleśnym, oddalonym od zabudowań
ujawniono dwa rosnące krzewy konopi innych
niż włókniste. W trakcie czynności na miejscu policjanci KP
Skała ujawnili kolejny - trzeci rosnący krzew konopi.
Wykonano oględziny, krzewy zabezpieczono.
Postępowanie prowadzi KP Skała.
03.09.2020 CIANOWICE DUŻE
Policjanci KP Skała zatrzymali 59-latka, który znajdując się
w stanie nietrzeźwości- 1,6 promila, kierował rowerem
po drodze publicznej.
07.09.2020 KRASIENIEC ZAKUPNY
Funkcjonariusze KP Skała w miejscowości Krasieniec
Zakupny w trakcie interwencji dot. kolizji drogowej ujawnili
69-letniego kierującego w stanie nietrzeźwości,
który kierując samochodem uderzył w zaparkowany
pojazd. Miał ponad 1,2 promila. Nietrzeźwemu policjanci
zatrzymali prawo jazdy.
09.09.2020 SIECIECHOWICE
Funkcjonariusze KP Skała zatrzymali 35-latka, który
znajdując się w stanie nietrzeźwości 0,76 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu, kierował rowerem po drodze
publicznej.
podkom. Justyna Fil
Oficer Prasowy
Komendy Powiatowej Policji w Krakowie

Policjanci z komisariatu w Skale zatrzymali podpalacza

Dożynki parafialne w Minodze

KRONIKA POLICYJNA KRONIKA POLICYJNA

Policjanci z Komisariatu Policji w Skale
zatrzymali 29-letniego podpalacza. Sprawca

włamał się do domu, w którym kolejno wzniecił ogień
i wyszedł, nic nie kradnąc. Został zatrzymany tego
samego dnia, usłyszał zarzuty i najbliższe miesiące
spędzi w areszcie.

Do zdarzenia doszło w sobotę (29 sierpnia br.)
w godzinach wieczornych. Dyżurny Komisariatu Policji
w Skale otrzymał zgłoszenie o wydobywającym się dymie
z domu w gminie Sułoszowa. Policjanci natychmiast udali
się pod wskazane miejsce. Tam zastali właściciela domu,
który już zdołał ugasić palącą się wewnątrz wersalkę
i wspólnie z sąsiadem wynieść ją z domu. Policjanci
ustalili, że podpalacz włamał się do budynku poprzez
wyłamanie kwater okiennych, następnie wszedł
do środka domu, spenetrował jego wnętrze, chcąc ukraść
cenne rzeczy, po czym podpalił wersalkę i wyszedł,
w rezultacie nic nie zabierając. W chwili zdarzenia
w domu nikogo nie było, jednak chwilę po dokonanym
podpaleniu wrócił gospodarz i opanował sytuację, dzięki
czemu ogień nie zdołał się rozprzestrzenić. Straty
pokrzywdzony wycenił na kwotę bliską 2 tysięcy złotych.

Jeszcze tego samego dnia policjanci wytypowali
podpalacza – to 29-letni mieszkaniec gminy Sułoszowa.
Mężczyzna był już notowany za dokonanie podobnych
przestępstw, za które odsiedział karę więzienia.

31 sierpnia br.
zatrzymany usłyszał 4
zarzuty: zakłócenia miru
domowego i usiłowania
kradzieży, zniszczenia
mienia (okna, kanapy)
w warunkach recydywy.
Decyzją sądu, na wniosek
Prokuratury Rejonowej
dla Krakowa -
Śródmieścia podejrzany
na okres trzech
miesięcy trafił do
aresztu. Za popełnione
przestępstwa 29-latkowi
grozi co najmniej 7 lat
i 6 miesięcy pozbawienia
wolności.

Justyna Fil

Wostatnią niedzielę sierpnia w parafiach naszej
gminy odbywają się doroczne Dożynki

Parafialne, jak nakazuje tradycja po zakończeniu żniw.
To ludowe święto, mocno zakorzenione w polskiej

tradycji i połączone z obrzędami dziękczynnymi
za ukończenie żniw i prac polowych. Spotykając się co roku
na parafialnych dożynkach rolnicy dziękują za tegoroczne
plony i Bożą Opatrzność. W niedzielę 30 sierpnia 2020 roku
odbyły się Dożynki Parafialne w Minodze. Popatrzmy
na relację, przygotowaną przez Panią Halinę Stanek!

M.P.
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DZIEŃ OTWARTY CENTRUM KULTURY SPORTU I REKREACJI W
SKALE!

13września odbył się Dzień Otwarty Centrum
Kultury Sportu i Rekreacji w Skale. Cała ekipa

pracowała pełną parą. Pompowaliśmy balony,
ustawialiśmy stoiska promocyjne! A to wszystko dla Was!
Dziękujemy Wam za tak liczne przybycie!

Na Dniu Otwartym CKSiR w Skale goście zapoznali się
z ofertą biblioteczną a nawet zapisali do biblioteki.
Co poniektórzy nawet zwiedzili bogaty księgozbiór MGBP
w Skale! Panie Joanna Oleś, Teresa Przybek i Dorota
Cyganek służyły radą i pomocą, rozdawały promocyjne
vouchery na zajęcia prowadzone w naszym centrum.
Na stoisku MGOPS w Skale pracownicy ośrodka wraz Panią
Barbarą Stanisz rozdawały breloczki i informacyjne ulotki.
Dla dzieci rozłożyliśmy dmuchańce i zorganizowaliśmy gry,
konkursy i zabawy. Pani Magdalena Pawlik wraz
z Czarodziejskim Kuferkiem przeniosła dzieci w bajkowy
świat pełen gier, zabaw, teatru i muzyki. Dyrektor CKSiR
w Skale Cezary Bejm wraz z Kierownikiem Hali
Widowiskowo-Sportowej w Skale Dawidem Dudą
przedstawił oferty kursów i zajęć w CKSiR w Skale! Na Dniu
Otwartym pojawił się również nasz Pan Burmistrz Krzysztof
Wójtowicz, którego obdarowaliśmy firmową koszulką.
O godzinie 15.00 odbył się pokaz baletowy, przygotowany
przez Panią Jadwigę Jowicz-Mocny, która prowadzi w Domu
Kultury zajęcia baletowe dla dziewczynek. Występ
dziewczynek był jak zwykle gwoździem programu i wywołał
wielkie poruszenie na placu obok Domu Kultury.

No ale to nie był koniec atrakcji dzisiejszego dnia. Wieczór
uświetniły występy dwóch zespołów działających w Domu
Kultury Time of changes i Rocky Road Cake z solowym
występem Gabrysi Ocieczek, której chyba nikomu
nie muszę przedstawiać!Rozpaliliśmy dla Was grilla! Pan
Jacek Tochowicz opiekał dla was kiełbaski. A kawkę
i herbatkę podawały Panie Teresa Odrobińska i Anna Siejka.
Instruktor Janusz Cetera czuwał nad nagłośnieniem
tej imprezy. Na imprezę przybyli również inni instruktorzy,

którzy prowadzą w naszym Domu Kultury zajęcia muzyczne
– Pan Jacek Morawski, Pani Renata Cetera, z którymi
mogliście porozmawiać, zapisać się na zajęcia czy odebrać
promocyjne vouchery. Pani Katarzyna Korzonek-Jaworska
i Bernade�a Woźniak zachęcały do udziału w zajęciach
plastycznych, które odbywają się w naszym Domu Kultury.
No i byłam na miejscu też ja – redaktor „Kroniki Miasta
i Gminy Skała” by przygotować dla Was tę relację!

M.P.
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Niestety, letnie miesiące, ze względu na pandemię
nie zawsze dawały szansę na rozwinięcie

skrzydeł senioralnej społeczności. Aktywność nieco
„pozostała w domu”, niepoprawnie byłoby jednak
narzekać na stan zdrowia fizycznego czy psychicznego
seniorów . Dajemy radę!

Piękne Łazy, piaszczysta plaża, las, wydmy…
Łazy to także zdrowy nadmorski mikroklimat

i urokliwa atmosfera wśród uczestników rehabilitacyjnego
turnusu, czego więcej potrzeba aby senior odpoczywał
pełna piersią? Oferta Klubu Seniora GROTA
była w tym roku – ze względu na pandemię- nieco mniejsza
ale i tak pozwoliła zrealizować marzenia o nadmorskim
wypoczynku. Ponad 50-cio osobowa grupa seniorów
na przełomie sierpnia- września br. przebywała na turnusie
rehabilitacyjnym w Ośrodku EGM w Łazach. Było słońce,
spacery brzegiem morza, była rehabilitacja , odpoczynek
i relaks. Program pobytu dostosowany do potrzeb
,umożliwił pełną regenerację. Seniorzy z trudem wracali
na południe. Wracali z pięknymi wspomnieniami.
Nie zabrakło także mocnej deklaracji, że w przyszłym roku
powrócą nad polskie morze.

„Piękne Anioły” są w Skale, zapraszają seniorów
na „Anielskie terapie”!!!

„Piękne Anioły” są w Skale, zapraszają seniorów
na „Anielskie terapie”!!!

Skąd „Piękne Anioły „w Skale? Dlaczego chcą
odmieniać rzeczywistość seniorom? Historia odpowiedzi
jest krótka: Skalscy seniorzy po prostu mieli wielkie
szczęście!

Na początku bieżącego roku nawiązali współpracę
z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Skale. Wspólne rozmowy, to chęć wysłuchania tego
co seniorzy mają do powiedzenia oraz poznanie ich potrzeb
a zwłaszcza dotarcie do informacji jakie działania wpłyną
na poprawę jakości życia seniorów w Gminie Skała.
Kierownik MGOPS Barbara Stanisz ceniła sobie dobrą
dotychczasową współpracę ze Stowarzyszeniem „Piękne
Anioły” dopisała więc do zacnego grona współpracy
społeczność senioralną. Już w m-cu lipcu seniorzy spotkali
się z „Pięknymi Aniołami” w KS GROTA w Skale,
konkretnie z Elżbietą Cwynar-Budzińską i dzięki wspólnej
wnikliwej analizie potrzeb i możliwości powstał ciekawy
program , który przez kilka jesienno – zimowych miesięcy

będzie zmieniał rzeczywistość seniorom poprzez
„Anielskie terapie”.

Drodzy seniorzy przeżyjmy te miesiące żyjąc trochę
innym życiem! Zapraszamy do wspólnoty w której
nie zabraknie uśmiechu, radości, śpiewu, tańca i ruchu!
Szczegóły na plakatach!

W październiku spotykamy się na VI Gminnym Dniu
Seniora!

Czas nieubłaganie biegnie do przodu. 21 października
2015 r skalscy seniorzy świętowali po raz pierwszy „Dzień
Seniora w jesiennych barwach”. I już na pierwszym
spotkaniu tej rangi wybrzmiał hymn seniora, śpiewany
do dzisiaj. W 2020 roku, w październiku, Gminny Dzień
Seniora zapowiada spotkanie podczas którego odkryjemy
innowacyjną politykę senioralną naszej gminy Skała
i założenia programu „Gmina Przyjazna Seniorom”,
spotkamy się w części rozrywkowej z artystami z humorem,
a po spotkaniu – przy zachowaniu bezpiecznych odległości-
porozmawiamy przy kawie o senioralnych problemach.
Szczegóły już wkrótce na plakatach!

Barbara Szwajcowska

Randez Vous z tańcami krajów
Europejskich -terapia tańcem
Pilates -terapia ruchem
Piosenka jest dobra na wszystko -terapia
śpiewem

ZAPRASZAJĄ SENIORÓW NA
"ANIELSKIE TERAPIE":

WSZYSTKIE ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE
SZCZEGÓŁY U ORGANIZATORÓW

GFKS N B ildi i f

STOWARZYSZENIE
PIĘKNE ANIOŁY

I KLUB SENIORÓW GROTA

SENI ORZY
AKTYWNI

RAZEM

Projekt finansowany zProgramu Rządowegona RzeczAktywnościSpołecznejOsób StarszychASOS 2020

Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale wspólnie z Miejsko-
Gminną Biblioteką Publiczną w Skale ogłosiły konkurs czytelniczy,

adresowany do seniorów pt. „Książka mojego życia – czytanie jako
przyjemność i forma rozwoju”.

A teraz prezentujemy laureatkę tego konkursu. Została nią Pani
Barbara Szwajcowska, wieloletnia Przewodnicząca Klubu Seniora ,,Grota”
w Skale. Gratulujemy Pani Basiu!

Nagrodzoną pracę mogą Państwo przeczytać na naszej nowej stronie
internetowej www.cksir-skala.pl Zachęcamy do jej odwiedzenia!

M.P.

LAUREATKA KONKURSU CZYTELNICZEGO DLA SENIORÓW

Słowa na jesień

Słowa przychodzą do mnie jak złodziej,
choć wciąż powtarzam – nie czekam na nie.
Kradną mi spokój, jak wiatr w ogrodzie,
gdy liście zbiera w obłędny taniec.

Słowa wirują wokół pospiesznie,
z płytkim oddechem i deszczu kroplą.
Przynoszą echo uczuć co jeszcze,
mogą zaboleć, nim zdążą zmoknąć.

Słowa spadają jak klonu liście,
które nie mogą na czas odlecieć.
Zmrok je zamyka w ramiona mgliste,
trwają w bezruchu jesiennych przeczuć.

Słowa skapane w blasku księżyca,
jak krople marzeń i czułość dawna.
Co zawsze będzie już obietnicą,
ciszy, spokoju, spełnienia, pragnień…

11-09-2020
Jacek Krupa

WAKACYJNE WARSZTATY PLASTYCZNE

Pozostaniesz w naszej wdzięcznej pamięci…

Lato minęło

TELEGRAM
Wspólnie szukajmy dobrych rozwiązań!

Masz pomysł, propozycję, wniosek… chcesz coś
zmienić na lepsze… chcesz włączyć się do dyskusji
o ludziach starszych i sposobach postrzegania starości…
potrafisz motywować seniorów do działania… czekamy
właśnie na Ciebie!

W każdą pierwszą środę miesiąca w godz.10:00-
11:00, w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Skale, Rynek
29 na dyżurach Senioralnej Rady Miejskiej w Skale.

Wokresie wakacji w Domu Kultury w Skale oraz bibliotece
w Smardzowicach odbywały się warsztaty plastyczne.

Prowadziły je dwie doświadczone instruktorki pani Katarzyna Korzonek-
Jaworska i pani Joanna Oleś.

W bibliotece w Smardzowicach w każdy czwartek lipca odbywały się
warsztaty plastyczne dla dzieci. Najmłodsi czerpali dużo radości
z własnoręcznie wykonanych mydeł, plecionych na gwoździach obrazach,
malowanych zwierzaków. Mali uczestnicy przygotowali farbę tablicową
i ozdobili swoje domy samodzielnie przygotowanymi ogrodami w słoikach.
Z kolei na warsztatach plastycznych w Skale dzieciaczki wykonywały
słomiane malowidła, ziarenkowe obrazki oraz szyszki i drewniaki.

M.P.

Zgłębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci Andrzeja Mentla

długoletniego nauczyciela Liceum Ogólnokształcącego
w Skale.

W dniu 4 sierpnia 2020 r w kościele
Zmartwychwstania Pańskiego na Cmentarzu Rakowickim
w Krakowie żegnaliśmy naszego -wyjątkowo lubianego-
profesora , nauczyciela, wychowawcę, współpracownika,
a dla wielu z nas również przyjaciela. Człowieka
o wrażliwym sercu. Przez 20 lat pobytu w Skale,
lat najtrudniejszych, lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych
ubiegłego wieku, wierzył w młodych ludzi i im poświęcał
swój czas. Przybliżał wiedzę z języka polskiego i pokazywał
świat literatury i kultury, angażował do wspólnych
wyjazdów, zwłaszcza tych obowiązkowych do krakowskich
teatrów, współorganizował wiele spotkań, uroczystych
akademii i patriotycznych rocznic.

Jeszcze wspominamy nasze młode lata w skalskim
Ogólniaku… jeszcze wspominamy Jego wizyty podczas

Zjazdów Jubileuszowych i przypominane wówczas
anegdoty ze szkolnych wydarzeń… może jeszcze mamy coś
do dodania…

Chciałoby się abyś żył dłużej, abyś był wśród nas
podczas kolejnych spotkań. Chciałoby się nadal
odpowiedzieć na Twoje pytania… - odpowiemy Panie
profesorze najlepiej jak potrafimy w naszym cichym
wspomnieniu i modlitwie…

Wychowankowie „ Rocznik 1971/72” L.O. w Skale
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Na łamach „Kroniki Miasta i Gminy
Skała” zaprezentujemy cykl artykułów

dotyczących Kół Gospodyń Wiejskich
z rejonu naszej Gminy Skała. Patronat nad tym
przedsięwzięciem objęły instytucje –
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
z siedzibą w Warszawie oraz Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Krakowie.

W tym numerze prezentujemy Koło Gospodyń Wiejskich z Przybysławic oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Maszyc.

Śladami KGW - Żyjemy z Tradycją

,,Wesołe Kumoszki” z Przybysławic

Kobiety i wianki

Początki Koła Gospodyń Wiejskich w Maszycach
sięgają wczesnych lat powojennych, kiedy to

zawiązała się nieformalna jeszcze grupa kobiet. Od tego
czasu, w różnej formie i składzie istnieje z krótkimi
przerwami do dziś. Rozrosło się do 17 członków; kobiet
i mężczyzn, którzy wspólnie pielęgnują i kultywują
lokalne tradycje.

Przewodniczącą od 8 lat jest Katarzyna Krztoń,

specjalistka od bibułkowych kwiatów i zbierania okruchów
historii. Kasia przygotowuje materiał do kroniki Koła
i Maszyc a w zimowe wieczory wyplata wianki, które
są znakiem rozpoznawczym KGW w Maszycach. Wianki
według tradycji są kolorowe z naturalnych materiałów,
krepiny, bibuły, kłosów, tęczowych wstążek.

Historia oraz początki KGW z Przybysławic sięgają
1960 r. Przewodniczącą koła jest pani Elżbieta

Browarnik, wraz z 16-stoma Paniami kultywują tradycję
oraz biorą czynny udział w życiu mieszkańców wsi
Przybysławice.

Jak wiele kół „ Wesołe Kumoszki” z Przybysławic swoją
aktywność koła rozpoczęły od spotkań koleżeńskich –
wspólna kawa, ogniska , śpiewanie piosenek- podczas tych
spotkań wymieniały się pomysłami oraz tradycjami
wniesionymi z domu rodzinnego.

Dla Pań z Przybysławic bycie w Kole jest powodem do
dumy, uwielbiają prezentować się w strojach krakowskich,
w których każda z nich wygląda dostojnie. Ubrane w piękne
stroje krakowskie pełne zaszczytu noszą Figurkę Matki
Boskiej Fa�mskiej w Rezurekcję Zmartwychwstania
Pańskiego, Odpust Parafialny oraz w Boże Ciało.

Członkinie koła z Przybysławic kultywują dobrze znane
wszystkim tradycje takie jak: wyplatanie Palmy
Wielkanocnej, przygotowanie ołtarzy na Boże Ciało,

plecenie Wieńca Dożynkowego, czyli wszystkie te zwyczaje
w których można podziękować „Matce Ziemi” za plony…
lecz czy tylko o to w KGW chodzi? Otóż bardzo ważną
sprawą jest spotkanie się ze sobą, rozmowy, wymiana
poglądów, nowe pomysły, które zrodzone czasem
w ostatniej chwili przechodzą w działanie. Takim
działaniem jest np. kwes�a Wieńca Dożynkowego, który
co roku jest inny i różną technika robiony a pomysły na jego
wykonanie są wdrażane przez cały czas. Zboża, zioła Panie
zbierają dużo wcześniej aby przygotować do wieńca. Jeśli
chodzi o robienie palmy również przygotowania trwają
dużo wcześniej – robienie kwiatów z bibuły, krepiny.

Bardzo ważnym i istotnym elementem jest
współpraca dziewczyn z KGW Przybysławice z chłopakami
z OSP Przybysławice. To Druhowie z OSP przygotowują
konstrukcje do wieńca, organizują transport na dożynki –
przystrajają wóz zaprzęgnięty w konie kwiatami, zbożami,
wstążkami, nadając klimat temu wydarzeniu. Przejażdżka
wozem zaprzęgniętym w konie należy do rzadkości.
I zawsze wzbudza żywe zainteresowanie tym bardziej,
że koni niestety jest już bardzo niewiele w naszej Gminie.
Niewielu gospodarzy zajmuje się bowiem hodowlą koni.
Taki przejazd rozpoczyna się w Przybysławicach a kończy
podjazdem pod kościół w Minodze, gdzie Panie prezentują
swój wieniec na Dożynkach Parafialnych.

Oprócz uroczystości kościelnych KGW Przybysławice
bierze udział w uroczystościach świeckich – które
nawiązują do tradycji naszego regionu. Panie z nutką
sentymentu wspominają „Dni Skały 2019”, na których
prezentowały kulturę, kuchnię oraz strój ludowy – bawarski
Niemiec. Ich przygotowanie do tematu zaowocowało
II miejscem w konkursie na najlepsza potrawę, gdzie
niebem dla podniebienia było dla oceniających „Golonko
po Bawarsku”.

Koło często bierze udział w wielu imprezach,
gdzie występują z własnym programem (piosenki, skecze) –
jak mówią „idą na żywioł” – ale zawsze adekwatnie
do wydarzenia, w którym biorą udział. Takim wydarzeniem
był dla KGW Przybysławice zaszczyt trzykrotnego udziału
w konkursie „Godki Krakowskiej”. Dziewczyny uchyliły
rąbka tajemnicy i opowiedziały jak u nich wyglądały takie
przygotowania do konkursu. Jako grupa zdecydowały się
na przygotowanie wydarzenia – krótkiego skeczu,
które miało miejsce w dawnych czasach na wsi tzw. rytuały
które miały miejsce o różnych porach roku „kiszenie
kapusty”, „darcie pierza” – w formie gwary ludowej. Panią
sprawiło to dużą przyjemność, same tworzyły teksty
piosenek, dobierały melodię. Nie obyło się bez uśmiechów
oraz dobrego humoru przy tworzeniu tekstu i scenek
do „Godki Krakowskiej”, organizacji rekwizytów, a potem
odtworzenia wydarzenia w całości. Udział w konkursie
zaowocował wyróżnieniami, z których Panie z KGW
Przybysławice były bardzo zadowolone. Przeczytały o sobie
nawet reportaż w Gazecie Krakowskiej.

Słowo „tradycja” pojawia się przy wielu aspektach
funkcjonowania Koła, także przy gotowaniu. Na tym polu
warto podkreślić, że potrawy zwane tradycyjnymi często
są ulepszane by wyróżniać się w konkursach, co jest
elementem nowoczesności w działaniu Koła. Przykładem
takiej kuchni jest słynna „kapusta z grochem” pani Eli.
Barszcz czerwony, który dziewczyny robią przepyszny,
czy pierogi, które są urozmaicane różnymi farszami
na słodko na słono. Ich zaangażowanie przekłada się
na wygrane w konkursach kulinarnych przez KGW
Przybysławice – m.in. I miejsce na „Święcie Truskawki”
w Sułoszowej oraz liczne wyróżnienia.

Koło Gospodyń Wiejskich przełamuje też stereotypy
oraz własne słabości realizując szereg działań skierowanych
bezpośrednio do lokalnej społeczności Przybysławic.
W kalendarzu imprez organizowanych dla mieszkańców

nie może zabraknąć „Zabawy Andrzejkowej”,
na którą przylatuje prawdziwa czarownica oraz „Pikniku
dla Najmłodszych”, przy organizacji którego pomaga
zaprzyjaźniona szkoła wojskowa z Nowego Sącza.

KGW chętnie poznają Polskę organizując wycieczki
krajoznawcze dla swoich członkiń. Dzięki środkom
pozyskanym z ARiMR Małopolska Panie zwiedziły piękny
Sandomierz. Można śmiało powiedzieć, że Panie z KGW
Przybysławice są „strażniczkami tradycji” lecz nie boją się
nowoczesności, co pozwoliło im napisać wniosek o grant
i pozyskać środki na realizację projektu „ Poznajcie dzieciaki
nasze tradycyjne przysmaki” – czyli pieczenie pierników
z najmłodszymi mieszkańcami Przybysławic. Panie mówią:
„ był to magiczny, wspaniały czas przedświąteczny,
który mogłyśmy poświęcić maluchom, przekazać im
chociaż odrobinkę tradycji i serducha nam się cieszyły,
że sprawiłyśmy radość i frajdę maluchom”. Czas pandemii
pokrzyżował wiele planów Paniom z KGW Przybysławice,
nad czym bardzo ubolewają. Ale mimo wszystko
pozytywnie patrzą w przyszłość, podsumowując
to słowami: „co się odwlecze to nie uciecze”.
My też wierzymy, że co najlepsze jeszcze przed nimi!

Oprac. Barbara Gola – KGW Cianowice
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Kontynuując na łamach „Kroniki” druk wybranych
opisów podróży i wspomnień z pobytu w Ojcowie

różnych znanych osób, po zacytowaniu w trzech
poprzednich numerach fragmentówDyariusza Stanisława
Augusta (1), relacji z pobytu w Ojcowie Stanisława
Staszica (2) i Juliana Ursyna Niemcewicza (3) i Klementyny
z Tańskich Hoffmanowej (4) zamieszczamy opis Doliny
Prądnika i Jaskini Łokietka Jadwigi Łuszczewskiej (1834–
1908).

Polska poetka i powieściopisarka romantyzmu,
znakomita improwizatorka znana pod pseudonimem
Deotyma odwiedziła Ojców w 1859 roku. Miejscowa
tradycja podaje, że zamieszkała najprawdopodobniej
w miejscu dzisiejszej willi „Pod Koroną” stojącej obok
izolowanej skałki nazwanej na jej cześć Igłą Deotymy.
Wrażenia z wędrówek Doliną Prądnika zawarła w swojej
relacji drukowanej w pierwszym „Przewodniku
po Ojcowskiej Dolinie”, wydanym przez ówczesnego
właściciela Ojcowa Aleksandra Przezdzieckiego w 1860
roku. Była pod wrażeniem piękna Doliny Prądnika,
jej formacji skalnych, ojcowskiego zamku i „wstążki”
potoku , a zwłaszcza Jaskini Łokietka – jej powstania
i legendarnego wątku o ukrywaniu się w niej Władysława
Łokietka czy pięknej panoramy widzianej ze szczytu Góry
Chełmowej.

Dolina Prądnika jest ciągłem pasmem zjawisk
i zachwyceń; nigdzie jednak tyle nie zdumiewa,
ile w głębokiej kotlinie, nad którą panuje zamek Ojcowski,
zbudowany przez synowską pobożność króla-prawodawcy.
Tam zuchwałość rozdziwaczonej przyrody dochodzi
do potęg najśmielszej poezyi: jes�o skamieniały dytyramb.

Gdy po raz pierwszy stanęłam nad ową dziką
a jednak zamieszkałą, podartą a jednak zieleniejącą
przepaścią, długo nie mogłam przyzwyczaić oczów
do tej fantazyi kształtów, zdumiewających jak hieroglify,
których wędrowiec jeszcze nie odgadł, lecz już w nich
przeczuwa ukrytą myśl wielką.

Obejrzawszy szanowną wieżę zamkową, i głąb doliny
szumiącej błękitną wstążką Prądnika, ustrojonej widokiem
wesołej gospody, gdzie brzmi „Wesele w Ojcowie”,
udaliśmy się wieczór, po księżycu, do Pieskowej Skały;
żadne słowo nie odmaluje czem jest dolina Ojcowska
przy oświetleniu księżycowej tarczy: w tem morzu
mlecznego blasku, szczyty i urwiska pływały niby szczątki
przedpotopowych okrętów, a drganie promieni nadawało
im chwilami tak łudzące życie, że się nieraz sądziłam
otoczoną ludem zadumanych olbrzymów.

Z wszystkich jednak uroków doliny, nic mię tyle
nie zachwyciło i nie przeraziło, ile ta dziwna jaskinia,
w której Łokietek miał odwagę się ukrywać; istotnie, trzeba
odwagi aby żyć w takich ciemnościach, w powiewie
tak mroźnym, że się tam odgaduje wszystkie wrażenia
grobu; – ale trzeba przyznać, że grób to przepyszny, ręką,

nieznanych mocy zadziwiająco wyciosany, a nadewszystko
wejście tak jest dziwnie warowne i cudne, iż zdaje się jakby
skała pod czarodziejską różczką się rozstąpiła, ażeby
ludziom otworzyć wrota do swych tajemniczych
krużganków. Tam, przy purpurowym świetle łuczywa,
uwielbiałam owe długie podziemne komnaty, owe sale
okrągło sklepione, połączone wschodami i podwojami
tak sztucznie wyciętemi, że trudno uwierzyć, iż ta skalista
budowa jest dziełem samej przyrody.

Lecz o wszystkiem zapomniałam, gdy mi powiedziano,
że w całej jaskini grunt po którym stąpam jest z samych
kości, głównie z ludzkich kości! Czy je tam naniosły wody,
czy Tatarskie napady zmuszały tylokrotnie ludność
do szukania obrony w podziemiach, gdzie je śmierć
głodowa obiegła, nie wiem czy to wyjaśnią dzieje,
lecz wiem, żeby księgę można spisać z wrażeń, jakie ten
żałosny widok rozbudza: ileżto plemion musiało legnąć,
ażeby utworzyć tę warstwę białego pyłu! Ileż w tym pyle
zagrzebanych nadziei, cierpień i bohaterstwa! Odtąd,
jaskinia mi się wydała wielką, straszną popielnicą; boleść
mię chwyciła za serce, i musiałam opuścić pieczarę
uchodząc przed jej ciemną grozą. Gdy z przejmującego
chłodu lochówwybiegłam na świat otwarty, zdawało mi się
że wchodzę do cieplarni, i z rozkoszą wiosennych wrażeń
piłam powietrze życia.

Jaskinia Łokietka leży na połowie wysokości, w górze
Hełmem zwanej; weszliśmy na szczyt Hełmu: widok
niezrównany! Pod stopami dolina Ojcowska rozpięta
jak różaniec z pereł i szmaragdów, dalej gród Krakusa
bielejący nad świętym Wawelem, a jeszcze dalej,
na tronach widnokręgu rozsiadłe, monarchinie polskiej
krainy, koronne obłokami i poezyą Karpaty!

Józef Partyka

Dolina Prądnika w relacjach pamiętnikarskich VW tych wiankach członkinie Koła, co roku z wielką
paradą, pięknie umajoną bryczką zaprzęgniętą w konie jadą
wraz z wieńcem na dożynki do kościoła. Wydarzeniu
towarzyszy śpiew tradycyjnych ludowych pieśni
dożynkowych i muzykanci. Kształt wieńca dożynkowego,
zostaje wspólnie ustalany na spotkaniach, następnie sołtys
Maszyc Zbyszek Wąsik wycina go, a kobiety zbierają
na okolicznych polach najpiękniejsze wiązki zbóż, układając
w koszyku naprzemiennie „raz w jedną, raz w drugą
stronę”, gotowe wiązki susza w przewiewnej piwnicy,
by później wszyscy wspólnie mogli ułożyć wieniec z plonów
ziemi.

Równie kolorowa i także wykonana co roku według
tradycyjnego zwyczaju jest palma wielkanocna. W tym
roku, na znak czasów, w jakich przyszło nam obchodzić
Wielkanoc palma udekorowana była kolorowymi
maseczkami, które w ramach akcji
#szyjemymaseczkiwmaszycach członkinie Koła szyły
dla krakowskich szpitali.

W wiankach i regionalnych strojach kobiety z koła
noszą figurkę Świętego Antoniego podczas uroczystych
procesji. Do tradycji należy już pogłaskanie Go po łysinie,
co przynosi szczęście i powodzenie.

Kiedy nadchodzi zima, kobiety w Maszycach spotykają
się na warsztatach bożonarodzeniowych, na których uczą
się i wykonują własnoręcznie tradycyjne ozdoby choinkowe
z naturalnych materiałów. Te „cacka” zdobię później
choinki i stanowią świąteczne dekoracje podczas spotkań
kolędowych. Spotkania kolędowe to kolejna kultywowana
tradycja. Są to wielopokoleniowe spotkania dla całej
społeczności lokalnej. Celem ich jest integracja oraz
podtrzymanie tradycji i świątecznych obyczajów. W tym
dniu mieszkanki i mieszkańcy Maszyc i okolic spotykają się
w remizie w Maszycach, by tam przy kawce, lub herbatce
z imbirem oraz wspaniałych wypiekach oferowanych
w „kawiarence pod reniferem” - wspólnie śpiewać kolędy
i pastorałki, w tym te lokalne najbardziej bliskie
to najlepszy sposób, by uchronić je przed zapomnieniem.

W programie tych spotkań jest również występ grupy

kolędniczej, tą grupę założyli wiele lat temu dziadkowie,
a dziś kontynuują tą tradycję wnuki. Kos�umy
tych wspomnianych „dziadków” kobiety z Koła znalazły
na strychu remizy w Maszycach, zostały one pieczołowicie
odnowione i odtworzone.

Na spotkania kolędowe, otwierając się na innych
i aby pokazać piękno i różnorodność tradycji zapraszani są
sąsiedzi z okolicznych wsi: grupa Gawędziarzy z Grębynic,
Herodowie z Owczar i grupa kolędników z Korzkwi. Koło
Gospodyń Wiejskich w Maszycach, to również skarbnica
kulinarnego kunsztu. Kobiety przechowują tradycyjny
przepis na „kapustę parzybrodę”, tworzą nowe połączenia
smakowe, są też otwarte na inne kultury. Podczas ostatnich
Dni Skały reprezentowały Czechy i wraz z Wojakiem
Szwejkiem serwowały czeskie pyszności na słono i słodko.

Ich pomysłem na przekazanie tradycji młodym
pokoleniom są spotkania wielopokoleniowe, szukanie
atrakcyjnej płaszczyzny, na której mogą się spotkać babcie,
matki, wnuczki, dziadkowie, ojcowie, wnuki.

W działaniach Koła tradycja, jak w warkoczu przeplata
się z teraźniejszością.

Kobiety z Koła Gospodyń Wiejskich w Maszycach lubią
kultywować, starą kobiecą tradycję nazywaną „darciem
pierza”, w którym chodzi o to, by spotkać się „przy jednym
stole” i pozwolić na to, „by rzeczy działy się a rozmowa
płynęła”.

Robią to po swojemu: maja oczy szeroko otwarte,
inspirują, rozmawiają, pokazują różne formy aktywności
i reagują na aktualne potrzeby i sytuacje.

Biorą udział w różnych akcjach charytatywnych,
pomagają, tym, którzy tego potrzebują, przekazują
przedmioty na aukcje, „pompowały” też, oczywiście
w swoim stylu w ramach akcji #gaszynchellenge

W ramach „darcia pierza” organizują zajęcia
dla dzieci: zabawy podczas pikników rodzinnych, warsztaty
i „popołudnie z grami”, gdzie wspólnie łamały sobie głowy
3 pokolenia maszycan.

W czerwcu tego roku realizowały duży projekt
Maszyce Go!. W ramach tego projektu zakupiły sprzęt
sportowy i zorganizowały zajęcia z instruktorami, były to:
treningi nordic walking, Zumba, fitness „zdrowy kręgosłup”
i Gimnastyka Mózgu.

Ich mo�o, to: Róbmy wspólnie to, co nam nie mieści
się głowach,

inaczej rzeczy ważne nigdy się nie wydarzą.
Nie potrzebują zmian takich, „jak za dotknięciem

czarodziejskiej różdżki”. Są kreatywne, nie boją się
działania. Nie czekają „ z założonymi rękami”, rozmawiają.
Jeśli potrzebują wsparcia, to go szukają skutecznie.
Niektóre pomysły czekają na swój czas, a inne realizują
„od ręki”.

Zmianą jest ich rozwój.

Oprac. Barbara Gola – KGW Cianowice
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Nasza szkoła obchodzi w tym roku
pięćdziesięciolecie otwarcia budynku przy ulicy

Topolowej 25. Czas płynie nieubłaganie. Planowaliśmy
huczne urodziny, poczyniliśmy już szereg przygotowań.

Niestety pandemia pokrzyżowała nam plany i termin
uroczystość musi być przeniesiony na termin, w którym
bezpiecznie będziemy mogli obchodzić święto szkoły.
Niemniej jednak należało zadbać o naszą „jubilatkę”
i wykonać konieczne remonty. Dzięki funduszom
pozyskanym z odpisu sołeckiego i dobrej woli Rady
Mieszkańców Miasta Skała udało nam się przeprowadzić
częściowy remont sali gimnastycznej. Ponieważ
najbardziej doskwierał nam nieprzyjemny zapach w sali
zostało przeprowadzone ozonowanie pomieszczenia.
W udrożnionej wentylacji zamieszczono dwa wiatraki,
wspomagające wymianę powietrza po każdej lekcji
wychowania fizycznego, a w ścianach zamontowano
dodatkowe otwory wentylacyjne. Sala została częściowo
odmalowana i wyposażona w nowe drzwi wejściowe.
To nie jedyne miejsce wymagające li�ingu. Potrzeby są
duże, ale prace remontowe planujemy i wykonujemy
w tempie na jaki pozwala nam budżet.

W czasie wakacji należało również przygotować się
do pracy stacjonarnej.

Aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom, nauczycielom
i pracownikom szkoły, stworzyliśmy odpowiednie

procedury (w oparciu o wytyczne MEN i GIS),
o których zostali poinformowani rodzice i uczniowie.
Pomieszczenia wymagały odpowiedniego przygotowania.
Zmodyfikowaliśmy nieco plan zajęć oraz przeorganizowaliśmy
czas przeznaczony na drugie śniadanie, aby zapewnić
więcej przestrzeni dla uczniów w czasie przerw
na korytarzach. Wszystkie powierzchnie i sprzęty są
systematycznie dezynfekowane, a uczniowie nie zmieniają
sal lekcyjnych. Szczegółowe procedury są zamieszczone
na internetowej stronie szkoły.

Renata Jakielaszek

Mimo obaw związanych z powrotem do szkoły
w czasie pandemii, mamy również powody

do radości. Nasza szkoła otrzymała z rezerwy oświatowej
2020 dofinansowanie do doposażenia pracowni
przyrodniczych.

Radość jest tym większa, że była to druga próba
pozyskania środków i tym razem udana. Pieniążki
przeznaczymy zgodnie z tym, co zaplanowaliśmy
we wniosku, czyli doposażenie pracowni chemicznej,
biologicznej, fizycznej, geograficznej. Jest to bardzo
istotne, ponieważ po reformie wprowadzonej przez MEN
(likwidacja gimnazjów) nasze pracownie wymagały
uzupełnienia w odpowiednie pomoce i sprzęt. Kolejny etap
reformy zakłada dodatkowy egzamin dla ósmoklasistów
z wybranego przedmiotu, dlatego tym bardziej zależy nam
na wzbogaceniu bazy dydaktycznej. Już od pierwszych dni
nauki wspierają nas rodzice. Przewodniczący Rady
Rodziców p. Marcin Piekarz dostarczył 300 szt. przyłbic
wykonanych sposobem gospodarczym za co serdecznie
dziękujemy. W dalszym ciągu udoskonalamy narzędzia
i procedury potrzebne w razie zdalnego nauczania. Jeszcze
w czasie wakacji odbyliśmy szereg spotkań oraz szkolenie
w zakresie wykorzystania programu „Librus” w pracy
zdalnej. Wszyscy cieszymy się, że mogliśmy wrócić
do tradycyjnego nauczania w murach budynku szkoły.
Liczymy na odpowiedzialność naszych uczniów
i ich rodziców, abyśmy nie musieli kolejny raz zmierzyć się
z nauczaniem zdalnym. Wszystkim nauczycielom,
pracownikom, uczniom, rodzicom oraz czytelnikom Kroniki
życzymy wiele zdrowia.

Renata Jakielaszek

Co się działo w SP nr 1 w Skale w czasie wakacji?

Wieści bieżące

- Powiedzcie mi, proszę, kto z Was czekał na rozpoczęcie
roku szkolnego i chętnie przyszedł dzisiaj do szkoły?
- Ja!- odpowiedzią na pytanie wychowawczyni był chóralny
okrzyk wszystkich uczniów.
- Proszę pani, ja już miałem dość tego niewychodzenia
z domu!
- Ja też!

Każde z dzieci chciało wyrazić swoje emocje.
W ten sposób z ogromnym entuzjazmem rozpoczęliśmy

nowy rok szkolny. Nowy i całkiem inny zarazem.
Aż nie można wyjść z podziwu, jak szybko dzieci
przystosowały się do nowych skądinąd warunków.
Przestrzegają wszystkich zasad i procedur. Upominają jedni
drugich, aby dezynfekować ręce czy założyć maseczkę
wychodząc z klasy.
Dobiega końca drugi tydzień nauki. Mamy wielkie plany.
Rozpoczynamy nowy dwuletni projekt Erasmus Plus
<<Eco Ci�zenhip>> (Eko Obywatelstwo), polegający
na promowaniu postaw proekologicznych. Koordynatorem
projektu jest Francja a partnerami Polska, Grecja,
Hiszpania, Łotwa i Bułgaria. Projekt przewiduje działania
lokalne i międzynarodowe dla dobra naszej planety.
Na progu nowego roku szkolnego życzymy sobie nawzajem,
byśmy do wakacji mogli chodzić do szkoły.

,,Nuda to skutek defektu wyobraźni,
nic więcej”.

Cathleen Schine

Trudno powiedzieć, czy to ta właśnie maksyma
współczesnej amerykańskiej pisarki skłoniła uczniów naszej
szkoły do wzięcia udziału w projekcie krakowskiego
stowarzyszenia PIĘKNE ANIOŁY (a…, dołączę do nich,
żeby nie mówili, że coś jest nie tak z moją wyobraźnią:)...),
ale jedno jest pewne: Ci, którzy pojechali na warsztaty
do Skawicy na pewno się tam nie nudzili.

Ale zacznijmy od początku…
Stowarzyszenie Piękne Anioły to grupa przyjaciół,

która za cel obrała sobie poprawę warunków życia dzieci.
MÓJ RÓWIEŚNIK MOIM WSPARCIEM to ich kolejny projekt
(finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich), tym razem oparty na nauce przez
doświadczenie, a pozwalający sprawdzić się jego
uczestnikom w nowych sytuacjach i rolach. Kiedy Pan
Burmistrz Krzysztof Wójtowicz zaproponował,
aby to nasza szkoła zaangażowała się w pracę przy tym
wieloetapowym projekcie - od razu znalazła się grupa
zapaleńców, która z pasją i olbrzymią ochotą (tak długo
przecież siedzieliśmy w domu…) pojechała (podczas
wakacji !!!) na bezpłatne szkolenie do tej niezwykle
urokliwej turystycznej miejscowości położonej na granicy
dwóch pasm górskich: Babiogórskiego
i Przedbabiogórskiego.

Wytypowana ,,szesnastka’’, podczas 5 - dniowych
zajęć integracyjnych i licznych warsztatów z psychologami
(m.in.: Sztuka wspierania i poradnik wolontariusza,
Budowanie współpracy), uczyła się nie tylko mądrego
rozwiązywania konfliktów, aktywnego słuchania
i wspierania rówieśników, ale i rozwijała swoją kreatywność
i umiejętność komunikacji. W czasie obozu młodzież miała
zapewnione oczywiście pełne wyżywienie, opiekę
oraz transport.

Chętnych do wzięcia udziału w projekcie było wielu,
ale skierowany był on jedynie do uczniów w wieku

12-15 lat, żeby swoją wiedzę i umiejętności mogli jeszcze
wykorzystać w obecnym roku szkolnym, bowiem wyjazd
na warsztaty to nie wszystko! Projekt jest wieloetapowy:
wczesną jesienią planowane są kolejne spotkania
z uczestnikami projektu, aby - przy wsparciu Fundacji -
mogli oni zaprezentować wymyśloną i zrealizowaną
przez siebie inicjatywę. Brzmi to troszkę tajemniczo….
Z niecierpliwością - i pewną dozą niepewności - czekamy
zatem na tę listopadową finałową akcję zatytułowaną:
TAK, MOGĘ.

A tymczasem kilka zdań od zachwyconych
uczestniczek obozu, które zechciały podzielić się z nami
swoimi wrażeniami z warsztatów:

Julia Gumula: Na obozie dowiedziałam się
jak efektywnie pracować w grupie oraz pełnić rolę lidera.

Wiktoria Karlik: Było super! Uważam, że wiele się
nauczyłam i poznałam mnóstwo nowych osób.

Wiktoria Wilk: Według mnie wyjazd, na którym byłam
wraz z moimi rówieśnikami, był bardzo dobrze
zorganizowany. Panie, które opiekowały się nami
były bardzo miłe i kreatywne. Wymyślały nam przeróżne
zadania i zabawy, których nigdy wcześniej nie znaliśmy
i dzięki temu nikt się nie nudził.

Julia Kowalik: Atmosfera obozu była bardzo miła.
Czas, który tam spędziłam, był niezapomniany. Podobnie
jak i zawarte przyjaźnie.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Skale

Mój rówieśnik moim wsparciem

W Smardzowicach...



32 W naszej gminie - Edukacja W naszej gminie - Edukacja 33

„Tutaj zawsze mamy dużo zabawy, nowych
przygód i jest nam wesoło....Z naszymi paniami

wychowawczyniamy odkrywamy nowy świat : mówią
przedszkolaki ze Szczodrkowic”.

Przedszkole przy Szkole Podstawowej
w Szczodrkowicach od roku aktywnie uczestniczy
w ogólnopolskich projektach edukacyjnych „Zdrowo
i Sportowo” oraz „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”.
W tym roku przedszkolnym bieżemy również udział
w projekcie „Bliżej pieska” . W ten sposób będziemy
poznawać różne rasy psów oraz dowiemy się jak wygląda
życie piesków w schronisku. Przede wszystkim nauczymy
się pomagać tym zwierzakom. Dzieci z wielkim
zaangażowaniem biorą udział w tych szczególnych
aktywnościach. Dzięki nim nie tylko dbamy
o ich rozwój umysłowy i fizyczny ale także wpływamy
na rozwój emocjonalny i społeczny. Jest to dobry sposób
na rozładowanie wszelkich negatywnych emocji
oraz zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu
oraz ciekawości poznawczej przedszkolaka.

Oprócz dzieci w projektach biorą udział również
Rodzice, którzy chętnie czytają z dziećmi
w domu a także bawią się na sportowo. W tym roku
zachęcimy ich także do współpracy w nowym projekcie.
W zeszłym roku przedszkolnym kilkukrotnie gościliśmy

Rodziców na naszych zajęciach, bo przecież miłość
rodzicielska motywuje do jak najlepszego dbania o warunki
rozwoju swoich pociech. Taka postawa nie tylko
pozytywnie wpływa na rozwój dzieci ale też kształtuje
Rodziców, którzy mogą w ten sposób być przykładem
i spędzić czas wolny z dzieckiem.

To do dzieła......Ahoj przygodo! Ruszamy w nowy rok
przedszkolny, a przedszkolakom życzymy powodzenia
i wielu nowych ciekawych przygód...

Bernadeta Majka-Rosa

11września br w UMiG odbyło się
oficjalne przekazanie torby

medycznej R1.
Pan Jacek Osuch Wiceminister Sportu

wraz z Panią Dyrektor OR KRUS w Krakowie
Justyną Kosecką przekazali torbę medyczną
R1 druhom z OSP Barbarka. Gratulacje!

Krzysztof Wójtowicz
Burmistrz MiG Skała

Szkoła Podstawowa Szczodrkowice

Przekazanie torby medycznej R1 dla OSP Barbarka

Wakacyjny dyżur w SP Szczodrkowice

Tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego
2020/2021 przywieźliśmy do Minogi tajemniczy,

wyjątkowy kufer, który wypełniony był dokumentami
dotyczącymi historii naszej Szkoły, a także mieszkańców
wsi.

Znaleźliśmy w nim m.in. Kronikę Szkoły,
która prowadzona była od 12.09.1921r. do 04.07.1938r.
przez Wojciecha Lucika , kierownika szkoły oraz jego żonę
Eugenię, która była wówczas nauczycielką. Ponadto
mieściły się w nim : Księga protokołów z Rad
Pedagogicznych, dokumenty dotyczące nauczycieli
ówczesnej szkoły, jak również inne ciekawe materiały
mające ważne znaczenie dla naszej miejscowości.
Większość odzyskanych materiałów, sporządzona
odręcznym , bardzo starannym pismem kaligraficznym,
zachowała się znakomicie.

Z opowieści wynika , że dokumenty te przeszły długą
i pełną przygód drogę, zanim dotarły tutaj na swoje,
właściwe miejsce. Tuż przed wybuchem II wojny
światowej Państwo Lucikowie, którzy uciekali przed
hitlerowcami, postanowili zabrać dokumenty i przechować
je dla potomnych. Niedawno zostały odnalezione
w miejscowości Zimnice Małe pod Opolem w mieszkaniu,
które niegdyś należało do wnuków Państwa Lucików.
Znaleziska dokonała córka Pani Urszuli Kuc, która wraz
z drugą córką Anną Zając postanowiły przejrzeć starannie
materiały, uporządkować je, a następnie skontaktować się
z ich właścicielem. Obecna Pani Dyrektor Agata Stopiak
została poinformowana o niezwykłym odkryciu i o chęci
przekazania ciekawych materiałów.

W dniu 26. 08. 2020 r. przedstawiciele naszej szkoły
udali się pod wskazany adres, aby odebrać cenną pamiątkę
po przodkach. Dziękujemy Pani Urszuli Kuc i Pani Annie
Zając za ogromne zaangażowanie, usystematyzowanie
dokumentów, które dla naszej miejscowej społeczności
stanowią wspaniałą i zarazem historyczną pamiątkę

po przodkach., a także źródło wiedzy o ówczesnej szkole
w Minodze. Zapewniamy, że szczegółowo przeanalizujemy
wszystkie treści i spożytkujemy je dla wzniosłych celów.

Dziękujemy również Martynie i Piotrowi,
że bez wahania poświęcili wakacyjny dzień i pojechali
odebrać szkolny skarb sprzed wielu, wielu lat.

Jesteśmy dumni z odkrycia i wzruszeni
faktem, iż możemy uczestniczyć w historycznym
dla nas wydarzeniu.

Ewa Miska

Odnaleziony skarb z Minogi

Nowy rok szkolny w Cianowicach

Zaczytani w wakacje

Nowy rok szkolny czas zacząć!

1września w progach budynku powitaliśmy
przedszkolaków i uczniów naszej szkoły. Nie było

uroczystego spotkania na Sali gimnastycznej, jak to mamy
w zwyczaju. Zgodnie z wytycznymi MZ, GiS i MEN dzieci
zobaczyły się w swoich salach z wychowawcami.

Ten rok szkolny jest zapewne wyjątkowy, bo oprócz
plecaka z książkami i zeszytami, „na wyposażeniu” każdego
ucznia jest maseczka ochronna.

Po wejściu do szkoły „witamy się” również
z urządzeniem do dezynfekcji dłoni. Szybko

przyzwyczailiśmy się do nowych realiów i zaczęliśmy naukę
w tradycyjnej formie, za którą stęsknili się zarówno
nauczyciele jak i uczniowie.

Jak na razie dopisuje nam pogoda, więc niektóre
zajęcia odbywają się na zewnątrz.

Mamy nadzieję, że w zdrowiu i bezpiecznych
warunkach dotrwamy do końca roku szkolnego,
czego życzymy wszystkim Nauczycielom, Uczniom
i Pracownikom Oświaty w całej Polsce.

SP w Cianowicach

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skale wraz z filiami bibliotecznymi w Minodze i Smardzowicach ogłosiły
już V edycję konkursu czytelniczego dla dzieci i młodzieży pt. „Zaczytani w wakacje”.

W konkursie nagrodzeni zostali najmłodsi czytelnicy naszych bibliotek, którzy wypożyczyli największą liczbę książeczek.
Wśród grona najlepszych czytelników znaleźli się: Małgorzata Kowalska, Amelia Osak i Lena Wójtowicz.

M.P.



34 W naszej gminie - Edukacja W naszej gminie - Sport 35

Wnowym roku szkolnym w Zespole Szkół
i Placówek Oświatowych w Skale 51

nauczycieli kształci 370 uczniów- w liceum 179 osób,
w technikum 191.

Liceum prowadzi przedmioty rozszerzone z języka
angielskiego, wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii,
zaś w technikum zdobywa się zawód technika informatyka
(rozszerzona informatyka, j. angielski) i technika logistyka
(rozszerzona geografia, j. angielski). Do klas pierwszych
zrekrutowano około 100 osób, które kształcą się
w 4 klasach - 2 liceum i 2 technikum. Technikum w Skale -
ubiegłoroczny zdobywca Złotej Tarczy w rankingu szkół
tygodnika "Perspektywy" - przyciąga także uczniów
z zagranicy. Do klas pierwszych przyjęto 11 obcokrajowców,
pochodzących głównie z Białorusi.

Niesłabnącym powodzeniem cieszą się od lat klasy
mundurowe, realizujące wiele specjalistycznych zajęć
i projektów. Ich renomę tworzą także sukcesy tegorocznych
absolwentów, którzy są już studentami Akademii Wojsk
Lądowych we Wrocławiu, Szkoły Aspirantów w Krakowie,
wychowania fizycznego w służbach mundurowych.
10 absolwentów jest też już po przysiędze wojskowej
i kończy skróconą służbę przygotowawczą, planując
kontynuację kariery w polskiej armii. Klasy te realizują
w tym roku 3 projekty. Do dotychczas realizowanej
innowacji pedagogicznej - Bezpieczeństwo publiczne
edukacja dla służb mundurowych oraz kontynuowanego
programu Ministerstwa Obrony Narodowej Certyfikowane
Piony Wojskowych Klas Mundurowych dołączyły Oddziały
Przygotowania Wojskowego - ,,Zostań żołnierzem
Rzeczpospolitej". Wojskową jednostką patronacką klas
został 6 batalion logistyczny Kraków. Młodzież zdobywa
certyfikaty z ratownictwa, pływania, strzelectwa, oddaje
skoki spadochronowe, odbywa zajęcia w jednostkach
wojskowych, policji, na poligonach, lotnisku, areszcie
śledczym, straży pożarnej.

Warto zaznaczyć, że sława skalskiej ,,mundurówki"
zatacza coraz szersze kręgi. Uczniowie najczęściej trafiają
tu za opinią szkoły, nie dlatego, że mają blisko. Młodzież
pochodzi głównie z Krakowa, Miechowa, Słomnik, Mogilan,
Wolbromia, Trzyciąża, Koniecpola, Nowego Targu. Wielu
z nich dołączyło do mieszkańców szkolnych internatów
w Skale i w Łazach. Ich domy rodzinne znajdują się
w Lublinie, Kazimierzy Wielkiej, Lubogoszczy, Skawinie,
Libertowie, Lubieniu, Wrocławiu. Łącznie obydwa internaty
zamieszkuje 100 uczniów, a całodobową opiekę sprawuje
nad nimi 18 wychowawców. Zarówno oni jak i uczniowie
dojeżdżający oraz miejscowi mogą w szkole zjeść niedrogi
dwudaniowy obiad w cenie 10 zł.

Nowymi kolejami toczą się losy realizowanych przez
szkołę projektów zagranicznych Erasmus+. W czerwcu
zakończył się projekt Budowanie Szkoły Przyszłości
na Językach Teraźniejszości oraz Dziedzictwo Kulturowe,
w którym odwołany został ostatni element - spotkania
młodzieży w Portugalii. Na pocieszenie pozostały
wspomnienia z Hiszpanii i Turcji. Również na dwa tygodnie
przed wylotem z powodu ogłoszonej pandemii odwołano
praktyki technikum na Krecie. Wyjazd ten jednak został
przełożony i rozpoczyna się 26 września. Podobnie o kilka
miesięcy został przedłużony program Paszport do Europy
i młodzież czeka jeszcze wyjazd do Grecji. Mimo
przeciwności, pełni nadziei nauczyciele startują z dwoma
nowymi programami zagranicznymi dla młodzieży.
Jeśli wszystko się powiedzie, będą realizowane 2 projekty
Silent Scream oraz Visionary European Agora, w ramach
których uczniowie zdobędą doświadczenia w Rumunii,
Grecji, Litwie, Turcji, Portugalii, Bułgarii, Włoszech
i Wielkiej Brytanii. Trwają również negocjacje, dotyczące
programów kształcenia dla nauczycieli za granicą podczas
dwutygodniowych wykładów i ćwiczeń, m.in. w Wielkiej
Brytanii.

Anna Kowalik
Fot. A. Zbieżek

Zaczynamy nowy rok szkolny w ZSiPO w Skale! Mistrzostwa Gminy Skała w tenisie ziemnym

Turniej charytatywny dla Damianka Mosurka ze Skały

Wsobotę odbył się Turniej dla Młodzieży,
w którym to w meczu finałowym duet Szymon

Ornat i Maria Boroń wygrał z rodzeństwem Kowalików.
W niedzielę na korcie przy Hali Sportowej w Skale

rywalizowali dorośli. Prawie 6 godzin gry na całkiem
wysokim poziomie. Nie było straconych piłek, każdy walczył
o jak najlepszy rezultat oraz wygraną, ale atmosfera między
zawodnikami była iście przyjacielska. Wszystkie swoje
mecze wygrał Adam Opalski i to On zdobył Tytuł Mistrza
Gminy. Podium uzupełnił Bogdan Skrzyński oraz Jerzy Kita,
tuż poza podium Dawid Duda oraz Marcin Kaczmarczyk.
Dziękuję bardzo za pomoc w organizacji turnieju
Bogdanowi Skrzyńskiemu. Wszyscy liczymy, że uda się
zorganizować rozgrywki jesienią.

Dawid Duda

Wsobotę 29 sierpnia odbył się Turniej
Charytatywny dla Damianka Mosurka ze Skały.

W trakcie imprezy odbyły się liczne licytacje między
innymi przedmiotów otrzymanych od stowarzyszenia
Socios Wisła Kraków jak i podpisanych przez zawodników
Wisła Kraków, w tym Jakuba Błaszczykowskiego. Prezes OSP
Skała przekazał na licytację kolarską koszulkę Reprezentacji
Polski podpisaną przez Rafała Majkę i Karola
Domagalskiego. Licytacje oraz zbiórki do puszek pozwoliły
uzbierać rekordową sumę 11190,84 zł na rzecz naszego
mieszkańca Damianka w walce z jego chorobą. Cieszymy
się niezmiernie, że mogliśmy chodź trochę dołożyć
aby pomóc tej kochającej się rodzinie.

Pomimo tego iż w trakcie turnieju nie było żadnej
klasyfikacji, głównie ze względu na młody wiek
zawodników, zaangażowania i woli walki nie brakowało.

Mecze były bardzo zacięte, a emocje trzymały w napięciu
do samego końca.

W turnieju wzięło udział 10 drużyn:TS Skalanka Skała
I,TS Skalanka Skała II,

Słomniczanka Słomniki, LKS Maszycanka Maszyce I,
LKS Maszycanka Maszyce II,

Zieleńczanka Zielonki, RKS Garbarnia Kraków, AMP
Kickstar Kraków I, AMP Kickstar Kraków II,IAF Iwanowicka
Akademia Futbolu & IAF Cheerleaders.

Szczególne podziękowania należą się rodzicom
z drużyny Skrzatów Skalanki za świetną organizację całego
Turnieju, jak i Zarządowi Klubu.

Patronat medialny i techniczny nad imprezą objęło
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale.

Tomasz Romańczyk



36 W naszej gminie - Sport W naszej gminie - KONKURSY 36

Wdniach 24-30 sierpnia w Skale odbyły się
„półkolonie sportowe” dla dzieci w ramach

projektu: „Wakacje z Piłką - FOOTBALL CAMPS 2020”. Było
to duże przedsięwzięcie, adresowane do dziewczynek
i chłopców ze wszystkich zakątków Małopolski -
zrealizowane na terenie 19 powiatów Województwa
Małopolskiego!Dzięki staraniom Centrum Kultury Sportu
i Rekreacji w Skale, w powiecie krakowskim, projektem
zostały objęte dzieci z Miasta i Gminy Skała! Realizacja
„półkolonii” była możliwa dzięki dobrej współpracy
na linii Małopolski Związek Piłki Nożnej – Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale oraz Klubowi
Sportowemu MKS Skała. W „Wakacjach z Piłką” wzięło
udział 24 dzieci z terenów Miasta i Gminy Skała! Projekt
zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa
Małopolskiego.

Codzienne zajęcia piłkarskie urozmaicane były
różnego rodzaju konkursami i zabawami. Uczestnicy
odwiedzili Dom Kultury w Skale, gdzie korzystali z placu
zabaw, otwartej strefy aktywności, a także rozegrali turniej
piłkarzyków. W kolejnym, po treningu piłkarskim,
odwiedziliśmy halę widowiskowo-sportową w Skale, gdzie
na 7 stołach równocześnie rozegrano turniej tenisa

stołowego! Integralną częścią projektu „Wakacje z Piłką
Nożną – Football Camps 2020” była jednodniowa
wycieczka turystyczno-krajoznawcza do atrakcyjnego,choć
niekiedy mało znanego miejsca w Małopolsce. Program
wycieczki obejmował część edukacyjną: zwiedzanie miejsc
ważnych krajobrazowo i przyrodniczo oraz część
biwakowo-piknikową, połączoną ze wspólnym posiłkiem.
Dzieci ze Skały wybrały się na zwiedzanie Jaskini
Nietoperzowej, a następnie do Doliny Pstrąga, gdzie mogły
zobaczyć m.in. kopalnię dolomitu. Na zakończenie
półkolonii każdy z uczestników otrzymał sprzęt piłkarski,
piłkę oraz certyfikat uczestnictwa w Football Camps 2020.
Wyróżnienia i nagrody odebrały osoby, które wykazały się
szczególnymi umiejętnościami w konkursach i turniejach:
tenisa stołowego, piłkarzyków oraz konkursie wiedzy
piłkarskiej. Co ważne, projekt uwzględniał obecną,
szczególną sytuację zdrowotną wynikającą z zagrożeń
pandemii COVID-19. Wakacyjna propozycja była zatem
dostosowana do aktualnych obostrzeń epidemicznych
obowiązujących w Polsce.
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